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Cena 1 zloty

A

' I sekretarz
KC PZPR

,..
Wiec przy aa zn~

w Rybnickim

w stoczni ,,,Casn Blanco''

Okr~eu Węglowym

w

Edward Gierek przebywał w
województwie
katowickim,
gdzie zapoznał się z przebiegiem realizacji jednej z największych
inwestycji przemysłowych w kraju Rybnie·
kiego
Okręgu
Węglowego.
I sekretarz KC odwiedziJ kolejno: znajdującą się w budo„Pniówek",

111111

Okolo godzLny jedenastej czasu miejscowego,
tj. około 16
ezasu warszawskiego, delegacja
odwiedziła
doli.ne
Picadury,
gdzie znajduje się jeden z licz·
nych
ośrodków
hodowlanych
bydła zarodowego
w prowincji
Hawana.
Po obiedzie spożytym w towarzystwie premiera Fidela Castro we wspomnianym kombina.
cie hodowlanym goście polscy
udali się do stocz.ni remontowej „casa Blanca" w Hawanie.
gdzie odbył się wiec przyjaźni .

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

no-

* Wysokie lampo1101podorro1w11iu wa w11y1lkh:h
ki,.

we gót•nicze miasto .Jastrzębie ,
kopalnie „Moszczenjca" a na·
stęprtie
spotkał się z akty•
wem
partyjno-gospodarczym
Rybnickiego Okręgu Węglowe.
go. Goś<;i<HVi towarzyszyli gospodarze
województwa kato·
wickiego - z-ca członka Biura Politycznego KC . I sekretarz KW PZPR
Zdzisław
Grudzień i czl<>nek Rady Pań
stwa, przewodniczący Prezydium WRN - Jerzy Ziętek.

dziedzin~u:h

* Enerviczne
pomniejszajqcym

.

z

ZAC

Rady Ministrów
Prezes Rady Ministrów powomgr Inż. Adama Szczurowskiego na stanowisko
prezesa
Wyższego Urzędu Górniczego.

pol$ko-kubańsklej

calej

przeciwdziałania

Nominacie prezesa

OliqQ DD8
.

.

wyniki

~

Pod

ŃI

JAK INFORMUJE RZECZNIK PRASOWY RZĄDU - 27 KWIETNIA BR.
ODBYLÓ SIĘ POSlEDZENlE RADY MINISTROW
:z.
UDZIALEM PRZEWODNICZĄCYCH PREZYDIOW WOJEWODZKICH
RAD NARODOWYCH
DOKONANO OCENY WYKONANIA
ZAPrezes Rady !\flnistrów powo. DAN NPG w r KWARTALE BR. ORAZ POWZIĘTO SZEREG POSTANOWIE!if, KTÓRE MAJ.'\ NA
CELU USPRAWNIENIE DZIAInż. Zdzisia.wa DembowLALNOSCI GOSPODARCZEJ,
A TYM SAMYM PELNE WYKOna St\lnowisko
,, ...~.„·""'"·· .... .p~~~~ ZADA~ ROCZNYCH.
i
ozpiltr2!0ne przez rząd ma•

•

•

„,•.

z

udziałem_

załogi.

wojowe goopodarki, Rada MinistróW skupiła uwagę, zarówno
\V toku debaty, jak i w postanowieniach końcowych, na zja\Vłfikach ujemnych, które pomniejszają osiągane wyniki i wymagają energicznego
przeciwdzialania.
Podkreślono, że w gospodaro-

hasłem

USA

DRW

piątek
w
podparyskiej
miejscowości Gifsllr-Yvette
odoylo slę
spotkanie
d.elei"aCji

I~~"""~""~~""'-'-'-"''""'~''""~
~
~

~

~
~

~~

~

.uł rze1szq
.

, n

~

~
~

mę" ~~

~~ ra.midyBędzieCheopsa,
wyższy
@

~

pi-~
wieży~

od

~ Eiffla
~ szego

a na.wet od najwyż- ~
nowojorskiego drap a-~
~czą Empire State Building - ~
~maszt
r·adiowy budowany~
~obecnie na pograniC"Zu
na-~
~ szego województwa. O lu-~
~ dzia.ch, którzy pracują „w ~
~chmura.eh" piszemy w re-~
~ portażu pt. Maszt i ludzie. ~
~ @ „Skylab i inni" to bar-~
~ dzo interesująca relacja z~
~ośrodka lotów kosmicznych,~
~gdzie trwają

terialy wyka-zują, że wy ni- 1 _ _ _<_D_a_l_~_y_c_i_ą_g_n_a_s_t_r_._2_>...,..___w_yr_o_·ż_n_i_o_n_o_G_._K_o_w_a_l_c_z_y_k_,_J.
ki gospoda.rcse I kwartału 1SI\ na ogół pomyslne; '"'
wS'llyst-llich dziedzinach
11ospodarki utrzymuje 9ię
wysokie
tempo ro-zwoju. Poważny przyrost produkcji
osiągnięto
w
1 przemyśle. , do ozego , przy~yni
la się realizacja zadań d<ldatkowych, podejmowanych I wykonywanych w odpowiedzi · na
list Sekretaria.tu KC i Prezydium Ru,du. P<>myślna sytuacja
utrzymuje się
w
rolnictwie;
podstawowe prace polowe przebiegają sprawnie_
Dobrze real.izuje zadania transport. Poprawa nastąpiła w dziedzinie inweostycji, c„ znalazło wyraz w
lepszym niż w latach ubiegłych
zaawansowaniu planu rocznego
ora.z w oddaniu do użytku Wi'lkszeJ liczby Dblektów niż przewidywał plan. Wysoką dynamikę obrotów wykazuje handel zagraniczny. Rozwojowi gospodarki towarzyszy \Vzrost
przychodów pieniężnych ludności oraz
dostaw towarów na zaopatrzenie rynk.u.
Wskazuji!,c na ni-e wykorzystywane rezerwy i możliwości roi-

~ łowaliśmy „Pamięci
Komi-~
~ sji Edukacji Narodowej".
~

~

NUMERZE:~~
~
pierwsze maje~

POZA TYM W
@ Wojenne

@ Co tam panie w

~chodach?

~
~

związku

W

z

donlesien!ś.mi

amerykańskimi, iż obecne rozmo.
wy
mają charakter przygotowań do rokowań Le Duc Tho
- Kissinger, Nguyen Co Thach
oświadczy! dziennikarzom. te w
kwestii spotkania Le Duc Tb.o
- Kissinger nie zapadła jes_z cze
żadna decyzja. I

z weteranami ruchu robotniczego
1 nailepszymi · pracownikami
zakładów

I

@ Sauna i polityka
@ Poznać Hawanę i

samo-~

~

~

wie-~

zie i.1_1nych interesujących po-~
~ z;yCJl
~

~,~~""PL"'.,....~'M•~

jest

widomym

obecnie

stocznia rozbt1dowuje
we współpracy .z

się również
Polską.

2'1 bm. minister obrony naro•
dowej gen. W. Jaruzelski wraz
z innymi członkami delegacji
LWP obserwował ćwiczenia wojskowe, zorganizowane na jego
cześć w środkowej
c;zęści wyspy.

ziemi

Pa.knlskiego,

I

Il

i

ltc~nkursie wyszliś~y

uz

święta

przededniu

Gomulaka;

skiego.
W
Prasowych
Zakładacli
Graficznych wyróżnieni
dyplomami ludzie dobrej roboty
to J. Mróz, E. Kazimierczak, E.
Olas L. Ignaczak.
Ponadto
trzech pracowników: S. Wiś
niewski, J. Smolarek i
W.
Muszyński otrzymało nagrody
jubileuszowe za 50-letni staż
pracy. Zaś W. Błaszczyka uhonorowano odznaką Za Zasługi dla RSW Prasa.

W

Sródmieściu

odbyłe>

się

wczoraj
uroczyste spotkanie
z weteranami ruchu robotniczego dzielnicy.
ZaslUżónych
w pracy t walce gościli: sekretarz Kt. PZPR ,J. Chabelski, I sekretarz KD PZPR Z. Wachowski, przewodniC"Zl\cy Prez. DRN R. Rojewski.
Wielu spośród obecnych na
spotkaniu to ludzie wciąż aktywni zawodowo, a
także
wyróżniający
się
w
pracy
społecznej.

łódzkiej

cląg

(Dalszy

na str. 2)

SZEF FBI
zrezygnował

ze slanowisha
z aferą Watergate
do siedziby partii
demokratycznej w okresie kampanii wyberczej w USA) - doszio w ciągu ostatnich 24 god.zin do kilku se11sacyjnych wydarzeń. Patrick Gray,
pelniący
obowiązki dyrektora Federalnego Biura Słedczego zrezygnował w
piątek ze swego stanowiska.
Gray podał się do d~misji w
kilka
godzin
po zmszczenm
przez siebie dwóch teczek <10W

związku

(włamaniem

znalezionych

w

sej-

fie Howarda Hunt.a, oskadonego w proc~ie. Teczki te zostały
przekaza.ne Grayowi w
czasie
spotkania z doradcą
praw,nym prezydenta, Johnem
Deanem oraz .doradcą do spra:w
wewnętrz;nych
Johnem Ehrlichmanem.

majowego re obchodzi 15-lecie swojego
Egzekuty- ist!fienia . i może poszczycić się
(Dalszy ciąg na s~r. 2)
wy KW PZPR w Łodzi spotkali się z weteranami ruchu
robotniczego
'ziemi
łódzkiej;
a•--.
.....
.---..-•--.......,,---------.....,.----,.-----,,-W naszym
naprzeciw po-wszechnym
odczuciom wielu tysięcy wynalazców i racjonalizatorów.
także najlepszymi
robotnikaPotwierdzają
to nadchodzące cOdziennie w ndakcyjnej
mi i pracownikami licznych
l poczcie liczne zgłoszenia udziału w korumrsie WK'riR i naprzedsiębiorstw
i zakładów
~zej redakcji. Trafiliśmy więc w iłl<lno.
pracy.
Na sali znaleźli się
Popularno§ć
konkursu
powane piony techniki i racjona-'
więc S. Łohudz:ński z Poddę
twierdza to, co od dawna nie
lizacji.
Nasz
konkurs jako
budzi wątpliwości.
Z Jednej
p:erwsza j agkó}ka n ie C-<rni
bic i M. Rokicki z Sieradza
!>trony Istnieje ogromna, dojeszcze wiosny, lecz takt, że
- członkowie KPP, W. Kawa
browolna mobilizacja ludzi trak
zgloozen.ie na konkurs równ-0n'cę ponad 21 tys. SprowadzaW ciągli
m in ionych · 5 lat
zna·ci.ne jest z zobowiązaniem
tujących
ambitnie
I ofiarnie
z Ra.domska, dzialacz Komu- e!<s.p.ort naszego pr zemys ł-u mo- my natomiast m. in. samv~ho
swe obowiązki zawodowe. LU·
dyrekcji zast..os0>wa.ni·a pom;-3lów
dy osooowe przede wszystkim
toryzacyjnego zwiększył s ę blinistycznej
Partii
Francji . i
dzi, którzy nie poprzestają na
w najkrótszym czas ie, Jes_t pc.. Sk·ody", " Wartbu rg:" i „Trasko p ;ęcookrot.nie.
w !.96il r.
tym, czego od nieb wymagają
czą~kiem
i>•izęlomu,
który za- • wielu innych ~eteranów ruba.nty" oraz radzieeokie· „Woł
ze sprzedaży
samochodów i
~egulaminy i przepisy. z
drugiej
czyna na&t~p<>wać w spos<l'bie
g:·' i ,Za.p.orożc-en, a także w·-;el
spt;zętu
mo:toryzacyjnego
za
chu robotniczego. Obok nich
mysl&nia i W !JtOSOWan~'Ch flo.rzaś strony nie przygotowano w
k;e samochody ciężarowe, któgranicą
uzyska.no
200
m
ki
zł
zasiedli
najlepsi pracownicy
zapleczu gospodarki odpowieama·Ch organizacji u ludzi odporych n ie wytwarzamy w kraju.
dew.; w 1972 r. - jllż soo mln
nlch rezerw i warunków, by
wiedz;a.tnych
za
ZM"ząd~ame
zatrudnieni w różnych dziew Jugosla·Wil za.kup!liśm y takzł dew. , a więc n:emaJ tyle ile
rodzące się
cenne pomysły I
!l'OSpodM"ką.
że
2 tys. autobt1sów,
kt61·yr.h
przY'niósł
nam
eksport
s{atKÓW.
dzinach
gospodarki
ziemi
injcjatywy natychmiast lltOJIY
Z długiej listy zgłolizeń na
dostawy przewidziane są w law tym roku wa.rtosć ekspe>rtu
znaleźć
szerokie zutosowanie I
łódzkiej ·E. · Krysiak czo1okO'nkurs wymieniamy dżiś k_iltach
1973-1975.
naszej
motoryzacji ma wz:·osłużyły nam wszystkim.
kuna•tu uciestników. Są uimi:
snąć
do 930 mln zł dew ., a
wy_ hryg:i-dzista ścianowy z
Podstawą
szybkiego wzrostu
Biuro Programowania I ProNajw i ększym
sukcesem jale!
łąc zne
obroty
hand lowe tei;:?
obr-0 tów handlowych moto:·:;z•Łęczyck~ch
Zq.kładów Górnimogą sob ie we
wstępny.m
e!ajektow.,.nla Rozwoju Lodzi, Cenprzem yslu z zagranicą o s'ągną
cj[ jest niewątpliwie p-0wa ±ny
p 'e konk urs u ,. Ed iso nom k!o<!y
tralne Biuro Tech11iczne Przeczych,
jędna.
:z najlepszych
warto:lć ok. 2 mld zł dew. W
p ostę p. jaki dokonał slę wt-echsp-:>d nóg"
p rzy p isywa ć
Je110
mySłu l"apiern.iC'~ego, CPN, „Baszybk<m temp'e rośnie bo~ie'.11
n !ce wytwarzania oraz organi prządek · w piotrkowskim „Sio rgan!z ato.rzy, jest fa.kt . t~ tecułił",
„Prze-mb\id",
Lódlkie
równ'e:I. import pojazdów, spl'zę
z1cji produltcji w tym przeZakłady EksploalaeJi Kru8zywa,
go a-dresatem Jlie .są tym ragmatexi.e" A. Paradowska,
tu oraz wypo-sażenia dla fao:·yn:
myśle.
Motoryzacja
jako
zem sam, twófcy nowych r<>ZPrzęd~alnia
„Polmerino", Pod·
przemyslu samocl1odowego.
p'er,vsza
branż a
w naszym
Z. Czyżewski _: z Rawen t u
wiązań teeohnicz.nych
\ orgal!lidębie1'1ie
Przeds. Przem. .TereGlównyn1 przedm ~ote m nS!o;;ze ...
p r1.emyśle
maszynowym - uzacyjnych. le~ ci, oo , l<tó1·ych
nowieco. . Tomaszowskie Przedw Skierniewicach, J. Szubert go wyw1ozu są „Polskie F''aly zyska la też u9rawn;enia do
operatywnoś1:i
i
do\:>tej w<lli
sięblorst:w1> W:Yrobów Filcowych,
125-p" orn samochody dos ta~'
bez.pośredniego
eksportu swych
tokarz z
wieluńskiego
zależy
wdrożenie
wynalaek6'W
~!>Mlol"•
CLe „Nysy" i „żuki" . któwyrobów.
~ tj. dYTek.c.ie
i ~pecjalWoZUGiL, przedsiębiorstwa któ- r~h w b-r. sprzedamy ~a gr.a-

TRAFlllSMY··W SEDNO

W

W.

Z. Szczepa.niaka, H. Laskow-

l\:umentów

kłl~y a,ąd _lłÓI''

przygotowania~

2 do radziecko - amerykań- ~
~ skiego spotkania w Kosmo-~
~sie.
~
~
@ W europejskim świecie~
~medycznym trwa nadal dys- ~
~ k usja
nad
skutecznością ~
~akupunktury. Wbijanie
w~
~skórę
srebrnych igieł ce-~
~Iem leczenia pewnych scho- ~ .
~ rzeń organizmu ma swoich~
~entuzjastów i sceptyków. O-~
~ statnio polemika znów się~
~ożywiła - dlaczego? Prze-~
~ czytają Czytelnicy w „Pa- ~
~ noramie".
~
~ @ Ciekawe odpisy doku-~
~ mentów, fotokopie listów i~
~przemówień to glóW11e atu-2
~ty materiału, który za ty tu-~

~~
~~

DRW, na której czele stal Wiceminister
spraw zagranicznycn,
Nguyen Co Th.ach z deleg~cj;i.
Stanów Zjednoczonych,
której
przewod.niczyl
zastępca
podsekretarza stanu
di s
Dalekiego
Wschodu, William sullivan.
Jak oświadezyt przewodniczą
cy delegacji DRW. w
czasie
spotkania omawiano wszystkie
aspekty porozumienia paryskiego

ta

współpracy
polsko•
kubańskiej : przedsiębiorstwa te.
chnicy i specjaliści z Polski uczestniczą
w budowie tego zakładu od samego początku,
a

dobrej roboty

Jak' co roku w przededniu
robotniczego święta odbywają
się w całym mieście uroczyste, okolicznościowe ak.ademie
Są one szczególną okazją do
wyróżnienia ludzi najbardziej
zasłużonych w pracy zawodo-wej i społecznej. Z myślą o
nich KD PZPR Polesie przył
220
l
•
dl 1 dz'
zna o
dyp omow
a u I
dobrej
roboty zatrudnionych
w poleskich zakładach pracy.
Podczas wczorajszej uroczystości w ZPW im. Bardowskiego za osiągnięcia w pracy

Wznowienie rozmów R
W

Stocznia
symbOlem

zjawiskom

łał

•

piątek 27 om. w godzinach rannych delegacja polska
przewodniczącym Rady Państwa
Henrykiem Jablori.skJm,
kontynuowała
krótki wypoczynek w Varadero nad Zatoką
Meksykańską, o 13Q km na wschód od Hawany.

z

27 bm. I sekretarz KC PZPR

kopalnię

. .

PRL na Kubie

E. Gierek

wie

11ań11wowo-parlyinei

Z 11obv1u delen-aeii

członkowie

Spotka~ie

egzekutywy KW PZPR

(DokońCW11ie ze !Jitr, 1)
niemałymi osiągnięciami. Nie

zabrakło

także

rolników takich jak: J. Wróbel z Wieruszowskiego, R. Grzegorczyk
z Kutnowskiego i inni. Dzięki
ich pracy rolnictwo województwa: osiąga dobre wyniki w
pr?dukcji roślinnej i zwierzę
ceJ.
W imieniu egzekutywy KW
PZPR
powitał
zebranych I
sekreta.n
J. Muszyński
który następnie zapoznał ze~
branych z aktualnymi kierunka,mi pracy partyjnej i sytu- .
acją
gospodarczą
województwa.. J. Muszyński w swoim
wystąpieniu
zwrócił
uwagę
także
na· węzłowe' problemy
decydujące
o
dalszym, po-

.

myślnym rozwoju naszej gospoda·r ki.
„Dzięki
solidnej
pracy wielu ludzi możemy w
tym roku przygotowywać założenia do dokona.nia korekty
5-letniego pła.nu gospod-a.rczego
w . górę" - podlkreś·lił
mówca.
W naszych działaniach powinniśmy . dążyć
do mak~y~
malnego
wykorzystania
potencjału gospodarczego i surowców a także przyspieszać
docllodzenie do zdolności produkcyjnej nowych oddziałów
fabryk i inwestycji przj!mysłowych. Spmwy te mają du·Że znaczenie dla naszego województwa, które jest dużym,
poligonem inwestycy}nym.
M.Z.

Cwierc wieku oddziału łódzkiego PZ i IS

IEZBĘD ,: NI
~~

~

~

W ·gll)ac.hu

·~

.

Prezydi~

~

'

~

RN m, Lodzi zainstalowano przed

~ laty urządzenia klimatyzacyjne. Nie działają, Dlaczego? -

~~~

~

Bo nie ma fachowca do ich <>bslugi.
Raz po raz dochodzą nas słuchy, o niszczeniu czy to zakładowej stacji oczyszczania ścieków, czy kranów pożaro~ wych, czy urządzeń odpylającyc11 z braku fac110wców .
Ci
~ Judzie to lnżynier<>Wie saniLarh.i, Specjalizacja deiicytowa na
~ „rynku'< łódzkim,
Inżynier sanitarny pełni pracę nieefcl<~ towną. Nie widać jej w postaci nowej fabryki, czy piękne~ go gmachu. A tymczasem inżynier sanitarny działa na l<aż~ dym etapie - w programownniu, projelttowaniu, wykonaw~ stwie i eksploatacji,
Nie ma też zaltladu pracy, gdzie nie
~ byłby potrzebny,
Są natomiast zakłady, gdzie go nie ma
~~~ a być p<>winien, Jest to specjalizacja obejmująca wiele dzie~ dzin. Wyliczmy je: instalacje wodno-kanalizacyjne (po uzdatnianie wody i oczyszczanie ~?leków) , instala cje 1rzemwpożaro
we, ciepłownictwo, wentyla~je,
klimatyzacja off odpylaniem,
~ tra.nsp<>rtem pneumatycznym, gaz<>wnlctwo, higienizacja wsi,
~ pralnictwo itp.
Jest ich w <>ddziale lódzkim Polskiego Zrzeszenia Inżynie~ rów i Techników Sanitarnych - łącznie inżyruerów l teclrni~ ków 925 (60 proc. pracujących w tej branży), ZF.i:eszenie prze_
~ kroczyło już 54 lata, <>ddzia! łódzki - dzisiejszy jubilat to

~

~

il';I,

f:!

f:!
~

~
~~~
~

~
~

~

~
~

~

~~
~
~

~
~

~

dwudziestopJęciolatek.

Tylko jedna czwarta z nich posiada dyplom w specja!izacji: inżynieria sanitarna, Reszta (mechanicy, elelttrycy, technolodzy włókiennicy, chemicy)
zdobyła praktyczną wiedzę
przy warsztacie pracy. Tylko trzy połltechmki w Kraju tę
specjalność posiadają. Nie muszę dodawać, że wśród niell
nie ma łódzkiej. W Lodzi powstał natomiast dwa Iata temu
Wydział Gospooarki Komunalnej - obejmujący swoim zaiU"esem nauczania, specjalizację trochę węższą.
Przygot<>wuje
kadrę do ekspl<>a.tacji urządzeń, Jasne jednak, że, by móc
eksploat<>wać - trzeba to zaprojektować, przewidzieć i wybudować. Zarząd oddziału łódzkiego PZiTS czyni starania
(bezskutecznie) <>twarcia takiej specjalności na PL.
Pr<>gram rozw<>ju i modernizacji m. Lodzi to także program
właściwego zaplecza
samtarno-soćjalnego naszych zakładów
pracy. Następne pole do popisu dla instalatorów. Są Więc

~ niezbędni.

~~~~
~
~

~

~

~

~
~
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Na razie, póki wydziału inżynierii sanitarnej w Lodzi nie
ma, postuluje się szkolenie poclyplom<>we (dwu-trzysemestralne) po to, by chwytać w l<>t postęp teclrnic-,;ny w tej dziedzinie I po to, by ksztalcić w tej specjalności
inżynierów
innych branż, którzy silą rzeczy muszą się tymi sprawami
zajmować. Nie mówimy tutaj o potrzebie kształcenia w takim kieru.nku jak klimatyzacja Jest to rzecz bowiem bezdyskusyjna, ~e specjaJla:al'JiJ w, Pols!!e nlezna~a,
(\ło;ie t11 , t!;Q.Chę nieeJ!'g:llncl',ll wytykać .rubilatowi jego braki,
ale jak wiadomo czY'ni t-O sam, Naszym zdaniem jednęk za
clch<Jl o!Jl 9'!C
'
• t
- ~ „ .,„
.;
~
.(APk
' J:..;.,

,

~
~

I~
~

~

~

~

~

~ f:!"-J~
~

~
~

~
~
~

~

SPORT •

SPORT •

lvdzień 11011

Za

Lourowe
czekaią

~
~

0,
~

Z.~

~
~

~

~~

~
~

~
~

~

*

ście

puchar FS „Ogniwo" z.doby!
zespól
łódzkiej
Resursy,
przed drużynami warszawskimi:
Maratonem, Marymontem oraz
krakD'Wskim Juwenturem.
Indywidualnie
zwycięży!
S.
Kasprzyk
(Marymont)
prze.i
szach is tam i
łódzkiej
Resursy:
s. Pawlakiem i T. Rakowskim,

żużlowy

W ctmiu 1 maja <> gooz. 16.30
na stadionie Orla od·będzie się
c zwórmecz
żiu~lowy o
Puchar
PZMot.
Na torze lód.zikim zobaczymy
żuillowc&w
z lód'Zkiej Gwardii
o raz
Motoru (J'...ubl~n), Startu
(Gniezno) i Stali
(Rzeszów).
Odbędzie się 16 biegów.
Natomiast 10 maja w r.odzi
odl'ędą
się zawody o
Sreprny
Kask. S·ta'!'tować będą mot0cy~iści wytypowa.nl p~ze.z PZMot.
1111'

już

inf<>rmowaliśmy,

str. 1)

W dzielnicy Bałuty najbardziej
uroczyście
obcl)odzono
wczoraj
majowe
święto w
FTiAT „Elta". Decyzj<\ Rady
Państwa -długoletni

pracowni~

:~~~
~

cy zakładu otrzymali. Krzyże
Zasługi. · Ziole
J. Włodar
czyk i Cz. · Karasiński; Srebrny J: Szczepa.ńsJl;•i•.

~

j spotkania załóg odbyły się także w Łódz

~

Akademie

~

~

~

~
~
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SPORT

na zwycittzców

błyskawicznym.
turnieju,
odbył się w naszym mie-

* DZIENtNI~ ŁODZKI

(Dokończ,oo,ie ze

pierwszy

etap tej tradycyjnej,
cieszącej
ogromnym zainteresowaniem
wśród
p<>czątkujących adeptów
kolarstwa imp1·ezy,
rązegrany
zostanie 4 maja br. Zbiórka zawodników nastąpi o godz. 15 w
Helenowie (przy ul. Północnej
36, obok toru kolarskiego).
Wszystkich
zainteres<>wanych
informujemy, że kolejne zgloszenia do MWP przyjmuje ~
dziennie
sekretariat
redal<cJi
„Dziennika
Lódzkiego"
(ul.
Piotrkowska 96) w godz. 10-16.

się

Wczoraj na
listę
startową
MWP
wpisaliśmy
kolejnych
kandydatów. Są nimi: B. Kotwas, M. Kozakiewicz, P. Kacprzak, J. Walczak, W. Komarzeniec, A. Ruclnicki, G. Balczewski, G. Zakrzewicz, B. Kucharski, K. Wich i R. Ciołek.
czekamy na k<>lejnych kandydatów.

•
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mistrzyń

PILKA KOSZYKOWA: tu•rniej
spartak iadowy
(pólfiulaly) hala
LKS: Llllblln - Lódż (godz, Jl)
i Bydgoszcz Pozmań
(godz.
12.30)'
PILKA SIATKOWA:
turniej
lrob iet. sala przy uL Teresy (od
godz,
16,30) Start rep:-ez,
spartakiad.
Lodzi i ChKS LKS.
PILKA RĘCZNA: turni·ej o Pu
cha•r OZPR,
boisko w Paf.ku
3 Maja: lVllKS Polesie Lódż
m . (god·z. 15.30) i ziemia lódzka
Gott>us (NRD) (godz. 16.30),
LEKKA ATLETYKA: zawody
pn. „D.zień b iega.cza i mio.ta-cźa,
śta·dion
Sta.rtu, godz, 15.30,
SZERMIERKA: międzynarodo
wy mecz
tOwarzyski Lódź sala MDK,
Malimo (S1'wecja.)
godz. lA.30.
ZAPASY:
młodzieżowe
mistrz.ostwa okręgu w stylu klasy.cznym, sala przy ul, Krz;;rżc
wej, od godz. 16.

!OO !7691~

I

Charge d'aiiaires
ambasady ZSRR

działalności

KC KPZR
Zmiany w składzie · Biura Politycznego

{Dokończenie ze str.' 1)
waniu zasobami pracy lu<Wkiej
nie widać jesz.cze istotnej poprawy. Wykonanie zadań
produkcyjnych <>siągame jast nadal
w <>pa.·ciu o nadmiel1lly wzirost
zatrudnienri a, przy niedosta.tecznym, nie odpowiadającyim rzeC"Zywl.stym możllwości<>m wzroście
wydajności.
Sprawom zatrudnienia, wydajności pracy l
gospodarowania funduszem płac
poświęcono jak wiadouno wiele
uwagi na posiedzeniach
Rady Ministrów w lutym i marcu br. Podjęte wówczas i obecnie decyzje stwarzają nieri:bę
dne przesłanki dla pra~vidlowe
go k:s:otartowa111ia podstawowych
realizacji ek<>noonicznych. Obowiązkiem resortów, zjednoczeń i
przed.Siębiorstw,
a także
prezydiów raod narodowych jest zatLW podjęcie ba.rdziej skuteC"Znyoh dzia~ań na rzecz poprawy
aytuacji w tej dziedzinie.
Rada Min1strów krytycznie ocenita utrzymujące się tendencje · do rozszerzenia frontu fil„
westycyjnego. Rząd postanowił
nie r<>7JJ>llltrywa<: do końca r<>ku
d<>datkowych wniosków o powiększenie nalkladów
i11westycyjnych. Jednocześnie zobowią
zano wszystkich
zainteresowanych do konsekwentnego pmestrzegania dyscypliny in'Westycyjnej i skupienia wysiłku
na
inwestycjach
kontynuowanych.
Nowe zadania mogą być rol.poczynane tylko pod warunkiem
ich należytego
przygotowania,
.z~tosowania nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz skracania cykli budO:wy.
Poprawa w dziedzi.nie obni-

•

SPORT

•
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lepsze koszykarki NRD

w drugim dniu międzynarodowego turnieju w kosz:!;"kówce k<>biet rozgrywanego w Lodzi doszło do sporej ruespodz.ianki. Mistrzynie Polski, koszykarki LKS, pvzegraly z mistrzowskim zespołem NRD, drużyną KPV 69 z ff.alle 60 :61

~ Wczoraj w związku z 28
~ rooznicą podpisanJ.a polsko~ radzieckeigo Układu o Przy~jaźni i Pomocy Wzajemnej

się
pólfinalowe
s?.kól śred0 nlch w pił

rozgrywkl
ce 111oż,nej o Puchar Polski. Padły WYIIlLki: ZSZ XXIX LO
3:2,
ZSMet,
l1lr 3 ZSBu::I .
nr 1 3 :O, TEenerg. nr 2 - ZSZ
PK.S o:J i TB oo. - zssa.m. 3 :4.
Dztś oc!Jbędą się mecze finałowe, w których spotkają s ię:
ZSZ ZS<Met. nr 3
(boisko
LK;S pr:zy Al. Unii 2. godz. 15.30)
ora.z zsz PKS - zssam, . (oois:ko Metalowca, godz. 15).

Świderek (Orzeł)
lrzeci
w llowei Rudzie
Młodzi

Polski przygotowująicy
si~ 'ilo mi.sb!"Zostw
Ewropy jlllni-orów startowali os-ta1mi!> w wyścigu „Orlików"
w Nowej !!Aldzie.
zwyciężył
Szmyrak z Legii.
Swi.derek · .z Orla zająl trzecie
m iejsce, Dlużewskl. byt czw1:'ty-,
a Miksa
(<0baJ Spo!em)
dziewiąty.

kola.rze

~

~
~
~
~

~przybył z wizytą do Łodzi ~

~charge d'affaires ambasady
~ZSRR w Polsce Wad'im P,
W
godzinach
~ Łoginow.
~przedpołudniowych gość ra-

~ dziecki spotkał się z kie~ rownictwem KŁ PZPR na
~czele z I sekretarzem
KŁ
~ PZPR - B. Koperskim, po

~czym udał się do Parku im.
~Poniatowskiego, gdzie złożył
~wiązankami kwi•atów
pod
~ P<>mnikiem Braterstwa Bro-

~ni.

~
~
~
~
~
~

~
~

~
~
~
~

~

la

~ W trakcie swojej wizyty
~W. Łoginow zwiedził wczo- ~
~ raj ZPW „Lodex" oraz Mu- ~
~ zeum Historii Ruchu Rewo- ~
~ lucyjnego. W god'zinach wie- ~
udział
w~
cji. Dyscyplina w gQspodarowa- ~ c:rornych wziął
stu-~
niu
maiteriałami do produkcji ~ spo-tka:niu z łódzkimi
wymaga
Z<łtem
za.sadn.ic.zego ~ dcnt•ami, które odbyło
się~
wzmocnienia
~ w Klubie Studenta..
(je) ~

Jeśli
chodzi
o
rolnictwo,
stwierdzono niedostatczny
postęp w
inte.nsytilcacji produkcji
żywca wołowego, a także wyatęp.ując'e
jeszeze
marnotrawstwo pasz. PrzeciwdZialania wymaga wzrost uboju cieląt. Zainteresowane
resorty i prezydia
rad narodowych podejmą kroki
na rze-0z zwiększenla skupu cieląt do dalszeg 0 chowu,
przyspieszenia bu<lowy cielętników i
bukacianni, a także
poiprawy
gospo<larki paszami.
Osiągnięty
i
przeWidywany
wzrost sity nabywczej ludności
wymaga da•lszeJ poprawy uopatrzenia ry-nku . Rada Ministrów
podkreślila konieczność szybszego wiprowad,zania do sprzedazy
nowych, a-trakcyjnych towarów
o wys<Ykim standardzie jakości
i nowoczesności. Ważnym zadaniem jest tak~e
zodecydowane
zwiększenie podaży usług
dla

~

ludności.

Kronika
wqpadlków
i. O g•odz. 4.50 Aleksander B.

jadąc „w.a.rszaJwą" IF 32-92, ul.
' Stirykowską_
zjechał
na lewą
stronę i Udenzyl w mur. w

'''Y-

ni!ku

wy-padk;u kieflO'\Vca i pasżerka Halima J. (lat 4J) d-oznali ·ob.rażeń
i
przebywają
w
~pitaJ!u i<m. Pasteura, ·
o godz, J.6.10, s1~1etm1 Jan
K„ usilowal wskoczyć na pl.
Reymornt.a
d'O tramwaju linii
2/1, zachlwi,ał się i upad! na
jezdnię,
doz.na.jąc o.gólnych po-

„

ttuozeń.

Siul\sowie przerwali
•

Przed

*

*

*

południem w hali
się
pólfinalowy

LKS
turniej spartakiadowy koszykarek
g<'upy I.
Lódź pokonała Bydgoszcz 64 :48 (30 :18) i Poznań wygrał z Lublinem 64 :49 (38 :32).
Dziś odbędą się mecze: Lódż
- Lublin oraz Bydgoszcz - Poznań. Początek o godz. 11.
(W)

Informujemy
DziJś

o !\'O<lz. 16 z .oka.zji jubiJeus.zu 15-lecia istnienia ZWGiL
rozeg•ra.ny zostanie w Wielu-niu
wyśc ig uliczny dla ~eniorów na
dystansie 60 km.·

*

:ff o...godz. 10 z okaW llliedzie.Ję
zji XXVIiI rocz.wcy J>O'Wstaltia
ORilllliO odbędą s;ę- w Glown!e
wyśc i•gi
kolarskie.
Program
przewiduje wyścJg semlorów na
ctysta·nsi e 120 km. jun io·rów na
80 .&m i mlod-zików na 70 km.
StaI't i meta.
.przy . ZM ,.Re-

mo'!.

„

nel)OCJUC~e
. Indianie z plemienia Siuks6w,
którzy już od 59 dni okupują
osadę Wounded Knee, polożoną
w centrum indiańskiego rezerwatu Pline Ridge w południo
wej ' Da.kocie, odmówili dalszych
rokowań
z przedstawicielami
wis.dz federalnych
z powodu
śmierci' jednego ze swych towarzyszy, który - jak już in•
form<>waliśmy zmarł w
wy.
niku odniesionych ra.n w czasie wymiany <>gnia z policją,
Indianie oświadc'Zyli, że z po•
wodu ~uroczystości pogrzebowych, przynajmniej do · najbliż
szej niedzieli, nie bi:dą mogli
prowa.dzić negocjacji,

NIEMOWLIĘ

o dwu

szpitali argenTucuman
tygodniem
dziecko pici męskiej o dwóch
gtowach. l\la ono cechy bliźnia
W

jednym
w

głowach

tyńskich

urodziło

ków

się

ze

mieście

przed

syjamskich.

Badania -rent-

A. O godz. 17.15 na pirzejściu
genologiczne
potwierdziły
u„
d1a pieszych, po·trącona zostala
kształtowanie się
dwóch serc
pirzez i>ramwaj 10/9 33-letnla Dai podwójnych płuc.
Dyreltcja
nuta G. Wypadek mia! miejs.ce
szpitala
nie podała nazwisk.a
na al. Kościuszki przed po~e
rodziców ani bliższych szczego•
sją 48,
Pies.za
przebywa w
łów fenomenu
Zaznaczono tylSz.pitaJu im. Barlick.iego.
ko, że dl~ie głowy dziecka są
A. o god·z, 21.30,
będący w
calkowicie Oddzielone,
5tamie nietrzeźwym 22-le~nl K3zimlerz P, (Zgierska 31/33) u s i - 1 ' 1 1 • • • • • • • • • • • • • • ' 1
!owal wskoczyć do tram·1:aju 11
lm il 4514 na ul. Zachodniej przy
z głębokim żalem za~iad~
Zgierski~ i dostał się pod wamiamy, że dnia 27 k~1etma
gcn doczepny, k<tóry obc'.ąl mu
1973 r1>ku zmarł, przezywszy
lewą nogę. Posz.kodowa.ny pnelat 53
nasz
najukochańszy
by•v;a w 8'14>11.a.Jou im. Bar1ickieMąż, Ojciec i DzJadek
g-o. (CIS)

S. t P.

ledwie 18 pkt„ a as atut<>WY
PołJoda
ze~ołu B. MARCINIAK. uzyskała tyLko jeden kosz.
Dz iś
zaphmurzenie na ogól
Punkty
dla KPV uzyskały:
umi&rko~·ane. Lol<alnie możt:'"''Y
Bartholomaus I Lustgart· po
niewiehki opad deszczu.
Tem14, Messerschmidt 13,
Brupera.itu.ra mhnimailna :ok. m i nus
nilig - 11,
KotschwaT
ł,
J,, rri.aksymailna Ó·k, plUs 14 st.
Zimmermann, Hohne i Wag.ner
C, Wiatry sla•be i umiarJrnwapo 2,
ne z kierwnkć>w pM.-.za~h.
Dla LKS: Kałużna - 22, MarJut.ro po~oda i temperatura
cinia;k - 18,
Smoleńska 10,
bez większych ZJmlan .
Polowa - 4
<>raz Michalak i
Dziś
słońce zafdzie
o 19.G2,
Strumill<> po 2.
. a. jutro wzejdzie o 4.16.
W
pierwszym
pojedynku
(lmienilllY Pawia i Walerii).
wczorajszego dnia zespól koszykarek poznańskiego Lecha przegrał po słabej grze z reprezentacją Tbilisi 58 :71 (Jl :31).
W dniu 26 kwietnia 1973 r.
Najwięcej punktów dla <!:espozmarł w 'Wil.eku 66 lat na.sz ulu gruzińskiego uzyskały: Strukooha:ny Mąż, Ojciec i Teść
szk·1 na - 23,
Kipianj - 16
i
Markarian Ił,
S. t P.
Dla Lecha: Fromm - 16 oraz
Stróżyna i Mnich po 10.
'
Dziś przerwa w
turnieju. W
LUDW~K
niedzielę spotkają się: KPV 69
1
- Lech i Tbilisi - LKS,
rozpoczął

~

.

~'-~~"~"~"'-'-~~~"-~'-'-~

STA!NISŁAW

(42 :28).

Sport w szkole

~~'-'-'-~

~ -

Posiedzenie Rady Ministrów

- KPV 69 (Halle) 60:61 (42:28)

Pierwsza połowa
tego pojedynku zakończona 14-punktową
przewagą koszykarek LKS
nie
za pow la dala
żadnej
sensacji.
Wyda-wato się,
że zawodniczki
zza Odry nie będą w stanie odrobić strat.
Stalo się tymczasem inaczej.
Lodzlan.ki zagrały po przerwie
fatalnie w obronie jak i w ataku. Z kolei przeciwniczki zastos<>waly
agresywne
krycie,
wykorzystując przy tym każdl\
okazję do zdobycia kosza. Odwtotnie niż
koszykarki LKS,
„celujące" w tym okresie spotkania w niecelnych
rzutach.
Wystarczy dodać, że LKS zdobył w drugiej części meczu za-

Łodzi

z wizylq w
~~~~

Pleri.um Komitetu· CentraJ.nego ' KPZR, które roz·poczęło się
26 kwietnia zakończyło swe obrady w piątek 27 bm.
W dyskusji nad referatem sekretarza generalnego KC KPZR
Leonida Breżniewa „o międzynarodowej
działalności
KC
KPZR w zakresie realiza-cji uchwał XXIV Zj~du partii" zabrało głos a osób.
Końcowe przemówienie na plenum wygłosił sekreta.n generalny KC KPZR Leonid Breżniew
Plenum zwolniło Piotra Szele.s-ta i Gennadija Woronowa z
obowiązków członków Biura Politycznego KC KPZR w związku
z przejściem na emeryturę.
Plenum wybrało , Jurija" Andropowa, dotychczasowego zastępcę
członka Biur.a Politycznego KC KPZR członkiem Biura Politycznego.
Plenum wybrało Andrieja Gromykę i Andrieja
Greczkę
członkami Biura Politycznego KC KPZR •
Plenum wybrało Grigorija Romanowa zastępcą członka Biura
Politycznego KC KPZR.
Na tym plenum. KC KPZR z:akończył'O swoje obrady.

Zf>.W

Zakończyły

·Dzisieisze imprezy

•e

Komendzie Straży Pożania
kos.mów
materiałowych
żarnej, Prezydium DRN Poproduk'cji i uzyskiwaoi1ia rzeczywistych
oszczędności
surowców
lesie,
im. Swierc·leWi materia'1ów następuje w -,;byt
skiego, ~ ~ ~pÓldzielni
„Korµi- . wolnym tempie, co może hamoniarz", „Beto-n".
(rg) \ wać rozwój dodatkowej produkk,iej

ŁKS

Z okazji jubi·l eusm 550-Jecia
nadania praw miejskich i 150lecia Lodzi przemyslowej Lódzki Z/wiązek Szacllo•Wy organizuje w Pałacu Sportowym przy
ul. Worcella
VUJ Mistrzostwa
Polski w grze blysl<awicznej,
Dziś od
godziny 10 rozpocznie się turniej
indywidualny,
do l<tórego zgłosiło się 130 najlepszych
szachistQW naszego
kraju.
W niedzielę o
godz. 11 do
drużynowego turnieju błyskawi
cznego stanie 36 zespołów, wbiegają-a się się o tytuł · mistrza
Polski.

Czwórmecz

Przed I Maia

wieńce ,,UŁ''

w błyskawicznym tempie

który

„Zastava 101" stanowi odmiarnę
wloskiego „Fia.t a 128"
o
zmienionę:t nieco karoserii
i
podwbziu. Produkcję tego samochodu rozpoczęto w Ju.goslawii
.w 1972 r. Jest to 5-osobowa limuzyna wyposażona w umieszczony z przodu siJni:k 4-cylin•
<irowy o pojemności 1116 ccm I
mocy 55 KM. Szybkość maksymalna samochodu wynosi ponad 135 .km na godz„ zużycie
paliwa - ok. 7.2 I. na 100 .km.
W Fabryce ,,crvena
Zastava"
samochód ten pro<lukowa111y jest
w wersjl 5-drzwiowej (do<latkowe drzwi z tylu wozu) ; może
być jednak montowany również
w Wersji 3-<lrz·wio·wej. "Zastava
101" waży 835 kg, ma długoślć
3,8 m, szerokość 1,5 m, 4sta.pniową
skrzynię
biegów
i
dwuoow9dowy U!ldad hamwlcowy (hamulec z przo<lu tarczowe, z tylu
bębnowe
bez
wspomagania).
Szybkość
100
km/go<l.z.
o.siąga Po 19 sekundach.

W poiedynku

IW-ot

*

na

Jeszcze w tym roku
naszym rynku mają się p<>jawić
pierwsze
partie
samochodów
„Zastava • 101". Będzie - je mo.ntować z części i zespołów innportowanych z Jugosla wii Fabryka Samochodów Osol>OWych
na Żeraniu w za(lnia.n za niek;tóre elementy tego samochodu
dostarczane j u-go.słowiańskiej fabryce „Crvena Zastava" przez
nasz przemysł samochodowy. W
br. FSO ma :mnont<>Wać kilkaset
„zastav 101"; w następnych latach w zależności od potrzeb
rynku i za'kresu współpracy i
kooperacji między przemysłami
'motoryzacyjnymi obu
krajów
prooduk.cja
tych
samochodów
może
się
zwiększyć
do 7-10
tys, ro=ie.

do MWP

Niespełna
tydzień
pozostało
do
roz;poczęcia
tegorocznego
Małego Wyścigu Pokoju,
Jak

W

SPORT •

„Zaslnvr 101"
na naszym rynku

~

~~~~

•

KC KPZR
Jaszcze wtym roku PLENUM
Referat Leonida Brei11iewa o międzynarodowej

FILIPOWICZ
Wyprowadzenie drogich nam
zwlok .nastąpi dnia 29 kwietnia br. o godz. 16,30 tz kościoła św.
Józefa. w Rud-,;ie
Pabianickiej
na
miejscowy
cmentarz, o czym powiaidamiamy
ŻONA, DZIECI,
SIOSTRY,
BRACIA. BRATOWE,
SZWAGIER
I POZOSTALA RODZINA

W dniu 26 kwiebnia 1973 r.
w wiek.u la.t &l
łllasz
ukoohany Wujek

zmarł

S. t P.

KU BASf EW11cz

ANTONI
MICHALAK

Pogr:ieb odbędri:ie się dnia
28 kwietnia 1973 „<>l<u o g<>dz,
16, z kaplicy cmentairza rzym.k-at. na Dolach, o C'Zym zawiiadatniają_ pogrążeni w smutku

Pogrzeb odbędzie się
dnia
kcw.ietnia 1973 ro.ku o godmnie 15 z ka.plicy cmentarza
św.
Francisllk.a
przy
ul.
Roz.gows<kiej. 0 czym za1wiadamia po.g<rąż001a w smutku
28

WNA, CÓRKA, ZJĘC
i RODZlNA

RODZINA

W poniedziałek, dnia 30 k!wietnia br. o godz, 9.30 w kościele
św. Krzyża w l.Qdzi, odbędzie się nabożeństwo żałobne za
spokój duny

S. t P.

HEL'ENY I PIO:TR10WSiKICH
CYJAKOWSKl·EJ
wdowie po śp ZYGMUNCIE
która opatrzona ś.w: sakr3Jllentam.i zmarla dnia 18 bm. a
następnego dnia Odbyło się przewiezienie zwłok do War;zawy i złożenie w groliie rodzinnym na cmentą.r,zu P().wą.z
kowskim.
O smutnych tych obrzędacli zawiadamiaJą ; zapraszają na
nab<>żeństwo życa:Uwych pa.mięci Zmarłej pozostale w głę
bokim żalu
SIOSTRY IRMINA i MARIA oraz
POZOSTALA RODZINA

I

Napisano

w zaproszeniach

„Przedstawiciele

polityki w zakresie ochrony
Dziennikarze,

do
mórz
.
, ~
1· oceanow
W reku 1703 prawnik b9
lenderski
Cornelius
~a ~
Bynkerscboek ustalił
OOO<" '
wiązującą od tego czasu za
sadę. że „ władza iiemi koń•
czy się tam, gdzie kończ
się tasięg ziemski".
Teza ta I będący je
wynikiem
trzymilowy
pas wód terytorialnych
s
pod ostrzałem odbywające
się obecnie w nowojorskie
siedzibie ONZ dyskusji przy
gotowawczej do mającej odf
być się w Przyszłości kon .
ferencji na temat
praw
morskiego.
W przemówieniach przedł
stawicieli Trzeciego Swiat
wysuwane są roszczenia. się
gające nawet
200 mil od
ziemskiego skraju
grani
państwa. Wielkie mocarstwa
i tradycyjne państwa mor„
skie, które pragną utrzyma6
zasadę wolności żeglugi, za•
sadę wolności
oceanów oskarżane są o to, że chcą
dla siebie tagarnąć
boga•
ctwa morza, gdy Ich czą.
stka powinna przypadać tak„
że
państwom
słabym
gos..podarczo, lub nawet nie pos!adającym dostępu do mo•

rza.

Ten nienowy zresztą kon4
flikt jest spowodowany wy•
czerpywan\em
się zasobów
kontynentalnych,
zasobów
zgromadzonych -ia\edwie na.
30 proc. pow1erzchnl
ku\
ziemskiej .
Rodzą się \ęl<l
wywołane zanieczyszczenietn
atmosfery, lęki przed trud•
nościami wyżywienia spo!El'"'
czeństw rosnac.ycb
w
tale
wielkim tempie, że za laJ.
30 ludność
globu ma si1t
podwoić. Jest rzeczą natu•
ralną, że coraz
\icznlejszt>.
państwa zaczynają spogląda&

łakomie

na oceany, kryjące
nieograniczone zasoby en er•
getyczne oraz
potencjalni(
możliwości wyżywienia cale!
ludności świata. Dla wszy•
stkich jest rzeczą jasną, ż
państwa wielkie, rozwiniętł!'
gospedarczo
I o wysokief
technologii,
a
posiadajace
przy tym duże środki fi
nansowe, mogą lnwestowalt
olbrzymie sumy w eksploatację ocpanów zarówno w
celu wydobywania z
nich
zasobów
energetycznych,
jak na przykład ropa, jak
i środków
żywnościowvch ,
małe

wystenują

wyraźnie:

na to, ie dys-

kusja nie tylko przyniesie korzyści dziennika·
rzom, lecz i przyczyni się do wzbogacenia

prawo

Państwa

Rządu liczą

••

województw byli
atakującą.

środowiska„."

reprezentanci
więc

w tym dialogu

da uwaga
glebę,

stroną

Atakowali na roboczej naradzie

swych „przeciwników" w sposób
wokujący

wszystkich

przy

trochę

pro·

pełnej świadomości, że

kai-

może

szybko

tu

właśnie

paść

żyzną

na

zakiełkować.

Członkowie klubu
dtiennikarskiegu mieli za partnerów rozmowy odbywającej
się w
pala.cyku przy
ul.
Foksal w Wars-iawie, ekiPe
rządową
zupełnie
nowego
resortu i:'Ospodarkl
terenowej I ochrony
środowiska
- ministra J . Kusiaka,
z
wiceministrami L.
Ochockim I J, Kuleszą.
Obecnv bYI także · nadzorujący w Prezydium Rządu
tę
problematykę
wicepremier Z. Tomal. Poczynania
tej właśnie ekipy wprowadzającej po
raz
pierwszy
programy ochrony naturalnego środowiska do narodowych planów gospodarczych,
obserwowane sa przez ogól
z wielka nadzieją.
Prztwodniczący
1ebrania
(jednocześnie
I
dziennikarskiego klubu) wystąpi! na
wszelki
wypadek w tonie
stoickim: „Mimo
przysłowiowych
1;kłonności
do
przejaskrawiania,
postarajcie się koledzy, nie przybierać.
pozy proroków zagłady. Temat jest nabrzmiały od drastycznych faktów I problemów, alf' nie tylko n nas.
Jesteśmy, jako kraj stosun.
kowo późno wkraczający w
okre~ rewolucji
naukowotoohnfcznej, w lepszej od innych sytuacji.
W
korzy.
stnlejszym momencie zastosujemy wypróbow·a ne przez
innych najlepsze metody ochrony środowiska.
Mamy
s?:ansę uniknięcia wielu błę
dów. Nie zapominajmy też,
że Polska była jednym
1
pierwszych kra.iów, które z
myślą o ochronie przyrody
zaczeły wprowadzać ograniczenia
zanieczyszczeń
na
dlugo przed słynnym ranor.
tern U Thanta na forum ONZ„.

;...i

nież zapowiedź

\

u·

I

Jest rzeczą ważną, by fabryki posiadały urządzenia oczyszczające, ale co najmniej równie ważne jest uświadomie
nie sobie, że zmianie muszą ulec podstawy koncepcji Industrializacji I urba_
nizacji. Przecież w sensie filozoficznym
do niedawna, a często · jeszcze do dziś
przeważała teza o twórczej, zwycięskiej
walce człowieka z przyrodą. Dziś jest
już przyn.ajmniel pewne, że w tym
wariancie walki, o ile miałby być kontynuowany - nie będzie zwycięzcy legnie przyroda, ale oznacza to rówklęski człowieka.„

DZIENNIKARZ Z OLSZTYNA ....;
Wszystko o czym my możemy tu dziś
mówić w sposób krytyczny, z zamiarem alarmującym - tak jak co dzień
w naszych gazetach - jest potw1erdz„n :em poglądu meg 0 przedmówcy.
W
moim regionie z przykładami „podcinania gałęzi". na której siedzimy, spotykamy się nazbyt często. A wszystko
po to, by ułatwić sobie doraźnie życie,
za wiele się nie potrudzić.
Jezioro
Piękne I dwa inne przylegające
do
niego akwen .Y. to pPrly natury . Dzierżawił je PZW
Gd .v jeziora
zatruła
swymi ściekami mleczarnia
związek
wędkarski wystąpi! do sądu. Przyszło
mleczarni zapłacić karę - 65 tys. zł.
Ale zaraz potem tabawa w Wersal się
skończyła Terenowa RN wypowiedziała
wędkarzom dziP.rżawę I teraz z jeziora
zupełnie
spokojnie robi się zbiornik
ściekowy.

DZIENNIKARZ
Z
GDARSKA
A Bałtyk? Jeszcze kilka lat temu jego
wody można było uważać za wzorowo

degradacji biologicznej tego niewie°Ikiego morza. Zanieczyszczenie Bałtyku osiągnęło już taki
stopień, że według
specjalistów jest on obecnie najwięk
szym zbionikiem ścieków na naszej planecie. Zatruwamy przez przemysł celulozowy naszych bałtyckich
sąsiadów,
przez spływające do rzek chemikalia
rolnicze, spłukiwane z gleby. - Bałtyk
wzywa pomocy.
Ogłoszony niedawno raport stwierdza,
te nie tylko płytkie rejony morza, lecz
także i te głębsze, zagrożone są przez
ścieki I odpady. W ciągu ostatnich 2
lat sondy zapuszczone na 70 metrów
wykazały spadek żywych organizmów
z 250 do 34 w jednym
milimetrze.
Stwierdzono tei np„ że w ciele fok
bałtyckich znajduje się 10-krotnie wię
cej DDT, niż u fok atl~ntyckich. Ryby
bałtyckie zawierają także niepokojącą
ilość ołowiu I rtęci. A ryby to pokarm,
z którym wiązaliśmy
tak duże na-

dzieje.„

Sypały

•••
się

fakty, lokalne „donosy"
o skandalach, karygodnych
zaniedbaniach I lekceważeniu
elementarnych
zasad współżycia człowieka ze środowi
sk iem. Role odwracały się. Chwilami
więcej notowali ministrowie, a obszerniej informowali dziennikarze. Nie było sehematów, protokołów. Z obu stron
widoczna była natomiast wielka pasja.
Na sali
rozwijała się kilkugodzinna
„wielka gra". Nikt w niej nie
miał
przegrać. Wygraną miało być wspólne
szukanie „złotego środka" - który potrzebny jest obecnie w zakresie ochrony środowiska krajowi, całym rozpę-

em
szonego rozwoiu.
MINISTER - Działania na rzecz o•
chrony środowiska podejmowan~ są ~a
całym świecie. Mimo to sytuacia
me
jest zadowalająca. Mamy coraz lepsze
rozeznanie i środki oodzialywania. Coroczne analizy pozwalają
doskonalić
założenia polityki gospodarczej, zmiany układów przestrzennych między za•
sobami przyrody I obiektami cywiliza·
cji ludzkiej. Inwentaryzacja
potr~eb,
zagrożeń
I komponentów środowiska
jest podstawą diagnozy jego
stanu.
Prognoza funkcjonowania
śrO(lowiska
jest wynikiem rozwoju ekonomicznego i
założonych w nim technologii,
DZIENNIKARZ Z ŁODZI - Wiado•
rno już . że w ciągu 20-30 lat mamy
z.budować

drui?ą Polskę, kraj ·z_l!Sobny,
w którym ludziom tyłoby się dobru.!'.
Zarysowuje się koncepcja przestrzenne•
go zagospodarowania
kraju. Ale nie
zostały Jeszcze sprecyzowane kryteria,
które będą w tym przyszłym modelu
kraju najważniejsze. Jednym z czoło•
wych powinien chyba być prob\Pm nowoczesnej ochrony środowiska. Czy np.
tak przyszłościowa obecnie, będąca na
deskach projektantów inwPstycja energetyczna. jak zagłębie
bełchatowskie
(a nie zapomnijmy. że polowa
zanieczyszczeń
atmosferycznych w naszym
kraju,
powodowana jest przez elektrownie) powstanie od razu z komplek.
sem urządzeń chroniących
otoczenie
przed przykrą uciążliwością?
MINISTER - Pod tym
względem
Bełchatów bedzle
tak, jak budowana
obecn ie
elektrownia
Siersza II, in•
(Dals'Zy ciąg na str. 5)
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a

tez:i. że morza I oceany są
·wsnólna wła~nościa wszvst ...
kich. ale że cząstka bogactw
zawartych w oceanach I do
nich nowinna nal eżeć.
W ONZ--0wskie debatv po.,.
komplikacje wproj1>ilnMtronne
de-'
cvz.ie Islandii. Peru i Maroka ror.s7.er1enia pa•a wód
tervtorialnych do 200 mi1,
co w praktvce uniPmożliwia
polowv na najbard7.iej ryb
nych obszarach obcym flotom rybackim .
Nowe komplikacje prawne powstają
w
chwil
stwierdzen\ a orzez geologów
że na
onvklad na f,a wi
Kontynentalnej
Atlanty
ckiej, o 200 m\1 od wschodnie!l'o wy h rzeża Stanów Zjednoczonych.
znajduj a
si
wielkie złoża ropy. Już o·
hecnie rysuje się pytanie:
czv każdy kto się pojawi
tam ze sprzętem. pieniędz·
mi I technologfą będzie miai
prawo eksploatować tę roważne
wadziły

pę?

Tendeneje zmierzające do
rozszerzenia pasa wód terytorialnych doprowadzić mogą do zupełnie
absurdalnych konsekwencji
prawnych mówią eksperci w
(Dalszy ciąg na str. 4)

Przyznam, te ilekroe zdarza mi się ezytaE
niektóre artykuły na tematy pedagogiczne, naszpikowane skądinąd słusznymi „radami Cioci
Zosi" - ogarnia mnie szewska pasja. Nil przy.
kład, czy moina cokolwiek zarzucić takim radom, jak: Rodzice! nie kłó6cie się przy dzieciach, nie używajcie brzydkich słów, nie podrywajcie przy nich
autorY1etu nauczycieli,
szkoły. nie kłamcie itp.
Dobrze im radzić. Wtedy matka wraca z pracy ~o swego przyciasnego M-3, wyi:naglowana
w tramwaju, zdenerwowana przydługą kolejka
w sklepie, świadoma, że musi szybko doprawić
obiad. bo domow.nicy są gł~dnl - trudno doprawdy wymagać od niej tak daleko idacego
samoopanowania. Cudów nie m11. Nawet hiiriena psychic~a wymaga, żeby człowiek w pewn~·m stopniu dał upust napięciu.
Poglądom I intencjom pedagogów moż:na by
w stu procentach przyklas·nać.
tdyby nie to.
7.e orzeważająca wiekszość rodzlebw n.ie ma snbiektvwnych ani obiektywnvch warllllk6w do
soełnienia ich postulatów.
Prze<!e wszystkim
społec ?. t>ństwo le~t otromnie t·różnicowane 'J"Qd
względpm noziomu kultulry. N ie tylko peda,irogic~ej. N ie wszyscy odcr.uwaia rołrzebe stn.

~'>Wan!s

Te
nie

ja.kkhkolwie~ mPłod w:v~ho~a'V-~7.Y<"h .
dol:>re radv nie · :..ns}dują więc niejednokrotżadnego rezonansu.

:ALE UWAGA!
nie uleży tego identyfikować H

&'iopniem

wykształN!JliA, które, choć poszerza hąryzonty,
nie jest tożsa_me z kulturą wewnętrzną i tym
bardziej - z wyczuciem w sprawach pedagogicznych. Wiemy, jak ' to ezasem bywa z mło·
d zieżą z ta.k zwanych dobrych domów.
Bard.za wielu jest taki<'h rodziców,
którzy
wprawdzie ~Q.zumieją konieczność prawidłowe
go _ postęoowania z dziećmi l chciel iby je jak
należy wychować,
ale nadmiair obowiązków
oraz towarzyszą<'e tym obow i ązkom nie zawsze
snrzyja lace okollcz,noścl - anulują lch dobre
chęci , Wydumane więc przy h iurku teorie, gtos>.one w k.slażkach C7.Y •oe<'ial'~t'."'Cznych czaso•
pismach. czę~to mihja •ie z CPlem. bo do kogQ
są one adresowane?
Wiłącznie do
wąskiego
kr„iru fachowców.
Tylko czy w okres~e. itd" tak lnten.svwn!e
domar:tamv sle równego stadu dzieci wielskich
i miej~kich. gdy walczymv o corll'Z w:vższy pro<:'i-nt chłopskich I robotnic7.vrh dzlerl na wvż
~7.vch uczelniach, owe ~"'eci~li.stvcr.ne rozwSŻll•
ni~ ~a sprawa naj11ilniejszą?
Wyłania się tu
chyba 1,n~y prt>blem:

PEDAGOGIZACJ A RODZICOW,

Tu wiele dobrego mogłaby zdziałać szkoła. i
w większych miastach uniweirsytety dla rodziców. Projektowany i>rzez Minis ter stwo Oświatv I Wychowania sys.tem
do .~kon11lenia oracv
s~ół p~zewidule w roku
szkolnym 1973-74
(Dalszy ciąg na str. 4)

• ~NIK ŁODZKI
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rzy lata temu przy ul, K11h'l·
sh.1ei:o ~28 1n1eścił się stary zakład
A
lodzklego „Maltexu'".
Przędzalnill i tkalnia
uiczyna
nie różniące się Od dziesiątków
przestarzałych, niezbyt wielkich
zakła~ów w Lodzi. Jesienią 1969 r. „do
gory nogami•• przewrócono starą tkałnię: zapad la decyzja o zmianie gosp!>darza zakładu. Zamiast tkanin baweł·
uianyclt
będzie się produkować pasmantel'ię, W ten sposób powstaJy za.
kia.dy Przemysłu Pasmanteryjnego „Lenta.
Z dawnego oddzialu „l\laltexu" pozostała tylko przędzalnia, która bez więk·
szych inwestycji będzle eksploatowana
do czasu <>statecznego zużycia.
Nato·
miast na miejscu tkalni pn.ez 3 lai.&
zbudowa110 niemal od podstaw
11ow•
halę produkcyjną w~dzialu pasmanteril z wykończalnią i farbiarnią. W teJ
właśnie Inwestycji handel, przemysł o·
dzieżowy i obuwniczy
upatrują swego
glównei:o partnera „od dodatków".
Zaś handlowanie „Lenty"
z „resztą
świata" za~zęło się nietyp()WO.
Po pr<>stu
członkowie klerownlctwa
nowego zakładu' wsiedli w pociągi, do
Drywatn:vch „syrenek" I „wartburg<iw"
i pojechali w Polskę badać swoje przyszle rynki zbytu. Półprywatny sondaż
ohJął g województw, przeszło 100 sklepów pa~manteryjnej branty 1 w usa·
dzie pozwolił ze>rle-ntować sir, w pr ofilu
i rozmiarach przyszlcj produkcji. Prze·
de wszystkim jednak
ten niekonwencJonalny początek dzialalqoścl „LentY"

~'"'"'-""~' ~ ~

był zapowledzją czeg-0§ znacz.nie wat· Jakże Odmienny jest ten sposób my§.
nlejszego nit znajomość rynku: równie lenia od konserwatywnych przyzwyczanieszablonowych metod
dalszego dzla- jeń innych zakładów branży z maniac·
lania.
kim uporem tkających różowe gumy I
Zaczęło się od kompletowania
part<u bawełniane tasiemki w brudnawych ko·
maszynowego.
Podstawe>wą zaletĄ no• lorach. Tymczasem „Lenta" przed onwyeh maszyn je:tt możliwość produkcji cjalnym rozruchem
produkowała ju:I.
właściwie wszystkiego, co się zamar:i:y 300 asortymentów gum, wstążek, taśm I
odbiorcom, Ostatnio na maszynach szy- frędzli, a 200 z nich to bezpośrednie zadełkujących obok wąskich taśm I gu- mówienia odbiGrców. Wykorzystują trzy
mo-koronkl z elastilu I lateksu produ· podstawowe technologie - cięcia 1 drukuje sie p<iłtorametrowe firanki z„ aru- ku, tkanla oraz szyl}ełkowania. W tym
Tany w kolorze żółto-brązowym, czerwo- roku zakład da produkcje wartości ponym. (Od niedawna można je znaleźć nad 750 mln zł. Poszerzyła się znacznie
w naszych sklepach), W zasadzie ka:t- lista krajowych l zagranicznych odbl<>!:·

''

LEN TY"

de nawet
najbardziej skomplikowani!
klienta jest możliwe do wyKonania. Takle są konsekwencje przyjęcia
podstawowej tezy ro.zwojowej zakładu
„LENTA" JE;ST PRZEDSIĘBIOR·
STWEM
USLUG DLA
PRZEMYSLU
S:ONFEKCYJNEGO. Dlatego nie warto
oszczędzać na maszynach. Koszlują dro·
go, ale się opłacą, a dla zakładu naj·
ważniejsza jest mo'.iliwość szybkiej re·
akcji na zamówienia
kontrahentów.
życzenie

nauka
chod e

-.

ców pasmanterii z „Lenty", Pewnie, t.e
jest tak produkować, gdy ma się
nowoczesne maszyny powiedzą mal·
kontenci.
Ale przecież łatwiej byłonv
„Lencie" korzystając z 4,_lgowej taryfy
„wieku niemowlęcego" produkować killcadzies iąt wzorów zadomowionych na
L'-Vnku o<l lat„ ..
łatwo

*

*

*

nie

K

za granice obuwia za 2,3 mln.

Tµ na początku było jeszcze
zrozumiano, że ten czło tr\14lliej. Fabryk;ę w Słupsku
wiek jak pisał Babel budowano
oszczędnościowo,
„mówi mało, de smacznie. I
więc potem t~zeba było i11wekiedy coś
powie, to zaraz stować dalsze ogromne sumy
chciałopy się. żeby en powiew uzupełnienie tego, co przed_
dział jeszcze troszeczkę„."
tern „zaoszczędzono". Przyszli
W Nowym Targu dyrekto- ludzie, którzy n.i e mieli porował 4 lata. I kiedy tak tejqcia o pracy w przemyśle,
raz, przy kawie spytałem go a w dodatku zdezintegrowaco zalicza do swoich najwięk ni„. Poprzednik Gajosa tutaj
szych sukcesów, odpowiedział nie potrafił sobie poradzić z
po namyśle: „Nauczenie ludzi . tym całym „klopsem" i mu- na.wet nie produkcji - ale siał odejść„.
dyscypliny, współżycia,
szaPytam dalej: „Czego nie lucunku do siebie, do maszyn,
bi dyrektor Gajos? ... "
- Wyjątkowo nie lubię złodo ma.teriałów, do tego co im
dziei... Nie lubię pijaków w
się daje... Jak się to zro bl
zakładzie.„
I za to poleciało
produkcja pójdzie sama„."
A nie jest rozmowny.
K iedy spytać go o coś eo go
p i ć po pracy, to mnie to me
osobiście dotyczy, w ogóle za_
myka się, jak ślimak w sko- interesuje. Na tyle oczywiście,
rupie, lub w najlepszym ra- na ile nie umniejsza to godbie eąka coś pod nosem, cze- ności zawodowej i osobistej.
go nie sposób zrozumieć słu Słupsk jest dużym miastem,
ja nie widzę wszystkiego, więc
chając potem magnetofonowejakoś sobie ludzie radzą go nagrania.
Po wtarzają jego
ulubione dodaje z uśmiechem.
'1'6 wszystko jednak stąM_
powiedzenie, które publikuję
ułamek,
lulaj jako „maksymę Gajo- wi ledwie
jakby
sa": „Kiedy sprawa jest tru. fragment „witraża", który ma
dna, należy ją załatwić
naprawdę
na- przedstawiać tego
niezwykłego
tychmiast. Kiedy jest bezna.- nieprzeciętnego,
dziejn& ....... można się 7;Mt-ano- człowieka. Spędziłem
kilka
dni w
jego
towarzystwie,
wić.„ ''
Pytam iro, czego boi się dy~ obserwowałeip. go w pracy i
rek tor tak wielkiego kombi- poz.a n.ią.
Zwiedzaliś{lly hale fapryld
, na t u, jakim są od 1 stycznia
w Słupsku. Nagle do dyrekPółnocne
Zakłady Przemysł-u
tora podszedł starszy robotSkórzanego w Słupsku.
nik i konfidencjonalnie
- Częgo ja się
zaboję.
powiedział, że ma do niego
powtarza. namyślając się. No, właściwie, gdybym się mu_ prośbę„, Może chodzi o presia I wszystkiego bać, to bym
mię pomyślałem możi?
musiał tu nie być„. Z czym
o poparcie w sprawie mie.>zsię należy
kania?
Chodziło
liczyć?
o to.
Przede
aby
wszystkim z załogą. Człowiek sprowadzić więcej resztek padecyduje o wszystkim. Czego pieru
ściernego,
doskonale
się należy bae? Przede wszyzdającego tu egzamin, a odstki m biurokracji, która ha- rzucanego przez illlile fabrymuje poważnie to co byśmy ki.„ Pogadali sobie
chwilę,
chcieli zrobić... My za dużo jak starzy kumple na przymamy tych wszystkich papiekład o łowieniu ryb, czy o
r6w. Nie mówię, że nie trze_ dziewczynacą. Dwaj
l~<lzie,
zł,

mo-żna

maszyny

szkoła

wprost z ulicy, nowoczesne

wymagają
fachowców.
Je•t
przyzakładowa,
ale ucznlowht

(Przeważnie dziewczl}ta) miast do pracy
w zakładzie, idą do technikum. c11y1>a
nie m<>ina administracyjnym.i metodami
p0>wstrzymać od
dalszego ksztalcenJa
SJę,
choeiat
Indywidualne
Interesy
„Lenty"
są w ten spos<ib zagrozon1-.
Jest nad czym myśleć. To nie wszy•tkie sprawy trudne, dość jednak po·
wiedzieć, że w „Lencie" nie patl"Zą na
świat przez różowe wstążee<Lki. Bo przecież brak surowca, nie caJkiem kolorowa
wspólprnca z handlem, kłopoty z zał<>·
gą... Tu wszyscy są jednak pewni, :te
zakład, a w nim I ludzie, dojdą do zadowalającego pozi<>mu. l\'llarą dynamlkl
handlowej Judzi :t „Lenty" niecl1 będzie
osta tui pomysł
w dziedzinie reklam~,
Otóż zakład zamlerza kupić samochóu,
tzw. „szafę" i zamienić ją na ruc.Jtomy sklep z pasma1~terią.
Będzie
on
jeździł po po•wiat1>wej gminnej Polsce na jarmarki I targi. i>felct ekonotnrozuy
tego przedsięwT.itcia będzie zapewne niezbyt imp<>nujący, ale reklama znakomita i wspanlaly instrument badania na·
strojów rynku.

Zasadniczym problemem zakładu
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którzy naprawdę chcą zrobić
było lepiej.„
Dopadłem „w cztery oczy"
dwóch młodych ludzi, z racji
pracy,
blisko
kontaktują
cych się z nim. „Ji!ki
on
jest"? spytałem asystenta
dyrektora Gajosa
mgr
historii Jerz ego
Grzesiuka,
który z rodziną przyjechał za
nim aż z „Podhala"
i mgr
socjologii (końc zył stud:a w
Łodzi)
Bohdana
Dmochowskiego, aktualn ie
redaktora
naczelnego zakładowej gaze-
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(Dokończenie ze str. li)
kuluarach ONZ. Teoretycz.l
nie wody terytorialne Maroka sięgałyby do brzegów i:
poza brzegi hiszpańsk ie,
a/
jurysdykcja
marokańskai
m iataby rozciągać się
na.
całą
Cieśninę
Gibraltarską~
Zniknęłyby zasady
wolnej
żeglugi przez wszystkie na„

~

~~~ ~~~

turalne cieśniny, a małe mo.;
rza, takie jak np. Bałtyk,
musiałyby

stać

się

prywa-ł

tnymi jeziorami.
Zebrani w Nowym JorkUl
prawnicy i dyplomaci wyli.
czają dalsze powody nowego
sporu o prawo do oceanów i:
mórz: człowiek zaczyna c'.er.i
pieć coraz bardziej z powo.du braku wody na ziemi,·
gdyż konsumpcja
wzrasta:
do kwadratu w stosunku do
wzrostu produkcji przemy.
słowej. Ludzie niedługo będą musieli po słodką w<lde:
zwrócić się ku oceanom. 0oceany muszą pomóc rozwią
zać problem n iedoboru wody.
· Te wszystkie
pro!Jlemy
rozpatrywane są przez ko•
mitet ONZ,
którego peł•
na
nazwa brzmi: „Komitet do spraw
Pokojowego
Wykorzystan:a Dna Mórz i
Oceanów poza
Gran:cami
Narodowych
Jurysdykcji".
Komitet. który obecnie koń
czy w Nowym Jorku debatę, zbierze się ponownie w
Es\opadzie, aby przygotować
ostatecznie program konterencji 90 państw w kwietn iu przyszłego roku w Sant:ago de Chile. Ęonferencji,
na której teoretycznie
ma
być przygotowany
projekt
światowego
traktatu, czy
kodeksu korzysta.n:a z mórz
i oceanów.
To dażen:e do wody,
do
oceanów, rodzi przedziwne
sojusze, jal~że
odbiegające
od
tradycyjnego
kształtu
aliansów politvcznych.
W grupie państw wystę
pu iacvch razęm w obronie
swoich snraw FiLp'.ny ko.1arzą się z H:szpania, sw:vm
dawnym kolonizatorPm. Po:>.bawione do~tę;m do mórz
Czechosłowacja i Węgrv są
w sojuszu z BoEwią, Tepalem, czy Austrią i Zambią.
Związek Ra~z iecki, St. Zjednocz one i VI. Brvtan:a w
zasadzie zgadzają się co do
.zasad wo:ności
żeglugi
i
naukowych badań, ale na
przykład koncepcje Kanady,
czy Australii - państw mających
rekordowo
dług ie
granice morskie są już
n:eco inne. A Chiny, które
usiłują
kreować
się
samozwańczo przywódcą Trzedego świa t.a ,
deklarntywnie
wykrzykują. że trzeba
na
złom wyrzucić prawo morskie z okresu
żaglowców,
bowiem służy ono utrzymaniu „f.upremacji
supermocarstw".
Chwilowo walka o nową
szewkość pasa wód
terytorialnych
i nowe p rawa
państw do mórz i oceanów
odbywa się w rękawiczkach,
w łonie komitetu przygoto-

I

1
I

ty.

Też już się ponauczali odpow ie.dania półsłówkami:
„Stawia na młodych, ałe z
inicjatywą.
Postaw:
gdzieś
młodego i przez trzy miesią_
ce prowadzi go za rękę, mówi
co i jak, a potem „pokaż sam
co potrafisz, a nie potrafisz
- dziękuję". Zna s;ę na robocie.
Ale to też niczego nie wyjaśn:a, bo takich jest wielu.
Widziałem, jak wychodził
z
ważnego posiedzenia, bo przyszły dwie robotnice ze skargą
na majstra. Byłem przy tym,
jak rozstrzygnął
ten
spór
sprawiedliwie dwoma zdaniami.
Patrząc i słuchając zaczą
łem wierzyć, że człowiek ten
ma po prostu dyrektorski talent, tak jak inni mają ta_
lent aktorski, albo rzeźbiar
sk;i, albo śpiewaczy. Jest chy.
ba prawdziwym artystą
na
swoim stanowisku. A talent
ten poparty jest bardzo gruntowną wiedzą fachową. I jeszcze ten ,szósty zmysł" - oto
Andrzej Gajos, dyrektor niezwykły, z tych, którzy oby
nam się rodzili na
kamie-

I
I

JOZEF POTĘGA
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I KTO MA
PRAWO
I do mórz
.
oceanow
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Gdybym miał tyle stuzłotówek, ilu dotych·
czas poznałem dyrektorów, byłbym bardzo
bogatym człowiekiem i nie musiałbym już
grać w 11 Toto - Lotka". Ale nigdy jakoś nie
przychodziło mi do głowy,
aby któremuś
z nich poświęcić oddzielny artykuł. Nigdy,
zanim nie poznałem dyrektora Andrzeja Ga·

OPi SA
ha kontroU. Ale musimy ufać
tem1:1 kog?, stawiamy na stanow1sku ...
Po niespełna czterech latach
dyrektorowania w „Podhalu",
kiedy już ta fabryka wyszła
na „czyste wody", teraz
w
Słupsku Gajos mówi, że jego
osobistą satysfakcjq
stanowi
fakt, iż zorganizował tam mocne środowisko przemysłowe,
produkcyjne. Po tych n iespeł 
na czterech latach przeniesiono go do ówczesnych
Słupskich
Zakładów
Obuwia,
przekształconych
potem
w
kQ\lllbinat złcżony z 6 fapryk,
w tym także fabryk oclz'.eży
skórzanej (Miastko) i, 3 garbarni.

~

wszystkie drogi wewnątrzfabl'yozne) jeSł ~
sprawa ludzi - wystarczająco do nowej ~
pracy wykwallfikowanye h. Skąd
np. 1~
wziąć tkaczy do krosien Igłowych „Bu- ~
nas", dz.iewia.rzy do szydełkarek? Skąd ~
w ogóle wziąć pracowników - pn:ecieł ~

~~~~~,~~~~ ~~~~ ~~~~~~~~~~~

iedy podczas jednego z
pierwszych
posiedzeń
Konferencji Samorzą
du Robotniczego „Podhala", świeżo upieczony dyrektor tej fabryki, a poprzedn io naczelnik wydziału produkcji Zjednoczenia Przemysłu Skórzanego Andrzej Gajos oświadczył, iż fabryka za
dwa lata powinna sprzedać za
granicę obuwia za 2 mln. zł
dewizowych, na sali.„ gruch.
nął smiech. Wszyscy przecież
wied1.ieli, że fabryka nie w y. konuje planu ilości, a co mówić o jakości. ..
Stybko jednak skończyły się
uimii> zki. Kiedy 1.aś okazało
&ii:, że po 2 latach sprzedano

••

I

też

(Dokończenie ze s.t.r. 3)
wprowadzenie, tyt.ulem próby, etatu pedagoga
w kilku dużych szkołach miej.skich,
którego
zadaniem będzie orgaillvzowanie i koordynowanie działaJności szkoły w zakresie
pomocy
i opieki wychowawczej nad dziećmi oraz podnoszenie poziomu kultuJ"y pedagog iczne j rodz iców. Pogadanka w szkole, żywy kootakt z pedagogiem, z nauczycielem„pre legmitem, możli
wość podyskutowania na temat bieżących trudności w)"Chowawczy>cb
z dziećmi,
~asięgania
konkretnej informacji w konkll'ebnych okoliqnościach to ą_ą formy moż.liwe do .przyjęci.a.
Pow1ie ktoś - i może nie be'Z racji
ze
wielu
·
RODZICOW NIB STAC

na wyk.rojenie z przeładowalllego budżetu czasu
tej godz.ia1y czy dwóch na szkolną pogaqank~.
I zdawałoby się, że z,nowu wracal}}y do punktu, z któregośmy wys:zli: obiektyw_ne trudnośoi. że nie pozostaje nic innego, jak załoiyć
ręce i zdać wszysitko na żywiQł.
Niezupełnie

tak.

W pedagogice, jak w mało jakiej dziedzinie
nt<:uki -tycia - generalne recepty są mało przyda.t.ne. Karroy dom jest iin.ny, ka·żde dziecko

=

ludz ie

i•11ne. Nie 21Daczy to jednak, że nie ma w ogó.
le żadnych kanolllów, żadnej zasadniczej linii
pJstępowanfa, która pasuje do wszystkich sytuacji. Takim kanonem yvydaje mi si!l s z_c ;oi er ość w stosunkach rodzice - dzieci. Gdy np.
ojciec czy matka zreflektują się, że jakoś nieładnie zachowali się w obecności dzieci, słusz
nie zrobią, jeśli powiedzą: nie powinnam bvła
tak pł)Wied·zieć, JJO"tąpić, ale byłam bardzo zdenerwowallla,
wtegy człowiek nie panuje nad
sobą. I z uśmiechem:
nie bierzcie przykładu
ze mnie, g<ly jestem zdenerwowana. Gd_y rod zice nie pofrafią rozwiązać zadania matematycznego czy po<tić daty jakiegoś faktu historycznego należy
śmiało
powiedzieć:
nie
umiem ci n·a to od1pcrnriedz,ieć, bo - zarpomniałam, albo nie posyłali m.nie do szkół, zapytaj nauczyciela w szkole. Ręczę, że taka odpo<wiedź w niczym nie naruszy au~o·rytetu rodziców.
Pow-iedział ktoś mądry: nie sztuka dziecko
urodzić, sztuką jest dobr.ze je wychować. I to
na peVl1lllO nil e jest łat\"Je. Ale w końcu, jeżeli
chcemy, ~eby na~ dz·iecko „wyszło na ludzi",
trochę trudu musi to nas kosztować.
Rzeczą
fachowców jest ułatwić ten trud, aile - licząc
się z rzeczywistością,

1

wującego

właściwą

batalię

w Sąn tiago. Co będz i e za
rok zobaczymy. Zdaniem
ekspertów wyłonić się m<>że
zasada ogólna pasa wód terytorialnych szerokości
12
mil, co wiele cieśnin wtło
czy w obszar czyjejś jurysdykcji, co wymagać będzie
z kolei opracowania nowych
traktatów, dotyczących zasad wolnej żeglugi przez te
cieśniny np. przez Cieś
ninę Gibraltarską, Cie· .ninę
Malakka, wejście na Morze
Czerw0111e, wyjście z Bałtyku na
Morze
Północne.
Ustanowienie więc zasad 12JTuilowego pasa wód terytorialnych nie rozwiąże jeszcze
niczego, będą musiały być
podjęte decyzje i dals.ze roz-

I

1

wiązania.

PUC ZTA :n;k;,~;;
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KASACJA TEJ.EWIZOROW {... ZDROWEGO

ROZSĄDKU

Przy ul. Tuszyńskiej 83 otwcr.wno punkt ka.sacjl telewt.zo.rów. Ponieważ mieszkam w pobltżu zaLnteresowalem się jego działalnością,
bo zamiarzyla ml się ja.kaś ładna skrzvnka telewizyjna, z której
wykonam etekwwną qabLotę Niestety, odpowled.nie zarządzenia za.
brania.ją sprzedawant<i telewtzorów na cześel, WOino je ty1ko kasować tj. tluc na arobny mak 5-kJlogramowymi miotami razem
z szybami. lctóre z powodzer1tem nadają się na lustra. z glotnika·
ml, których róż.11.1 amatorzy da.remn!e poszukują po bcuarach, ze
skrzynkami SzkOda mi ZIL'laszcza tych ostatnich, bo niektóre sq
wykonane wprosi artyslycmle. mają piękne sloje I kolory. swwem
sta.nowl4 marzenie katdego majsterkoWicza. Nada.ją się niemal na
wszystko na demek lęqowy dla vtaków, na ozdobną g.abtotę
W ogrOdzle. na zabawki, na apteczlct Itp.
D!ateqo nte mogę :rozumie<!. te w chw!U kiedy wszyscy starli.my
się mypro,cowat' lak na.twlęcel I qospodarzy<! się lak najoszczędniej
•mogq jednoc"ZP§nte l.ttnie<! Z<1Tząctzenla nakazulące obracan!e w niwecz rzeczy dobrveh. przydatnych, lctóre '<upiłoby wielu, za które
wplytnętvby do państwowej k!esy pok11tne vt.mlqdze.
Nazwhko I adres znane redakcji
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Każdy kto choć raz miał do czynienia z
komunikacją lotniczą wie doskonale, że tzw.
osoby postronne nie mogą się samowolnie
pałętać po lotnisku, a i osoby uprawnione,
to znaczy te, które wykupiły bilet - także
są do samolotu „konwojowane", na mniejszych lotniskach pieszo, na większych autobusem. Wbrew bowiem pozorom na lotnisku wiele się dzieje: jeżdżą cysterny z
paliwem, trapy umożliwiające wsiadanie do
samolotu, kołują samoloty itd, itp.
Kolej ~ nie lotnictwo, ale i na dworcu
dzieje się wiele: przejeżdżają pociągi towarowe, przetaczane są wagony, manewrują
lokomotywy itd., itp. A jednak, w odróżnieniu od lotniska, na teren dworca ko lejowego wejść w Polsce może każdy, absolutnie każdy...
z tego faktu wynikają następujące skutki.
To, że może na teren dworca wejść k aż d y,
stoi w rażącej sprzeczności z obowiązującym jeszcze w PKP przepisem, że na perony może wejść tylko posiadacz ważnego biletu (także tzw. „peronówki"). A więc, stan
faktyczny panujący na .dworcach, uczy społeczeństwo nieszanowania
przepisów,
co
jest praktyką nad wyraz naganną.
Po wtóre, z faktu iż nikt nie pilnuje, czy
ten przepis jest respektowany, wynika także i to, że od kilku lat dworce w całym
kraju .stały się ulubionym punktem zbornym marginesu społecznego, który gromadząc się w określonych miejscach, staje się
nad wyraz uciążliwy.
Dalej fakt. iż nie kontroluje
się
pr.zy
wejściu na perony, czy wchodzący pos1adają uprawniające do tego bilety, pozbawia
PKP, a dokladnJe poszczególne większe stacje w kraju i Łodzi, powaimych dochodów
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TO NIE „EUTANAZJA"
Droga Redakcjo!
„Ze wzruszeniem i łzami przeczytałem wielokrotnie
Wasz
artykuł pt. „Zabij mnie, bo w przeciwnym razie bę<!ziesz moim
mordercą". Jestem człowiekiem chorym nieuleczalnie, człowie
kiem zdającym sobie sprawę z czekających mnie cierpień. I
wierzcie mi, gdybym miała dziś świadomość, że w tragicznych
chwilach mąk znajdzie się litościwy człowiek, który skróci moje cierpienia I pozwoli mi z godnością zejść z tego świata, o
ile lżejsze byłoby moje życie, i ile sama ta świadomość zaoszczędziłaby mi dziś łykanych w samotności
łez. Nie nazywajmy tego eutanazją, nie nazywajmy uśmiercaniem, nazwijmy to świętym obowiązkiem lekarza, który przysięgał rozpoczynając swą pracę nieść ulgę w cierpieniach choremu.
Bo
czyż pomocą jest dla czł<;>wieka chorego np. na raka przedłużanie
mu tych cierpień o miesiąc, tydzień, dz.ień? Czyż nie większą pomocą,
I dla niego, ł dla przeżywają<'ych to wszystko z nim
najbliższych byłoby podanie powiedzmy środków nasennych,
by we śnie bez cierpień rozstał się ze światem? Znam wypadek w pewnej rodzinie, gdzie umierał ojciec w nieopisanych
c ierpiemach. Kiedy skonał, jego własny, ogromnie kochający go
syn bez zastanowienia wykrzyknął „on ma szatana". Czy
musiał taki pozostać w pamięci rodziny? Czy słowo „humanitaryzm "' ma w naszym życiu odnosić się tylko do zwierząt?
Psa należy uśpić, gdy stary i bezradny, w rzeźniach stosuje
się zabijanie bezbolesne prądem bo humanitarne, dlaczego
więc człowiek, istota rozumna, nie może przy końcu swego ży
cia doznać tego humanita'r yzmu?
Decydować w tym wypadku powinien oczywiście zarówno
lekarz stwierdzający, że choroba nieuleczalna i nadziei wyzdrowienia nie ma, jak również sam chory. To nie może być zasadą. Należy pomóc tym, którzv tego pragną. Taka „eutanazja" - to nie zbrodnia, lecz akt pomocy i zrozumienia dla ludzkich cierpien. Tu prawa muszą się zmienić, tak myślą na
pewno cierpiący nieuleczalnie chorzy.
„CZYTELNICZKA"
DOBRZE, ŻE IlJEMY W POLSCE
„Moja ma4:ka ZOfi.a Rutkowska
jest już 10 Lttt ciębko chora na
Do tej choroby doszly jeszcze chorooy serca
ma.tka moja leży 53 ra.z w szpitalu. K>lkaset razy
byla mo1a matka już w statnie beznadzt.ijnym a na.wet kilka razy
w stttnie gm1erc1 pozornej. Typowe ataki astmy ma przec!ębnLe w
demu okolo 2Z na dobę. Kiedy do.staje tch. więcej to n!c nie pomaga
tvlko szpital. Ofla.rnolć lekarzy l personelu pomocniczego tysiq,ce
jut razy uratowała mactce życie
Kiedv nau,rledzają ma~kę ciężkie
stany cliorobowe to chc!tUaby umrzed różnvmt dostępn~ sposobami. Kiedy ciężkie stany chorobowe miną - przewatnte po powrocie ze
szpitala - wtedy matka cieszy alę tyciem jaJc małe dziecko.
Gdy
mamę kto~ Widz!alby pierwszy ra,z w ~tm Lep:tzym sta.nle nLgdl/
by n111 pQmyślal. te ta 10-letnta kobieta tak strasznie cierpi. Os<>b1ścle u.watem, te t11Cle ;est ba...-dzo cenne. Jes-t to chluba \ zaszczvt
dltt naszeąo narOdu ratować tyete ludzkie za wszelką cenę. W niektórych Prtypadkach sa pewn.t ludz.te, któnu nie centq tycia. Ostatn.fo rozma.wlalPm ~ typcwym Amer)lka.nlnem - 1.1>ed!uq nich to sta.rzy ludzie 1ą nlepot;rzebn!.
Ta oaoba. powiedziała ml: ,.Staro~clą
sobie I komuA robt się zma>rtw!en-Le. U na>1 to mądrzy sta.rsl ludzie
#rzelajq sobie w ąlowę".
Dobrze. te tyjemy w Polsce. Nie ustępu;jmy z obranego cezu rawwa11-ia ź!łcia..
astmę oskrzelową.
i wątroby. Obecnie

z uszanowaniem

J. RUTKOWSKI
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z tytułu sprzedanych biletów peronowych.
Dochody te dawn.iej przeznaczano na utrzymywanie czystości na dworcach, peronach,
torach itp.
Trzeba przyznać, że zarządzenie likwidujące bileterów przy wejściach na perony
dworców w PKP należy do głupszych, jakie
opublikowano w ostatnim półwieczu. Popatrzmy na nie uważniej. Ludzie zatrudnieni jako bileterzy byli to na ogół kolejarze, którzy np. ze względu na wiek
czy
stan zdrowia nie mogli już pełnić służby
konduktorów,
maszynistów,
zwrotniczych
itp. Ci długoletni, często zasłużeni pracownicy kolei, mogli pracować tu, zaral>iać na
siebie i na' porządek na dworcu.
Obecne obwieszczenie, iż na perony wejść
mogą tylko osoby z ważnymi biletami, jest
tylko czczym świstkiem wywieszonym tu i
ówdzie. Przez wiele lat figurowało ono np.
na Dworcu Łódź-Fabryczna, figuruje i na
Kaliskim. Nawet kasjerzy dziwnie patrzą na
osoby starszej daty dopytujące się gdzie
można nabyć peronówkę i odsyłają te osoby do automatów. Nie przypuszczam,
by
można z nich było teraz, w skali Dyrekcji
Warszawskiej KP, wydostać więcej niż kilka tysięcy złotych rocznie. A straty z tytułu sprzętu dworcowego zniszczonego przez
chuliganów?! A kłopoty z godziwym oplacaniem sprzątających?! A uciążliwe dla normalnych pasażerów
sąsiedztwo podpitych
osobników pałętających się po peronach?
Dziwne to - w imię czego dworce uczyniono „ziemią niczyją"?! Co komu z tego
przyszło? Jakie są z tego zyski społeczne i
ekonomiczne?! A może czas już najwyższy.
wroc1c
do
poprzedniego, wypróbowanego
systemu?!
J. P.
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(Dokończenie

ze str. 3)

westycją modelową,
wymagań na dziś i

według

na jutro. Prace te prowadzone są
obecnie systematycznie nie
tylko przy obiektach
nowych.
Olbrzymie
środki
prze~nacza
się
na zmniejszenie szkodliwości
zakła_
dów starych. Na inwestycje
służące ochronie
powietrza
przed zanieczyszczeniem, w
1972 r. wydaliśmy
ponad
750 mln zł. Szeroko rozwinę
liśmy produkcję
odpylających.

oczyszczających
wśród nich takie

olbrzymy, jak Warszawa i
Łódź. Na budowę
oczvszcza lni ścieków
w
latach
1966-70 wydano 7.7 mld zł.
Powstało około 1000 nowych
oczyszczalni. W samym tylko 1972 r. na budowę
oczyszczalni w 158 zakładach
przeznaczono ponad 2 mld
zł. Mowa
jest o usuwaniu
zaległości.

Same Inwestycje
zresztą

kiego

nie

WICEPREMIER Obok
znanych w technice parametrów pojawiły się zupełnie
nowe - parametry wpływu
techniki na środowisko, na
jego degradację. Projektanci, którzy tego nie uwzglę

zji będzie resort
ministra!
Kusiaka,
Raport stanie się podsta.o
wą kodyfikacji i noweliza•
cji obowiązujących
przepisów, nie
przystosowanych
już do obecnych warunków.

dniają,

konkurencyjni. Są to tendencje optymistyczne, a dotyczyć będą po raz pierwszy w naszym kraju wszystkich di;iedzin
działalności

Dużą
także

do Kongresu
Nauki
Polskiej. Na tym forum wicepremierzy przedłożą „za•
mówienia" rządu na określone rozwiązania. Rewalu-

stre sankcje. Jeden z dyrektorów zakładów
chemicznych z góry planował pła
cenie kar, a inspektorów kazał nie wpuszczać na swój
teren. Nie jest on już dyrektorem.

gospooarczej. W myśl
tel
zasady, kompleksowo traktowany program
ochrony

cji technicznej w
nauce1
musi także towarzyszyć re•
wolucja biologiczna. Potrzebne są metody przystosowania form życia do różnych
warunków, w jakich żyje
my i w jakich przyjdzie
nam żyć. W naszym kraju

przestają

dziś

być

wagę

przywiązujemy

urządzeń

Znacznie trudniejsze jest
jednak opanowanie zanieczyszczeń wód.
Około 14 tys.
zakładów i 584 miasta odprowadzają swe ścieki bezpośrednio do wód. Niezwykle trudny problem stanowią obecnie miasta skanalizowane, z których
więk
szość nie posiada żadnych urządzeń
ścieki. Są

Nagminnie spotykamy się z
nieposzanowaniem
drogich
urządzeń, ze złą konserwacją i
eksploatacją. Takie uchybienia w 1972 r. stwierdziły inspekcje w 1100 zakładach. Za
zanieczyszczenie
wód wymierzono kary około 350 zakładom na sumę 32 mln zł.
W stosunku do osób odpowiedzialnych
za niedopeł
nienie
obowiązków, w 14
wypadkach zastosowano o-

wszyst-

rozwiążą.

DZIENNIKARZ Z POZNANIA - Hałas stał
się
jednym z
poważniejszych
problemów społecznych. Podobn\e emisja spalin powodowana przez motoryzację.
A jednocześnie mimo produkcji nowych modeli samochodów, nie rozwiązuje się
wszystkich związanych
z
tym problemów
technicznych już u producenta.

środowiska stanowić
będzie
integralną część ogólnokra-

jowego planu gospodarczego,
zostanie wykorzystany
do
prowadzenia studiów długo
falowych.
Zgodnie z postanowieniem
premiera z grudnia ub. roku rozpoczęły
się
prace
ekspertów nad
szczegółowym
raportem w sprawie
ochrony środowiska. Raport
ten ujmie propozycje
rozwiązań wszystkich resortów,
a w realizacji wiodącym resortem i egzekutorem decy-

rozpoczęła

się
rzeczywiście
Człowiek musi
opanowywać przyrodę, ale jak
tu dziś słusznie powiedzia•
no - już nie w tym trady-

wielka gra.

cyjnym sensie. Musi z niej
uczynić swego
sojusznika,
Równocześnie
jednak stać
się jej kulturalnym,
przewidującym przyszłość
par•

tnerem.
MARYNA KRAJÓWNA
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MARIA

WISŁOWSKA

REWOLWER •••••••
MMGRET~

!

G-.Simenon
-

Co, mianowicie?
Pan wie.
Być może dlatego, źe 1 Ja sam także kiedyś byłem
młody, I także miałęm ojca. Doprowadź się do porząd
ku. Obciągnij na sobie marynarkę. Otrzep ją z kurzu.
Nie ręką, szczotką. Pod tym łóżkiem nl.e sprzątano widać od paru tygodni.
Maigret umył twarz I ręce pod kranem z zimną wodą.
- Zastanawiam się,
czy nie powi.nienem raz jeszcze
zmienić koszuli. Napociłem się di;isiaj w ciągu dnia niemało!

Alatn ujnał komisarza Maigreta w samych spodnlaoh,
bez koszuli, ze zwisającymi szelkami.
- Oczywiście, ty nie masz żadnych bagaży?
- Chyba nie będę mógł pokazać się nigdzie w takim
stroju...
Maigret obrzucił go mrytycz.nym spojrzeniem, od st6p
do głów.
- Rzeczywiście, twoja kosi;ula nie jest pierwszej świe
żości. Spałeś w niej?
-Tak.
- Niestety, ładna z moich nie będzie na ciebie pasowała. Jesteś o wiele szczuplejsz,y GS0 mnie,
Teraz Alain uśmiechnął się jut wyraźnie.
- Ale właściwie oo nas to obchodzi, te nie spodobasz
się kelnerom? Znajdziemy sobie stolik w jakimś cichym
kąciku. Zamów!mv białe wi1110. dobrze zamrożone. Mam
nadzif'ję, że znajdzie się jakieś dobre wino.
- Ja nie piję.
- Ni~dy?
- Próbowałem kiedy§. aJe talli ml było po tym niedobrze, że już nigdy więcej ..•
- Masz dziewczynę?
-Nie.
- Dlaczego?
-127 -

-

Sam nie wiem.

jesteś nieśmiały?
Możliwe.

Nigdy nie miałeś chęci.;, żeby mieć swoją dziew-

czynę?

- Może i miałem. Nie wiem. Ale to nie dla mnie,
Maig.ret nie dopytywał się więcej.
Gdy wychodzili z pokoju, Maigret położył rękę - swoją dużą, ciężką rękę na ramien iu chłswaka.
·
- Nie bój się, smyku,

- Czego?

·

- Strzelałbyś ...?
- Do kogo?
- Do niej.
-Tak.
- A potem _.; do siebie?
- Chyba tak.
Na korytarzu spotkali numerowego. Obejrzał się za
nimi. Jak to się stało, że ten starszy pan wchodl;ił do- · piero co do pokoju nr 605, a teraz wychodzi z pokoju
n.r 604?
Zjechali windą na parter. Maigret odniósł do recepcji
klucz od swego PQkoju razem z pękiem kluczy zapasowych.
Poprzednio dyżurującego gefa recepcE już nie
było.
Zastępował g~ wysoki blondyn, który nie znał
Maigreta.
- Znalazłem te klucze na korytarzu - oznajmił Maigret.
- Dziękuję panu, sir - odparł szef recepcji obojęt-'
nie.
Na środku hallu stał Bryan I oczyma ~awal do z,rozumienia komisarzowi Maigret, że chciałby z nim porozmawiać.

Mail!re>t podszedł do niego.
- Znalazł go pan? - zapytał Bryan. - To ten?
- Tllk, to on: A co z tą pa.nią?
- Wróciła do hotelu.
- I udała się do swEt,go poko]u?
- Nie. Jest teraz w baru:e,
- Sama?
- W tej chwi[! rozmawia z barmanem. Jakle będą dalsze dyspozycje dla ronię?
- Bardzo pan zmęczonyT
- Nie, wcale.
- W takim razie niech pan ma ją na oku jeszcze
przez dwie godziny.
- Dobrze, sir.
- Gdyby zabierała się do wyjścia, proszę mnie zawla·
domić, Będę w grill-roomie,
-128
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SOBOTA, 28 KWIETNIA
PROGRAM I
11.25
Refleksy. 11.30 Nasi
ulubieńcy.
12.05 Z kraju 1 :ze
świata.
12.20 Graj kapelo, graj
od ucha. 12.30 K0tncert życ-zeń.
12.50
OWiazdy musicalu. 13.25
Radiowy poradnik ro1ni.ka. 13.35

„Czerwome
gitary"
k:)!ltra
„Beach Boys". 14.00 Ze świa
ta naukl 1 techini.ki. 14.05 Spotka.nie z piosenką radziecką.
H.30
Sport to zdrowie. 14.35
Słynne walce opere>tk-awe
15.00
Stan pogody i wiadomości. 15.05
Ba.Ietowe opowieści. 15.30 Listy
z Polski. 15.35 Nowości muzyki
rozrywkowej PWM. 16.00 Wiad.
Tu druga :zmiana. 16.10 Rep. z
konkursu piosenki radzieckiej.
16. 30 Plyty z róż.nych stron Po!ska. 1.6.55 Propozycje .na
dziś. 17.00 studio Ml<>dych. 17.15
Przeboje tygodnia. 17.50 Rytm,
rynek, reklama. 18.05 Rytmostopem po kraju i świecie. 18.30
Jutro niedziela. 18.35 Wielcy
śpiewa•cy
operowi. 19.05 Mu.zyka 1 aktualności. 19.30 Węd
rówki muzycz.ne po kraju. 20 OO
Dzien.nLk. 20.15 „Od Werty1\skiego do D-onova.na, czyli 50
lat baillad i roma•nsów''. 20.50
Kronika sportowa. 21.00 Zgaduj
zgadula. 22.30 Zatańczymy, 23.00
Dziennik. 23.10 Koresponde11cja
z za.granicy. 23.15 ,.Musical w
przekroju''. 23.45 Melodie przed
pólmocą.

24.00 Wiadomości.
PROGRAM Il

brzezina . zl<>lem, czerwienią" pow. 13.5.5
Mi.n1 ,p~zegląd
tolklorystyczny. Dziś JapOt!lia. H.00
Więcej, lepiej,
taniej. 14.15 Reportaż literaok! „Pożótkle f<>t<>gra.tie''. 14.35 Polska muzyka
operowa 15.00 za.wsze <> 15.00 prog;ram dla dziewcząt 1 chl-0pców. 15.4-0 Melodie ludowe. 15.50
Przegląd
czasopism regionalnych. 16.00 Alfa i omega. 16.15
Wolfgang
Amadeusz
Mozart.
A.ktua1n<>ści

łódzkie.

17.00

„Okolice

lru.ltu:y":

dych.

„DilWię.kowe pocztówki",
56 lekcja
jęz.
fra,nc.
premiera. 19.30 Maitysiakowie.
20.00
Recital tyg<Hlnia.
20.30
„Lasy i w<>dy" - poemat Jana.
Kop.rowskiego. 20.40 Kącik starej plyty. 21.00 Kwadrans dla.
powa(!;nych.
21.15
Radi'>'-Va
skrz~"nka
muzyczma. 21.30 Magazyn z kraju i ze świata.
21.45 Wiad<>mości sportowe. 21 .50
Radlo•wy przewodnik koncertowy .. 22.30 Zespól Dziewiątka Nasz znak jako.Sci. 23.00 Ka~lki
z muzyczmego alpumu. 23.30

19.15

Wiadomości.

PROGRAM III
12.05 Południowe wyd. mag.
Z kraju 1 ze świata. 12.20 „Temat z wa.riacja.mi''. 12.25 za
kierownicą.
13.00 Na szczeciń
skiej a.ntenie. 15.00 Ekspresem
przez świat. 15.10 W paryskiej
dyskotece. 15.30 Odpowied>.! z
ró:ńnych szuflad.
15.45
Poezja.
romantyczna w piosence 16.05
ChUJck BoCTY - k,omp. wokalista. gitarzysta. 16.30 Ballady po
czesku. 16.45 Nasz rok 73. 17.00
Ekspresem przez śwlM. 17 05
„sto k-oni do stu brzegów" pow. 17.15 Mój
magnetoton.
17.40

11.40 Od Tatr do Bałtyku. 12.10
Gloo Ziemi Lódzkiej. 12.25 Aud.
tygodln.ia.
12.50 Radl-o.reklama.
13.00 Dla klasy III i IV (jęz.
polski). 13.25 Grają „Wa,rszawskie Smyczki''. 13.30 Stan pngody l wiad<>mo·ści. 13.35 „Sypała

16.46

Z cyklu

17.10 Radioreklama. 17.20 SlereQ
rewia. 18.00 „Militarne" u·w ertury Beethvona i Czajkowskiego.
18.20
Radi-awy term1.nar.z
muzyczny. 18.30 Echa dnia. 18 40
W i dnokrąg.
19.00
Studio Ml<>·

życie

-

1

twórczość

si~

17.50 Sami tego
a.ud. 18 20
Afro-jazz Randy Westo.na. 18.30
skończyly

gawęda.
chcieliśmy -

Polityka dla wszystkich. 13.45
Antologia miniatury muzycz.nej
- etiuda. 19.00 Ekspresem p:.ze 2'
świ at.
19.05 Boosa novy Joao
Gi1be>rt.o. 19.20 Kslątika tyg.odnia, 19.35 Muzyc-z.na poczta
UKF. 20.00 Korowód ta·nec.zny.
21.50 Opera tygoct.n!a. 22.00 Fakty dmla. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów.
22.16
Co wieczór
poWieść w
wydaniu dźw.
„Nęd-z,ntcy".
22.45 „Gdy gasną
światla"
śpiewa
Roberta.
Flaek, 23.00 Ulubione wiersze.
23.05 Wieczorne s·pobkan!e z zespolem The Fifth DimQnslon.
23.50 Na dohranoc gra Jacek
Mi kula.
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rółne

•

diety-cud,

trzy
bez

mające

•

Goś z ryb

w niebywale
krótkim o-Lasie przywrócić
potądaną
.muklą Unię,
Die naruszając równowag:1 w orgamzmle, jak się wydaje, minęła przynajmniej u na1. Chyba z dwóch zasadniczych powodów: nieskuteczności 1 uciążliwości jej
stosowania.
Zresztą, Jeśli nawet dieta Pow o duje
rzeczywisty spadek wagi claJa,
to Jej
działanie ogranicza •lę do czasu jej 1to1owa nia. Przerwa w diecie oznacza bardzo szybkie „nadrobienie" utraconych kilogramów.„
Nie znaczy to wca!e, by nie wymyślano nowych, gdy:t dla swych twórców przedsta·
wlają cne ogromną wartość fflnansową). Tak więc np. dr lrwin Stili man z USA
zaleca
dietę białkową lcbm.'le mięso, jaja, twarÓgi)
wykluczając wszystko Inne. lącznle z jarzynami I owocami I polecając pić w zamian dutn wody,
lstnie.ie leż
dieta gre.1plrutnwa
(propagująca
poza grejpfrutami tylko Jajk• I boczek), a nawet tzw. „dieta koch~111<ów"
Abrahama Friedmana, przy której głównym sposobem pozbycia się na.dwagl są stosunki
mU0&ne (ka:!:dy akt oznacza utratę 200 kalo ril !),

Moda na

DORSZ
W SOSIE CHRZANOWYM

kg dorsza . a dkll mąki., sóli
pieprz, I dkg Uuszczu do &mażen i a,
10 dkg chrz.anu, I d.kg
mąki. l~ dkg śmietany, cuk;e1'1
sok z pól cytryny, z.1elo.na I>-~
truszka.
Dorsza
rozmroz'\~
amyl!.
Ostrym nożem o<i.dzieUd filety
od kości grzbietowej. a nut/:p„
n•e tdjąć skórę
C,;yste filety
podziehć
na porcje, osolić. O•
prószyć
pieprzem I mąką, <·b·
rumienić na rozgrzanym
Uusz.
czu . Przygot.ować soo chrzanowy Zetrzeć chrzan, skropić cy-

dziennie sp<>t.yte
są mezbt:dne
.& Po drugie - p.ale:!:y
unikać
spożywania
nadmiernych
ilośc;
s-011 UuszczOw t węgi-0wodanów - I .nie jeść N1~ceJ,
n iż
tego wymaga zaspokoj~·"e
uczucia głodu. W naszych warunkach pożądane jest iw 1 ęk
szenie spożyc i a owoców t warzyw, w formie naturalnej lub
mr<>tonek.
A Po trzecie - witaminy są
orgamzmowi p-otrzebne. ale nie
zastąpią
one braku
różnorod
ności
spożywa„ych
p-okacmów.
Dz ien.na racja witaminy C potrzebna dla orllanizmu nie pnekracza 60 mg W przypadkach
przeziębień
jedynie - rdan :em
laureata Nobla. Linusa Paulinga - dawka ta p-owinna być
zwiększona
Nadmiar nlektc~ryrh
witam in (n.p D. E lub A) może być szkodliwy dla organizmu.
Przestrzeganie
tych
zasad,
przy jedn<>czesnej dba!ości 0
ruch, korzystan ie Łe spacerów
itp„ wp!ywa korzystme na stan
zdrow-0tny ! na zachowai11e
właściwej wag! u lud?.1 zdrowych Osoby cierp i ące na uburzenia przemiany mater!! w
sprawach żywie-mowych muS2ą
zasięgnąć p-0ra<iy lekarza.

POTJtZEBNA
JLACJONALIZACJA ŻYWIENI.A
W sumie jednak Ucr-ne eozezarowania sprawUy, te lud.z.ie
wierzyć w
na ogól 1>rzesta1i
możhwość szybkiego odchcidze.Ol.8 si-: dr<>gą
diet. zwłaszcza
że pociągają one mejed no krotnie T.a sobą bardzo 1zkodl1we
skutki uboczne.
dla zdrowia
Dziś raczej
zwraca się uwagę
na racjonaltzację całego systemu Odżywiania.

pl."Zestawienie się wynika
powszechneg-0
pnek-0nania,
:!:e sposób odżywiania wywiera
decydujący
wpływ
na stan
zdirow<>tny czlow1eka, · na jego
podatność
czy odporność wobec rozmaitych ch-0rób Pogląd
talq Jest niewątpllw1e uzasadW szerzeniu slę takich
niony.
plag krajów cywilizacji przemysłowej,
jak np choroby ukla<iu krążenia, mewlaśc1we odżywia.n.le s i ę (ob-Ok braku ruch u,
nadmiernego
napięcia
nerwowego Itp.)
z pewnoscią
ma swój Ud7.!al. Naj.Jepszym tego dowodem są statystyka japońsk1e. W kraju tym, w miari> przechodzenia na zachodni
system
odżywiania s lę, gwalto_wme wz.:asta Uczb.a przy?adkow chorob krązema, a il-0ść
zg-0nów z tej przyczyny jest
obecnie dwukrotnie W1E}ksza niż
To

J

posilkt

try ną
mąką

pośpiechu

Smietanę

rozmieszać

z

chrzanem przypraw :~
Sosem zalać usmarybę I krótko raiem za•
I

do smaku
żoną
g0otowRć.

zieloną

Pos;-nać

po<iek~n~

pietruszką,

podawać

I

z.emn1akami z wody .
DORSZ
PIECZONY

Z

BOCZKIEM

1 kg dorsza, 12 dkg wędzone•
go b0oczku 5 dkg cebuli, t.óli

dkg ma.sła, z,el-0na piet.ruszka.
Dorsza rozmroz.ić, umyć, zdJąd
t.Iety. Usunąć skórę, !>Odzielić
na foremne porcje. Katdą porcję
osol i ć,
oprószyć ~ pieprz.em,
ot.oczyć w bardzo drobno pr!;' ekanej cebuli Boczek p<>kroić w
C!enkie piaty. Porcje ryby Yll•
inną~
w piaty boczku. sp : ąć
szpadką. ul-0żyć na poomarowanym maslem pólmlsku !ub w
prod lżu, piec około 25 m\nut.
3

Rybę
wać

posypaną

,;ielentną

poda-

z sosem chrz<inowym lub

pom!<lorowym
:i
d-Odatkiem
ziemma.ków I sez-0nowej, ostro
.
przyprawionej salaty,
·

I~'''''''''''''''''''''-'''-'-'-'-'-~'-'-'-''''''''''''''''-'-'-'-'''''''''''''''''''''''''''-'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~
0
J::~:~::c~~ ::.::T ::
T o H' ~ .r to p r z e c z I.I t a ć
przed

duesięciu

laty.

Go to J·est ===-

się

Stanach
I w nieaposob-OmZjednoczonych
odzywiama
w
których
krajach
Europy z.achod.niej jest popularne tam hasło
„powrotu do natury" w sens ie spożywa·nla p-oka.rmów bardziej naturaJ.nyOll, a wię.c wolnych od upiększających I konserwujących
domieszek,
chemicznych sz.tucz.nych barwników. w sensie odwrotu od sztucznie rozdymanych owoców 1
warzyw, od drobiu, który w
swym tyciu nigdy nie oglądał
śWia tia -dziennego Itp. Pod tym
WZlflędem
z.najdujemy alę w
stosunku do zachodu w znaczhie lepszej sytuacji. w warunkach zach-0dnich uzyska.nie próduktów spożywczych choćby w
pe·w nej mierze zbllżonych do
naturalnych jest b-Owiem sprawą niełatwą
a ceny na takie
towary są tam jut dzisiaj Odpowied.ni-0 wysok ie.

-=
=

dojrza7
..
Iosc.

PRZYKAZANIA
DLA OTYl.YCH

•

Po pierwsze -

regularn-0gć

w odtywiamu. są lud.z.ie 'A'Y·
chodzący z domu
bez Cn!ada-

ledwie

nia,

w t>-Oludn ie po

coś

I

przegryz•jący
napychający się

powrocie z pracy do domu.
dla normalneg<> człowieka

Otóż

RA OD T GO, 1.E WBR
l'tiNIE~
, 00.TRZAŁO C
POZOS'l' \H 'W 1H.UNł J
\\Jl.Kl. !IĄ I ( nzrn (I ',I'O
HOSI r Wlcut l C..
łl' I Rl Kl!, KTÓRJ:Y :/'A. l'RZ'\ M-\1 I SIĘ W ROZl I NA .zen Jl ,lKK,o\I~
I. (lf\lłAKnRYZl.JĄ(,YM SIĘ
l~S łAf 0~(.f
l Cll ( IOW '\ I
Ił' ODPOWIEUZJAJ,....,0~(.I
Z-\ IJRl GĄ O ODĘ.
BYW
AK I onnROT rm. czt.own.:~ MIMO S\\1CH
'( AS1l I \T JEST
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I
r
1r"1.r·
?'.J
Jź
IC'
Dla osoby dojrzałej życie jest·
Lnn,\ eech~ csoliowoki <ł@J· eznym dla· csob:r dorosłej
psychicznie jest dojrzałość erzałej jest tzw. demokratycz!;Zymś więcej, ni.i:. zdobyciem
jest
ny charakter. Człowiek nie- mocjonalna. Jej oznaką
pożywienia. Z dalszej wypowieopanowanie PO'Pędów,
zas'PO·
dojnały uwa:i;a, ie tylko on
dzi
Allporta psychologa,
kajanie ich be.1.
wewnętrz
przeżywa prawdziwe cierpiewykładowcy na Sorbonie, wynie, lęk, zazdrość, tyl}<:.o )ego nych kon!liktów \ w spos6b
nika, , że j~ny~ z kryteriów
kraj, )ego rodzina -i jego 'Pr:t·e- aprob-Owany -przez społeczeń
osob-Owości. d<,ilrzałe) jest branie żywego udziału w jakiejś konania stanowią bezpieczną stwo. Odp0i:n-0ść na frustrację
jest inna u człowieka dejrzaprzystań. Poza tim wszystko
dziedzinie życia. Np. życie w
Inna u niedojrzałego.
rodzinie, studia, praca zawo- jest obce, niebezpiecz.ne. Wią łego,
dojrzały
próbuje
dowa itp. One nadają kieru- że się z tym dość tY"POwa po- Człowiek
z
nek życiu, one odWTacają za- stawa biorcy miłości. Osoba znaleźć rozsądne wyjście
niedojrzała
chce być przede każdej sytuacji. Niedojrzały,
interesowanie
od
własnego
„ja". Uczucie, które każdy z wszystkim kochana, a potem reaguje na konflikty nie PYtając rozumu o radę. A przenas posiada niejako od uro- dawać miłość. A gdy ją daje,
dzenia, to miłość samego sie- żąda uznania, zapłaty. Osobo- de wszystkim stara się oskarbie. Problem w tym, aby nie wość dojrzała jest bezintere- żać stronę przeciwną. Nie jest
szacunek
dla prawdą, że człowiek dojrzały
stało się ono naszym
„pa- sowna, żywi
nem", nie dominowało w ży drugiego człowieka - dla nie- jest zawsze w dobrym humorze,
pogodny.
opanowany.
go samego.
ciu.
Miewa również złe chwile, ale
charakterystyMpmentem

I

„
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FRANCUSKIE MATKI . LUBIĄ UBIERAC MAŁE DZIECI N A WZÓR I PODOB,!EŃSTWO WŁASNE.
TOTEŻ,
GDY UKAZUJĄ SIĘ W PRASIE ZDJĘCIA Z WIOSENNO-LETNICH KOLEKCJI DLA PAŃ, WSZYSCY WIEDZĄ, ZE W NASTĘPNEJ KOLEJNOSCI ZOBACZĄ ICH
Z MINIATURY TAKIE SAME MODELE W ROZMIARACH
OD 85 DO 125 CENTYMETRÓW.
Tak jest I w tym se.zonie.
Ostatni n'\lmer tygodnika
„Eile" przynió..sł swoim dwu milionom czytelniczek 4 &trony modeli pod wspólnym tytułem
„Dla nich również
modny jest tenis".
Brojekta.nci przyznają wprawdzie, że te u.branka ol>ok
niewątpliwego uroku, mają i poważną wadę: są' b i ałe
a więc bardz-o „brudzące". Jednak obstają' przy ich Ian~
sowaniu, proponując, aby na co dzień mamy kłą,9ły pociechom tylko biały sweterek lub bluzeczkę, natomiast
spodnie czy spódniczkę granatową, ewentualnie czerwoną.
Od święta zatem,
które dziecko spędza pod czujnym
okiem rodzicielskim, paryska moda dziecięca przygotowała komplety identyczne z tymi, w jakich w latach dwudziestych wychodzili na kort eleganccy pa.nowie i panie.
Pokazano b iałe wełniane długie spodenki z mocno za.rysowanymi kantami, białe pulowerki z płytkim trójkąt
nym wyciędem, obramowanym granatem i czerwienią,
białe plisowane spódniczki oraz spodenki pned kola.na,
ale nie i:nini, gdyż takowych w latach dwudziestych nie
znano. Wierność to wi!'lrność! Nogi małych paryża·niątek
obuto w białe płócienne sznurowa.ne półbuciki, popularnie
zwane tenisówkami; nosi się je z białymi elastyczp.ymi
skal'petkami z granatowo-czerwonym paskiem u gór7.
Fakt, że najmłodsi mieszkańcy światowej stolicy mody
wyglądają w tym wszystkim prześlicznie, nie uśpił jednak
czujności rodzicielek, które jak I nasze polskie mamy
- mają dość problemów z pracą na dwóch etatach, żeby
ich sobie dooawać za podszeptem mody. W redakcji
„Eile" rozdzwoniły się telefony. Czytelniczkii chcą. owszem, ubierać dzieci modnie. ale niech to nie będzie kosz-

raktyczne,

:"i

<ft!;!

modne
~

'

ęfi:~

także

z

własnych

Osobowość
się dużym

projekty:

Barbara

błędów.

dojrzała

cechuje
stopniem świado
mości,
rozumieniem
samego
siebie i inn vch, jasnymi ideałami,

wyraźnie

określonym

celem życia, zaangażowaniem
w pewne dz iedziny działalno
ści, posiadaniem jakiejś pasji.
Istnieje tyle dróg dojrzewania, ile jest jednostek i wła
ściwie każdy czlowiek obiera.
indywidualną

drogę.

Oprac.

z.

Ch.
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Wiosna to okr~ ślubów i wesel. Wiele dziewcząt szy.
kUJe Slf< ao teJ WJ..eJ1UeJ uroczysi0sc1. h.ażaa c.llce w ta kim d.rnu wyg1ądac naJpif<KllleJ. w ymai;a w Jeur1aK l.locllę ~tarań, 01egan1a, no i„ .aecyzJ1 w c"y1u WY•tąprc
na wła.snym sJU01e. W suknoi dług!eJ, czy k1ot.K:1eJ1 L. Jak1eJ uszyc Ją t.KanL11y, co włozyc na głowę, Jaki ouk1et?
A w1~ najwazn1ejsza jei;t decyzja. Bo w tYm prze<Umocie moda nie Jest rygory.s.tyczna, ·ma.z.na wy br ac cos w
czym najba•dz1ej do twarzy, tg.ki stroJ, ktory poaKresl1
urodę.

Aktualnie zdecyd-0wanie modniejsze są suknie długie,
bardziej uroczyste. Dominuje koloc b1aly, ale mozna wybrac któryś z jasnych pastel-0wych kolorów: zołty, kolor
pudru, Jas•ny i bardw czysty bei:, błękit itp. Tkaniny
takie jak żorżeta jedwabna, i.orż~ta wełniana, koronka,
żakard jedwabny, bistor. Najmodmejszy jest muślin jedwabny. Przez projektantów mody są najczęściej proponowane suknie romantyczme, a takżę w stylu spoJ"towym.
Rys. 1 - Suknia w stylu sportowym. Duży rozchylony kołnierz, długi rękaw z mankietem, spódnica w za·
szyte fałdy. W talLi szeroki . pasek zapięty ozdobną klamrą.

tem jeszcze jednej godziny matczynego wypoczynku. proszą więc o bardziej praktyczną
mini-wersję tenisowej
kolekcji z lat dwudziestych.

Rys. 2 - Suknia długa w stylu - romantyczn"ym. Fanta•
zyjne rękawy, długie, zapinane na drobne guziczki. U góry rękawa dwie falba.nki z koła sięgające do łokcia. Na
szyi modne perły.

Czy paryscy projektanci uznają ich racje i wysuną al·
- zobaczymy w najbliżs~YI? . ~a
s·ie.

Rys. 3 - Welony są mniej modne. Gł-0wę ozdabiamy
kwiatami lub wstażkami. Jeżeli welon, to dość krótki
i raczej przy sukniach w stylu romantycznym,

ternatywną propozycję

's

• T'

umie żyć ze swoimi stanam.1
emocjonalnymi w ten sposól:>,
by one go nie oszukiwały, nie
prowadziły do irytacji,
nię
zakłóc.ały dobrego samopoczu„
cia innym ludziom. Wie, ż•
jego błędy nie ranią śmiertel1
nie jego ambicji, honoru, a1
przekonania innych ludzi nili
są zagrożeniem
jeg-0
„ja",
Stąd ju.i: krok do
szacunku
dla przekonań 1 uczuć innych,
Cdowiek dojrzały pózostaje
w
bliskim
kontakcie
1.<!
światem
realnym.
Wid21i
przeqmioty, ludzi, sytuacje na
właśeiwym miejscu,
prawidlowo je ocenia, nie demoni.
zuje. Podobnie widzi i siebie.
Rozróżnia cechy, które posiada od tych, które inni mu
przypisują. Jest to właściwość
bardzo cenna. Dzięki niej można widzieć siebie takim, jakim się jest naprawdę.
Z
cechą realnego spojrzenia na
siebi~ wiąże się problem humoru, umiejętność śmiania siQ
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,,Zyć dziś, umrzeć
Na ekrany klna studyjnego
;,Stylowy"
wszedł
nowy film
japoński pt. „żyć dziś, umrzeć
jutro". Ten społeczno-obyczajo
wy dramat wyreżyserował Kanet0 Shino.o 1eden z najwybitn iejszych
współczesnych
twórców filmowych. >1utor tak)ch
t yt ułów jak „Naga wyspa", „Kobie:ta.

~~abel",

,.Kobieta

kot",

„L1btdo · .
Treść „Zyć dziś,
umrzeć jutro" oparta jest na autentycznym wydarzeniu. na podstawie
książki
pt. „Lzy <?łupoty". napisanej w celi śm:erci przez oczeku jącego
wyroku młodocia
nego przestępcę Reżyser usllu-

jutro"

je znaletć motywy I dociec
przyczyn zbrodn1. Odwołuje si<:
do :z.darzeń 1 dzieciństwa bohatera I są to najbardziej wstrzą
sające
momenty rilmu
Matkę
chłopca
gra Jedna z najlepszych
aktorek
japońskich
Nobu.ko Ctova.
Ostatni film
Shindo stanowi l!orzkie wyzwanie. oskarżenie spolecz„ństwa,
które przez st.osunk1 w nim
panujące.
b11dz1 w ludztach okrucieństwo

dni.
dzi~.

1

Dodat
umrzeł

orae'nieniP.
należy.

1utro"

ny zostal Zlotvm
MFF · w

l\'loskwie

że

zbro„żyć

nagrodzo-

Medalem na
w

1971

r.

(hosz.)
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ZA
le wiem jak kto
(ludzi
inne
zdanie
proszę o
listy), ale
ja
zabieram się do lektury•
„dzienników''. wspomnień, prze_
ważnie ze sprzecznymi uczuciami Tak samo zresztii do czytania dziel b;ograricznych w rodzaju ksiiiżki Paintera „Marcel
Proust". traktujących z natar·

N

czywą

dociekl1wo~cią o każdym
s7.czególe życia pisarza. z któ-

,

LITERACKIEJ PRYWATNOSCI
wnętrzne
pisarzy,
tworzqne
przez biografistów. Czyżbym lękala się tego, co w Wielkich
Zmarłych ujawni się z małości. czy z małostkowości? Czyż.
by to była obawa
przed Ich

Wielkich Zmarłych, nie wypowiedzianych z różnych wzglę
dów za życia,
szczerych są
dów 0 współczesnej im rze-

rego Wyprowad1a się dzieło. postacj I przedstawione zdarzenia.
czywistości, o postaciach z teZastanawiam
się„
skąd
we własną
autokompromitacją,
go okresu. nie - odsłonięcie
mnte ten IP,k I niechęć do
,.--,;gJę<l.n'e
p rzed spłaszcza n em
żródeł, -~ jakich
powstawały
dzienników.
wspomnień.
bio- ich osobowości pisarskich dokoi<:h dzieła, ale„. „skandaliki z
grafii?
Powiedzmy
doklad- nywanym przez opisywaczy żyżycia prywatnego
arty~tów".
nie.i
do metody
biogra- cia Wielkich Zmarłych?
W ·
·
b
h
dzieła liteb
·
·
·
łasnie to, ze Proust ył oficznej - badania
rackiego
Ba! Czy tylko we
a witam srę. czego . mne- mo.seksualistą i swojego ukogo: ego m1anow1c1e, ze
h
mnie? Wiem. spora częś<' Cz:.1„
C t
'k.
c anego szofera Alberta „przetelników
lubi
tego
rodzai u
sporą częsc
zy e1nr. -ow robił" na Alberty
I• c:o to
„dziennikowe•. autoportrety wlainteiresuje nie
UJa?'- - 111a wspólnego z w rtOścią sasne twórców, tub portrety we- ni<Niie prawdziwych poglądow mego dzieła Prouslja?), że !i____...,..,.
nansował
dom publicz.ny, w
którym sam często [_Zebywał.
Obawiam się,
że
byt wielu.
czyteln ik'"ów
przy · ąga
do
dzienników żeroJ'l}_skiego jego
ekshi bi<ejonizm erotydzny przede wszystkim, a do „Dzienni·
ków czasu
wojny •
Nał
kowskiej nie jej odczucie
II wojny świato.wej,
nie jej
postawa intelektualna wobec
zjawisk
życia
kul
alnego
tamtych
la.t, ieJ i>rzeżycie
„czasów pogardy", ale opi y ..•
jej przygód miłosnych, jej za.
Było to, , zdaje
się. w czwartym
kiego
gestu w zapotrzebowywan\u
bawne UlJprczywie c\f! onstro.dniu owej przerwy, kiedy nad basewane mniemanie o so bie jako
„środków wyrazu". C'Zęsto wymagają
nem, gd'Zie
ulubionym
zwyC'.i:ajem
o „grande amoureuse" wyb~t
ogromnej ilości statystów,
sprzętu,
pływał reżyser w ' swoim
plastikonych ludzi jej okr~u kompirotechnik.i, aby
potem, na stole
wym „leniwcu", ukazał
się
helipozytorów, krytyków. lsarzy,
k..-pter, z którego PQ wylądowaniu
montaiowym, jednym cięciem noży
łącznie z tym.
który nigdy
wysiadło
czterech
„Zjednoczonych
przec ież kobiet nie lub ; koczek cały ten „kram" wyciąć.
Producentów". którzy film ' finansobiedątkowatość tej „pie wsicej
wali. Namawiali przez dobre kilka1 w tym miejscu wchodzimy
na
damy literatutry", dbał j
w
dziesiąt
minut,
aby.
pracę
nad
filtereny, na których rolę odgrywać zaten czas głodu, chłodu,
niemem
podjąć
bez
120
białych
kotów.
czyna złoto. Dodajmy - społeMne. ·
ludzk,iego ucisk·u i
zbrodni
Reżyser jednak nie chciał słyszeć o
o„. piękne kapelus zę, Ó SWO•
to przykłady. W jednym z na.
odstąpieniu od swojego 11amysłu. · Wteje popielicowe futerko, o a.
kręconych ostatnio filmów redy któryś ze „Zjednoczonych Produwantażowny szlafroczek,
któżyser zamówił do wielkiej scecentów"
za · pomocą nowoczesnej
rym, niedomagając, przyjmony batalistycznej 6 tysięcy stastrzelby • wiatrówki, jednym śrutem
wała swoich wielkich po pi6·
tystów. Dodajmy do tego wozy, konie
dziurawiąc plastikowy fotel reżysera.,
rze kolegów, jak twierdai i inny . sprzęt„. I to ws7.ystko do jedwpuścił tego ostatniego do wody. Ką
adoratorów (to też sposób Die.
nego ujęcia. Koszty? Około 50 tys.
piel widać pomogła, · bowiem film zopoddawania s·ię grQ!k wojen.
złotych. Jak się okazało kamera w dalstał dokońc-zony, a wid'zowie nie monej - można powiedzie<'!).
nej sytuacji objęła tylko połowę z
gli dopatrzeć się owych 120 białych
Obawiam się zbyt
elu
owych 6 tysięcy ludzi. Ale
płacić
kotów w interesującym skądinąd odron.icznych uśmieszków na utrzeba było wszystkim.
brazie.
stach
czytelników, czyt ·ą
Inny przykład. Wynajmuje się prycych naiwne, pełne samo &•
owróćmy na ziemię
ojczystą.
chwytu, słowa
tej przec1 ż.
watną willę w . Warszawie (podobno
Skąd bierze się wśród naszych
sześćdziesięcioletniej kobiet
o
rodzimych twórców owa bezod jakiegoś dyplomaty
jugosłowiań
swojej urodzie, o rozsie atroska w dysponowaniu społe·
skiego), aby nakręcić scenę we wnę
nym uroku, którym czaro
cznym pieniądzem?
trzu •. N a. ekranie efekt ta.ki sam, jała (rzekomo) wszystkich dok Można ją wytłumaczyć
w spQsób
la siebie mężczyzn. Obaw.la
ki uzyska.no by realizując ową scenę
się zżymania na nią tych 1 niezbyt . zawiły. Reżyser i operator nie
w którymś z pomieszezeń na terenie
dzi, któirzy konali w więzi •
są bezpośrednio
odpowiedzialni
za.
wytwórni film~wej w Łod'lli
my
niach z głodu i tortur, prz
koszty filmu. Kierownik
produkcji
Wrocławiu.
sz·li ixzez mękę obozów, al•b.
natomiast nie ma wielkiego wpływu
stracili tam swoim najbliż
Zna.ny jest także i ·inny przykład.
szych, Óbaw•am s·ię, że będ
na reżysera i opera.tora. Gdyby dziasię zżymać, gdy napo.tkają
łał na zasadach „Zjednoczonych Propolski reżyser w swoim
Pewien
„Dziennikach" narcystyczne na
ducentów"
włoskich.„ a to co inneczasie przebywał we. Włoszeclt, gdzie
rzekania autorki na jej biedę
go,
T·am
współpraca reżysera z prowojenną, na zimno, niedostatpo zawarciu kontraktu z wytwórnią
ki w żywności,
na f izyczn e
ducentem (czytaj kierownikiem pro„Zjednoczeni Producenci"
realizował
wy•s Hki dżwiga.nia pudeł z pat!ukcji) jest ba.rdzo ścisła, czego przyfilm. Jak opowia.d'ali potem jego kopierosami,
jej
mającej
kład podaliśmy .••
bądź
co bądź oficjalną,
ledzy zażądał
„polskim zwyczajem"
państwową trafikę, a pod rę
spr!lwadzenia.
na plan 120 białych
Na uroczystej premierze kolejnego
ką
przyjaciÓł
za wsze go.tokotów. Taki mia.I wtedy twórC'lly za;
polskiego filmu, dobrego, a.le· bar!lzo
wych do literackich rozmów i
mysi. Narobiwszy tym zamówieniem
drogiego, rozdawane są nagrody. Ru(jak mniema) do „rozmowy'
serc", przyjazny dom w Górzamieszani·a w grupie zdjęciowej, zalony dyplomów I koperty otrzymują z
kach, gdzie mogła się chrogłębił się w plastiko~y, nadmuchiwarąk przedstawicieli
bardzo poważnej
nić i żyć w ciszy. zieleni, acz
ny fotel I pływał sobie spokojnie po
instytucji reżyser I operator. Dwaj
w nie najlatwiejszych warunśrodku dużego hote~owego
basenu.
królowie władzy nad sztuką filmową.
kach, mającej w końcu ów
cud opieki i wręcz zaborczej
Ponieważ trudno
,było w krótkim
Jeden włada mirrą, drugi kadzidłem •• ,
tkliwości sławną Genię.
czasie tyle białych kotów „zorganizoNie ma trzeciego, tego od złota.„.
ielu z nas uderzyła Jej
wać" zdjęcia :wstały
przerwane na
taka sobie
n iby mimowolna, a brzmiąca
jak
ANDRZEJ WOJCIECHOWSKI
kilka dni.
zarzut, uwaga o Jarosławie Iwaszkiewiczu. jako o czło

o

Z

W Szkole Filmowej powiada.ją mą
drzy profesorowie studentowi - przyszłemu kierownikowi produkcji: „Pamiętaj, że jesteś na równi z reżyse
rem i operatorem twórcą dzieła, a co
więcej
dysponujesz
społecznym
groszem."... W trakcie realizacji, w
plener-ze czy hali zdjęciowej. sprawa
rozgrywa się pomiędzy reżyserem i
opera.torem.
Kierownik
produkcji
uważany jest, jako „ten, który ma za
wyłączne zadanie kontrolować
wydatki I poganiać .do pracy."
Czy słusznie?

Kierownik produkcji realizuje np.
przez 10 lat, d'Ziesięć filmów. Pracuje
niemal bez przerwy. Film za filmem.
Reżyser w tym samym czasie. (jeśli
jest wyjątkowo dysponowany)
może
zrealizować połowę. Czyli pięć. Przeciętnie jednak 3 lub 4 filmy. Zwykle
pomiędzy jednym a drugim
następu
je dłużs-za przerwa. Wniosek z tego
taki, ie kierownik produkcji jest w
filmie „na bieżąco". Zna lepiej możliwości techniczne i realizacyjne wytwórni. Tym samym wie niekiedy
więcej o samej realizacji i technicznej
stronie filmów
niż reżyser,
który
na ogół ud.ział swój w filmie ogranicza do na.dania mu wizji artystycznej. Podobnie rzecz się ma z operatorem.
Polscy

reżysel'l!y

znani

są

z szero-

Karczewska .

Na rynku księgarskim brak polskiej powieści współczesnej, zapasy ciekawej beletrystyki obcej też zdają się zupełnie kurczyć, „~"Zafa z kokardką",
czyli Biblioteka :::;::
Myśli Współczesnej
zaczyna robić bokami. Coraz więcej za to d11ienników, pamiętni·
ków, wsp0mnień, listów, z których pnnajemy .,duszę" pisarza, jego sądy o współ
czesnej mu rzeczywistości, motory przet\varza.jące tzw. życie w fikci,ę literacką; oceny
dideł innych pisarzy. widzenia tych innych pisarzy, stosunki wewnątrz klanu,
przyjaźni, miłości, nienawiści. I przy tym wszystkim spojrzenia na samych siebie. Pojawia.ją się też coraz ozr,ściej monografie i utwory biograficzne, ukazujące tropy źródła, z ja.kich powstały dzieła Wielkich Zmarłych.

mających

wykło się ma.wiać,
źe film
produkuje tzw. grupa zdjęcio
wa. na c-zele której stoją trzej
rea\i'!:alony. R.eiyser, operator
I kierownik prollukcji. Tnej królowie. Jeden ma mirrę. drugi kadzidlo„.
Ten trzeci ma w ręku złoto. Powiedzmy, złotówki. Po zakończeniu filmu
każdy z nich musi rozliczyć się z tego, jak przypisane mu wa.lory wykorzystał. Z wonnych
kadzideł
rozliczy6 człowieka trudno. Inaczej jest
ze zlotem. Tutaj nikt nikomu oczu
nie zamydli.

Wanda

O

p

W

Jej krytyczny stosunek do napisanych przez nią dziel. Mali>
p isarzy i żyjących, może Jerzy
Andrzejewski w swoim diariuszu. drukowanym w „Literaturze". umie bez osłonek napisać
o swojej , zawstydzającej go niechęci do tego, co sam stworzył,
może jeszc2e
wielki kompozytor współczesny Witold Lutostawski. umie powiedz.leć, że
„akt twórczy to akt rezygnacji" Niewielu twórców ma tę
wiedz
nieuniknionej niedo•konałołcł
go. co człowiek
i<!olf)V jest li worzyć i od'.\·agę
gJośneJo m6 ·enia o tym,
Być mote
moja niechęć d-o
gru'bych t.ollllszcz zawierających
,,dz!enn!kł"',

„\vspon1.n'.en ~ a" ,

jest

-zjawlslciem Qidosobn ionym. Niektórzy pow dają, że słabostki
Wielkich Z arlych, bebechowa.

swojego życia pryZeromskiego1

te obnata
watneao

Nałkowskiej;

awistn!cbwo Bertolzawodowe
ta Bteehta który w literaturze
niemieckiej „nie uważa" niko·
go prócz iebie samego, że sa•
mozadó
nie i adoracja swo•
1ch osią
ę~'
wyrażana ptzez
innych t órców
„dzienników'~
t.<> ba
zo Jud,zkie cechy, które
zbU ją
czytelników
do
Wielkich Zmarlych, różniących
się o.d Jl'ich
tylko„. talentem.
Może,

że.

le zapomi.najmy jednak
o jednym: dziennik pi-

N

za jest nie tylko uti-waleniem
przemijających chwil, to nie tylko zap.:_s-ki,
tóre mogą się kiedyś
przydac do powieści, to nie
tylko s·powiedź pisarza przed
samy
sobą, to także przeslanl,ę dla potomnych. Skoro pisarz i.sze dziennik, a robi to
Mjcz śg>iej z myślą o druku,
czyni to nie tylko, aby poW1ed ieć to, co ma do l'Q·Wiedzema męd·rszego, czy c·iekawsz~_g , niż mogliby p,g_wiedzieć
lud e przeciętni. Pisze także
z
ślą używając ok!"eślenia
Gomb•rowicza „jaką
sob'e zrobić gębę".
Jak się
„us awiĆ" wobec wnuków i
prawunków, jakim
utrwaEć
.siebie w ich pamięci - jako
euforycznie zachwyconego sobą artysty, aby zachwyt ten
utwierdził w Czytelniku je<"p
(dpmn iemaną
lub
isto•t.ńą)
wiel kość, jako nie doceniąnego
życia
nonkonfornistę niera wiedHwie sądzo•nego, więc
a tego
zgorzkniałego,
jak
Irzykowski, czy jako wi.elką
damę li~eratury
o umyśle i
alencie podziwia.nym
przez
szystkich, a oble1?ana przez
ażdego niemal
napotkane!(o
lnężczyznę. JaJc
ZoJia Nał
kowska.
Ale „Dzieon•ni·k" bywa często
pozornie
tylko dziennikiem,
~biorem
robionych na żywo
notatek.
Dziennik,
jak w
przypadku
Kafki,
Maliraux
czy Gombrowicza, bywa dziełem literackim pisa·r za.
Czas.em . jedynie. o·n powstan•ie z
twórczości,
kiedy sito czasu
odsieję

zwietrzałę

romanłe,

wieku w czas wojny „starannie

głuche

jak zwykle ubranym".
Ten
Wielki żyjący dawał w owych
latach dach nad głową, wikt 1
opierunek wielu schorowanym,
wynędzniałym kolegom.
Osobiś·
ci„ ubawiła mnie jej bezmierna troska o
każdą
napisaną
stronicę w latach
wojny, podczas gdy obracaly się w gruz
1 popiół cale skarby kultur narodowych,
gromadzone
przez
stulecia.
~le ujął
mnie
jednocaeśnle

miałkie

parabo_le,
społecznrk9stwo,
wy-

blakłą

o.po. wieść obyczaj-Ową.

pow1esc1 -

Ale należeć będą do tych jedynych, ocalonych od komornika czasu te d~enniki, których forma była tylko świa
~m i e pr zy jęta konwencją literacką dla treści nigdy ni~
przemijających„.

DZIENNIK ŁODZKI Dir 100 ,(7691)
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e Czterdz iesty sklep „Proga ru"
e Ponad 8 lys. len wyrobó w
e W czerwc u rusza wytwór nia

Łódź

prz ed
Świąlem Pracy

na Nowych Sadach

Garmażeryjne

miasto przyg,otowuje się do 1 ]\faja. Gmachy, frontony domów, bramy przybrały odświętną
Szczególnie
dominuje czerwień i biel.
szatę trasę
stara.nnie dekoruje się ul. Pi.<>trkowską pierwszomajow ego pochodu.
Całe

Na zdjęciu: m«i>ment woiągamia kol0<rowej
ty" na budynek „Grand-Hotelu ".

w

(zch)

L. Olejniczak

Fot: -

~~

~
~

I

~
~

~

JDłodojć
Pio trko wsk iej I

Dru ga

w

czątek.
wyponależy
Podkreślić
M. Płazy,
wiedź inż. arch.
na
uwagę
zwróciła
która

„szczegół" na razie tylko dyskutowany, że należałoby nie
tylko działać w kierunku zasłonięcia plombami podwórek,
z
~le zroqić także porządek
oficynaqii. ·Te sprawy opracoUrbanistyczny
w.Sie ~espół
OCIZ- ródmieście •. M~jmy nadzieję, że na opracowaniu się
nie skończy. Wiemy wszyscy,
że plomby nie załatwią nam
Piotrkowskiej tak jak nie zaW
Wolności.
łatwiły Placu
jednym i drugim przypadku
wystarczy wejść na zaplecze,
że i tam
by się przekonać,
musi się dużo zmienić.
AP

holełu

"
miejsc

Co się aktualnie dzieje w
Polonii"?
Jak nas poinformował kiekor'ica
do
rownik hotelu,
czerwca br. brygady Miejskiego Przeds. Budownictwa Komunalnego nr 1 winne ukor\.ciyć remont skrzydła od ul.
Narutowicza, w którym mieści się 40 pokoi (około 90 łó
ten jest ostażek). Termi.n
teczny, ale nie wiadomo czy

-0

będzie
pracuJą

dwie
osób.

w

Polonio"

Lodzi zawiadamia,

PKO
że

dnia

16 kwietnia 1973 r. odbyło się
kolejne 57 publiczne lose>wanie
ua
przypadających
premil,
premi<>we obiegowe książeczki
wystawiooszczędności<>we PKO,
.ne na terenie m. Lodzi i województwa łódzkiego.
udział
W los<>waniu wzięły

dotrzymany, ponieważ
hotelu zaledwie
w
łącznie 11
brygady -

zostanie
zatrudnioprzy remoncie hotelu,
na
jest czy 30 czerwątpliwe
wca przekaże się do użytku
dalszych 40 pokoi w „Polonii".
nie
więc
załoga

Jeśli

zwiększona

(J, Kr.)

6.051 premii dla
Wojewódzki

oszczędnych

którym
książeczki,
premiowe
przydzielone zostały losy <>d nr
<l.034ł2.
nr
1 do
premiowych . ksią
Właściciele
żeczek, którym przydziel<>ne zoW/\

•lHH' \I

JO"iOW

otrz,y-

zawla·
z PKO oddzielne
domienie o wylosowanych premiach oraz o wysokości kwoty
przypadającej do wypłaty,

mają

Losowanie samochodów-premii PKO
28 i 30 kwietnia
W dniach
1973 r. o godzinie 9 w sali Teatru R<>zmaitośei, ul. Moniuszki
ła odbędzie się publiczne losowanie premll w postaci samoch<>dów osobowych na książecz
ki oszczędnościowe PKO premiowane samochodami wystawione na terenie m Lodzi i wojewó<lltwa lódzj{iego. Dziś odbę
dzie się losowanie dla książe•

1 Maja

mięsno-wędlin~arskiej.

I

w łódzkich hotePrzy katastrofalnym braku
lach przeci;igająi:y się remont hotelu „Polonia" musi budzió poważny niepokój. Dość powiedzieć, że przebudowa
tegt gmachu bez przerywania normalnej działalności
całkowicie ma być zausługowej trwa już piąty rok i
kończona dopiero w czerwcu roku przyszłego. Wówczas
t-0 przekaże się do użytku kawiarnię na parterze i cocktail-bar. Koszt wszystkich robót oblicza się na około
17 mln zł.

OdclZiał

się Swiętem Pracy
zbliżającym
godzinach pracy handlu.

JUTRO TJ. W NIEDZIELĘ w godz. 11-16 otwarte
HandloChodzi po prostu o architek- ~ będą domy lowarowe. „Uniwersa!", „Central",
~ wy Dom Dziecka, „Teofil", „Pionier", Dom Obuwia i
tµrę współczesną, która pod34 piabędą
czynne
~ „Parada". W tych samych godzmach
kreślałaby urok „sąsiadek." a
cówki PSOiK branży włókienniczej, dziewiarskiej, konprzytłaczała ich swoją
nie
~ fekcyjnej oraz komisy. Sklepy spożywcze i zakłady gaagresy wnośc:ą.
w każdą niedzielę.
Okazuje się, że nie wszys>:y ~ stronomiczne czynne będą jak
W PONIEDZIAŁEK wszystkie sklepy czynne będą jak
obecni na naradzie podzielali ~
poza poniedziałkiem,
ten pogląd. Słyszeliśmy pro- ~ w każdy inny dzień tygodnia wybudowania plomb ~ tzn. dłużej. Otwarte też będą placówki Miejskiego Hanpoz)'(!ję
w stylu „sąsiadek" a także ~ dlu Mięsem.
propozycje zastąpienia w og~ ~
1 MAJA sieć handlu detalicznego i zaklady gastronole owyc!J plomb p omnikami. ~ miczne czynne będą jak w niedzielę. Od godz. 7 do czaPiotrProgram porządkowauia
~ su zakoiiczenia pochodu (ok . godz. 13.30) olwarte będą
kowskiej dopiero wchodzi w ~ sklepy spożywcze, mięsne, „DeJ:katesy", zaklady gastrożycie. Plomby, o których wy~ nomiczne - zlokalizowane przy miejscach zbiórek, trapodopiero
z.eh.
sta.now i ą
żej,
sach przemarszu i pochodu.

Zólw ie tem po

I

ze

zakłady

~
~
~

'dii
ciyTa przede wszystkim elewacji owych domów. Autorzy
są zdania, że nie powinny one
są
.nawiązywać do domów
siednich - zabytkowych. Bydla sałoby to krzywdzące
i kto wie,
mych zabytków
końcu byłoby wiadoczy
me co tu jest zabytk iem a co
secesji.
imitacją
XX-wiecz.ną

~

związku

Dziś, wszystkie sklepy spożywcze i przemy„łowe oraz
gastronomiczn e czynne będą normalnie. Natomiast o dwie godziny dlużej otwarte będą sklepy branży

~

~

przebu dowy

W

~ nastąpiły zmiany w

CzytelniJak już naszym
kom donosiliśmy, arch. arch.:
·H. Jaworowski i E. Kasprzak z
Miejskiego Biura Projektów
domów,
opracowują projekty
które mają s&anąć przy P10tr103, 105 i 115-117
kowskiej
-118. Budowlani jesienią wejdą na piac budowy.
, Zanim zrelacjonujem y głów
Rady
ne myśli z dyskujsi
Ochrony Dóbr Kultury na ten
temat, przypomnijmy , że doi
my te mają na parterze
mieścić
pierwszym piQtrte (dotyczy
kawiarnie i sklepy
to Piotrkowskiej 103 i 105) lokale Orbisu (115, 117, 119) pomieszczenia adminiwyżej
stracyjne róż,nych instytucji.
rzecz
także
Przypomnijmy
projektanci mieli w
ważną:
tym wypadku możliwość doprzeznaczenia o-pasowania
biektów Ao warunk.ów otocze-

ni~

~

01wa1le domy~
~
low aro we
ponieddałek: cz~nne sklepy ~
~
mięsne ·

niedzie le:

czek samochodowyc h z wkłada_
mi po zł. 9.000 - założonych w
I Odziale PKO w Lodzi, zaś 30
kwietnia z wkładami po 6.000 zt
założonych w I Oddziale PKO w
Lodzi i dla książeczek z wkła
i zt 9.000,
dami po zl. 6.000
otwartych w oddziałach PKO na
terenie województwa łódzkiego.
Przedmiotem losowania b<:dzie
195 samochodów osollowycn,

pz!ENNI~ ŁóDZKI lllr ~oo !769~ -'

r&

~

~~

~

~
~
~

~

~
~

są
garmażeryjne
Wyroby
artykułami, z których zbytem
na co dzień nie ma kłopotu.
To co smaczne rozchodzi się

szybko. Problem tylko w tym,
aby w garmażu była dostateczna ilość dobrej jakości. Jak
pod tym względem zapowiada
się rok bieżący. którego pierwsze cztery miesiące mamy
już właściwie poza sobą.
Przewiduje się roczną produkcję w wysokości 8.143 tony przy 6.747 tonach w ubiegłym roku. Zaznaczy się zwła
duża podaż mrożonek
szcza
dotychczas
Jak
mącznych.
mrożonki z Wojewódzkich ZaChłodniczych rozprokładów
przez sklepy
są
wadzane
owocarnie oraz
„Progaru".
sklepy spożywcze. mające odwarunki chłodni
powiednie
cze. Nieczęsto jednak w tych
placówkach spotyka się pelny
asortyment mącznych mrożo
nek. Przydałby się wiec w
jeden
przynajmniej
Łodzi
sklep wzorcowy. gdzie można
wyboru
do
mieć
by zawsze
pełny asort:vment produkótw,
zwłaszcza

„Progar"

~

~

~
~

~
~
~
~
~

!~

~

~~

spodziewa

się

lnformaeJa teleronlczna
08, 666-11,
Pożarna
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie 110
PogoLowie wodocląsowe
Pogoło,Vle p.r;owe- PogblOWi& leitera.e•Yt~i·
Pogolowle ciepłownicze
Informacja kolejowa
Z65·9ł,
Informacja PKS

Straż

14
03
59J-S5

us

17
~&5-ł&

395-85
3Sł-28

US-81
655-55

iU-ZO

TEATRY
„Henryk
WIELKI - godz. 17
VI na łowach"
POWSZECHNY - g. 18 uKlik
. Kla,k"'
„Don
&00z. 19.lii
NOWY
Jua,n" (przeds. zamk.n.)
„Lek2'0
godz.
MALA SALA
komyślna s iostra"
godz U.30 „PlaJARACZA cówka'", godz. lS.:iO „Kram z
p iosenkami" (zamk.n.)
TEATR 7.li - godz.. 19.li „Trę
dowata"
MUZYCZNY - g, 17.3-0 „Wielka aleja" (zamk.n.)
ARLEKIN - godz. 17.30 „Złota
rybka"'
PINOKIO - godz. 17.30 „Lis detektyw"
CYRK WIELKI - godz. 19
FILHARMONIA - godz. 19.30 Koncert symfonic,zny - ork.
PFL. Dyrygent: Z. Szostak,
SolLstka - I. SiJalowa - !or·
tep ian. W progr.: A. Bloch s. Proko!iew - I
Enfiando
koncert foct. Des-dur, S. Prolrofiew - Symfonia klasyczna.
MUZEA
SZTUKI (ul. Wię-ckowskiego Sł)
go-dz 9-U
RUCHU llEWOLUHISTORII
CYJN EGO (Ul. Gdail.ska lS)
godz. S-16
WLOKIENNICTWA
BISTORU
(Piotrkowska 282) godz. 10-17
ARCHEOLOGICZNE i ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności lł)
gódz. 10-15
(park iienEWOLUCJONIZ~IU
kiewic?-a) godz, 10-17
l.ODZKIE ZOO
czynne w godz t-11
czynna do g.o.dz. l 7)

10, U.15,

godz.
19.30

TELEFON~

(kan

KI N A

(USA)
„Jetdźcy"
BALTYK od Lat 1ł fQdz. 10, U.30, 15,
17.15. 20
LUTNIA - „Port lotniczy" od
lat B (USA) godz. 10, 13, 20
POLONIA - „Pos?-u.kiwany (pol.) od
poszulciwa.na" (B)
i<>dz. 10, U.13, lł.30,
lat 14,
17. 19.30
startoWI8LA
1 ,Pozwólcl.e
(radz.) od Ił lat
(A)
wać"'
godz. 10, U.U. 14.30, 17, 19.30
WLOK...'111.l\Jl.Z - „Tylko wtedy,
gdy się śmieję" (a.ng .) od lat
H IOOZ. 9.30, 12, 14.15, (17, 19
- seanse zamknięte)
,Poszukiwany WOLNOSC (pe>!.) od
I>OSZUlciwana" · (B)
&odz.. 10, IZ.15. I f.30,
lat Ił,
(17. 19.30 seanse zamkni:.te)
ZACHP;TA - „Po6ag kaięf..a!cz
fl'lll4U.t o4 lM
• JDi Ral\4 ~ A

171

lł.30,

SEANSE NOCNE
(USA)
„Uklad"
BAL.TYK
godz. 22.15
WOLNOSC - .. Król. dama, walet"' (NRF) g-odz. 22
„ME}żczy;z.na. któZACHĘTA liranc.)
ry ml s i ę po-doba"
g1>dz. :l.l.4ii

'if

....

*

(jap.)
od lat 18 godz. 13.15, 17.30, l~.4ii

l.DK -

.. Kobieta d la.bel"

ITYLOWY - „Zyć dz~, umrze"
jutr<>" (B) (jap.) o<1 lat 11 1.
15. 17.30, 20
STUDIO - „Fahrenheit 4i>1" (A)
(ang.) od lat 16, god.z. 18.30,
20.30
TA'l'RY - .,Chłopcy z Placu
Broni" (A) (IA·ęg.) od lat 11,
Bajka godz. 12.15, 14.15.
,.P ~ erwsza

16.30.

wypra\~:a"

Pożegnanie

,.Nauc-zyciel

z

z

godz.

filmem

pr.zed.mieScia"

godz. 10,
(a,n.g.) od lat 14,
17.30. 19.45
CZAJKA - „Sha.łako" (ang.) od
lat H, gocLz. 17. 19
DKM -

„z.wariowamy \\reekend"

(fr.) od lat 11, godz. 16. 18,
„Czas umiera.nia" (fr.) od lat
18, godz. 20
KOLEJARZ - „Klęska atamagodz.
na" od lM 1ł (.radz.)
17, 19.30
GDYNIA - ;,Wyzwolenie" cz.
IV l V (A) (raclz.) od lat H,
godz. 10, 13. 16, 19
HALKA - „Wódz SeminolólA"'
(NR.DJ od lat H, gooz. 15.30,
17.45. 20
i MALA - „Wiel'ka włóczęga••
(.k.) od lat 11, godz. 15. 17.30,
20
MLODA GWARDIA - 1.Poje·
dynek rewolwerowców " (USA)
od lat 16, god-z. 10, U, 14, 16,
18, 20
,,Na krawędzi" (A)
MUZA
(polski) od lat lł, godz. 13.30,
17.45 20
„!Gan Sycylijczyków"
OKA · (fr.) od lat 16, go<iz. 10, 13,
16. 19
POLESIE - „Panienka z okiengodz.
ka" (poi.) od lat 12,
16.30, „Kochać" (szwed.) od
IM 18. godz. 19
POPULARNE - „Wese.le" (pol.)
od lat 14. godz 17, 19
PB.ZEDWJOSNIE . - ,.Pojedynek
~w.erowO<>w,'.!

,CUSA.)

od

będzie

można

zjeść

również

na miejscu dania barowe. ~
dzie to czterdziesta z kolei
placówka „Progaru".
Gospodynie czekają z niew
cierpliwością na sprzedaż
placówkach „Progaru" a takwarzywnych
że w sklepach
skrobanych
spożywczych
i
warzyw oraz zestawów zło
włosz
oczyszczonej
żonych z
czyzny i kości na zupę. Prawdopodobnie artykuły te doNowytwórnia na
starczy
wych Sadach,

w.

o-

K.

Tryb przy§pi~szony
w sprawa ch o wykroc zenia
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.
ustawy z dnia 25 lutego 190ł
r. o wydawaniu przepisów pra_
wnych przez rady narodowe
(Dz. U. nr 8, poz. 47) i art. 70

1
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WAZNB

twarcia po remoncie wy,twór•
ni na Nowych Sadach. Wtedy
to produkować ona będzie
wraz z wytwórnią przy ul.
Niciarnianej około 13 ton garmażu dziennie, co na pewno
odczuje się w sklepach nie
tylko typowo g·armażeryjnych.
sklepów
że
dodać,
Trzeba
„Progaru" mamy już 39. Oplanowoczesne
dwie
statnio
cówki uruchomiono na osiedl u Wielkopolska i przy ul.
Jeszcze w br.
żubardzkiej.
uruchomiony zostanie nastę
pny sklep na Zarzewie, gdzie

Od 2 maja do 30 lioca

~
~
~

nowości.

projekty

§ 2 usta wy z dnia 20 maj a 1971
r. kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U,
nr 12, poz. 116) - Prezydium
Rady Narodowej m. Lodzi w

porozumieniu z Ministrem Spraw
Wewnętrznych

zarządza

co na-

stępuje:

lat 16, godz. 16. Seans nocny
I 1. Wprowadzić na terenie m.
god.z. 22.15 .. Mężczyz.na, .Który
Lodzi ua czas od 2 maja do
m i się podoba··
lipca 1973 r. postępowanie
31
PIONIER - ,. Wi.nnetou i ApaSJ>rawach o
przy.Spieszone 'v
naczi"' (jug.-NRF) od Jat ll,
wykroczenia określone:
g odz. 15.30. 17.30 .. Wakacje we
czworo" (wl.) od lat 18, ~odz.
1) w art. 51 § 1 i ł 2 K·w
19.30
zal<.lócenie spokoju i porządku
POKOJ - .,H\bernatus" (franc.)
publicznego, s.poczynku nocnego
godz. 15.30. 11.30
zgorszenia. w
od lat u ,
wywołania
albo
„Moja no-c u Maud" (fr.) od
miejscu publicznym;
lat 18, gad.z. 19.30
prowadze·
Z) w art. 60 KW p ioREKORD - ,.Zakazane
<1.zialalności
nielegalnej
nie
senki'" (A) (poi.) od lat 11,
ban.
wytwórczej przetwórczej,
,.Klub
godz. 10, 12.15, 14.30,
dl owej i usługowej;
!kawalerów"' (poi.) od lat 16,
godz. 17, 19.30
3) w art. 60 I 1 i I 2 KW -i
błąd
„Kopernik" (A) (poi.)
RO~IA umyślne wprowadzenie w
od lat H, godz. IO, 13, 16, 19 / organu pa1istw<>wego albo nie·
udzielenie wlaściwemu organo,.Kocha.ny dra;:i : eź
SOJUSZ wiadomoscl
wi państwowemu
n •k" (Al (radz.) od lat 7, gocz.
dokumentu co do totsamc •
lub
goszalonej
ęnnl.k
i
„Pam
17.30;
ści, obywatelstwa, zawodu. mif?J
spodyni" (B) (USA) od lat 18,
sca zatrudnienia lub zamieszkagodz 19
nia;
żołnierz"
„Niebieski
STOKI USA od lat 16, godz. 15.SO,
nab„cie
ł) w art. 133 KW 17.45, 20
w celu odprzedaży z zysk".~m
SWIT - „Malżonk<>"'·ie roku II"
bile·
zyskiem
z
albo sprzedaż
(franc.-rum.) od lat 14, godz.
tów wstępu na imprezy;
10, 12.lii, 14.30, 17, 19.30
dopusz•
5) w art. HO KW czenie się publicznie nleoby•
DYZURY APTEJt
czajnego wybryku;
Przybyszewskie go 41, Sporna
niszcze.
6) w art. 143 KW 83, P:obrk<>wska 193 , Gdar\ska
nie urządzeń użyteczności publi~
90, NarutolA·icza 6. Dąbrowsk ' e
cznej;
go 89. w:elkopolska 53a, Obr.
7) w art. 117 KW - niedokoStaling.radu 15.
utrzymania
nanie obowią:oku
i por.ządku ' w posesczystości
DYZURY SZPITALI
jach;.
Szpital Im. M, Madurowicza 8) w art. l4ł KW - nisze.ze.
ul. M. Fornalskiej 37 - dzielnie zieleni;
nica Polesie oraz z dzielnicy
ul.
9) w art. 145 KW - zanieczySródmleścle & poradin1 K.
szczenie lub zaśmiecanie miejsc
10 Lu tego 7/9.
dostępnych dla publiczności;
Szpital Im. H. Wolf - ul.
dzlelnica
Lagiewnicka Sł/36 prowa.
10) w art. 87 KW Saluty.
dzc.nie p<>ja.Zcdów w stanie nie·
Szpital fm. H. Jordana - ul.
na
wskazującym
t.rzeżwyJU lub
dzielnica
Przyrodnicza 7/9
użycie alkohe>lu,
Wiclzew
Ul.
Klinika Pol.·Gln.
l
w
I 2. Zarządzenie wchodzi
dtielCurie-Skłodowskiej 15 życie z dniem 2 maja 1973 r.
nica Górna.
ogłoszeniu w spouprzednim
po
Ul,
li Klinika Pol.-Gln,
sób określony w. art. 5 ust. 4
Sterlinga 13 - dzielnica Sród·
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
NoK
porad.nie
mieście ł 3. Zarządzenie p<>dlega ogło
wotki 60 I Kopcińskiego 32.
Szpital
szeniu w Dzien.niku Urzędowym
Chirurgia ogólna
30)
Narodowej m. Lodzi.
(Pieniny
Rady
;m. So.nenbe.rga
ChLrurgia urazowa - S«pi\al
Przewodniczący Prezydium
illl. Sonenberga (Pieni.ny 30)
Szpital im.
mgr inż. JERZY LORENS
Laryngologia
Pirog<>wa (Wólczańska 195)
Sekretarz Prezydium
Szpital tm.
· OkuJistY'ka
MARIA JEŻEWSKA
Jonschera (Milionowa 14)
ChDrurgia i laryngologia dzteInstytu't Pediatrii AM
c i ęca (Sporna 36/óO)
ChJru.rgia srezękowo-twarzowa
- S2'.pital im. Barlickiego (Kopcii1skiego 22)
ToksY'k<>logia - Instytut Me·
dycyny Pracy (Teresy 8)
.i. Kolejne spotkanie z cyklu
blasku
przy
się
1,Bawimy
NOCNA POMOC LE&ARSKA
świec" odbędzie się dziś o godz.
18.30 w SOK „Lutnia" (Ul. Pio·
Nocna pomoc lekarska Stacji
trkowska 243).
Pogotowia Ratunkowego przy
na
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666·66
.i. W Parku Ludowym
Zdrowiu (muszla koncerto\/a)
Telefoniczny
Ogólnolód:r;kt
od godz. 17.30 występy zes110·
Punkt Informacyjny doty~lący
!ów amatorskich DDK Lódź-l ·o.
pracy placówek służby zctroWia
lesie, a od godz. 19 tabawa '.atelefon 615-19, CZY'nny jest w
neczna. Na estradzie pozlotov·ej
o godi 16 koncert
godz. od 7 do 31, opróc~ nie·
(al. Unii)
dziel 1 INTJĄt.
orkiestry d~teJ,

1111111111111111111n111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 m

~ Tkaniny bawełniane - bezkonkurencyjne
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU

::

BAWEŁNIANEGO

im. J. MARCHLEWSKIEGO

w Łodzi, ul. Ogrodowa 17
ofe.rują PT Klientom
DUŻY WYBÓR TKANIN BAWEŁNIANYCH
w pełnej

**
!

I-

modnych wzorów,
gamie kolorów
z przeznaczeniem na:

sukienki,
koszule letnie i zimowe,
poszwy i poszewki,
...,... dekoracje,
wykonanych ze 100 proc. bawełny oraz z dornieszkq 50 proc. włókien poliestrowych.
Żądajcie we wszystkich sklepach branży włókienniczej, a przede wszystkim w sklepie branżowym
w Łodzi, ul. Piotrkowska 37 (pod podcieniami).
Wszelkich informacji udziela dział zbytu przedsiębiorstwa, tel. 548-69.
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da S1ui·o Mat.l'ymonialne
Warszawa,
„S'X'l:!.ENKA"
Elektoralna 11. Wormacje IO zl :imaczkamJ po· 2940 g
·
stan cztA>wymi
„ZASTAVĘ 750" idealny - sprzedam. G?- SZLIFO W ANIE cylindrów
nera 688-44, p. 238
zaworów. regeneracja wa
5932 g tów k<>rbowoci,wych, pia.
nowanie głowic. Kró~k1e
„l\IIOSKWICZA", „Skodę" termLny. i'abia-nlcka 177.
4866 g
Biernacki
kupię. Tel. 383-34
6168
telewizorcl.v.
- - - - - - - - -- - -g NAPRA\VA
567-31. Głowiński .ltiH g
„TRABANTA 601" (I.piec
1972) przebieg 6.000 km-· NAJS'J:ARSZE w Polsce
635-05. Biuro Matrymon1a1ne Tel.
sprzedam.
6228 g ,,Małżeństwo".
Poznań,
po 14
poleca .i A>'\.!Jt
i~.
~roeł LG
usługi w koja.i-zen.u m~I-,
„Tramp"
PRZYCZEPĘ
3125 k
żeristw
~971 g
sprzedam. 333-16
FARBUJEMY: bluzki rr.o :
„WSK"
MOTOCYKL
dylon, bn-nylon, eJastor. •
Zbaraska 4, bLStol'. heJa,nco,
sprzedam.
kosLule 1
5910 g non„iron,
m. 18
o.;.·ta·
płaszcze
kurtki, suk.nie
lionowe,
„WARTBURGA Combi" 1 ślubne. Prywa1,ny zaKład,
sprze- Nowomiejska 10
„Moskwicza 407"
4730 g
Ma.rian Kowalski,
dam.
Usług i
.!i.LB.cja TEOFILÓW
Jedlicze „B" 31,
obc:ąga5933 g rzemiesLnicze:
Grotniki
nie guzików, pod.n-0szeJ1ie
limuzynę" oczek, gorseciarskie 1 ze
,,TRABANTA
ulica
po 5 ooo km, sprze<i~m. garmiStrzowskie,
(przy Alek5980 g Kwiatowa
Tel. 492-36
sandrowskiej), paw!lon 88
toru ko;ejostrony
PRZYCZEPĘ „Tramp" 4- od
6119 g
Tel. wego
sprzedam.
osooową
ii428 g
840-35
DZIECI na letnisko przyj
OJs,zewska, Grot:1ik1,
mę .
Ll!śni„FIATA 500" tanio sprze- Ozorkowska 12.
3647 g
dam, S!owiariska 14. go- czówka
6023 g
dz1na 8-18

---:

DODATKOWE ZAKŁADY TOTO-LOTKA.
Uczestnicząc w zakładach możesz wygrać:
DOMEK JEDNORODZINNY Z GARAŻEM
W WARSZAWIE

•

..•
•

ponadto

1.000.000 ZŁ
SAMOCHÓD MARKI „SYRENA"
SAMOCHÓD MARKI „TRABANT"
oraz PREMIE PIENIĘŻNE.
Całkowity dochód na odbudowę Zamku
Królewskiego.
pp TOTALIZATOR ŚPORTOWY

;~~s~~!v~~a.nce~ !~~~~
•••••••••••••••••••••••••••
-obficie
sadzone,
Po- !.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
(4.-)o\\ .)Cują
do mrozów
01

§

---

6

NAjWIĘCE.1

=
§
E
::

E

TO ZNAK TKANIN NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI.

-

223" (1971)
Gdaris-ka
sprzedam.
lH-4 a. Godz. 15-18
8225 - g
„WARSZAWĘ

bezpędowe· (1
Winorośle bułgarskie

zl).
b1a
le (15.-). Wysyła za zapocztowym
liczeniem
Poznali 18,
Brzezińska,
Osiedle PleWiska, Ląkv
89 p
wa

ziomki
M-4 (3 pokoje, ku.chnia),
ul. Dąbrowskiego, zamieoddzielne
na dwa
ni ę
m ieszkan ia. Oferty „5315"
Prasa, Piotrkowska 96

RENOWACJĘ

gaźników

p

-

Przeprowadzki
a wniesieniem
l wyniesieniem
przedmiotów o r a z
przewóz zakupionych
mebli w sklepach
WPHM do domów
meblowozami.

z regulacją analizatorem
PIOTRKOWSKA - 4 po- spa.lin. regulacje: za.plokuchnia, telefon,
koje,
i wykrywanie ustenów
mii
111
'i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
wszystkie wygody, I p., rek w s ilnikach samopokój, ku- chodowych
zam:en:ę na
elektronoci>nię i dwa pokoje, ku„Crypwym aparatem
oddzielnie. naj- to.n",
chn i ę WPHM - Zakład
karo.zbleż.ność,
Oferty saż, kąty wyprzedzen.a
bloki.
chętniej
Transportu Lódi,
Piotrk-0w„
Prasa,
5868"
01
sworzni .zwr-0tnic, hamulul. }Jrukowa 4,
DOMEK, względnie i;lac ska 96
montoświateł ców,
~ w dzieln icy wiłlowej Lołel. 599-50, 589-29.
LÓDZKIE O.KRĘGOWE ZAKLADY
~
01><>n apal'atem
wanie
~ dzi - kup i ę Najchi;tniej BIELSKO-BIALA cent.cum pneumatycmym i pogl~
GAZOWNICTW A
~
2062-k
Zdrowie. - 2 pokoje. lrnchnia, te- b i a.nte
d.zielnicy
wy ...
b ieżnika ~ przyEtąpi!y od dnia 25 kwietnia 1973 r. do ~ wWiad-0mość:
Vlłodz i mien
samochodokol
waża.nie
lefon, wygódY - za.nie/!l PR~EBU_DO\".Y ,' UR2fĄDZEŃ GAZOWYCH ~
71-10·1 Szcz~c i n, n:ę
na podobne w Lo- wych dynam icz.no-stalycz
~ z gaż.u m1eisk1ego na, gaz ziemny w rejonie ~ $widei·ski
i eg-0 14-2
żró
~ Abram-O'.\"Sk
dzi. Może być stare bu- ne - wykonuje inż. su- BOGDAN Krepskl,
ograniczonym ulicami:
3o:i6 k down '. ctwo. Oferty „6190" pady, Suwalska 24. Tei. dtowa 52 zgub;t indeks
~
~ Promińskiego. Zbaraską, torami PKP
6204 g studencki J1.l' 2193/67 wyd.
438-73
~ DZIALKĘ ogrodniczą 0.8 Prasa, Piotrkowska 96
Przybyszewskiego.
o
5930 g
przez w AM
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
~ Pr·zewidywany termin rozpoczęcia dostawy ~ ha sprzedam. Dojazd 2 POKOJE, ku•chnla, wy- POSIADAM
1
~
Zaklar.
Wróbla
tramwajem
ga,z,u ziemnegc> - 11 coorwca 1973
~
JERZY Olejnik,
obuwia i kc>ncesję
11 Srebrna''.
wlas.nośc i owe ku- przyjmę
Prasa, gody,
indeks nr
„5912"
wspóLnlka, do- 18 a , zgubit
~ dy Gazownictwa proszą o legitymowanie ~ Oferty
Oferty „5972" Prasa, brego fachowca.
pię.
/!l osób zgtaszających się do przebudowy Ul'zą- ~ P cotrkowska 96
Piotr- 2228167 wyd. przez w AM
P iotrkowska 96
9ó68 g
kowska 8. Nowogródzki
dzeń gazowych ! informują, że za prace ~
~
o wyk\Onywane przy urządzeniach sprawnych ~ POLOWĘ domku jedno5939 g - - - - - - - - - - z ogródkiem ZAMIENIĘ
~ technioznie, przez ekipy monterskie opiat ~ r<>dzi>110ego
komfortowe ----------~
SZEWCY, którzy praco- 22 BM, zg>nąl p iesek ~ sprzedam. Miesz.kanle wo! mies:okan'e
nie pobfera się.
spółdzielcze
~
ratler brą.vowy. Odprc>-.va6
Rąbieńska
na wali w za.kładzie przy ul.
Lódź.
ne.
Karolew
kw.
m
70
~
u
osobiście
zgłaszać
~ Reklamacje prosimy
proszeni są d.z i ć za wynagrodzen iem:
Narutowicza
5914 g takie samo alb-O na do!l kierownika bazy. znajdującej slę przy zbie- ~
o zgloszen!e: Nowo&ródz- Trakto.rowa 80, m. 20
mek w Szczecinie. Ofer- ki, Piotrkowska 8
~ gu Ulic Niższej i Broniewskiego (barako- ~
6219 g
0938
~ wozy) lub telefonicznie do LOZG, ul. Tar- ~ PLAC sprzedam - wy- ty „5937" Prasa, Piotr~
kowska
~ gowa 18, nr tel. 300-26 i 395-85 wewn. 83. ~ dz i erża·;.~:ię oraz
1
11 WFM ~
3652-k ~ sprzedam. Tel. 541-20
mieszkanie
ZAMIENIĘ
~~~~~~,~~,~~'-~'1! ~'"'~~~
w Kolobrzegu na
M-3
podobne w Lodzi. może
starym budowni- ROBOTNIK.A przy pracach ladun:kowych oraz mabyć w
ctwie. Wiadomość Jan i- szynistkę z; przyuczeniem do zawodu teletypistki
Prasowe
na Matusiak, Kolobrzeg, zatrudni zaraz Lód;okie Wydawnictwo
Rui:h'• w Lodzi, ul.
Książka. RSW „Prasa Lubels•ka 18, m. 9
ZAKŁADOWEGO
5935 g Piotrkowska tli.
Zainteresowani z terenu Lodzi
chry.z.antem
SADZONKI
proszeni są o z.glaszanie się w dz.iale kadr w gow ielkokwiatov.rych i w ielokwiatowych - nowości POSZUKUJĘ
.samodziel- dzinach 9-lł, IV pię~ro, pokój 401,
lUleJskie Przedsiębiorstwo Oczyszc.zanla w Lodzi 3602-.kb
uJ. nego pokoju z wygodaLódź,
sprzedam.
ul. Tokarzewskiego 2 podaje do wiadomości za~ Konopna 27 <>d Szczecińmi lub bez, najchę~niej
interesc>wanym, że począwszy od dnia 27 kwietnia skiej
g
6121
zdrostanie
dobrym
Reym<i,ta. EMERYTÓW lub renc~tów o
okolice . Pl.
' 1973 r. dokonuje wypłat nagród z funduszu zaPi·asa, wia zamieszkałych w okolicy Julianowa, Marysi„5929"
Oferty
Jdadowego za rok 1972. Reklamacje lub odwołania COCKER spa.n ie!,
rodo- 'Piotrkowska 96
na lub osiedla W!. Bytomskiej z a t r ud n i w
wjnny być zgtasza,ne w nieprzekraczalnym termi- wodowe szczeniak! niepclnym wymiarze godzin do prac porządkowych
nie do dnia 31 maja 1973 r. Po tym okresie ża·dne sprzedam. Fab ia.nice, Pl.
dozorców - Wojewódzkie Przedsiębio0rstwo Pań
3669-k
l'O&zczenia nie będą uwgzlędniane,
Obr. StaliJngcadu l. Tel.
stwowej Komunikacji Samochodowej Ili Oddział
6179 g
25-02 .
w Lc>d.zl, ut. Gibalskiego 2/ł, Zg!oszen.ia lrnndy.datów przyjmuje Dział Spraw Osobowych w godz.
liczenia
do
MASZYNĘ
7-15. Dojazd tramwajami linii „8" lub „16" do
„Fa.cit 1207" nową (Wylub
skrzyżowama ulic Laglewnickiej z Inflancką
cena, kwit calny~ tanio MATEMATYKA 3282-k
matu- autobusem linil ,,81".
sprzedam. Oferty • „5313" rzystom.
studentom. Dziekan i Rada Wydziału Lekarsklegc> Wojskowej Prasa, Piotrkowska 96
257-57, mgr Plu.skow,kl
do spraw zaopatrzenia
STARSZEGO ekonomistę
Akademii Medyc.znej podają do wiadomości, że
49ó7 g oraz starszego ekonot11istę do spraw zaopatrzen ia
we wtorek, dnia 8 maja 1973 r. w sali posiedzeri SPRZEDAM białe pudle
terenu m. LOdzi Spół
z
i
n
rud
at
z
transportu
i
Lódż, Plac 9 Maja I odbędzie się puminia.tury po ojcu meW AM Konstantynów, MATEMA.TYKA,
daliście.
fizyka dzielnia Inwalidów im. Harnama w Lodzi, u!. Kasbliczna obrona prac doktorskich:
przaka nr 10. Warunki pracy i placy do omówien;a
6237 g mgr
godz. 12 - lek. Eugeniusza Kamerskiego pt.: „Po- żeroms-kieg·c> 31
Niepokojcz.ycki
bieranie, konserwowanie i możliwości wykorzysta5894 g w Zarządzie Spółdzielni codziennie w godz. 8-14.
533-20
Pierwsze1istwo w zatrudnieniu mają inwalldzi.
plazmlnowej",
śred
krwi
pudle
lecz;niczych
celów
SZCZENIAKI
nia dla
2313-k
po złotych
bcale,
Promotor: prof. dr hab. med. Ryszard Fidelski n ie,
1---------------------1
zaleg!oś~l
CHEMIA
sprzedam.
Recenzenci: doc. dr hab. med. Janusz Daszyński medaEstach,
Dy- Spółdzielnia Pracy Lekarzy Specjalistów „Zdrowie"
egzam lny wstępne.
doc. dr hab. med. Tadeusz Orłowski. Urzędnicza 17, m. 15
59(>7 g pl-amantka PL - Gajew- w Lodzi zatrudni natychmiast
z terenu Lodzi
Godz. 12,45 - lek. Zbigniewa Dobrowolskiego pt,:
ska. 688-44, pokój 233
„Gojenie się rany ścięgna królika w warunkach
SPRZĄTACZKI w pełnym wymiarze godzin, wzglę
5933 g
napromieniowania całego ustroju energią jonizu- WTRYSKARKĘ - sprzednie na 1/2 etatu do pracy w podległych nam zadam, W i ęokowskiego 93
jącą w dawkach 250 i 500 R".
Warunki pracy I ptacy do
kładach leczniczych.
Orlowski
Tadeusz
doc. dr hab. med.
Promotor:
ul.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _62_0_2_g ZAOPIEKUJĘ s i ę na let- uzgodnienia. Z&loszenia przyjmuje dz. kadr,
Recenzenci: prof. dr hab. med. Stefan Koczorowski
3236-k
nisku dzieck iem powyi.ej Wólczańska 27.
SAMOCHÓD dziecięcy na 3 lat. Tel. 471-48
doc. dr hab. med. Andrzej Kulig.
g
5909
Tel.
lek. Władysława Krubus,zewskiego pedały
sprzedam,
Godz. 13,30
AGENTOW prowizyjnych do sprzedaży produktów
pt.: „Badania doś\Vladczalne nad zachowaniem 869-89, p0 godz. 17
naftowych w stacjach benzynowych-zamieszkal ych
podawaniu
5986 g POMOC domowa do le- na terenie miasta Lodzi I terenie województwa łó
nerek przy dożylnym
czynności
się
kwasu epsioln amino-kapronowego w nagłej utrakarza pokzebna. M i„kie- dzkiego, a szczególnie z powiatu: skierniewlcltiego,
Cz. Wasi- wicza 12-1, tel. 668-88
KUPIĘ obraz
cie krwi".
wieluriskiego, rawsko-mazowieckiego, kutnowskiego
ó165 g - zatrudni Lódzkie Przedsiębionstwo Obrotu Pro•
Pl'onrntor: doc. dr hab. med. TadeuStZ; Orłowski lewskiego. Oferty „5934"
96
Piotrkowska
Prasa,
Recenl\enci: prof. dr hab. med. Rysza.rd Fidelski
duktami Naftowymi „CPN" w 'Lodzi, ulica Gdań
pomoc do ska 70,
prof. dr hab. med. Stefan Koczorowski. NOWY saksof<>n „ Tenor" POTRZEBNA
Od kandydatów wymagana jest praktyka
dziecka. Teofilów, Lano- zawodowa, dobra opmia. niekaralność.
Z roi,prawami doktorskimi I opiniami recenzentów sprzedam.
Warunki
Wasilewskiej wa 32, m. 35
6392 g pracy i płacy do omówienia
można zapoznać się w Głównej Bibliotece Wojkadr
dziale
w
(Zarzew)
18
m.
Il,
skowo-Lekarskiej w Lodzi, ul, Żeligowskiego 7-9.
2779-k
tel. 281-70.
5906 g POTRZEBNA na
s~ale n/przedsi~biorstwa 3790-k
Wstęp na rc>zpra.wy wolny.
·-·pomoc do dziecl 8 i 7
lat. Lódź, Mala·chows.k le- Lódzki Kombinat Budowy Domów, ul. Nowo-Tebudowlach
nowych
na
Tel. resy 1 przyjmie do pracy
go 6. Kaczma,rska.
6300 g Osiedla Retkinia oraz do Fabryki Domów nastę
278-03
PL'X'TKARZY, TYNKApracowników:
pujących
elementów,
RZY, MURARZY, MONTAŻYSTÓW
MONTERÓW wod. kan„ MONTERÓW co, CIESLI,
WARTOWNIKÓW do straży
MANEWROWYCH.
przemysłowej, PORTIERÓ*·DOZORCóW . Warunki
pracy l _ płacy z kandydatami z terenu m. Lodzi
Skórno- do omówienia w dzlale zatrudnienia I plac w siePRZYCHODNIA
Niepodległości
Wenerologiczna m Lodzi dzibie kombinatu prz:v ul. Nowo-Teresy 1, pokój
ul. Zakąbna 44, I piętro. 126. Dojazd tramwajami Unii: 5, 24. 25, 26 i ł4 o r a z
rejestracja, przyjmuje ca
róg Kaprzyetanek przy ul. Aleksandrowskiej
łą dobę (oprócz niedziel)
przystanek
!\nil 76 DZłECKA,
udziela porad w takre- czeńcowej oraz autobusem
3483-k
k<>mbtnatem.
przed
końcowy
sie chorób wenerycznych
I leczy be-z.płatnie
oligofreniczną
młodzieżą
z
pracy
de>
1887 k PSYCHOLOGA
w nlepelhym wymiarze godzin zatrudn i ą natychprowadzą SPRZEDAŻ
miast Zakłady Chemiczne „Mors" Spóldzielnia InANFÓRO- walidów w Lodzi, ul. Teleroniczn~ 28, tel. 845-53.
Jadwiga
Dr
Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek.
in wal id z!.
m • ją
skórne, w1• :1e- P i erwszeństwo w zatrudn ieniu
WICZ
3752-k
w
ry czne 16.30-18, P córh- ZPłoszen i a przyjmuje dzial kadr codzienn '"
IAU-k
5796 g godz. 7,30-13,30,
„ ~~ n ika &
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Uwaga,

mieszkańcy

~

osiedla

~

ZARZEW!

MmMci!l

0

praoownię

a

MAI A i

K-0nstanty•••••••*••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••11•
2
'
ginek-01011, Tuwi~ ~ 2:
ofert posia-

CZER\VONIEC

MGR INZ. MECHANIKA t1 praktyką W "takreslf!
eksploa•tacj! I remw1tu kotłów energetycznych na.
stanowiąk.o kierownLka .oddziaJu, mgr i.nż„ budowlanych . lui:> techników bud:owlanycb i uprawn1eniam1 budowlanymi na stanow!.s.ko specjaii.stow,
kierownika
oficera pożarnictwa na sta1nowtsko
ochropy, p.-ppżarQwej, maszynist(lw kotła, mont1>·
rów kotl<>wych. maszyniStów tUd'bOŁespolów t kon.
gospodark:! wodnej pe>
densacjl., masz:ymlstiw
z.as. &z.kole chem„ 0operatora na gprzęt clę1kl.
eielctromonterów dyturnych, elektro-mecha:ni.kow
automatyki cieplnej, lzolall'ZB., mas.zynl.Stę paro•
wozu z uprawnieniami PKP, u.stawiaczy wago.nów,
manewrowych z upr. PKP, odżużlaczy, wyladunkowych, robotników bez kwalifikacji, wartowników
de> straży przemysłowej, mechanika samochodowego, elektryka z at r u d n 1 Zespół ElektrooleplownJ im. W. Lenina w L<>dzt. ul. Wrt\blewskiP•
go 28, zgłoszenia przyjmuje dział kadr zespotu EC
lub
\\' Lodzi, ul. Wróblewskiego 26, tel, 436-91
403-00, w. 118.
3071-k
MIEJSKIE Przedsięuiorstwc> Robót Instalacji Elekt1·yczuych i Ciepłowniczych zatrudni zara,z z terenu n1. Lodzi w związku z organizowaniem nowych
grup robót: kierownika magazynu materiatów instalacyjnych, zaopatrzeniowca branży elektrycznej,
wykształceniem
z
d.s. organizacji
ekonomistę
wyższym lub średnim. ,t. księgową do prowadz~
nia analityki I syntetyki, kierownika robót ciepło.
wniczych, elektromonterów z grupą bh1> i pomocników, robotników magazynowych i stolarza cieślę. Zglos-zenia przyjmuje dz.ial kadr, ul, Piotr·
2625-k
Irow.ska 100, I piętro, pok. 19.

PRACOWNICY. POSZUKIWANI

t

PODZlAl
"
FUNDUSZU

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

--

N~edzielne

zakupy I

DN'IA 29 KWIETNIA 1973 ROKU
DH „UNIWERSAL" przy Pl.

HANDLOWY DOM
ul. Piotrkowska 60/62
w godz. 10-16.

4

Pod.stawowa nr 1 w Lodzi, ul. Sterlinga 2ł
ogtasza przetarg nieogran iczony na wykonanie w
terminie do dnia 15 lipca 1973 r. robót blacha.rskodekarskich. Bliższych informacji odnośnie wykona.wstwa w.w robót uzyskać można w sekretariacie s zkoly codziennie w godz. od 10 do 13, tel.
207-24. W przetargu mogą brać udział przedsię
i prywatne.
spółdzielcze
biQrstwa pa1istwowe,
Oferty należy składać w sekretariacie szkoly w
Otwarcie
przetargu.
ogłoszenia
od
tenninie 10 dni
ofert nastą.pi dnia 15 od eh wili ogtoswenia. Ziecenioda wca zastrzega sobie prawo wyboru oferenta
względnie odstąpienia od przeta!'gu bez poda1t1ia
3670-k
przyc;syn.
Szkoła

Wojewódzkie Przedsiębic>rstwo Handlu Meblami w
Lodzi ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie l'Obót instalacyjno-budowlanyc h w pawilonie meblowym w Zgierzu przy ul. Obroriców Stalingradu nr 15. Oferty w zalakowanych kopertach
prosimy składać w dzlale inwestycji WPH Meblami w Lodzi, ul. Piotrkowska nr 190 pokój 26, w
te.nninie dziesięciodniowym od chwili ukazania
Na miejscu znajdują się również
się ogloszenia
do wglądu ślepe kosztorysy. W p r zetargu mo·gą
brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spóidzlelcze lub prywatne. Otwarcie ofert nastąpi nastę
pnego dnia - po uplywie termin\,\ ich skladania
- w siedzibie przedsiębiorstwa. Zastrzega . się pTawo wyboru c>!erenta ora,z unieważnienia przetar3~21-k
gu bez podania przyczyn,
Warsztaty szkolne Technikum Energetyew1ego nr
Lodzi, Al. Politechniki 38 ogłaszają przetarg
nieograniczony na wykonanie remon.tu kapitalnego dachu wairsztatów (o powierzchni 1300 m kw.).
Termin wykonania ustala się do 15 sierpnia 1973
roku. Do przetargu mogą przystąpić przedsiębior·
stwa paristwowe. spółdzielcze i prywatne. W ofercie należy podać warunki wykonania uslug, Oferty w zala.kowanych kopertach z napisem „Przetarg" należy składać w sekretariacie Warsztatów
Technikum Energetycznego nr l w Lodzi, AI. Politechniki 38 w godz. 7-13 do dnia IO maja br.
Wnelkich informacji udziela dział głównego mechanika, tel. 409-40 lub 443-85, Komisyjne otwarcie
ofer t nastąpi 15 maia br. o godz. 9 w siedzibie
Warszta,tów Technikum Energetycznego. WTE z'a.
strzegają sobie prawo wyboru oferenta względ1lie
odstąpienia od przetargu w całości lub części ąez
podania przyczyn. Wsizelkie skutki prawne z tego
3519-k
tytułu nie mają zastoso•wania.

1 w

Wytwórnia Konstrukcji Stalowych „Mostostal" w
bud<>wle w Radomsku, ul. Komuny Paryskiej 1
ogtasza przetarg nieograniczony na rozbiórkę posesji położonej we wsi Bogwidzowy, ul. Dobryszycka nr I pow. Radomsko oraz sprzedaż makanyeh z ro zbiórki. Rozbiórce ulegateriałów uzys1
budynek mies1kalnY,
następujące obiekty: 1.
ją
parterowy z cegły o kubaturze 333 m sześc„ 2.
budynek gospodarcw-mieszkalny z cel!lY o kubaturze 129 m sześc„ 3. przybudówka do budynku
mies:okalnego o kubaturze 35,2 m sześc., 4. budynki <> konstrukcji drewnianej: a) komórka, b)
pl'zybudówka. Kiosztorysy r<>zbiór.ki o!'l'q wycehę
wa .rtości materiałów uzyska.nych z rozbiórki mo7.na otrzymać do wglądu w siedzibie Wytwórńi,
orerty należy składać w terminie 14 dni od da-\y
ukazania się niniejs.ze<:o oglos.zenia, w siedzibie
pr7 ed&iębiorstwa. Termin wykonani a prac rozbiórkowyc h ustala się na koniec miesiąca maja br.
W pr zetargu mogą brać ud z iał przed,ięblorstwa
pań,t.w ow " soó ł ~l , lelwe prywatne I osnby ti z yr~
ne. Wytwórnia zastrzega sob ie prawo wyboru nf<!3667-k
renta..

DZIENNI~ ŁODZKI

n.r 100 _(7691) •

A. lnin, L. Osadczuk tZSRR)
plansza: „ChWita muzyki",
się
Zapalono światło. wszyscy bur•
mem rzucili sie do stołu.
- Szybciej I - zakomenderoniewiele
111amy
wał wuj, czasu.
Ojciec naleWal, mama roEno·
1tudiowa1 program
wuj
siła,
telewizyjny wycięty z cazety,
- Wlec tak: 19.35 - „Rozm o·
sprawy o najważniejszych
t1·2y
wach". A zatem zostały
1 pół minuty. Proponuję, tchy

do mnie l\tisz.a,
Przyjdt do nas - powlada
ltuknęla.
trzydziestka ml
pogadamy o tym
Posiedzimy,
l owym.. Pamietaj: punktual·
nie o 18.301
O 18.30 z plikiem losów lole·
ryjnych w reku (za 30 kopie·
jek możecie wygrać „Moskwido Miny.
zapukałem
cza" !}
nie otwierano. Wreszde
Długo
dalo się słyszeć pośpieszne c>.la·
Na
panie domowych pantofli.
progu ~tanąl Misza. Był \~ pi·
żamie I wygląda! na zmcczonP.go. Wsunąlem mu losy do re·
ki l zawołałem na cale gardło:
zdrowia, pomy•
Szczęścia,
ilności l••
Nie pozwolił skończyll urodzi·
Zakrył
nowych powinszowań.
I pociągnął za
ręką
m1 usta
przez korytarz.
sobą
Na
W pokoju było ciemno.
wyraziście rysowały
tle okna
sic profile ojca Miszy, mamy,
dziesięciorga,
wuja I jeszcze
krewnych I 2natrzynaściorga
jomych. Wszyscy mie1' wzrok
utkwiony w .f eden punkt. St;ojrzalem I Ja: w rogu pokoju
sic błękitnym światłem
jarzył
telewizor. Wyświetlano kole,lnY
odcinek plc:cioseryjnego filmu.
snop światła
puścił
Misza
kieszonkowej latarki na Wolne
krzesło I spytał szeptem'
- Ojciec nie zasiania cl?
.„o 19.30 na ekranie zJąwila
Zadzwonił

-

I
lll>lilL = =-== =-:====
- I

=-

SOBOTA. i l KWIETNIA
PROGRAM I
8.15 „Sól ziemi czarnej" film tab.. ~.55 Dla
sz1'ót 14.20 TV Technikum Rolnicze. 15.50 Re16.05 Telewi;i;yjny
dakcJa Szkolna zapowiada,
Iniormator Wydawmczy. 16.30 Dziennik (W)
16.40 Dla mlodych widzów: „Bilet". 11.ao· spot~
kania z payrodą. 17.55 Godzina Orteusza. 18.35
Dobranoc. 18.45 Monitor. 19.25 Transmisja z uroWlodzlmlerza
czystoscci odsłonięcia pomnika
Lenina. w Nowej Hucie, 20.40 Dziennik. 21.05
„Sol z1em1 czarnej" -: film, 22.45 Koncert ro:.:·
rywkowy TV NRD.
PROGRAM li
16.50 O czym Innym. 17.05 Wojskowy Film
17.Jó Cz1ow1ek l morze. 18.00
:P?Kumenta111y.
„Sprechen Sie deutsche·· 18.35 Dobranoc 18 4:;
Vl symiońia
Momtor. 19.30 Pwtr Czajkowski
TVP
muzyczny
Film
20.15
patetyczna •
Jyskusja'
20.45 „Dlaczego właśnie o rodzl.llle
·
Gra.naet··
„Eugerua
2J.4U
21.30 24 godzmy.
t um !ab. 22,30 „Slim John",

rze" film dok. 17.40 „Spotka nie z Warszawą".
l8.10 „Drwale" reportaż. 18. 25 Etiuda poe1ycka.
18.30 „Po~egnanie - powltame" film . IH.40 EL1u·
da poetycka 18.45 „Ziemia Lubuska•' . 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik . 20.15 „Portret człowie
ka" reportaż tilmowy, 20.45 Teatr Faktu: „Ko.
muna Paryska". 21.10 Estrada poetycka 21 .35
Studencki Zespól Pleśni 1 Tańca .• s1owiank1".
SKODA, ! MAJA
PROGRAM I
9.00 „Wielka mllość Balzaka''. 9.55 Dla s zkól.
14.00 z cyklu:
12,45 TV Technikum Rolnicze.
16.30
15.20 Politechnika.
Wybieramy zawód .
Dziennik. 16.40 Dla młodych widzów. 17.10 Dla
dzieci: Lalka Pelunka na wycle::zce. 17.30 In17.50 Sylwetki
tormacJe, Towary, Propozycje .
X Muzy. 18.20 Lódzkle Wiadomości Dnia. 18.40
Polityka dla wszystkich 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik . 20.15 z serll: „Clenie zanikają w po21.2~ Swlat I Polska . 22.05
łudnie•. mm tab
„Echo w lesie" - opera komiczna . Wykonawcy:
D. Ambroziak, z Krzywicki; - soliśc i Teatru
Wielkiego w Lodzi. 22.35 Dziennik. 23 .00 Poli·
technika.

NIEDZIELA, 2S KWIETNIA

Urodzin
toast byl zbiorowy:
. za zdrowie solenirodziców I za zdrowie
bez
gasimy
Swiatlo
gości.
uprzedzenia!
&wlatlo zgasło
Rzeczywiście
bez uprzedzenia, a.kurat w mogdy wszyscy clc:gnę!ł
mencie,
po prasowany kawior.
O~lądanle telewizji przeciąga
ło sic.
20.00 - „Dla rodziców o dzieciach".
Prasowany kawior leżał,

pierwszy

jednocześnie

zanta,

ltl.50 - ;.,'l'aJ\CEde 1 aam111;
Prasowany kawior !etui
o U.30 wszyscy znowu alef•
nęll po przysmak, ale •lllkerka
z"'proslla telewidzów na ,Ekran
wlelkiej chemii". Po teJ audy•
cji wuj rzeczowo zastukał pal·
cem w karafke I powiedział:
,.Ja•
A więc tak. t3.000 zda figurowa na lodzie" Spra•
wozdanle 1 Pragi. Mamy trzy.
dzieścl minut. Oosłat.-cznle. że•
Kto
by zJeśł! I porozmawiał!,
nie zdąży zapakowat tle do za·
padniecia ciemności. niech Ea•oble ro•Mawlenlł' na
pamięta
stole: pionowo - gorące •akl\skl, poziomo - zimne, a cnYb•
ki - w łrodku.
Wolny C'Zas szybko przeleclaJ.
rozpoczeclem
przed
Minute
tran~mlsjl wuj uprzedzi!:
- Tran,mlsja. prosze Ja was,
przeciągnie de do pierwszej w
cleknwe
Zapowiadają
nocy.
konkurf'ncje. Nie rozmawia!! w
czasie a.udycji, wychodzlll bez
pożegnania.

Rozległ

s!e

sycnat ;,Interwl·

Ejl".

*

Na piątek Jestem zaproszony
Przeglądam
Pietl.
ślub
na
p i:-f"kowy program telewi?vfny:
„Sto przygód dwojga
18.30 przyjaciół"

„Rewla mody z Bu·
24.00 dapesztu".
Ttttak„.
. Przeł. A, OCHOCKI

PROGRAM II

PROGRAM I

17.10 ;,Pollena" po·
17.00 „Nasze recenzje",
· radmk kosmetyczny, 17.15 ',,Włókniarskie di.;na..
7.35 TV Kurs Rolniczy, 8.30 Nowoczesność w stle". 17.45 (Swia\ w kamerze naszych repor·
13.45
domu i zai:1·oaz1e (Wj, ~.uu Teleranek, 10.iu terów). 18,10 „Cuprum - miedż" film.
Aluena. lU.Ja :.::; i.er.Li: „Swia.t, ktoq me moz.e Język trancuski. 19.20 Dobranoc. 19.30 Dzienn.Lk.
za11:u1ąc·•'. 11.UO W siarym klllie. ~.uu lV!ecz pU· 20.15 Plany i życie. 20.40 „Kwiaty Atei;i"
ki nozneJ liwuaia (Warszawa) Gormk (;o::;abrze). prcigram rozrywkowy, 21.05 24 godziny. 21.15 TeObsada: E. Fetting, A,
J.4.0U JJzienn.i1'. 1i.1s ł'.rzenuany • 15.uu Dla m10- atr Kobra :„Mel.issa'" .
E. Krasnodębska, T. Plucinski;
dycn wiazow; - .lfinal Xi V Ulimpiady W1euzy szczupkowskl,
St, Jasiukiew1cz.
Wiśniewska,
E.
Zapasiewicz,
Z.
ł:ncylti,00
Wspotczesnym.
o ł'Olsce l .:>wiecie
~lopea1a tatrzansKa. 1ti,.Q Kubanskie rytmy w 22 •25 „Sprechen Sie deutsch",
wa.rszawsklej „l:itodole'', 17.UU z cy.klu; „:t;nakl. zapyi;uu„··. 11,a~ ,t;straaa Wtt:.1:ac"a
1Haw .1.wa~ZJUewicz „Kiosy pochylone", Vv y.KoCZWARTEK, 3 MAJA
nawcy; A. ::iląs.ka, .I!;, ttardock, A, .1:1ardrn1, J...
lierdegen, H.. .tSOU.kO!OWSKL. w. ~owosieiSKl w
PROGRAM I
Alatwrskl (W), lUU .1-'Kb' (W). lti.5U „::.t.r~e ó
zm1ei·zcnu". l~.20 llobranoc. l~.ao vzierul!.K. ~u.oo
9.45 1,Clenle zanikają w południe" 10.55 Dla
„Wielka mi.l·osc Balzaka". 21.U5 „:.::;nasz li ten szkół.
15.20 TelewlZyJne Technikum Rolnlcze
1'..1:aJ.„", wy.Konawcy • '.I.', ·rutina.s, .v1. 1uoo1ew- 16.30 Dziennik. 16.40 Ekran z bratkiem.
17 . łS
6ka, M, t:;awaazka, R. P<>mei·zyn, D. Kiosek
PKF (W). 17.55 Gra orkiestra rozrywkowa Radia
J, Zelnik, S, :t;urawski. :t;espoty; „Ben1.o,~ '. I TV Praskiej. 18.25 Lódzkle Wiadomości D1lia.
„Pro-Contra·-. duet gltar<>wy ::.trobel i Albert" 18.45 „Mistrz" - program pub! 19.10 Przypo.Quet e.kscentrykow ł'iecscn i Andziak, zespoi minamy radzimy, 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik
mu.Gyczny V1Stu1a, balet Wojska .Po!Sltiego 01"~ 20.15 Teatr Sensacji: „Akcja V". Wykonawcy:
Wisła:~ ~ „CLSiec·:. 2.<..uu Mazespoły ludowe
B Wrzesińska,
J. Englert, T. Koronkiewicz,
ga.z;yn iPWtow;y LW).
L. Herdegen, K. Chamiec, M. Maciejewski, W,
A.
Grotowicz, I. Smlalowskl, I. Machowski,
Stockinger i inni. 21.10 z cyklu: Polskie pra•
l'ROGRAM U
pl'erniery. 21.35 Ekspres Nr 25 23.05 Dziennik.
15.1' Program dnia. 15.20 „Spo.rt 1 zabawa"
program 'l.' \/ NRD lti.20 „TurmeJ Mlodycn Mil'ROGRAl\l l l
iU'zow ZawoO.u". 17.zu Opowiesci wios1ue. lU 20
.uooranoc. 1~.Ju Dz1e.nni.k. ~u.oo Alpnonse Alla:s.
16.55 „Tryptyk sądecki". 17.20 „Bawić i uczyć".
20.ou „Audlencja u krola llarius~a · -. 21.00 „ w 17.45 „Ochrona środowiska człowieka".
18.2~
pilnej aprawie nauk<>WeJ'", 2.1.40 Grają laureaci Polski kostium wojskowy". 18.50 Język a.ngiel.
mw:ycznych, ski. 19.20 Dobranoc 19.30 Dziennik. 20.15 „Węd·
konkui·suv.:
mięu.GyJ1d.foaowycn
il",J.U „~uo LJOU.rt:j Ks1ąZ1U·.:..
program rozrywkowy. 21.05
rówki muzyczne"
Galeria 33 ml.lionów. 21.25 „Gustaw nabi era
cidwagi" - tilm animowany. 21.30 24 godziny.
PONIEDZIALEK, 30 KWIETNL\
23.05
21.40 „Ostatni raj , na ziemi" film fab.
(Chóry świata) Coral Mexicano Del Inba. 23.35
P,!lOGRA.M l
Język lrancusld.

(4)

„„.„.

„

12.45 Telewizyjne Technikum Rolnicze. 15.20
Pou1echmKa 'l.' V, 16.30 Dzienruk, l6.łO :.::;wieny.niec. 17.30 .<:cho stadionu. 17.ó5 Program f.i.lmowy, 18.10 LoazKie wiaaomosct Dnia. 18,30 Pro18,45 Ma&!ZYn postępu
iiram publlcystyczny,
1U.2u Dobra.noc. 1U.~U Dz1ennl.k.
tecnnic1.11ego.
20.u5 Teatr 'relewizJi: „Uokument liryczny•, wg.
powiesci Maksyma Gorkiego. 21.25 „Z majowym
ouiuetem•: pro&ram est.raaowy, 22.25 Dzie.nruJ>.
PROGRAM li
16.50 „Tematy znad W1sly", 17.15 'W przeddzi en !V1aJowego ::;więta. 11.20 „UczeLnl a swemu
miastu" - program publ. 11.50 . W przeddzień
MaJowego S w1ęt.a. 17.Sa „Sami „woi·· - tilm
w
~ab. 19.:.0 Dobranoc. iu.ao Dziennik. 20.0~
21,10 24 godziny.
prLeddz1eń Maiowego Swięta.
21.20 Estrada L.iteracka „Wyjść z cienia·•. 22.00
W pa.eddLJeń Majowego Swięta. 2.2.05 Dymitr
Szoslakowicz: VU Symfonla „Leningrad zka·•,
2.2.45 „M1eisce urodzenia - Nowa Hu ta " .
WTOREK, 1 MAJA
PROGRAM I
7.40 Dziennik 7.55 Sprawozdanie z mani1estacji 1-Maiowycn. 8.55 P1ogram poetycko-muzycz.
ny. 9.55 Sprawozdanie /. manilestacji l-1Vlajowycll. 14.00 Dla dzieci: „Zlote wrota" - teatrzyk piosenki. 14.50 Utwory Fryderyka Chopina gra Barbara Hesse-Bukowska. 15.10 „Na tall
melodii" program estradowy. 15.55 Estrada Po„Wisła".
Wladyslaw Broniewski etycka 16.45 „100 lat 1 jeden dzień'• - reportaż . 17.00
re.
Występ Zespolu .,Sląsk" . 17.40 „Mosty•• 18.00 Sprawozdanie z m i ędzynarodowe
portaż.
go mityngu lekkoatletycznego, 19.20 Dobranoc.
19.30 Dziennik . 20.05 •. Dobry wieczór, tu Lódż".
Scenariusz - Ryszard Czubaczyński. Wykonaw·
cy: I. Sloczyńska , z Sośnicka, J. Strzelecka.
J. Braszka. T. Ross. z. l Zb. Framerow ie. ProContra , Partita. grupa baletowa Soleil, zespól
baletowy Teatru Wielkiego w Lodzi, A. · Dyszak
oraz Orkiestra Polskiego Radia I TV w Lodzi.
21.15 .,Złote wesele" - film tab. 22.45 Wiadomości sportowe.
PROGRAM II
15.45 Etiuda poetycka. 15.55 „Piosenki na każ
dą godzinę". Wykonawcy: T. Wożniak. H. Kunicka, J. Połomski, I. Santor. W. Kocoń, Zdz.
16.30 Etiuda poetycka. 16.35
Sośnicka I Inni.
„Koncert" - opowieść filmowa. 16.50 „Tychy".

PIĄTEK. ł

MA.J

Ile
„ •

•

rozn•e

PROGRAM I

bl\ kilkoma
łanll..

11ię

między

drobn~

10-

ncz.ee6-

J!()ma.f Policzci„

8.30 „Ostatni raj na zl.eml" - film dok. 9.ó5
Dla szkól (W). 12.45 TelewiZyjne Technikum
Rolnicze. 15.20 Polltechnika TV. 18.30 Dziennik
TV (W). 16.40 "Pora na Telesfora". 17.25 Nie
tylko dla pań. 17.50 Wokalizy śpiewa Urszula
reporTrawińska-Moroz. 18.05 „Osmy zloty•• taż 18.25 Lódzkle Wiadomości Dnia. 18.45 „Por.
tret miasta" - reportaż z Lodzi. 19.20 ;oobranoc. 19.30 Dziennik. 20.15 Sple>Wa Dallda . 20.53
Panorama . :M.39 Teatr Telewizji: William Saroyan „Moje serce jest w górach". 22.45 Dziennik,
23.20 Politechnika TV.

1'0ZIOMOI 1. Podziem~ ko.i
rytarz pod budynkiem, 5. Wi·

rat.

E

6.

~eŁkowy

na szcz:vt.

Brat Polluksa; 10. (-), 13,
Pr;iżke>wa.na. tika·niala. U. owoc.
8.

nicpoń.

PIONOWO: 2. Pootly w !Hi
Swoimi
f..
Bezpieczniki,
3.
twierdzeniami daje sie we ma·
kl w szkole. 6. Ten. który reNuta „c" z Uzlf·
7.
allzuje,
9. Popularny do n ież yk i em .
dawna wywabiacz plam, 11. Su.
perkom!ortowy domek jednorodzinny, 12. Pallas,

PROGRAM II
f6.50 ;,Takmur". 17.05 ;,W świecie neuronów"
program naukowy. 17.35 „Kufer z pamiątkami"
filmowa nowela. 18.00 Telewizyjny Uniwersytet
Powszechny TWP. 18.30 „Slim John". 19.00 ObY·
czaj - książka . 19.20 Dobranoc. 19.30 Dziennik.
20.15 „To Jut nie hobby" reportat. 20.45 „Rozśpiewani Inżynierowie". 111.15 24 godziny. 21.25
„Lilia w dolinie" film tab. 23.25 Język ang iel·
ski.
SOBOTA, S MAJA
PROGRAM I
8.30 Z cyklu: Filmy z Gretą Garbo. n.o:; ')la
14.20 Telewizyjne Technikum Roln ic1e.
szkól.
15.30 Program I proponuje (W). 16.30 Dzfennik.
„Młodość, milość,
16.40 Teatr Mlodego Widza
kamerą wśród zwierząt.
małżeństwo''. 17.40 z
18.35
IR. IO Turystyka. wypoczvnek. rekreacja.
Pegaz. 19.20 Dobranoc. 19.30 Monitor. 20.15 Stud io 13. Wykonawcy: B. Mec. M. Umer, w. MiB Lazuka, W. Kocoń. L.
chaj . J. Kubicka.
Prus. A. Dąbrowski, M. Wróblewska. J. Str7.ePartita,
lecka. z. I Zb. Framerowie, zespól
zespól „Pro-Contra. 21.25 Dziennik. 21.50 Filmy
z Gretą Garbo „Zuzanna Lenox''. 23.10 Spiewa
Uno Loop.

Pan Ciszewski ma taki sam pairasol, jaik pan Rosińsiki l udaje
s:ę

w tym samym k ierunku oo pan

ręku

1dent yc~ny

parasol

ostatni

Jak

dzielskiego.

g

•

nazywają

Harcerskie
manewry
obronne

zji 30 rocznicy LWP wspólnie
przez Komendę Hufca, Zarząd
Dzielnicowy Ligi Obrony Kraju
l Dzielnicowy Sztab Wojskowy
· mają na celu wykazanie spri\W·
harcerzy z
noścl widzewskich
różnych

dzie~zin

wojskowości,

się

który trzyma

Wojci echowskiego.

ponumerowa.ni ke>lejno

w

Te.n

X

~--

taielki

zam ienić

wskaza.ne dzialania

jednakowym tafelkom

panowie?

CD- I„ IH

+

bra
v:ykonać

parasolem

·r~1~ +

PROGRAM'. II
11.10· ;.Koncert z przystani" program rozrvwkowy. 18.55 „Prot. Bogusława Jeżowska-Trze
18.50
18.25 Czlowiek i morze.
biatowska".
19.20 Dobranoc. 19.30
,.Sprechen Sle deutsch".
Monitor. 20 .15 .. Harem Pana Voka" film fab.
22.05 .,Televariete" program
21.55 24 godziny.
rozrywkowy. 23.25 „Slim John".

i:

Bczeziński,

ma spodnie z tego same·l!'O materialu, co plaszcz Nie-

zaś

l'tosre'Zególme
Dziś o godz. 10 w Wojewódz·
Sportowym w
Ośrodku
kim
rozpoczną sie
Parku 3 Maja
wiosenne zawody opierwsze
harcerskich
drużyn
bronne
Hufca Lódt Widzew.
Manewry organizowane z oka-

" - na JllOIZ6r Jedl!nowe

ł'•

tt'Mmld. róinil\

rn-

fO

na1&y odtJ<)'Wied.nimi licrzbaml i

arytmetyczne.

odpowi adają

~

Pamiętać

.należy,

iż

te sa.me liczby.

Ro zwią z an ia (przynajmniej dwóch zadań) .nadsyłać prosimy pod
adresem naszej r edakcj i w tel'mlnie 7-dnio-wym z dopiskiem na
k o per ta ch (kan.ach) „rozkosze lan1ania głowy nr ł".

Adres POC7towy: „Dl.", Lód! 1, 1krytka nr 89. Teletony: cen trata 293·00 laczy ze wszystkimi dzlalamL Redal!:tor naczelny 325-64.
RedaguJe kolegium. Redakcja - kod 80-103 Lódt, Piotrkowska 88.
z-ca redaktora naczelnego 307·26. Sekretarz odpowiedzialny, II 1e kretarz 204-75. Działy: miejski 341-10, 337·47, sportowy 208·95, eko nomtczny 228.32, wojewódzki 223·05, dzial ltstów i interwencji 303·04
„Panorama" 307·26, dział spoleczny I fotoreporterzy 378·97. Dział Ogłoszeń 311·50. (Za treść oglos7eń redakcja nie odpowiada).
621-60,
(rękopisów nie iamówlonych redakcja nie r.wraca), kulturalny
Redakcja nocna 395·57. 395.59 Wydaje Lódzkle Wydawnfctwo Prasowe RSW „Prasa-Książka· Ruch" Cena prenumeraty rocznie 208 zl. półrocznie 104 zł, kwartalnie 52 u. Zgłoszenia prenumeraty przyj
Wstelklcb informacji 0 warun
sklepi• „Ruchu", l.ód:f. Piotrkowska as.
w
nabycia
do
są
;.Dziennika"
archiwalne
mują urzędy pocztowe I oddziały terenowe „Ruchu". Egzempla-rze
kach prenumeraty udzielają wszystkie placówki •• Ruchu" I poczty

~o

DZIENNIK ŁODZKI nr 100 ~769lł

. Skład i •druk; Prasowe Zakłady Graficzne RSW „Prasa-Książka-Ruch•', Lódź, ul. Zwifki 17. Papier druk. mat. 30 fi,
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