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Prace nad polskim
samochodem elektrycznym

mwartek 15 lnteco 1973 r.
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Cztery la ta
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Łódzkie

W biurach konstrukcyjny ch

~ instytutach naukowych przemysłu elektrotechnic. znego
i
motoryzacyjne go pr.zystąpiono
do opracowywan ia założeń dla

produkcji nowoczesnego
samochodu o napędzie elektrycznym. W połowie bieżącego
roku wykonany zostanie w Instytucie
Elektrotechnik i
w
Warszawie model
użytkowy
tak'.ego samochodu oparty o
konstrukcję Fiat.a 125 P combi, -

obchody Roku lauki Polskiei roz11oczele

VV Ce ntr um uw ag i

Badania pr.zeprowadzo ne na
tym polu w drugiej połowie
br. pozwolą na wykonanie w
1974 r. w Fabryce Samochodów Qsobowych na Zeraniu
prototypu, a następnie
serii
próbnej samochodu elektrycznego. W ciągu najbliższych 7
lat lekk'e samochody dostawcze oraz taksówki elektryczne
powinny być wprowadzone w
dużych ośrodkach miejskich i
miejscowościach
uzdrowisko_
wych naszego kraju.

Mimo prowadzonych w wielu kl'ajach intensywnych banad konstrukcją s.amoch()du elektrycznego, nie wyszedł
on w zasadzie ze stanu do~
wiadczalnego. Główną trudnością jest znale.zien'.e odpowiednio wydajnych i n'iezbyt drogich źródeł energii, które by
pozwoliły uzyskać dostatecznie
dużą szybkość i zasięg tak\e~
go pojazdu. Ostatnie jednak
doniesien'.a wskazują, iż prze•
(Dalszy ciąg na sk. 2)
dań

Utworzenie komisji gospodarczej
DR W - US A

;;d1;;;t;~;;~;~ny człowiek i środowisko Wynik! „'.~.~m~~„!:"~!.~si~!~~„~ !.~~0~

Podjęto
decyzję
skrócenia o
cztery lata budowy nowego oradlowo-tełewlzyjuego w
szczecinie.
Inwestycja,
która
miała być ukończona
pierwotnie w 1980 r. z.o~tanle przeka:iana do eksploatacji Już w roku 1976.
Po warszawskim I katowickim będzie to największy i najbardziej
nowoczesny
ośrodek
radlowo-tełewi.zyjny
w naszym
kraJu. l..;\czna kubatura obiektów wyniesie około 110 tys, m

Hanoi specjalnego doradcy prezydenta USA d/s bezpleczetl•
stwa, Henry Kissingera. Został on przyjęty przez premie•
ra Pham van Donga, specjalnego doradcę Le Duc Tho
oraz wicepremiera Nguyen Duy Trinha,
Obie stl'ony z zadowoleniem
mienie o utworzeniu wspólne!
powitały dyskusję między dwiekomisji gos.poda·rczej
DRW i
ma stronami południowowiet
USA. Komisja ta skladać si(!
będzie
namskimi, których celem jest
z takiej samej liczby
przedstawicieli każdej ze stron,
realizacja postanowień dotyczą
cych prawa polud·niowego Wiet•
a jej zadaniem będzie rozwó~
stosunków gospodarczych mu:•
namu do samookreślenia, zgodnie z postanowieniam i parydzy DRW a USA.
skiego porozumienia w kwestii
_(Dailsz}'. ciąg na str. 2)
Wietnamu.

I

środka

sześciennych.

K~munikat
w

Rosnq

HBP

w

zwlązlfu

dewaluacją

z

dolara

W związku z ogłoszoną
w
dniu 13 lutego 1973 r. dewaluacją dolara Narodowy Bank
Polski informuje, źe kurs specjalny w złotych, publikowany w tabel~ kursowej Narodowego Banku Polskiego, który wync • ił dotycb::zas 22.08 z! I
za dolara ustalony został w
wysokości 19,92 zł za dolara.
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W obradach wybilnych działa czy z ośrodków naukowych cale go kraju uczestniczyli przedstawiciele władz partyjnych I administracyjn ych miasta
oraz województwa.
rym
Łódzkie

obchody

Ro~u

Polskiej
rozpoczęte.
Wczoraj .zainaugurowała je sesja naukowa nf: „Ochrona środowiska człowieka w Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej". W obradach wybitnych badaczy z ośrodków nauh1wych całe.:;o kraju ucze:ot:lic~y!: [:rzec~· •v.·lr'~lc \' <~ .
partyjnych i administracyjn ych miasta ara.z województwa: z I sekretarzem KŁ PZPR B. Koperskim, przewodniczącym Pre.z. RN m. Lod.zi J. Lorensem, I sekretarzem KW PZPR J. Munyńskim, przewodniczącym WRN
R. Malinowskim oraz podsekretarz stanu w Min'sterstwie
Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska - L. Ochocki. Obradom przewodniczył prof. dr W. Michajłow przewodniczący Komitetu Naukowego PAN „Człowiek i

środków umożli
realizację nowocze-

snego systemu informacji są
centralne banki danych statystycznych oraz banki
regionalne. Jedna
z
pierwszych tego typu placówek jest
- zorganizowany w ub. roku
w WarS1:aWie bank
danych
sumarycznych dotyczącycl:t ludności naszego kraju. Jest on
w stanie dostarczyć zainteresowanym instancjom
aktualnych informacji
dotyczących
liczby urodzeń, zgonów,
zameldowań i wymeldowań, in-

formacje o wieku i płci mienaszego kraju itp.
Dane te, których bazą stał si~
narodowy spis . powszechny, u_
zupełniane są i. aktualizowa'..
ne w odstępach kwartalnych. '
Podjęto już próby uruchomienia banków regionalnych.
Powstały one w K,atowicach
oraz w Poznaniu. Bank katowicki dysponować ma danymi
nt. prz.edsiębiorstw
przemysłowych, z.aś bank w Poznaniu - odpowiednim zestawem
informacji z za.kresu g~po-1
dark! rolnej.
szkańców

„.Zza lasu pojawia się sylwetka potężnego czołgu T-54. Z każdą chwilą
wzmaga się szczęk gąsienic. Rozkaz
brzmi;
zniszc.zyć
nieprzyjaciehk i
czołg. Do akcji przystępują świetnie
przeszkoleni
żołnierze
1 Praskiego
Pułku Zmechanizowa nego. Trwa
to
dosłownie
kilka sekund na naszych oczach rzuca się pod nadjeż
dżający czołg z butelką wypełnioną
benzyną miody chłopak w żołnier
skim mundu~ze. Zamarliśmy z przerażenia. Gąsienice w kai-dej chwili
mogły go zmiaiżdżyć. Skok był jednak doskonale
przeszkolony i oo
chwili z z.iemi podniósł się żołnierz,
który jakby nigdy nic. lekko otrzą
snął piasek z zakurzonego munduru.
Czołg
nie został jeszcze zniszczony
i był dalej atakowany butelkami z
benzyną
oraz
ostrzeliwany prze„
obronę.

„.Betonowy b<uni.kier. Wnętrze 'doskonale imituje kabinę crołgu. Jest
tu ciasno. duszno„.
Załoga
widzi
przed sobą cel na białym ekranie.

i

zasadnicze
(rg)

Różnorakie
działania
Towarzystwo Przyjaciół r..odzi prowadzi już czternasty rok

W centrum rozważań naukowców znalazły się zagadnien 'a: modernizacji
przemysłu
gospodarki przestrzennej, wodnej, zadymienia,
zapylenia,
hałasu, komunikacji. Omawiając wspomniane tematy nau-'
kowcy obradowali wczoraj · w
trzech sekcjach
rozpatrują
cych:
1)
zagospooarow anie
wód, ścieków i odpadów, 2)
zagospodarow anie przestrzenne, 3), pr,o blemy, ochrony. zdrowia, powietrza atmosferyczpe go · i · ochrony przed hałasem.
Dziś
wnioski dyskutowane
będą w czas-'e obrad plenarnych, w najbliższej przyszło_
,ści 7ll!Ś będą . wykorz~tywane
przy sporządzaniu planu kąm
pleksowego zagospodarow ania

działalność

przy czym szczególnie efektywnie pracują: sekcja szkolna (80
kół!)
oraz Klub Miłośników
Teatru
(z którego karnetów
korzysta ł tys. członków). Nawiązuje też ono coraz ściślej
sze kontakty ze społeczeństwem,
które z kolei bardzo pozytywnie ocenia realizowane przez
TPL Inicjatywy.
Dowodem tego , - przybycie
na wczorajsze, pierwsze tegoroczne zebranie
zarządu TPL
I sekretarza KL PZPR, Bolesława
Koperskiego oraz przewodniczącego Prez. RN m, Lodzi Jerzego Lorensa.
Na zebraniu, któremu przewodniczył prezes TPL, Mieczy•
sław
Woźniakowski,
omówiono
plany działalności Towarzystwa
w roku bież;\tym, Plany bardzo bogate! Obok kontynuowa•

ŁAM,

6 dni ferii wiosennych

Łóchka sesja, której symbolem grafic.znym jest
zielone
koło ' 1.1mieszczone na białym
tle, poprzedza mający odbyć
się
w czerwcu br. II Kongres Nauk.i Polskiej, na któ-

Jak informuje Ministerstwo
i, Wychowania, tegoroczne ferie
wiosenl}e
dla
młodzieży szkolnej przypadają w dniach od 19 do
24
kwietnia włącznie.

Padają

roz.kazy ! roilega się kolejna
salwa do oznaczonego celu.
„.Niewielka
polanka otoczona lasem. Tu mamy możność obserwowania następnych ćwiczeń na poligonie
Ośrod'ka Szkolenia Taktycznego. Tym
razem - bucha ogień. Napalm. Pło-

I

Oświaty

1 Prasikliego Puł1ku Zmecha1n.izow anego, wchodzącego w skład słynnej
1 Warszawskiej Dywiizji Zmechanizowanej im. T. Kościus?Jki nie składa
się tylko szkolenie bojowe. Działal
ność
kulturalno-oświatowa odgrywa
w wojsku olbrzymią rolę. Mogliśmy

Jeden dzień u„kościuszkowców"
(Od naszego specjalne go wysłannika)
ną mamekiiny. ŻO!nierze rzucają się
z wielkimi płachtami na palących
s.ię „ludzi". Sprawnie i S<Zybko gaszą

ogień.

„.Tor przeszkód. I tu wszystlko pło
nie. Trzeba skakać przez ogień w
pełnym ry=tunku, w
masce gazowej i w ochronnych
płasz.czach„.
Koniec ćwiczeń.
Przy ognisku żoł·nierski obiad.
Na
codz1enne
życie
żołnierskie

się

o tym przekonać po powrocie do
koszar, gdzie zarówno na spotkani u
dziennikarzy z z-cą szefa Głównego
Zarządu
Politycz,nego WP, szefem
Zarządu Kultury i Oświa.ty l(en .
bryg. Albinem Żyto, jak i w czasiP
zwiedzani11. żołnierskich świetlic bł
nierze zaimponowali nam szerokim
wachlarzem za.i111teresowań.
We wtorek godziny popołudnoiowe
przezna.czone ' Sl\ na zajęci.a. kultura!-

plan y

PKO

TPL

nJa akcji Już tradycyjnych (wycieczki,
apotkanla,
wystawy,
odczyty, konkursy) - wysunię
to nowe formy działania, ponieważ 550-lecle powstania Lodzi I 150-łecie Lodzi przemysłowej
wymaga dodatkowych
propozycji organizacyjnyc h.
Ważniejszymi
akcjami będl\
więc:
konkurs plastyczny na
plakat pt. „550-łecie Lodzi I
150-łecle
Lodzi pl'zemysłowej''.,
konkurs
fotografiki
barwnej
„Zabytki Lodzi", ,,Lódzkle po·

niedzialki", kontynuowanie im-

prez Studia Teatralnego, spotkania ludzi teatru ze społe
czeństwem łódzkim w
ramach
całorocznej
akcji „Bliżej teatru", sesja popularno-nauk owa poświęcona T. Micińskie
mu, „Srebrna Lódka" za najlepsze
przedstawienie
roku.
Przewiduje
się
opracowanie
„Suplementu do dziejów teatru
łódzkiego" I wydanie kilku aktualnych monografii ltd.
W długiej, a rzeczowej dyskusji głos zabrał również ' B.
Koperski. Wyrażając aprobatę
dla społecznej działalności TPl..,
członkom I działaczom tej or. ganlzacjl :tyczył on, ażeby, staraJl\C się zachowa<! z przeszło
ści l..odzl to, co jest dla niej
najcenniejsze,
przyczyniali się
równiet do rozwoju Lodzi dzisleJs~ej.

M. J,

no-oświaitowe w czterech świetli
cach odbywały się próby imprez artystyoznych.
We wszystkich oddziałach wojskowych
i
klubach
garnizonowych
1 Warszaiwskiej DywiiZji Zmechania.owamej im. T. Ko6c·i·uszki istnieją też
amatorskie zespoły
muzyczne ora·t
4 zawodowe ork•ie6try dęte. W chwili
obecnej
intensywnie
przygotowuje
swoje
programy 11 teatrów poe:iil
i 15 zespołów estradowych.
Dywizja utrzymuje szeroki kontakt
z 58 szkoła.mi noszącymi imiona Dvwizj•i T. Kościuszki bądź jej bohaterów.
Kiedy wieczorem oglądamy występ
kabaretu w 1 Praskim Pułku Zmnchani.zowanym ,
kiedy oklaskujemy
żołnierzy „kościusz.kowców" w we~
łej wojskowej pios.ence I w skeczach
- nie ukrywamy
podz.iwu dla tak
szeroko pojętej d-ziałaJ.ności kultura1nej w szeregach
Ludowego Wojska
POilskiego,

JERZY KRASKOWSK I

tych,

Nieud ana
próba

z rakietą „Polaris"
z Przyląd!ka Kennecty•ego na
Florydzie donoszą, że znajdu-

jący się na Atlantyk•u w odległości 3-0 mil morskich od wy.brzeży Florydy brytyjski okri:t

podwodny „Repulse" wystrzezanurzen.a we wtorek 1 a„Pola-ris". W kilka •sekund po odpaleniu rakieta WYr
mknęła się spod kontroli ! po
k~u
woltach w powietrzu
spadła do oceanu. Dowództwo
okrętu uruchomilo natychmiast
sygnał
radiowy „zniszczyć" .i
rakieta eksplodowała.
„Repulse"
jest jednym a
czterech brytyjskich okrętów
podwodnych, z których każdy
wyposażony
jest w 16 rakiet

lił z
kietę

,,.Polaris".

PORDZUMIEłłlE

USA -Kub a
Prezydent Nixon oświadczy!,
Kuba I Stany Zjednoczone
<10 porozumienia w sp.rawie kroków
zapobiegających
porywaniu samolotów.
Sekretarz stanu Will!am Rogers zapowiedział we wtorek;
że porozumienie zostanie pod-

że

doszły

pisane „za kil.ka dni".

Konie c
reki amy pornograf icznei
w Szwec ji
Szwedzkie Zjednoczenie Wydawców (STU)
zaleciło
zrzeszonym członkom, by nie pnyj
mowali ogłoszeń do dzienników i periodyków, reklamują•
cych domy schadzek, kluby
pornograficzne, różne „instytuty masaży" ! indywidualne „zaproszenia" prostytutek.
Kilka najpopularniejs zych gazet szwedzkich, jak ' np. „Pagens Nyheter" I „Aftonbladet"
ogłosilo,
że
wstrzymują
przyjmowanie tego rodzaju ogłoszeń.
Decyzja STU została spowodvwana publiczną krytyką, w
której wysuwano na czolo oskarżenie,
iż szwedzka
prasa
w poszukiwaniu zysku przeobraziła s ię w stręczyciela
do
nierządu, co jest według szwedz
k iego kode~u karnego zaka•
zan~

/

wkłady

Przed Jubile uszem Lodzi

wielokierunkową

Regionalne ban~i
danych statystycznych
Jednym ze

ochrony

wieka
znajdzie
miejsce,

środowisko".

Winszawie, Kotowie neh I Poznaniu

wiających

problem

kształtowania środowiska czło

Naukii

1111111111111111111111111111111111011
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Obie
strony
jes.zcze r a z - - - - - - - - - - - - - - stwierdzily, że problemy istniejące między krajami Indochin,
powinny być regulowane przez
same strony indochińskie na
zasadzie wzajemnego poszanowania ich niepodlegl-ości, suwerenności I terytorialnej 1ntegralności oraz na zasadzie nie
Stan wkładów
pieniężnyoll
mieszania się w sprawy weludności w PKO osiągnął
wnętrzne.
Obie strony powitaW.
ły
z zadowoleniem
rozmowy
dniu 31 styc=ia br. 148 m:.
między
stronami w Laosie,
liardów 984 miliony złotych,
mające na celu pokojowe rozw tym na rachtg1kach oszczę•
wiązanie konfliktu w tym kradnościowych 143 miliardy 594
ju.
miliony złotych, a na rachunOble strony dokonały wykach bieżących i rozliczeniomiany poglądów na temat tewych - 5 miliardów 390 mi.
go, w jaki sposób USA wniosą wk;lad w usuwanie skutków
lionów złotych.
wojny 1 w powojenną odbudoW mies'.ącu styczniu br. ~
wę
gospodarki w pólnocnym
wkłady pieniężne łącznie
a
Wietnamie. Osiągnięto porozuwartością sprzedanych
pre.
miowych
i oprocentow.fln ycb
bono w
oszczędnoiiciowych
wzrosły o 4.452 miliony zło„

Wsp61 praca

z

UNES CO

1ł bm. od'by!o się
w Warszawie zebranie Prezydium Polllkiego Komitetu
do
spraw
UNESCO. Przedysk11towano I ustalono wnioski w sprawie udziału
zainteresowanych resortów I Polsk iego Komitetu do
spraw UNESCO
w
realizacji
programu organizacji na lata
1973/197ł.

Prace nad polsklm
samochodem
(Dokońorende

dziedzinie dokoruić
znacz.nie wcześniej,
nit dotychczas przypuszczano.
Intensywne prace nad ulepszeniem tanich i wygodnych,
lee-i: ciężkich akumulatorów o-

ołowiowych

N iektóre przedsięwzięcia %wlą
zane z programem UNESCO odbędą się w naszym kraju. Np.
międzynarodowe kolokwium
w
Toruniu związane
z rocznicą
Kopernikowską nt. „Człowiek i
kosmos", międzynarodowa konferencja we Wrocławiu dotycząca
nauczania chemii, kurs
kształcenia specjalistów w dziedzirue
informacji
naukowotechnicznej w Katowicach, dru
gie europejskie spotkanie szkól
stowarzyszonych
i
klubów
UNESCO, międz ynarodowe spotkania nt.
Teatr i telewizja" \
1 !inne.

„

ze atr. 1)

łom w tej
się może

prowadzą

Japoń

czycy. Amerykański
„Ford"
eksperymentuje
z bateriam~
sodowo - siarkowymi, zachodnioniemiecki „Opel" z kadmowo - nikiowymi, zaś General Motors z srebrowa-cynkowymi. Prowadzone są też
badania nad ogniwam•. cynkowo - powietrznymi.
Sukcesy
konstrukcyjne
odniosły
w
dziedzinie
akumulatorów sodowo _ siarkowych 15-krotnie
wydajniejszych od akumulatorów
ołowtlowych
japońskie
f'.rmy Yuasa i Toshiba. Wy-

Wyrok na sprawców kradzieży
l\IRD

UJ

Było Ich pięcłu. Umówili alę
na wycieczkę do NRD. Wyjechali przed północą 13 sierpnia
:una r. - autem jednego z nich.
Następnego dnia rano przekroczyli granicę I zatrzymali się
w miejscowości Loeban.
Tam
zaczęli
odwiedzać
sklepy L .•
kraść.
W pierwszym jeden •
nich ukradł aparat fotograficzny wartości 807 marek. W!ożyJ
zręcznie do teczki kolegi
l ezybko pojechali do Bautzen.
Tam ukradli w wybranym sklepie zegarki
męskie
wartości
łlO Dll1k i o godz. lł ju:i byli
w Dreźnie. Tu dopiero „poszli
na całego". Wchodzili do kilkunastu sklepów i kradli cenne przedmioty.
Najpowatnlejazej kradzieży dokonali w sklepie jubilerskim. Dwaj z nieb
odsunęli
szybę
gabloty I wybierali biżuterię (wartości około 16,5 tys. marek) pozostali
zasłaniali ich przed uwagą personelu I kupujących.
Ukryli
łup w aucie i poszli do Domu
Towarowego „Centrum". Tam
skradli
radio
wallskowe
i.,Stern". W następnym sklepie
- drugie radio, w spółdzielni
artykulów
przemysłowych
dwa damskie zegarki, w 1lllepie na dworcu paraeolkę
damską.
Wieczorem wyjechali

Poqoda
r

Zachmurzenie dute I Wllęk
szymi pnzeJaśnienJ.amJ, lokalnie
rnożUwe drobne opady. W nocy
przymroZkll do m~nus I et, c.
Temperatura
maksymalna
w
dzień od plus a do plils 8 lt.
c. Wiatry slsbe l wniarkawane
• płd. 1 pld.-wsah.
Jutro nadal bez opadów l c:l•słońce

Dzjj

a jutro

zajd%1a
w~dzle

8.59.

Imieniny obchod.%_1
iP'austyna.

o f<>dz.
o godz.

Jowdita

l

skim

złote

I

obrączki. Wlaścl

Prokurator
Okręgu
Drezna
akta
postępowania
przygotowawczego do Prokuratury w Lodzi. Wczoraj odbyła
się rozprawa przed sądem. Tadeusz WOżNIAKOWSK.l
(ur.
1952 r.,
Obywatelska 65, bez
zawodu, pracownik fizyczny)
skazany został na 4 lata pozbawienia wolności I 30 tys, zł
grzywny. Roman ROMANTOWskl (ur. 19ł1 r., Lipowa 53, bez
zawodu, zatrudniony w zakladzie ogrodniczym ojca, karany)
- na ł lata pozbawienia wolności I 40 tys. zł grzywny. Cl
dwaj byli najbardziej a.ktywnl
w
dokonywaniu
hańbiących
przeSt4'PStW. Włodzimierz STASIAK (ur. 1950 r., bez zawodu,
nie pracujący, zam. 1 Maja 58)
skazany został na 3 lata Pozbawienia wolności I 20 tys. zł
grzywny.
Henryk SZYCHOW·
SKJ (ur. 19ł6 r., G<iańska U)
wluciclel taksówki, którą Wyjechali na złodziejską eskapad'=
- I lata pozbawienia wolności
l 25 tys. zł grzywny.
Piąty
uczestnik „ wycieczki" został uniewinniony z zarzutów • braku do1tatecznych dowodów winy, Sąd orze.kl poza tym w sto•llllku do winnych odpowiedni<> wysokie
kwoty na rzecz
Skatbu Państwa I obcU\:tył lcb
kosztami postępowania.
W uzandnienlu wyroku ._4
przesiał

niezwykłą

szkodliwość

Ich przestępczych czynów, bowiem oskarienl reprezentowali
obyWateli polskich za granicą
l przynieśli uJmłl naasemu narodowemu honorowL
z przykroścU. atwlerdzlc! naleiy, te nie jeat to Jedyna tego
typu aprawa. W toku aą naatQpne.
(TAR)
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clel zauważył kradzież I poinf ormowa.I milicję.
Zatrzymano
ich przy samochodzie,

podnl6ał

pl.o.
~8.55,

do Freibergu. Wynajęli pokój
w hotelu I podzielili się łupa
mi, a następnego dnia podJęll
złodziejskie dzieło. Dwaj pierwsi a listy oskarżonych ukradli
w prywatnym sklepie Jubller-

.
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elektrycznym
posażony

w takie akumulato-

ry samochód

przejechał

uzupełniani.a

zapasu

bez
energii
elektrycznej przeszło 24!> km
uzyskując szybkość
100 km
na godz. Konstruktorzy obiecują w ciągu najbliższych 5
lat zwiększyć zasięg do 700
km oraz zapewnić możliwość

tysiąckrotnego

ł>adowania

akumulatorów. Byłaby to JUZ
poważ.na konkurencja dla dotychczasowego samochodu.
Model polskiego samochodu
elektrycznego wyposażony bę
dzie na razie w stosunkowo
ciężkie, ważące ok. 400
kg
akumu1atory
ołowiowe.
W
miarę postępu dokoi!lywanego
w dziedzinie nowych lżejszych
i wydajn'.ejszych żródeł energii
następne generacje samochodu
elektrycznego będą odpowiednio lżejsze i bardziej sprawne. Rozwinąć też będzie wówczas można badania nad zastosowaniem napędu elektrycznego do dużych
samocho.
dów ciężarowych i autobusów,
Podjęcie prac
kcją samochodu

nad konstruelektrycznego w naszym kraju podyktowane jest koniecznością
dotrzyman.ia kroku światowym
tendencjom
rozwojowym
i
uniknięcia przykrych
n'.espodzianek, gdy stale wzrastają
ce zanieczyszczenie spalinami\
zmusi do drastycznego ograniczenia trakcji spalinowej.

i

Pit 26 kolejnych 1potkanlach
bez pora:tki u aieble w kraju,
mistrzowie
Europy,
piłkarze
NRF zeszli z bois~a pokonani.
W środę na stadionie oli.mpljakim w Monachium przegrali
oni z Argentyną 2:3 (0:2). NRF
wystąpila bez Muellera i Netsera.
Poratka piłkarzy NRF z Argentyną była
własnym
objęcia przez

na

drugą

poniesioną

boisku od chwlll
Helmuta Schoena
trenera
reprezentacji

funkcji
(1964).

Pierwszą

zachodnioniemiecc y
12 maja 1965 r.
NGtymberdze • .A.ngUą (0:1).

piłkarze

w

ponieśli

Szkocja-Anglia 0:5
Piłkarze

Glasgow

'

Anglti
Szkocję

pokonali
(1:0),

&:O

DZIEN~ ŁODZKI

w

maksymę
próbowało
stosować!
wielu
działaczy
klubowych.
Tylko że tormalne istnienie
kół
ZMS w żadnym stopniu

nie wpłynęło na poprawę sy•
tuacji.
z każdym
miesiącem
1 rokiem topniała liczba kół
istniejących przy łódzkich klubach sportowych. Obecnie Istnieją
one tylko przy czterech
klubach: Starcie, RKS, Włók·
niarzu I ChKS,
Sprawy wychowawcze w klu
baeh nie ruszą, naszym zda·
n iem z miejsca, jeśli działacze
nie zmienią swego dotychcza•
sowego stanowiska co do roli;
jaką
powinni spełniać przed•
stawt.ciele ZMS-owskiej organi•
zacji w klubach. Zdaniem wl~
lu prezesów, sekretarzy i człon
ków zarządów klubów ZMSowey nie są ża.dnyml partnerami do dyskusji Jeślł chodzi
o aprawy wychowawcze. W
wł"1'11zoścl przypadków nie bierze się pod uwagę głosów
,,.młodzle:towców"
(nie zaprasza ich 114 na t.adne zebrania
I narady), kiedy analizowane
są
postawy sportowców dotyczące
lcb Jitewła4ciwero za-:

nr 39 !!ącll

Wyniki rozmów
(Dokońazende ze str. 1)
Oble strony będą kontyn.xować
konsultacje
z tnnymi
stronami - uczestnikami konferencji, tak aby zapewnić sukces
konferencji w sprawie
Wietnamu.
Obie strony P'!"Zedyskutowały
powojenne
stosunki
między
DRW a USA 1 przestudiowały
konkretne kroki, które mogły
by zostać podjęte dla unormowania tych stosunków.

• .... *

Podczas wizyty
singera w Hanoi

Henry
rząd

KisDRW

postanowił 21Wolnić przed ustalonym wcześniej terminem dal-

szych JO

jeń.ców amerykańskich,

Morder ca

rzeszowski eł) o
laksówkana

K<>tnisja przywt11zuje wielki•
znaczenie do rokowań w sprawie współpracy przy budowle
kombinatu hutniczego w rejonls Kunrka.
·

-ujęl11
~

wej w KW MO w Rzeszowie
poi.n.formowano o ujęciu morder<iy rzeszowskiego taksówkarza. Jest nim 19-letnl Ryszard
B„ mieszkaniec woj. rzeszowskiego.
W obecnym stadium
dochodzenla KW MO postanowua nie ujawniać jego nazwiska.
Ongana ściga.n.la ujęły sprawcę w 36 godz.ln po popelnienlu
przestępstwa.
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gdy ruwaia al-:
udzleleuJa
kary.
dyskwalifikacji Uip.
Inny jeszcze przykład niedoceniania roll ZMS w działalności wychowawczej klubów.
Ostatnio z Inicjatywy LKKF1T
1 ZL ZMS odbyły aię we Wlodzimlerzowle d.wa interesujące
seminaria.
W pierwszym, przeznaczonym
dla wiceprezesów klubów
do
spraw wychowawczych na 60
wyslanycb zaproszeń wzięły udział tylko 32 osoby. Na drugie 1eminarlum, poświęcone omówieniu zadań dla młodzie
żowego aktywu klubowego ant
jednego
przedstawiciela
nie
przysłały Gwardia I Budowlani.
Trudno pogodzić się ze 1t11nowiskiem działaczy LKS; którzy wyslall na drugie seminarium czterech młodych przedstawiclell z sekcji tenisa atoło
wego. Sekcja ta, Jak chyba
wszystkim wiadomo,
nie jest
wiodącą w największym klubie
sportowym
naszego
miasta.
Czyt.by w pozostałych sekcjach
LKS nie bylo tadnych probl&
mów wychowawczych 7
W dyskusji Jaka trwa.ta przez
wiele tygodni wśród członków
łódzkiej organizacji ZMS przed
V Zjazdem, wiele uwa.gl pośwlęcał·o się właśnie omówieniu
udań ZMS w zal<resle · wychowawczej roli tej organlucji w
sporcie masowym i wyczynowym.
Mamy nadzieję - pow1edz1e11
na zakończenie nHI rozmówcy
- te wszystkie te watne sprawy, s:mierzające do podniesienia rangi ZMS w proces.le wychowania
młodych
członków
klubów sportowych znajdą oclbicle w programie, jaki przygotowywany jest przez zesoOI
do spraw sportu i turystyki
16<1iltiej łn.stancji partyjnej.
.
-~
- ~--... B01llll. (Wrób.)
motllwoścl

nej.

Me trawy

bm. na konterenoJt 'Pt'aao-

Młodzież chce mieć większy etos

Sensacyina porażka
piłkarzy NRF

----

g.ospodar-0zych 1 a w 1Zczególności wzrost
obrotów towarowych między obu krajami.
Osiągni~o
por-0zumlenie w
sprawie
aktywizacji wysiłków
podejmowanych w celu 'hygotowa.nia wspólnych projektów współpracy 1 ich reaJ:Izacjl.
Wkrótce mają zakońazyć aię
rokowania dotyczące s;awarcla
,J>Orozumienla między rządam!
ZSRR 1 NRF w drledzinie
wspó!<Pracy
naukowo-technicz-

Biedamaaanla w pracy •lchowaw czal klnh6w
1
Kto Jak kto, ale ehyba młodzi naJprędzeJ doradają al•
sobą. Wychodząc z tero stanowiska ZMS otnymal
H zadanie m. In. rozwijanie pracy organizacyjnej i wychowawczej w klubach 1 związkach sportowych.
Dotychczasowa praktyka dostyki ZL ZMS
A. Urba6wlodła jednak, że jest to zadaSkiero.
nie niełatwe do reallzacjL Czy
- Włałni•
za ten odcinek
istnieją
szanse na osiąganie
naszej działalności zebraliśmy
lepszych (aniżeli miało to miej
sporo słów krytycznych. Nie
see dotychczas) efektów d:tiaprzeczymy,
że
krytykujący
łalności
ZMS-owskiej
W tej
mieli i mają nadal wiele radzledzinie? Z pytaniem tym
cji. Nie jest to jednak 'Ylko
zwróciliśmy się
do wiceprzewina naszej organizacji. Jecl.wodniczącego
ZL ZMS J.
nym :& elementów rozwijania .
Marczewskiego oraz kierownldziałalności
wychowawczej z
ka Wydziału Sportu i Turymłodymi
sportowcami
ml,alo
być
powoływanie
przy
klubach kół ZMS. Założymy
kolo l sprawy wychowawcze
mamy Już z głowy. Taką to

Pierwsza część wielkiego kom.
binatu celulozowego, który powstanie przy udziale nakładów
bułgarskich, NRD-owskich, polskich, radzieckich, rumuńskich
I węgierskich w miejscowości
Ust-Ilim na Syberii,
oddana
zostanie do eksploatacji w 1977
roku. Docelowa moc wytwórcza zakładów osiągnie 500 tys.
ton celulozy rocznie.
Dostawcami nowoczesnych urządzeń dla budowy I niektórych typów wyposażenia technologicznego
będl\
państwa
bratniej wspólnoty, w tym I
Polska. Celulozę z tych zakła
dów otrzymywać będą kraje
socjalistyczne.

NRF przy budowie
kombinatu hutniczego wrejonie Kurska?
W M~Wle
zakończyła
si'!
druga sesja radziecko-zachodn ioniemieckiej
komisji współ
pracy gospodarczej i naukowotechnic:r.nej.
W toku obrad komisji stwierdzono znaczny postęp w dziedzinie stosunków przemysłowo-

Kr~zys walutowy na Zach'odzie

- a Polska

socjalistycznych

Współpraca

„. SPORT .•

między

Kombinat celulozowy
dla pańslw

w

śnieg

Austr ii

Opady 6niegu, najobfitsza w
Cilli'U tej :&lmy1
doprowadlJły
do powuny<!h zakłóceń w komunikacji na pOludruu Austrl1.
w Karyntii 1 w gÓlnlej Styrii.
Jak Informuje agencja aua.-iacka APA powłoka
nowego
śriiegu sięgała niekiedy 100 cm.
Wiele autostrad zamlm.lęto dla I
ruchu kołiOwego.
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Wielu ludzi! zadaje oobie pytanie: Jak! wpływ może wykryzys walut-0wy na Zachodzie na naszą sytuację
1 stosunkd aospodaJrcze z krajami kapitalistycznymi?
Pytanie w pełni uzasadnione, jeśll zwdymy; że na obroty z rozwiniętym! państwami kapitalistycznymi
przypada
przeszło 30 proc. naszego handlu zagranicznego, a ich wartość sięgała w ub. r . prawie 3,4 mld dol.
Dolar ma dla naszego handlu zagranicznego istotne znaczenie, gdyż rozl!czamy tą walutą
zarówno transakcje ze
Stanam.l Zjednoczonymi. jak i pewną część transakcji z innymi krajami.
Już po pierwszej dewaluacji dolara w
grudniu 1971 r. podjęllśmy w naszym handlu zagranicznym
i w operacjach bankowych odpowiednie kroki, aby zabezpieczyć polską gospodarkę przed ewentualnymi stratami.
Skutki obecnej 10 proc. dewaluacji dolara dla naszej gospodarki należałoby rozpatrzyć osob!lo w odniesieniu do sytuacji, Jaka istniała w dniu dewaluacji, osobno - w aspekcie
przyszłych obrotów handlowych i płatniczych
tej waluty.
Jest oczywiste że w dniu dewaluacji wartość naszych zobowiązań dola~owych zmalała o 10 proc., jeżel! ją wyrazimy
w złotych lub w tnnych walutach, które nie zostały zdewal„owane. Innymi słowy można powiedzieć, że zmniejszył
się o te 10 proc. ciężar naszych długów dolarowych. Równocześnie jednak musiala w taki sam sposób zmniejszyć się
wartość naszych należności dolarowych. Skoro zaś w dniu
dewaluacji dolara suma naszego zadłużenia zagraniC2lnego w
tej walucie przekraczała :r.nacznle kwotę należności dolarowych, to kryzys dolarawy zmniejszył
per saldo nasze za-

wrzeć

płatniczą

dłużenie.

Problem drugi: Jak będzie się przedstawiała w przyszło
w naszym handlu zagranlc:r.nym
w związku
dolara? Oczywiście •a nasz eksport do krajów
„dolarowyah" będziemy otrzymywali walutę o mniejszej niż
dotychczas wartości. Mimo to będziemy nasz eksport do
USA nadal roZ'Wijać,
starając się uzyskiwać za nasze towary ceny wywe n.l:t przed dewaluacją dolara. Wpływy te
będziemy chcieli pn:e:imaczyć na import towarów ze Stanów Zjednoczonych; zwłaszcza zaś maszyn 1 urządzeń, które przecież potanieją d.la nas w porównaniu z analogicznymi za.kupami na przY'kład w Japonld. czy NRF; które nie
pueprowadzily dewaluacji. Warto
tu dodać; 10 uzyskal!śmy ostatnio możność otrzymania
korzystnych kredytów
od Pań&twowego Banku Eksportowo-Impor towego USA l że
podobne kredyty oferują nam również !inne banki amery-

ści sytuacja
z dewaluacją

kańskie.

Dewaluacja dolara, przy i>ozostawleniu nie zmienionego
parytetu zrotego, spowodowała wprowadzenie zmiany w kursach dolara, swsowa.nych przy naszych roz1iczen!ach krajowych, Nat'Odowy Bank Polski ogłosil w tej sprawie komu-

~m

kraj jest tywotnie zatnteresowany w sposo?ie roz-

wiązan:ta obecnego kt"Y'Zysu walutowego na zachodzie. Nasi
ekspel'C!. będą wlęc nadal bacznie śledzić postępy prac nad

ea.sadntczą

reformą

kapitalistyC2dle!lo systemu walutowego.
TADEUSZ SAPOCnQ°SKI

Towarzystwa lotnicze USA
zakupiq

naddźwiękowe

samol oty radzie ckie?

uzasadnl.sjąe 1woj4 decys:je
k1lka
towarzystw ameryka~
fil'Udnokiami ttnan.sowymJ,, bel.it~chpra<ńe brukselskie:f ukaza•
~Jca ,,Sabena"
o§w1adczyla,
ly się przed paroma dn.Jamt
:te rezygnuje z zakupu dwóch
artykuły, z których wynika; t•
po addi.Wi~owy
samolot ra•
aa.mo'lio\ów ,,concorde",
dzieckl. ko'nstru.k.cll.
Tupolewa
Mimo 1it „Sabena" n\a naleukaże si~ na rynku światowym
:ty do najwl~zych towarozy1tw
o rok wcześniej 1 ma lepsze
lo\niczyeh, a jej trudno8ct fiparametry
techniczne.
Prasa
nansowe aą wiarogodne, decyintot11TluJe również, ie niektó•
zJa ta jest do~liwym ciosem
re towarzystwa lot:nicze Stanów
dla Francji i w. Brytantl. StaZjednoczonych rozważają mo~
w1a bowiem problem seryjnej __1lll_w_oś_ć_J_e_go_z_a_k_u_p_u_._ _ _ __
produkcji
ponad~ękowego •"
I
„Concorde'' pod znakiem zapytania - tym bardziej, te r
jego zakupu zrezygnowało fu:t
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j. Palący się apirytue dotkli~
wie poparzy.I. w wars:z.tacie 1i1u„
aarskim przy ul. Narutowicza 30
Zb.i;gniewa G. z
oparzeniami
trzeciego stopnia przewieziano
ro d.o Szpitala im, Jordana,

Flerecislkl Zjednoczonych PalJ.
mistrzyni ami Polskl lunlorek

j. Na budowle pn:y zbietN
111li.c Nowoteresy i Traktorowe1
apadl z rus:mowania z wyso•
ko.tc:I 3 m Marian K. Z ogól•
nyml obrażeniami odw!eziont
z05tal do S1lpitala Posotowia.

SzablHcl Resursy n• IV mletscu
w dalssym clącll uermler.
ozycll mlatnoltw Poliki Junl~

Remis AJax11
Nlespodiianlta zak-Ońozyt 11•
r.ozegrany w śrOdę towarzysk1
mecz pilkarsld mię,dzy grecką
druty•ną Paok Salontk:4 a zdobywcą Pucharu Swiata Ajaxem Amsterdam. Mecz przy-1
niósł rezwtat 1 )1 1 do
przerwy
prowadzili Grecy 1 :o.

rów
w ~ynowym turnieju
1zablowym triumfowali ID.łodzi
szermierze KKS Kraków, którzy w finale dość łatwo pokonali Legię 9 :1,

A Wy'buch palącej stę smoły
u zbiegu ulic Promińskiego i
Przybyszewskiego
spowodował
dotkliwe poparzenia u Daniela.
G. Przebywa on w Sz.pita.lu 1.ID,
Barli.Cklego,

W mecau .., I mJeJsca AZS
Warszawa wygraJ • Resursą
Lód:t 9:5.
We

noreele

A Awaria hamuków w ,,sta•
rze" FJ 5192. spowodowała na
ulic ZachOdnieJ i
Więckowskiego
kolizję.
Uszkodzony samochód wjechał na tył
„Stara'<: 302.6 IS. Straty ok. 8
tys. zl.

łllllewozat

swyZjednoczonych
Pabianice, który po remisowym
pojedynku w finale z AZS
Wrocław
8:8 posiadał lepszy
stosunek .trafień.
clę:tyl

zespół

skrzyżowaniu

j. U zbiegu ulic StrylrowakieJ
1 ·smutne:
kierowca i,Jelcza''
J..2SQ lS :Marek M.
na skutek
zajechania drogi przy skręca~
nitu w lewo spowodował zdarzenle z i.Fa.tern" IS 2409. Kierowca „Fiata•• doznał obrażeń
głowy
i przewieziony
zostaJ
do Szpitala WAM..
j. Nie usza.nował pierwszeit•
stwa przejazdu na ul. Zgie~
sklej przy ul. Poi ezierskiej kie•
rowca „Hillmanna" 02'53 IS, Jó•
zet G. Spowodował on zderzenie z auto'busem MPK. Pasa•
żerowle
„Hillmanna•• Apolonia
1 Mieczysław L, doznall obrażeń ciała i przewiezieni zostaU
do Szpitala Pogotowia.

W 1all MDK

Dwudniowa rewia tenisa stołowego
W aobotę 1 niedziele w sa.11 MDK w Lodzi wyznaczyła llObie
1potkanie cala OZ016'wka krajowa tenisa stołowe.go.
W lll
Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym seniorów o puehar
ziemi lód'tk.lej we:l.mie udzlal 48 zawodników 1 32 za,wodnia-

lr.i.

TurnleJ ten, Wch<>d.zący w skład procramu imprez organizowanych z okazji 550-leola nada.nla pra.w miejskich I 150-lecia Lodzi przemysłowej jest ostatnią pxóbą polskich plngponJist6w pl"Zed mistrzostwami Polski, które odbędą się 17 l 18
marca br. w Rzeszowie.
W dotychczasowych tumiejach które odbyly się w ubieełych latach trium:fowall zawodnicy łódzcy. Sytuacja w tym
roku jest zgoła inna. Zgodl?lle z _ regulaminem PZTS w tur.
nieju mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy w poprzedinich dwóch tego typu zawodach uplasowali się na miej9Cach 1-24 (mętczy:tnl) 1 w pierwszej 10 (kobiety).
Wyjątk0'1fo słabe wyniki osiągnięte w II turnleJu klasyfl.
kMiyjnym rozegranym w Tarnol>Negu sprawiły, :te przy stola.eh pingpongowych w MDK sta.nie do pojedynków zaledWle
5 przedstawlc.leli tej d~ypllny sportu z L&d.zl I województwa.
Jako jedyna z łódllkil.ch za.wodniezek
etanie do walki
A. Tomczyk ~Tęcza), a wśród mętczyzn: St. Frączyk i P.
Gar.:zyńsk.t (obaj Włól<nlarz Lódt), H. Wlodarskł (Zjednoczeni Pabianke) i E. Czerwiński (Elta).
Pocizątek .Pierwszych gier w sobotę 1 niedziele o godz. 9.

iW)

A. 58-letn.1 Ignacy s. przeprzez ul. Zgierską przed
posesjami 103/105 w miejscu nie
przeznaczonym do tego. Wpadt
on pod „Stara" FX 1771 1 prze•
Wieziony został do Szpitala Im.
Jordana.

chodził

1

j. Na ul. Aleksandrowskiej 124
wbiegł na torov1'lsko tramwajo.
we
68-letnl Bronisław
Ch.
Wpadł on pod tramwaj 24/5 i 1

obrażeniami ciała p rze w iez1ony
zoslal d.o Szpitala lm. Jordana;

,,.,.,---

(m). .

WSZYSTKO NA TO WSKAZUJE:, ŻE MIEJSKIE BIURO PROJEKTÓW STANIE SIĘ
BIUREM „WIODĄCYM" W TAK WAŻNEJ DLA LODZI SPRAWIE, JAK PRZEBUDOWA
NAJBARDZIEJ ŁÓDZKIEJ Z LóDZKICH ULIC - CZYLI PIOTRKOWSKIE J. OZNACZA
·ro. ZE BIURO BĘDZIE OPRACOWYWAL O DOKUMENTACJĘ BUDOWY, PRZEBUDOWY, EWENTUALNIE MODERNIZACJI NIEKTÓRYCH OBIEKTÓW PRZY PIOTRKOWSKIEJ. OZNACZA TO TAKŻE, ŻE PROJEKTANCI Z INNYCH BIUR, ZAJMUJĄCY SIĘ
DOKUMENTACJĄ BUDYNKÓW PRZEWIDZIANY CH DO WYBUDOWANIA NA PIOTRKOWSKIEJ, BĘDĄ TE SPRAWY KONSULTOW AC Z MIEJSKIM BIUREM, BY NIE
POGŁĘBIC ISTNIEJĄCEGO PRZY NIEJ BAŁAGANU.

,~łtLON~ PLłtCEM
a warsztat idzie Piotrkowska od ul. A. Struga do Placu Niepodległości. Dysponujemy
na
ra,zie koncepcją przebudowy Placu
Niepodległości,
pow~alą w wyniku ogólno·
krajowego
konkursu.
Jeśli
chodzi o resztę - tviemy, że
w)'buduje
się tam co naJmr;iej ~O obiektów. Częściowo
w istniejących
wyrwach pustych . p1acaieł1,, -częściowo w
wyn.iik'll wyburzeń
tego, co
już dawno
powinno z tego
nas.zego „salonu" wi.knąć,

N

BUDOWY

Alina Poniatow ska
A

Następne
zadanie, nad
którym się ślęczy w
Miejskim
Biurze Pr:ijektów - to kwartał pomię
dzy ulicami
Mickiewicza Piotrkowską żwirki i Al.
Kościuszki.
Czyli obszar z
„Centralem", jedenastokondyg
nacyjnymi domami miesz.kaL
nymi w Al. Kościuszk.i. Należy go uporządkować. A, że
przebudowa Piotrkowskiej to
nie tylko moderni.a.acja jej fasady, czyli wyłącznie domów
front~ych
przy tej arterii
leżących stąd konieczność
robienia porządków w całych
kwartałach.
Omawia.ny obszar stanowi, na oko, fragment miasta najbardziej wykończony. Ale to tylko powry. Pr-zy ul. żwirki np. znaj
dują się
domy, co do których nalełałoby wreszcie podjąć decyzję jak długo I
w jakim stanie
będą i;.tać.
<A:y na „zawsze" czy też nie.
Rzecz jednak w tym, żeby

-

podjąć

decyzję z całym przekonaniem, że jest ona jedynie słuszną pod każdym ką
tem widzenia - i interesów
miasta, i ekonomicz.nym, I
technicznym. Do tej pory,
niestety, przy ocenie starego
domu nie brano pod uwagę
kryteriów
opłacalności,
uwzględniających wszystkie wy
mienione momenty. „Opłaca
ło" się podobno remontować
kamienicę tylko w wypadku
kiedy koszt prac nie przekraczał 70 proc. wartości podo•hnego nowego budynku. I to
kryterium częstokroć przewafało. W rezultacie bywało, 7.P.
dwa lata po rem0111cie bun:'>no dom.

my nie tylko najwięcej sta;·ego budownictwa wymagają
cego natychmiastowyc h remontów, ale i sporo
zdrowych domów wyjątkowo oechoWlQ usytuowanych.
Nie
wykluczone, że życie - czyli
motoryzacja
zmusi do drastycznych cięć, tj. wyburzP.ń.
Kryteria opłacalności remontu potrafią określić w sposób - jak na nasze dzisiejsze możliwości i przy uwzgl<;dnieni'll naszej łódzkiej, dość
specyficznej sytuacji najrozsądniejszy: co i kiedy się
opłaci nam wybum:yć. Miejmy nadzieję, że Miejskie Biuro Projektów prowadząc prace tzw. przedprojektowe obszaru żwirki - Piotrkowska
- Mickiewicza i Al. Kościu
szki zastosuje je przy ocenie
stanu znajdujących się tam
domów.

W tej chwili już wiadomo,
pod kilof pójdą niebawem
domy nr 103 i 105 (m. in. kawiarnia
„T•urecka" - nota
bene niedawno remontowana).
W kh miejsce stanie jeden
A Dwa Iata temu Miejskie
obiekt wysokością swoją się
Plamy za.budowy ul. PiotrBiuro Projektów opragający szczytu sąsiednich docowało kryteria opłacal
kowskiej są bogate i uwzglę
ności remontów
dniają
starych dopotrzeby
mów. Parter i pierwsze pię
„salonu"
mów. Podobne są stosowane
wielkiego miasta. B.ędz.ie on
tro - usługi typu kawiarnia
w stolicy.
Łódzkie nie wyznacznie
piękniejszy i oka- handel itp. Wyżej - lokarosły posa sferę teorii. A mazalszy po ieh zrea.liizowaniu.
le administracyjne. Ten sam
rnmmmnm11111m
mmn11nmmm1111
11nmm11111mmm
111mmnnrmnn11111m111111111111111111111111111111111111111111111111111u111111111111111111111111111111111111m
los spotka wkrótce domy nr
115, 117 I 119. Tam także
Najtrudniejszy problem jaki staje przed większością młodych matek,
ostatn'm mankamentem można sobie jakoś radzić, choć
powstanie jeden obiekt o poby przez częste wietrzenie
kończących urlop macierzyński, kryje się w pytaniu: jaką podjąć decyzję?
dol>nym jak pierwszy przeprzegrzanych pomieszczeń. W
z.naczeniu. Dokumentacja pow
listopadzie tylko na przełomie
Wychowywać niemowlę w domu, czy oddać je do żłobka?
z.ta.je w Miejskim Biurze Progrudnia, kiedy to nastąpiła
przy mroźnej nlespodz•iewanie
jektów, gdzie jest traktowana jako zada.n.ie l>ardzo pilne.
aurze awaria sieci ciepłownf.•
czej, wietrzenie nie na wiele
N a etapie ułożeń technicsby s·ię zdało, bo wtedy raczej
' no-ekonomicznyc h
sna1dule
przydałoby się ogrzewanie zasię obszar zawarty pomiędzy
stępcze. Niestety i tego wów.._
ulicami
Swierczewskiego czas pod dostatkiem nie b;yło.;
Piotrkowski\
Worcella I
przedłużeniem Al. Kościuszki.
Najważn·iejszym jednak pro-o
Nietrudno zgadnąć, le na to pJei;wsze wyjście •
która już obecnie prędzej
tuacji niewiele startujących małżeństw może sobie poblemem okazał się magazyn
zwolić. To drugie też nie jest wolne od kłopotów. Bo
ailliże1i później,
doczeka tię
żywności
wybudowany
w
jeśli na.wet stosunkowo szybko uzyskuje się miejsce w
przebicia przez t~reny ZM im.
myśl projektu w
podp'.wnl~
tejże zakładowej lub miejskiej instytucji socjalnej Strzelczyka. Tamże od stronie sawne jest to żłobek najleP!o'ZY i najdogodniejszy, robót oraz nadzorującego je
czeniu budynku. W .niedłu.11im
Nie zakończyło to bynajny Piotrkow~kiei ma powstać
położony n·ajbliżej mieJsea r.amiesz.kani'a, a
przy tym Zarządu i Dyrekcji Inwestymniej feralnej serii kłopotów,
bowiem · czas•ie po otwarciu
o
odpowiednich
jeden duży
warunkach lokalowych i opiekuńczych. cji Miejskich w Łodzi.
budynek miesz'
które tym razem spadły na żłobka został on zaatakowany
Budowany według typow&..,
barki Bogu ducha winnych
kalny o 2 tys. izb. Mamy naMogłoby się zdawać, że noprzez wodę, przedostającą si41
wpłynęły w
pierwszym rzę go projektu i w końcu wybez.,pośrednich
dzieję, :ie projektanci nie uwo wybudowany ob'.ekt przy dzie mankamenty budowlane budowany kosztem ponad 6 tj. kierownictwaużytkowników spod
betonowych
sklepień,
żłobka. Nie
ul. Wandy Wasilewskiej, w
czyni2' z niego czegoś w ro- wykonawcze i zw'.ązane z mln zł OSliedlowy żłobek ńa
minęło
bowiem wiele czasu Kiedy trzy tygodnie temu odsamym centrum osiedla mie- tym wewnątrzi.łobkowe pro. Zarzew".e jeszcze przed oddadzaju katowickiej „superjedjak :z; dopiero co wykoilczo- wiedziłam
żłobek
szkaniowego na Zarzewie, jest blemy, których rozwiązaniu niem do użytku stał się praw- nych
woda w
§ci.an żłobkowych po.
nostki" czy innego „mrowipod każdym z tych względów samo kierownictwo oraz perniektórych miejscach się.11ała
dziwym
skowca". Tego rodzaju cieka- ideałem. Czyściutki, pachnący sonel pielęgniarsko - opiekuń westorzy -- Jak określają in- mieszczeń zaczęły się sypać
utrapieniem. Głó.
tynki i wapno z każdym nie- prawie do kostek, kartoflany
świeżą jeszcze farbą i polituwost~i wolimy sobie oglądać
czy nie jest w stanie sprostać. wna tego przyczyna tkwiła mal tygodniem powiększając
rą, pięknie umeblowany i nie
Bez energicznej pomocy ze w odwlekaniu przez wyko- obszar budowlano - wykonaw- zaś magazyn kiełkował jak
w innych miastach.
Marzy
najgorzej wyposażony.
strony
wydz.iałów
zdrow'a nawcę terminów zakończenia czej dewastacji. Zączęła też na polu wiosną. Pozostałe ży~
nam się a.rchitektura ciekawNiestety stało się i.na.
miasta l dzielnicy, a przede prar _, w rezultacie czego inwe- szwankować instalacyjna „te- wnośc'owe artykuły udało się
sza od betonowych „desek"
czej. I to nie z winy zatrud- wszystkim fostytucji odpowie. stycja ta zamiast zasilić za- chnika" w postaci
trudności
na szczęście przenieść zawczaprzedziurawionyc h
równymi nionego tu perS<>neJU. Na po- dzialnych bezpośrednio za za- soby socjalne budownictwa z regulowaniem ciepła w kasu
do prowizorycznych pomi'!•
derwanie
zaufania
i
niepokoistniałą
w
budynku
sytu<11.cję
miasta
już w lutym 1972 r.
rzędami
loryferach, w zależności nd
okieil'.l.
Oczywiście,\
je rodziców,
którzy
tejże
tj. Lódzkiego Prze;Cisiębiorstwa została oddana do użytku dotemperatury na dworze i we- szczeń na I piętrze, uszczupla.
ten olbrzymi dom, ma mieć właśnie placówce powierzyli
Budownictwa Wielkopłytowe piero w paźdz'.erniku, a więc
jąc i tak dość , szczupłą żłob.
wnątrzżłobkowych potrzeb. '
usługi w parterze.
swoje niemowlęce pociechy go „Dąbrowa" - wykonawcy pod sam prawie koniec roku,
Ale to jeszcze nic. Z tym
kową przestrzeń życiową. Pro.
wizorka ta zresztą trwa do
dziś, bowiem alarmowana w
tej sprawie „Dąbrowa" t in·
Ale czy jest w naszym powS<Zechnym
Ale problem
bynajmniej przeciet wiącej, że w Polsce Ludowej narzę.
przek<maniu złodziejem także i ten,
westorski
DIM
przysłały
nie polega na wysokości strat. Czym- dzia, środlki prod·ukcji, fabryki I lakto z telefonu w swoim miejscu pra- że bowiem w swej istocie różni się sy, rzeki i drogi są wspólną
wprawdz,ie inspektorów na
cy dzwoni do przyjaciół żeby się • do załatwianie prywatnych spraw przez ną własnością, są „nasze".„ Sipołecz
kontrolę, ale też i na tym za.
wiedzieć czy mają katza?! Czy ktoś
służhowy telefon w ol>rębie Łodzi od
kończyły rozrachunek .7. całą
taki nie kradnie przypad~iem zapła
„Jak są nasze - powiada z bezczeltakowego w obrębie kraju? W samej
conego mu czasu pracy oraz płatne rzeczy niczym, łączy je oowiem ści nym chichotem złodziej - to są i
i~ brakuje u nas ludzi zapaswoją wobec żłobka powinnogo przecież połączenia telefoniczne- śle ze sobą łatwość z jaką prywatny moje„ A jak są moje, to mogę sobie
trzonych w Zachód, który jest
śc'. ą. Miejmy nadzieję, że poe,o?
dla nich synonimem wszelkkh
osol>nik korzysta dla prywatnych cP- to. co mi potrzeba zabrać do domu:
wiadomiony przez redakcję
Wyłonił się ten ostatni problem z
kawałek foii;i opblaskowej ze znaku
doczesnych i wiecznych Sllczę
lów z publicz,nego dobra.
większą niż dawniej jaskrawością z
Zarząd
Inwestycji Miejskich
ś!iwości. Ich zdaniem, tam lep.
Więc kiedy
ktoś
powiada, jak to drogowego, pilnik z fabryki, kawał
rirutu czy bla.chy, a potem też I
sze jest wszystko: „a jaką oni mają
w osobie mgr inż. Kwieciń•
&weterek, ki•l ogram przędzy stilonoorganizację pracy!", zaś inny dodask·iego - gł. inspektora dis re!!I
wej. I dailej:
je: „a jaki porządek, jaka punktualmogę
sobie połamać
alizacji weźmie się teraz enerdrzewa w lesie, napaskudzić na poność ... ".
lanie, wlać jakieś świń&two do rzegicznie do dzieła ~ pogoni koPo czym ten i 6w zasiada przy
ki i wytruć ryby.„",
go trzeba do solidnej
odpo.
swoim
biu•r ku z k~~kunastomin·uto
wym opóźnieniem, bo musiał przedwieduialnej rol>oty.
- Panie, co to za problem?! - potem pogadać ze znajomym, a potem
wiedzą ci i tamci. Czego się pan
A tak na margmes1e. Jak
wyskakuje do miasta, żeby sobie kuczepiasz
drobiazgów,
gdy wokół
pić buty, albo posiedl'lieć w kawiarto się dzieje, że przy realizadzieją się rzeczy wielkie, rosną gmani, all>o po prostu schodzi do har;i,
chy i ludzie?!
cji typowego przecież projek.
Ale pomyślmy ileż
l>ufetu czy
kiosku
i funduje sorocznie
idzie na lewo ryz pa,p ieru
tu, według którego wznosi się
bie piowko, albo herbatkę, all>o coł
I k&lki, ileż setek czy tysięcy ton
teraz żłobki w całym kraju
tam sobie irui.ego kupuje lub ogląda.
cementu rozniesionych po , kiJogramie.
Przecież nie ma normy, nie ma akori przy całej arm':i ludzi zol>oileż tysięcy godzin, które trzeba by
du, pensyjka i tak leci. .. A że spraprzepracować. Gdyby tylko zsumowar
wiązanych
do prawidłowego
wy nie załatwione leżą?! Cóż, nal>iechwilą uruchomienia automatycznych
te „ckol>iazgi", uskładałyby się midobrze Jest na Zach.odzie, albo w 3ai starannego wykonawstwa turają mocy urzędowe] •••
połączeń telefonicznych międzymiasto
liony, a może miliardy roztrw<>ninkimkolwiek innym kraju na świecie
dzież nadzoru, dopuszcza lrię
nych złotówek.
A ileż strat Innego
A ci stojący przy maszynach, na wych. Rachunki bowiem podskoczyły bliższym czy dalszym, spytajmy sami
do tak skandalicznych zaniedspołecznych, i wychowaw·
akord zatrudnieni też przecież lubią raptownie w górę ... Tu i ówdzie pró- siebie i jego także,
co się za tym rodzaju;
czych, i morailinych?
wyłudzić
zwolnienie lekarskie, .:o l>uje się więc likwidować bezpośred kryje: jak oni tam to robią, że pła
bań?
I dlaczego, skoro już
znowu nie jest takie trudne, bowiem nie połączenia poszc.zególnych pokoi cą za rzeczywistą
pracę,
a nie za
stwierdzono, i to w okresie
jak pisał wielki Bertrand Russel, „na z miastem, zastępując je telefonami przychodzenie do pracy, że karzą naj·Może więc sięgając po słuchawkę
gwarancyjnym, usterki - cawewnętrznymi. W pewnej poważnt>j
skutek postępów medycyny nie ma
drobniejszą niepunktualność. a punktelefoniczną, by powiedzieć Funi, że
już ludzi absolutnie zdrowych".
łymi miesiącami
nie można
A placówce naukowej w Łodzi urządzo tualności zawsze strzegą jak źreni Bunię bolał brzuszek, albo że Pysio
no
nawet
tak, że tylko 2 telefony łą- cy.„ Jak to tam jest, że wprost nie
jak nie, to też wychodzą sobie na
jest kretyn; może pakując do teczki
doczekać się od „twórców" ja.
czą
bezpośrednio
z
mias.tem:
w
gabiwypada, a także nie wolno, bloko„długiego papierosa"„.
czy torby
kilkadziesiąt arkusików
k'egokol wiek,
konkretnego
necie kierownika oraz w... portierni. wać służbowego
Bo jest w naszym przekonaniu na Reszta docentów, dokto~ów i magi- dzego telefonu, jeślitelefonu, all>o cu- papieru; może wsadzając do kieszeni
odzewu? I to w sytuacJt, gdy
firma
jest
motek
prvprzędzy znajdziemy
sekunpewno złodziejem człowiek, który ią str6'w może sobie
pogadać tylko :a:
watna, dla osol>istych celów.„
dę na pomyślenie, że się te „głup
chodzi o budynek, który ze
nemu człowiekow.i wyciągnął z k!e- pokoju do pokoju, albo z miastem stwa"
składa.ją na w.ielki majątek,
wz,ględu
na swe przeznaczeszeni portfel. Choćby był to portfel marznąc przy wejściu, kolo portierJest coś
wyjątkowo głupiego w
który
mógłby
służyć
wszystkim
stary, ceratowy,
podarty i pusty„. ni. ..
nie, wm1en być przedmiotem
dosłownym rozumieniu zasady stanoi każdemu ...
szczególnej dbałości i troski.
łe
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Krystyna Wyrzyko wska
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+ Spotkania radnych z wyborcami

Przedstawiamy · delegatów
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W OBRADACH V ZJAZDU ZMS W WARSZAWIE Z LOREPREZENTUJĄ
DZI BIERZE UDZIAL 3L DELEGA'.L'ÓW,
CYCH RÓŻNE ŚRODOWISKA Ml...ODZ!EŻOWE, PRZEDSTAWIAMY NIEKTÓRYCH Z NICH.

WCZORAJ ODBYŁA SIĘ NARADA Z AKTYWEM DZIELNICOWYCH KOMITETÓW FJN POSW!ĘCONA NAJBLIŻSZYM ZAMlERZENIOM FRONTU JEDNOŚCI NARODU,

J. Durka

B. Chachulski

St. Jujka

lat 21, §lu,s.a,rz w MPK, cz!<r
BOGDAN CHAOHULSKl nek ZMS od 1965 r., czl.onek PZPR od 1970 r. Jest czl.o>ik iem
ZMS Ł,ódź· Sródm ieś c ie . Pelni
plenum Zanądu Dzieln icowego
jednoc ześnie funkcję wiceprzewoaniczącego Za-rządu ZM<ladowego ZMS w MPK. Odlznaczony Brązowym Odzna>Czeniem im.
Ja•nka Kras.1ck.;ego.
JAN DURKA - lat 29. planista. Do ZMS należy od 1961 r .,
do PZPR od 1969 r. Petnil szereg Odpowledzuunyoh. funkcji
ZZ ZMS w Ł,ZK
w orga,nirn·cji, byt w ice przewodnia!ą-0ym
Lódź-Sródm ieście.
„Prexes", wiceprzewodniczącym ZD ZMS
Aktualnie pełni funk,cje przewodni czqcego ZD ZMS Lódź-$ród
mieście. Posiada Brązowe Odznaczenie tm. Janka. Krasickiego
i Odznakę flonorou:ą m. Lodzi.
STANISl.AW JUJKA - la.t 32, pracownik. l.ód?kiego Związ
ku Spótd z:eicwś(>i Prcz,cy, mgr in!:. mech.ariik, d.p ZMS na·lePetni fun'/Gcję crlonką
ży Od 1965 r., do PZPR od 1968 r.
Pr~zyd ium ZD ZMS Lódź-Sród.mieś cie. Od.znaczony Brąz.owym
Odlzna,cwn 1em im. Ja,nka Kra<S.Wkiego.

"

Zamiary jakich

Uczniuwie ,Jrójki''

G.

Cleśliczk1>

J.

,Jędrys

R.

Dud.zlńskl

!rut 27, pracownik ZM tm.
czl.onlłk ZMS
Strzelczyka . W1}kszt<Ucenie ~rednie techniczne,
od 1962 r., czlonek PZPR od 1968 r. Przewodnicz4cy ZZ ZMS.
J AOEK JĘDRYS - !rot 30, st. asystent Inst>ytv;tu Nauk POI.iDo ZMS
tycznych. Pl., wyk.sztalcenie wyższe ek.orwmiczne.
naJe?y od 1960 r., cl-O PZPR od 1969 r. Pebn! fwn,Jwję czl<mk<I
naczelny
Reda•ktor
-Srócfuniekię.
L6di
plenum ! Prez. ZD ZMS
bLuletyn.u „Nasze sprawy". 04Z1lłlCZOny Brązowym Odz,na.c.zenbem im. Jantka Kmslck iego.
RYSZARD DUDZIŃSKI - IM 28, pr~lk WZMW ,.Wita.od
Wyksztalcenie frednle tech.niczn,e, czlanek ZMS
ma".
1964 r., czronex PZPR od 1969 r. Aktuaiinie petn.L fum1Jccję przeWod·niczącego zz ZM,S.
-

a u

e
e

jednej z naj p<>,p ula.rniejszych l najstarszych łódzkich s'Z.kól Tadeusza
ill\.
Ul LO
niec,lawno
podjęla
Kościµszkł
cenne, długofalowe zobowiąza 
nia, które i;o omówieniu z ra-

Zarządiu

Lódzna V
ZMS i delegaci
k iegq
Zjazd organizacji odbyli ostatnie przedzjazdowe spotkanie z
w prezatrudnioną
młodzieżą
narad narodowych
zydiach
szego miasta, w którym brali
radni.
mtodzl
udział
również
Dyskusja toczyła się m. in. o
zespołów

działalności

M

pedagogiczną

włączo 

zostały

ne do perspektywicznego planu
realizację
rozwoJu szkoły Ich
już rozpoczęto, a całkowite WYkon11nle nastąpi w r. 1976 w 60 rocip.icę powitania s:r.koly.
W pracach tych zgłosili również
swój udział na11czyciele, akty'w
rodzicielski i członkowie Stowarzyszenia Absolwentów.
A oto niektóre najciekawsze
zamiary:
godzin
1000
Przepracowanie
przy renowacji boiska szkolne.
!!'<>, zorganizowanie klubu mło
dzieżowego i samoobsługowej kawiarenki uczni-0wskiej, utworze_
naukonie 5 olimpijskich kół
wych (języka p-0lskiego, rosyjskiego, ma,tematyKI, fizyki, bio.
zebranie i opracowanie,
Jogi!)
ws-pólnle z gronem profesorskim
i Stowarzyązenlem Absolwentów.
pozmateriałów historycznych
walających na wyaanle drukiem
II tomu mO'llogratii pt. „Dziezorganizowanie
szkoły'',
je
szkqlnei:o zespołu pleśni i tal\ca oraz wiele innych interesujj\cych (>rzed.slęW'Llęć.
\Sił

+ * ZMS, któZjazdu

Z okazji V
ry rozpaczyna obrady jutr~ w
dalsze
napływają
Warszawie,
meldunki o dodatkowych zobopowiązaniach produkcyjnych
dejmowanych przez łódzką mło
41-·osobowa grupa mło
dzież.
dzieży z PJ:!:P Lód~-Sródmieście
8
około
wczoraj
bilansowała
tys. sztuk biletów kolejowych.
W Zaklad·ach Aparatury ElekZMS-owcy
„El ester"
trycz,nej
!Wbowiązall slę wykonać dodatkową produkcję o wartości 60
tys. zt. Koto ZMS przy PKP
dokonało przeLódź-Olechów
glądu dwóch elektrowozów, któ
rymi delegaci pojadą na zjazd
do Warszawy.

*

+

*

Wczoraj w Malej Sali Teatru
Nowego w Lodzi odbyt się koncert zatytułowany „Dedykujena V Zjazd
delegatom
my
ZMS". W bogatym programie
piowysuwm
rozrywkowym
i Studia
estradowi
senkarze
P iosenki MDK im. J. Tuwima,
grupa muzyczna ;,Forum". W
trakcie programu odbył się poPAR
młodzieżowej
kaz mody
uOPinia".
Dz:L~

* + *

o godz. 13.36 delegaci na
Zja zd ZMS spotkają się z

- ----

----

·pZJł?.NN.I.H;

Fabryczna odjadą na V
ZMS do Warszawy,

Zjazd

<l.

ŁODZKI nr

39

;,POD SIODEMKAMI"
JERZY BRASZKA. Ze spektakreżyse ...

Tea~ru
ramach
rowanym w
„Eref" przez Rysrz11rdą Filipskiebm. o
1~
piątek,
go, wystąpi w
godz. 20 w klubie „Pod Siódem(Piotrkowsk11 77), laukami'•
reat Festiwalu Teatru Jednego
Aktora - Jerzy Braszka.
Autorem monodramu je.o.t Jan
.
Elijata.
„Wpływ MJkołaja Koperruka na rozwój pojęć o kształcie
odczyt
Ziemł i jej obrotach" doc. dr habil. J!łna Wereszczyń
skiego <>Faz uroczyste otwarcie
wystawy „Copernicana w pięk
nej książce ze zbiorów Miejskiei Biblioteki Publicznej i Biw
o godz. 12
blioteki PL"
Miejskiej Bibliotece Publicznej

AwonlUłD

na Czerwonym
Rynku
Ostatnio fu.nkcJ.011ariusze MO
zatrzymali na Czerwonym Rynku kob ietę, która· wraz z córnielegalnym
się
zajmowała
ką
Pedczas inhandlem wódką.
terwencji grupa mężczyzn zaSytumilicjantów.
atakowała
acja stała się groźna, bo !laUjęto
pastnicy u ży li butelek.
dwóch napast ników. którzy zostali aresztowani. Pestępowanie
w toku. (:z4

~~630~

w

im;

Jl;,

Waryńsldego

Czyż

T.

102).

e „Dorobek 25-lecla DziaNumizmatycznego Muzeum
Archeologicznego i Etn<>graficznego w Lodzi" - wystawa czasowa w Muzeum Archeologicznym (pl. Wolności 14).
e Muzeum Historii Włókien
nictwa zawiadamia, że kolejna
dla plastyprelekcja :filmowa
ków odbędzie się wyjątkowo zamiast w czwartek, w piątek o
g-Odz. 13.30.

łu

Szaniawski
J.
Tutka. WLit 1972 r. 1
zł 10

Profesor

sir.

197.

1\4. Szejnert - ;aorowikl przy
ternpajku. LSW 1'972 r.; str. 269,
Zł

20

Gabriela.
J. Amado 1972 r.; str. 572. zł. 3~.

K!W

REPORTAZE
(wybór
kamienica
Iskry
A. Wasilewski),
1972 r., str. 313, z1 18.
Nasza

wstęp

;

:
:
:
:

Od ubiegłego roku oddziały ORMO prowadzą ;fu! samodzietne dZlialania o charakterze prewencyjnym Utworz0tne
we wszystkich' dzleLrucach.
zostaly zmotoryzowane patrole
Wyniki uzyskane w działaniach porządkowych plasują łó~Powstają
ką organizację na czołowym miejscu w kraju.

W AZNE

także

grupy

~pecjalistyczne. Wyróżnić tu

dyczną na Polesiu, konną i

-

:
:
:

5

-5

:

5

5
:

5
E

!
:
:

--

rowerową

telefoniczna
Strat Pqiarna 08, '86-&tł
Pogotowie Ratunkowa
pqgotowle MO
Informacja kolejowa
2t15-9ł,
lnfqrmacja PKS
Pogotowie wodoch\gow 8
gazowe
Pogotowie
Pogotqwie energetyczne
Por;otowle ciepłownicze

Ol

„

191-11

0'1
115·51
H1-!o
835-łl

555-85

13'-28
188-81

godz, 19 r,Madame
WIELKI Butterfly••
g. 16 „sio·
POWSZECHNY neczny kraj"; g. 19.L> „KlikKlak"

NOWY -

godz.

19.15

i.Dzieje

,,Łódź

Przypominamy nazwiska 'IIWYI naclęzców tego k-0nk:.ursu.
grody zdobyli: Danuta Piasecz.
na (XVIII LO), Róża Chr&belska (XXVI LO) oraz Teatr im.
przy Pałacu
J. Kasprowicza
Iwona
Młodzieży. Nagrody II -

•

Zmudziński

r,w1e1ka wt6o:u:ga" (franc.) od lat U godr.!
10; U,30, 15; 17.300 20
t.DK
1,Zandarm st11 ten!"
godz.
od lat 11;
(franc.)
u, 16.15 „watjl.l'ia i tydzień cu·
11.
18,
dów" (czeski) od lat
18.30, 20.15
STYLOWY - ;,Play Time" (A)
(franc.) Od lat U godz, 15.30,
17.45, 20
STUDIO - Tylko dla kin studyjnych 1,Mirra, kadzidło 1
zł-0to·~ (jug.) od lat 16, godz .
18.30, 20.30
Tomka
TATRY - ~,Przygody
(rum.-franc.)
Sawyera" (A)
godz. 12.30, 14.30.
od lat 11;
Bajka ;;Promyk słońca" godz.
z filmem
Pożegnanie
16.30.
„Miłosne przygody Moll Flanders" (ang.) od lat 16; li:Odz_
10, 17 .30, 20

KIN A.
BALTYK - ,,Narkomani" !U!!A)
od lat 18 godz. 10, 12.lS, u.ao,
17, 19.30
LUTNIA - „Biały ptak I czarnym znamieniem" (radz.) od
lat 14, godz. 15 1 17, 19
„Jolln I Mary••
POLONIA
(A) (USA) od lat I~ godz. 10.
12.15. 14.30, 17, 19.30
„Klan SycylijczyWISLA
ków" (franc.) od lat 16 god"
IO. 12.30. 15. 17.30, 20
WLOKNIARZ - „Niebieski iolnlerz" (USA) od lat 16 1 godz
10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
WOLNOSC ~ •. Prywatna woJna Murphy'egq" (ang.) od lat
.16 godz. 10, 12.30, 15, 17.30, 20

motna

grupę me•

Bałutach.

:
:

5:

-

5
:
5

5
!
:

:

5
:

-5-

w poezji''

Gorgotewska (I LO), Krystyp.a
Regina
Tolewska (XXVI LO);
(Lic. Ekon. nr 1)
Kuaborska
oraz zespół recytatorski przy
IzabeXW LO. Nagrody III la Nadolska (Pałac Młodzieży);
JaMalgor~a.ta Kabat (I LO),
(XXVI LO)
nusz Skoneczny
przy
oraz kolo recytatorskie
(sł)
Jl LO,

WKlubie Dziennikarza
W sobotę, 11 bm. o godz. 20
odb~zie się wieczorek taneczny. Grać i śpiewać będą najlepsze światowe zespqly, które
sprowausłyszymy dzięki
dzonej z Anglli - nowoczesnej
Hl-Fi·psystereo
aparaturze
chodellc.
Bilety (dla posiadaczy kart
klubowych) do nabycia w szat•.
ni klubu.

„Małżonkowie ro_
PIONIER ku Il" (tranc.-rum.) od lat 1'
gOdz. 15.30, 17.45, 20
„Był sobie łajdak"
POKOJ (USA) od lat 16, godz. 15.30,
17.ł5,

20

REKORD - „Wielkie wakacje«
godz. IO;
(franc.) od lat 11,
U, 14,15, 16.30; „Solaris" (Ał
(radz.) od lat 16, godz. 18.30.
ROMA - „Czyż nie dobija s le
godz. 10,
koni" (B) (USA)
12.15, 14.30, 17, 19.30
SOJUSZ - nieczynne
i.Dzieciństwo; powoSTOKI przeżycia
pierwsze
i
łanie
Giocom-0 Casanovy z Wen<>godz.
cjl" (wł.) od lat 16,
15.30, 17.45, 20
SWIT - „Bądt w porcie nocą"
godz. 10.
(USA) od lat H,
12.15, 14.30, 17, 19.30
DYŻURY

APTEK.

Przybyszewskiego 41, Sporna
BS, Piotrkowska 193, Gdańska
90, Narutowicza 6, Dąbrowskie110 60, Wielkopolska 53a, Obr.
Stalingradu 15.
DYŻURY

SZPITALI

Szpital fm, M. Madurowicza dziel•
ul. M. Fornalskiej 31 nlca Polesie oraz a dzielnicy
r. poradni K. uL
Sródmieście
10 r.utego 1/9.
UL
Szpital fm. H. Wolf, dz!eln!ca
Lagiewnlcka U/31 -

MUZEA

nieczynna

:
:
:

'111111111111111111111111111111111111111111111111110111111111111111111111111

PrzydTóżka"

PALMIARNIA -

na

Za lcllka dni rozpoczną się uroczystości z okazji 2~ l'OCZ•
nicy ORMO. 20 lutego o godz. 18 oddziały ORMO pr:iemaszerują od Hall Sportowej ul. Piptrkowską do KM MO i zło•
żą tam wieńce przed tablicą pamiątkową. O godz. 19 tego
samego dnia oqbędzle się spotkanie lc!erownlctwa aktywu
z władzami partyjnym! i admf.nlstracyjnymi miasta. Centralna uroczystość zorganiz<>wana będzie 21 lutego w Teatrze
Muzycznym. M. in. weźmie w niej udział sekretarz Kl>
Bolesław
i przewodniczący Społecznego &omitetu ORMO
(J. C.)
Kapitan,

godz. 19
ZIEMI LODZKIEJ „H I G, czyli historia o naszym wspólnym małżeństwie•~

SZTUKI (ul. Więckowskle110 811)
godz. 12-19
REWOLU·
RUCHU
HISTORII
(Ul. Gdańska 13)
CY JNEGO
godz. 10-18
WLOKJENNICTWA
HISTORII
(Piotrkowska 282) goc!z. 10-17
ETNOI
ARCHEOLOGICZNE
. GRAFICZNE (Pl. Wolnoścl lł)
godz. 11-17
EWOLUCJONIZMU (Park Sienkiewicza) godz. 10-n

:

=

:

Tylko w ub. roku łódzcy ORMO-wcy przepracowali !!'PO•
leczn!e 1.208 tys. godzin. z ostatnich większych akcji wypada wymienić udział w ogólnołódzkiej akcji sanitarno-porządkowej przeprowadzonej w ubiegłym tyg-Odniu,

ZACHĘTA

TELEFON1ł.

t11łormacJa

5

-5-5~ 2? lat ORMO ~·
-5
$55

koncerty symfonlc.mle w Filhairmonii Lódzkiej (~lą
1111 bm, godz.. IL!l,30) poprowadzi Henryk ezyz.
tuż po
t~o znakomitego dyrygenta
Będzie to pierwszy występ
powrocie z zagranicy. W koncertach tych weźmie :również ud.ział
światowej sławy plamista polski 1 Tadeusz Żmudziński.
W części pierwszej ustyszy:my utwory komp-07;ytorów polskich:
rzadko wykonYWaną II Symfon!41 B-<tur <>p. 19 KlaTola szym.a!llow&k.iego oraz kompozycję Krzysztota Pendereckiego De natura 10n0<ris I pow~tałą w ro.ku 1966. Część drugą wypełni I Koncert fortepianowy c!•moll J'aI!Jl Brahmsa w wyJconal).lu rraaeusza Zmuc!zlń
sklego,

f.ODZKIE ZOO

Schabowski - Nie ma
Cz.
WPoz 1972 r„
ulicy Zielonej.
str. 286, . zł 20

ii

l6 i sobota -

czynne w godz. 0-15.30 (kasa
czynna do godz. 15.l

PROZA.

szym mieście: z roku na rok systematycmlie wzraszeregi
Obecnie
sta ilość aktywnych ich czlonków,
ORMO-wców w naszym mieście liczą ok. 9 tys.

Nadchodzące

tek -

MALA SALA - godz. 20 „Motyle są wolne"
godz. 15.30; 19
JARACZA
,
„Hamlet'•
TEATR 7.15 - godz. 19.1<5 1oTrę
dowata"
l i „My
MUZYCZNY - godz.
chcemy tańczyć" ;
17.30
godz,
ARLEKIN 1,Fregata Oronga"
PINOKIO - godz. 17.30 „Flisak

~dańska

:
:
:

Filharmonii

H.

i

e

lem „Przed grudniem",

W sali teatralnej Pałacu Mło
4a
ul. Moniuszki
dzieży przy
15. II. br o godz 16 odbędzie
się uroczysty koncert laureatów
I Ogólnolódzkiego Turnieju Repo„Ló(!ź w
cytatorsk.iego ezji".

grzechu"

kr)

$

Koncert laureatów

!l'EA.TBY

młodych

radnych i organizacjl ZMS w
naroqowych.
rad
prezydiach
aby
uwagę na to,
zwracano
powinni
radiol
:t.unkcje jakie
w udziale
przypądly
spełniać
kół
autentycznym działaczom
ZMS. Tak \irlęc kandydatów na
radnych winny opiniować ttrzed
wyborami organizacje ZMS, co
byłoby związane z większą odpowiedzialnością za prac~ mło
dego radnego I pomocą jaka
ed organizacj l im slę należy,

*

PZPR
Ja.
Se~retariatem
cuonl<a!lli Prez. RN m. Lodzi,
a o godz. 15.15 z Dworca Lódź-

i;poleczne. W każdym środowi
sku, w każdym osiedlu, dzielnicy inicjatywa społeczna jest
pilnie poszukiwana. Obok głów
nych frontów robót przy budowie Parku Kultury i Wypoczynku na Zdrow•u i przy budowie pomnika Czynu Rewobędą
mieszkańcy
lucyjnego,
pracowali przy urządzaniu miej_
placów gier i
sca rekreacji,
i
zieleńców
nowych
zabaw,
parkingów.
odbędzie
W połowie marca
posied'lenie LK
plenarne
się
FJN poświęcone sprawom wych-0wania młodz i eży w miejscu
zamieszkania. W czasie wczorajszej narady postulowano respraw
rad do
aktywowanie
przy
młodzieży
wychowania
DK FJN. MóWionq także o postworzenia jednolitego
trzebie
wychowawczego posystemu
organizacjami
między szkolą i
(jkr)
społecznymi.

lodzież

wyjazd delegatów do Warszawy

KlerownicłlWo

'

szkole

Dodatkowe zobowiqzania produkcyjne
Poiegn ulny koncert

Dziś

V

1 swojej

sobie

dą

GRZEGORZ OIESLICZKO

mało

J!Ormalnym!

poza

spoleczn!e1

obowiązkami zawodowymi. PośWięcają swój czas dla :
zapewnienia spokoju, bezpieczeństwa i ladu w na- :

:

w miejscu zamieszkama
Od 15 marca do 15 kwletnla
wszystkich okręgach
we
br.
wyborczych odbywać slę pędą
spotkania radnych z mieszkań
cami, poświęcone 55-0 rocz,nicy
nadania naszemu miastu praw
Lodzi
150-lecia
i
miejskich
te
Spotkan ia
przemysłowej.
będą mlaty szczególny charakter, bowiem przewiduje się, że
z okazji tych wielkich jubileuszy podejmowane będą czyny

ykonudą swą pracę

5:

+ Czyny społeczne
+ Sprawy wychowania młodzieży

na V Zjazd ZMS

'

Bałuty.

,,Kaszebe" (poi.) od
CZAJKA
lat 16, godz. - 17, 19
„Lowcy skalpów" od
DKM lat 16 (USA) godz. 16, 18, 20
KOLEJARZ - „Słoneczniki" od
lat 14 (wl.) godz. 17, 19
GDYNIA - „Grubasek" (A) od
lat li (czech .) g. 10, I!, 14, 18
,,Wakacje we czworo" (wl.l
od lat 18, godz. l 8, 20
za Ada„Pogoń
HALKA mem" (pol.) od lat U, godz.
15.30 „Viva Tepepa" (wł.) od
lat 16. godz. 17.30, 20
1 MAJA - „Cztery serca" (A\
(rad'l.) od lat 14, godz. 15.30
piratów"
wśród
„Angelika
(franc.) od lat 16, godz. 17.30,
19.30
MLODA GWARDIA - 1oDziewczyna inna niż wszystkie" od
lat 18 (ang.) godz. 10, 12.15,
14.30, 17, 19.30
MUZA - „Bez wyraźnych motywów" (fr.) od lat 16, godz.
16, 18, 20
„r.ove story" (USA)
OKA
od lat 16, godz. 10, 12.30, 15,
17.30. 20
troPOLESIE - ;,Krwawym
pem" (czeski) od lat 16, llodz.
17, 19
POPULARNE - ;,Dom wampirów" (ang.) od lat 14, godz
15. 17. 19
„Wesele"
PRZEDWIOSNIE
(poi.) od lat 1'; &odz. 1.5.30.
17.45, 20

Szpital fm. H . .Jordana - Ul,
dziel n!ca
Przy rod ni cza 1/9
Widzew.
I Klinika Pql.-Gln. - ul. M.
Curle-Sklodowskiej li - c!z!el•
nica Górna.
UL
II Klinika Pol.·Gln.
Sterlinga 13 - dzielnica SródNo~
poradnie K mleście wotki 60 f Koocińsklego 32.
szpital
Chirurgia ogólna
im. Pirogowa (Wólczańska 195)
Szpital
urazowa
Chirurgia
lm . Brudzińskiego (Kosynierów
Gdyńskich 61)
Szpital Im;
Laryngologia
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Szpital im;
Okulistyka
J'onschera (Milionowa 14)
Chirurgia 1 laryngologia dz!ePediatrii
Instytut
clęca
rs porna 36/50).
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- Szpital im. Barllcklego (Kop•
cińskiego

22)

Toksykologia - Instytut Me·
dycyny Pracy (Teresy 8)
NOCNA

POMOC

LEKARSKA.

Nocqa pomoc lekarska StacJl
przy
Pogotowia Ratunkowego
ul. Sienkiewicza 137, tel, 666-6'
Telefoniczny
Ogćlnolódzkl
dotyczący
Punkt Informacyjny
pracy placówek slu!by zdrowia
telefon 615-19, czynny jest w
godz. od 7 do a1, oprócz ni~
dziel,

••••••••••n••
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SPRZEDAŻ

11

PREMIOWA DLA KLIENTÓW

;;

i

UNI WER SAL U11

•

Kaidy klient, który w okresie od 15 do 20 lutego
dokona :zakupu art. konfekcyjnych (U piętro),
otrzyma premię w postaci

BAŁTYK I WOLNOśC
•

I

I

zapraszafą od 16 lutego
Ewy i

Czesława

1'
I
I
I

Petelskich
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SEANSE o GODZ: 10, ·13, 16; 19.

l
l

inż.

Jodówek Wysocki
1~7

g

8-10, l!'>-141

1829 g

PIANINA
stroi, napra·
wia, ocenia,
transport.
Instytucje
przelewem.
Grochowska,
Pl.ramowi·
cza 10, tel. 376·21
2358
29 STYCZNIA zginą! pies
owczarek jasny (mieszaniec) w okol!cy Lagiewnicka - Rysownicza. Od·
prowadzić
za wynagr-odzeniem, Rysownicza 5,
tel. 53~·35
W DNIU
24.I, 1973 r.
zginął pies bokser (m\e·
szaniec) pręgowany, sza·
ro-beżowy,
uszy długie.
Wysoka nagroda lei.
575--ł3, ul. E. Plater 27,
m. 60
2.341 g
MATEMATYKA - maturzystom,
studentom. 2.57-57, mgr P~uskowsk!
1229 g

1

MATEMATYKA ,
fizyka
- mgr Niepokojczyck! .
533-20
1914 g

dramatyan e życie Wielkiego Astronoma ,
• bogaty obraz epoki,
.e :znakomite kreacje popularnych aktorów:

I

NAPRAWA
586-55,
10-14

'

.e

ANDRZEJA KOPICZYl'lSKłEGO, CZESŁAWA
WOŁŁE.JlK1, BARBARY WRZESłŃSKIEJ

dzieci, dosko·
na.le warunki, opieka lekarska. Beda,
Rabka,
Krótka ł, tel. 16-77
1383 k
NAJWIĘCEJ ofert pos!a·
da Biuro Matrymonialne
„SYRENKA''• Warszawa,
Elektoralna 11. Informacje 10 zl znaczkami po·
cztowymi
799 k

UWAGA! Od dnia 5 !U·
tego br. domowa naprawa telewizorów. w. szew
czyk, tel. 567-86,
godz.

na barwny film historyczny,
reżyserii

od
do

PRZYJMĘ

••
•
BONOW TOWAROWYCH •
••=
••• Szczegółowo informacja w miejscu
sprzedaży.
•
=
1436-k
••
•••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
•
uw n a n Rint.llll8l r s.aałll !lłl 1r.w•~1•
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I
I
I

WPISY na zaoczne (korespondeneyjne )
kursy
projektantów (lkaJ.kulato·
rów)
kosztorysowych ,
asystentów projektantów
(inżynierów buclowlanych
i mechaników), kreślarzy
konstrukcyjnyc h, budow
lanyC'h,
instaJaeyjnych,
maszynowych przyjmuje, szczegółowych pl·
semnych informaeji u·
dzieła
„Wiedza"
Kra·
k&w, kod 31..J.39,
ul!ca
Spasowskiego I (boczna
Lobrowskiej)
l.L36 k

Dr .Jadwiga ANFORO·
WICZ - skórne, wene1 ryczne 18.30--ll, Próch1
nd,ka a
2015 g

I

I
'

czytelników

Wystarczy

powiadomić

Mieszkam na wsi, a pracuję w JDleście. Toteł, gdy
zwolnienie lekarskie musiałem przesłać
do zakładu pocztą. Niestety uczyniłem to przez osoby
trzecie i w rezultaeie list doszedł do zakładu dopiero
po kilku dniach. Teraz grozi mi potrącenie 25 proc. wyna1trodzenia i to niemal za cały czas choroby. A przecie:!: mój kierownik wiedział, że Jestem chory i nawet
sam kazał mi iść do lekarza. Chcę odwoływać się do
dyrekcji, ale wy to coś da?
W. B.
RED.: Na pewno, tym bar- ta która podwyższyła wyso-

nr 85 s
WJ'DI

Pnedslęblontwem

sobie

•

TYLKO PRZENIESIEN lB
SLUŻBOWE

8. B.1 W 1962 r. roa;po.c:z11łem
pracę w
Tomaszowie w ZSS

„W:lston",
ołenilem

w

słę

roku

ubiegłym
przeniosłem do
podJąłem zatrud-

1

LOO.zl, gdzie
nienie równleł w za.<la.dz!e chemicznym, PraeuJe więc Jut ponad 10 lat ale mimo to nowy
zakład
nie przyznał ml dodatku za długoletni stat.
RED.: Sposób wypłacania dodatku za staż pracy
w przemyśle
chemicznym
wyjaśnia
Biuletyn Ml.n. Przem. Chemicznego nr 48 z 1961 r. Sbwlerdza
on, te w&runk!em przyznania
dodatku jest praca w jednym
zakladizie a w przyip&dku Zinla·
ny pracodawcy jedynie wtedy
jeśli zm1ana ta nastąp!la w dro.

prizenies!enia stutbowego.
Rozwiązanie umowy w innym
trybie powoduje zaś · zawsze
utratę uprawnień do, doda.tku.

dze

Wyjaśnienie powyższe
nam zar.ząd Okręgu

Chemliltów,

przekazał

Zw. zaw.
th)

G.

E.:

pogrzebu

Sam

M02B NABYO
NA WLASNOSC MIESZKANIE

ZASILEK STATUTOWY
Rachunki!

drogą.

osobę.
Ustnie,
telegrafiezni~

Klo
I w taki
spos ób

111111111111111111n1111111111111111n111111111111111111111111111111111111111
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wystarcz1.

lub przez
telefonicznie,
lub listownie, byle szybko ~ . pierw~
szym dniu nieobeenosc1 •
Kara pieniężna w wysoko..
ści potrącen'.a 25 proc. dzien.
nego zarobku grozi dziś pracownikowi jedynie wtedy gdy
:zlekceważy obowiv;ek oowiadomienia z.a.kładu o chorobie
i nie dostarczy możliwie naj.
szybciej zwolnienia lekarskie~
go.
Ul)
inną

dziej, że dawna ustawa przewi- kość zasiłków chorobowych.
bardzo surowe sank..,
Nowa ustawa uznając slusz..
cje za nietermi:nowe dostar- ność wymogu o powiadomieczanie zwolnień lekarskich w niu zakładu o chorobie prapostaci potrąceń 25 proc. wy- cownika uprościła system innagrodzenia została anulowa- formacyjny. Toteż jeśli nie·
na. Zastąp'.ł.a ją nowa z dn. możliwe jest natychmiastow P.
6 lipca 1972 r. {DZU nr 27) dostarczenie do :zakładu zwol~

NTU
303·04
od owiada

lekarskiego

jeśli pracownik przekaże wr.adomość
o chorobie dostępną

dująca

nam

Zmarła
matka,
związane
z kosztami
zostały wystawione na

&WATERUNK OW•
O
wazystlrtch
zW1ązanyc'h
:i t11 transakcją formalnościach
informować
będą
n.a.szych

nazwisko ojca.
I dlatego anJ
mnie ani bratu
nasze zwl11z.ki
nie chcą wypłaci<! zasiłku staiutowego. A przecie! posiadamy
odpo.wlednlo dlugl staż :riwlązko
wy.
RED. I Regulamlin wypłacenia
zasiłków zwią'llkiowych w
przy.
padku zg.onu cz!.onka rodzi.ny
przewiduje równiet zas.ilek w
razie śmlerct roaziców. Ale tyJ.
ko wtedy jeśli nie pracowali oni
zarobkowo, nie posiadali warsztatu rzemieślniczego C'ZY przed
slębiorstwa ha'fldlowego, nie pobierali
renty
przewyższającej
obowiązujące
minimum pracy
tj. 1000 zł, gdy nie mieli gospodarstwa rolnego lub ogro<lnlezego o przychodowości rocznej
przewyższającej 9.680 zł.
{hl

l:zytelników

Dzr.ł

w IJOd.z. od 1i.-11.so
PRZY NTU
Id.er.

aos-Oł

Wyda.

Gospodar1d
Terenowej Prez. IRN m. Lodzi

•TANISLAW KARBOW'r
I . . . Jc1erownl.ka

RYSZARD ltOZEll
A

m.

In.'

O ne wYftosl
ta

redak cji

O
O

'

pt~'Wpla..

W jalcl.ch domach blłd11,
aprzedawane mieu.kanla
Uprawnienia nabywców

30 BUFETOWYC H do bufetów praoowniiozych oraz 50 POMOCY KUCHEN!NYCH
iz
aMua.linymi kartami zdrowia z.ailrudnt
,,Społem" Powszechna Spółdzielnia. Spożyw
ców w Lodzi Oddział Gastronomil i Pre>dukcji. &z,crególowych !informacji o WaiI1lnkacll pracy i płacy udziela sektja &praw:
praoowniJCZych oddziału w Lodzi, ul. Piotr-:
koWl!lka 44, tel 260-36 w godrz. 8-15.

nastąpiło poląozenle

Spneclaży

nienia

zachorowałem

Z DNIEM 1 STYCZNIA 19'71 ROKU
Pned&lęblor9iwa

* czytelników

J,!l&n!enld J'Ol!lfJUlcU.;----------~--------------~-------------ją niekrępującego pokoju. Oferty „2055" Prasa,
Piotl"kowska IHS
POSIADAM
lokal, centrum, pos2lukuj~ wspólnika
z uprawnieniami
szewskim!. Oferty „;2075"
Prasa, Piotrkowska 96

OkasTjneJ

1313-łł

Pa6stwo-

-

Tara"owdska Miejskie w l.od211.

-

GLÓWNEGO SPECJAI:.ISTĘ d/s inw~
tycjd - KIEROWNIK A ~lalu iJnwesty~
cji - m.g,r: !inż. budownictwa pr7.elllysl~
wega,
KIEROWNIK A działu remonrbowego ;;.;
GLÓWNEGO MECHANIKA , wymagane
wyksztakend e wyższe mgr inż. mechanik ze znajomością remontów maszyn i umądzeń w przemyśle rolni<>-spożywczym,

-

TECHNIKA budowlanego 2 uprawnienia.;
ml i znajomością remontów; budowla..
nych,
KIEROWNIK A działu transportu - wy.
ma.g ane wykształcenie wy~ze i znajomość goopodarki transportem w przed~

siębiorstwach

-

-

-

codziennle
~023-k

przemysłowych,

ST. REFERENTA do dzialu zaopa,trzenla
i zbytu, wymagane wykształcenie średnie
ekonomiczne i znajomość pracy w dziale zaopatrzenia i zbytu,
GLÓWNEGO SPECJALISTĘ do S1)raw
p. pożarowych z dodatkowym prowadze.
niem spraw wojskowych.
Wymagane
wyltntalceni e ~e technd.czne 1 prze~
szkolenie po linii p. pożarowej,
ZASTĘPCĘ kierownika działu produkcjd.;
wymagane wykształcenie wyższe rolnicze
lub przetwórstwa rolno-spożywczego,
STARSZĄ

KSIĘGOWĄ-KASJERA,

wy~

magane wykształcenie średn.ie ekonomiczne lub ogólnoks7ltał~ące, kuI"Sy księgo..
wośct finansowej oraz znajomość księgo
wości i obiegu do.lrumentacji kasowo-fin.a.nsowej,
- Dwie STARSZE KSIĘGOWE material~
we, wymagane ~tałcerrle średnie
ekonornione lub ogólnokształcące i kur.
sy księgowości materiałowej oraz kilkuletnia praktyka na stanowisku st księ
gowej materiałowej
zatrudni natychmiast Dyrekcja Rejonowego
Pniedslębłorstwa
Przetwórczeg o Przemysłu
Paszowego „BACUTIL" w Lodzi, ul. żura
wia '1/9. Warunki! pracy i płacy do omówienia w dytrekcji pnedsiębiorstwa w godz.
11-14.
1206-k
l>ZIEN.llj'q ŁODZ&I nr 39 (7630). i

W odpowied zi
na krytykę
PT.:
ARTYKUŁ
NASZ
„POGOTOWIE NIE PRZY·
JECHAŁO .•. " ZAMIESZCZO .
NY W „Dl?' 1 LUTEGO BR.
NATYCHMIA WYWOŁAŁ
REAKCJĘ.

STOWĄ

Wojewódzka Stacja Pogoto\via Ratunkowego w Zgierzu,
jak doniesiono nam w piśmie
s Wywiału Zdrowia i Opieki
Społecznej Prez. WRN, prze-

DL AC ZE GO
Dziś ~Radio-t'lelewizji
pog oto wie

nie przy iech alo ...
prowadziła.

chodzenie.
twierdza

skrupulatne
wyni,k
Jego

nieprawidłowości

z udzieleniem pomocy M. Kotowi puez Miejską Stację Pogotowia Ratunkowego w Pabianicach.

związane

••

l

~

200 aforyzmów, które ustalają charakter
Safrina,
Horacego
lis·tka"
figowego
„Bez
łópisarza
utalentowaneg o
i
popularnego
aczkolwiek
bo,
„łódzkiego'',
(.piszę
dzkiego
jego
i
Pokucie
to
poety
strony
rodzinne
ukochany Stanisławów, to przecież w Łodzi zaaklimatyprzytaczam jeden: „Dawnymi
zował się znakomicie!)
czasy odpowiedź na pyt.a.nie brzmiała twierdząco lub
Dopiero da.my I dyplomaci wprowadzili do
przecząco.
potocznego słownictwa mglisty wyra.z „może".
ani damą, ani dyplomatą.
Nie jestem, na szczęście,
Oceniając więc safri.nowskie „Bez figowego lisfka" nie
wprowadzam słowa „może" lecz stwierdzam „na pew·
no", że w książce tej znajdujemy analogiczny rodzaj
żartu i satyry, a także walorów pisarskich, jakie Safrin
zaprezentował w swoich jakże poczytnych „Przy szabasowych świecach" oraz „Intermediach satyrycznych" .
Tu dominują aforyzmy, lap'darne, refleksyjno-fil ozoficzne, a i przekorne w swojej mądrości, których skala
tematyczna (sztuka, polityka, zagadnienia obyczajowe)

S

pośród

,,Bez
figoWe'flO

listka'~

dowodnie o szerokim kręgu zainteresowań autora.
Podobnie jak aforyzmy, również jego fraszki opiera_
ją się na realiach życia codziennego. Nie są one jednak
Autor traktuje
ani koturnowo mentorskie.
drap'eżne
wady ludzkie z pogodną iro.nią, ze zrozumieniem i wyrozumieniem dla niedoskonałości człowieczej, przy czym
i sam nie stawia się na cokole cnót najdoskonalszy ch,
stwierdzając z melanchoHą starego epikurejczyka : „Cze·
go mi źal? Nie lat minionych, lecz grzechów żal - nie
popełnionych"... Nie brak tu również bajek (a bajki to
domena, w której poeta czuje się jak przysłowiowa r':lba w wodzie), pełnych humoru i przekornych podtekstów. Choć wszystkie o.ne wprowadzają nas w świat zwierząt, zawierają bardziej wyraźne lub dowcipnie zakamuflowane alu.z.je do spraw ludzkich, a niekiedy i„„
świadczy

łódzkich.
Odbiegają

od nich swoim rui.strojem powiedzonka i faPrzebija przez nie ludowa mą
drość wesołka, które20 śmiech był niezawodnym orę
w walce z przeciwnościami losu. A los ten we
żem
współczesnym Dylowi świecie n.'.e uśmiechał się nie.dy
do ubol(ich„.
A na zakończenie jeszcze jeden z aforyzmów Safrina
„Bestseller jest gwoździem sesonu. I, jak każdy gwóźdź,
szybko rd'l:ewieje". Można to strawestować tak: „Bez figowego listka" jest satyrycznym gwoździem chwili. Nie
szybko, ponieważ sporządzo
jednak
zardzewieje on
no go z metalu &z.lachetniejsze go, aniżeli zwykłe żelazo.
l\L JAGOSZEWSK I

cecje Dyla

do·
po-

PROGRAM I
10.00 W!ad. 10.05 „Od siódmej
rano" - odc. 10.25 Gra Jehaterina Nowicka - laureatka I
nagrody Międzynarod. K011kuirsu Pianist un. Królowej Elżbie
10.óO Autorytet
ty Belgijskiej.
rodzicielski w wychowaniu. U .OO
Dla kl VI „Miko!aj Kopernik
i jego następcy" - aud. 11.30
Polscy aktorzy w Studium Muzycznym . 11,50· Poradnia Rodzinna. 12.05 Z kraju i ze świa
ta. 12.25 Z gdańskiej fonoteki.
12.45 Rolniczy K:Waarans. 13.00
Z życia Zw. Rad-z. 13.20 Na swoj13.40 Więcej, lepiej,
ską nutę
taniej. 14.00 Nie zapomnieć, nie
przemilczeć. 14.10 J. F. Rameau
Suita z bal, „Swiątynia
I
estrad i scen
chwały", 14.30 Z
operowych. 15.00 Wiad. 15.05 Godzina dla dz!ewcząt i ch!C>pców.
16.00 Wiad. 16.05 Opinie Judzi
partil 16.15 z nagrań wybitne.
go harf!sty. 16.30 Popo!udnie .z
młodością. 18.50 Muzyka i aktualności. 19.15 Kup1ć nie kupić,
19,3-0 Gwiazdy
posłuchać warto.
światowych estrad. za.oo Dziennik. 20.30 Fala 73. 2-0.35 Miniatury rozrywkowe. · 2-0.45 Kronika
sportowa. 21.00 „Dyrektor". 21.25
szkme - au.cl.. 21.40
Radio Listy z teatrów. 212.10 Portrety
wielltich wykonawcow, 22.45 Melodie roz;ryWkowe, 23.00 II wydanie dziennika. 23.10 Przeglą
dy i poglądy. 23.20 Z duńskich
23.30 Rewia
nagrań jazzowych.
piosenek. 24.00 W1ad.

czytaszczególności p' śmie, które również
Wykierownika
do
przesłano

„W
my w

Zdrowia i Opieki SpoPrezydium MRN w
stwierdzono,
Pabianicach
Pogotowia
dyspozytorka
że
pierwsze zgło
przyjmująca
szenie nie zarejestrowała go,
nie poinformowała odpowiednio zgłaszającego o braku karetk', wykazała mało taktu l
niezbyt doi
uprzejmości
kładnie zebrała wywiad cho_
robowy ograniczając się do
lakonicznej odpowiedzi.
Dyspozytorka, która przyj·
ponowne zgłoszenie
mowala
wyczerpująco
nie wyjaśniła
zaistniałej trudnej sytuacji w
stacji, o0nadto nie przeanalidogłębnie przyczyny
zowała
interwencji, nie skonsultowała się z lekarzem dyżurnym.
Przez to wadliwie oceniła powód wezwania i nie skorzystała z możliwości ewentual.
wykorzystania zespołu
nego
nr 561.
dz iału
łecznej

W związku z powy:!szym.
trudności
istniejących
mimo
w stacji Pogotow'a w dnm
22 stycznia br., należy w stosunku do winnych wyciągnąr
konsekwencje służbowe".

PROGRAM l i

reak~ja

pabiasłużby zdrowia mamy
się juii
dowiedzieć
nadzieję
Władze wojewódzwkrótce.
kie bowiem zażądały, aby o
konsekwencja ch ja.kie wycią
gnięto w stosunku do winnych
zawiadomić i naszą gazetę do
(eo)
20 bm.
Jaka
nickiej

będzie

Po długich i ciężkich cierpieniach zmarła dnia 13 lutego 1973 r. nasza naJulrnchań
sza !\latka i Babcia

S. t P.

Sowizdrzała.

JANINA
PAWLICKA
:li

li LUTEGO

CZWARTEK -

domu RAJCHERT

Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarza Kurczaki dnia
17 lutego (sobota) o godzinie H.30, o czym zawiadamiaJą pogrążone w smnlku
DZIECI, WNUKI
I POZOSTALA RODZINA

„ __________„,

9.30 Wiad. 9.35 Nie ma marg:t_
nesu. 10.05 Spotkanie z piosen·
10.25 „Strzała lecąca" ką.
:fragm. 10.4'5 Muzyka z różnych
epok. 12,05 Z kraj u i ze świata.
12.25 Po1ska muzyka. 12.40 Komunikaty. 12.45 „Bilans mażli
rep, dżw.
wości i potrzeb" Melodie 6pod strzechy.
13.00
13.10 PopUla.rne utwory symfonic2ne. 13.40 „Armelle" - opow.
14.00 Wiad. 14.05 Czwartkowe
spotkania · przy muzyce. 14.30
kUlturalna Rozgłośni
Kromka
Błękitna
14.45
Rzeszowskiej.
sztafeta. 15.00 Z twórczości kom
15.20
słowianskich.
pozytorów
przy
Młodych
25-ilecie Kola
najz
16.05
ZKP. 16.00 Wiad,
nowszych nagrań - ZSRR, 16.20
Turniej i.nstrumentalist ów. 16.45
17.00 10
łódzkie.
AktuaJ.ności
min. z „Lód~im Melodikonem".
17.10 Aud, „Kultura w środo.wi
sku robotniczym", 17.30 Relaks
przy muzyce. 18.00 „Przed konw Filharmonii". 18.2G
certem
19.00 Echa dnia.
Widnokrąg,
19.15 Lekcja jęz. %'05. 19.3-0 Dramat muzyczny R. Wagnera „Zmiemch bogów". 21.50 ż' .kraju i ze świata. 22.20 Wisd. irvort.
PROGRAM ll1
lUS Z kraju l se twiata. lUI
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MARIA WISt.OWSKA

REWOLWER •••••••

r'M~.~~~o~
STRESZCZENI E POWIESCI

Do mieszkania komi!lana Madgł'eta prz:rbył młody ezJO'Włek,
Pa.ni Maigret
który chciał porozmawiać z gospodarzem.
wprowadz!Ja go do saloniku, a sama zawJ.adomUa telefonicznie nleobeonego męża o niespodziewane j wizycie. Miody gość
te z saloniku
wyszedł wkrótce, a pa.ni Maigret zauważyła,
zniknął pamiątkowy rewolwer męża. Teraz, po powrocie kowypadku.
tym
o
go
informuje
domu,
do
misarza

• • •

przez; ten
pod jakimś pozorem,
rają się 'Zatrzymać
cz.as zaalarmują najbliższy posterunek polf.cji. Takie jest
polecenie. Na razie to byłoby wszystko .•. Będę u .siebie
w gabinecie. Tak jak zwykle„.
.Gdy Maigret wrócił na Quai des Orfevres o w pół do
trzeciej, Torrence miał już dla niego wiadomość. Pewien
młody człowiek zjawił się w sklepie z bronf.ą palną przy
bulwarze Bonne Nouvelle, gdzie nie znalazł nabojów
do rewolweru tego kali bru, ale właściciel odesłał go do
znanego rusznikarza, Gastinne - Renette. I ten sprzedał
mu cały magazynek na.boi.
- Klient miał przy sobie rewolwer?
- Nie. Pokazał tylko skrawek papieru, na którym
była zapisana marka rewolweru i ka1'.ber naboi.
Maigret miał jeszcze kilka innych spraw do załatwie-:
nia tego popołudnia. Około piątej wstąpił do laboratorium. Kierownik pracowni Jussieu zapytał go:
- Będz. ie pan dziś wieczorem u doktora Pardon?
- Dorada pod beszamelem - przypomnf.ał sobie Maigret. - Doktor Pardon telefonował do mnie przedwczo·
raj.
- Do mnie także. Wydaje mi się, że doktor Paul nie
będzie mógł przyjść.

małtakie okresy wśród zaprzyjaźnionych
czasami widują się regularnie co jakiś czas,
a potem, bez żadnego właściwie powodu, tracą się nawzajem z oczu, i to na długo .
Mniej więcej od roku raz na m'.esiąc państwo Maigret
przychodzHi do doktorostwa Pardon, na obiad, jak to nazywali żartobliwie toubibów. •. Właśnie Jussieu, kierow.
nik pracowni analitycznej przy Urzędzie Sledczym, wprowadził Maigreta do domu doktorostwa Pardon, przy bulwarze Voltaire'a.
- Zobaczy pan: ten gość na pewno sfę panu spodoba. To wartościowy człowiek, mógłby zostać u nas jedną z największych sław le·karskich. Mogę dodać; właścL
wie w każdej specjalnośc'„ Był asystentem Lebraze'a w
szpitalu Val-de-Grace, a potem pracował jako ordynator
w szpitalu świętej Anny.
- A co robi aktualnie?
z
- Jest lekarzem rejonowym w swojej dzielnicy,
własnego wyboru, pracuje po dwanaście, piętnaście go~
dzin dziennie, nie myśląc o tym, czy pacjenci będą, czy
nie będą mogl'. mu płacić. Często zapomina w ogóle posyłać pacjentom rachunków. Oprócz medycyny drugą jego
pasją jest gastronomia.
Bywają
żeństw, że

;,.. Za co?
- Jaik myśli«.Z: co w tym s.ifl Myje? Po co przyszedł?
N•ie VJ',Yg,lądał na złodzieja.
- I ja tak myślę! Skądże, m-esztą złodziej mógłby wiedzieć z góry, że właśnie dziś r·a ,no na komi10ku w 5aloniku państwa Maigret będzie leżał rewołwer?
- Muz tadtą minę, jakbyś się jednak za10iepokoill:. Był
nabity?
-Nie.
- No więc?
N'.e było to mądre pytanie. Ktoś, kto zabiera po kryjomu rewolwer, bez wątpienia robi to z mniej lub więcej
skrystalizowaną r.ntencją posłużenia się nim przy sposobności.

Maigret wstał od stołU, otarł usta serwetką i udał się
do saloniku, ażeby zajrzeć do szuflady i sprawdzić, czy
naboje są .na miejscu. Były, Podszedł do telefonu, połączył się ze swoim biurem.
- To ty, Torrence? Czy mógłbyś zatelefonować do paru rusznikarzy w mieście?„. Tak, wyraźnie mówię: rusznikarzy... I do sklepów, gdzie sprzedają broń palną ...
Halo!... Słyszysz mnie? Poinformuj się, czy nie pojawił się klient, który szµkałby nabojów do rewolweru„.
typu Smith Wesson„. kaliber 45, special. Co?„. Powtarzam: 45 special... Jeśli nie przyszedł do tej pory, a zja_
wi się dziś po południu albo jutro rano, niech posta.

spotkania - program o§\vlato-0
Za kierownicą. 13.00 Na kato.
wy (kolor). 18.15 „Gustaw" 15.00 Eksprewickiej antenie.
seryjny film an imo•
węgierski
Album
15.10
świat.
sem przez
wany (kolor). 18.20 „co kraj to
muzyki. 15.30 Przez sztukę poobyczaj - Herby II" (Nic no·
znawaj i kształtuj samego siewego) pt"Z.ed kamerami Szymon
bie. 15.45 W kręgu piosenki.
16.05 Historia w szlafroku Kobyliński (kolor), 18.50 Język
„Król w szlafmycy" - gawęda.
w nauce i techn ice angielski
vida
16_15 „In a gadda
lekcja 20. 19.20 Dobranoc (ko•
da" - gra zes,p Lron Butterfly,
16.35 Spiewa Adriano Celentano.
lor). 19.30 Dziennik. 20.05 „In·
16.43 Nasz rok 73. 17.00 Ekspresular" - film prod. hiszpań
sem przez. świat. 17.05 „Tajem.
skiej (kolor). 20.35 „Ex Anti·
odc.
nica slepych ptaków" m1uzycznoquis" - program
p<>W. 17.15 Mój magneto:fon. 17.40
Dohoman - rep. 18.10 PowraWęgi erskiej
TV
rozrywkowy
Etiuda F-dur
cająca miniatura (kolor). 21.00 24 godziny (kolor).
Fr. Chopina. 18.30 PolltYka dla
21.20 „Sm!erte!ny wróg" - film
wszystkich, 18.45 „Trochę rytprzez
22.40
mu". 19.00 Ekspresem
fa.b. prod. radz. (kolor).
świat. 19.05 Aktualności muzyfrancuski, powtórzenie
Język
tygodnia
Książka
19.20
czne.
lekcji 36, cz. I.
„Siadami Conrada", 19.35 MuGdz.1e · - - - - - - - - - - - - - - zyczna poczta UKF. 20.00
jest przebój? 2-0.25 Wieczór u
Dobrociów - rep. 20.45 Lekcja
niem. 21.00 Magazyn mu_
jęz.
zyczny. 21.30 Beatlesi polecają ..
21.50 G. Verdi - „Otello", 22.00
Fakty dnia. 2.2.08 Gwiazda sied·
miu wieczoców - zespół Ten
Years A!ter. 22.15 „Pillna przesył.ka do Londynu" - odc, pow.
22.45 Mistirzowie nastroju, 23.00
Jan
Poezja Czechosłowacji
Kost>ra. 23.05 Laboratoroium
magazyn,
TELEWIZJA
PROGRAM I

WADLIWE OBUWIE

8.MI ;,Szpieg cesarza" -

film

franc. odc. I pt.
fab. prod.
„Nauczyciel". 9.55 Historia dla
klas VI - Szabla i rapier (z
10.55 Język polski
Krakowa).
dla klas VIl Aleksander Fre·
(W), 11.25
„Zemsta"
dro
Sprawozdanie z międzynarod·o
specjalnego o
wego slalomu
Puchar Beskidów (ze Szczvrku). 14.00 Matematyka w szkole - Pomiar pojemności i cię
(z Krakowa). 16.30 Dzien·
żaru
nik. 16.40 Dla młodych widzów:
Ekran z bratkiem - w programie

m.

in.

film z serii:

prod. TVP odc. VT
„Gruby"
tW). 17.45 PKF rW). 17.55 ZSRR
- 50 - Moskwa (kolor) (Wl.
18.45 „Inaczej" - reportaż (W).
19.10 Przypominamy , rad1,imy„.
(kolor)
(W). 19.2-0 Dobra.noc
19.30 Dziennik i wyniki losowa20.05 Teatr
nia bonów PKO.
Kobra - Jean Cosmos - „Po·
(W). 21.10 Refleksje
marańcze"
(W). 21.40 Wieczorowy Uniwer·
panów sytet dla starszych
wykład ósmy. Matteo Bo'ndello
,,Kobieta wierna" (ze Szczeci ...
na). 22.25 Dziennik (W). 22.4~
Wiadomości sportowe (z W-wy).
Telewizyjne Technikum
23.05
Rolnicze - zoologia - lekcja l
(W). 23.40 Telewizyjne Technikum Rolnicze - Hodowla zwi~Jelccja l (W),
rząt

skarKucpitem bawelniane
petki za 35 złotych, Po kilku·
noH
krotnym włożeniu na
obie przedarty się na pięta eh
i ste>pie.
Sklep LPTO przy ul. Glównej
51 reklamacje przyjął i przektóry
rzeczoznawcy,
kazał
„cha.rakter uszkoorzekł, że
lliSZkofakcie
o
dzeń świadczy
dzenia mechanicznego , którewad liwe
go przyczY"ną jest
moje
Tymczasem
obuwie"
„wadliwe" obuwie to poczc1 ...
któbuty,
we filcowe ciepłe
rych używam w umiarko wa.
ny sposób, jako że moje 70
lat nie zezwalają ml na dlug1e
spacery.
(h)

Fr. Ch,

ZDZISLAWOWI
Inż.
Kol.
PAWLICKIEMU wyrazy wspól·
czucia z po\vodu śmierci

MATKI
KOLEŻANKI

s

Pl\O~RAM ll

WODOCIĄGOWO

18.50 Polski tum do~umentalKolorowe
17.50
(kolor),

LIZACYJNYCH

ny

z głębokilm żalem za.wiadamlamy, że dnia 12 lutego 1973
roku zmarła, po krótki-eh i
cięłlkich cierpienia.eh. w Wi!l·
ku lat 55, nasza najukiocban&za Zona, Cóxka, Matka, synowa. Teściowa 1 Babci&

z !łomu MIELCZAREK
Msiza św. żałobna odprawio-

na będzie dnia 15 lutego br.
o godz. lł,15 w kościele św.
Piotra I Pawia. pay ul. Na·
wrot IOł, po czym nastąpi
na
zwłok
wypn>wadzenie
cmenła.l'tll św. A.n.ny na Zamewie. Pozostali w głębokim ża
lu I roa.paczy
MATKA, SYN SY·
MĄZ,
NOWA, TESCIOWA, WNUi POZOSTALA
CZĘTA
RODZINA
Dnia. 1ł lutego 1973 r. zmarł
na.sz kochany l\lą:I:, Ojciec I
Dziad.duś, w wieku lat n

HE:NRV1C
NAGORNl'EWICZ
Pogrzeb odbędzie się dnia
16 lutego br. o godz. 15,30 z
kaplicy cmentari:a na Mani,
o czym powia.damiaJą Przyjaciół i Znajomych

l

ZONA, DZIECI

POWSTAl.A

RODZINA

d-. TADEUSZOWI
Panu
JANKOWSKIEl \IU wyrazy głę
bokiego w&półczuoia z · powodu śmierci

MAT Kl

PRZED·

ROBOT
• KANA·
w LODZI

w

dniu 12 lutego 1973 roku,
cierpieniach
krótkich
w wieku ł5 lat, nasz
zmarł,
Brat
I
Syn
ukochany

S. t P.

LEONARD
BERGER
dlugoletni pracownik budownictwa, inspektor naawru bu·
dow13"1ego Za.kładu Projektów
i Usług Inwestycyjnych Z.ódźMiasto.
Pogm:eb odbędz;ie się dnia
15 lutego br. (czwartek) o godzinie 15 z ka.p licy cmentarza.
na Radogoszozu, o czym po·
głę
wlad_amiają pogrążeni w
bokim żalu
RODZICE, BRAT I POZOSTALA RODZINA

w dniu 12 lutego 1973 roku,
po krótkich i ciężkich cierpie·
nlach zmarł, w wieku lat 70,
nasz ukochany Mąż, Brat,
Teśt

S. t P.

KOLEDZY

po

S. t P.

KAZIMIERA SZULC

\

MIE3SK.1EGO

SlĘBIORSTWA

i

D~adek

t P.
ZYGMUNT
S.

ŁASZEWSKI
Pogrzeb odbędzie się dnia
15 ł u tego br. o godz, 15,30 z
kaplicy cmenta.ri;a na Mani, o
c'9'm z głębokim smutkiem
zawiadamiają

ZONA, SIOSTRA, SYNOWA
I WNUCZKI
Mjr. lek. med. TADEUSZO·
WJ ROGOWSKIEMU wyrazy
głębokiego współczucia z powodu zgonu

S\liN'KA - MACIEJA
sk<l.adajl\
ZARZĄD,

~ toub~b (ara'bskie) •

lekarz.

-8-

-7-

PRACOWNICY ZAKŁADU
CHEMII FJZYCZ.'1EJ UNI·
WERSYTETU z.,ODZKIEGO

COWNICY
2iDROWIA

RADA I PKA·
SP0LDZIEL'11
w KR.OKOCI·
CACH

nDL"1 Lódt 11 1krytka nr 89. Te letony: centrala 29!-00 łączy ze wszystkimi działami. Redaktor1 nainRedaguje k:oleglum. Redak:eja (1 wydawnictwo) - kod 90·103 LOdt, Piotrkowska 98. Adres pocztowys
wojewódzki 223-05, dział listów
20ł-75. Działy: miejski 3ł1·10, 337·'7, sportowy 208-95, ekonomiczny 228·32,
&ekretarz
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ny,
lal
odpoWiedz
Sekretarz
307·28.
naczelnego
redaktora
z-ca
(Za
311·50.
czelny 325-64.
Ogłoszeń
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I fotoreporterzy 378-97,
spole czny
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;.Panorama" 307-26,
kulturalny 621-60,
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