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Zaoczne zasadnicze
CzyinlO'lle

rolnicze
śą

łódzkiej

W pierwszym
dniu
Wizyty
wraz z towarzyszącymi
mu: prezesem WK ZSL - Stanisławem Migzą i wiceprzewodniczącym Frez. WRN Włady
sławem
P_awlakiem,
zwiedzi!
przodujące w województwie kólka rolnicze w Skaratkach (pow.
Lowicz) i we wsi Swinice (pow.
Lęczyca).
Gospodarze zapoznali
go z dorobkiem i nurtującymi
ich
problemami.
Stanisław
Gucwa interesowal się szczególnie akcją żniwną, ,przygotowaniem zaplecza maszynowegó i
technicznego , a także rozwojem
hodowli zwierząt rzeźnych.
Na spotkaniu w WK ZSL Stagość

nislaw Migza zapo2lnal gościa z
sytuacją gospOdarki rol-

ogólną

nej na ziemi

łódzkiej.

Złoży! też

szczególową informację dotyczą
cą
przygotowań
i
przebiegu
żni\1' w
naszym województwie.

Stanisław

Wczoraj
spotkał

się

Gucwa

z I sekre-

również

tarzem KW PZPR

Jerzym

Muszyńskim.

Dzisiaj, w drugim dniu Wi•
zyty, marszałek Sejmu zwiedzi
Zakład Naprawczy· Mechanizacji
Rolnictwa w Żdżarach, Zakłady
Mięsne w Pabianicach oraz Rol-

niczą

Spółdzielnię

Dąbrówka

nej.

i

jej

ProdukcYi11ą

filię
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OD WCZORAJ NA ZIEMI LODZKIEJ PRZEBYWA PREZES N&
ZSL, MARSZALEK SEJMU PRL - STANISLA W GUCWA.

„RYBA W INFULE" - ar- :
: tyku! nie tylko dla rybaków.
:
Ponadto w numerze: Horo-

: skop,

•

IJOSClem

. '·

„

§tani slow Gucwo
•

lipca 1973 r.

DZIENNlK
l:ODZKI

1 po.nie-

wzygot<>waliśmy

gr

•

§wydanie s
-~

su

obecnie starania

<> utworze.nie zaocznych zasad•ni
czych

szkól
roliniczy,ch rz.
myślą o młod:zieży, która chciałaby zdobyć kwaliflkacje zawodowe. lecz nie
mote porzucić
pracy w go-spOdarstwie roln!'-m
P ierwsze eksperymentalne szko
lY
tego typu
powstaną być
może
już
jes enlą br. W <'lą
gu najbliższych
lat projektuje s i ę u,tworzenie zaocznych zasadniczych
szkól
rolniczy~h
przynajmniej
po
jed.nej
w
.każdym wojeWÓ<l2ltwie.

W Krakowie

Ili Zlot

rozpocz~I się

Młodych

Przodown·ików

Wysokie tempo orzyrostu produkcji
i poprawy warunk~w bytowych ludności

i N a u k i Wyniki I półrocza 1973 r.
Podsumowanie dorobku • Wymiana -~oś\\iadczeń W
gospodarce

P r a c y
•

OD CZWARTKU, 19 Bl\'.I. STARY KRAKOW JEST STOLIOĄ , dz\etow:ycb.
Gospodarze
poMLODOSCI. W GODZINACH WIEC9ZORNYCH - UROCZYSprzedpiego zlotu
młodzież
TYM APELEM NA TERENIE MIASTECZKA NAMIOTOWEGO
Lodz.i
pr:r.ekazują
krakow- ROZPOCZĄL SIĘ III ZLOT MLODYCH PRZODOWNIKOW
skim kolegom
Główny Urząd Statystyczny ogłosił dane o rozw1>ju
zlotową
flage.
PRACY, NAUKI I WYSZKOLENIA BOJOWEGO,
Przy dźwiękach hymnu SFMD
społeC'Zno-gospodarczym kraju i o wykonaniu Narodozostaje ona wciągnleta na maszt,
weg1> Planu Gospodarczego w I półroczu 1973 r.
Rozpoczyna
sio:
k.l!kudlliowe
Do Krakowa przybyła blisko
prezentantów wszystklch środoświęto młodości.
Półrocze to jak stwierdza k<>munikat charakte5-tyshiczna grupa młodych przoW isk
społeczno-zawodowych:
Delegatów wita przewodnlczit·
ryzowało się wysokim tempem przyrostu
produkcji
downików z Całego kraju, reprzodujących robotników ,i rolcy Rady G!6wnej Federacji w podstawowych działach gospodarki. W tempie wyż
ników, najlepszych uczniów i
Stanłsław Ciosek, podkreślając
szym od planowaneg<> przebiegał również proces poprastudentów. •lnierzy Ludowego
wagę tegorocznego spotkania dla
wy warunków bytowych ludności.
WP, junaków OHP.
Cel tego
całej
młodzieży
polskiej, dla
wielkiego spotkania to pod- jak największego jej udziału w
W 'Omówieniu komunikatu GUS, które r<n>Poozynamy
sumowanie
dorobku
młodego
społeczno-ekonomicznym ro2JWOpokolenia Polaków w realizacji
ju naszej ojczyzny.
od wyników przemysłu, wszystkie wskaźniki dotycząc~
doniosłych zadań,
jakie przed
w imieniu społeczeństwa reI półroeza br. są porównywalne z da.nymi za. I półro •.
nim postawHy uchwały VI Zjazgionu - I sekretarz KW PZPR
cze 1972 r.
du partii i VII Pleniim KC
PZPR. Zlot to także znakow Krakowie - Józef Klasa ży
czy młodzieży owocnego i przyTempo wzrostu PRODUKCJI
proc. Tym samym przemys! o•
mita okazja do wymiany dojemnego pobytu na ziemi kraPRZEMYSLOWEJ
w
okresie
s i ągnąl 50,5-procentowe zaawanświadczeń,
za.warci a
no-wych
styczeń
czerwiec br. było
sowanie
tegorocznych
zadań
przyjaźni, prowadzenia wspól- kowskiej.
wyższe
od
średniorocznego
NPG w tej dziedzinie.
Pon:vch dyskusji a prtede wszystKończy się apel. Na estradaclt
tempa
osiągn i ętego w
pierwmyślnie
przebiegała , ·realizacja
kim - do podjo:cia w dniu lipmiasteczka zlotowego rozpoczyszych dwóeh latach b i eżącego
zobowiązań
dotyczących
procowego św.Jęta, w Imieniu całej
nają się występy zespołów mloplanu pięcioletniego.
dukcj i dodatkowej.
Wartość
Przedsi ę
polskiej
młodzieży,
dalszych,
dzieżowych. „Poznajmy sio:" biorstwa wykol1aly tę prod11ksprzedaży
wyrobów
własnej
ochowiedzialnych zadań.
• to hasło wszystl<ich zabaw, koncję wartości 15,5 mld zl, co staprodukcji i usług wzrosła o 11,8
Kraków
duży
ośrodek
certów i występów.
nowi 54,9 proc. kwoty zadeklaprzemysłowy. nauke>wy i kultu---------------------rowanej na 1973 r.
ralny,
kontynuujący
chlubne,
Z
ważniejszych
wyrobów
postępowe
tradycje rewolucyjprzemysłowych
najwyt.szy
nee-o ruchu robotnicze~o.
nowzrost
uzyskano w produkcji
wital
młodzież
z tradycyjną
motocykli (o 48.5 proc.), mapolski\ go. cinnośdą.
gnetofonów (o 37.4 proc.) 1 na~liasleczko .tiolowe
wzwe•lowozów
azotowych
(o
SJ,l
ne zostalo w pol<>wle drog-i mię·
proc.). Wzroot produkcji <lotydzy historye-znym Wawelem a
czyi wszystkich galęzi przeimynowoc7.esnym kombinatem
19 bm. odbyło .5lę posiedzenie Rady Ministrów z udziałem
slu, w tym wyższy od przeHutą im. LPnina. Tu rozpoczyna
przewodniczl\CYch prezydiów raJi narodowych, na którym omóciętnego
w przemyśle ele~tro
sio: uroczysty apel.
maszynowym i chem icznym (o
wiono całokształt sytuacji gospodarczej kraju w świetle wyni15
proc.),
oraz w przemysle miNa placu - w centrum miaków uzyskanych w miesiącu czerwcu i w całym I półroczu br.
neralnym (o 14 proc.).
steczka. w kolorowym
świetle
Przeciętne
za·tru<inienie
w
reflektorów - ustawiają się woRada Ministrów, oceniając pojewódzkie delegacje młodzieży.
zytywnie sytuację ekonom iczną
(Daol.szy ciąg na str. 2)
Wśród nich 600-osobowa grukraju w I półroczu br„ skupipa polskich delegatów
na
X
la główną uwagę na utrzymu_
Swiatowy Festiwal Jl.flodzieży i
jących
się
jeszcze ziaw1'Skach
i tendencjach negatywnych oStudentów w Berlinie.
Przybywają gospodarze
Kraraz na ustaleniu śrOdków zakowa 1 wojewódz6wa. kierowra<lczych, w celu ich ograniczanictwo polsl<iego ruchu młodzie
nia i
eliminowania.
Chodzi
żowego bowiem o to, aby w II półro
Rady Głównej Fedew środę w iooz:orem w pobllracji '
czu br. uitrzymać wysokie temSocjalistycznych Związ
iu m iasta V lz'. IJe wydarzyła s i ę
k6w Młodzieży Polskiej. zapropo rozwoju gospodarki i stwokatastrqfa
belg ijskiego a·u tobuWczoraj w godzinach rannych/ na ooiedlu Lumumby odW związJcu z ogłoszonym 19
rzyć tym samym przesłanki do
szeni goście.
&u. wiozącego 49 wyc ieczkowi·
było się uroczyste pożegnanie clelegatów ziemi łódzkiej ubm. w prasie komunika-tern Napomyślnej
realizacji
podwyż
czów.
w
wynilcu
której 43 osoHejnał
zlotowy
rozpoczyna
dających się na ' Zlot Ml<>dzieży w
Krakowie. Uczestniczyli
rodowego Banku Polskiego w
szonych zadań w latach 1974-75.
by po1n iosly śm i e<rć.
uroczystość.
Komendant
zlotu
w nim sekretarze i członkowie egzekutywy KW PZPR z I
sprawie zakupu i wyW10zu waAutobus Jadący z Nicei, zbO·
Za główne zadanie w prze- Tadeusz Haladaj odbiera melsekretarzem KW J)':RZYM MUSZYŃSKIM, przedstawiciele
lut
kra.jów
cztonkowsltich
czyl z. szosy, JX>zb i ł babus!ra<lę
myśle
Rada Ministrów ul1tlała
dunek o gotowości wszystkich
władz administraeyjnych województwa z przew. Prezydium
RWPG, NBP do<iatkowo informostu
i z wysokośc L 20 m
utrzymanie
w
n
półroczu
br.
dr!egacji.
WRN ROMANEIVI MALINOWSKIM oraz stronnictw polityczmuje, że wspomniany komuniwpa<il do rzeki RomMJche. któwysokiej dynamiki wzrostu
i
Wkraczają wojewódzkie pocznycb, WKZZ i Rady Wojewód7..kiej FSZMP.
kat <lotyczy norm wwozu 1 wy_
rej
wody
wezbrały wskutek odobrej rytmiki
produkcji, oty sztandarowe organizacji mlowozu gotówki oraz odcinków
statmich opadów w tym <rejosiągnięcie
wyższej wydajno,ści
W
Imieniu
wyjeżdżających
banknotów dopuszczonych
do
.nie. Przypuszcza się. że p.rzrpra.cy, dalszą p1>prawę w gospowitał gości Edmund szewczyk
wwozu i wywoa.u przez poszcz0•ną
kaitastrofy była awaria.
przewodniczący
Rady Woje
czególne kraje RWPG.
(Dails.zy ciąg ńa str. 2)
hamulców.
wódzkiej Fe<leracj! SocjaJisty<:7Natomiast·
zasady. ' i normy
nych Związków Młodzieży Polprzydziału
zagranicznych środ
skiej w Lodzi. Zlożyl on na rew środę 18 bm. w Belgradzie na słońcu - 59 stopni. Był to ków platniczych dla tu1rystów
ce I sekretarza KW PZPR zanotowano
polskich pozo.stają bez zmian,
temperaturę
36
jak
dotąd
najgorętszy
„Księgę Czynów 73" młodzie~
wynosząc dla krajów socjalistystopni w cieniu. Stolica Jugoży województwa oraz meldunPk
dzień w Rumunii w tym roku.
czny-co równowartość do 7 tys.
sławii
nadal
znajduje
się na
G realizacji dodatkowych zadań
zł.
na osobę. Przy wyjazda<;h
czele najcieplejszych metropolii
Na południu Włoch I na Syprodukcyjnych i prac soołe<„7. 
<Io Niemieckiej Republiki Denaszego
globu.
Na
drugim
cylii · utrzymuje
się od kilku
n11ch,
po<:ljętych
przez ZMS.
molcra tycznej
przydz'ialy
te
miejscu jest T1>kio z 35 stopm:iZSMW. ZHP i SZMW wartości
dni fala
niezwykłych up'1łów.
wynoszą nadal 10-0 marek NUD
mi W RŻymie było w środę 33
130 mln zł.
miesięcznie
na
o.sobę
lub
sto pnie. zaś w Hong-Kongu 32
w
miejscowościach
W niektórych
Wczoraj z okazji Lipcowego
W muzeum zgroma<lzono doprzypadku
udokumentowanych
stopnie.
ttjonu Kalabrii zanotowano
Delegaci
udekorowali
go~I
Swięta odbyła się w WZPB im.
kumenty,
zdję;:ia
i pam i ątlci
wyjaz<iów
turystycznych
do
teW
środę
18
bm.
termometry
pamiątkowymi
chustami zloto1 Maja uroczysta
akademia,
19 bm. temperatury
przel<raprzedstawiające prawie stuletn i ą
go
kraju
w
granicach
normy
wymi - przy dźwiękach KapPpodczas
której
12
osób
otrzyw Bukareszcie wskazywały w
już
historię
widzewskiego zaczające w cieniu 43 stopnie C.
rocznej do wysoko5ci 7 tys. zł
11 Ludowej z Konopnicy, któ _
mało odznaki
zaslużonego
prakładu i jego rewolucyjną przea
na osobę
ra również udała się na Zlot. , cieniu 3ł stopnie Celsjusza,
oownika zakładów, 35 wyróżnioszłość. M.
in. znajdują się tu
Do Krakowa wyjechało 149 dP·
legatów ziemi łódzkiej ora;o; 4 I I I I I I llll l I I I I I I I I I I I I I I I IlI I I I I I I I Il li I I I I I I I I li I I I I I I I I li li I li I I I I I I I Il I I I I I I I I I I I I I I I I I li I I li I I I I li I I I I I I I li I lll
byłych działaczy ' ZWM l ZMP.
(Wit)

POŻEGNANIE DELEGATÓW
ZIEMI ŁÓDZKIEJ I ŁODZI

na krakowski

Złoi

·Z adania w dalszym

uQrawniartiu qo odorki
Sprawa wywozu walut R'WPG

43osoby zginęły
wkatastrofie autobusowej ·

. Dud~tkowe informacje
NBP

Opoły

no południu Europy

Historia i współczesność
wMuzeum WZPB.im. 1 Maja

0

• * •

Kilka minut po godz. 7 w pa·
sa.żu
ZMP zebrali się wcroral
łódzcy
delegaci na Zlot Mło
dzieży
Polskiej
do Krakowa.
serdecznie żegnani przez przed
stawicieli
zakładów
pracy
i
ttt.ieln ioowe wla<l.Ze ZMS. Pny
dźwiękach
orki~try · delegaC'\
zajęli
miejsca w autokarach,
otrzymali na pożegnanie wią
zamki kwiatów 1 punktualnie o
gooz. 7.30 odjechali do Krakowa.

O godz. O przy zbiegu ul.
Zgier kiej i Trawiastej zatrzY·
mały się autokary wiozące ml<>
dzież ja<lącą na Zlot z Gda(1ska l Bydgos-z.ezy. ZMS-owcy
z Bałut serdecznie powitali dPIegatów gdańskich i bydgo,kich,
wrę;:zając Im foldery o naszym
mieście i wiązanki kwia.tów.
U.kr-l
l'ot: A, Wach

Polemika TASS zdziennikiem egipskim
Agencja TASS w serwisie z 19
bm. zamieszcza komentarz poremizujący z artykułem kairskiej
gazety „Achbar al-Jaum" o stosunkach między związkiem Radzieckim a Chińską Republiką
Ludową.
Autor opublikowanego
w dzienniku egipskim artykułu „nie komentuje faktó.w, lecz
swoje wlasne wymysły" - pisze
komentator TASS Anatolij Kraslkow. Twierdzi, jakoby „Zwią
zek Radziecki zaanektował przy
użyciu siły znaczną część terytorium chińskiego 11 ;
„że
konflikt radziecko-chiński osiągnął
takie natężenie, iż nie ma już
odwrotu i droga wojny jest jedyną

możliwością

rozstrzygnię

cia sporu"; . , że w Związku Radzieckim podnoszą się glosy żą
dające prewencyjnego ataku na
Cl1iny".
Dziwne pisze Krasikow
diaczego gazeta w kraju przyjaznym
Związkowi Radzieckiemu wykonuje tego rodzaju robotą. Przecież Egipcjanie z wla::

snego
doświadczenia
dobrze
wiedzą, że ZSRR konsekwentnie
broni zasad sprawiedliwości w
stosunkach między
wszystkimi
państwami i wytrwale walczy o
triumf
tych
zasad na całym
świecie,
m. in. na Bliskim
wschodzie.
Niemniej jednak należy stwierdzić, że w Egipcie także są organy prasowe, ,,które zapominając o przyjaźni arabsko-radzieckiej, jak świadczy o tym przykład
„Achbar al-Jaun",
wolą
drukować
na
swych lamach
kłamstwa zaczerpnięte, rzec można, nie tylko z antyradzieckich,
lecz nawet z antyarabskich źró
del.
Wiadomo powszechnie - stwierdza komentato,r TASS - że wła
śnie Związelc Raqziecki
niejednokrotnie, poczynając od 1969
roku proponował Chinom podję
cie wyraźnych ! trwałych zobowiązań

wykluczających

jednego kraju na

dru~.

napaść

Propozycje te pozostały jednak bez odpowiedzi. Właśnie
Związek Radziecki
proponował
ChRL zawarcie specjalnego ukła
du o niestosowaniu siły, Ir.-~ z i
tej propozycji nie przyjęto. W
końcu, właśnie w wyniku inicjatywy ZSRR, w październiku
1969 r.
wznowiono w Pekinie
rozmowy radziecko-chińskie na
temat uregulowania problemów
granicznyci\. Jednakże aby przebiegały one pomyślnie i . pozytywnie się zakończyty, niezbęd
ne jest konstruktywne podejscie
nie samej tylko strony radzieckiej.
Jak podkreśli! Leonid Breżniew w swym referacie na 50lecie ZSRR, „Związek Radziecki
nie ma roszczeń terytorialnych
i gospodarczych wobec Chin.
Chcemy, by Chiny byly kwitną-·
c y m socja1istycznym państwem.
chcem y wspólnie z nimi walczyć
o pokój - przeciwko imperializmowi.
Jednakże od
samych
Chin zależy, kiedy to nastąpi".

no nagrodami i dyplo mami jubileu s zowymi za 50_. 40, 35 i 25

lat pracy.
Centralnym punktem uroczybyło otwarcie zakładowe
go muzeum,
którego dokonał
I sekretarz KL PZPR Bolesław Koperski,

stości

p ierws ze numery .,Gazetki fa
b rycz neJ w idze ws k '.ej rnanuiqktury" ,
dyplomy, wyró~.1ie'l·a,
puchary, które w cią:;: u w:elu
lat swego istnienia o trzyma ! rnklad
(je)
~ot.: A. Wac h

•

Zakończono

Wyniki I półrocza 1973 r. oczyszczanie wód
(Dokońozeni·e

ze str. 1)

przemyśle

wynioolo 4.417,5 tys.
osób, co stanowi wzrost o 165
tys. osób (czyli o 3,9
proc.
wobec założonego w NPG na
1973 r. 3,8 proc.).
Liczba godz.in nie pnepracowanych (bez urlopów) przypadających na jednego ro·botnika
grupy
przemyslowej i rozwojowej 'wz.rosta o 3 godz. tj. o
3,6 proc. przy
jednoczesnym
wzroście
godzin nadliczbowych
o 0,6 godz. czyli o 1,9 proc.
Według danych
czerwcowego
sp:su rolnic.zego,
powierzchnia
zasiewów w ROLNICTWIE
utrzymaJa się na po.ziomie ub.
roku, z tym, że w uspolecznionej gospodarce rolnej na·stąpil
wzrost powierzchni zasiewów o
ok. 2 proc. W całym
rolnictwie zanotowano pewien spadek powierzchni upraw zbożo
wych oraz
wzrost o 01<. 15
proc. powierzchni upraw rzepaku i rzepiku, zaś o 1,7 proc.
- ziemniaków.
Po~lowie

bydła

zwiększyło

s ię

o ok. 6,6 proc„ trzody chlewnej o ok 14,l proc., przy spadku pogłowia owiec o ok. 2,3
proc. W uspołecznionej gospodarce rolnej wzrost . pog!Owia
zwierząt
gospodarczych
by!
szybszy n iż w gospodarstwach
indywidualnych.
Ogólna
wartość
produktów
rolnych skupi(}nych przez pań
stwo od rolników wzrosła o
ok. 13 proc. Dostawy ciągni
ków dla rolnictwa
wyniosły
20,5 tys. sztuk (wzrost o 20,9
proc.). Zużycie nawozów sztucznych
zwiękls.zyło
się
o 6,3
proc„ dostawy nasion Kwalifikowanych 4 zbóż wzrosly o
8,7 proc„ sprzedaż pasz przemysłowych o 20,3 proc„ dostawy
cementu o 12,4
proc„
wapna budowlanego o 13,7
proc.
Nakłady INWESTYCYJNE
w
gospodarce uspołecznionej wyniosły
136 mld zł, co oznacza
wzrost o ok. 23 proc. i wykonanie rocznych zadań NPG
w 46 proc. Osiągnięto wyż<Zy
niż w ub. roku stopień przekazywania Inwestycji do eksploatacj I. szereg tnwei<;tycj i przekazano do uży>tku przed
terminem i to w cyklach o przecię
tnie 4 proc, krótszych od plano\\·anych.
W miastach przybylo 61.9 tys.
nowych mieszkań,
lecznictwo
wzbogacilo s;ę o pomies7.czenia
na 1442 lóżka w szpitalach.
W HANDLU 21AGRANICZNYM
utrzymywała się wysoka dynamika
eksportu i importu.
p ; er wszy wzrósł o 15.5 proc„
drugi o 28.3 proc. M. in. eksport wyrobów' przemysłu elek-

tro-maszynowego wz:rósl o ok.
20 proc. W grUlPie pozostalych
towarów
naj wyżs.zy
wzroot
eksportu dotyczył
przemysJu
lekkiego· (o 24' -proc.), spożyw
czego (o 17 proc.) i metalurgicznego (o 16 proc.).
W pierwszej połowie br. nastąpi!
szybki wzrost przychodów pien iężnych ludności przy
równoczesnej
stabilizacji cen
detalicznych podstawowych towarów I poprawie zae>patrzenia
RYNKU
WEWNĘTRZNEGO.
Wartość sprzedaży
detalicznej
przez jednostki gospodarki uspołecznionej
zwiększyła
się o
11,8 proc„ w tym w handlu
miejskim o 12 proc„ zas
w
handJlu wiejskim o 11,2 proc.
Wydatki
ludności na zakup
uslug wyniosły 43.2 mld zł, co
stanowi
45,7
proc .
wartości
przewidzianej w NPG na 1973
rok. Wartość uslug wzrosla w
I pó!roczu br. o 13,6 proc.
Nastąpił
znaczny wzrost zatrudnienia I przychodów
pieniężnych ludno·ści, a w rezultacie - dalsza poprawa warunków życia społeczeństwa. Przeciętne zatrudnienie w gospod9rce
usoolecznionej
wyniosło
10.665 tys. osób (wzroot o 414
tys. osób. czyli o 4.0 proc. wobec założonego w NPG na br.
4,4 proc.).
Korzystne zmiany zanotowano na RYNKU PRACY. Nastą
p iła
dalsza poprawa
sytuacji
kobiet poszukujących pracy; w
końcu czerwca br.
liczba wolnych miejsc pracy dla kobiet
przekraczała 0
24 tys.
liczbę
kob iet poszukujących pracy.
Podobnie jak w ubieglyeh okresach, w I półroczu br. wy.
stępowaly
niedobory
męskiej
siły roboczej, zwlaszc.za w miastach wydzielonych i głównych
ośrodkach

przemysłowych.

w wyniku reahzacji
nowej
polityki socjalnej ,zostaly pod.
jęte decyzje, które wplynęły na
znaczny wzrost wypłat
zasił
ków choN>boWy<'h. jak np. podniesienie wysokości zasi!'ków oraz przedłużenie urlopów
ma_
cierzyńskich.

emerytur i rent wy22,8 mld zł I były o 10.0
proc. wyższe niż w I pólroczu
ub. roku.
Przeciętna miesięczna
placa
nominalna netto w gos.podatx:e
uspołecznionej, przypadającą na
1 zatrudnio'llego (bez uczniów),
w.vniosla 2.689 zl.
W ROKU SZKOLNYM 1972,'13
Wypłaty

niosły

szlcołę

pOdstawową

ukończyło

664,2 tys.

absolwentów,
licea
118.5
tys.
absolwentów 01'aZ szkoły .zawodowe W'Szystkch typów - ·4o5.8
tys. absolwentów. W szkołach
wyższych studiowało
w
tym
o<rólnoksztalcące

·Odznaczenia i awanse
dlu milb:jnnlów wojewódrlwa
Z okazji 22 Lipca odbyta się
wczoraj w Komendzie Wojewódzkiej MO uroczysta akademia, podczas której decyzją Rady Państwa
udekorowano odznaczeniaml państwowymi wielu funkcjonariuszy,
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski otrzyma! pplk R.
Reda, Krzyże Kawalerskie Or-
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deru Odrodzenia Polski - mjT
J. Bocian i ppr z. Kopka.
Złotymi, srebrnym<
i brązo
wymi krzyżami zasługi wyrótnionych zostało 87 funkcjonariuszy MO. Jednocześnie zarządze
niem n1in istra spraw wev..rnętrz
nych awansowano na
wyższe
stopnie oficerskie 60 milicia.ntów.
(je)
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czasie 364,3
tys.
młodzieży.
Liczba studentów
była o
4,7
proc. wyższa niż w ub. roku
sZikol·n ym. W pierwszym półN>
czu br. studia wyższe ukończy
ro 37,9 tys. a.bsolwentów, czyi!
o 7,6 proc. więcej niż w tym
samym okresie ubiegłego roku.
W pierwszej połowie br„ wydano
3.809 tytułów k:siązek i bros.zur
o nakładzie 71,4 mln egzem'P'la'Tzy (w=ost o 12,9 ;proc.). Lącz
lllY
nakład
gazet
wy;ni6sl
1.352.,8 mln egz. (wzrost o 4,2
proc.)
a
na!k:lad czasopism
412,8 mln egz.
(wzrost o 10,3

pr~c,~ońcu czerwca br. w
LECZNICTWIE
zatrudniO'll.YCh
bylo 53,5 tys. lekany i 14,7 tys.
dentystów. W pr:zeliozeniu na
10 tys. ludności liczba lekarzy
wynosila 16,1, za.ś denty\Stów 4,4.
Liczba lóżek w si.pita.lach ogólnych wyniosła w końcu czerwca 178,2 tys. (w:orost o 4,5 tys.).
Na terenie kraju działaJ:io 2.856
ośrodków
zdrowia
(wzrost o
162).

-=
=
-§

-=

=
s
=
§

=
=
--E
§=
~

Nie zawsze

stooowa,ne wobec

nich

śrooki

wychcwawcz11

odnoszą po.żqdane skutki. Jak temu ZGJpobiec, jak im się
przec!u•sta·u.•!ć? Nie jest te sprawa la~wa.. W pltkGJr~kich drużynach zawodOwych na. Za.chodzie częst-0 ucieka. się do bardziej radykaJnych pomnieć. Jeśll .' nle skutkują wszelk ie sto-

rowa.ne
sposoby
kierownictwa
klubów
wystGJwla,jq
klopotl!wego piipila. po prosf•u na. sprze~a,ż. W Polsce . tego
typ n pra1kt)/k! się 11ie stosuje - powiedział dalej . K. Go:s.kl
Nie zgadza.my się ;ert'1lak generGJlnie ze stwier~zenie~,
że nie ma metod na kłopotliwych za.wodników. Na·1częściej
kluby zawodowe wy.~tawla·Ją na. sprzedaż swoje „gwiazdy''.
jeśli zach ?dzi potr?eba p<>drepnowania k.!ubdwej kasy.
W
innych )1rz11padka,ch (szcugólni e zaś gdy lawka. rezerwowych świeci pustkami.) przymyka się oczy na. wszelkie „wysk-Oki" ulubieńca stamonu.
11a.szym pilka>rskim św iaitku sytuacja 1L'yigląda. 11!eco
inaczej. Nie ma. oficja,lnych
targów zawoct.ników,
podkreśla.my: <>ficja.lnych.
Bo z k.olel
cocf.zierrna
pra.ktyika przy·n os l lfczn" pr!yklady mnie! lu.b ba,,...
dziej pólaficjainych transakcji pomiędzy klubami. Niestety,
zda.rza.ją sie t to nler>ad1ko prz11Padki 1awneqo ka.pemJwnlctwa, dalekiego od cz11stej sportowej qry („faA.r pla.y") ze
strony 11iek.tórych działaczy i wvręcza,Jq,cych ich klubowvch

lf
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każdej niema~ drużynie . są za.woon!cy, . z
którymi
jest niemało klopotów, 1eśll chodzi o >eh za,chowanie się w czas ie l>J)Ot·kań. „Ma.my i t<zklch w pierwszoligowym zespole ŁKS, którzy nie potra.<fią ja.·koś
okiełznać swojego temperamentu, wchodząc w konflbkt z przepisa.mi i sędzia.mi" powledzlai na. ostatniej k<>nti:rencjl
prasowej K. Górski,
na której wlele uwagi pośun.ęcono
sprawom wychowau.X>zym.

emi .<:a ri1rntt1.

Jak można przeciQVdzia!a<! ~gwiazdorstwu"? Jedina 'est
chyba droga: rzetelna i możliwie jak na.iskuteczniejsza. pra,..
ca. wychowawcza.. A jeśli zatvo<l:q wsz<'lkle metody? DŁ'!a
lacoe t trenerzy klubou.>I powinni. naszym zdaniem, coraz
czl'śclei 11ctekać s'ę do bard.zie I rad11karnych krok.ów: oqra-n'czania. wszelkiego ro!fza111 u.prawnleń fz flnansow11rri; w'ą
czn!e). a. nawet 0'1suniec'11 „qwiazd-0rów" od ligowvch P<>le'1ynk6w. Ich miefs.ce powinni zaJmou.'<lć m1odst, uta•lentotl'anl zawodnic11.
zajmujący nieraz m iesiqcl!Jmi t iaitamtl
m•r?i•ce na. r11~..vce rezerwowych.
Jest to chvba jedym.; I wyda,je nam się na.jskutecrnle'szy sp<>sób na. „nlezastq,p!onyeh". Na.wet, gdY'bY wlqzaro się
to ze straceniem przez .zie~ól ootychczcmlJ.V0j .~Mu w 11aowej tabeli,
(wrób.)
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Rzecznik Departamentu Obro·
ny USA, Jerry Friedhelm podał do wiadomości, że jeduostlcl amerykańskiej
marynarki
wojennej
zakończyły
operację
wyłaWiani.a min z wód terytorialnych DRW i zostały wycofane do swych baz.
Według
oświadczenia
Friedhelma, szlaki żeglugowe prowadzące do 7
portów morskich DRW, łącznie
z portem w H&jfongu są obecnie bez.piecz.ne dla żeglugi,
Friedhelm dodal, te ni~ dotyczy to północno-wietnamskich
wód
śródlądowych,
których
rozminowaniem
zajmują
się
Władze DRW.

Zadania w dalszym
usprawnianiu gospodarki
(Dokońorenie ze

str. 1)

podarce ma.teriałO<Wej oraz przekr<>czenie
plan<>wych
zadań
prooukcyjnych.
Na przemysł
nałożono

również

obowiązek
Jakości
pro·

może

dotyczyć

pod.stawowych,
mować

również

tylko obiektów
ale musi obej_
obiekty uslugo-

we i socjalne.

~ilnym zadaniem Jest "llYnanuz<nvanie produkcji eksportowej i intensyfikowanie eksportu. Sprzyjać .temu
powinny:
przy:rost nowytji Z<lolności produkcyjnych w wynll<.u Oddania
do użytku nowych . inwestycji,
uruchomienie
produkcji
nowych atrakcyjnych
wyrc>bów,
dostosowanych do p(}trzeb odbiorców
za.granicznych,
jak
również
wchodzenie w szersze
powiązania kooperacyj·ne z
zagranicą.
Zada.nia
zwiększenia
eksportu obciążają zatem zarówno producentów jak i re.
sort handlu zagranicznego. Rada Ministrów ustaliła, że zadania eksportowe nakreślone
w
skorygowanym planie
traktować należy jako Wielkości minimalne.

dalszej poprawy
dukcyjnych wyr<>bów.
Istotne
jest
także
uporządkowanie
fr on tu pracy, a zw łasi.cza przeclwdzialan le nadmiernej :fluktuacji załóg oraz dalsze wzmocnienie dyscypliny pracy. Specjalnej uwagi wymaga
pelne
zatrudnienie absolwentów szkół
zawodowych,° średnich I wyż
szych.
W r<>lnlctwie najważniejsze zadanie na
d>Jiś,
to sprawne
przeprowadzenie źnlw i pełne
wykorzystanie wszystkich kra·
Jowych źródeł pasz.
Konsekwentna realizacji programu
spoteczno _ gospooarczego rozwoju kra,ju wymaga
termtnowego wykonania planu
lnwesty-cyjnego. Rada Ministrów
Utrzymujące
się
wysokie
ustalila zalecenia dla resortów
tempo wzrostu dochodów ludi prezydiów rad narodowych W
ności
wymaga
energicznych
tej dziedzinie.
dzialań na rzecz
zwiększenia
· Planując
nowe przedsięwzię
cia inwestycyjne należy . , kon- ,pr<>dt1kcji artykułów kO!DSttmpcyjnych
poS2illkiWanych
na ryncentrować się na zadaniach o
ku, Poprawy zaopatrzenia rynkrótkich cyklach, umożliwiają
ku trzeba poszukiwać także w
cych ich zakończenie w 1975 r.
zwlęksronej
podaży takich
aroraz na inwestycjach
proeką
tykułów
jak pralki, IOdów'ki,
portowych.
1ele1"izory,
radioodbiorniki
Rada Mihistrów zaleclla także
wszelkich ~w. meble, ma_
dokonanie w resortach o-ceny
SC?yny rolnicze i inne, na któefektywności nakładów
inWe· re popyt stale rośnie. szczestycy}nych. Chodzi o to, aby
gólna uwaga poWi'llna być takuzyskać odpow iedź na pytanie,
że zwrócona na rozWOJ us!Ug
Jakie rezultaty dla rynku, eksdla ludności. Poprawą zaopaportu, kooperacji i zaopatrzetrzenia
rynku i rozwijaniem
nja przyniosły zrealizowane inusług p0:winny bardziej aktywwestvcje.
Pozwoli t.o na wynie zająć się prezydia
WRN
ciągnięcie wniosków
nie.tbęd.
korzy.stając z możll'W'Clści
ponvch dla. doskonalenia działal
większenia
produkcji
przemynośoi inwestycyjnej.
slu terenowęgo i 5 póldzielczości
Nada.I o.bowiązującym
zadaRada Ministrów przyjęla pro.
niem jest także
komplekse>wa
jekty ustawy o zmianie ustareaUzacja obiektów inwestycyjwy o zasadach i trybie wynych. Przedterminowe oddawawłaszczania
nieruchomości,
nie inwestycji do użytku
nie
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Z bocznei trvhunv

Jak przeciwdziałać
„gwiazdorstwu "?

terytorialnych DRW

Iowa hula dla

Resursy
Wczocaj,
przy ul. Dlugoisza
43 w !Jodzi byliśmy świadkami
niecodzienńej
uroczystosci, do
jakieh zaliczyć należy wmuro
wanie
aktu erekcyjnego p<>cl
nową halę sportowo - Widowiskową RKS Resursa.
Przybyłych
gości powitał

na tę uN>CZysto~~
w imieniu działa
czy i zawodników klubu prze.
wod.nic.zący
społecznego
komitetu budowy hall 1 powstałych
urządzeń towarzyszących

K. Ka-

czmarek.
Uroczystego wmurowania aktu erekcyjnego doko
nał sekretarz KL PZPR w Lodzi - J. Chabelski w towarz:vstwie I sekretarza KD PZPR
Po<lesie M. Kwapis'Za, z-cy
przewodniczącego Prezydium RN
m. Lodzi J. Mora.wca ora7
posłów na Sejm J, W<>Jtali
i G. Górtowskiego,
Jak poinformowal nas prezes
Resu.rsy M. Kawałek nowa
hala służyć będzie do gier i
girnuastyki, a obok niej na budowanym stadionie ZO!\taną od·
dani! do użytku m . in. 100-mP.trowa bietnia, sk<>cznie. w dal
i W'llWYŻ <>raz · rzutnia,_do pcbnię
cia kulą. W hali znajdą się
takż'e sza.1inie, gabinet lekarski
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W Eu.r-01pie rz:ach<>dmiej

około

u mil!onów robotmików zatrud'lliO!llYch
jest
obecnie
poza
swym Jorajem oj<ezyc<;tym.
W
USA pracuje około 4.2 mln obcOlkrajO'WCÓ'W.

WASZYNGTON. Izb& Re•
;prezentantów Kongresu
USA
2M glosami pr.zeciwko 170 zatwierdzila projekt u.s.tawy, ogra.
:n!czające1
pelnomocnictwa p~e
z)l'denta w zakresie pr-O<Wa'.lze:n!a przez USA d'Ziatań wojen:nych i Jinmych operacji wojsko
wych za gtranicami kraju bez
izgody parlamentu.
BELGRAD. - J,ugoslaw&a prze
żywa w
tym rokU prawdz~wy
booan tuTystycmy.
N ie ulega
wątpliv:ooci,
że
pobLte zostaną
wszystkie rekordy je.śli 1d.1.:e
o J!czbę gości zagrarnicmy.ch i
dochodly z tu,,-ys.tyiki. W ciągu
p ienwszyich p i ęc:u miesięcy br.
rz:arejes\lN>wano 3,2 mim n'lClegów tu.rys.t&w zagra:nicwych o 47 proc. więcej :nirż w tym
s&mym o<kres;e ubiegłego roku.
Od styc.w'a do maja br. wplywy dewizowe z tUTystY'ki "?.'yniosłY 149 4 m1n dolarów o
24 proc. więcej niż w amalogicz.nym okresie 1972 r.
-PEKIN. w środę odleeial
do Moskwy w s.pra'\vach slużno
·w:ych wi-cemimisłer spra:w zagran:cz.nych ZSRR Leo<md D11crew, przewod,nic.zą.cy delegacji
rźądowej
ZSRiR w rad,ziccl!:<>chińsk.ic h rok·orwaniach dotyczą
cych spra>W gra'lliCZ.n}"Ch.
BERiLIN. - W środę funkcjo:nariusze policji zach<>d.nioberliń
&kiej. 'na polecenie Senatu Berlina Zachodn'ego. us.wnęll flag~
NRD, która obok flag ZSRR,
USA, NRF i innych !?aństw zd.o
b ila fron.to,n m iect.zy,narooowego
hotęlu w Berlim.ie zachodnim.
PARYŻ. W czwartek podp !sano w Pary·tu p-OiN)z..um1ernie
ws.pótpracy
gospodarczej mię
0
dzY Framcją i N'errH~c.ką Repub l'iką Demokratycziną na okTes
W-le!lni.

•Oświata+ lolariol •Zwalczanie

piractwa powietrznego

Obrady Rady

Najwyższej

ZSRR

tw6rozy<:h zd<>lności ł aktyw.
19 bm. w trzecim dniu <>brad
na Kremlu, Rada
Najwyższa
ności społecznej".
ZSRR zauwfonlziła pr<>jekt zaRada Najwyższa uchwaliJa 19
sad ustaw<>d&~tawa w zakre- ' bm. ustawę o pań:stwO<Wym nosie szk<>lnictwa. Zasady te wejtariacie, która weJdZie w ży
dą vl ży-cie z <Lnlem 1 stycznia
cie 1 stycznia 1974 r.
1974 r.
Zadaniem notariatu
jest oDol<ument stwierdza m. In.,
<:hr<>na socjalistycznej wlasnoże
p<>wszechme
wprowaazenle
ści, praw i interesów obywateli
średniego wyks:otalcenia., a takoraz instytucji, przedslębi<>rstw
że Jego
stałe
d<>Skonalenie,
J ko~chozów, umocnienie so-cJasprzyjać
będzie
wzr<>Stowi poJis,tyc2Jnej
praw<>rządnoSci
i
ziomu kultury
społeczeństwa
porządku
prawnego., za.poo1ega•
ra,da.ieckieg<>
I
formowaniu
nie nunszaniu praw.
śwlat<>poglątlu
kmnunisty.:zneRada Na.jwyi:.~1.a zatwlet'dizUa
•G<>·
I
dekret „<> ka.mel odpo-wiedzialności z.a uprowadzenie
statku
Obecnie w ZW'iązku Rad!TJe.
powietrznego"
z 3 styczni&
ckim obowiąz.kowe
Jest wy1973 r. Osoby dopuszczające się
kształcenie w zakresie
szkoły
pira.ct.wa p<>Wietrznego podlegaośmioletniej,
zaś ku koficowi
ją suro'Wym karom: pozbawiezbliża się pr<><:es przechodzenia
nia wolności do 15 lat, lub ka·
do powszecbneg<> wykształcenia
rze śmierci.
średniego.
Rada Naj~a z a a p r o b o w a · . - - - - - - - - - - - - - - - także
uchwałę o dalszym
d<><;konaleniu powszechnej
oś
wiaty.
Podkreśla się w niej,
:że w ZSRR zapewnia się obywatelom
realne
motJJwośd
Po pięci·U
latach V."Ytężo11ej
„wszechstronneg<>
rO'lJWoju
!?racy,
prO'IĄ·adzo'llej
wspólnie
przez Hl w~'dzialów
techin'cz;ny~h tokij:S>kiego
uiniwersytetu
Waseda, narodził s 'ę w lipcu
bT.
'P'ervv'SZY
japoński robot,
Jk,tórego
ochrz,czono 1mlemem
„Wab<>t" (Wased.a-robot).
Ma <>n 2 m wzrostu.
waży
160 k.g. posiada „mózg" kierowany przez kom.p·u.ter,
ręre,
nogi. uszy, oczy ; usta. p ,_.;lu (Wiochy) - 32:08.24, 2. Stei'IleS1'nie Wypełnia !l"ozkazy swych
meyer (Aust:ria)
32 :13.22, 3.
kons.tru;ktoTóW.
ehodzi, ob:sca
li<>urreau (Francja) 32 :14.10.
s ię
w żądanym k'erumku, re·
Na bieżnię stadionu w Luag.uje na us. ne polecenia, gło
blinie - mecie X etapu WDP
śno u'P'Owtarza" z.le<'e~n1a. Um le
pierwszy wjechał niezagrożony
też ,.d~Jrzeć" i 'Wz.'ąć d:o ~ę1d
Nadolny.
wskazainy przedmiO<t jeśli inie
Klasyfikacja po 10 etapach: 1.
jest miniejszy od sz.kla,nkl. ·
L. Lis (Polska) - 31.00.08, 2. R.
Choć usilowam.o
tak =ontoSzurkowski (Polska) - 31.03.02,
wać urz.ą,dzenia
elektroniczne,
3 D. Gonschorek (NRD)
fotokomórki., dwie kamery te3i :03.25.
le"A' izyj.ne
itp„
by
„Waoot"
mia!
u-czlowieczOTTlą
syLwe·tkę,
:nie pow iod ło s'ę to. gdyż i·un!kcje głowy
spe~nia. środkowa
c.zęść
olbrzyun'ege> korpusu 1
na slrutek tego japońs.ki rol:>o.t
m.a bardzo chw!ejrną równ()'Wagę,
zata.cza się i często P'l"lesi.czecińsltie:I
lke>rtac.h
Na
wraca. Uni,wersytet Waseda
m 1.erza przedstawić swego „·J..·y...
Sparty roz.począl się w piątek
ch.owa·nka"
llla m 'ędzynar»d<>
m:ęd.zyinarod<>WY turniej ten.sowym sympozjum rob(}tów. .k tówy w ramach rozgrywek o Pure ma s ię
odbyć 5 V\(I'zeS:nia
ohar Galea. Suzec i ńskl tul"lniej
we Wloszech.
miał
być irozegra•ny
z udziałem reprezentacji: Polski., NRD ,
No•rwegii i Grecj i.
P-OTn ieważ
ekipa Grecji J1ie przyjechała. irozgrywki odbywają s i ę systemem każdy e kaóJd.ym.
4 Godz. 8,55 ul. Armil Czerwonej 28. Kierowca Zuka 30-74
W pie.-wszej grze Polalków JaSL na skutek zajechania drogi
=usil do gwałtownego hamonusz Gąsior pok<><nal No:nwega
wania autobus MPK 37-96 JB.
Perssoma 2 ;-O (6 :3, 6 :2).
Pasażer
autobusu 61-letni Jan
B. upadł, doznając urazu gło
W drugiej grze mecw P01lska
wy i przebywa w Sz:pitalu im.
Pasteura.
Norwegia polski debel Gą
4 Godz. 12,10 ul. l'..agiewnicka
sior HarasYm pokOJlał parę
przy Bałuckim Rynku. Kierown(}rweską PerSOIIl Faye 6 :O,
ca Komara IC 710 potrąci! He6:-0 6:.1,
lenę S
Z wstrząśnieniem mózgu pnewieziona ona została do
Supitala
im, Pirogowa,
W tein sposób Polska prowaA Godz. 18.10 skrzyżowanie
dzi .z NO'rweg i ą 2:0.
ul. ul. Klonowej i Lutomierskiej. Kierowca
Syreny
IT
W meczu Polska - NRD od·
42-23 n ie ustąpi! p ierwszeństwa
byta s i ę jedłna gira pojedyńcz.a
przejazdu i spowodował
zderzenie'
z
motocyklem WSK
w
której lllasz
l!'eprezentllnt
26-13 BE. Pasażer motocykla 19.
M ielczaTeik przegral z Joh.n'!m
letni
Zb1gniew o. dozna! o.
(iNRiD) 7 ;e, 6 :4, 5 ~7.
brażeń clala,
(m)
ła

Jupoński

robot

• SPOR'T • SPORT • SPORT
sk·rócie

+

17 etap Tour de France
z Bodreaux do Brivela-Gaillarde i liczyt 248
Jun.
zwycięży! Francuz Claude Tollet
przed swoim rodakiem Beirlmdem 1 Mendesem (iPortugalla) wszyscy 6 :34,45.
prowadził

Po 17 etl,łpach: 1. Ocana (Hiszpania) - 106:07,11, 2. Thevenet (Francja) - 15:21 straty. 3.
Fuente (Hiszpania) - 15.22 straty.
Uczestnicy wyścigu kolarskiego Tour de L' A venir rozegrali w czwartek 9 etap na trasie Bergerac-Brive la GaillaTt'.I~
długości 160 km. Na metę wpadł
wielki peleton, z którego najszybciej
finiszowa!
Waibei
(NRF), wyprzedzając Holendra
Waala ,i Hiszpana Martineza wszys<:y w czasie 3 :56, 34.
Klasyfikacja indywJdualna po
9
etapach:
1.
BaN>n~helli

+

Dziś

KiA.IR. - Władze egi,psk le zaproponowały u.czestmi1kom lib :j sklego „marszu jedmoścl", ~by
z,rezy>g;n-O>Wali z zamiaru dotitr-cia do Kaiiru i zat>rzymaU się
w mieście Me:rsa Matruh, 20-0
kilometrów w głębi terytorium
eg;psk!ego.
BUDAPESZT. - W Budapeszcie odbyły s i ę w czwartek rozmowy węgie:rsko-fra.ncusk:ie . De
legacji węigiersk iej przewo'.l:ni czył premier,
Jenoe Fock a
~ramcusklej
premier, P iE<rre
Mesm-er.
WASZYNGTON. - w obl'cz,u
u;brzyJnująicego się s.pad1
ku kursu dolrura, Ministerstwo S'k arbu
i Brunk Rezerw
Federal'flych
USA oglosily, ii Stany Zjednoczone j•u.ż od 10 ltpca d<>ko•tWJą
i;nterwencyj:nych
zaikU'PÓW na
gie~ach
w celu podtrzyma11ia
pozycji wtasmej walu.ty. Władze
a.meryikań&kie po raz pierwszy
wl:>O'Wią.zały się
;publ!czmie d<>
im,terweneji · w celu podtrzyma:n ia k>tLrsu do.lara.
GENEWA.
Ogloswny w
Śl'O'dę
w Genewie przez M'ę
dzyinarodową Organiizację Pracy
(MOP) TaJPOl't dotyczący sy~U>l
cji robotnilków obcokraj,'l'W•
ców stwieroi;a , że - mim" llduczowej roll. jaką od.grywają w
wielu krajach - są oni wciąż
jeszcze dyskryminO>WanL
żyją
w Wat'lwnkach, .które pt'O'Wadzą
do po>wa2myoh
obciążeń
psychi-cznych i tLt>t'lu.dmia1ą pr-><!es
dostosowywamia scę d<> środo

ot warc ie

nowego stadionu
Tęczy

Jak już pisaliśmy, dziś o godzinie 16.30 przy ul. Karpackiej
61 nastąpi uroc.zy15te przekaza.
Ltp,
nie do użytklt nowego stadioZabiera.jq,c gł<>s sekretarz KL
nu Tęczy. Nowy obiekt sporP2lPR - J, Chabelski podzięko
towy Tęczy wzniesiony z.nacznym
WY'silkiem
społecznym
wał działaczom Resursy m ind·
przez działa.ezy i zawodników
cjatywę budowy hali i boiska
klubu oraz okolicznych miesz_
sportowego podkreślajq,c jednokańców posiada m. in. 2 boi·
ska p ilkarsk:ie (główne i trecześnie,
te jest to najlepszy
n ingowe) oraz boiska asfaltowe
prezent Iia przypadający w tym
1 do piłki siatkowej , koszykowej
ri>ktt jubileusz 60-lecla istnienia
i ręcmeJ. 4-itorową bieżnię lek.
koatlet~ą
wraz z pozostaResursy,
jedineg<>
z najstarłymi
urządzeniami
umożliwia
szy-eh 1 za~hlżonych dla łódzjącymi rozgrywanie wszystkich
kdero ~ kłubóiw,
konkurencJJ...
(n)
(w)

+

Turniej Galea

„a-

Kronika
wqpadków
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dziś

W

pod

hasłem

,,Wczora1 :

: l dziś Lodzf -w f+tmach WFO". :
: Godzinny zestaw wypełnią 3 :
: filmy: „Pałace ziemi obieca- :

: nej", .• Lódź 69° i „f...ódź 550'• :

:
:
:
:
:
:

jest nową
wyprodukowaną w

Ten ostatni,

pozy.
WFO
soecjalnie na jubileusz miasta. .,Lódź 550"
można będzie obejrzeć także w kinach
„Bałtvku.
„Polonia", .,Włókcją

.S

: niarz" i„Lutnia''

:
:
:
:
:
:

na seansach :

popołudniowych.

.

(ri:)

:

l111111111111111 1111111111111111 11111ii

Mohr re '-!Orlai

~od

czvm

uomvileć .••

na temat godzin pracy
łódzkiego

Na nasz apel do Czytelników, aby zechcieli wypowiedzieć
na temat proponowanyc h przez Wydział Handlu godzi.n
pracy sklepów, otrzymaliśmy już szereg llstów i telefonów.
Na ogól łodzianki chwalą zamiar ujectnol'icenia godzin, ale
mają i swoje uwagi.

5

ramach obchodów 550lecia naszego
miasta :
w kinie „Gdynia", oa:
21 do 23 lipca na se- :
ansie o godz. 16,
odbywac :
się
będzie
przegląd
fllmow :
krótkometrażowych
przygoto- :
wany

- iesl

.§

w fil mach Wf O~
•

urouozvcie·

Son
da
Dl"
.
''
I

Łodzi

5

Róź.we

się

Małgorzata
P.
z
Zubardzia:
- Publikowane w „Dl'.." propozycje w zasadzie mi odpow iadają.
Wydaje
się
jednak, że
sklepy
ogólnospożywcze
nie
powinny
pracować
w pon iedziałki krócej
niż
w inne dni
tygodnia.
Prz.ecież
my w poniedziałki
pracujemy jak zwykle, a wychodząc z pracy nie
będziemy

już

mogły

poczyn;ć

zakupów
nawet
w
sklepach
póltorazmianow ych. które mają
być czynne w
te dni tylko do
godz. 16.
Podoba mi s i ę, że
sklepy przemyslowe na P iotrkowskiej czynne będą cod7.ien_
nie de> godz. 19. Przydałby się

również

w naszym osiedlu sklep
w takich godzinach.
Jadwiga Sprusińska (zam. przy
ul. Narutow icza 105) : Ohok
nas czynny jest sklep PSS. który ostatnio po zmianie kierownictwa i personelu pracuje bardzo dobrze I jest nieźle zaopa_
trzony.
Niestety.
czynny jPst
tylko do godz. 18. Bardzo by
okolicznym m i eszkańcom odpowiadało.
gd y by
można
było
przedłużyć cza~
pracy tej pla' cówki do godz. 19.
Ponieważ
s~'iedni
sklę,p
m ię,ny
zamyka
się o godz. '17. byłybyśmy zad owolone gdyby placówka PSS
mogla wprowadzić wyroby garpracujący

~ łezka

Komu potrzebna dziś
podkowa chyba
tylko na szczęście

i kioskó\V oraz rejonów mia-sta,

Przypomina.my ,
że
woolug
propozycji 11andlu
oprócz
odcinka
ul
Piotrkowskiej oa
pl. Wolnośc·i do Głównej podobna zasada obowtązywać ma
na ut. Nowomiejskiej.
takt.„
w
rejonie
pl. Nie1)0-dległości,
pl. Reymonta i na Dąbrowie.

„

Duża

brama zawsze jest otwarta. W przestronnym
pomieszczeniu rzucają się w oczy dwa pieńki, na
których stoją kowadła, obok leżą potężne mioty,
rozpalony Jest ogień. Jednym słowem... tak, to autentyczna kuźnia - chyba ostatnia już w Lodzi.

(.K.as)

,,Łukowianki''

dla wszy·
tanie, praktyczne,
wielu
schorzeniom
stóp
Mają
drewniane spody,
zabezpieczone podkladką z gumy, która
chroni
przed poślizgiem i
tlumi stukanie.
stkich.

Są
zapobiegają

Sandaly „Lukowwnki" zdobyły
krajowy znak jakości.
Są
bowiem obuwiem o
wyjątko
wych walorach
higienicznych.
Mogą slużyć jako pantofle plaż.owe i
domowe.
„Lukowianki"

gwarantują

bre samopoczucie

do-

na spacerach
i w d.<>mu.
Wierzchnie
paski
wykonane są z importowanego
skayu w pastelowych kolorach,
a d l a panow w kolorach brązo
wym i kokosowym. Ceny: dla
dzteci mlodszych 65 zl, dla
dzieci starszych 10 z!, damskie 80-90 Zl, męskie 105
zt.
Wojewódzkie
Przedsiębiorstwo
Handlu Obuwiem oferuje jeszcze na sezon letni RIWil!.:RKI i BALATONKI damskie
i męskie w cenie 30-35 zl, PLASTYKOWE
KLAPKI
damslcie
i dz iewczęce w cenie 30-H zl,
obuwie
TEKSTYLNO - GUMOWE PODHALANKI damskie
i dz i ewczęce w cenie 23-40 z!,
TRAMPKI 45-!15 zt, TENlSOWKl w cenie 22-35 z!. Ul-O
adresy Skllepów Piotrkowslca
56, 89, 98, Tuwima 4. pL Wolnośc i · 10
Jaracza
10,
Wojska
Polskiego 66, Zielona 5, Nowomiejska 9 pl. Reymonta 5-6.
WPHOb.
oferuje
również po
cenach
znacznie
obnioony ·h
obuwie gumowe. Damskie I dziecięce
śniegowce
ora z wellingtony
męskie potrzebne
są
również latem Nabyć je można
na kiermaszu
zorgani zowanym
wspólnie z Lód=klml Zakłada
mi Obuwia
Gum.owego
„Stomil" w „Starej Gumówce" ~rzy
ul. Limanowskiego 156,
6025-k

- Trzeba bylo się przelcwalifikówać - mówl śmiei!\C sit>: kierown\k zak\adu, Edw o. t•d t..uczak. - Koni z praw~z.iwyn\ nap~dem
owsianym lut coraz mnie}, zastąpily je mec\\antcz.ne. ~le 1 ta.~
roboty nie brakuje. Resorów do naprawy jest teraz wu:cej, ruz
dawniej bylo koni do podkucia.
.
_ sama praca jednak się nie zmieniła - wtrąca Wawrzy!11ec
(•nomen omen!) Kowalski. - Nadal pod5tawowym1 narzędzrnm1_ są
kowadło
młot I szczypce kowalskie. Tu nie ma co modernizować. N~ cale szczęście zresztą. Przyzwyczailiśmy się już do naszej pracy, trudno byłoby wyobrazić sobie inną po tylu latach
kowalstwa.
. j
Kuźnia przy ut. Nawrot powstała w 1951 . r. Dwa .lata P? ie
założeniu rozpoczął tu pracę obecny kierowntk. Po kilku miesi ą
cach zjawili się następni Wlady,law Rutkowski. i St~rns!aw
Bab,ki. Wawrzyniec Kowalski tydz i eń temu obchodzi! 15-Jecie pracy. w takim składzie Jódzcy kowale pozostali do dziś.
- Jeszcze kilka lat temu wspomina jeden z nich - często
przvjeżdżali do nas woźnice. A to podkowa odpadła. a t? nową
trzeba było zrobić. Teraz to już się tr~fia rz~dko. Chlop1 przyjeżdżajqcy na rynelc dobrze przygotowuJą kome.
- A nie żal wam tych ,.końskich czasów"?
- Cóż latka lecą. A z resorami prostsza sprawa. Kiedyś przy
koniu, ,~szyscy mieli zajęcie. Jak zwierzę było w~jątl<owo _uparte
i płochliwe, to trzeba się bylo ~ęczyć ~awet kilka godzin. Co
prawda, teraz z kolei zdarzają się i wyJątkow~ oporne resory.
Wczoraj np. caly dzień męczyliśmy się z tym zelastwem pokazują mi na potężny resor autobusowy.
_ Dawnej roboty jednak nie zapomnieliśmy. I_ teraz zd:-rza. się
podkuć konia dorzuca Stanisław Bal>ski. - Kilka godzin temu
sam przybijałem podkowę.
Największym zmartwieniem kowali jest dągla obawa, że kuź
nia pójdzie do rozbiórki. .Budynek jest juz prze.ciez stary.
~
wtedy z nimi będzie? Czyz to juz naprawdę k<>!1iec kowalshva ...•
_ Nie ma obawy, znajdziemy sobie inne miejsce - obiecuje
prezes Metalotechniki ", Wiesław Nowak.
Po te;,;, gdy j uź wychodzimy z kuźni, prezes dodaje: - . To ~ad
zwyczajnl ludzie. Swietni fachowcy 1 tak bardzo. przyw1ą~an1 do
swojej pracy. żeby to mieć takich
we wszystkich branzach uniknęlibyśmy wielu kłe>potów.
J. CYPERLING
Fot.: A. Wach

Sklepy

dziś,

jutro

Dziś, w piątek, przedluźa się
o godzinę pracę sklepów czyn·
nych na półtorej zmiany
w

branży

ogólnospożywczej,

mięs

no-wędliniarskiej
i
warzywnoowocowcj. W sobotę, 21 lipca,
czynne będą niektóre sklepy ogólnospożywcze
w godz. 7-10
oraz kilka domów handlowych
„DPli'<atesy" w goclz. 8-16. Ponadto dyżurować będzie pewna

Wystawa -dorobku
młodych
„Młodzież aktywnym uczestnikiem
budowy
socjalistycznej
Polski'' - pod tym hasłem Zarząd Lódzk.i ZMS i Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego urządziły
wystawę
prze<lstawiającą dzieje ruchu mlodzieżowe
go ZWM, ZMP, ZMS.

otwarcie
godz. 16 w
partęrze,

DIETA? -

A

FiGĘ!

„Próbowala·m dodzwon ic się do z-cy dyrektora Lódzkiego Przed·
siębiorstwa Przemystu Ga.stro1Wmicz•n ego, ale to mi s i ę n i e udar
!o i dla,tego telefonuję do reda•kcji - powiedziafo na•m wczowa•j nar
sza Staw. Czytelnicz·k a (nazwisko l adres znane redakcj i ). - Chodzi mi o to, że w artlfk•ule pt. „Gdy zostan i e zli.kw idoW<I>na „Roma" pa1n dyrektor w wyjaśnieni. u dla „Dz ienn ika" slw i erd?a.,
że została otwawta jadlo<fajnia dietet!/'CZna „Rela<ks" przy ttl. Tatrzańskiej. Pos,,-!am więc de „Rela;ksu", ale nie otrzymałam obi11>du dietetycmego; oka<Zuje s i ę. :te kuchn ia nie przy.rzqaza posił
ków d-La dietetyków. N ie pojmuję dla.czego wprowadza s i ę w bląd
gaz-etę i je.j CZ!/'telni,Jców?" !
(j, kr.)

SWIATLO DLA SZTUKI!
lnic}a•tyrwa lódz•kiego oddziału ZPAP byla bmrd·z o ciemna. Gaierla sztwki, którą przed kilkoma dniami otworzono w pasażu ZMP,
prezentuje s i ę ok<Dzałe i budzi za•f,nteresowanie przechodniów. S:koda Jedna•k. że rzeźby można podziw i ać tylko w dzteń. W ieczorem
gi . ną one w ciermnościach. Dlatego do,brze by się stal.o, źeby pr~
zentowa.ne tu dzieła sztlLki zostaty w nocy podświ etlone reflektorami. Wyszłoby to na korzyść zarówno rzeźbom, ja•k i estetyc11
tego frmgmentu śródmieścia.
A. J~

KTO BY

SIĘ

TYM PRZEJMOWAL !.„

Z gmachu przy u.!. Piotrkowskiej róg Narut<>wtcza zdejmou:ano
wczormj ruHtowmnie, d·zięki któremu wyV<ona<T10 zrt?-S2'tą ładną eletva·cię. Przechod.niów ok. gOdz. 12 zdene1'Wowato jedna•~ to, że ele•
menty rusztowa.ni a zrzucano nie intereswjq,c się z upelnie tym, czu
n i e robią szkody. Zaden z rob»tników nie zmartwit s i ę np. t.vm.
że w drobny ma•k rozbito pod.§wietlony znak drogCJcwy,
zakazujqcy
"krętu w lewo. T11powy „kwiatek" świadczący o bezm11śLnooc;,
OBRAZEK Z ULICY
„Ba·rdzo wesolo musiało być wczoraj w potud,nie w pewnym domu przy u'l. Sienkiewicza Mn iej więcej kwadrans po du:unastej
wyrzucono przez okno na 1tl lcę butelk~ po wódce.
Samochcdv
raptownie hanwwały, omija.no odła•nki szltla, widz oeli to i przechodn i e. a;le no/<.t się n ie za.trzymał. No, ja.sne, ta•'<i d·rob ia:g ...
A przecież ,.taki drobiazg" ukłul w oczy
pewnego starszego
przechodnia. o bardzo już post"ebrzonych skroniac;h; schy!it się cl!oclaż widać byto, że pr:ychod•:i mll to z brudem i podnió.sl
na1więks:y i najostr<ej.~:y kawatek szkła. w tej samej chw ili za·
trzymala się bu cięża,rówka, kierowca wysiad~ i pow i edz i ał tylko
jedno s/ou;o: Cholera!
Wlfda,je mi się, że wiem o kirm myślal ... "

NOWINKA

'·

JĘZYKOWA

„Pam.ie Redaktorze! Jednego dnia dwukrotnie w różnych miejscach uslyszalem taki sam zwrot: On jest giwps.zy, n iż przewiduje
po1.ę.ka norma.
Cliyba jest to nou;y zwrot. bo przedtem jeszcze się z n i m nic
zetl<nąłem, Dość dowdpny, ale ra!'zej niezbyt mądry,
Ot. cieka·
wos~ka".

Wiesia.w K.

DRODZY CZYTELNICY! Redagujcie „Reflektorek" razem z nami! Piszcie do nas lub telefonujcie: tel. 3łl-10 1 337-47. CzekallU'
na Wasze uwagi i spostrzeżenia!
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f-0 najwygodniejsz e i najzdrowsze
obuwie
na upalne,
letnie
dni.
Lelokie,
wygodne,
przewiewne.

Inż. Maria Warzynlak (Dlugnsza 19)
Chciałabym wypo.
wiedzieć się nie na
temat gndzin, a dnia l zapre>ponowac.'
Wyd7.ia!owi Handlu, Przemysłu
i . Usług przejęcie doświadcze!'I
Krakowa w sprawie ułatwienia
życia
gospodyniom domowym
W Krakowie od dłuższego czasu obowiązuje dzień bezmięsny
w ŚTodę' zamiast poniedzialku
Panie domu bardzo sobie chwalą tę innowację. Zaraz po niedzieli mają one o•kazję i możli
wość
normalnego zaopatrzenia
domu, w związku z czym ni~
potrzebują
tak wiele kupowat'
w piątek i sobotę. Zaplanowanie
obiadu
be7.mięsnego
w
środku tygodnia jest sprawą o
wiele ła•twiejszą.

w
których
oboWlązywać
ma
czas pracy sklepów przemysło
wych od godz. IO do 19.

Taki szyld wisi przed wejściem do budynku przy
ul. Nawrot 80. Mogłoby się wydawać, że jest to zakiad jeden z wielu, niczym szczególnym się nie WY·
różniający. Tymczasem„.

„LUKOWIANK I"

F. Kierska ze Sródmie~cia: uważam,
że
sklepy spożywcze
czynne do
godz. 18 zupełnie
dobrze 5pełniają swe zadani•
jeśli nieq,byt daleko jest takż„
placówka osiedlowa. pracująca
na dwie zmiany, czyli do godz
2l. Czy nocne sklepy pow inny
pracować do 1 godz. 23?
Moim
zdaniem nie, gdyż po 22 najczęściej klienci szukają wyłącz
nie alkoholu.

Czekamy na dalsze listy. M.ln
prosimy o wypowiedzi na te·
mat niedzielnej sieci skle,pów

rów".

/11~
~
S/J~p
o
sklepach
' ·

lodówki tu

śniej.

Metalowych i Usług
„Metalotechnik a".
Naprawa reso-

D

Przecież

są.

S. Kowalska z Kozin. - Wydaje mi się, że w ponledzia,l kt
sklepy przemysłowe przy ul
p;otrkowskiej
trzeba otwierać
nie o godz. 121 a .znacznie wcz~

„Spółdzielnia Pracy Wyrobów

Motoryzacyjny ch

mażeryjne.

handlu

wystawy
ZL ZMS

w

dziś

o
sali na
Lj. kr.)

•

I

poiutrze

WA2NB TELEFO••Y

Informacja teteronlcrna
Strat Pot.arna
Ol " ' · 11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Informacja kolejowa
Informacja. PKS
HS-H,
Pogotowie wodocląaowe
Pogotowie razowe
Pogotowie energetycrne
Pogotowie ciepłownicze

os

1-,r.-H
09
07
SU-51
117-20
135-łł

SJS-H
Slł.-28

w-11

TEATRY

WIELKI
godz.
10
„W.,.;o&e
kwnosz.ki z Wilndaoru".
JARACZA godz. 19 „Photo
- Ftinish" (•za.mk.l.
MALA SCENA - godz. 20 „Altlt
Beta" (od la.t Hl).
PINOKIO godz. l i „RY<-'e<roll
1Z'lotego

sl'Ońcajj.

Pozostałe

&eatry aleeaya.ae.
MUZEA

SZTUKI ('\11. Wlęckowalcleao H)
go.dz. l~-~5HISTORll
RUCHU
REWOLU·
CYJNEGO
(Ul. G<!ań&b Jl)
god:z. 9-1~.
HISTORII
WLOKIENNICT WA
(Piotrkowska 2112) god:r.. l"-2111
('wstęp

bez.płatny).

ARCHEOLOGIC ZNE
I
ETNO·
GRAFICZNE (pl. Wola:lości Ił)
godz. 11-111.
EWOLUCJONIZ MU (parli: llienld.ewiJCza) rod%. w-1'1.
l.ODZKllt: ZOO
cr.ynne w lrOda.. 9-11
czynna do &odi. 191
PALMIARNIA -

ilość

„„

rueczł'\111)&

sklepów mięsno-wędliniar
skicht z artykuta1ni nabiałowy

KINA

n1i, ze sprzedażą pieczywa, wa ...
rzywno-owocow ych i ga1·maże

BALTYK „Od&trzał"
(U~A),
od lat l&. CO<ll. 10, U.li, lł 30.

ryjnych w godz. 8-13.
Siedem kwiaciarni, m. ln. w
przejściu
podziemnym
przy
Dworcu Fabrycznym, otwartych
bęclzie od godz. 8 do 15. Wszystkie sklepy
winno-cukiernic ze
oraz saturatory, stragany l kioski czynne będą jak w niedziele I święta. Także zakłady gastronomiczne
pracować
będą
jak w każdą niedzielę.
W dniu 22 lipca sklepy i zakłady gastronomiczne będą pracować jak w
niedzielę.
(k)

Komunikat M.O
Osoby, które utraciły w maT•
cu 1973 r. płaszcz damski koloru beżowego, skafander dziecinny z kapturkiem koloru czerwonego oraz kołdrę w czerwo„
no-biało-niebieskie kwiaty, proszone są
o zgtoszenie się do
Komendy
Dzielnicowej
MO
Lódż-Sr6dm„ pokój 32 celem
złożenia

zeznań

J.et" (INRiF) od lat 16, godz.
15 ( ea:llll zamlc.nięty), H.45, ?0
STUDIO „Klan
Sycyl j -ox.yków" (franc.) od l<at 16
gooz. 17.30, 20. ·
TATRY - „Moty~" (Al od lat
l·l (po!.), godz. 111, 14. POŻEG
NANIE Z FILMEM:
„Zagubione lcr<>Jci" (tra.nc.) od Lait 18,
god.z. to, 16. 18, 20.
CZAJKA - n:.OCzynne
DKM „Opętainie" ·~poi.) od
lat 16 go.dz. 16. 18, 20.
KOLEJARZ „Na
klraw'!>Ci1.l"
(pot.) od lat 14, godz. 17, 19
GDYNIA . .Ja wam pokażę"
(NRD) od lat 11. - godz. J2.
H.; „Pora<J.nilk ŻO'natego :nęż
CZY••ml'" (USA) od la.t 16, iOllt.
l<l, 16, 18, 20.

HALKA „Matżomikowie roku
!I" (~Ul!Il.) od lat 14,
,eod:r..
15.30. 17.4'5, 20.
1 MAJA „Poszukiwany, po&7.Uk.iwana" (B) (po!.). od lait
14. godz. 15.30. 17.30, 19,30.
MLODA GWARDIA „GamgsterS<k.I waJ.c" <tra.nc.l od lat
16, g>odz. !JO. 112.15, 15,
17.15,
111.30; „Poje<ly>ne.k l!la
w '.etrze" od lait 18 (ja1p.) - l{<>dZ.
22.

17. 19.30

LUTNIA „Oca1JrZal"
(USA)
od lat 18. codz. lł.30. tT. Ił.SO
POLONIA - „Swladek k<>r<:>nnY''
od lat Hl (Wloskli) - 1oc1.1.. 10,
12.15, 14.30, L7, Ul.30.

MUZA -

„Dyrektor" (A) radz.;
od lat 14 - godz. 15.30; „ i\-TC>rc.e.rey w im:ein i·u prawa' 1 (B),
(ka.n.c.) od la>t 1.6, i:od.z. 17.45,
20.
OKA
;,Dziewczyn.a n.a m!o·
tle" (OZMkil od lat lll. god'Z..
112,
14,
„Pokusa"
~Wl06ki)
od lat 18, godz. IO, 20
POLESIE
„Wla<lca
gór"
(radz.) o>d lat 7, g-0d·z. 17:
„Zal!Ilek pulap<ka" (fr.) oo lat
16, godz. 19
POPULARNE „TyL1co wte-dy
gdy s'ę śm i eję" (a1n11-J odi Ja.t
14. godz. 117. ldl.
PKZEDW10SNI E „Jezioro oS<>bliwośc i "
(ipol.) od lat lł.
g.oct,z. 15.30, 117.45, !IO.
PIONIER
„Poirt 101mliczy"
(USA) od lat 14, ~- 16, 18.

WISLA „Droga d<> Sałiny"
(tran.c.) od lat 18, ll<>dAr.. 10.
12.1'5. 14 30. 17. 19.30.
WLOKNIARZ - „Pojedy:ne-k na
w ietrze" (jap.) od la.t 18 r;O<U.
10, !Il, 14, 16, 18, 20.
WOLNOSC - „SW'll&dek koron•
ny•• (wloSkl) od lat Ił. aodt&.
1-0, 1.2.16, Lł.30, 17. lł.H.
ZACHĘTA nieczynne.
I
STYLOWY • LETNIE - „S21J4el
SzogWla" (jap.) od lat Ul, c.
llO.~o (ki.n.o ozynne t}"llk.o w dllt
20.
po.goone).
. . POKOJ ,.Pog,Jcrom!eml-e z1oś
TATRY-LETNI B
„Sledztwo
n•lCY" (USA) od la.t JA, i:~·
sklończone, p~ę zapomn.le~"
15. 17.30, 20.
(Włoe>kh od IM 18, (<>ór.. llO.SO
REKORD - „Uclec1.ka" (:radl•.)
(kino <nY'mle ty>liko w On4 po.
oo !at 14, goct.z. 115.30, ldl.
irod.ne).
ROMA - „Mlyn.airczY'k I kO<\Jka"
LDK - .. Mal)'. WieJ;ic1 człowiek"
(NRD\ od lat 7. godz. 12.15. 14:
(USA) Od lat 18,
l<>d>:.
U.
..Mak·• 1 ferajna" <rra.nc.) <>d
16.+3 1A 30.
lat 111, i<>dz. 10. U.30, 17.4S,
STYL<>WY - .,Xi-ól, d·ama, wa-

„

SOJUSZ „Osla.tni wojown '. k"
USA. od la 16, go.cl~ '1.i,ji. 20.
STOK.I „ Dzielny woja'k R<>. solino" (B) od lat 14 (j ugost.wlos.). godz 15.30. 17.45. 20.
swrr - .. Błąd szeryifa" (NRD)
-Od laJt 14, godz. 16, 18, 20,
DYŻURY

APTEK

Kllińsk!ego

136 a
Pl.
Poko·
ju 3/4 , PiotTkowska 67, Pl. Ko8,
C.eszk-0wsJc iego
5,
Fehńskiego 1,
Ol>r. StalLngrad•u 15.
śc : e1ny

DYŻURY

SZPITALI

Instytut Pol.-Gln AM ul.
Sterlinga 13 Kllnlka Poloż
mctwa t Pa·tologi\
Ciąży
dla
dzielnicy Sródmieścle :><>radn:e „K" u.I. Nowotki I Kooc:1\skiego oraz z dziel•nlcy Bałuty
poradnie „K" ul. Maryinarska. Paca111owskiej I Snycerska.
Nie przyjmuje chorych iine•
kologlcznie.
Instytut Poł.-Gin. AM (ul. Cu.
rie-Skl<Xl-0-wski ej 15) - polo?..ntctwo I ginekologia dla dzięl•1i
cy Góma - porad.nie „K"
ul.
Felińskiego.
Zapolskiej. Rzi<>W•
ska I Przybyszewskie go,
Dla dzielnicy BallltY poradnie „K" ul Bydgoska I Turoszowska ora.z ginekolog!a dla
rejonu kllmik.1 ul Sterlinga 13.
Szpital Im. H. Jordana - ul,
Przyrodnicza 7/9 dzlel!n'-=a
Widzew'
oraz dzielnica Batuty
poradnia „K" u.I Sędziowska.
Szpital im. Madurowicza
ul. Fornalskiej 37 dzieln'ca
Polesie.
dz ielnica SródJn ; pści e
poradn ia „K"
ul. IO butago,
d1.ielnica Bałllty poradnia „K"
u.I Traktorowa I Ln iana.
Szpital Im. M. Kopernika
ul. Pabianicka 62 dzielnica
Górna. poradnia ,.K" ul Cies~
k<>wskiego l Odrzańska d?.'eJ.n '.ca Batuty pOll"a<l<!'lia „K" 111, J.ibelta.
Ch\:rurgla ogólna Szpital
Im Jonschera. (Milla.nowa 14)
Ch irurg ia urazowa Szp ital
im. J-onsohera , u l. M ili-0mowa H.
La ry>ngologia Szp ital
im.
Pirogowa (Wólca.ańska 195)
Okul1styka
Szp'tal
im.
Jonscllera
u,!. Mil i-0n-01'·a H.
Chirurgia 1 laryngologia dziecięca Instytut Pediatrii AM,
(u.I
Sporna 36/50)
Chi:rllrgia szczękowo-twarzowa
- Szpital im. BarlLckleiio 1 Kop0

cińskiego ~)

Toksykologia
d.Y'CY'IlY Pracy,

- Dnstytut Me(Teresy 8).

NOCNA POMOC L~KARSKA
Nocna pomoc lekarska SlacJI
Pogotowia
Ratunkowego
prey
ul. Sienkiewicza 137, tel. 666-69
OgóLnołódvk l

Teletonl~z:oy

Pu·nkt
Enformac;':lnv dotyczącv
pracy placówek służby zdrowia
telef011 615-19 c.zynmy 1est
w
g>Odz. od 7 do 2.l, oprócz n'e·
dziel ! świąt.

l>ZIENN~ ~ODZKI ll!l'. 17~ !7662)

ą

m

t

Nową sukienkę możesz mieć już
Ładną, tanią
~

H

E !!LI

jutrom ·

praktyczną

najmodniejszej
posługując się

W

bawełny

jednostkom

handlowym

wyroby. pończosznicze

„świat Mody'~

gotowymi wykrojami

w

w asortymenc ie gamie wzorów i kolorów,
BAWELNA ,
ELASTIL,
SKARPET1 ' DZIECIĘCE
OWE
SKARPETY SZKOLNE I MLODZIEZ

pełnej

•

Wykroje te otrzymasz l;>ezpłatnie
w formie upominku od

•

ELASTIL,
PODKOLA NOWKI DZIECIĘCE, SZKOLNE
I MLODZIEZ OWE - ELASTIL,
SKARPETY MĘSKIE - ELASTIL,
SKARPETY FROTTE WELNIAN E

-

Przemysłu Bawełnianego

•

przy zakupie tkanin bawełnianych'

•

następujących sklepach teksty Inych:

•

tóDź

o r a z

"

Główna

ul. ul.: Piotrkowska 5, Piotrkowska 122,
Al. Kościuszki 41.

55,

Czerwonej

Armii

PABIANICE -

PIOTRKÓW TRYB. - ul. Słowackiego 24,

RADOMSKO - ul. Reymonta 4,
TOMASZÓW MAZ. -

Rynek 23,

WYROBY POZAGAT UNKOWE O OBNIŻONYCH
CENACH WE WSZYSTKI CH ASORTYM ENTACH
I GRUPACH WIEKOWY CH.

4,

ul. Armii Czerwonej 9,

KUTNO - pl. Wolności 3,

WIELUŃ :-: ul. 15 Grudnia 5,
ZGIERZ

ŁOWICZU

oferują do sprzedaży

specjalnie

opracowanymi przez

SKIERNIEWICE -

•

mn•

ZAKŁADY PRZEMYSŁU POŃCZOSZNICZEGO

uszyjesz s;modzielnie z

Zjednoczenia

Hl! d

1

zapewnia dostawę własnym środkiem transportu.
Zapotrzebo wania na zakup oferowanyc h artykułów prosimy
kierować pod adresem:
DZIAL ZBYTU ZPP „SYNTEX" , LOWICZ,
ul. Powstańców 12, tel. 543, wew. 55 lub 25.

Zakład

Al. Wyzwolenia 13,

ZDUŃSKA WOLA - ul. Łaska 6,
ul. Armii Czerwonej 10.

PT KLIENCI I Prosimy, :tądajcie artykułów naszej produkcji we wszystkich sklepach sprzedaży detalicznej. 3771-k
5902-k

z dz!ecposzukuje p<>koJu 2.
b10<ki na T-0.Jc.
kuch.n:ą „!()i32"
Prasa.
Oferty
Piotrkowska 96.
2 POKOJE, k·uchnla, w~·gO'dy (ogr.zewan ie elelctryc1,ne), pokój, kuchnia
na
- Bla re bud.ownlct\\'-O
·wygody
O\\'ll•pok-0jowe,
10779-!!
505-04.

pieg
się
PRZYBLĄKAL
bialy, dtugowtosy. Dzwonić 2.29-23 do 15, Buczyń
10745-li!
skL

MALZE~STWO

kl
·em

„WARTBURGA 1000·· :
~~~~~~~~~~ stan
bardzo dol>ry

ZAKŁADY WŁOKIEN

~

~

~

SZTUCZNYCH

~

M ~~
WIS-riO
11,

~~ I
~

~

~ odpady tom ofano we
~
W POSTACI NIEFOREM NYCH,

~ PRZECIĘTNA

~~
~

~
~

dział

Zamówienia prosimy

zbytu, telefon: Tomaszów Maz. 23-01

kierować bezpośrednio

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
IERÓW,
•= A MAGAZYN

=
•• ...
•••
••
•• A
• A

15 KG;

zł za 1 kg.

wewnętrzny 415

~

budownictw a lądowe
go do działu przygotowa i;iia proo wysokich kwalifikadukcji cjach,

INŻYNIERA

MURARZY ,
BETONIAR ZY,

A. CIESLI.

niewykwali fikoA ROBOTNIK ÓW
wanych,
A MONTERO W instaL wod.-kan.;
A ELEKTRYK OW,
A ZBROJARZ Y,
A MALARZY ,
A SPAWACZ Y,
A DEKARZY ,
DOZORCÓ W,
A PORTIERÓ W -

POKOJE,
parter -

CU Wolności, za,m'.e·n!e
na P-Okój. kuchrn i ę paTter. wyg od.ny (dla lnkuchn•a wali'Cly na wózku) blisko
2-POKOJOWE,
bl-Oki pr1.y s.or.zyżowan;a
52 m
Armii
Spomej, umien;ę na: ~ C7. er\\·-0nej 1 Przędza In< a.
pokoju
kuchz
po
nej, Tel. 314-86.
O"a'ZY
10755-1?
lub ma 3-poko)')\\'e
nią
bloki ewent. na r1\w- BEZDZIETNE
małżeńa:iajchętniej
-0rzędne.
(czl-0onk<rn"le BpólOferty "t\\-o
ródmleśc'e.
d1.'el'nl. poswk<11je m \esz„ 1072'i" Prasa, Piotrkow- ka.nla z '\q-go'Claml. OteT·
ska 96.
ty „11()71>1" Prasa, PiotrP-Okól osohie kO\\'Ska 96.
~ WYNAJMĘ Osiedle
Dąbsamotnej.
Ger&O'na 5-40. bi. SAMOTNEJ, starszej <>~
10739-1! sob'e ~qrnajmę
204.
pokl>1.
147-13, pTapTac".tJąca P io~rkowska
PANIENKA
wa ofi.cyna I wejś.cle.
piln'e (p<>SZUkuj e miesz- tel.
1-0762-1?
&25--09.
sublokato<rskiego,
kania
.
Prasa
. ,10734"
Oferty
POKÓJ 3-0 m, kuchnia,
P iotrk-O'Wska oo.
"·;-gody śT6dmle5c i e (be7.
PABIANICE - spóldziel- CO. .zamienię n.a <dwa
cze 3 po.koje, kuchn ia, pokoje,
Tel.
kuchJn.la.
komfort. telefon, zamie10768-!l
~ n'ę n:. mn iejBze w L-Od.7.i. 2&8-26, -Od 16.
Prasa.
Oferty ,. 10724"
SAMODZIELNE
mies zPiotrk-0wska 96.
kamie rz: wyg-Odamt, tele-2 w!asn<>{>ciowe 1,,,„pie. f0<nem, elV\'eint. garaż M
lata.
Prasa. ·w\ma j m ę na l - 2.
.,10719"
Ofert y
1082.6-g
Tel. 334-47,
p;otrkowska 96 •

(celofan) ~ ~

O POWIERZC HNI OKOLO 1 MKW. I POWYŻEJ.
WAGA 1 PACZKI W OPAKOWA NIU PAPIEROW YM -

Informacji udziela

2

m

na adres jak

~

~

~

T-OM~a.

~~

1

~

~
wyżej: ~

KIER OWC ÓW
z I i li KAT. PRAWA JAZDY
na pół etatu
~atrudni

natychmiast z terenu

Łódzkie Przedsiębiorstwo

Transportowe Budownictwa
w Łodzi, ul. Górnicza 18/ 36.

DR Jad·w:ga AntorowlC7.
&kórne, weneryczna
16,30-19, Próchnu.a 8 .
10774 0
--------·

NOWO ZORGANIZOWANE
przedsiębiorstwo zatrudni z te-.

renu

Łodzi

i województwa:

MURARZY I
CIEŚLI~

BETONIARZY,
STOLARZY,
ZBROJARZY,·
MALARZY antykorozyjnych,
SPAWACZY,
MURARZY wykładzin
chemoodpornych,
ELEKTROMONTERÓW,
MONTERÓW rurociągów,
ŁADOWACZY,

MONTERÓ W i pomocnikó w wodno-kanalizacyjny ch i centralnego ogrzewania ,
BLACHAR ZY wentyla- MONTERÓ W cyjnych,
- POMOCNIK ÓW elektryka,
- KIEROWC ÓW z II i III kat. prawa jazdy,
- KIEROWCĘ wózka podnośnego,
- KONWOJE NTÓW - LADOW ACZY,
- MONTERÓ W samochodow ych,
zatrudni zaraz z terenu Lodzi Lódzkie
Instalacji Sanitarnyc h i
Przedsiębiorstwo
Zgłoszenia przyjmuje dział
Elektryczny ch.
organizacji i kadr, Lódź, ul. Sienkiewicz a
5839-k
85/87, piętro IV, pokój 401.

-

Łodzi.

UNIEWAŻNIA się
dz:on_ą , p:eczątke

Bkrao
b.rz.m:en:.u: „Kolo P'l'TK
nT 33 przy Kombinacie
Obrabia!'ek 1
Budowy
Obróbki
do
Narzędzl
„PONAR
CZERWONIEC Konstanty $c'emej
w Lodzl ul.
'Tuwima JOTES"
g:ne-kolog,
kt!Ch;nla 60 20.
9747-g Wólczańska 178. Oddziablisko PJa. _ _ _ _ _ _ ___; 1u Lódz.iklego PTTK".
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CZĘSCIOWO ZGNIECIO NYCH ARKUSZY,
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l0i6ij-~
godiz, 16-1.8.
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&prze-dam. Dz:w0<nić: tel.
godz. 20-22.
~-60,
107.;6-J:

BRUKARZY,
KOPACZY,
ROBOTNIKÓW
niewykwalifikowanych

dowóz
zapewnia
Przedsiębiorstwo
pracownikó w zamiejscow ych f zakwaterowanie w hotelu robotniczym . Zgło
AKORDOW Y CHARAKT ER PRACY
izenla kandydatów przyjmu1e~ LódzGWARANT UJE MOŻLIWOśC
Budownictw a
UZYSK ANIA
Przedsiębiorstwo
kie
WYSOKICH ZAROBKÓ W.
Wodno • Inżynieryjnego „HYDROBU ZGLOSZEN IA PRZYJMU JE
5", l.ódź, ul. Kilińskirgo
DOWA CODZIENN IE SEKCJA KADR
a, plac I szkolezatrudnieni
dział
141,
W GODZ. 7.30-14.30,
4963-k
nia, II piętro w godz. 8-15,
W SOBOTY 7.30-12·30.
_...:
5875-k
- KIEROWC ÓW autobusowy ch z I i II kat. ..__.._ _ _ _ _ _..,._._..,._ _,...._
zatrudni zaraz z terenu Łodzi
• tf.I J11
'"
•
- "
prawa jazdy,
-----"-----------._;
ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
\;Argo- - KONDUKT ORÓW autobusowy ch '
3 HA i 0.5 ha blisko Lo- '.IIAKSOMETR
W samochodo wych
azi „sprzedam. . o,rerty Male" legaliwwamy, stan - MONTERÓZA
MOŻESZ ZDOBYĆ ZAWÓD
'
hod
BLACHAR
dobry, sprzedam.
BUDOWLANE PL POŁUDNIE
„!IY73<i Prasa, P1otrKOW- bardzo
owego,
samoc
Lód.ź, Kowieńska 11.
ska 96.
S Z K L A ·R Z A
1-0783-g - SPA WA CZA gazowo-ele ktr.,
BOKSERA prę.g<YWanego •
Łódź, ul. Milionowa 12.
Wiatka·l50" - POMOC palacza (mężczyzn)
<><Mam SKUTER
1'5-miesięczmeg-0.
Spółdzielnia Pracy
Oferty n-0•wy sprned~m. Namio- zatrudni zaraz z terenu Lodzi Wojewódzk ie
w dobre ręce.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr. Wa10i77-g Przedsiębiorstwo PKS II Oqdział w Lodzi,
„10767" Prasa, Plot.rkow- tow:. 43B.
im. J. Krasickiego
ul. Stokowska 12 (Doły). Bliższych informarunki płacy do uzgodnienia na miejska 96 .
7
sekcja
sam.
5865-k
przyjmuje
zgloszenia
i
udziela
scu w god2. 7-15.
„ZASTAVĘ
przyjmie do przyuczenia zawodu
.
536 ~3°~: cji
5
1
h
b
d
Tel.
- s,przedam.
NAMIOT „Hel 3"
10776-g .s. oso owyc , te . 575- 3 wewn. 9-10.
sprzedam. Tel. 667-11.l, po godz. 18-21.
· kandydatów od 18 do 40 lat
6002-k
DOMEK w Sokoln ikRc h
Van"
137 43-g „AUSTIN-Mini .na sam()chód lfi.
zamienię
'k.
.
"'LUSARZY
672-73.
Tel,
sprzedam.
Oferty
z!
4-0.000
ok.
jak równie~ zatrudni
1 pomocni ow,
10110-g „107~9" P.rasa, PiotrkowÓW,
ELEKTRYK
l"
T_A----C-on-1-b
_T_R_AB_AN_
; „
ska 96.
z terenu Łodzi
llli~m_71,'/11[.l_... sprzed.am. W-0jska p,.,;_ - PORTIERÓ W-REWIDE NTÓW i dozorców
obiektu,
pilnowania
do
10769-~
5,
m.
1120
WW/!J. '&łoo' skiego
SZKLARZY - SZtlFIERZY
5,60
GOSPODARSTWO
„SYRENĘ - 104" k:.tptę, - DYSPOZYT ORA transportu
św ia tło
WIELOCZYNNOSCIOWE ha, sila. woda
FabryLodzi
Zgłoszenia dział kadr
terenu
z
t
natychmias
rnm-g zatrudni
Tel. 3()9-20.
dobre maszyny do s.zy<:ia ,,Ve- za bud-0wa.nia
1~-P.
budowie),
w
„FIATA
<:aklad·
„D~wil.an"
Dyw~nów
ka
utcaW'a~ka"
.
Lódt
SKUTER
ul. Piotrkowska 91
~~~·~
. Lucz.nl.k-Ra· sprze.cta.m. Wojda.
i
r itas"
Radziecka 1151 11~ . Doj azd (197•1 ) - spr.zedam, g•Jdz. z;-Jn'e sprzedam. K;i :ń- Zgłoszenia
przy3mu3e dzial spraw osobo·'
_ _ _ _ _ _ _ _ ,,~,~.
_
_
_
,
,
_
6044-k
102.
5'3,
Kilińskiego
ul.
rowskiego
i?Ia-c
szkolenia,
i
68
10121-11 wych
1~730-i skieg<> 40 m. ~5.
d-Olm" - &pr.zedam. 'Tel. a•utobusem
~
J,7-2.G.
l07<i5-i
Dąbrowsikieg -0.
10892-g
267-93.
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PRACOWNICY POSZUKIWANI

ST. MAGAZYNIERA ze znaJomością ielaza i stali,
LADOW ACZY,

1---------------------....-.-------_,;....;....____,,.
Goslronomia

- SPRZĄTACZKĘ,
- INSPEKTORÓW nadzoru budownictwa z - KIEROWCĘ lokomotywy spalinowej,
uprawnieniami do działu inwestycji,
przyjmie natychmiast z terenu Lodzi „Cen-: PROJEKTANTÓW systemów EPD z wy- trostal" RO w Lodzi, ul. Brukowa 24. Zgło
kształceniem wyższym i 3-letnią prakty- szenia
przyjmuje dzial kadr.
5976-k
ką,

-

10 KIEROWCÓW na wózki akumulatorowe i „Multicary" - pozwolenie kat. III
lub ciągnikowe,
zatrudni z terenu Lodzi Wojewódzkie Przedsiębiorstwo
Handlu Opałem i Materiałami
Budowlanymi w Lodzi, ul. Nowotki 247/249.
Warunki do omówienia w sekcji kadr I organizacji, tel. 816-99 lub 815-23.
5829-k

-

-

UWAGA
W lipcu rozruch nowej Fabryki Domów
WK-70. Jeżeli pragniesz w przyszłości zabezpieczyć sobie pełną stabilizację życiową podejmij pracę w importowanej do Lodzi Fabryce Domów, podległej Lódzkiemu Przedsiębiorstwu Budownictwa Miejskiego nr 3 w
Lodzi, ul. Sienkiewicza 85/87, które zatrudni
z terenu rn. Lodzi:
- SP A WA CZY elektrycmych,
- PALA CZA na kotły niskoprężne,
- OPERATORA betoniarki,
- BETONIARZY prefabrykatów,
- ZBROJARZY prefabrykatów. że.115efowyc!=,
- MONTERÓW konstrukcji że]pefow:•::n,
- MURARZY-TYNKARZY,
- CIESLI,
- CERAMIKÓW,
- DOZORCÓW i PORTIERÓW,
- BLACHARZY-DEKARZY,
- ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanycl1.
- OPERATORA na wózek spalinowy,
widłowy.

Załoga

Fabryki Domów będzie poddana specjalnemu przeszkoleniu. Wynagrodzenie wg
układu pracy w budownictwie.
Informacje
związane z warunkami pracy zainteresowani
mogą uzyskać w dziale zatrudnienia i plac
przedsi ębiorstwa, ul. Sienkiewicza 85/87, XII
piętro, pokój 1204, w godz. 7-15, w soboty
w godz. 7-13, tel. 602-16.
5638-k
-

KIEROWCÓW samochodowych,
OPERATORÓW dźwigowych, na spycharki I koparki
- Z..ADOWACZY
- MONTERÓW samochodowych
zatrudni natychmiast Lódzkie Przedsiębior·
stwo T\'ansportowe Budownictwa w Lodzi
w pod leglych oddziałach: ul. Pojezierska 95.
ul. Zamorska 119, ul. Górnicza 18136 I NowoTeresy 1· Jednocześnie informujemy, że P<>·
jazdy będące na stanie przedsiębiorstwa mają ubezpieczenie auto-casco. Zgłoszenia kandydatów z terenu m. Lodzi przyjmuje sekcja
kadr LPTB w Lodzi przy ul, Górniczej 18136
codziennie w godz. 8-13.
5782-k
-

INSPEKTORÓW gospodarki taborem.
DYSPOZYTORÓW.
- Z-CĘ KIEROWNIKA oddziału d.s. eksploatacji,
- STAŻYSTÓW po LO, techn. ekonom, i
samochodowym,
zatrudni natychmiast z terenu Lodzi Lódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe Budownictwa w Lodzi, ul. Górnicza 18136. Zgłosze
nia przyjmuje codziennie w godz. 8-13 sekcja kadr w Lodzi przy ul. Górniczej 18/36.
5728-k
-

MECHANIKA z praktyką w
zakresie weryfikacji dokumentacji konstrukcyjnej,
EKONOMISTĘ z
wyższym
wyksztakeniem na stanowisko kierownika dzialu
planowania i zatrudnienia,
KIEROWNIKA zespołu magazynów,

111111

30 ROBOTNIKÓW do pracy przy budowie nowego zakładu „ZREMB",
- ABSOLWENTÓW Zasadni..c7.ej Szkoły Zawodowej,
- ROBOTNIKÓW trainsportu1
- SLUSARZY narzęd-z.iowych,
- SLUSARZA remontowego,
- SZLIFIERZA,
.
- KIEROWCĘ lub MECHANIKA samochodowego,
-TOKARZY.
- SLUSARZY,
- PORTIERA - DOZORCĘ,
- 2 SPRZĄTACZ KI
pilnie zatrudnią z terenu Lodzi Lódzkle Zakłady Mechanizacji Budownictwa „ZREMB"
Lódź, ul. Kilińskiego 81. Zgłosizenia przyjmuje dzial kadr w godz. 87 14.,
5725-k

-

przeżywały

Przemysłu

Mięsnego

WystawiOllle przez instiektorów
wnioski o ukaranie Judzi odDO·

(wyrz.)

NTU
303·04
od owiada

ODŻUŻLACZY,
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INŻYNIERÓW lub TECHNIKÓW z uprawnieniami budowlanymi i praktyiką na
stanowiska kierowników: robót kotlowych, instalacji c.o., wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
- SPECJALISTÓW robót c.o. i wentylacyjno-klimatyzacyjnych do wydziału pr.zygotowania i koordynacji robót,
- Ii SPEKTORA ?ormowania ~racy,
- MAJSTRA robot konstrukcyjnych,
- REWIDENTA z~adowego,
.
- ELEKTROMONTl'..RÓW z grupami bhp,
- SLUSARZY konstrukcji metalowych,
- MONTERÓW robót: kotłowych ,wentylacyjno-klimatyzacyjnych, dźwigowych, cenLódzkł Kombinat Budowy Domów przyim1e
tralnego ogrzewania,
do pracy na nowych budowach Osiedla Re- MALARZY antykorozyjnych,
tkinia oraz do Fabryki Domów:
- DOZORCÓW do pilnowania terenu,
ROBOTN1KOW w ZA WODACH·
- BLACHARZY,
- PLYTKARZY,
- MURARZY,
- TYNKARZY,
- KIEROWCÓW na wozy ciężarowe,
- MURARZY,
- ROBOTNIKÓW gospodarczych,
- MALARZY,
- LADOWACZY
- MONTERÓW WK 1 CO,
spalino- zatrudnią natychmiast z terenu Lodzi Lódz- MASZYNISTÓW
lokomotyw
kie Zakłady 'Remontowo-Montażowe PL w
wych,
Lodzi, ul. Limanowskiego 87, tel. 583-90.
- POMOCNIKÓW maszynistów.
Zgłoszenia przyjmuje dzial kadr i szkolenia
- MANEWROWYCH,
zawodowego w godz. 7-15.
5999-k
- USTAWIACZY wagonów,
- OPERATORÓW na sprzęt frednl,
Pracowników z wy:i~ym wykształceniem:
- STOLARZY.
- ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych oraz - SPECJALISTÓW w zakreSiie ETO,
ABSOLWENTÓW szkól podstawowych - do - EKONOMISTÓW,
- INŻYNIERÓW budownictwa i innych z
nauki zawodów o specjalnościach budowla·
wyksztakeniertJ. uniwersyteckim oraz tę
nych w zasadniczych szkołach budowlanych
chników budowlanych
dla pracujących nr 1 I nr 2 Lódzkiego Zjezatrudni Lódzkie Zjednoczenie Budownictwa.
dnoczenia Budownictwa:
Oferty nr 5979-k należy składać w Biurze
KIERUNEK 3-letni:
Ogłoszeń, Lódź, ul. Piotrkowska 96.
5970-k
- MONTER rurociągów przemysłowych,
- MECHANIK maszyn budowlanych,
- MALARZY,
- ELEKTROMONTER,
-TYNKARZY,
- STOLARZ,
- POSADZKARZY,
- SLUSARZ-SPAWACZ
- MURARZY,
KIERUNEK 2-letni:
- STOLARZY,
- MURARZ,
- CIESLI,
- CIEŚLA.
- BETONIARZY na budowę i do zakładów
- MONTER konstrukcji żelbetowych
betoniarsk!ch,
- MONTER wewnętrznych mstalacJi
- MONTAŻYSTÓW elementów prefabrykobudowlanych,
wanych, •
- POSADZKARZ,
- ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych
- BETONIARZ-ZBROJARZ.
Warunki pracy l płacy do omówienia. Zglo- zatrudni zaraz J~ódzkie Przedsiębforstwo Buszenia do pracy oraz zapisy do
nauki za- downictwa Mie,iskiego nr 1 Lódź, ul. Piotr5972-k
wodu przyjmuje dzial zatrudnienia l plac kowska 55, pokój 219.
kombinatu przy ul.
Nowo-Teresy 1, pokój TECHNIKÓW budowlanych z uprawnlema126. Dojazd tramwajami linii: 5, 24, 25, 26 mi budowlanymi lub bez, na stanowiskach
i 44 - przystanek przy ul. Aleksandrowskiej, mspektorów do działu realizacji, nadzoru i
róg Kaczeńcowej oraz autobusem linii 76
koordynacji inwestycji zatrudni zarnz z teprzystanek końcowy przed kombinatem.
renu Łodzi Wojewódzki Związek Spółdzielni
Mleczarskich Zakład Usług Inwestycyjnych
w Lod2li. Informacji na temat zatrudnienia
- MONTERÓW samochodowych,
należy zasięgać telefoniczmie tel. 282-40 w.
- ELEKTRYKÓW samochodowych,
55, 41 oraz 324-93 lub osobiście Lódź, ul.
- LAKIERNIKÓW samochodowych,
Kag,przaka 9 p. 25. w godz. 7-15.
6052-k
- BLACHARZY -SP A W ACZY
samochodowych,
DZIEWIARZY maszyn saneczkowych przyj- ROBOTNIKÓW do mycia i konserwacji mie z terenu Lodzi do pracy w punktach
samochodów,
usługowych Spółdzielnia Inwalidów im. Harzatrudni z terenu Lodzi Lódzkie Przed!<ię nama w Lodzi, ul. Kasprzaka 10. Warunki
biorstwo Motoryzacyjno-Transportowe PPT płacy do uzgodnienia. Zgłoszenia przyjmuje
ul. Piotrkowska 91. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr codziennie w godz. 8-14. Pierdział organizacji i spraw osobowych w godz. wszeństwo w zatrudnieniu mają inwalidzi.
7-13, tel. 266-64,
5715-k
6004-k

- ELEKTROMONTERÓW,
- SLUSARZY,
- ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych,
- MONTERÓW samochodowych,
- KIEROWCÓW samochodowych
zatrudni natychmiast PRE „ELEKTROMONTAŻ" w Lodzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 2l.
Wynagrodzenie wg układu zbiorowego pracy w budownictwie.
lntormacji
udziela
diial kadr \ szkolenia zawodowego w Lodzi.
ul. Rewolucj\ 1905 r. nr 21, tel. 259-49 lub
398-70 wew 16 lub 81
47 95 _k
·
'
'

stanowiły

przetwórnie przy ulicy Kopernika i Nowotki,
w których
skandaliczny wprost stan urzą
dzeń
h igieniczno - sanitarnych,
zdewastowane I nieczynne łaZ·
nie (!przetwórnia ru 1),
brak
m yd ła w
umywalniach I śrocl
ków dezynfekujących w
pomieszczeniach
świadczyły
aż
nadto o panującym tu porząd
ku.

wiedzialnych za braki i nledo•
pa.trzenia n ie rozw:ązują.
jak
widać,
problemu,
o
czym
świadczy
m. in.
restauracja
„Tivoli", w której czystość 1
porządek,
mimo
poprzedniej
niedawno odbytej kontroli, nadal pozootaw 'aj ą wiele do 1vrzenia. Potrzeba więc czegoś wię
cej, niż doraźne wizytacje 1
zmasowane
kontrolne
naloty. Potrzebny jest stały i sy•
stematyczny
nadz6r odpow11>•
dzialncgo za całokształt pracy
tych przedsiębiorstw kierownic·
twa oraz trochę ambicji i dbałości ze strony zatrudnionego w
placówkach żywienia personelu.

Np.
w restauracji „ s a v o y " , . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - mimo niedawno dokonanego remontu, ujawniono szereg d ys NIE TAKIE TO :PR ()S TE
kredytujących zaniedba1\ i braków, z których najważniejsze,
PRACUJĄCY UCZE!i<: Uczęsz
to brudy i nieporządek
przy
czam do tcchnikmn dla pracu,Ją
przyrządzaniu
potraw dla konsumentów.
Swiadczyla o tym
cych, część urlopu poświęciłem
kuchnia, w której z uszkod.zona naukę. Pozostałe dni chciał
nego zaworu bezpieczeństwa uł
bym wykorzystać
na
solidny
mieszczonego nad paleniskiem,
leje się woda skapując na płytę
wypoczynek. Domagam się więc
kuchenną wprost„. do garnków
urlopu w oluesie wakacyjnym,
z gotującyrn.i się
potrawami.
IUerownik jednak nie chce wyMOZE ZAROBIC 2 TYS. ZL
Niedostateczna czystość naczyn.
razić na to zgody. Czyżby przebrudne sztućce w bufecie
do
D, N.: Jestem z zawodu techpodawania garmażerki,
dawno
pisy urlopowe nie uwzględniały
nikiem,
ale
już
emerytem.
nie myta pomiarowa menzurka
takiej sytuacji, jak moja 7
Otrzymałem
Jednak propozycie
do alkoholu , brak wydzielo.neg<>
współpracy z moim
macierzy.
pomieszczenia na środki dezynstym zakładem. Teraz pytanie,
RED.:
Ustawa ur topowa, nlf!
fekcyjne w zmywalni
naczyn
lle będą mógł zarobić, żeby nie
narzuca zakładom,
jakim gruoraz brak książki kontroli eksstracić emerytury?
presu do kawy w bufecie dopom pracowniczym, powinny U•
pelniają całości obrazu.
dzielać urlopów w
okresie letRIED.: Sprawy te reguluje zanim. Nakazuje natomiast rzetelSłabą dbałością o higienę lerządzenie nr 63
prezesa Rady
gitymowali się też
kierownicy
nie opracować plany urlopów 1
Ministrów, opublikowane w 3~
„Europy", „Halki 0 ora.z „Tlvo·
numerze
„Monitora Polsklego"
solidnie ich przestrzegać. Przy
li", gdzie ujawniono nie domyz 1969 r. Otóż nie zawiesia slt:
ich ustalaniu, kierownictwa za•
te naczynia i sztućce przygotoemerytury lub renty inwalidt·
wane dla gości, brak przykrykładów w porozumieniu z raaą
kiej„ osobie będącej technikiem
cia
na kanalizacyjnym ścieku
(lub inżynierem),
zatrudnionel
zakładową,
są
zobowiązane
w zmywalni naczyń i brudne
na
stanowisku
wymagającym
wziąć pod uwagę wnioski l pvnarzędzia pracy (W „Europie">.
kwalifikacji technika lub inży
trzeby pracowników, ich trudne,
brak basenu do mycia garnków
niera. Z tym, że zarobek z tP·
bądi nietypowe sytuacje życio
i zanieczyszczone ściany w kugo tytułu nie może przekroczye
we,
zapewniając
jednocześnte
clrni (w „Halce") Jtp„ itd.
miesięcznie jednej trzeciej podnormalny tok pracy
w zaklaNiecillubną wizytówkę
Wojestawy wymiaru emerytury, bądf
dach. A to wcale nie takle pro·
wódzkiego
Przedsiębi<>rstwa.
!kwoty 2 tys. zł.
(g)
n~
<~

MGR INŻ. MECHANIKA z praktyką w
zakresie eksploatacji i remontu kotłów
energetycznych,
INŻ. MECHANIKA na stanowisko kierownika warsztatu mechanicznego,
MGR INŻYNIERÓW budowlanych lub
techników budowlanych z uprawnieniami
budowlanymi na stanowiska specjalistów:
MASZYNISTÓW kotła,
MONTERÓW kotłowych,
MASZYNISTÓW turbozespołu
kondensacji,
MASZYNISTÓW gospodarki wodnel po
zas. szkole chem„
OPERA TORA na sprzęt ciężki,
ELEKTROMONTERÓW dyżurnych,
IZOLARZA.
MASZYNISTĘ
parowozu z uprawnieniami PKP,
USTAWIACZY wagonów,
MANEWROWYCH z upr. PKP,

WYLADUNKOWYCH,
ROBOTNIKÓW bez kwalifikacji,
WARTOWNIKÓW do straży przemysłowej,
zatrudni zaraz z terenu Lodzi Zespół Elektrociepłowni im. W. Lenina w
Lodzi, ul.
Wróblewskiego 26.
Zgłoszenia
przyjmuje
dział kadr zespolu EC w Lodzi, ul. Wróblewskiego 26, tel. 436-91 lub 40S-OO w. 118.

g<>dziny

„żywienia

Inspektorski nalot rozpocząl
w późnych godzinach wieczornych
przeciągając się
na
noc, w czasie której kontrolowano reprezentacyjne nasze restauracje i zaklady produkują
ce wędliny na rynek. Skrupulatne rozliczenia przeprowadzano zwłaszcza z h igieną - po<lstawowym
elementem
pracy
tych placówek.
Jak wykazuJa
sprawozdania poK:ontroJne, nie
wszędzie
gast·ronomla i prze•
twórstwo potrafiły wyjść z tych
rozrachunków z I>Odniesi0111ym
się

czołem.

-

łnsP.ekcvJnym obstrzałem

011egdaj
łódzkie
przedslę
zbiorowegoH oraz przetwórnie mięsno·
wędllniarsl<ie pod obstrzałem kontroli związkowych inspektorów pracy <>raz San.-Epid,

Trudne
biorst wa

INŻYNIERA

- KSIĘGOWĄ,
- SLUSARZY obróbki ręcznej,
- TOKARZY oraz FREZERÓW
zatrudni z terenu Lodzi Fa.bryka Aparatury
Elektromedycznej „FAMED" w Lodzi, ul.
Szparagowa nr 2, tel. 872-41, wew. 38.
5878-k
-

pod

Z higieną na bakier

-

PROJEKTANTÓW systemów EPD, ze
znajomością organizacji produkcji:
wykształcenie wyzsze i 5-letnia praktyka,
- PROGRAMISTÓW EMC z wykształce
niem średnim lub wyższym i praktyką,
- INŻYNIERÓW lub TECHNIKÓW mechaników o specjalnościach: obróbka cieplna,
pokrycia galwaniczne, obróbka skrawaniem, konstrukcja maszyn włókienni
czych,
- INŻYNIERÓW włókienników lub technologów o specjalnościach: tkacz i przędzal
nik na stanowiska kierowników sekcji.
st. technologów i st. konstruktorów, .
- TOKARZY,
FREZERÓW,
SLUSARZY,
SZLIFIERZY oraz ROBOTNIKÓW do
przyuczenia w wymienionych zawodach,
a także formierzy, wybijaczy, zalewaczy,
elektryków z uprawnieniami, kierowców
wózków akumulatorowych, maszynistki
do hali maszyn oraz pracc•wników nie·
wykwalifikowanych na stanowiska robot·
ników magazynu, transportu wewnętrz
nego I inne
przyjmą natychmiast z terenu Lodzi:
Widzewskie Zakłady Maszyn Włókienniczych
• „WIFAMA" w Lodzi, ul. Armil Czerwonej
nr 89. Zgłoszenia przyjmuje codziennie dział
spraw osobowych I szkolenia zawodowego
w godzinach: 8-12.
5997-k

łódzka

-

-

PRASERÓW na tworzywa sztuczne,
SLUSARZY obróbki ręcznej,
ROBOTNIKÓW do transportu zey.mętrznego i wewnętrznego,
- ROBOTNIKÓW do obs1ugi automatów
tokarskich,
- ROBOTNIKÓW rozdzielni,
- FREZERÓW - TOKARZY re\W>lwerowy:ch,
- PORTIERÓW,
- KIEROWCÓW z II kat. prawa jazdy,
- ROBOTNIKÓW magazynowych,
zatrudnią z terenu Lodzi Za.kłady Aparatury
Elektrycznej „Ema-Elester" w Lodzi, ul.
Przędzalniana 71. Zgło szenia przyjmuje dział
kadr i szkolenia zawodowego codziennie z
wyjątkiem świąt w godz. 7-14.
5872-k
-

KIEROV{NIKóW sklepów
i warzywnej,
AGENTÓW i sprzedawców

branży

spo-

żywczej

-

do

sklepów

branży spożywczej,

AGENTÓW do sprzedaży lodów włoskich
oraz na stragany warzyw i owoców,
- KRAWCOWE,
- ZEGARMISTRZÓW,
- SZYLDZIARZY z uprawnieniami,
zatrudni zaraz z terenu Lodzi Dyrekcja Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Lodzi,
Oddział Polesie. Zgłoszenia przyjmuje sekcja spraw pracowniczych w godz. 7,30-15,
ul. Cz. Hutora 71 parter, pokój nr 4. 6007-k

-

ST. KSIĘGOWĄ ze znajomością obrachunku wynagrodzeń i zasiłków ZUS.
- INSTRUKTORÓW praktycznej nauki zawodu o specjalności tokarz,
- ROBOTNIKA do transportu,
- 4 KIEROWCÓW,
- 2 MECHANIKÓW samochodowych,
- 4 PRACOWNIKÓW do straży przemyslowej,
- TOKARZA, frezera, szlifierza, wiertacza,
wytaczarrza, 2 wyda wców magazynowych.
zatrudnią natychmiast z terenu Lodzi Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka w Lodzi. Zgłoszenia przyjmują działy osobowe
przy ul. Wólczańskiej 178 i Papierniczej 7
(Zarzew).
6055-k

-

PRZETARG
Cukrownia „Gostyń" w Gostyniu ogłasza
przetarg nieograniczony na demontaż wymurówki i obmurza kotła OSR-16 zamontowanego w Zakładach Przemyslu Barwników
„Boruta" w Zgierzu. Demontaż musi być
wykonany w IV kwartale br. i przeb!egać
będzie
równolegle z demontażem samego
kotła OSR-16. Szczegóły dotyczące demontażu można uzgodnić w Cukrowni „Gostyń" w
dziale technicznym z głównym inżynierem.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Kocfol OSR-16" należy skladać do Cukrowni „ Gostyń" do dnia 15 sierpnia 1973 r.
Otwarcie ofert nastąpi w Cukrowni „Gostyń" w dniu 10 września 197::J r. o godz. 10.
W przetargu mogą wziąć udział '1rzed5ię
biorstwa państwowe. spółdzielcze i prywatne. Cukrownia „Gostyń" zastrzega sobie
:orawo wyboru wykonawcy.
5946-k
l>ZIENNIK ŁOD<ZKI nr 171 '7662) li

Lodzianie

na Swiatowym Kongresie Dziś wTV -17.0S Wolne mielsc:a w PŁ
,, Wodo hliże i''
~ierunk1,
obo"\Wą%U•
Młodzieży Esperanckiej
=
w Jugosławii =-·
-=

Jutro, w Sarajewie ro7lpoczyna obrady XXIX Swiatowy
Kongres . Mł<>d-z ieży Esperanckiej. W tym rt)kU po raz pierwszy of1cialme biorą w nim udzlal przedstawicie·l e p<ilskich
studentów. SZSP reprezemować będą: Władysław Stec student V roku ekonometrii na UL - przewo<l•niczący Ogólnop()łSk·iego Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół t
Klubów Espera.nckich oraz Jerzy Wesołowski - lektor es·pe-

r alllta na UL.

;,Młodzież

SklepPeKaO

przy ul. Strykowskiej
Nowa
placówka
handlowa
na przel<>t<iwej,
międzynarodo
wej trasie E-12 zaczyna dzialalność w piątek o g<idz. ll.
Dyrekcja LPTG Oddział IIIKawiarnie uruchamia nietyp<iwa
dla swej działalności olacówke.
Obok kaw.al'ni .. Syrenka" (Stry
kowska 1/3)
czynny
bedz!P.
sklep PKO
SA, w którym
za każdą zachodnią walutę kt.1pić można drobiazgi d<> wyposażenia
samochodów 1 śr<>dK1
do k<>nserwacji wozów. Obok
teg<> na klientów czeka bogaty asortyment galanterii
czekolad<iwej, papierosy, koniaki.
k<>smetyki. Placówka· ta sprzedawać będzie
również
koszule.
bluzki, zapalniczki i wiele innych atrakcyjnych towarów.
Tym sposobem TOS i .. syrenka" zyskały atrakcyjne dopełnienie.
życzymy
wys<>kich
utargów .
Sklep czynny b<:d.Zie w g<idz.
<>d 10-17.30.
(rg)

a ochrona ~rodowt
ska człowieka" - taki jest te.
mat główny tegoTocznycn ob·
rad
mówi J. Wesołowski.
Mamy w tym zak>resie wiele
doświadczeń. Utworzony w maju 1972 r. komitet, ko<>rdynuje
studencką działalność i jest też
inicjatorem wielu przedsięwzięć
naukowych. Od 1968 r. w Pienińskim Parku Nairo<lowym studenci
prowadzą
badania nad
wpływem
masowej turystyki
na
śr<>dowisko
przyro·dnicze,
warunkami koniecznymi do zachowania
wartości
rekreacyjnych
środowiska.
badają mo.
żliwości
rozwoju gospodarki w
Parku Na.rodowym i jego o·kolicach.
Analizujemy
również
zmiany biologiczne i chemic7.ne Wisly. Rozwija się wsoólpraca
ze
studentami krajów
nad bałtyckich zajmującym i sie
zaga dnieniami wykorzystania
zag<i1'podarowania Baltyku.
Na K<>ngresie międzynarodo.
wym język<em mówić będ'Zi<'
my o międzynarodowych problemach Ol>ok wypowiedzi na
temat
główny,
chcemy także
dyskutować

z

kolegami

z

in-

nych krajów na temat szeroko
p-ojętej

działalności

młodzieży

esperanckiej - mówi W. Stec.
Chcemy mówić o problemach

Linia kolejo\va Zgierz - Kutno
będzie

ludzi<>m i histo:rii tnwestycji sulej<>Wskiej, nada dziś ~ programie I, ogólnopolskim,
o
godz. 17.05,
Lódzki Ośrodek
TV. Na program zlożą się unikalne zdjęcia związane
z
Reportaż

zmodernizowana

(Informacja własna)
Jak slę dowiadujemy, zapadła już decyzja <> przebudowie I moder1l'ucji bntt kol<'!jowej Zg,er.z - J<,utno. Wybudowa·11 e tu ne>·.1·<>czesnej . zelektryf'kowanej. p:·i:'stosowa•nej
do szybkieg·o i-u-chu
pociągów trasy kolej<iwej umożliwi mieszkańcom naszego miasta
P<J:dróżowanie na Wybrzeże w warunkach„bez p<irównania lepszych
niz to się dzieje obecnie. Co ważniejsze zaś. znacznie usprawni
przewozy towar<>we w nasyconych przem ys łem oraz r<izwmiętych
rolnicw rejonach.
Także w przyszłej plęci<ilatce, między 1976 I 1980 rokiem zmodernizowane będzie lub rozbud<iwane połączenie kolej<>We omijaI k·iem od Retkini, p<>przez Chojny, Olechów aż do
· to
j ące m1as
, sza
Gałkówka. Główne tzw. wejście k<>ntenerowe z Wybrzeża do rozbudowanej I zmodernizowanej stacji towarowej Olechów
(roboty
tam już zaczęoo} prowadzić będz,ie właśnie od str<>ny Kutna, przez
Zgierz. zmodernizowaną !~nią.
Na przykładzie rozwiązań układu kolejowego w rej0<nie naszego
miasta wiqać .n.ajwyr.aźniei tendenc.ie <lo oddzielenia
transportu
towarowego <id osooowego: omijanie miast przez linie towarowe.
Wróży to, na c przyszl<>ś(i znac1,ną poprawę warunków podrózbwa'.nfa,
tak jeszcze trudnych dla łodzian.
Trwają także prace nad koncepcfa budowy specjalnej trasy kolej<>wej dla belchal>owskiego zagłębia węgla brunameg<>.
(Jp)

pok<>1u i współpracy
narodami.
A więc o
tych sprawach, które są szero.
ko dyskutowane w kolach esperanckich. Mamy ich w kraju
17 (najstarsze w Lodzi i Toruniu}.
Właściwie
trudno jest
przedstawić
wszystkie
formy
działalności studentów espe.
ra01tystów. Oczywiście w swej
pracy wielką wagę przywiązu
jemy do nauczania międzyna
rodowego języka. W 5 miastach
akademickich (Gdańsk, Kraków.
Lu.blin, l.ódź, Toruń) istnieją
oficjalne
le·k<toraty esperanta
W innych ośrodkach organizo_
wane są kursy. Ciąg.Ie jedna.k
brak nam nie,.;będnych pomocy
nauk<iwych.
Wśród naszych kongresowych
propozycji
dla międzynarodo
postępu,
między

weg-0

forum

znajdzie

się

-

kulmi1nacyjnyn14

-

dramatycznymi
momentami
bud.Owy,
takimi m. in., jak
,.rozbrajamie" terenu z pocisków, przegrodzenie rzeki. Realizacja i prowadzenie - W.
Machejko i z. Zaliński.

""!

m.\n.

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

PIĄTEK,

Piękną kart<: z własnoręcznie
namalowaną
łowiczanką
otr-zy.

jęć".

Harcerze z hufca Górna przysiali nam list z po-zdrowieniami
z
nadmorskiego
Ja'!""osławca,
gezie w pięknym lesie tuż za
wydmą rozbili swój obór.. Cale
zgruoowa•nie ma 6 podobozów,
w tym kolonię zuch·ową. Uczestnicy harcerskich wakacji w
Jarosławcu za naszym pośrednictwem dziękują hufcowi ZHP
Lódź-Górna
za zorganizowanie
tak atrakcyjnego wypoczynku.
Organi-zat<>rom i rodzicom przesylają harcerskie P=drowienia
„Czuwad".
(J.kr)

A

U.

Bilety na

kaskaderó~

20 LIPCA

występ ft'ancuskich

, v. ita'Jll.OCho-dowycJl.
Auto Rodeo są jeszcze d<>
nabycia w hotelu
„Mazowieek im" przy ul. Hutora i przy
ul. PiotrkowSlkiej 101,

9.~5 Spiewa~ą
p ieśni i tańca

i

grają

zespoły

10.0-0 Wiad. JO 08
Pa1rafrruzy rozr;"\'~k·owe. 10.40 Co
słychać na św iecie.
10.45 Lato
IL radiem.
12.05 Z kraju i ze
śwlaita. 12.2'0 Górale, górale, góra·lska muzY'ka.
lól.:t-O Koncert
życzeń.
12.50 Muzy-czme pNJ·pozycje in.a wyciecz.kę. 13.25 Radiowy poradin ik r<>l,nika.
!3.35
M;strrow<e
saksofonu.
J4.00
Al·ert dla biosfery. 14.05 Przeboje l'lnad M·orza Sr6idziemH~go.
14.3-0 Sp<irt to zd1r-0wie.
14.35
Melodie starej Wrursz.awy. 15 oo
Wiad. 15.05 Mel•odie nowej Wa'l""sza wy.
15.3-0
Refleksy.
15 35
Es-~rad.a Przyjaźn i.
16.0-0 Wiad.
16.10 W k<ręgu muzyki rozrywkowej
16.lO Stud<o Młodych.
16.35 Płyty z ró;>;nych stron A·meryka Po~udn :<iwa. 16.55 Pro
pozycje na d,ziś .
17.00 Studio
Młodych. 17 ·1(; Tran>m z m ędzypańlst1w·oweg() meczu leklcoa'ttetyoez,neg•o
Polska - H .Ml
USA.z
_
Stud io N.owości.
17 25

i-

18

·

J" t -

od

~i~~a. i~~4 o B~~lv~eo~?;t:f~:
1

~. urlopóv>. 19.0-0 Trrunsm z
mięct.zypańs1lwoweg 0 me~zu le·
koatletycznego PolS1ka - USA.
19.15
M-uz3ika i a•ktual1n'lś<:i.
~9.40 Mel;p-omena przy Ulic.a Ka-

ki

~~''-'''''~'''''''~~'-'-'-~'''-''""'''~'''''''''''~'-'-~~'~~'~~~'~~~~~~~~~~~~
Tłum.

MIECZYSt.AW DERBIEN

naturalnie! - odpo<Wiedział.
Bez względu na to, ja•ka ona będz,ie?
Zauważyiłem błysk mepok<ij1u .w jego oczach,. Alei
Fortee był człowiekiem uczciwym i odważnym.
- Jaika1kolwieik będzie - powtórzył u•roczyście.
-

Ależ

TiJml

GARRY
Minęfo 9 dnli. Spoitika,1i·śmY s•ię

w Spri.ngville.

w saili tryb1U1nału Sądu

Rozumiem wa.sz niepokój, no de cóż... Mluszę wam
pow.iedzieć, że n.i e mogłem zr<ibić nic ponadt<>, C<> zrobiłem. Gdybym miał o tydzien więcej na prowadzenie
dochodzenia, przys.ięgal.!.l, że nie doszłoby do · r<izprawy!
Ale niestety, nie udało s•ię. Prawo mówi, że muszą upły
nąć co najmniej dwa tygodnie od areszfowania podejObawiam się tego Dick odpowiedział. Sprajest często sprawą klima.tu społecznego i politycznego. T<> wszys.tk<>, c<> stał<> się w zeszłym tygodniu
po tamtej stronie rzeki, rzutuje na całą sprawę. Władze
pragną za wszelką cenę ugasić ogień. Jeżeli będę dow<>·
dzlł, że morderstwo było przypadkowe, jestem pewien,
iż osiągnę to, czego pragnę. Sąd będzie wyr<izumiały
dla
błędu młodości. W przeciwnym wypadku ... nie będę mógł
niczego dok.azać, a p<>za tym ... nie będę miał czasu.
- Co to znaczy, że nie będziesz miał czasu? spy-

wiedJ.iwość

tałem.

- Znaczy dokładnie t<>, co mówię - (){irzekł spokojnie
Tim Fortee. - Micke Dela,n i Debbie Simons staną przed
sądem za dz.iesięć dni. Prawo s.ta-nowe przewiduje zakoń
czenie śledz.twa w ciągu dwóch tygodni. Nikt nie będzie
dłużej czekać; no, najwyżej •dwa, trzy dni. aby zacho·wać
po.zory. Wszyscy. począwszy od mera Springville aż do
prezydenta w Bi·ałym Domu, zainteres<>wanii są w tym,
aby cała sprawa zo~tała zlikwid<iwana I t<> w jak najkrótszym czasie. Później zapomni się o niej, a 0 to przf'cif'ż chodz>i.
Uspokoiłem się. Pomyślałem, że całe życ)e a tym
bardziej życie społeczeństwa - składa się z tys1i ęcy drnhnych komp-romisów, ty~ięcy wyneczeń i tysięcy brudnych
świństw.
Pomyślałem także, że jeżeli
tQ śledztw<> w ich snrawie nie
dziwą soraw·iedliw<iścia

nawet ci młodtl są w-inni,
ma nic wspólnego z praw-

-

Ro-zumiem twój punkt widzenia. stary przyjacielu odezwałem się. Najważniejsze, że godzi57: się na ich
obronę.

Zrobię, co tylk<> bedę mógł.
- Zechcę ci więc zadać pytanie: jeżeli d<> rozpoczęcia
procesu wyjaśnie prawdę, czv wykorzystasz ją, bronią<'

-

tyrh

młodych

S1>0jrzał

ludz,i?
na mnie zd.Li•wiony.

-119

rzanego do p<>stawienja g<> przed sądem. Minęło 17 dn.i
od chawili, kiedy szeryf O'MaUey oświadczył publiczn.ie
o aresztowaniu Michaela DO'lana i Debbie Slimons. Jednym słowem, zacho·w a·no wszelkie p<>zory.
Porządek _panuje już Po tam~j stronie rzeki. Wiadom<> tam, że to nie Murzyn zamordował Arno.lda Eb.ingera. Jeśli natomia.st chodzi o sprawiedliw<>ść, to obecnie
ja będę rozgrywał ·swoje karty!
Niestety, dys?(}n<>wałem za,J edw'ie dzies.ięci<>ma dniami,
podczas których byłem tak zajęty, że nie miałem ani
minuty; aby porozmawiać z wami przy k'Ominku. Nie
będę liczył godzin, które spędziłem w zasadz.kach i na
tropjeniu. Przedwczoraj jeszcze prz~iedziałem całą noc
w sam<>chodz.i e obok posiadłości Ebingera. Poza tym po·
rlróżowałem po kraju. Byłem samolotem w Palm Springs,
w Reno i Las Vegas i wierzcie mi. że nie po tQ tam poleciałem, aby zagrać w ruletę albo podziwiać piękne no!(li
francuskie; gwiazdy Lilhe Renaud, która k·rófowała
na
scenie w Las Vee-a~.
Prócz teg<> zakuoilem za honendalną cenę, równą ceni!"
z·abytku min~onych wieków, mas·zy nę do pi.sania marki
Remingt<in, jedną z miJ.iona wyiprodukowanych w latach
1965 i 1%'6.
Wydaje się wam, że to wiszys.t ko było bardzo trudne,
prawda? Wszystkie jednak wysiłki wydają mi się niczym. gdv przyPQmnę sohie, jak mozolnie szło mi przekonanie Tima, żeby prowadził sprawę tak, jak ja chCJiałem. Toczyłem z nim boje z dowodami w ręku! A mimr>
t<>, nawet tego ranka, kiedy miał roz,począć proces, nie
był jeszcze zupełnie przekonany. Przyznam, że nigdy niP
uwienyłbym, iż o·brońca może mieć takie pojęcie o ei>ra·
wiedl•iwości! Ti.m uważał, że jego praca polega na działan•iu w interesie klienta. I to wszystko. Nie mogłem sie
jednak pogodzić z myślą. że leo-iei jest uzyskać dla niewinneg<> mnie·.is-zą ka·r e wtedy, kiedy 01k<iliczności mo.gły_by
spow<>d'Ować ~kazan.ie (O na maik,~ymalny wyrok.

~
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Pogoda

rowej.
20.00
Dz iem1nik
20.15
w:eczo•rne
spotkainia j.il·zwwe.
2.0.50 Kiromika sp<irtowa.
2J.OO

PROGRAM l

księgarskiej lady. 118.1>5 Transm.
z międz)'Pań.>two-wego
mei:zu
Jek;koatlelj.'C7Jnego
Polska
USA.
18 . 20 Noo stop prze·oo-

Rd
u• O eo .
ft

Po <>stateczmym p<>dsumowana kitóryc.!:J. ·
ntu wyników i ustaleniu listy
je zaliczenie irunych przedm!i0~
przyjętych, PL dysponuje jesztów;
cze: 20 W()lnym.i miejscami na
•
uzyskali nagatywiną oceno
wydziale chemii, 30 na inżyniew lipcu l>r.
rii chemicznej, 85 na włókienPo rozpatrizen.iu zgl<>szeń 1 P<l·
nictwie w Lodzi i 20 miejscami równaniu wy·ników kandydatów
w fllii PL w Bielsku-Białej. rektor może PQdjąć decyzję o
Ze względu
na przewidywane
nieprzeprowadzaniu
dodatkod1U+że
zapotrzebowain.e
na
wyCh egzaminów. Bliższe dano
wys<>ko wykwalifikowane kakandydaci otrzymają w uc-zeldry i·nżynierskie dla przemysłu
nianej
komisj_i reklrutacyjnej 1
lekkieg<>, zachodzi konieczność
tel. 661-58.
(rg)
uzupernienia listy kandydatów - - - - - - - - - - - - - - na te kierunki studiów. O przy.
jęcie w ramach dodatk<>wej r<>krutacji
m<>gą ubiegać sie ci.
którzy:
Zachmurzenie niewielkie lub
e złożyli w lipcu br. egza- unliarkowane,
okresami wzrasm in wstępny z wynhkiem poµjące do dużego. Na ogól bez
zytywnym z przedmiotów oboopadów.
Temperatura
mimimalwiązujących
na wymienionych
na w nocy IO st. C., maks1wydziałach
(matematyka, fizymalna w dzień 24 st. c. Wiaka , język obcy} i nie z<istall
try
umia·~w ane
zachodnie,
przyjęci z braku miejsc.
Kanskręcające
na pld.-zach.
dydatów tych nie ol>Owiązui"
w zasadzie ponowne składani"
JUJtro zachmurzenie umiarkoegzaminu.
Mogą
go
jednak
wane, okresami, duże, miejscaskładać na własne
życzenie z
mi przelotny deszcz Jul;> bu-rze.
myślą o
p<idwyższeniu już poTemperauura ok. 21 st. C.
siadanej oceny. W tym wypadDziś
srońce
zajdzie o godz.
ku bierze się po uwagę do za19.51 a jutro wzejdzie o godz.
liczenia punkty uzyskane
w
3,46.
wyniku drugieg<> egzammu;
• . złożyli egzamin wstępny
Imieniny obchodzą: Czeslawi
z wyntkiem pozytyvvnym
na
Hieronim.

Dzii~Radio-t:Tele\1/i1ji

Po zdrowieniu
z kolonii i obozów
pracownikow
Dziewiarskiego im. T Rychlińskie-go „Dresso" w Lodzi, pl"'.Zebywających
na k<>lonii w Głownie.
.. Przesyłamy
serdeczne
J>Ozdrowienia z zalanych sl<>ńcem
pól 1 la,~ów. Jeste.4rny wypoczę.
ci. najedze·nl 1 piękmie opaleni.
Mamy wiele wycieczek i za-

nierzadko

W PL A TY
GOTOWKOWE
PRZV·lMIJ.JE
SEKRET i> RIA I
,.DZIENNIKA"
(PIOTRKOWSKA %, L'i;WA onc.:YNA. Ili
PIĘTRO
WINDA CZYNNA).
CODZIENNIE W GODZ. 10-16.
WPLACAJĄCV
OTRZYMUJE
POKWITOWANIE ORAZ P!\·
MIĄTKOWĄ
PLAKIETKI;;.
NAZWISKO LUB NAZW!! INSTVTUC.Jl PUBLIKUJEMY W
GAZECIE.

sprawa a.rganiz,owania bezdewjzowej wymia'!"ly; a w jej wyniku
międ'lynarodowych
obo.
zów
lingwistycznych,
brygad
pracy, obozów nauJrnw<i-badawczych. seminariów nauko·wych,
wymiany
lektorów. pre-legen.
tów, k<>nsultacji 1 na<rad.
(Tg)

maliśmy od dzieci
Zakładów Przem.

poświęcony

Mi:nia1twry

ro.zir,ywikowe.

2·1 23

Aktu al naści
.kJultUJra!Jne. 21.30
Kat.c)CWiree na m Uizy-cz..nej antenie. 21.!.QQ Wia·<l. 2.2.05 D:twięko
wy pia.kat reklamowy. 2.2.35 Ka1

ainte!"l~e.

towice na i111u:zy>Czinej

23.00 Dziem111ilk. 23.IO KorespQ.ndencj,a z za,gra'l"licy. 23.15 Kato"·ice ina
mtuzycznej antenie.
24.00 Wiadomości.

tego chcieliście. 20.2'5 IllU&trowany tygodlni1k rozrY'Wik<YWy. 2l .50
W. A. MozaJrt - „Don Giovanni".
22.00
FS!klty dinia. 22 08
Gwiawa siedmilu wiecwrów 'Marek
"Grechu.ta·. 22.15 'IU'ZY
kwadiramse jazZJu. 23.00 Milnia~u
ry poetyckie - J. A. Morszt~·n.
213.05 Ko:nce•rt tyllk.o dla meloma,nów.
TELEWIZJA
PROGRAM I

PROGRAM Il
9.4-0 Dla przedszkoli i dz ie'Ciń
ców Wiejskich.
IO.OO Aud. o
twórczości W. Szewczyka. 10.30
z t'Wót"'czości wielkich kompozyt<irów. l•l.30 Wiad. hl.35 P<>step w gospoda'l'.sowie
domowym. 11.~5 Od Tatr do Battykiu.

112.10

„Lube1s:kie

lato''

-

rep. 12.25 Ka,ru·zela ry·tmów i
meloo'i (L}. 13.00 K<>n-cert dn\a.
13.30 Wfad. !J3.35 „ PrO'V\'Odyr- ' OIPO·W. 13.55 Mi.nipr.zeglą-d
f<>l·
kl<l'ry&tyc;my. 14.0-0 Więcej, lep iej. ta.niej. H.15 Tu Rac>io Moskwa. 14.35 J. Ha;octn - Symfonia. 15.00 Ra<lioLe•rie w krę
gu przyjaciół . 15.40 Ama.toTskie
zespoły
przed
mikrof-o.nam.
16.00 A1fa i Omega. 16.15 Estrdda Mllodych Muzyków.
16.45
Ąt<<tuall!lośćl l!ódz.kie (IL).
17.00
Me\•od·,a, ;ryllrn i piose·nka (L).
17.30 ,.N.asl repreze·ntrunci" rep. ll7.45 LiTyczne
melod\e i
go.rące rytmy (IL). 18.M Radiorek.lama QL). 18.20 Radiow y term unam: mu.~'czny.
18.30 Echa
ct>nia. ~8.4-0 Ainrtem.a nowatorów.
19.00 Studio Młodych
rep.
ze zlotu. rn.1•5 Lekcja jęz. 1I1iemieckieg<>. 19.3-0 Komcert aymfomiczny z magrań
Wielkiej
Or.k. Symf. PR i TV. 2'0.12 Dyslmsja Jiteradka.
20.32 D. c.
k<>ncell'bu.. 211.()1 Mlu-zy1ka rozn•wkowa. 21.30 Z kraju i ze św1&
ta 21.50 Wia.doan ości spoirtowe.
21:55 Gra Robert
Maxwell hair:fa i j<eigo
orkiestra . 22".00
S1ludiio M?odych. 2~.00 N<l'o/OŚCi
muzyczne z Lódzkiej
Wi·os·ny
AirtyS<tyczme<J (L). 23.3-0 Wiad.
PROGRAM lll
Hl.30 Ek!;preserrn przez &wiat.
rn.35 Im-terrnd io - magazyn muzycziny. 11.05 „P.r.zygody dobrego wojaka S?Jwejka" - sluich.
111.35 W rY'tm'e
dixie
11 45
"Umairli nucają c ień " - pow.
12.a5 z kraju i ze ś\\iata, lt!.20
,.Moja noc, mój d z;e ń". 12.2"
Za kierownicą.
IG.OO
(iL) Na
!ód·z<kiej an.ten 'e. 15.00 Ekspresem przez świat. l~.10 Pirem iery P.od.ski•ch Na.gra1i. 15.30 TrybUJnal lwbeLs.kL
15.50 Letnie
prz,el>oje z Paryża.
16.05 Raj
miJione<rÓ'W - gawęda. IG.15 Po\nacająca
melodyjka.
16.45
Nasz rok 73. 17.00 Ekspresem
pr.z-ez

ś•w·i.ait.

17.05

,.Lesio"

-

9.50 „etod.i;iej w
hotelu"
film faib.
prod. USA (kolor)
(W}. l.J6.30 Dzien:nilk: ~). 16.40
Nie tylilro d.Ja pań ~W).
li .05
, Woda bliżej" reportaż z Lod~i.
Jf1 .40
LWD. Iii.OO ZIO't Młodych
Przodorw111i1ków Nauki i Pracy
„,KJraków 73". lfi.21) FOTUJITI lZ ka1Pita'l1em Krzysztofem Barail'.l.O'Ws.klm OW).
19.20 Dobra,noe
- Pieguseik. 19.3-0 Dzi·erunilk (ko·
lor). 20.16
Spouka!Ilie IL Igą
Ceml>rzyMiką.
Scen.a<riusz R.
Sz,ejd i M, W<>!Ski. Scenografia
Cz.
Sie;kiera.
Reiyseria
R.
S.zej·d.
Reż.
TV J. Woźmaic.
Kier. mu.z. K. P.aszek. 20.5-0 PamO'Tama - iygoctmik publicystyczny ~). 21.3·0 Teatr Telewizji
Sta.nisŁaw Lem „Ozy pam istnieje mr James", ir~ż. i Teal. TV
c. Lagieiws.Jti. Oprac. tęK5tu. w.
Dzied.uszyc.ki.
11.55
Dziennik.
~W).
22,10 Wiadlc>mości sp<>rto·'We w tym spraiwwd.anie z mię
dzypań&twowego
spotkamia juIIli<>irów 'W le!k.kiej atlety-ce· Polska - USA (W\}. 212.40 „M<\!Zj'·
K.arowice"
ika wirys.ty.ka program rozr. (kolor).
PROGRAM U
[6 ..'>5 K<ronika Warmii i Marzur. 17.25 z cyk.Jiu:
„Bitwy,
ikampanie, dO'V\·oocy"
pt. „ Bitwa IPOd. c~unwaldem". 17.55
;.Magazyn wędika•rs.ki" - wyda:nie <>Jisz.tyńskie. 1.8.25 W Roku
Nau/ki Po1skiej - „Jaik bęJill~·
my mie.s:z:kać" . is.oo Ubiór na
wsi.
19.20 Dobranoc
(ikoiO'r).
111 ..'lO Dzieminuk:
(koJ.or).
20.15
Warm~a i Ma.ZJuiry:
J.Q Kralna.
iysią,ca
jezior, 21) Klerm.asy fi.lmy d<>k. (lkolo<r). 20.55 S~udio
ja,zz<iwe Pol&kiego Radia. 2:.25
2>4 godzi!Ily (.kolor). 21.35 .,Rzecz
pos.poli;ta baibska" - film fab.
prod. poi.

Dnia is lipca 1973 r.
lat 52

zmarł,

prze.żywszy

9. f P.

HEN1RYK
KRUSZYŃSIKł

tr7.15 Mój
magnetofon.
Spotkanie
na zamk.u.
Muzykauny de~ek.tyw. 18.30
Pol ity.ka dla wsz y'Stkich. l•B.45
TyLko PQ hiszpańsku. 19.00 Ek-spresem prze•z świat. 19.05 .. Kap itan Bl'Ood·' - pow. 19.35 Muzyczna p;i.cz,ta UKF. 20.00 Sami

PGgrzeb odbędzre łlię
dnia
20 lipca 1973 r. o g-odz. 17 z
domu przedp()grzebowego
na
Cmentarzu
Komunalnym,
o
czym zawiadamia pogrąż()na w
żal obie

Dnia 17 lipca 1973 r, zmula

W dniu 17 lipca 1.973 r. zmarl
w wiek·u lat 7ł

po\\·.
17.40

l.18.()0

w

Gdańsku

S. t P.

J.4JNllNIA
MUSZKOWSKA
z BA'DIOROW
wdowa po profes orze Janie
Muszk0wiskim.
Pogrzeb odbędzie się
dnia
20. VI[. br. w Warszawie. na
Cmentarzu Powązl..awskim
o
czym zawiadamiają pogrążeni
w smutku
CORKA i WNU~KA

ŻONA,

DZIEC'l i Rl{)DZ•J iNA

S. t P.

ALBKSAiN'DE1R
SŁOWIŃSK'I
Pogrzeb odbędzie się
dnia
20 lipca br. o godz. 1·7 z kaplicy cmentarza na Radogo.szczu, o czym powiadamia pogrążona w glebokim żalu
RODZINA
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