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Rok XXVllI

USA
ł bm. preozes Rady Ministrów
Piotr Jaros7.ewlcz przyjął człon·
ków Kongresu USA - senatora
Huberta Humphrey•a I kongres·
mana Henry Reussa.
Rozmowa koncentrowała się na
polsko • amery·
problematyce
stosunków dwustron·
kańskich
wzajemnych
z.właszcza
nych,
atosunków gospodarczych.
Przy rozmowie, 'która upłynęła
w bezpośredniej atmosferze, obe·
cni byli: podsekretarz stanu Romuald Spasowskl i Wiesław
Wanlewskl oraz zastępca przew.
Sejmowej Komisji Spraw Za·
granicznych pos. Piotr Stefań
ski. U C'Zestnlczył w niej rów·
lliet charge d'affalres a. i. USA
w Polsce - Davis Boster.
minister
Tego samego dnia
spraw zagranicznych - Stefan
Olszowski przyjął amerykańsklch

DZIENNl·K
----l:.O DZKI

przemy siu. lekkieg o

misji Spraw Zagranicznych a.
Frelka i P. Stefaiisk.lego.W godzinach popołudniowych
amerykańskiego sena tora przyjął
minister zdrowia i opieki społe·
czneJ - Marian Sliwiński.

Jeszcze w tym miesiącu ukaże się w sprzedaży sporo atrakcyjnych artykułów
kiego wyprodukowanych przez zakłady tego resortu dodatkowo - niezależnie od
cJI zobowiązań na rzecz „Banku 20 miliardów".

!llllllllllllllllllllllłllllllllllłll

przemysłu lekpełnej reallza·

uzyskiwania pełnych zdolności
nie 1 odpowiednie do nich pan·
przez zakłady
produkcyjnych
tofle. Na dostawy tkanin w
w n półroczu br.
uruchomione
składają slę
Ilości 500 tys. m
zesta·
w atrakcyjnym
wełny
wzorów i kolorów o r a z . - - - - - - - - - - - - - - - wie
In.
m.
bawełniane,
tkaniny
wyboru to·
wość wzbogacenia
wsypowe, a także koce.
I
frotte
warów potrzebnych i poszukl·
Wybór artykułów dla domu uwanych w obecnym sezonie.
poszukiwazupełni 50 tys, m
Jest wśród nich m. in. 23 tys,
damskich płaszczy z syntetycz· nych dywanów i chodników o·
raz 30 tys. m firanek synte·
nych futer i 20 tys. męskich
„Budujemy Polskę naszych= garniturów, tkaniny z czystego tycznych i 20 tys. m bawelnia·
jedwabiu i takież krawaty z nych firanek koronkowych. 200
pod=
: pragnień i ambicji" .tys. sz'tuk trykotaży: bluzek,
„Milanówka''. Są balowe suk·
=takim tytułem ukazała się w=
Wczoraj o godz. 13 zakończy.
swetrów, kamizelek itp. poch:>·
i Wiedzy"=
„Książki
=edycji
Io si ę w Choisy-le-Rol pierwprzemówieniem = ~~~~ dzi z zakładów „.rar!an" I „Ka· sze w tym tygodniu spotkanie
z
=broszura
lina". Ponadto przemysł dzie·
-•I sekretarza KC PZPR
wiarski dostarcza 320 tys. par przedstawicieli DRW i USA, któ·
C: Edwarda Gierka wygłoszonym=
rzy wznowll! poufne rokowania
rajstop, a w tym 100 tys. par
C:2a listopada br. na vn Ple•:
w sprawie Wietnamu. Trwało ono
cieszących się
cienkich,
rajstop
Centralnego:
Komitetu
•num
dwie i pól godziny. Uczestni·
zainteresowaniem
największym
!;pa.rtli, poświęconym probie•=
klientek. Aby przyśpieszyć do· czący w rozmowach negocjato·
:
;:mom młodego pokolenia.
stawy wszystkJch tych artyku· rzy: Le Duc Tho 1 Xuan Thuy
oraz Henry Kissinger
(DRW)
lów przesyła się je z fabryk
111111111111111liIII11I1111I1111111 Ji ~~~~'~
(USA) po wyjściu z sali obrad
wprost do największych placó·
złożenia dziennikarzom
odmóWill
wek handlowych - ' domów tojakichkolwiek oświadczeń.
warowych i dużych sklepów
specj allstycznych.
Tak więc przemysł lekki za·
myka tegoroczną współpracę a
akcentem.
dobrym
handlem
Równiet w całym bletącym ro·
ku układała słę ona do'ć ko·
rzystnie. LlłcZne dostawy ryn·
kowe osiągną warto~ć 74,I mld
zł, tj. aą wyższe od przewldy·
sesja wieloPoniedziałkowa
wanych tegorocznym planem o
rozmów przygotu·
stronnych
Ostatnie, uzupełnia·
3 mld zł.
do europejskiej kon·
wawc.zych
Jące towary to efekł lzYbszeco
ferencjl bezpleozeiistwa i współ·
od wy•
pracy rozp.oczęła się
Waitykanu
delegata
stąplenla
Wcroraj przytJY'la di> Po-lsk1 z jów. Na lotnisku Okęcie delegaapostolskie.g o,
pronuncJuSIZ&
kierownictwa cję witali: członkowie
wlsytą delegacja
Prezy.
Na·
J. Zabka.ra.
monsignora
zgromadzenia ·Federalnego CSRS dlum Sejmu z mars"Zalkiem Sejstanowiska swych rzą·
stępnie
• przewodniczącym Zgromadze· mu
Stanisławem Gucwą;
dów wobec głównych probie·
nia, członkiem Prezydium KC
członek Biura Politycznego, semów porządku dziennego przed·
iKPCz - Aloisem I1)drą. W skład
staW!lll kolejno szefowie delega•
kretarz KC PZPR - pos, Frandelegacji wchodzi zastępca przeciszek Szlachcic, przedstawiciele
cji: Irlandii, Stanów Zjednoczo•
Zgromadzenia
wodniczącego
Islandll.
Marino,
kierownictwa MSZ, posłowie.
San
nych,
przewodniczący
!Federalnego, ·
Obecny był ambasador CSRS w
Llchtensteinu, Grecji, Turcji 1
Izi>y Narodowości ZgromadzenJa P-0Isoe - .ran Muszal.
Była to więc n.at·
Portugalii.
Dalibor
Federalnego CSRS
llca:ba mówców
południowych
godzinach
większa do.tąd
W
Hanes.
złożyli
g-OŚcie
czechosłowaccy
ciągu jednej sesji. Dz.lęki tP•
w
Decyzją Watykanu pozbawiony
przeDelega~a czechosłowacka
mu można będzie już we wto·
wizytę marszałkowi St. Gucwie.
wykładania na
prawa
został
prowadzi rozmowy na temat dalrek zakończyć ten etap wstęp·
Obecny był wicemarszałek Sejwe
katolickim
uniwersytecie
współpracy
szego ucleśnienla
neJ prl>izentacJi stanowisk i po
Fryburgu w Szwajcarii, znany
(Dalszy ciąg na s.tr. 2)
międl:y par.Lamentami obu kraprzerwie, zarządzonej
środowej
dominikanin
teolog katolick.t,
względu na święto narodo·
ze
Przyczyną
Ffuertner.
J} 11111IliII11I11Il11111111111111111111111111ł11111111111111111111111111 IJ I Stephan kroku
przejść w czwar·
Finlandll,
we
są poglądy domi·
takiego
tek do roboczej dyskusji, której
moralności
nlkanina dotyczące
daty, mleJ·
ustalenie
Jest
celem
seksualnej.
sca i porządku dziennego eu·
konferencji bezple·
ropeJskieJ
W swych wykładach twierdzil
c: on, że społeczeństwo nie ma pra- czeiistwa i współpracy.
sekwa ograniczania swobody
c:
BUalnej dojrzalej Istoty Judz'kiej,
pod warunkiem, iż jej postępo
wanie nie przynosi ujemnych
„„
skutków społecznych. Zdaniem
„zadowolenie
prof. P!uertnera
„
sekŚualne" stanowi jedno z podstawowych praw człowieka.
Uzupełniające, grudniowe domln
wartości ponad 600
złotych handel zaakceptował w
bo przedstawiono propopełni,
zycje atrakcyjne, dające możll·

stawy

§ Broszura :
~ z przemówieniem =
=
§ E. Gierka

Wznowienie. rokowań
DRW -USA
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WIZYT A

Wystąpienie

parlamentarzystów 6SRS

na

lćonlerencji

Polsce

Watykan
a„. moralność
seksualna

A. W aj da reżyserem ;
=
,,Ziemi obiecanej••
~
-- • „Chłopi„ na ekranach ==
=
=
- łódzkich kin ?
=
=
( ln/ormac1a własna)
=
„

§•

_

W

Przedsiębiorstwie

„Zespoły

Realizacji Filmów

filmowe"

złożony został scenariusz według powieści Władysława Rey-

mont.a . „Zi,emla ~biecana".
poc1e3m1e się wybitny polski

Wiadomo,
reżyser -

:

że

realizacji filmu
Andrzej Wajda. ze

§ :i~f!ę~ie~:i/iita~~:;~~~: aurt~~zż~ ~;ze~ ;:~lś ~~~~k~es~~~l
(gdzie

~ )ednej z kamienic przy ul. Wschodniej
i że
widnieje tablica ku czet wielkiegb pisarza)
„Ziemia obiecana" jęst właśnie literacką panoramą 'dawnej
Lodzi, przewodniczący Prez. RN m. Lodzi Jerzy Lorens wy~!oso.wal. pism<? do ministra kultury i sztuki z prośbą 0 przy.
spieszenie reallzacji filmu, by mógł on wejść na ekrany łódz·
kich kin w czasie obchodów 550-lec!a naszego miasta.
Obchody te jak wiadomo rozpoczną si ę już w styczniu roku
przyszłego. W związku z tym trwają również pertraktacje
z władzami filmowym! o udostępnienie publiczności kinowej
Lodzi tych odcinków filmowej adaptacji „Chłopów" Reymon-

w Lodzi,

-

obecru~

:

=
:

~:Ćh~~J!,.,n~~a~;!ta~~zf:~erf zk~:~~ie~z;~~e~~~~nt~~.?j~~~~~

170 tys.

została
Watykanu
Decyzja
podjęta wbrew stanowisku konszwajcar·
ferencji Episkopatu
skiego, która starała się o kompromisowe zalatwlenie sprawy,
konsekwencji
obawiając się Jej
dla · nastrojów na uniwersytecie
we Fryburgu, stanowi ącym jedną
z czolow ych uczelni katolickich
na świec i e.

zł

zanych z 550-leclem Lodzi. Nie ma bowiem
sporząd z enia wersji kinowej tego serialu.

dotąd

decyzji co do
L. H.

Od chwili otwarcia konta Na·
Funduszu Ochrony
rodowego
Zdrowia wpłynęło 170 tys. zł.
Dary pieniężne napływają z
Mają
różnych regionów kraju.
one charakter nie tylko jedno·
razowy, lecz równi et stałego,
opodatkowania
dobrowolnego
I tak np. przewodniczące
się.

=
:

przest~ci w USA
w ostatnich latach katastrofalne wręcz rozmiary. Wym-0wną tego ilustracją są fakty
przytoczone w opublikowanym
niedawno przez nowojorski tygodnik „Village Voice" artyku·
le „ Grab ie ż - głównym tematem dnia", pióra profesora socjologii Uniwersytetu Co lumbia
- A. Ezzioni. Poniżej, fragmen·
ty tego artykułu.

- Ludzie z mojego otoczen ia ,
którzy dawniej byli tylko zaroz·
trwożeni, teraz wpadli w
pacz i . 'l isterię. Pow-0dem tego
są nowe metody s tosowane przez
gangsterów. Dotychczas wymuszali oni pieniądze gr-0żąc ofierze nożem lub pistoletem. Tak
postąpili np . z prof. J. Coalem,
napastuj ąc go przy w ejści u do
(Dalszy

ciąg

na str. 2)

o wsp61pracy

polsko-radzieckiej

.

delegata USA
w Helsinkach

na koncie

telr.wizor

l'I u si I e n i e
Ranesterski eh erabieży w USA
Wzrost

Film TVP

Najwi.ększy

:

li 111l'Ili11111111111111I111111111111111111111,11111111111111111111111111 li li

przybrał

(INF. WL'ASNA) Wczoraj w Na zdjęciu: makieta nowego
placu od strony ul. Piotr·
lokalu SARP, sąd konkursowy
kowsklej.
prace nad wytypo·
zakończył
Foto: L. Olejniczak
waniem najbardziej odpowiada·
jącego naszym potrzebom i mo·
projektu przebudo- skiego, Wólczańską, Bednarską
żliwościom,
ul. Slenk!eWicza
wy Placu Niepodleglo~cl. Pro· i przebiciem
jekty uzyskano w wyniku zam· na wschód, śladem obecnej ul.
i teren Placa
więc
a
Kruczej,
kon·
klauzurowego
kniętego,
kursu, w którym startowało 5 Reymonta.
Plac Niepodległości
Przyszły
zespołów architektów, z czego
będzie dług! na 400 m 1 szero·
Pierwszą nagrodę
2 z Lodzi .
przyznano zespołowi z Opola w kJ na 200 m . Wyłączony zo~ta·
arch. arch. Mari:in nie z ruchu kołowego (tramw11J
składzie:
Fikus, Jan Godlewski I Jerzy I cały skomplikowany splot ko•
munikacyjny „wyrzuci" si ę po·
Gurawski. · Honorowe wyróżnlenie przyznano zespołowi lódz· za Uniwersa!). Przewiduje się
klemu: arch. arch. Jerzy Sa· tam .bud<>wnictwo wyłącznie dla
(Dalszy ciąg na str. 2)
Domaradzki,
mujło, Il>rzysztof
Jacek Janiec i mgr Inż. Alek· - - - - - - - - - - - - - - - sander Sliwiński.
Jaki będzi e nasz nowy Plac
o
Jeśli chodzi
Niepoclleglości?
to Jak planowany norangę stanowić
wy Rynek Bałucki,
centrum administracyjbędzie
no-handlowo-kulturalne dla pól·
nocy minsta, tak Plac Niepodległości pełnić będzie tę rolę dla
Lodzi.
dzielnic
południowych
Konkurs obejmował nie tylko
nazy- Dzlj w programie I Telewl·
obecnie
ten rejon, który
Placem Niepodległości, zja Polska nada zreallzowany
wamy
zawarty pomiędzy przy współpracy agencji pra·
ale obszar
ul. Przybyszew· soweJ „Nowosti" dokumental·
przedłużeniem
pt. „Pierwszy part·
ny film
ner". Film ukazuje kierunki
współpracy
polsko-radzieckiej
gospodarczej 1 naukowo-tech·
nlcznej, m. in. na tle dzia·
placówek naukowych
łalnoścl
obu krajów i wspólniie prowa•
badawczych.
prac
dzonych
Sprawy te są również przed·
W krótkim przemówlenlu de· miotem wypowiedzi naukowlegata USA zwracało uwagę; ców Gwlu nie nalegał on na Włl\czeru• szianlego prof. Dżermana
w!ceprzewodnl·
osobnego punktu, poświęconego czącego Komitetu Nauki 1 Te·
leca chnikl Rady Ministrów ZSRR,
militarnym,
problemom
jedynie wspomniał o tej spra· fizyka
prof. Piotra Kapicy
wie 1 przy tym w sposób ogól· oraz ministra nauki, szkolnlc·
P<>dobn,le Jeclnal< jall twa wytszego 1 techniki
nikowy.
państw
przedstawfolele
Jnni
prof. Jana Kaczmarka.
NATO postulowal, by w obec•
nych rozmowach przedyskuto·
wać przede WS'l:ystkim problem
pOl"Zl\dkU dz.lennego konferen·
cJl.
Mówcy krajów Paktu Atl&ntY·
na
cldego nadal kładą nacisk
!l'Zczegółowe przygotowanie kon·
ferencJI. Argumentują przy tym,
:te dzięki temu będzie mo:lna z
góry zagwarantować Jej sukces.
W kuluarach obrad wskazuje
się Jednak, że mogłoby to bar·
dzo przeciągnąć obecne konsul·
N:eczyw1stą
taeje, I ze jedyna
gwarancją sukcesu każdej kon·
• ŁODZKilE ZAKŁADY GA•
jest
ferencJI międzynarodowej
Ze
LANTERYJNO·SKORZANE.
dobra wola uczestników, a nie
skóry produkuje się tu niecałe
najszczególowsze nawet przygo•
Pozostała
20 proc. wyrobów.
towan11l.
część wytwarzana jest z surow·
skayu, der·
ców zastępczych:
my, brezentu. Wartość tegoro•
cznej produkcji - 84,5 mln z!;
tJ. o 18,2 proc. więcej niż w ub.
roku. Zaś zobowiązania w akcji
„20 mHiardów" wyniosły .2 mln
zł 1 są już zrealizowane. Nato·
miast zadania planowe realizuje
zgodnie z zamierzeniami
się
chociaż wiele trudności nastręcza brak atrakcyjnych okuć do
kół gospodyń wiejskich w pow.
toreb I waliz. Wiele modnych
wszy·
że
Inowrocław meldują,
nowości w tej dziedzinie spro•
stkie członkinie tej organizacji
wadzono z zagranicy, ale to je•
przekazywać
się
zobowiązały
szcz'e ciągle za mato.
miesięcznie po 5 zł na fundusz.
Przyniesie to nieba.gatelną kwo· •
Rozszerzające produkcję przed
tysięcy zł rocztę kilkunastu
coraz
potrzebuje
slębiorstwo
nie.
fachowców. W najbltż·
więcej
szym czasie zakład jest goto'.>w
Fundusz O·
Narodowy
Na
zatrudnić &O specjalistów.
przekazywane
chrony Zdrowia
•
dary rzeczpwe. 13·
są również
WYNIKI PRODUKCYJNE
pensjonaRaszka,
Julia
letnia
PRZEDSIĘBJOR•
LOWICKJEGO
Domu
Państwowego
riuszka
STWA OWOCOWO • WARZYW·
Rencisty w Bielsku przekazaNEGO uzaietnlone są w znacz·
la na fundusz należącą do niej
nej mierze od kaprysów aury,
działkę budowlaną.
która również i w tym roku
nie należała do najbardziej u·
Wydawałoby się za·
danych.
tem , że wykonawstwo tegoror.z·
nych planów może być poważ·
nie zagrożone. Tymczasem jut
18 pa:fdziern!ka ' załoga łowickie·
go P,rzedslęblorstwa uporała się
ze wskaźnikami zadali bieżące·
którzy
specjaliści,
Japońscy
go roku, dostarczając do rąk
skonstruowali telewizor wielkoswoich klientów produkcję o
ustano·
ści ręcznego zegarka,
261.600 tys. zł. Jakle
wartości
will rekord świata w mini-eleksą przyczyny tak l mponującyc:h
tronice - ich amerykańscy ko·
Przede wszystkim
rezultatów?
ledzy pokusili się o zbudowaurozmałcono asortyment dotych
telewizora.
największego
nie
czasowej produkcji, wprowadza·
na
Zmont owany on zostanie
m . in. konserwy mięsne ·
jąc
stadionów · sporze
jednym
warzywno-mięsne · i tzw. posilkt
OrleaNowym
w
towych
Przewiduje się
regeneracyjne.
n ie 1 waży ć będzie około 85
również, że do końca roku lo·
Ekran tego odbiornika wicki potentat dostarczy do na•
ton!
z · sześciu
składać s lę będzi e
szych sklepów ponad plan ok'J·
o 11rze- lo miliona litrów soku i napo·
każdy
pros t o kątów Telewizor
13 metrów.
kątneJ
ju pomarańczowego, 200 ton
słu żyć będz i e temu, by w trak·
ogórków , 120 ton ·soku pomldo·
cie spotkań na stadionie · Willzo-, . rowego i 120 ton powideł. Ogówie i sęd zi owie mogli w razie le'!' zakład
wyprodukuje po·
ponownie nad p~an okol~ 3 tys. ton róż·
obejrzeć
potrzeby
ciekawsze fragmenty meczu lub
norodnych przysmaków.
tzw. dyskusyjne momenty.
(T. G.)

Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia
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Atrakcyjne ·wyrob·y

zło·
Wizytę w Sejmie, gdzie ZO·
przez zastępców
przyjęci
przewodniczącego Sejmowej Ko·

:

Centrum
handlowo-udminislra1 :yjno-kulluralne

e .43 1,s. płaszczy i garnitur6w e 500 trs. melr6w
tkanin e Dodatkowe .dostawy warto!lcj &OO mln zł

H. Humphrey 1 H. Reuss
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Ubrani na biało pracownicy zakładów w Sunnyvale (Kalifornia) sprawiają wra ż enie biorących udział w surrealistyczA t ymczasem wszyscy
nym tańcu lub w przedziwnej grze.
oni biorą udział w ustawianiu specjalnie wypr odukowanej w
l.Ych zakładach anteny dla N ASA.
CAF - UPI - telefoto

świata

Budvnki

Nowa szata

110

GRR - dla potrzeb wal

Wwoj. łódzkim:• :::ś;::k

Placu
Niepodległości

asadą
Jest, by „budowlana rezerwa" posłużyła
zaspokojeniu najbardziej
istotnych potrzeb
poszczególnych wsi. Najbardziej
powszechne
jest
przekazywanie
budynków
na
rozszerzenie siec; wiejskich placówek zdrowia. Np.
w pow.
Białystok
prawie
wszystkie
zwolnione lokale mają być zajęte
przez
ośrodki
zdrowia.
Również
na Lubelszczyźnie I

Z

Wizyta parlamentarzystów
(Dokończenie ze str. lł

czy! spotkaniu, wskazał na znaczenie
aktywizacji
stosunków
między
parlamentami obu krajów. St. Gucwa podkreslil serdeczne, przyjacielskie
stosunki
lączące Polskę i Czechosłowację.
Po poludniu delegacja Zgromadzenia Federalnego CSRS zwiedzila Zakłady Lamp Oscyloskopowych w Piasecznie kolo Warszawy.
St. Gucwa
podejmował
wteczorem czechosłowackich gości..
W spotkaniu uczestniczyli:
R.
Frelek, A. Werblan i A. Benes7

mu - Andrzej Werblan. Omaw iano problematykę działalności
Sejmu i jego organów.
Okazją do bliż.szego
wglądu
gości w system pracy naszego
parlamentu było późniejsze spotkanie A. Indry i O. Hanesa z
przewodniczącymi i przedstawicielami szeregu komisji seJll}O·
wych.
St. Gucwa, który przewodni-

POGODA

(Dokończenie

le str. 1)

mego domu. Obecnie stosują inny chwyt - zaskakują upatrzoną osobę w windzie lub na korytarzu domu, i żądają, aby zaprowadziła ich do swojego mieszkania.

Przeciw rozrabiaczom i nierobom
Akcia MO na G6rnei
·Wczoraj w godzinach wletzornych
tunkcJonarlusze
MO
I
ORMO z dzielnicy Łódź-Górna
przeprowadzili na terenie ·· naszego miasta wzmożoną akcję
mającą na
celu :zabezpieczenie
spokoju I bezpieczeństwa.
W
dalszym ciągu bowiem, popularne imieniny (a wczoraj było Barbary), stanowią dla wielu osób pretekst do nadmiernego używania alkoholu, a co
za tym Idzie do pijackich burd
I awantur. w działaniach tych
wzięło
udział 60 milicjantów I
100 członków ORMO.
Jednocześnie około 50 osób z
aktywu społecznego Prezydium
DRN
przeprowadzało
wczoraj
wywiady środowiskowe
wśród

zgodności

w województwach łódzkim
zielonogórskim
naj'więcej
pomieszczeń po GRN ~dzie wykorzy stanych na ten cel. W Woj.
lubelslcim sieć tych
placówek
EWiększy się dzięki 'temu o 53,
zaś w woj. lódikim ośrodki
zdrowia i wiejskie punkty lecznicze powstaną w 4ł przeję
tych budynkach.
Na
polepszeni~
opieki nad
dziećmi
dużą
uwagę
zwrócono
w woj. łódzkim, i~dzie w 37 był y ch siedzibach G'RN mają powstać przedszkola.
Z reorganizacji administracji na wsi skorzy sta również w tym województwie łączność, której zamierza się przydzielić na urzę
dy pocztowe 9 pomieszczeń.

Konferencja

uchylających się od 'Pracy, którzy do tej pory nie zgłosili się
jeszcze przed specjaluą komisją
d/s zatrudnienia. • St\vierdzono,
że około 60 proc. „urodzonych
w niedzielę" podjęło już pracę.
U pozostałych
konsekwentnie
uchylających
się od
wszelkiej
pracy
zostawiono
wezwania,
wyznaczające
term.in rozmowy
w Komendzie Dzielnicowej :\10.
Warto zaznaczyć, że jest to
pierwsza tego typu akcja w ndszym mieście,
która poJączyła
ze sobą te dwie, tak ważne
przecież
sprawy.
W
najbli~·
szych dniach podobne działa·
nia obejmą kolejną partię niei:.obów z tej dzielnicy uchylających się od pracy.
(je)

państw

SPORT •

SPORT •

NATO

NOWY JORK. - W poniedzialek na forum Zgromadzenia Ogólnego NZ wystąpił prezydent
Chlle, Salvador Allende, który
oskarży!
wiei kie
korporacje
świata zachodniego o to, Iż dopuściły się agresji ekonomiczn~j
na Chile i ingerują w sprawy
wewnętrzne
republiki.
Allende
stwierdzi!,
iż
Międzynarodowe
Towarzystwo Telegrafów ! Telefonów ITT usiłowało wywolać wojnę domową w Chile, a
koncern miedziowy Kennecott
swoimi poczynaniami spowodował
poważne
straty w gospodarce chilijskiej.
PANAMA. w poniedziałek
w s!olky Honcfuraśu,
Tegucigalpie nastąpił wojskowy zamacb stanu. Dot>ychczasowy prc.zyderit tego kraju, Ramon "Er·
nesto Cruz stracił swój urząd,
a całość władzy wykonawczej
oficjalnie
przejął
przywódca
zwycięskiej
junty wojskowej,
gen.
oswaldo Lopez Arellano.
Według komunikatu
radiowego,
przewrót był
całkowicie
be~
krwa wy.

LONDYN, RzĄd Wielkiej
Brytanii skierował dwa okręty
marynarki wojennej
na wody
w pobliżu Islandii, równocześ
nie Wielka Brytania przygotowuje manewry swej marynarlcl
wojennej na Morzu Północnym.

przestępczo

ści, Jeżeli nawet podzielimy miasto na otoczone murami fortecznymi odcinki, st:zeżone
przez
silne oddzlaly poltcJi.

SPORT •

Zarząd

północnym.

ostatnio <)grabiono co :p,(1.jmniej
20 osób spośród moich .znajomych.
Okolo 9 wieczór ulica;
przy
której mieszkam, całkowicie s~
wyludnia. Co będzie, kiedy Judzie w ogóle przestaną wychodzić na
ulict: i uczynią
ze
,swoich de>mów fortece?
Nowy Jork stal się ropiejącym
wrzodem na ciele narodu. Dobrze o tym wiemy,
ale
n!e

SPORT •

SPORT •

SPORT •

SPORT

w . sk~ócie Po sportowej niedzieli OBRADY KOMISJI
P-o Igrzyskach Olimpijskich w
Monachium
wielu
czołowych
sportowców USA przeszło do
obozu zawodowców.
Mistrz olimpijski wagi lekkośredniej Ray Seales juź wkrótce będzie występował na ringach
zawodowych. W dniu 11 stycznia
1973 r. stoczy pierwszy pojedynek w Tacoma. Saeles był jedynym pięściarzem
amerykań1Sklm który
zdobył w Monachium zloty medal.

•

@ Mini.ona sobO<ta i niedziela obfitowaly jak po.prz"®ie
boga.ctwem i1nprez, rozgry wamych na. boio&kach i sa.Uich Łodzi.
Zakończyli ju.ż Ugowe boje hok0!śc! i bokserzy Gwardii. Na.
placu pozostaly z~poly kosz!l'karek l..KS i piłkarze ręcz.ni
Anllany. · Ob fe drużyny wa.lczyly )ed·nak poza l..od.zlą.
@ Mimo kontuzjo! kaipitana zespołu LKS
Kaczma.row
(w sobotmim spot kamiu) i Ga~ki (w niedziel.ę) koszykM""k.i
mist1·za Polsld poko.naly z0&pól po,znańsiki.ej OLimpii, powra-cając do l..odzi z kompletetm. punk.tów,
@ Piika.rzom ręcz,nym Ainilainy p.,,zy.szw zmlerzy<! ł!ę na
Sląsku z drużyną katowickiej S.pa.rty.
Dzięki po<Lwójnemu
sukces.owi w stolicy Górnego Sląska ze&pól Kwcnty a.wansowal na czwa:rte miejsce w tabel! I Li.gi, majq;c do przodoum4k.a stra t ę 4 pwnktów.
@ Przyjemną niespodlZ'iankę sprawll cz~owy pmgpan.g!.sta
Radziecka federacja hokejowa
lód.zJdego Wtólc.nla.rza s.. Frączylc zW!J'Cięd:ajq,c w Tarnona lodzie zatwierdzila sklad drubrzegu
w Il ogóLnopo/,9kLm tu1'nieju klas!l'fikacy#iym.
żyny ZSRR, która wystąpi
w
W czasie "tej in'n;prezy za,wodini.k Elity, wielo<~robny repreturnieju o nagrodę „Izwiestii".
zentamt i a:ktua1nie wicemiS'brz Po!s.lvi - E. Czerwińs•kl otr;vw skład zespołu kierowanego
mal tytut Moist.rza Sportu.
przez trenerów Wsiewoloda Bo- ,
@ Ze zmien.nym szczęściem wa.Lczy!i Zódzcy drugoligowcy
-browa i Borysa Kulagina, weszli:
Siatkarze Anilany polwTULl! <Vwll<k>rot.nie częst-Ochowskich <llkabramka - Tretiak i Sidelni.Jcow,
demi•
ków. Sia.tka.rk! l..KS P<> wy.granym latwo meczu w .a. obrona Ragulin,
Lutcenko,
botę. w niedziebnym spobk<Z>ni·U rewanżowym ule~y prowadzą
Gusiew,
Kuzkin,
Cygankow,
cemu w t<Z>bell II ligi Kolej<JJrzowi (K<l>towice).
Ljapkin, Wasilew i Orłow, n~
@ Powtórzyły z wbiegtego tygod.nla sukces k<>S.Zl/!ka1'ki pa,pad - Jakuszew, Szadrin,
M1b ianick.iego Wlókniarza, zwycięźajqc w Stalowej Woli tamchailow, Pietrow, Bllnow, Chartejszą
Stal. Poctwójne zwycięstwa odnAeśli tmkże lro&Z!/'karze
lamow Wołczkow, Głazow, MalSp!Xem w spotkaniach w Gdańsk.u z t<JJmtejszymi drU>żyna.cew Anlsin, Bodunow I Lebiem
i
:
Spó}niią
i AZS.
.
•
die,,;.. Rezerwowymi są Zlnin I
@ Pisząc o soO<>tinio-niedaielnych trnprezach, ktore odlbyily
Wikutow.
się w Uxtzi, WILrto P'f'Z!/'P<>mnieć o ciekawej imiprezle j~Q
byl turnie1 w podnoszeniu cięża.rów o mięctzyna.rodowe m1strzos.t wo ZS Start (uczestniczy/;! m. ~n. olillnpijcrycy z NRD)
Trzykrotny
zloty
medalista
oraz zakwatifilcow<l>nie się d-0 I ligi ~ndy0wi.d>oolnej zapa~Vków
Olimpiady w Grenoble, francuok.ręgu !ód.z,kiego.
,
ski narciarz
Jean-Claude
Kllly przegrał już po raz drugi
~
77
!Startując w
konkurencji zawo0

•

I

lnformuf emq
W najbliższą
środę (6 bm.)
lódzkl oddział Klubu Dziennikarzy
Sportowych wspólnie z
Wydziałem Sędziowskim l.OZPN
organizują w Klubie Dziennikarza interesujące spotkanie na
temat nowych zasad sędziowa
nia w p!lce nożnej.
W czasie spotkania prelekcje
wygłoszą s~dziowie klasy mi~"'.

Zebranie

2 DZIENN~ ŁODZKI nr 289 ~7.5!0!

zakończenie

wyświetlony
będzie
film pt, „Piłka nożna

cie'..'.,

kom!JiJ!,

1potkanla
ciekawy
na świe·
_

•
ł

złożonej

działaozy

TOTO - LOTEK

zł.

4 Na s~rzyżowaniu ul. Targowa - Główna .kierowca „Warszawy" IP 92-01
uderzył
w
,.stara" nr rej. 1S 91-68. Ofiar
w ludziach nie byto.
.ł.
O godz. 11.05 na ul. Lutomierskiej 144a
na
zapleczu
sklepu potrącony został
przez
„Żuka" 48-00 IS 57-letni Stanisław R., który doznał wstrząś
nięnia mózgu.
4 Kierowca „Syreny"
05--08
IF spowodował na ul. Dąbrow
skiego przed posesją 229 zderze-

z ;,Tatrą" IP 29-36. Obrateń
ciała doznali
obaj
kierowcy.
Straty ok. 20 tys. zł.
.ł. O godz. 11.40 na skrzyżowa
niu ul. Pabian.icka - Wólczań
ska kierowca „Nysy" IT 46-23
potrącił 59-letniego Ignacego W.
4 Kierowca sam. nr rej. IF
36-25 spowodował na ul. Narutowicza przed posesją 79 zderzenie z autobusem MPK J/5. ofiar w ludziach nie było.
·
.ł. O godz. 14.35 na skrzytowaniu ul. Al. Kościuszki - A.
Struga,
62-letnia
Marla
K.
wpadła
pod
„Warszawę 0
IT
62-94 doznając złamania nogi.
& Z tramwaju linii 28 wyskoczy! na ul. Gdańskiej przy Kopernika 13-letni Krzysztof Woj•
nicki z Puław, chłopiec doznał
wstz:ząśnięnia mózgu i przebywa
w szpitalu.
.ł. w mieszkaniu przy nl. Tu.;
wiina 45 póżnym wieczorem wy.
buch! pożar. Częściowemu spaleniu uległa
pościel i meble.
Niegroźnego zaczadzenia dozna•
la właścicielka mieszkania.
·
nie

(Cis)

W

dniu 3 grudnia 1972 r.
w wieku lat 75

zmarła

S. t P.

a

•

~

: 5, 12, 23, 35, 36, 38.
dod. 24
I
U LOSOWANIE

1

3, 16, 19, .27, 41, 48

1

dod. 1

:

Ponadto wylosowano
ltotlcówk• baoder~U 2753

I
1

I
I

I

'

7, 8, 12, 13, 30'~
dod. 14

•• • O godz. 7 .55 na skrzyżowa
niu ul. Zgierska - Dolna, kierowca „żuka" nr rej. ł5-54 IB
spowodował zderzenie z tramwajem linii 8(1. Straty ok. 6 tys.

Ou!ą atrakcję
przygotowała
łódzkim melomanom
dyrekcja
Filharmonii. Solistką koncertów
bieżącego tygodnia (piątek -

I LOSOWANIE

„KUKUŁECZKA"

Kronika

Tatiana Grindienko
I Henri Arends

DYfJkUtoWll.JlO O dalszym U·
sprawnienlu
działalności
w
dziedzinie sportu I wychowa~ nia fizycznego ora,z przygM.oP wa.niu
odppwiednieh projek• tów decyzji Prezydium Rządu.

•

a su :nu~
wypadków
n

W Filharmonii

politycznych, sportowych i dziennikarzy, było kolejnym etapem pra.c podjętych w ubiegłym roku.

dzynarodowej:
w. Karolak l
J. Marcinkowski. Warto przypomnieć,
te W. Karolak powrócił
ostatnio z Aten, 11dzle
brał udział
w
konsultacjach
FIF A, dotyczących nowych 'łpo
sobów sędziowania spotkań pił
karskich.
Na

Wczora.J,
pod
przewodnictwem członka Biura Politycznego KC PZPR, wiceprezesa
Rady Ministrów Józefa TeJehmy, obradowała w Warszawie
ko111lsJa rządowo-partyjna do
spraw masowej kultury fizycznej i sportu wycźynowego.

z naukowców,

•

dowców. W zawodach rozegranych w Vali (Colorado) trium· f~wal 27-letni Amerykanin Sabich aktualny mistrz świata zawod~wców. W półfinale Sablch
wygrał z Francuzem Killy, który miał wy;vrotkę wskutek za·wadzenta o ' bramkę. W finale
Sabich wygrał
z
Palmerem
(USA) i zdobył pieTWszą nagrodę 2,5 tys. dolarów. Trzecie
miejsce
zajął
Amerykanin
Dan
Mooney,
a
czwarte
· Killy, który zrezygnowa~ z roz- grywki 0 trzecie miejsce.

rządowo-partyjnej

•

• * •

•

w p.ned·
mają one
znaczenia, bo i tak wykonujemy zadania planowe
to znae:zy, źe myśli on starymi kategoriami". Nic dodać,
nic ująć. Cytat z jednego z referatów
wygłoszonych
na
wczorajszej konferencji sprawozdawczo-wyborczej KZ PZPR
w zakładach dziewiarskich „Iwona" może przekonać najbardziej nawet opornych, że rzeczywiście w działalności gospodarczej
przestaliśmy
myśleć
kategoriami martwych
wskaźników, a zaczęliśmy kategoriami... myślenia. Tym.
bardziej, gdy są to słowa
rozliczanego przede wszystkim
z planu i wskaźników dyrektora przedsiębiorstwa.
Jeszcze dwa lata temu materiał rzeczowy przedstawiony
na tej konferencji upoważniałby <;I.o wniosku - dobrze jest.
Plan wykonany. Ponadplanowe zobowiązania także. Wydajność rośnie szybciej niż fundusz plac, wskaźnik I gatunku
jeden z najwyższych w branży. Produkcja - wiadomo poszukiwana i ciągle potrzebna. Jeszcze dwa lata temu, pomijając wszelkie inne przyczyny,
różnego rodzaju trykotaże damskie, a ściślej mówiąc popularne bluzki z syntetyków, były dla rynku może nie ósmym, ale na pewno jednym z siedmiu „cudów świata".
Dzisiaj zaczynamy ich
obecność dostrzegać w nieco innych wymiarach. I stąd inny ton dyskusji, choć fakty w gruncie rzeozy te same. Nie
pierws<iy bowiem raz, ani teź nie tylko w tym . przedsię
biorstWiie, mówi się o potrzebie solidności,
dyscypliny, o
wlaśoiwej organlzaoji toku produkcji, o wlaśolwych ludziach
na właściwym miejscu. Nie pierwszy raz mówi się o stojących bo nie ma kto naprawić - maszynach, o kłopo
tacll i oporach wobec nowych asortymentów produkcji. Novum jednak w tym,
że jednocześnie odsiania się kulisy
wykonania planów w takiej sytna.ej!. Rosnącej absencji rosnący wysiłek obecnych,
próbom zaniża.nia
przez poszczególnych pracowników (by potem normy przekroczyć)
wydajności przy nowej produkcji konieczność powracania do starych, mniej pracochłonnych wzorów. I tak da•
lej i tak dalej.
Kulisy odsłonić trzeba, bo każdego zdziwi fakt rytmicznego wykonywania planów, a jednocześnie 59-procentowego,
w_ stosunku do roku ubiegłego, wzrostu kar płaconych odb10rcom, przy czym prawie dwukrotnie wzrosły kary pła
cone za niewykonanie dostaw. Jednocześnie, by obraz był
pełny, w magazynach „Iwony" po raz pierwszy przekroczono normatywy zapasów ~·yrobów gotowych. Jednym sło
wem. - produkcja według wskaźników
niewiele pozostawia do zyczenia, na logikę nie ze wszystkim
jest
potrzebna. Na cud~wne zmiany sytuacji nie ma co liczyć.
Jew.cze w roku ubiegłym cały przemysł dziewiarski produ·
kowal 10 mln sztuk trykotaży z maszyn kotonowych w roku przyszłym będzie produkował 24 mln w.tuk. Dodaj~y im·
port, a zobaczymy, z Jaką konkurencją na rynku musi się
zmagać „Iwona". Ilośclową i jakościową,
bo nie da się
ukryć, że ten kolosalny wzrost potencjału to zasługa nowych
l bardzo nowoczesnych inwestycji.
Dlatego też dwa lata temu ten jeden z najwJększych; a
Jednocześnie pracującY" w najgorszych warunkach, zakład
przemysłu dziewiarskiego walczył przede wszystkim o decyzję, o Odtworzenie. Dziś, gdy już ją podjęto, walczy sam
ze sobą, by godnie i na miarę jego ambicji przetrwać do
przeprowadzki, która nastąpi przecież dopiero w przyszłej
5-latce.
1
Pieniądze na nowe maszyny są w kieszeni zjednoczenia
reszta, a Więc unowocześnienie wydawałoby się nowoczesnej produkcji i poprawa solidności dostaw - w ręku zakładu. Jak zawodne mote być myślenie wyłącznie kategoriami wskaźników, wykazało wozorajsze przymierzanie się
do zrezygnowania w produkc)I „Iwony" z priorytetu dla
ilości na rzecz jakości • . Na starą produkcję ze starych maszyn nię ma na rynku miejsca.
W ZPDz ,;!Wo.ri'it<-;-' )e'iltnYnf "ttomlHiiacie przemysłu dziewiarskiego, o!Jjętytń speojalnym paronatem Kom:ltetu Centralnego, ~deą, 1 J!lff.Jł9MA.. •9łl4ff. 1 R4SIAWiędzlalna i :zaaoga•
towa.na praca'. lt'lillMttMhl·"t'ti\'\Ą\l~IMU lej ldeł SI\ ludzie dobrej roboty - llZtonkoWie partii.
L SLEDZINSKA
większego

NOWY JORK. Prowincja
Quang Tri na północy Wietnamu
południowego
pozostaje
głównym
terenem walk.
Siły
wyzwoleńcze
kontynuują
tam
artyleryjski ostrzał pozycji prze
ciwnika. Wszelkie próby wojsk
sajgońskich
rozszerzenia kontrolowanego przez nich terenu
w kierunku północnym i wschodnim kończą się
niepowodzeniem . Lotnictwo amerykańskie,
a głównie bombowce B-52 dokonywały
w poniedzialek, jut
trzeci dzień z rzędu, zmasowanych nalotów na wyzwolone rejony prowincjJ Quang Tri, starając
się
atakami z powietrza
wesprzeć wojska sajgońskie. Ulewne deszcze monsunowe
ograniczają
w pewnym stopniu
nasilenie walk na tzw. froncie

Opow1adano mi, te niedawno,
dwaj napastnicy zmusili do tego pewną kobietę, - grożąc, że
jeśli
nie da
lm
pieniędzy,
zastrzelą jej dziecko. Przyjaciel
tej kobiety, w obawie o życie
chłopczyka, rzucił się na jednego z bandytów i został zastrzelony. W tym tygodniu Jeden z
moich studentów otworzył drzwi
pukającej
do niego
sąsiadce
Okazało się, że towarzyszyli Jej
dwaj bandyci. których przyprowadziła,
ponieważ bała się zostać
z nimi sam na sam
w
swoim mieszkaniu. Bandyci ogołocili doszczętnie mieszkanie mojego studenta. Stalo się to o 5
po południu.

zmniejszy~

poglądów".

„Jeśli więc ktoś . próbuje występujące dzisiaj
siębiorstwie zaniedbania tłumaczyć tym, że nie

Krajowy CSU w Monachium oświadczył ze swej
strony,
że
pragnie
urzymanla
wspólnej
frakcji opozycji chadeckiej.
W najbliższym czasie jak
się oczekuje
komisje obu
partii wznowią obrady podjęte
w celu rozładowania konfliktu
spowodowanego klęską wyborczą
Unii Chrześcija1isko-Demo
kratycznej.

BRUKSELA. - Dziś rozpoczyna się w Brukseli konferencja
państw
Paktu Atlantyckiego z
udziałem
minlstoow obrony c.raz ministrów· spraw zagranicznych, która m. in. zajmie się
oceną
rozmów przygotowawczych do europejskiej konferencji bezpieczeństwa 1 współ
pracy w Helsinkach.

zdołamy

Chrześci

(CDU)
Barze! oraz przewodniczący
Unll Chrześcijańsko-Spo
łecznej Franz Josef Strauss omówili w poniedziałek w Bonn
polityczne i organizacyjne problemy dalszej współpracy.
Na krótko przed tym spotkaniem Zarząd CDU zalecił utrzymanie wspólnej frakcji CDU/
esu, o ile „rozmowy, które
się
odbędą,
doprowadzą
do

l\los ilenie

I

(Imieniny. Kryspina 1 Saby)

e

Ambicje wyższe
nii wskaźniki

Rainer

W wyniku reformy władz terenowych na wsi l w malych miastach, powstać ma ok. 2.400 gmin zamiast dotycbczaso111ych ł.313
GRN. Oprócz wielu korzyści, jakie niesie ze sobą \I.mocnienie
I zwiększenie terytorialnego zasięgu działania podstawowych ogniw
władzy kolejną będzie „zwolnienie" znacznej liczby budynków
zajętych poprzednio przez administrację. Jest to tym ważniejsze,
że potrzeby wsi w dziedzinie budowlanego „zaplecza" socjalnego,
kulturalnego, komunalnego itp. wzrastają szybciej Jtjż. możliwości
ich zaspokojenia.

PS.: 11 grudnia w sali posieRN m. Lodzi odbędzie się
o godz. 13 publiczna dyskusja
nad
pracami
konkursowymi.
Można
będzie
je obejrzeć w
tym dniu od godz. 11 w sali
Prezydium (Piotrkowska 104), a
do tej pory w lokalu SARP.

SPORT

Przewudniczący Unii
jańsko-Demokratycznej

pocztowych

dzeń

e

Nasz komentarz

• 37 przedszkoli • 9 urzQ.dów frakcji CDU/CSU

(Dokończenie ze str. 1)
administracji, handlu, usług I
Instytucji
kulturalnych (nowy
teatr i kino). Najwyższy budynek wyrośnie 25 piętrami ponad
okolicę. Większość utrzyma si<;
w granicy do 16 kondygnacji.
Zostaną też zaadaptowane
Istniejące już
budynki mieszkalne.
Gros robót zostaje wyznaczonych na pięciolatkę następna.
Wszystko
wskazuje na to, te
do 1980 r. będziemy mieli połowę
dzisiejszej wizji nowego
Placu Niepodległości.
A. p,

Zachmurzenie duże z większy
mi przejaśnieniami. Mglisto. Możliwy opad mżawki. Temperatura maksymalna ok. 8 stopni C.
Wiatry słabe, okresami umiark<>wane płd - zach.
Dziś słońce zajdzie o 15.32, a
jutro wzejdzie o 7,33.

Barzel i Strauss
za utrzymaniem

1
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I sobota 9 bm., godz. 19.30
będzie
laure>1tka I
nagrody
Konkursu Skrzypcowego im. H.
Wieniawskiego, skrzypaczka radziecka Tatiana Grindlenko.
Koncerty
prowadzić
będzie
znakomity dyrygent
holenderski, dyrektor orkiestry 1 chóru
Philipsa w Eindhoven - Henri
Arends.
Na program wieczorów złożą
się: Maurice
Ravela - Sm ta
„Moja matka
gęś",
Piotra
Czajkowskiego
Koncert
skrzypcowy O-dur w wykonaniu Tatiany Grindienko
')raz
Paula Hindemitha Symfonia
„Mathis der Maler".

ZOFIA
WOSK OWSKA
z

Walęzów

emerytO<Wa.na

nauczycielka,
długoletni członek ZNP, czlo·
nek ZBoWiD.
'
Pogrzeb odbędzie się dnia
6 grudnia 1972 r. o godz. 13.30
z kaplicy cmentarza na Dolach, o czym powiadamiają
MĄZ,

I

DZIECI, WNUCZKI,
PRAWNUCZKI
POZOSTALA RODZINA

PODZIĘKOWANIE

Przyja.clołom.,

clętkdch

Znajoonym oraz tym wszystkim., którzy w
chwilach choroby i śmierci

S.

t

P.

WINCENTYNY JAN1K0WS KIEJ
1

1

w czasie pobytu w klinikach AM Szpitala im. BlegańskJego
I Oddziału Intensywnej T<#apii Szpitala Baxli.okiego okazali
wiele serca I życzliwości, "l.oleźankom i K~legom z Okr.ęgówe
go zarządu Lasów Pańs~owych w Lodzi, KA>leżankom z obozu k001centracyjnego Raven.sbrUck, członkom kola ZB()W.i.D,
Leśników,
Radzie Zakładowej przy OZLP oraz wszystkim,
którzy także wzięli udział w uroczystości.a.eh pogrzebowych
naJserde02lllleJsze podziękmvainl.a składaJą
DZIECI I RODZI!NA
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w Gorkim roz·
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samochodzie mie·
wyg;xlsię
:ki
nie 7 osób tub
po zt.ożeniu
też
s i edzeń
tylnych
można
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IOTRKOWSKA ROG ZAMENHOFA. NA POSTOJU
DUZA KOLEJKA CZEKAJĄCYCH I ANI JEDNEJ
TAKSOWKI. ZA CHW1LĘ PODJEZDZA „WARSZAWA". KIEROWCA WYCHYLA SIĘ: „KTO NA DĄ
BROWĘ?" PONIEWAZ NIKT NIE JEDZIE W TYM
KIERUNKU, TAKSOlVKA ODJEZDZA PUSTA.
KLOPOTY ZE „ZLAPANIEM" WOLNEJ TAKSOWKI ZNANE
Z
DOSWIADCZENIA,
WLASNEGO
Z
KAZDEMU
SĄ
OBSERWACJI CZY Z OPOWIADAJil ZNAJOMYCH. SZCZE·
GOLNE KLOPOTY TEGO RODZAJU WYSTĘPUJĄ NA DWORCACH KOLEJOWYCH.
NA STACJI LODZ-CHOJNY TAKSOWKARZE UPRAWIAPOLEGAJĄCE NA
JĄ SWOISTEGO RODZAJU PIRACTWO,
UMA WIANIU 'ULKU OSOB NA JEDEN KURS I TRAKTOWANIU ICH PRZY ZAPLACIE JAKD ODRĘBNYCH PASA·
NA DWORCU KALISKIM NA POSTOJU MIESCI
ZEROW.
SIĘ NIE WIĘCEJ NIZ 15 SAMOCHODOW. CHĘTNYCH JEST
NIC DZIWNEGO, ZE KIEDZIESIĘCIOKROTNIE WIĘCEJ.
ROWCY WYBIERAJĄ PASAZEROW I KURSY, KRĘCĄ NO·
SAMI NA DZIECI I BAGAZE.„

P

W godzinach przedpqludnlowych ruch, a raczej postój tak·
sówek koncentruje się w śródmieściu. Na każdym postoju
stoi 3-10 samochodów. Po południu prawie wszystkie tak·
sówki wyjeźdżają z centrum w kierunku odległych osiedli
mieszkaniowych. Jest to zrozumiale: przeważająca część ło
dzian mieszka w nowo wybudowanych blokach. I tam też po
część z n.ich korzysta wówczas
zakończeniu pracy spieszą z taksówek. Dodajmy do tego „okazje" czyli imieniny i inne
uroczystości rodanne l mamy gotową odpowiedź na pytanie
. dlaczego wlee00rami w centrum nie ma tia.ksówek. Są natomiast i to w lloścl znacznie przekraczającej popyt w dzielnicach peryferyjnych. Czekają tam czasami 2-3 godziny, aby W
dopiero późnym Wiieczorem „złapać kurs" do śródmieścia. Na- •
tomlast od godz. 22-23 taksówki znowu okupują centrum.
Sani.pchody z oświetlonym napisem „Taxl" można spotkać . . . .
Je ma le.Il Je!lnak na a„
na "11. Piotrkowskiej przez całą noc.
post!'Jach usytuowanyc,b na peryferiach śródmieścia, .że nie . . ,
•
wspomnę o dworca.eh.
Lódż pos.iada 185ł ta.ksówlB. Ich llrifla :I 'ł'OL.-u na rok • •
systematycznie wzrasta, jednakże wciąż jest niewystarczają- . . ,
ca. l\Jlasto rozrasta się, powstają nowe osiedla, nowe posto.,.
Je„. Jak zapewnić w miarę równomierne rozmieszczenie takw
sówek na terenie miasta?
Wydaje się, że Jednym z częściowo rozwiązuja,cych problem
łrodków byłoby masowe za.instalowanie telefonów na postojach. w chwili , obeonej tylko 10 proc. sponad ~oo postoJóW,
wypo:;ażonych jest w telefony. Niestety Zrzeszenie Prywatnego Handlu I Usług nie ma pieniędzy na zakładanie nowych.
A przecież gdyby udało s.ię Je zaJożyć spoleoznl lnspekJ'O~zy,
lub etĄtowl pracownicy Zrzeszenia mogliby drogą teleforucz~ dokruiywa~ „przer-zufów" ta,ksówek.
Najlepszym rozwiązaniem, zastosowanym w niektórych miastach eu~opejsklch, Jest system radiotelefoniczny, w .którym
centrala kieruje rozmieszczeniem na postojach taksówek wyposażonych w radiotelefony. W Lodzi sprawa ta była rozpatrywana. z.e wstępnych obliczeń wynika, że każda centra· . . .
la dzielnicowa kosetowalaby około 2 mln zl, zaś zainstalo- wanie radiotelefonu w jednej taksówce - 2ł tys. zl. Jak na
razie miasto nie może sobie pozwolić na ten luksus.
wszelkie . próby kierowania ruchem taksówek będą możliwe
do zrealizowania tylko w '\Varunka.ch istnienia sllnej orgaNiestety, na razie spi;awnie dzialaj!'cej
nizacji branżowej.
I silnej organ.Ja.aoji tego typu brak.
Z. CHABOWSKI
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Najcięższą pracą jest m;y-ś.lenie; ~zło_
wieka pozbawionego um1eJętnosc1 .107

gicznego myślenia nie można uwazac
za wykształconego choćby n ·a .wet. legitymował się dyplomem wyzszeJ 1;1na pozor
paradoksalne
czelni. To
stwierdzenie nasunęło mi się w czasie wertowania nadesłanej ostatnio
do redakcji korespondencji, dotyczą
cej spraw już załatwionych, i to w
załatwionych z pozytywwiększości
nym dla Czytelników skutkiem, a mito skłaniających do wcale nie
mo
optymistycznych wniosków.
Jakże bowiem cieszyć się, kiedy w
kraju, który wydaje miliardowe kwoty na upowszechnienie oświaty i kultury, i w kt ·rym wszelkie szkoły i
uczelnie stoją przed każdym otworem,
wciąż jeszcze oorykać się trzeba ze
zjawiskami prymitywizmu myślowe
go, sygnowanymi do tego przez instytucje, gd.zie przynajmniej jeśli nie ?gół zatrudnionej tam kadry, to chocby jej czołówka, powinna legitymo·
wać się nie tylko wnikliwym rozeznaniem zadań, ale i 0 ełną świadomo
ścią swej służebnej wobec społeczeń_
stwą. funkcji tj. cechami nieodzownymi dziś do sprawowania jakiegokolwiek zawodowego czy społecznego u~
rzędu.

Oto sprawa ob. I. S. z ul. Gandhiege, która z:a.alarmowała redakcję, iż
jej matkę, pracownicę jednego z przedw Międzyrorojach - .zasiębiorstw
trudniający ją zakład wysłał beztro-

iezestnlc;v tej narady ro· .
11:eszli się w nastroju
zgodnym. Spotkali •lę
po to, by dopomóc w
terminowym zakończeniu ko•
m-Odernlzacjli
etapu
lejnego
„Maj edu", Na ze·
łódzkiego
,braniu się to udało. Spisano
. protokół, w którym obie za"
·nteresowane strony czarno na
stwierdziły, że prace
białym
zaplanowane na ten rok zo•
mimo terminów wyil·
staną czonych już obecnie na dni,
tak jak to prze·
zakończone do koń
widywała umowa ca roku.
z efektu narady oble strony
mogą WitlC być zadowolone.
Ale już w czas.ie jej trwania,
optymistyczny nastrój wisiał
wielokrotnie na najcieńszym
włosku. Nie było to spotkanie
nietypowe. Między inwestorami i ' wykonawcami takie na·
rady są na porządku dzlen•
nym. Obowiązuje na nich zasada „niezadrażnl.a.nia atmo•
sfery"·
„Budomasz" - przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane
Przemysłu Maszynowego przyjął w „MaJedzie" roboty re·
montowe na 23 mili-0ny zl. Nie
może więc psuć sobie stosunków z tak poważnym, a i czę·
M.ajed" który
stym klientem
podpisał umo~ti' z „B~domabr. - teraz,
styczniu
w
szem"
w IV kwartale roku niewielką
robót ma zakończoną.
część
z konieczności więc traktuje
partnera (ani zbyt słownego.
ani zbyt solidnego) jak „surowe JaJko". Ile razy więc dydotycz~
zaczynała
skusja
spraw drażliwych - a każdą
sprawę tego remontu uważać
można obecnie za kwestię de·
padało ugodowe:
Ukatną
,,Nie formalizujmy, nie do;
prowadzajmy do zgrzytów".
Lódzka Fabryka Maszyn Jed·
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wabnlezych pracuje w nie gor•
szych, ale t nie lepszych wa·
Jak wiele Innych
runkach
lódzklch fabryk, które d-0cze·
kały slę nleunlknlo!!eJ moder·
nJ.zacJl. W ,,MaJedzle" (któl'Y
musi do chwili otrzymania no•
wego obiektu, produkować swe
zakłady
przez
poszukiwane
włóklennlc-ze maszyny w sta·
·rej fabryce), wiele Jut wymyby polepszyć warunki
ślono,
produkcji oraz stan bhp. Di<Ię
ki uruchomieniu fllil w Rawie
Maz., powstała szansa „rozpowierzchni pro·
gęszczenia"

której ustalono z ,,Budomaszem" nowe terminy robót.
Sekretarz orga.ntzacjl partyjnej
apelował wówcza•
,,MaJedu"
do bratniej zalogl „Budoma·
szu", by dopomogla w szyb•
kim zakoil.czeniu remontu, któ·
ry przeprowadza slę w „Maje·
dzle" nie przerywając norma!·
nej produkcji.
onlec roku ozbłl:ta 1lę
szybko, a w tempie prac
nie nastąpiły zmla.ny.
Kolejną listopadową na·
radę, w której uczestniczyłam
rozpocz_ęto
Jako obserwator,

K

IHarljna Kroi

Bez zerzytów
dukcyJnej. Przeznaczenie wol·
nego budynku na narzędzlownię stworzyło możliwości lep&zej, wygodniejszej, bezpiecznlejszej pracy na wielu wydziałach i poprawy organlza·
cji transportu wewnętrznego
oraz krążenia materiałów. Wlą·
że się to jednak ściśle z so·
lidną, terminową robotą wykonawcy remontu - „Budoma•
Umowa przewidywała
· szu".
wykonanie przez to przedslę·
blorstwo w I kwartale br, re·
montów za 400 tys. zl, w n za 700 tys. zl, w m i IV po
950 tys. zr.
Gdy minął m kwartał. po•
stęp robót zaawansowany zostal w narzędziowni w 35 proc.,
a przy modernizacji odlewni
i poprawie warunków bhp w
ł7 proc. 16 patd..:lernlka kiero„Majedu" zwołało
wnictwo
więc radę budowy, w czasie

wlęo

od wl.zJl lokalnej. Tym
razem nie tylko kieroW111ictwo
budowy (dla którego widok
ten nie Jest niczym nowy~)
ale i szef produkcji „Budo·
maszu" oraz przedstawiciele
„Budomasz" z
Zjednoczenia
Warszawy i Zjednoczenia „Polmatex", mogli stwierdzić jak
fatalnie opóźnienie remontów
odbija się na warunkach pracy ozalogi 1„Majedu". Nle tylko musi ona od wielu mle·
slęcy krąźyć wśród rzadko u•
suwanego przez wykonawcę
gruzu zawalającego każdy wolny kąt, ale i odczuwa pował·
nieJsze następstwa piętrzących
sle w ostatnlm kwartale remontów. Tak więc teraz, gdy
,,Majed" chce nie tylko wykonać planowe dostawy maszyn
ale i znacznie Je przekroczyć,
trzeba będzie wiele razy prze·
nosić obrabiarki, stać przy ma-

~~~\'n::#A ~ &
UBOD2JJLAM,
SIĘ
„GDY
SPRAWILAM RODZICOM KLO·
POT". - TO JEDNO Z PIER·
WSZYCH ZDAŃ WYPRACOWANIA BEATY. NAPISALA
JE W KWIETNIU TEGO RO·
KU, KIEDY ZGLOSILA SIĘ
SAMA DO MILICYJNEJ IZBY
DZIECKA. 15-LETNIA DZIEWCZYNA PRZYSZLA TAM POBITA I OPUCHNIĘTA. TRZEBA BYLO OUZO CZASU, BY
MOGLA SIĘ USPOKOIC. STO•
PNIOWO ZACZĘTO ODTWA•
RZAC JEJ HISTORIĘ.
„OJCIEC MOJ JEST ALKO·
HOLIKIEM, A MAMA PSYCHICZNIE CHORĄ. z OPOWIADAJil BABCI WIEM, ZE
OJCIEC 2JNĘCAL SIĘ NAD
MAMĄ', .~my TYLKO ~IĘ \,r~o- 0
BRALI'. mcR°(JTŃ1!! 'l!ll\:, .
K't'()
nzrl!:ćK'.A,
SLOWA
POZNM.Q M>SK.Q..~}...Ę „~Q~
RZKI '!;'J\iAK DZIECiii:STW A
W RODZINNYM DOMU. CO·
DZIENNE BURDY I AWANTURY, OBIJANIE CALEJ RO•
DZINY, NIEUSTANNE PIJAN·
STWO, POCZUCIE NIEPEW·
NOSCI JUTRA, BA, NAWET
GODZINY. OTO W BARDZO
OGOLNYM ZARYSIE ZYCIE
BEATY.
„W 1967 R. BYLAM SWIAD·
KIEM TAKJ:EGO ZAJSCIA. OJ·
CIEC MIAL ISC DO PRACY,
ALE WROOU.. SZYBKO PIJA•
NY.
uczą! bić mamę, rop.róbowalo oddzeństwo
go. Złapał wtedy
i cisną! w głowę
cegłę
mojej siostry. Zrobił jej wtedy
dziurę w głowie i straciła przy-

iedy

K

ciągnąć

tomność.
str~ do

Pogotowie zabrało sloszpitala. Ojciec został

sko na emeryturę przed nabyciem
przez nią uprawnień emerytalnych.
Dopiero na naszą interwencję skieroZespołu Prawnej Ochrony
waną d<>
Pracy pn:y . WKZZ w Szczecinie owa
zakładu została
bezpMwna decyzja
jak czytamy
anulowana, ponieważ w piśmie kierownika Zespołu Ochrony
Pracy skierowanym do jednostki nadrzędnej wspomnianego pracodawcy ~
„zgodnie z zarządzenia-mi prezesa Rady Ministrów oraz przewodniczącego
Komitetu Pracy i Płac pracownikom
nabywającym uprawnienia. emerytal-

Rudnicki
skazany na dwa lata więzienia.
Wyszedł na wolność wcześniej,
bo <>bjęła go amnestia".
Wypracowanie Beaty roi się
od podobnych opisów. Gdy Beata zglosila się do Izby, jej pra·
cownicy skontaktowali się na•
tychm1ast ze szkolą. Opinia nauczycieli i wychowawcy była jed·
noznaczna. uczy się dobrze, nigdy nie było z nią żadnych kłopotów. Może właśnie dlatego nie
zachodziła nigdy potrzeba kontaktowania się z rodzkami. o.
w CZ,)''\V~ll wiedziano, że warunki
, mate.;Jalne Beata ma w domu
nie najlepsze. zawsze tet, korzy.

stała z wszelkich ulg w opiatach
Ale na dobrą sprawę, o
ltp.
tym jak tam w domu jest naprawdę, nie wiedziano.

w domu było właśnie
„nonnalnie". Zona albO teś
clowa meldowały w poradni przeciwalkoholowej,
wzywano ojca na leczenie. Stawiał się, albo nie stawiał. Przeważnie zaraz potem :iJona zgła
i odwoływała, że szała się
prze·
ustatkował i
właśnie się
stal ·· pić. P<> cjwóeh okresach leczenia w zakładzie zamkniętym,
wq1.cal d<l dom,lł „na bańce" 1

A

Hitlerowskie odznaczenia
od„.

wielbłqda

Jak doniósł z Kałmuojl dziennik „SOwietskaja Rossija", miej·
scowy teatr miał kłopot ze ulobyciem hitlerowskich odzmaczeń,
które potrzebne były cl.o pr.zygotowywanej sztuki.
ówczas ktoś sobie przy- sit: wielbłąd „Wolodka" z kał
podczas
że
pomniał,
muckiej osady Chułchuta.
wojny świato
drui:ieJ
wej pochodzący z tych
Okazało się Jednak, ..te „Wostron :!:olnierze Armil Czerwo· lodka" zaraz po wojnie został
warszawskiemu
neJ zdobyte faszystowskie me· podarowany
Jego
za wieszali na ogrodowi zoologicznemu.
dale i ordery
których „kolekcja" w postaci przeszło
wielbłądom,
szyjach
sporo znajdowało się w tabo· 30 „Ritter-Kreutzów" i innych
rach. W dniu zwycięstwa gar- odznaczeń trafiła jednak uprzedo dnio do Muzeum Etnogr!lficzbate czworonogi weszly
Berlina, obwiesz.one tymi „tro- nego w Eliście. Przydała się tefeami". Wśród nich znajdował raz na scenie.

W

aby poruczone im funkcje wypełniali
z pełną odpowiedzialnością i rozwagą?
drastycznym
l>ardziej
Jeszcze
nim
jest
że
jako
przykładem,
nie przemyślana decyzja czynnika społecznego powołanego do ochrony inteokazało się poresów pracownika stanowienie komisji powypadkowej w
Łódzkiej Gazowni, odmawiające pra.
tej instytucji świadczeń
cowntkowi
pienięź.nych z tytułu wypadku przy
stwierdziła,
pracy. Komisja oowiem
w swym protokole powypadkowym,
„iż wypadek nastąpił z winy poszko-

czyimś losie, mandaty lub , unędy.
Wyciąga,Jąc z tego dalsze wnioski
naleź.ałoby zastanowić się i nad samy-

mi kryteriami kadrowego doboru na
poszczególne funkcje czy stanowiska,
za mało byći może uwzględniającymi
predyspozycje osobowe poszczególnych
kandydatów, jak również i nad meprzyuczania
todami nauczania albo
ludzi do powierzonych im prac.
Pogrudniowa eksplozja skarg i za_
ż.aleń obywateli do różnych centralnych i terenowych instancji dowodzi
bowiem nie tylko de11;1.o.kratyzacji sto.
sunków społecamych i zaufania ludzi
do wła.dz, lecz także i :rbyt wielu jesz1
cze nieprawidłowości obserwowainych
--------na niższych swzeblach urzędowo-spoF·akt, że 40 proc.
łecznej drabiny.
słusznych i zasaowych skarg jest
do załatwienia
możli:wych
dnycp, <?raz
bez potrzeby czasochłonnych i szarpią
cych nerwy odw~łań do góry, jest tego najleszym dowodem„
Aby przełamać niec-0 min<>rowy ton
tego felietonu spieszę wspomnieć odne umowę o pracę należy wypowia~aći dowanego". Natomiast jak zorientowa- powiedź Wydziału Zatrudnienia Prez.
po spełnieniu warunków, wymaganych liśmy się na podstawie faktów, winą RN m. Łodzi nadesłaną na naszą interob. I. P. z ul.
do uzyskania emerytury tj. w miesią- należało obarczyć raczej nadzór tech- wencję w sprawie
który lekceważąc Piotrkowskiej, jedynej żywicielki roGa·zowni,
cu kalendarzowym, w którym praco- niczny
przepisy zlecił niewykwalifikowane- d.ziny, która posiadając wyuczony zawnik wa,runki te spełnił".
W owym konkretnym przypadku mu robotnikowi wykraczające poza wód, <>d dłuższego czasu nie mogła
pracownica nie miała udokumentowa- jego obowiązki - zajęcie.
otrzymać pracy. Z zadowoleniem przeszczegółów
bliższych
Nie podaję
czytaliśmy, że już po 2 dniach, ja·
nych przepracowanych lat pracy, niebowiem
sprawy,
wspomnianej wyżej
zbędnych do uzyskania emerytury i
kie minęły od redakcyjnej interwenjuż
wcześniejszego
tematem
ona
była
stosunku
Czytelniczka nasza zgodną z jej
cji,
w tej sytuacj.i rozwiązanie
po- kwalifikacjami pracę otrzymała.
pozostawienie felieton.u. Odnotowując jedynie
oznaczało
służbowego
myślny i tym razem finał redakcyjnej
Oby zawsze spotykać się było mojej bez środków do życia.
interwencji, pragnę raz jeszC'le pod- żna z tak szybką reakcją na istotne
Czyż historia ta, aczkolwiek uwieńczona pomyślnym finałem, nie stano- kreślić t<>, co napisałam na wstępie. problemy ludzi i z tak odpowiedzialwi dostatecznego uzasadnienia tego, jak O Ileż byłoby łatwiejsze życie, gdy- nym stosunkiem do podejmowanych. w
pewno
groźną w swych społecznych skutkach by nie ta.kie i tym podob1;1e sytuacje foh imieniu interwencji. Na
staje się bezmyślność i beztroska lu- powodowane przez brak faktycznych, mniej byłoby wówczas ska-rg i niezadzi, od których - choćby z racji zaj- / a nie tylko formalnych kwalifikiwji u ~owolenia, i mniej taik nie przemyśla
lud7li, którym społeczeństwo powierza nie zał&1twionych spraw, jak opisane
mowanych przez nich stan<>wisk o powyżej.
decydujące
·
ma prawo wymagać, ważne, bo nierzadko
społeczeństwo

__y_r_z_y_k_o_w_s_k_a__.1
---------~__K_.__VV

Glowa i działanie

D

~·

Beata

Leszek

pożyczone

szynach, gdy nad głową na
rusztowaniach pracują mura·
rze. Np. trzeba też - bo nie
ma innych możliwości - wyłą
unikalnych
produkcję
czyć
obrabiarek, choć wstrzyma to
innych wydziałów,
produkcję
Na skutek opóźnleil. prac remontowych, na podwórku „Ma·
jedu" czekają na instalacje
drogie importowane maszyny
za ponad 5 mln złotych, których dostawy wzrosną do koil.ca roku o dalsze 6 mln zl.
przez „Budo·
Rozpoczęty
masz" remont równa się dla
od 1
zwiększeniu
,,Majedu"
stycznia 1973 r. mocy produk·
cyJnych o 12 mln zl. Oznacza
uporządkowanie gospodarki wodnej, której wady powodują
obecnie straty w wysokości pól
mln zl rocznie. Oznacza przy- .
stosowanie do elementarnych
wymagań warunków pracy w
odlewni, która obecnie kwall·
flkuJe się do zamknięcia.
yskutując oględnie i de•
llkatnie „Majed" uzy·
skal od partnera, z któ•
rym związany jest ważny
mi inwestycjami, znów tylko obietnice. A przecież nie tak poprzez konferowanie i zmiany
terminów, a przez odbiory gotowych obiektów, powinny być
egzekwowane od szanujących
się, poważnych stron wzajemne zobowiązania. Obie strony
choć z pewnością mają pełną
tego świadomość - nie nazwały podczas narady rzeczy po
imieniu, nie zaprotokołowały
rzeczywistych poglądów i opinil,
które powinny dotrzeć do nadrzędnych władz obu przedsię
biorstw. Uniknięto „dla dobrej
współpracy" zgrzytów. Ale czy
zagwarantowano przez to do•
trzymanie po raz trzeci przyję
zakończenia
terminów
tych
robót na ważnej inwestycji?

-zaraz zabierał się do nadrabia•
nia zaległości w piciu i biciu.
.Po pobycie Beaty w Izbie Dziecka, zajęto się nią uważnie. OJ·
ca skierowano na leczenie, dzie•
cku zorganizowano pomoc ma•
Izby
Kierowniczka
terialną.
Dziecka sama chodziła z Beatą
kupować wszystko to, co było
jej potrzebne w Technikum, do
którego właśnie zdała. Można
było spodziewać się, że wreszcie dziecko będzie miało spokój,
Ale to były .złudne na-dzieje.
połowie · października
panią kierowniczkę

poprona od·
dział t-0ksykologiczny Instytutu
Medycyny Pracy. Znalazła tam ..•
Beatę. Dziewczyna czuła się już
dobrze. O tyle dobrze, o lle może czuć się człowiek wymawiający lekarzom, że go odratowali.
W

szon.o

Poprzed.niego dnia <>Jelec jak
zwykle wrócił do domu pijany.
Matka z córką nie chciały wpu.
śclć go do mieszkania. Wiedziały doskonale, co je czeka w takim razie. Ale wtedy ojciec nie
poprzestał już na d<>bijaniu się
do drzwi. Z komórki wyciągnął
1 wyrąbał nią sobie
siekierę
z siewejście do mieszkania.
kierą rzucił się na obie. W kil·
kanaście minut później szaleją.
cego pijaka zabrali funkcjonairiusze MO wezwani przez sąsia
dów. Pojechała także, by złożyć
zeznania żona. Beata została w
mieszkaniu sama. Czekała na
matkti.
Kiedy w porąbanych drzwiach
mieszkania stanął.„ ojciec, w umyśle dziewczynki runęło wszy.
stko. Cale to dotychczasowe wyludziach.
życiu, o
obrażenie o
Chwyclla co tylko miała pod
ręką, matki lekarstwa, do tego
w jakiejś buteleczce trochę kwa.
su solnego. Nie było go wiele.
Na szczęście ..

• • •
to w

K

rządził

rzeczywist-0ści wy.
krzywdę dziecku?

Czy tylko ojciec? A mo•
sporo winy ponosi
że
na
Co miala
matka?
wielokrotosłaniając
celu
wycoawantury męża„
nie
fując z MO doniesienia? Utrzymanie przy sobie męża pijaka,
niepoprawnego awanturnika, który zmarnował życie i jej i córce? Może nadzieję jakiej takiej,
ale zawsze pewnej materialnej
podpory - wszystkiego przecież
nie. da r;i.dy przepić? A może
jeszcze coś innego? Kto to motakże

że

powiedzieć.

Z drugiej jednak strony, czy
pr.zypadklem cena nie Jest zbyt
wys<>ka? Nie jest dobrze, gdy
rachunki za nasze przedsięwzię
cia życiowe przychodzi• płac i ć
komu innemu. W tym wypadku
rachunek płaci Beata. Ile jest
takich Beat? Choćby tylko w
naszym mieście? Pracownicy kliniki toksykologicznej Instytutu
Medycyny Pracy stwierdzają, że
procent podobnych wypadków
jak ten Beaty - wzrasta. w Izbie Dziecka MO w Lodzi także
notuje się coraz więcej przypadków, gdzie w grę wchodzi fizyczne i moralne znęcanie się
nad dziećmi.

ak więc i matka •Beaty
wszystkie inne matki
w podobnej sytuacji powinny ten rachunek traktować niezwykle poważnie. Czy
· opłaci się niszczyć życie dziecku, osłaniając męża, dla którego nie ma już nic poza kieliszkiem?

T
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KONCENTRATY ROBIĄ KAR IERĘ
+ Kopylka, kolłely ziemniaczmne, pyzy wiei•
kopolskie w proszku + Więcej słonych pGloszków + Ruwe deaery + Krem do lortow

KONCENTRATY ROBIĄ KARIERĘ. W ROKU 1973 UKAŻE SIĘ gustować nowo ś ci, które ostatnio ukazaly się w sprzedaży:
30 NOWYCH ASORTYMENTÓW. O 32 PROC. WZR0$NIE PRuDUKCJA ARTYKULOW OBIADOWYCH.
krokiety z grochu, kluski ślą
skie, racuchy z grochu i klukostek, a następnie na wzór
będą
stanowić
Sporą grupę
Również kuski wrocławsk i e.
japoóski, listków o smalcu obłyskawiczne.
zupy
dalsze
napój deserowy ze śmie
jawski
wocowym t miętowym, Nieste'Vsród niell francuska cebulotanką . Wszyst ko smako w ało doty w przyszłym roku będziem y
wa I kaszubska z grochem na
błyskawiczna
Także
skonale.
dalej odczuwali .niedobór kawy
wędzonce. Dla dietetyków przekoperkowa z grochem i
zupa
rynku za„Inki" . Nasycenie
widziane są zupy mleczne z ryoraz
ziemniaczanymi
płatkami
powiadane jest dopiero w rożem, manną i platkami owsia·
polski krupnik z mięsem zasłu
ku 1974, kiedy to wyprodulmje
nymi. Wśród drugich dań: ko·
gują na dobrą ocenę.
się w sumie 10.000 ton „Inki".
pytka, kotlety ziemniaczane i PY(kas)
w WPHS mieliśmy okazję dezy wielkopolskie. Wystarczy do
proszKu dodac przepisowe ilosci wody i danie gotowe, Je.;U
rzucić je na tłuszcz, · względn i e,
jeSll chodzi o kluski, na wodę.
W I kwartale ukaże się galaretka do ryb i mięs.
z nowych deserów warto wymienić napoje mleczne o 3 smakach: waniliowym, migdałowym
i ananasowym. NapoJe te po
przypominają aprzyrządzeniu
petyczny cocktail. Na początku
roku ukaże się również napój
Wprawdzie już od końca maja służba zdrowia rozpoczęła pne„Columwermutowo-kawowy
bia". W 6-gr:>mowych paczusz- prowa<lzkę do górnych plętE!r budowanego olbrzymiego szpitala
ul. Pabianickiej, ale ostatecznie 9-kondygnacyjny_ gmach
przy
kach w cenie 6 zt kupowac i:><:główny szpitala, z.a~oga ł..PBM nr I przekazała w niedzielę. Bunapoje
orzeźwiające
dziemy
produkowane na owocach cy- dowlani kończą prace przy budowle obiektów zwanych towarzyNieoficjalnie mówi się o przekarzaniu
szącymi i 2 pawilonów.
W
trusowych importowanych.
przygotowaniu jest produkcja szpitala 15 grudnia br. (AP)
krążków cukierniczych przezn.iczonych na torty. Ich zaletą

Gmach główny szpitala
przy .ul. Pabianic kiei

oddany do

Nasza akcja „Dzieci Dzieciom" trwa. Cod ziennie n a pły
wają nowe dary. Co roku odnas przedstawicielki
wiedzają
klasy IV a ze Szkoły Podstawowej 191 przy ul. Podhalań
skiej. Tym razem A. Smolik i
s. Zalas przekazali ksi ążki, zabawki i słodycze. Po raz pierwszy natomiast zb i órkę przeprowadzili uczniowie zasadniczej Szkoły Handlowej przy
ul. Kilińskiego 79. J. Gabrielska i I. Bójt z kl. I d przekazały przybory szkolne.
Rafa! Laszkiewicz (Lipowa 23)
uczeń I kl. b Szkoły Podstawowej nr 173 przyniósł dużą
paczkę z zabawkami i książ
kami. (na zdjęciu). Wituś Swa·
tko lat 4 (Żelazna 17) odwiedzi! nas ze swoją mamusią.
Ofiarował odz i eż i obuwie.
Przekazallśmy do PKPS już
drugi transport zebranych od
naszych Czytelników darów.
Przypominamy, że nasza akcja
(k)
potrwa do 15 bm.
Foto: A. Wach
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będzie

3·miesięczna

Zagranicznych

prenumeraty z dosłl\Wl\
wynos!: kwartalnie Zł 54,60, półrocznie 109,20 l
rocznie zł 218,40,
zgłoszoną do 10
Prenumeratę
danego miesiąca BKWZ „Ruch"
rozpoczyna realizowat z dniem
1 następnego miesiąca.
Cena

IX

Łódzkie

zwykłą

Spotkania Teatralne

l5 grudnia br„ p;, raz dziewiąty ro21PQCznie się w Lodzi ogólnopolska studencka imprez.a teatralna, organizowana wspólnie przez
RO ZSP, Wy<lzial Kultury Prez. RN m. Lodu i redakcję „Dzienni. ,
ka Łódzkiego" - Łódzkie Spotkania Teatralne.
Jak c.o roku będZ'.ie to przegląd najlepszych przedstaw1en 1tudenckich, po którym jury TŁ.łożone .z wybitnych a'rtystów teatru
i krytyków, przyz,na Główną Nagrodę Roku a972 za najciekawszy
.
.
spektakl oraz nagrody indywidualne.
Tegorocznym Spotkaniom towarzyszyć ~ędzie sesJa M1~ZYnM<;>do
wej Unii Teatrów studeru:kich, w ik:tóreJ wezmą udZlał tworcy'
i działacze teatralnego ruchu studenckiego z wielu krajów.
Do IX LST zakwalifikowano następujące zespoły: ST „Kalam·
-bur" -z Wrocławia z dramatem „Z iróżnyoh stron" opartym na
tekstach J. CortaZMa ! H . PośWliatowskiej, ST Paintomtmy „Grupa
z Torunia z widowiskiem „Podziały", teatry krakowskie 1 3"
,'.TAM" i „Pleona-zmus" z przedstawieniami „Niech żyje król
i królowa" i „Szlość samojedna", Teatr „ą" z Gdańska .ze spektaklem ,Dążenie", STG z CHiwic 'l. draanarem Iredyńskiego „Ja.
se.łka m.:xierne" oraz lódzk1 Teatr „77" z wido\viskiem pt. „Pasja".
Po:z:a spektaklami konkursowymi wystąpi zespół „Piwnicy pod
Baifanami" i laureat VII LST - Teatr STU z Krakowa z nową
.
wersją „Sennika polskiego".
Bilety na wszystkie spektakle m<>żna nabywać od 8 grudnia w
godz. 15-18, w lokalu RO ZSP, ul. Piotrkowska 77. (abh)

w energetycznym

szkodzeń

napięcia

sieci wysokiego napię
cia. W ciągu kilku dni awarie
zosta!y jednak usunięte. Miejmy
nadzieję, że nie zdarzy się żad
na w ciągu najbliższych tygodni.
Aby zabezpieczyć dobre na·
pięcie i zmniejszyć ilość awarii
przeprowadza się remonty kabli.
w tym roku wymienionych bę
dZ'.ie w sumie 12 km starych
kabli na nowe. Większość tych
robót już wykonane. Od listopada do stycznia trwać będą pomiary napięć u odbiorców. Po
ustaleniu nieprawidlowości opracuje się program usunięcia
usterek. Sprawie lepszego zasl-

Jak już w swoim czasie lnformowa!lśmy, zostal rozstrzygn i ęty konkurs na projekt nowych tablic i slupów ogłosze
tego
Zwycięzcami
niowych.

~
~

zagrożone

obiekty to bloki: 12 na Zarzewie
Najbardziej
i 1 na Czerwonym Rynku (LPBW „Dąbrowa") oraz bl. 3 B
na osiedlu Zgierska - Stefana (LPBU). Blok nr 348 na Tepoważne
omowie, którego stan budzi! jeszcze niedawno
wątpliwości co do daty zakończenU., rokuje nadzieję na terminowe oddanie.
Obecnie najbardziej odpowiedzialne zadanla ciążą na zaSanitarnych
Instalacji
Łódzkiego Przedsiębiorstwa
łodze
i Elektrycznych, od pracy której zależy uruchomienie cieZgierska
osiedlu
na
bloki
2
blokach.
pła w budowanych
Stefana otrzymały cieplo w nie!lzielę, to samo dotyczy bloku 348. Wczoraj awizowano og'rzanie trzech dalszych blnków.
Zaczyna się trzeci miesiąc budowlanego szturmu. Pt'Zypomi.namy, że plan roku przyszłego jest jeszcze większy.
AP

Ekran świetlny w„Teince''
W

ubiegłą

sobotę

została

we l.ódzk!ego

Przemysłu
wykonały

l•nm
W/\Ż1"E fELEFONY
Informacja telefoniczna
Strai Poiarna 08, 666·U,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
~65·96,
Informacja PKS
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Pogotowie ciepłownicze

•

A WYSTAWA ,,ZSRIR - KRAJ I LUDZIE" czynna codziennie
w salonach wystawowych „TextilLmpexu" (ul. Tra!\.lgutta !1.5) od
godz. 9 do 20. W1Stęp wolny.
prelekcja red. Józefa Potęgi
A „UROJU SAMAR.KANDY" z „Dziennika Lód'l>kiego" o godz. 18 w !klubie MPiK (iN".arutowic.za 8/10).
A „ZWYCZAJE I OBRZĘDY GORM.I" - odczyt mgr Ignaoeego
Golonki o godz. 18 w ·M uzeum Archeologicznym (Plac Wic>'lności '114).

a PRIM••
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to zdrowie

szczycie

Przedsiębiorstwa

Gastronomicznego
szereg prac związa·
nych m. in. z naprawą wentylacji, z odświeżeniem lokalu !
odgrzybianiem ścian. Koszt robót, które trwały ponad mieok. 120 tys. a
wyniósł
siąc
mgr Halówko
Lódzki plastyk
wyinteresujący
zaprojektował
plastyczny „ Teinkl" '"
strój
postaci ekranu śWietlnego, zatradycyjnych żyrandol!.
miast
Jest to jedyne w Lodzi tego rodzaju rozwiązanie plastyczne w
lokalach gastronomicznych.
(j. kr.)
'

otwarta po remoncie herbaciar·
nia „Teinka" przy ul. Traugut•
ta, w której brygady remonto·

~ ·!O'Olllaa~

konkursu zostali m. i.n. TaWydziału
z
deus'Z Piechura
Marek
Grafiki PWSSP oraz
TEATRY
Kurc z Wydziału Projektowan ia Ubioru i Tkani.ny PWSSP.
godz. 18 „Halka"
WIELKI
rozwią
trzy
Ogółem wybrano
POWSZECHNY - godz. 16 „zazania w formie bryi, tablic
19.15 „Kotka na
godz.
,
"
mieć
oraz płaszczyzny o'brotowej.
rozpalonym blaszanym dachu"
Konkurs r-0zstrzygn i ęto, naNOWY - godz. 18 „Jak wam
grody wręczono, kiedy więc
się podoba"
zobaczymy na naszych ulicach
godz. 20 „Poe~1AŁA SALA estetyczne miejsca do naklejamat otwarty"
nia plakatów? Jak nas poingodz. 15.30 „AnJARACZA zarządu
dyrektor
formował
tygona", godz. 19 „Genlu11 1
Inż Henryk
Dróg 1 Mostów
szaleństwo"
przyMaj w II 1 m kwartale
TEATR 7.15 - godz. 19.15 ;,Baszłego roku łódzka spółdziel
rillon się żeni"
Miejskie
oraz
czość pracy
MUZYCZNY - godz. lU ;,Krai•
Budowni.ctwa
Przedsiębiorstwo
na uśmiechu"
Komunalnego nr 5 wykonają
nieczynny
ARLEKIN
nowe tablice i slupy ogłosze
- godz. 10 „Lis dePINOKIO
'
niowe, które ustawi się w 20
tektyw"
punktach miasta. Koszt !eh
wyniesie ok. pól miliona zl.
MUZEA.
Nareszcie więc Lódź doczeka
się cie.kawie zaprojektowanych
SZTUltJ (U.I. Więakowsk!.ego H)
tablic I slupów ogłoszeniowych,
godz. 11-19
których tak bardzo brak.
REWOLURUCHU
BISTORU
u. kr.)
CYJNEGO (ul. Gdańsk& la)
Foto: L. Olejniczak
godz. 10-17
WŁOKIENNtCTW A
BISTORU
~"~~~~~~
(Piotrkowska 282) godz. 10-17
ETNO·
ARCHEOLOGICZNE l
,Czystość
GRAFICZNE (Pl. Wolności Ił)
godz. 12-18
EWOLUCJONIZMU (Pa.rk 814n~~~~~~~
kiewicl!:a) godz. 10-17

tygodnia od godz. 7-13. Ponieważ nie wszyscy o tym wiedzą,
bywa, że ustawiają się niepotrzebnie w kolejce od rana lania w prąd służy budowa 1 przypominamy więc o tej innowacji.
sukcesywne przekazywanie do
Apel do wszystkich, aby obecużytku stacji zasilających.
nie od zmierzchu do godziny 21
wszystkie zbędne lamwyląc-zać
Dla wygody klientów we wtorpy i urządzenia na prąd jest
kl i czwartki kasy elektrowni
jak najbardziej aktualny.
czynne są w godzinach od 11 do
(kas)
dni
gdy
17,;...:podczas
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
_____
_ _w_pozostałe
_ _ _....::.
, __

DZIENNIK ŁODZKI n~ 289 !75!0).

) Trudny finisz budowlanych

iablic·e
i slupy

i kilka -

'

b

Nowe

Nasza energetyka lica:y sill z tym, że obcll\Zenie w tym tygod·
niu wzrośnie do ok 360 megawat ów na dobę, podczas gdy w ub.
roku 0 tej porze wynosiło maks ymalnie 340 megawatów.
Jak nam powiedZlal dyr. z.
Kwiatkowski, mimo to nie stosuje się wyłączeń prądu, a także l lapięcie utrzymuje się w
granicach normy. Najgorzej bY·
lo w ok:resie po huraganie jaki
zdarzył się w ubiegłym miesią600 uto zanotowano
cu kiedy sieci
niskiego

R

J!iÓŹno •••

naszego pisma
Prenumeratę
ze zleceniem wysyłki za granicę
Kolportażu
Biuro
przyjmuje

„Ruch" warszawa, ul. Wronia
PKO 1-6-100024.
23, nr konta

Ili 11111111111111111111111111 11111 li Il

Lepie I

„Dziennik Łódzk•" ogłoszeniowe
w 20 punklach
za Qranlcę
mi usto

pocztą

! w ostatnią niedzielę budowlani pracowali
na wszystkich budowach domów mieszkalnych. Mimo
niestety, plan
bezsprzecznego zaangażowania załóg,
listopadowy (liczymy wszystko to, co zostanie oddane do 7 grudnia) może zakdńczyć się deficytem w wysokości 500 izb. Jeśli do tego dnia spółdzielczość zdąży przemielibyśmy
jąć planowaną przez budowlanych ilość Izb 19.800 izb, czyli 77,5 proe.
wykonanych w roku bieżącym
planu rocznego. Dla porównania w roku ubiegłym - do
Niewybudowa.no w Łodzi 17.517 izb.
końca listopada W
mniej w grudniu trzeba jeszcze wybudować 5.726 izb.
grudniu ubieglego roku wzniesiono 5.900 izb.
ównież

trwałosć.

Aby tort można było wykonać
szybko, przemySł zaoferuje jednocześnie krem tortowy, którego wykonanie będzie błyska
wiczne. Do obsypywania tortu
! Innych ciast służyć będą wiór
ki kokosowe. Więcej będzie także słonych paluszków. W sumie
ich będzie w
produkować się
Naprzyszłym roku 3.500 ton.
się
ukazać
reszcie też mają
zapowiadane lody w
dawno
można
proszku, które będzie
dysponując lodówprzyrządzać
ką z zamrażalnikiem. Gumy do
żucia wyprodukuje się 400 ton,
najpierw będą one w formie

Wydawnictw

użytku

&MSSSS&ł

m;w~ss

LODZKJE ZOO
czynne w godz. U-15.30 (kasa
czynna do godz. 16)
PALMIARNIA -

nieczynna

l!;IN A
„Małżonkowie roku II" (fr.-rum.)od lat U, g,
10, 12.30, 15, 17.30, 20
„Bez wyratnych
LUTNIA
motywów" (fr.-wl.) od lat 16,
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
POLONIA - „Porachunki" (B)
od lat 18 (ang.) godz. lC, 12.15,
14.30, 17, 19.30
Inna
„Dziewczyna
'WISŁA
(ang.) od lat
niż. wszystkie"
18, godz. 10, 12.15, 14.30, 17,
19.30
„Tylko dla
WLOKNIARZ
orłów'" (ang.) od lat 1ł godz:
10, 13, 16, 19
WOLNOSC - „Michał Strogow
(wł.-buJg.)
carski"
kurier
od lat 16 godz. IO, 12.15, 14.30,
17, 19.30
„Był sobie lajZACHĘTA
dak" (USA) od lat 16 godz.
10, 12.15, 15, 17.30, 20
„Wypadek" (ang.) od
ŁDK lat 18, godz. 14.30, 17.15, 20
STYLOWY - Bajka ,.Mysie figle''. godz. 14.30, „Love sto•
BAŁTYK

ry" (USA) od lat 16, godz,
15.30, 17.4~. 20 • •
przygody
„Nowe
STUDIO (rad.z..)
nieuchwytnych" (A)
od lat 11, godz. 16, „Noc me·
wy" (B) (jap.) od lat 18, g.
18, 20
;,Przygoda
Bajka
TATRY godz. 15, 16. Przegląd
żabki"
„Poże
Milskim
S.
z
filmów
gnania" (A) (poi.) od lat 16,
12.15, H.30, 16.45.
godz. 10,
„Cena
Pożegnan~ z filmem
strachu" (B) (fr.-wl.) od lat
16, godz. 19.15
CZAJKA - „Porwany za mło·
du" (NRD) od lat 14, eodz.
17, 19
i ApanaDKM - ;,Winnetou
cz!" (jug.) od lat 11, godz. 16
(fr.) od
„Ktoś za drzwiami"
lat 18, godz. 18, 20
KOLEJARZ - nieczynne

tern" (Wl.) od lat 16, godz. 10,
15.30, 17 .30, 19.30
Bejka „Drewniany
POKOJ
je~dziec" godz. 14.30 „Kowboju, do dZiela" (ang.) od lat
16, godz. 15.30, 17.45, 20 ·
REKORD - Bajka .• co wiemy
o Popielu" godz. 12, 13, „Diabeł morski" (A) (radz.) od lat
11, godz. 10, H, 16, 18, 20
ostatni
ROMA - „Unkas
Mohikanin" (A) (rum.-tr.) od
lat 11 godz. 10, 12, 14, 16, „Barbarella" (fr.) od lat 16, godz,
18, 20
każdej
„Trup w
SOJUSZ szafle" (B) (czech.) od lat 16
godz. 17, 19.15
wampirów"
„Dom
STOKI (ang.) od lat 14, godz. 15.30,
17.45, 20
Bajka „sroczka TloSWIT dz!eJka" godz. 12, 13 „zaraza"
(A) (poi.) od lat 16, godz, 10;
14, 16, 18, 20
DYZURY

APTEE

Przybyszewskiego ł1 1 Sport'la
83, Piotrkowska 198, Gdańska
OO, Narutowicza 6, DąbrOW$kle
go 60, Wielkopolska 53 a, Obr.
Stallneradu 15
DYZURY SZPITALI

wstęp
;,Obcym
GDYNIA
wzbroniony" (poi.) od lat 16,
godz. 10, 11.30, 13, H.30 „Spadeszczu"
cer w wiosennym
godz. 18,
(USA) od lat 16,
18, 20
HALKA - Bajka „Morska przy•
gada" godz. 14.30, „Most" od
godz. 15.30,
(jug.)
lat 14
17.45, 20
OKA - „Angel!ka wśród piratów" (fr.) od lat 16, godz. 10,
12, 14, 16, 18, 20
„Ucieczka w kaj·
POLESIE danach" (USA) od lat 14, g.
17, „Oskar" (fr.) od \at 16,
godz. 19
POPULARNE - „Czarownica z
bagien" (radz.) od lat 14, g.
poniedziałek''
17, „Nareszcie
(węg.) od lat 16, godz. 19
„Lampy
PRZEDWIOSNIE
naftowe" (czeski) od lat 14,
·godz. 15.45, 17.45, 20
„Wygrana
Bajka
1 MAJA „Agent
1.'4.30,
Hani" godz.
nr 1" (A) (poi.) od lat 14, g.
15.30, 17.45, „Pożądanie zwane
Anada" (czech.-USA) od lat
18, godz. 20
Zestaw
GWARDIA MŁODA
I) zamek
krótkometrażowy:
w Lańcucie, 2) Goluchów, 3)
Losy zamku, losy kraju godz.
12, 13, „Jaskółki" (węg.) od
lat 16, godz. 10, 14, 16, 18. 20
Bajka „Tu mieszka
MUZA Murzynek" godz. 14.30. „Księ
żniczka czardasza" (węg.) , ".ld
lat 14, godz. 15.~0. 17.45, JO
PIONIER - Bajka „Lod~ śmiegodz. 12.30, 13.30,
tankowe"
li4.30 „Dziewc:w ·a z pistole~

r.a.
Szpital Im. e. Wolt 1lewnlck11 Sł/36 - dtleln!ca Ba·
luty oraz z dzielnicy Sródmieśeie poradnia „K'" ul. Nowot•
kl 60.
Szpital Im. R. .Jordana
dzielnica
Przyrodnicza 719
Wjdzew.
Szpital Im. Madurowicza
Fornalskiej 37 - dzielnica Polesie oraz t dzielnicy Sródmleścle poradnia „K" ul. 10 r.utego 710.
Instytut Połotnlctwa l Glne•
ul. M. Curle-Skło
kologll
dowskleJ iS - dzielnica Górna
Sródmieścte
oraz z dzielnicy
poradnia „K", ul. Kopcińskie
go 32.
Szpital
Chirurgia ogólna
tm. Brudzińsklego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Szpital
Chirurgia urazowa (Kniaziewi·
im. Biegańskiego
cza 1/3)
Szpital Im..
Laryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Szpital Im,
Okulistyka
J onschera CMlllonowa 14)
Chirurgia I laryngologia !!złe•
PediatrU
Instytut
cięca
(Sporna 36/50)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barlickiego (Kop.
clńsklego 22).
Toksykologia - Instytut Me•
dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc lekarska wtacji
Pogotowia Ratunkowego przy
ul, Sienkiewicza 137, tel. 666-Gł
Telefonlcz:iy
Ogólnołódzkl
Punkt Informacyjny dotyczący
pracy placówek służby zdroWia
telefon 615-19, czynnv jest. w
godz. od 7 do 21, oprócz niedziel.

F"'"""'""'"''"-""-"'"'"'''"''"-'"""'"'"'"'"~ •1lat
SAMOTNY
;.... Inwalida
57 poszukuje
pomie-

U W A G A,

WŁASCICIELE N'l'ERUCHOMOSCI.
ODDZIAŁ DLA
ŁODZI
p r z y p o m i n a,

m.

te KAŻDY PRZEZORNY właściciel domu
powinien
zabezpieczyć się przed nieprzewidzianymi szkodami,
zawierając w PZU

UBEZPIECZENl!E ODPOWl'EDZłALNOSCI
CYWILNEJ.
Zbliżający się okres zimowy zwiększa niebezpieczeństwo

powstawania różnych szkód np. na skutek nieposypania
piaskiem chodnika, spadnięcia sopla lodowego z dachu, nie~
oświetlenia podwórka czy klatki schodowej itp„ za które
odpowiedzialność ponosi właściciel nieruchomości. W razie
zawarcia ubezpieczenia, obowiązek wypłacenia odszkodowania przejmuje PZU.
S~ładka

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

szczenia sublokatorskiego
przy
kulturalnej rodzinie. Oferty „16617" Prasa, Piotrkowska 96
OZORKOW - pokój, lmchnię, c.o., bloki, zamienię na pokój,
kuchnię
lub
mniejsze w Lodzi
okolica Bałuckiego Rynku lub Placu Niepodległości.
Tel. 533-78, 461-39
po godz. 16
16606 g
INŻYNIER

Współcze-

3 POKOJE,
kuchnia bloki, zamienię na dwa
oddzielne mieszkania minimum jedno w blokach.
Oferty
„16562",
Prasa,
Piotrkowska 96

sna
grafika

kawaler, po-,
szukuje pokoju możliwie
z wygodami i niekrępu
jącym
wejściem
w centrum na 1-2 Jata. Oferty „16581" Prasa, Piotrkowska 96

-----

ML ODA po studiach 90-

roczna jest niska i np. za domek jednorodzinny
wynosi 30 zł.

Mikołaj

w

Odpowiadając
na
życzenia
klientów z nowym! inicjatywami handlowymi i reklamowymi wystąpil łódzki „Dom
Książki".
Przedłużono
czas
pracy dużej samoobsługowej
księgarni
przy ul. Piotrkowskiej 11.
Jako pierwsza w
Lodzi
będzie
ona
obecnie
czynna od godz. 9 do 19, w
poniedziałki od 9 do 17.

japońska

szukuje sublokatorskiego
pokoju.
Oferty · „16~74"
Prasa, Piotrlrnwska 96
małżeństwo
członkowie spółdzielni

MLODE

W okresie
księgarnie

po
szukuje
mieszkania lub
pokoju
samodzielnego.
Możliwość opiaty z góry.
Szczegółowych informacji udzielają i ubezpieczenia przyjCO NA EKSPONOWANEJ OBECNIE W MUZEUM SZTUKI WYOferty
„16596"
Prasa, STAWIE
GRAFIKI JAPOŃSKIEJ URZEKA NAS NAJBARDZIEJ mują: I Oddział Miejski PZU, Al. Kościuszki 57, I p. pok: 18
Piotrkowska 96
NATURALNIE OBOK JEJ WYSOKIEJ KLASY ARTYSTYCZNEJ?
OSOBLIWA EGZOTYKA! KIEDY JEDNAK ROZPATRUlub upoważnieni agenci.
9542-k
SAMOTNY,
pracujący CHYBA
poszukuje pokoju z nie- JEMY BACZNIEJ SZCZEGóLY, ZACZYNAMY POWOLI ZASTAI~·----"--"""'°'''°'°
,_~ krępującym wejściem. - NAWIAC SIĘ: „SKĄD TO JUŻ ZNAMY?"
Oferty
„16590"
Prasa,
Ifi 11111111111111Ifi11111111111111li11 łl li IIIIIIIII IIIł
Muna,ka.tCL Hirlbt@uka,, Ha,maguPiątrkowska 96
Pytamie te ma tOZolLS'lldnienie'
chi,
Hagiwfi„ra,
Ko:maii,
Ueino,
Przecież w swoim cza,sie impre·
MALŻENSTWO
poszuku• sjoniści fr11nc1JJScy (Mamet!) trtLn- Ay-0 i inny.eh prace które
je pokoju na rok. Płat
obok
delwracyjrwści
cechuje
d.o swoich dziel niene miesięcznie.
Oferty S"ponowa,!l
zina•komite dażen,ie do syntezy,
kompozyocy.j.ne i ko<ory„ 16582" Prasa, Piotrkow- które
s-tyoczme ejek.ty sztuki ja,pońsk.iej. m.ilsbrzowska precyzja, lin ii, wteiska 96
ka ek@presja i świe1'1W· ść kok>Później szuka.U · w niej wzorów
TlłStyczina,. A więc te wszystkie
FUTRO
również secesjoniści.
A ró1.wwpiżmowce
POSZUKUJĘ
pokoju z
grzbiety
sprzedam. kuchnią w blokach na cześnie wplywy ma!a,rstrwa za- wa,lory, które SJ)ra,wia.jq, że grtLTel. 678-25, po 17
2 lata.
Płatne z góry.
chocLniego przentkaly do sztuki f i kCL japońska n w!eży d.z•isiaj do
czotówki świCLtowej.
16976 g Oferty
„16580"
Prasa,
jwpońskiej„.
Piotrkowska 96
Pamiętamy, że w poro.wte wb.
Wysta,w a
zorgarn.t;:owa,na
zoMASZYNĘ
zagraniczną
J{Lpońctl/'CY
za.częit
kostała w l.odz,i przez nasze Mijednopłytową,
nową
- DWOCH pracujących po- wieku
rzy.sfiać
ze zdoby.czy techniki ni.sterstwo Ku;lbury i Szt.u•ki ora.z
tanio sprzedam.
Nauczę szukuje
pokoju z nieetiropej~ko--OJmery,kańskiej,
udoobsługi.
Przemysłowa 1- krępującym
wejścięm.
Mwzeum Narodowej Sztuld NoJ:"kona.La-jqc jq z sobie wlaściAJJym woczooriej w Tok,f.O.
-15
16761 g Oferty
„16563"
Prasa,
talentem. Przys.woiU sobie rówMIECZYSLAW JAGOSZEWSKl
Piotrkowska 96
nież
nte!które na.sze zdobycze
DYWAN
mało
używany
160X260, szary pętelkowy DWA
mieszkania spółk>uLtura"'1e.
Tak więc ostabnia
Na
zdjęciu:
Massuo-Ikeda,
za 1.100 zł sprzedam. żu dzielcze
typu M-2, za- wystawa w Muz"u.m Sztuki pre„Sfinks w maju 1970", sumieszkanie zentuje
bardzka 22, bi. 34, m. 14 mienię na
nie
tybko
kll!Pit<Wne
cha
igła.
17040 g M-4. Oferty „16557" Praosi:qg, n.ięc!a
gra.tik.i
ja1pońs,kiej,
sa, Piotrkowska 96
lecz równocześnie obor<I.zuje ewoCASTROL-GTX
olej
lucję,
jtbka przeobra.ziUL ją w
silnikowy sprzedam. Tel.
taśmą
ciqg.u kl!k.udZ'ie~ięclu O&ta:tndch
846-87 i 509-28
16448 g
lat.
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Co miesiąc nowa kaseta
::
OKAZJA
DLA

§

z nagraniami znanych
przebojów z TOP TWENTY.
BANK PKO
proponuj_e
zagraniczne kasety z
C-60 w wersji STEREO
- możliwość odbioru
w wersji MONO.

Sprzedaż
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e
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za waluty wymienialne
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KUPIĘ gruby,
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krzyżyk
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do Ekspozytury Banku PKO §
w
al.
59161. _ §
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OBRONY PRAC DOKTORSKICH

Dziekan i Rada Wydziału Mecha.niemego Politechnik.i Lódmkiej podają do wiadomości, że ctrua 14
grudnia (ozwartek) 1972 r. o godz, 14 w aud. M-!
(Nowy Pawilon Mecha.nicz.ny,
ul. Gdańska 155)
odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr fnż. Tadeusza Wojciechowskiego pt.: „Wywiązywanie się tlenków azotu w prooesie spalania
w silniku wysokoprężnym".
Promotoc: prof. dr habil. inż. Jan A. Wajand
-PL,
Recenzenci: prof. dl' inż, Ka.zlmlerz Niewiarowski
Politechnika Poznańska,
prof. inż. Jerzy Jędrzejowski - PL.
Z roz.i;>rawą doktorską zapoznać Silę można w C:Zyteln.i Biblioteki Głównej Politechniki Lódz.lciej.
9903-k

pokoju. '!""
tylko w godz.
'17074 g

POSZUKUJĘ

674-23 15-17

M-2 - bloki - żubardź
do wynajęcia. Płatne za
rok z góry.
Oferty „16655" Prasa, Piotrkowsk~ 96
2 POKOJE,
kuchnia bloki - . śródmieście, zamienię na mieszkania w
domku kwaterunkowym.
Oferty
„ 16637"
Prasa,
Piotrkowska 96

DOMEK sprzeda~. Mieszkania na zamianę.
Lódź, Przechodnia 36
16609 g DWA razy po pokoju z
kuchnią,
I p. - bloki
Sporna i J. Dąb
WYDZIERŻAWIĘ
lub (ul.
PLAC budowlany w oko- przyjmę
wspólnika do rowskiego),- zamienię na
l!cy Radiostacji lub Ju- nowo zalożonych szklar- trzy lub dwa duże J>Ollanowa kupię. Oferty - ni - produkcja goździ koje z kuchnią - kwa„16659" Prasa, Piotrkow- ków - teren Lodzi. Oter terunkowe - Doły. Party „16568" Prasa, Piotr- ter wykluczony. Oferty
ska 96
„HIB05" Prasa, Piotrkowkowska 96
JEDNOPIĘTROWY
dom
ska 96
- 2 duże pokoje, kuch- DOMEK
jednorodzinny
nla - wolne, po sprze- w Ozorkowie, Lodzi lub PRZYJMĘ 2 panienki na
Zakątna 61,
daży jeszcze pokój, leu- okolicy kuplę. Oferty mieszkanie,
chnia. Zgierz, tel. 16-26-55 „16539" Prasa, Plotrkow- m. 13. Oficyna „B"
16602 g
po godz. 17
16641 g I ska 96

t

...

Ili

u

przełama!i

•• n

111111

<Xtrębnych

Ostaibn!o
barte.rę

jednak

uświęconych

konwencji. T<Jik więc, nie zrywa.jqc z tradycją, 'lL1PTOwad.zajq
UDZIELAM
korepetycji
nC>We myśLi, nowe formy a,rtyz prac projektowo-konsty.czine i wzbogacają tech>niokę.
strukcyjnych, mechanlczObok trOOylcyjnego d<l"zeworytu
nych w zakresie średnim
zja,w!ają
s!ę:
l!t;ogr,a,fia, aikwai wyższym.
Tel. g27-09.
fort11; aikwatiin.ty, sertgraf.!a i~d.
Tabaszewski
16504 g
Obok mala,rstwa tematycznego t11bstra•kcja.
PQllfO(: do n)erpowlt:clll'
W lód.rk (m Mu.zewn Sztlbk.I zapotrzebna.
ChętrJe
oko-to 100 d.z!eł 44
.emeryto~nll , piel~l\iarka . ~r.g<eniowa,no
fdPÓfisldch'
graf>bków, CL wfród
lub połozna. Tel. 386-68
nich pra.ce takich mistrzów jak

16671 g
do dziecka
- potrzebna. Harcerska
3, m. 22, po 14
16675 g
KOBIETA do sprzątania
dwa razy w tygodniu
potrzebna. Tel. 858-08
16688 g
OPIEKU~KA

damski
POTRZEBNA pomoc do
sprzedam.
Niemcewicza 2'-letniego dziecka.
Wl.
24, m. 22
16575 g Bytomskiej
75/77-1,
po
17, tel. 615-98, godz. 9-16
KOJEC dziecinny - ku16802 g
plę. Tel. SH-96
16664 g
- - - - - ·- - - - DO 3-letniej dziewczyn„SIMOĘ
Etiolle" sprze- ki potrzebna rencistka.
dam. Bronisławy 37
Matejki 10, m. 57 16670
16552 g
POMOC
dochodząca
do
MOTOROWER
„Komar" malej rodzmy potrzebna.
16710
dotarty, wózek dziecięcy Gdańska 76, m. 4
spacerowy z budką, skla
dany
(NRD),
pralkę
SHL,
rower sprzedam.
Tel. 661-63
16631 g

3 POKOJE z wygodami
(kwaterunkowe
bloki),
zamienię na 4 pokoje
z
wygodami,
może
być
własnościowe .
Oferty „ 17036" Prasa, Piotrkowska 96

określonl/'Ch,

schema,ta~h.

w

przedświątecznym

przybiorą

szczególnie atrakcyj ny wygląd, a trzy
z niell (Piotrkowska 11, Piotrkowska 86 · i Al. Kościuszkł
116), specjalnie przygotowane
do wzmożonych obrotow, dysponować będą clelcawymi nowościami i wznowie'n iami. Już
dziś sygnalizujemy kilka tytu-.
Casanovy,
łów: „Pamiętniki"

„Dekameron" Boccacia, „czarodziejska
Góra"
Manna,
I i rr tom „Dramatów" Wyspiańskiego,
piękne,
ozdobne
wydanie „Wierszy i poematów" Broniewskiego, „Leksykon PWN", „Atlas Geograficz-

ny".
Od
grudnia w księgarni
przy Al. Kościuszki 116 Mikołaj

będzie

wręczał

książki

upominki, a w tygodniu przedświątecznym, w tej samej księ
garni, łódzcy pisarze podpisywać J:>ędą swoje książki.
al:>h
1:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:~
1.

Dajcie' nam Colargola

Listów wykrzykujących zawarte w tytule życzenie,
studio
Małych
Form Filmowych „semafor" ma już sporą l!ość, a
każdy niemal dzień przynosi nowe, Niecierpliwość małych widzów jest w pełni uzasadniona.
zrobiliśmy już tych „Colargoli"
bardzo wiele. Oglądają sympatycznego misia dzieci w Innych
krajach, nasze jednak traktowane są po macoszemu. Telewizja
rozbudziła w swoim czasie apetyt;)' dając kilka odcinków serii
przygód
misia
i„,
przy- cichła.

,,Stylowym"

+ Filmowe

przeboje muzyczne
+ Ameryka, Ameryku+ Kuidunki

KOŻUCH

Dzaekan i Rada WydrLialu Chemlc2l11ego Politechniki LódlJkieJ zawiadamiają o publicznej obronie
pracy doktorskiej mgr Andrzeja Galęskiego pt.:
;,Wąs.k.okątowe rozpraszanie światła pnz.e.z podstawowe strUk.tury morfologiczne polimerów krystallC:Z'flYCh", która odbędzne się w dniu 15 grucllllia
(piątek) br . . o godz, 16,30 w Audytorium I Chemicznym Politechnik! LódzkieJ, LMź, ul. żwirki 36.
Promot.or: prof. dr habil. Marian Krysrewskl
(Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Lodzi),
Recenzenci: doc. dr habil. Andrzej Ziabickii
(Instytut Podstawowych Problemów
Techniki PAN w Warszawde),
doc, dr habil. Andrzej Włochowicz
~Politechrtika Lódzka).
Z pracą doiktorską i opiniami recenzentów mo7'na
zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Lódzkiej.
~833~k

itemt!t!Jl!lfJJt/ał

ściś!e

kiem i stary
kuferek lekarski w do- FRANCUSKI,
niemiecki,
J:>rym stanie. Tel. 554-52 rosyjski, 362-99.
Głowa_ _ _ _ _ _ _ _1_66_3_8_.:g cki
1'6071 g

POKROWIEC samochodowy - sprzedam - Gandhiego
15, m. 23 16640 g
Zainteresowanych zapraszamy
BLAM
z
tchórzy
sprzedam. Gdańska 2, m.
226, II p„ klatka 12 (wej
Łodzi,
Kościuszki
ście z podwórza).
Stachucskl
16636 g
9463-k
KUPIĘ piec elektryczny
ffllłlllllllllllllllllllllllłllllHHlllllllllllHlahni „Simensa".
Oferty
_
„16599" Prasa, Piotrkowska 96
ZGA~NIE ~WlATŁO
„WIELKĄ Literaturę Powszechną" i „Polska, jej
W dnia-0h Gd 13 grudnia do 1ł grudnia br. w dzieje i kultura" (Trzagodz. od 6,30 do l7
&ka, Evert i Michalski)
ulica: Jaracza 63a.
sprze9877-k . oraz skrzypce dam. Tel. 865-98 166'22 g

i bony towarowe Pekao.

Przez wieki artytcl japońscy
U>p.rawitLli s'2:1tlukę narodowq o

duży zlołańcusz
sakwojaż

księvorni

Dzieciom, które piszlł te llstyj
a także ich rodzJ.com, wyjaśnló
tylko wypada, te pod zły adres
kierują swoje pretensje, bowielll
w „Semaforze" powstają tylko
historyjki o Colargolu, a goto•
wymi jut filmami
rządzi kto
inny, mianowicie Naczelny Za•
rząd
Kinem:itografU. Nie tak
dawno złO'.iono tej !nstylucjl cał
kiem rozsądną propozycję. Po'"
nleważ
Colargol Jest znac;znle
atrakcyjniejszy na dużym ekra~
nie i w ko!()l'ze, pomyślano, by
połąozyó zamknięte cykle przy•
gód misia w pełnometrażowe ca•
!ości, I ku uciesze maluchów,
wyświetlać
Je w kinach. Jak
twierdzą
znawcy przedmiotu li
istniejących
juz gotowych fil•
mów o Colargolu dałoby się
wyk·rolć co najmniej trzy takie
pełnometrażówki.
NZK niestety
nie wyraził zgody. Stanowisłco
to dziwi tym bardziej, że f!I•
mów dla dzieci zarówno rodzi•
mej jak I obcych produkcj1'
jest ciągle za mało.
(L, R.)

W pierwszyc~ 10 dniach
tynuować będzie cykl pn.

grudnia, kino stu4yjne „Stylowy" kon„Przeboje muzyczne w filmie". Zobaczymy w nim i ,,Lave stocy" (4-10. 12).
11 bm. nastąpi uroczysta premiera filmu jugosłowiańskiego „Kajdanki" Krsto Papica, nagrodzonego główną nagrodą na MMF
w Pull w 1970 r Zrealizowany w formie ludowej przypowieści jest
ten film próbą analizy Judzkich postaw i odruchów wyrosłych
w atmosferze zastraszenia l terroru psychicznego. Od 16 brn. aż
do 9 stycznia roku przyszłego, „Stylowy" zaprezentuje cykl filmów pn. „Ameryka, Ameryka". Zamieszczone w nim pozycje
ukazują nie znane aspekty amerykańskiej
rzeczyWistości,
przeła
mują schematy, do których przyzwyczai! nas film hollywoodzki.
Obejrzymy „Zbiega z Aloatra:z" J. Boormana,
„Chłodnym
okiem" - H, Waxlera, „znikający punkt" - R. Sarafiana, „Bullita" - P. Yatesa i „Incydent'' - L. Peerce'a.
Dla młodych widzów w dniach od 25 grudnia do 7 stycznia
1973 r. odbywać się będą projekcje serialu
„Cztexej pancerni
1 pies" na pierwszym seansie każdego drtia.
hosz.

Sukces
łódzkiego

grafika

Na mlędz~narodowym Biennale Grafiki w Tokio poważ
ny sukces odniósł znany łódz•
ki artysta prof. Antoni Starczewsk.i., który otrzymał nagrodę Muzeum
Sztuki Nowoczesnej miasta Nagaoka. Gra•
tulujemy,
(M.)

SPOLDZIELNIA Lekarzy
Specjalistów
„Zdrowie",
ul. Piotrkowska 159 pobiera materiały do badań
histopatologicznych,
prowadzi konsultacje
1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111m11111111111111111111111111111111111111111111
porady w zakresie chirurgii onkologicznej. In- NAJMODNIEJSZE
ubra- NAPRAWA telewizorów: - POMOC KUCHENNĄ,
formacje tel. 629-50
nia damskie,
dziecięce 567-31. Głowiński
12621 - ROBOTNIKÓW przy pracach ładunkowych,
7408 k wykonasz sama wynalazzatrudni zaraz Lóchik.ie Wydawnictwo Praso.we '
Lipińskiej,
kiem
Mechlińskich, Na- HENRYCE
RSW „Prasa" w Lod:oi, ul. Piotrkowska. 96. KanDr ZIOMKOWSKI, skór- wrot 32
Miętowa
lOa
skradziono
16474 g
ne,
weneryczne 16-19,
legrt.
studencką
wyd . dydaci z terenu m. Lodzi proszeni są o zgłaszanie
oprócz PODNOSZENIE oczek w przez UiL
Piotrkowska 59,
16654 g S.ię do selkcji kad:r w godz. 9-J.4, pokój 401. 9904~kb
14541 g różnych
sobót
rajstopach. PRA.GNIESZ
szczęśliwego
Dr
Jadwiga.
ANFORO- Piotrkowska 118 „Jeanet- małżeństwa? Napisz: Pry
16973 g
WICZ - skórne, wene- te" (podwórze)
watne
Biuro „Yenus" - ELEKTROMONTEROW1
ryczne 16.30-19,
Próch- PDRN
Kolejowa
7. - STOLARZY,
Lódt-Górna In- Koszalin,
nika 8
16933 g spektorat Oświaty zawia Blys.kawlcznle prześlemy - MONTAŻYSTÓW EI.EMENTOW ZELBETOWYCBi
kraj
owe
adresy
9053
k - TYNKARZY,
CZERWONIEC Konstanty diłmia o zagubieniu leg.
- MANEWROWYCH,
służbowej
na
nazwisko
ginekolog, Tuwima 20
- W ARTOWNIKOW DO STRAZY .PRZEMYSl..OWE.J
NAJSTARSZE
w
Polsce
Ta16033 g Urszula Juszezak,
przyjmie natychmiast
do pracy na budowach
Biuro
Matrymonialne
trzańska 65
16569 g
Lódzkl Kom„Małżeństwo"
Poznań, Os. Retklnia f w Fabryce Domów ELEGANCKIE
suknie
bl.na't
Bud.owy
Domów.
Warttnld pracy I płacy
SLAWOMIR
Cieślak
Libelta
29
poleca
swoje
ślubne
poleca wypoży
czalnia. Piotrkowska 38. Przędzalniana 1/3 zgubił usługi w kojarzeniu mal do omówienia. Zgłoszenia przyjmuje d.?.ial u.
studencką
22407 żeństw. Informacje 10 zł trudnienia I plac kombinatu w Lodzi, \li. NowoWalczak
16104 g legit.
Teresy 1. Dojazd tra.mwajaml linU: 5, 24, 25, 28
wyd, przez PL
16630 g znaczkami pocztowymi
I 44 - przystanek przy ul. Alek5androwskle1 róa
OPTYK
Włodarczyk,
Grab!enłec oriu &JUtobusem 76
przystanek llm'ań
Północna 1, krótkie tercowy,
miny usług
16767 g
ELEGANCKIE
suknie:
ślubne, wieczorowe, kapki, pelerynki
niedrogo
poleca
wypożyczalnia
sukien, Lódź, Piotrkowska 253, Kaźmierczak
16646 g

lub TECBNIKOW z wykształceniem
budowlanym lub chemicznym na stanowiska kierowników zmian produkcji zatrudnią
Zakłady
Produkcji Elementów Budowlanych w Lodzi, ul,
WlenlawskJego 5, Podania w sprawie 11rzyji:ć do
NA.PRAWA lodówek.
586-55.
Int.
Wysocki. pracy należy kierować do działu kadr w godz.
9236-k
10-14
16804 g 7-15, w soboty 7-13.

=

TNżYNIEROW

=

=

Pr-zeds.iębdorstwo Pańsf1Wowe na terenie m. Lodz.'l
zatlr>udni zaTaiz - kierownika działu księgowości,
st. księgowych i księgO'Wych rewidentów. Reflektuje S'ię wylącmie na wysoko kwalifikowa111e s1ły
z wyksztalcenJem wyiiszym lub średnim i kl.IOOule1Jn i ą
praktyką na
stanowiskach kierowniczych.
Oferty pisemne nr 9068-k prosi.my składać w cią
gu 3 dni od da.t y ogłoszenia w Biurze Ogłoszeń,
ul. Piotnkowska 96,
9068-•ll

u
J>ZIENNIK ŁODZKI nr 289 {75JO) ł

3x-3 00
I

to I raz, po aoo zł (W bollacb towarowych), które mote wylotowa" katd:P, kto aadełle do redakcji
hasło 11aoowla.ce oslateczoe rozwlązaole pool:bzeJ krzy:t6wkl. :;tyczymy mlleJ rozrywkJl

Krzqżó·UJka·

-.-...--..:;;--_J.i

POZIOMO: 1. Był, gdy nas
nie było, 3. Ptak morski, 7. Na·
sza planeta, 8. Owoce-jeże, 9.
Np. K, 11. „Piecyk" atomowy,
18.
13. Teren otaczający nas,
Fortepian po die~ie-cud, 18. Li·
chota, miernota, 20. Pagaj, 23.
Dzielnica Warszawy, 24. Pań
skie konia tuczy, 25. Futerkowlcz pod t..iemią, 26. Zagon

nr 1

9_ 'O. ~ 1

ó 7

~

5

B

zboża.

c

PIONOWO: 1. Pan doktor, 2.
Do włosów kupisz w każdym
sklepie „Eldomu", 3. Srednlo·
kompozycja wokalnowieczna
polifoniczna, 4. Schronienie dla
5.
prawo,
przez
ściganego
Sprawdzian psychologiczny, 6.
Zielenina na stoi, 10. Bożyszcze,
12. Człowiek-maszyna, 14. Odległość muzyczna, 15. Koc,! wę
giel, 16. Dumny ptak, 17. Mu·
rowany plot, 19. Ciastko z mio·
dem i orzechami, 21. z trąbą,
a nie muzyk, 22. Zólty u koś
ciuszkowca.
KRZYROZWIĄZANIU
PO
NALEZY
ROZWIĄZAC
żOWKI
NASTĘPUJĄCY SZYFR:
H-13, E·l, A-8, G-9, C-1, B-13,
K-11, H-3, C-10, A-2, B-11, E-3,
H-1, D·9, A-6, E-7, F-1, D-5.
(wystarczy samo
Rozwiązania
pod
należy
nadsyłać
hasło)
w terminie 3·
„DL"
adresem
dniowym z dopiskiem na kopertach (kartach) „3 x 300 Krzyżów
ka nr 1". Do rozwiązania dołą
wycięty z diagraczyć należy
(Cis)
mu znaczek.

J)

Zaszyfrowane hasło w krzynr 9 brzmiało:
NAJATRAKCYJNIEJSZA KON·
FEKCJA W „UNIWERSALU".
Nagrody (bony towarowe) po
300 zł wylosowali; R. Pobocha,
ul. Piotrkowska 149, B.
Lódź,
Lewicka, Grotniki, ul. Lipowa
46 1 z. Jerz, Pabianice, ul. Toruń ska 1>11io.
W kreyżó'l"ce nr 10:
W
ZAKUPY
„NAJLEPSZE
i,UNIWERSALU"
.żówce

Rozwiqza nie
krzqżówek

„uniwersa lu u
Nagrody wylosowali: .. J. załęska, Lódź, ul. Matejki 8/6, M.
Fudalej, Andrespol, ul. Roki·
cińska 180 i R. Zochowska, Lódt 1.
ul. Armii czerwonej 29a.

armia charakteryzuje się
Współczesna
nowoczesnym sprzętem . technicznym, któ·
ry wymaga szczególnie starannej obsługi.
eksploatacji
właściwej
Do zapewnienia
i napraw tego sprzętu potrzebni są od·
powiednlo przygotowani fachowcy - tech·
nicy różnych specjalności.
A oto jakie szkoły chorążych czekają
Chorążych Wojsk
Szkoła
na młodzież;
Zmechanizowanych (tylko kurs jednoroczny), Szkoła Chorążych Wojsk Inżynieryj
nych 1 Komunikacji (tylko kurs 2-letni),
Szkoła Chorążych Wojsk Lączności (kurs
Szficola Chorążych Wojsk
2· i 3-letni),
Lotniczych (tylko kurs 2-letni), Szkoła
Chorążych Personelu Technicznego Wojsk
Lotniczych (kurs 2- i 3-letnl), Sz!<ola Cho(tylko
rążych Wojsk Radiotechnicznych
Szkoła Chorążrch Służby
kurs 2-letni),
Samochodowej (tylko kurs 2-letnl), Szkoła Chorążych Wojskowej Służby Topograficznej (tylko kurs 2-letni), Szkoła Cho·
(tylko
rążych Służb Kwatermistrzowskich
Szkola Chorążych Służby
kurs 2·łetni) 1

W krzyiówce nr 11:
uZBLIZAJĄ

SIĘ

Przed Wyborem zawodu
Szkoło

SWIĘTA

DO uUNIWEltSALU".
Nagrody wylosowali: u. Zawadzka, Lódt, ul. Piotrkowska
115, H. Rlstok, Lódź, ul. Klliń·
sklego 117 i M. Sperna, Pablaęlce, ul. Suwary 11.
Nagrody są do odebrania w
PDT „Uniwersal", pl. Niepodległości ł, Ul p„ pokój nr 11
w godz. od 8 do 16.
WSTĄP

chorqiych .

zawodowyc~

-kszlalcq dowódców
i specjalistów technicznych
(tylko kurs jed·
Inżynieryjno-Budowlanej
WOfsk
Chorąz~łinorocznyj, - SZtróTa

Ochrony Pogranicza (tylko kurs 2-letnl).
Do szkól tych przyjmowani -'li\ kandy•
dacl w wieku od 17 do 23 lat, zarówno
przedpoborowi, jak ł poborowi. Wymaga•

· WTOREK, 5 GRUDNIA
PROGRAM I
10.00 Wlad. 10.05 „Cet czy li·
cho" - odc. . 10.25 Muzyka o·
perowa. 10.50 „Refleksje o dynastii". 11.00 W kręgu muzyki.
poszukiwania
Skrzynka
11.44
rodzin PCK. U.49 Rodzinny tor
przeszkód - aud. 12.05 z kraju I ze świata. 12.25 Z bydgoskiej fonoteki. 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.00 Zagadki muzyczne. 13.20 Muzyka prosto
spod Igły. 13.40 Więcej, lepiej,
taniej. 14.00 (L) „Wesoły autobus". 15.00 Wlad. 15.05 Godzina
dla dziewcząt l chłopców. 16.00
Wlad. 16.05 Opinie ludzi partii.
16.15 W. A. Mozart - Symfonia. 16.30 Popołudnie z młodo·
aktualnoJ.Ał.50 Muzyka I
śclą.
ści. 19.15 Kupić, nie kupić, posłuchać warto. 19.30 Z księgar
skiej lady. 19.35 Koncert. 20.00
Dziennik. 20.30 Graj basisto;
graj. 20.45 Kronika sportowa.
21.00 Aud. Red. Spoi. H.20
słuch.
„żądam satysfakcji" 22.20 Sylwetka kompozytora Cesar Franck. 23.00 II \tydan!e
dziennika. 23.10 Przeglądy I po23.20 Krakowski jazz
glądy.
1972. 23.45 Kwadrans radzlecklch
melodii. 24.00 Wiadomości.
PROGRAM Il
9.30 Wiad. 9.35 Z życia zw.
Radz. 9.55 Muzyczne pocztówki.
10.25 Zespól Dziewiątka. 10.56
z twórczości mistrzów baroku.
12.05 Z kraju l ze świata. 12.25
I. Sijałowa - gra Fantazję na
!ortep. 12.40 (L) Komunikaty.
12.45 (L) „Daleko od sklepowej
lady" - rep. dźwięk. 13.00 ('L)
13.20
Utwory instrumentalne.
13.40
(L) Muzyczne souveniry.
„Spotkanie na szosie" - opow.
14.00 Wlad. 14.05 Muzyczny przewodnik po Europie. 14.45 Blę·
kitna sztafeta. 15.00 H. Szymulska śpiewa pleśni. 15.35 Sto-

ne są następujące warunki: obywatelstwo
odpowiednie wartości moralne
polskie,
wolny, zdolność do
I polityczne, stan
służby wojskowej stwierdzona orzeczeniem
właściwej komisji lekarskiej. Wykształce
nie: na roczny 1 dwuletni kurs nauczania
techniczne lub
- średnie wykształcenie
Na roczny I dwuletni
og61nokSztałcące._.
przyjmowani są
chorążych
kurs szkól
absolwenci szkól technicznych,
zarówno
Jak I ogólnokształcących, będący maturzystami, Jak również cl absolwenci szkól
•rednich, którzy zrezygnowali ze zdawania egzaminów maturalnych. Kandydaci
ubiegający się o przyjęcle do szkól chopodania-ankiety do ko·
1tkładają
rążych
mendanCll wybr.anej „zkoły ~ pośrelfnl·
lub
miejskiego
powiatowego,
ctwem
dzielnicowego szt.jlłlu woJ1j1:owegq (wła~cl·
Wego mleJfta zańile~kańia}.' „ t:'brmufarze
podat\-anklet oraz bliższe Informacje na
temat tych szkół można otrzymać we
wspomnianych sztabach,
(J. kr.)
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M&n.s.90l1 }>OOił się w grubym płaszezu. Powietrze olęi
kle by_:ło od wyziewów ośmiu mieszkańców pokoju.
zatęsknił do Malmil i swego
Mamison gwałtownie
11Chludnego mieszkania przy Regementsgatlllll.
Wyg-rzebał s kieszeni ostatnią wykał~ę i ąytał:
,- Kiedy wróoi pa.ni Karlsson?
Turek W"l:russył ramionami.
- Nie wiem. Prędko.
Mansson z wykałaczką w · zębach zasiadł przy okrą-

gł~:1 ~~;ew1ieoz;:tiodziny wrzuo.i.ł

zżutej wyk&łaczki. Dwóch
Karlsson się zjawiło. Ale

- Nie, trzech Turków, dwóch ••• nie, jeden Arab, dwóch
Hiszpa.nów, jeden Fin i ten nawy, Grek.
- Ja.dacie tu ta.kie?
Turek szybko przeszedł przez cały pokój, teby poprawić poduszkę na Jednym z łótek. Mao&son zdążył zopornogr&ficzne, nim je
baczyć rozl.'ll'Żone czasopismo
poduszka przykryła.
Tu Jest tro- Przeprasza.m - powiedział Turek. chę... tllie ta.k dobr11:e sprzątnięte. Czy tu jemy? Nie, gotować jed'llen.ie zabronione. Z&bron:ione chocbić do kuchni, zabroniooo mieć kuehenkę w pokoju. Nie wolno gotować jecbeniie i kawa.
- A ile płacicie za komorne?
- Płacimy trzysta pięćdziesiąt koron od głowy,
- Miesięcznie?
- Ta.k. Każdy miesl!lll trzysta plę6dziesląt koron.
Jak
Turek kiwał głową i czochrał ciemne twarde,
szczecin·a. włoęy w wyclęolu koszulki.
mówił. -Sto siedem- Zarabiam bardzo dobrze dziesiąt kor001 tygodniowo. Prowadzę wagonetkę. Przedtem ja pracuję w restauracja i nie zarabiam tak dobrze.
- Wie pa.n, m.y Mohammed Boussie miał jakichś krewnych? - spytał Mansson. - Rodziców, rodzeństwo?
- Nie, nie wiem. - My byli dobrze kompan, ale Mohammed nie mówić dużo. On się b&rdzo bał.
Ma.nsson, spoglądający przez okno na gromadkę zmar. miętych ludzi ezeka.jącyh na przysta.nku autobusowym,
odwrócił się.
- Bał się?

Nie bał. Jak to się mówi? On był bojący.
Aha, nieśmiały - powiedllliaA Ma.nsson. - A Jak
długo on tu mieSJ:kal?
Turek usiadł na tapczanie stojącym między oknamL
- Nie wiem. Ja przyjechać tu zeszły miesiąc. Moha.mmell już mieszkał. ·
-

-
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do popielniczki resztki
paini
dalszych sublokatorów
aama gospodyni wciąż była

nioobecna.
Hiszpaiuie, a ponieważ
N.owo przybyłymi byli dwaj
sapas ich szwedzkich słów był niezwykle skl!!PY• a zapas hinpańskich słów Ma.nssona prawie za.den, wkrótce
zaniechał próby przesłuchiwainia ich. Stwierdził jedynie,
nazywa się Ra.mon a drugi Juan i że
łe " jeden z nich
pracują, jako pomywacze w barze sllllllOObsługowym.
Turek położył się na tapcsaoie i apatycznie przeglądał
ożywioną
pr1>wadzili
niemiecki tygodnik. Hlnpanie
rozmowę, pnebierając się na wieczorną zabawę, któimieniem
rej częścią · składową miała byó dziewczyna
Kerstln i jej to głównie zdawała się cała dyskusja dotyczyć.

Mansson wclą:t spoglądał na zegarek. Postanown czekać do wpół do szóstej, ani minuty dłużej.
Za dwie wpół do szóstej przyszła pani Karlsson.
Usl'dowiła go na swej eleganckiej ka.nllpie, poczęsto
wała winem i rozwiodła Jeremiady nad przykrościami
iyola gospodyni mającej sublokaitorów.
- Dla samotnej biednej kobiety - mówiła - nie Jest
neezą przyjemną mleć dom pełen mężczysn. I to w dodatku cucboziemców. Lec& cóż ma poczl\Ć biedna u·b oga
wdowa?
~ansson szybko obllC'llył. ~rawie łrzy tysl!lllt! komornego zgarniała miesięcznie uboga wdo·w a.
był ml winien za
mówiła Ten Mohammed ostatni miesiąc. Nie mógłby pan jakoś załatwić, żebym
to dostała? Miał przecież plenil!!dze w ba.nk11.
Na pyta.nie Manssona, jakle jest Jej zdanie o Mohammedzie, odpowiedziała:
- Jak na Araba był rzeczywiście dosyó miły. Bo oni
zwykle są tacy brudni l nieodpowleilzlalnl. A on był
pil
uprzejmy, olchy i wyd.awal się przyzwoity, nie
i chyba nie miał ładnej dziewczyny. Tylko, ja.k powie•
działam, za ostatinl miesiąc nie zapłacił.
Okaz.ało się, ie jest dość dobrze zorientowana w ży
ciu prywanym swych sublokatorów. Ramon bardzo ~
suje do flądry imieniem Kerstin, a.lę o Mohammedzie
nic nie umiała powiedzieć.

.
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muzyczne.
aktualności
16.00 Wlad. 16.05 z najnowszych
Instrumentalne
16.20
nagrań.
przeboje. 16.45 (L) Aktualności
Przed mikrołódzkie. 17.00 (L)
fonem Barbara Górzyńska. 17.13
(L) Reportaż dźwiękowy. 17.30
(L) Przeboje estrady miodzie·
17.55 (L) Książki, które
żowej.
warto przeczytać. 18.20 Widnokrąg . 19.00 Echa dnia. 19.15 Lekcja Jęz. ang. 19.30 Magazyn li·
we
20.45
teracko-muzyczny.
Z
21.16
wszystkich kolorach.
Ut.
nagrań solistów. 21.33 Rep.
pt. „Salem - wielkie góry" cz. IV. 21.53 Wszystko o jednej
piosence. 22.00 z kraju 1 ze
22.30 Wiad. sport. 22.33
świata.
Klub Eksporterów. 22.48 „Bla·
ły boston" l Inne przeboje na
3/4. 23.10 Międzynarodowy Kon·
kurs Muzyczny w Monachium.
23.50 Wiadomości.

łeczne

PROGRAM Ul
ll2.05 z kraju 1 ze świata. 12.25
Za kierownicą. 13.00 Na krt\~
kowsklej antenie. 15.00 Ekspresem przez świat. 15.10 Album
muzyki . 15.30 1 :1 - o sporcie.
15.45 Swlatowe przeboje. 16.00
z paryskich dyskotek. 16.20 W
kręgu jazzu. 16.45 Nasz rok 72.
17.00 Ekspresem przez świat.
odc.
17.05 „Maminsynek"
17 .40
rruignetofon.
17 .15 Mój
sztuk piękpych. 111.10
Słownik
Jak wam się podoba„. 141.30
Polityka dla wszystkich. 18.45
Bluesy trafily do beatu. 19.ao
Ekspresem przez świat. 19.05
Przeboje trafiły do jazzu. 19.20
„Długi tyKsiążka tygodnia 19.35 Mudzień w Parkman".
zyczna poczta UKF. 20.00 Dzie·
Jean Baptiste
la 1 twórcy Lully. 20.40 Lekcja jęz. niem.
20.55 Przeboje z nowych płyt.
Prelu·
21.30 J. F. Haendel
dium, aria i 5 wariacji B-dur
na klawesyn. 21.40 Na poboczu
felieton.
polityki
wielkiej
21.50 s. Prokofiew - „Romeo i
Julla". 22.00 Fakty dnia. 22.08
Gwiazda siedmiu wieczorów Tom Jones. 22.15 „Wojna i pokój" - odc. pow. 22.45 „Wiej,
wiej, zimowy wietrze" - gru·
dniowe muzykalia. 23.00 Współ·
W dniu

zmarła

po

przeżywszy

2 grudnia 1972 r.
dtugleJ chorobie,
lat 6ł

czesna poezja
Muzyka nocą.

PROGRAM I
9.00 „Chłopi" cz. n filmu se•
TVP pt. „Jarmark''
ryjnego
(kolor) (W). 9.55 Dla szkól; Ję
zyk polski dla klas II lic. Ju•
Jiusz Słowacki - Kordian (W).
15.30
Wiadomości dnia.
16.10
Dziennik. 16.40 „Zaliczenie" film TVP (W). 17.15 Sposób młodych wynalazców
konkurs
(W). 17.55 Kronika z przymiot•
18.10 Program tll•
(W).
nikiem
part•
mowy. 1·8.30 „Pierwszy
19.20
ner" - film dok. (W).
Dobranoc (kolor). 19.30 Dzlen•
20.15 Filmy, które warto
nik.
dziewcząt
„Siedem
zobaczyć:
kaprala Zbrujewa" - film tab.
prod. radz. (kolor) (W). 21.45
Tea•
tydzień" „Szczeciński
Ogólnopolski Festiwal
tralny
Małych
Zawodowych Teatrów
U.10
Szczecina).
(ze
Form
Dziennik (W). 22.35 „Wieczór z
Laine'' - angielski proCleo
gram rozrywkowy (W).
PROGRAM U
16.45 Dla dzieci: Zwierzyniec;
ziem•
17.30 „o magnetytmle
fizyki)
świata
(Ze
skim"
(Gdańsk). 17.50 „Obyczaje gór•
(Historia wę
niczego stanu"
glem pisana) cz. IV (program
popularno-naukowy) (Katowice).
krajobrazy"
„Gdańskie
18.15
(OTV Gdańsk na ekranie) 18.łS
program publicystyczny.
Język rosyjski, lekcja 10. 19.20
Dobranoc (kolor). 19.30 Dziennik
20.20 „Bitwa pod Zambezi" Swiata).
Atlas
(Telewizyjny
moja miłość"
20.50 „Harenda,
(Kobiety ich życia) Jan Kaspro•
wlcz. 21.40 24 godziny (kolor).
Słowniczek Kina Wersji
21.50
22.00 Kino Wersji
Oryginalnej.
(Le
„Szachista"
oryginalnej
jouerdd eches) (Słynne uclecz•
fran•
ki) odc. V, mm seryjny
John" cuskl. 22.55 „Slim
kurs podstawowy Języka ang.
powtórzenie.
ł. Xll 1972 r. zmarł
Dnia
nasz kochany Mą:I:, Ojciec I
Dziadziu& w wieku lat 67

S. t P.

S. t P.

TADEUSZ

BIAŁKOWSKA
s domu Adamczewska
Wyprowadzenie drogich nam
8. xu. br. o
zwłok aa&tąpi
godz. 14.30 z kapl.lcy cml!Jltarza
J'ZYDlo kat. na Dołach, o czym
•w
pogrątenl
powl.a.damia:lą
głębokim talu
MĄZ, CORKI, ZIĘCIO'fVIE
PRAW·
I
WNUCZĘTA
NU CZKA.

z gructma
S. t

1972 r.

zmarła

P.

SZAWŁOWSKI
mtynl.er włókiennik
pogrze" odbędzie &lę aa cmentarzu Sw. Franc:lszka na ChoJ·
nach dnia &. xn. br. o godż.
powiadamia
13.llO, o. i;zym
tyczliw:Pch · pa.m.lęcl Zma.rlego
pozos~ąca w glęboklni smutku
RODZINA
2 grudlllla 1972 r.
W dniu
zmarł, po długich l clężkleh
clerplenl&ch, przeżywszy la.t n

S. t P.

MARIA
KeMPSKA

ZYGMUNT
BUKOWSKI

1

• domu Janczewska
człowiek,
szlachetny
dobry,
kochana Zona i najdroższa
Matka.
Uroczystość p.o grzebowa od·
będzie się 4114 &. XII. br. o
godz. 15.30 z kaplicy cmentarza
O tym smutnym
na Ma.ni.
powiadamia
obrzęd7.le

mj.9U'Z mlynankl
Pogrzeb odbędzie się dn1a S ·
grudnia 1972 r. o godz. H.30 z
ka.pHcy cmentarza św. Franciszka przy ul. RzgowsJdeJ, o
czym zaiw:ladam.IaJI\ pogrąt.enl
w smutku

ZONA, CORK.A, SYNOWIE
I POZOSTAl.A RODZINA

RODz,rNA
W dniu 2. XII. 1972 r. zmarcierpieniach,

po clę:l:klch
ła
przeżywszy lał 12

S.

t

Dnia 1 grudnia 1972 r. zmad,
lait 81

przeżywszy

dr

P.

·IGNACY
BRAJTER

JAN'INA
RYDZ
&lę dnia
Pogrzeb t odbędzie
5. xn. br. o godz. H z koś·
clola parafialnego Sw. Józefa w
Rudzie Pab„ o czym powiadamiają pogrążeni w glęl>8mm
źa.lu

CORKI;

~CIOWIE

Dnia 3 gtrUdnia

J
długiej
przeżywszy

adwokat
odbędzie &fę 4nfa I
rrudl1Ia br. aa Cmentarzu Ko·
munalnym o godz. u, o czym
• b6lem zawdadamla

Pogrzeb

I WNUKI
1972 r. po

chorobie,
cię:l:kleJ
lat 84, zmarła nasza

najulmchat\sza
I Prababcia

23.05

TELEWIZJA

HELENA

Dnia

Jugosławii.

Matka,

Babcia

S. t P.
STANISŁAWA

MATUSZKIEWICZ
z domu Matusiak
Wypr.owadzenle drogich nam
zwłok nastąpi dnia 6. XII br.
(środa) o godz. 13 z kościoła
św. Teresy przy ul. Nowotki
na cmentarz rzym.-kat. na
o czym zawiadamiaDołach,
ją Rodzinę I Znajomych PO•
grążenJ w głębokim żalu
CORKI, WNUKI I POZOSTALA
RODZINA

RODZINA
:talem zaiwładamlamy, te
dniu 1 grudnia 197.2 roku
wieloletnia prabyła
zmarła
cownica

w

z

JANINA
MAZUREK
azla.chema., pracowita
dobra;
I oddana naszej Instytucji.
DYREKCJA, PODSTAWOWA
ORGANIZACJA PARTYJNA,
RADA MIEJSCOWA ORAZ
PRACOWNICY
WSZYSCY
SUROWCOW
CENTRALI
Wl.OKIENNICZYCH l SKO•
RZANYCH W LODZI
Pogneb odbędzie się w dniu
5 grudnia o godz. 15 na Zarze9902/K
wie.

łączy ze wszystkimi działami. Redaktor naczemy 3 2 5·6ł,
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