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E. Gierek przyjął
J. .Kempnego
KC PZPR
zaproszenie
wczoraj z kilkudniową
wizytą do Polski członek Pi·e1:ydium, sekretarz Komitetu Cen·
tralnego Komunistycznej Partii
Czecboslowacjl - Josef Kempny.
Kempnego
Josefa
Wczoraj
przy jął l sekretarz KC PZPR
w rozm? wie
Edward Gierek.
uczestniczył członek Biura Politycznego, sekretarz KC P:lPR
- Jan Szydła k.
W czasie spotkanla, które uw serdecznej, pnyja·
płynęło
ciel&klej atmosferze, poruszano
rozw<Jju
problemy
aktualne
partyjnej między
współpracy
PZPR a KPCz oraz zagadruenia
z dalszym zacie~nia
związane
niem pomysluie rozwijającej się
wszechstronnej współpracy mię
CzechoslowacJą.
dZł' Polską a

obrad uje w

ł,6dź, wtorek 28 sierpnia 1973 r,
Ił.ok

------
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·z udziałem ponad 400 specjalistów polskich i reprezentantów niemal całej Europy,
rozpoczął wczoraj w Ło<lzi obrady IV Kongres Polskiego
FarmakologiczTowarzystwa
nego. Wśród wielu tematów
zjazdowych obrad znalazły się
i takie, które mają zasadnicze
znaczenie dla przyszłości medycyny.
D z'.eń wczorajszy poświęco
ny został m. in. podsumowaTarchomińskich
niu dorobku
Farmaceutycznyc h,
Zakładów
„Polfa", jako że obecnie przypada 150 rocznica . powstania

Warszawski Kongres Slawistów zakończył cbrady

UNESCO podejmie badania

nad dziejami Słowian

misji „Skylaba''
W poniedzialek o goctz. 5,43
trzej
wars za wskiego,
czasu
astronauci amerykanscy osiąg
palmetek swej misji. Po~
nęli
zostale 4 tygodnie przebywania
w kos1nosie po.Swięcą na obserbadawację Slollca i gwiazd,
nie zasobów Ziemi oraz ekspeZałoga
medyczne.
.rymenty
drugimi
„Skylaba" będzie w
ok.-re~i.e rffisj.i . pracować znacz.
n\e inlensvwnie.i. ponieważ ma
do wykonania.
zadań
więceJ

obrad, 27 bm. naSlawiKongresu
pracowite r,;groma1 stów.
t dzenie przedstawicieli tej dziedziny nauk humanistycznych od
czasów kongrt>su inauguracyjnego, zorganizowa.nego w 1929 r.
w Pradze. Jak poinformował, podsumowując dorobek obrad
prof. dr Witold llensel, w obradach wzięło udział prawie
nie nadeslaly wcz.eśniej zgłoszeń. Wygłoszo
1200 osób, które
I referatów, głos zabra.ło 2,5 tys.
no ponad 900 komunikatów
Międzynarodowego
przewodniczącym
N~wym
dyskutantów.
Komitffu Slawistów został wybrany prof. Bratko Kreft z Ju·
gosławii.
Po tygodniu toczących się w Warszawie

stąpiło

zakończeni.e VII Międtynarodowego
Było to najliczniejsze i najbardziej

W imieniu dyrektora generalnego UNESCO wystąpi! członek
m·ęctzynarodo
sekretariatu tej
Władimir
dr
wej organizacji,

T iurin.

Najważniejsze

--- W
-=
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dobrze

planować

o tym bardzB dobrze w J>Opularnych ZPO
„Emfor". Nic więc dziwneg-o, źe na p tania - jak
pracuje? Co cieszy, a co przeszkadza w produkuie uslynalam. narzekań. w dyre'l<cji prie<lsię
cji l>iorstwa.
Prnblem nadmiernej absencji? - to nie w „Emforze" choć
aktualnie 50 proc. załogi korzysta z urlopowego wyp1>ezyn_
ku, - To nasza, 1>bowiązująoa od lat, zasada - wyjaśnił mi
Zatrudniamy
dyrekte>r d/s produkcji, Tadeusz Solarek, przecież w większości kobiety które najczęściej ze względu na
chcą wykorzystać url<>i>Y właśnie w letnich miedziec; (wymaga tego
siącach. Przydzielamy je zatem zespołowo
specyfika pracy kolektywnej), zgodn.le z życzenia.mi naszych
pa1i - oczywiście, gdy wszystkie pla.nowane Wskaźniki SI\
wykonane. W pustych zaś halactJ produkcyjnych prowadzone są niezbędne rem1>nty J malowania. Przy okazji nie mamv
która jest
klopolóW z nadmierną absencji\ clrnrobe>wą,
wprawdzie i w naszym przedsiębiorstwie dość duża, ale re>ku,
ubieglym
w
nl:lsza niż
Nie ma również problemu z wyk()naniem planowanej na
letnie miesiące prl>dukcji. Lipcowe zobowjązan.ia (m. in, wo.
bee zagranicznych kontrahentów) wyk1>nano zgodnie z pia.
nem, a l realizacja aktUAllnych zamówień nie natrafia na
Janinę
1pytalam brygadzistkę żadne przeszkody. Gdy
Szczepańską, która z jej „pod<>piecznych" wyróżnia się w
pracy, była zaklop<>tana: - Trudno wybrać„. Mamy do11ra.wdy same d<>bre i bardzo dobre pracownice. Dopiero po cltwl.
li za.stanowienia wymieniła te naj-najlepsze. szwaczki Teresę Jóźwiak, Barbarę Skowron, Alinę Opiołę, Helenę Pająk,
Zakład nie ma również kłop1>tów z :z;a.<>patrzeniem w napo.
je chlodzące. Jest tu b<>wiem, na m.jejscu, wytwórnia wód
gazowanych i gotowalnia napojów. C1>d~iennie do.starcza się
kawę
zatem do hal pr<>dukcyjnycb wodę sodową, miętę,
i buli()ll.
żadnych więc J>roblemów? Nie.stety, w sali Il na I piętrze,
pracujące tu kobiety · narzekały na złą wentylację. RzeczyZaś
jeden z wentylatorów okiennych nie dziala.
wiście drugi, który powtnien wymieniać nagrzane w hali powietrze, również nie jest spra,wny. A za.i.ns~lowane u sufitów
(at)
„wiatral«i" - to stanowczo za malo, -

Podkreślil

znaczenie

on

warszawsk·ch obrad dla umocsohmiędzynarodowej
nienia
darności uczonych i poi nformoUNESCO zamierza
że
wal.
27 bm. w Warszawie delegacja ZMS-owców z łódzkiego „Inbadan ia nad literaturą, stalu" przekazała w czynie społecznym transport złomu kolo·
podjąć
sztuką i his tori ą narodów Rio~
rowego na budowę Zamku Królcw•kiego. Na zdjęciu: przewodwiańskich. Owocem tych badań
Zakladowego ZMS „Jnstalu" przekazuje ziom
nicząca Zarządu
serie wydawbędą specjalne
reprezentantce inwestora Jadwidze Gieleckie,J.
nictw albumowych. Plany te CAF - Rozmyslowicz - telefoto
są rlostwierdził dr Tiurin zaintereso'A'odem śwlatowe110
wania kultua:ą Słowian.
Obrady zamkną! dotychczasowy przewodniczący Międzynaro
doWeio Komitetu Slawistów
prof. Witold Doroszewsikj,

Katastrofa kolejowa
pod Kielc ami

iedzą
się
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Chile

Strajk 140 tys.
właścicieli

sklepów
140 tysięcy chll!jskich włd
clciell sklepów ogłosi!.<> w · pokolejny, 2ł-godzinny
niedziałek
strajk, Strajk, który ma się
we wtorek, będzie
rozpocząć
arugim jut w ciągu tygodnia.
Równocześnie nadal trwa strajk
którzy
c iężarówek,
wtaściciell
drugi
akcję
tę
kontynuują
prezydenta
Rząd
m iesiąc.
Allende Odrzucił nowe żądania
właścicieli

ciężarówek,

w stolicy Chile
Roberto
aresztowała
policja
Thieme'a, przywódcę neofMzY·
stowskiej ekstremistycznej orgaW

niedzielę

nizacji

„Ojczyzna

i

wolność".

tej organizacji . są
odpowiedzialni za większość z
prawie 60 aktów terrorystyczJakich
nych i sabotażowych,
Członk<>wie

dopuszczono się w czasie tewa
jącego strajku właścicieli przedtransportowych.
siębiorstw

t4 osób

zginęło

W nocy s 26 na. 27 sierpnia br, do.szlo pnd Kielcami, pGmię
do kalaslrofy
dzy stacjami kolej<>wymi Woli ca. i Sitkówka.
do WarSLawy.
pociągu pasażerskiego·, jadącego z Zakopanego
W kata.strofie zginęło 14 osób a 19 zostało rannych,
Na miejsce wypadku sicie
rowano natychmia.st ekipy lekarskie i służ-by te<:hniczne.
Ranni zosta.li przewiezieni do
szpitali w Kielcach, gdzie otoczono ich troskliwą opieką.
Minisiter&two Komunikacji poinformowało bezipośrednio rodzfoy ofiar katastrofy o zaistn iałym wypadku.
z katastrofą
zw,i ąz.ku
W
prezes Rady Ministrów powopod
komisję
specjalną
łał
przewodnictwem wicepremiera Kazimierza Ol>Szewó>kiego.
W skład komisji weszli: miMienister komunikacji
Zajfry.d, prokura.tor
czysław
gener'alny - Lucjan OZ1ubiń
~ki, pod-5ekretarz sitanu w MiKomunikacji
nister·stwie
Stanisław Czermak i z-ca prze
wodnicząceg<i Komisji Plano-

wania przy Radz,ie Ministrów
- Zbigniew Wojterkowski.
Za-daniem komi.sii jest ustaprzyczyn i rozmia,r ów
lenie
katastrofy oraz środków nie<lla usunięcia jej
zbędnych
skutków, udzielenie wszechrodzinom
pO'IDOcy
stronnej
ofiar i rannym, a także ustalenie środków zaradczych dla
un~knięcia podobnych wypadków w przyszłości.
Poirzeb ofiar katastrofy odbędzie się na kostt państwa.
ponieśli
katas.trofie
W
śmierć m. in.: Wiktoria GaElektrojew.sk a z Instytutu
niez.nego w Łodxi, zam, Łódż,
67193,
Aleksa·ndrow\Slka
ul
zam.
Bojarski,
Władysław
Sta:r-a: Wieś, pow. Rawa Maz.
(Dalszy

ciąg

na str. 2)

Łodzi

zakład6WQ
tych zasłużonych
Tarchomin znany jest nie tylko w kraju z produkcji wielu
leków. zwłaszcza zaś z wielu
nowoczesnych anrodzajów
tybiotyków.
obrad w' sekciacli
· Podczas
roboczych - uczestnicy kongresu omawiali zag·adniP'llia farmakologii ośrodkowego ukła
du nerwowego oraz 'farmakologii ukladu krążenia. Wyjaś- ·
n iono 't u wiele spraw związa
' znacznęj
nych .z działaniem
części leków na organ izm ludzk i. Omawiano. wyniki eksperymentów prowadzony<'h z
nowymi lekami w laboratooceniono prób,Y
riach jak
ich w, praktyc;e
stosowania
klinicznej. w~zystko to pozwala na coraz lepsze poznanie specyfiki wielu ws·pólczesnych leków, zbadanie 'zależ
występującyc_h , między
ności
nimi, eo ma ogromne .zmaczen ie w 11>czeniu komponPntami
kilku leków równocześnie. :
W merytorycznej dyskusit
zabiera glos wielu wybitnych
kongresu.
łódzkiego
.e;ości
M. in. profR orowie ra<lzieccy:
Aniczkow. Z~ku sow i Arasrnnian, pro.f. Valette z Frandt
hrvty.iscy: pr'o!. prof.
iroście
.Vane i W'liams.
konl(resó~
Dzień dziesiejsz:V
wvch obrad zanoczątkn.ie dy-skusj!) w dziedzinie, która zapowiada istna rewolucję _ w
dzif'medvcvnie n~steonvch
sięcioleci. Podczas ·odrębne,..,
beda
svmpozium omawial'le
m ianowicie zitga<lnienia ~wią
zane z uzy<kaniem i zastMowaniem w farmako1o„ii ·J)rostae:lan<lvn. Równo1egle konrobol"za
beclziP
tvnuowana
dvskusia w sekcjach proble.(er)
mowych.

Sztokh olm

Poljcja zastanawia s~ę
nad sposobem
obezwładnienia

..

przestępców
Poniedzia!Pk byt piątym k~
lejnym dniem zmagan policji
niezwykle
z
sztokh<>lm~kic.1
~rozną

dwójką

przP.stępców,

która w zeszły czwą;tek opanowala. pomie1>~7emia banku . kremiasta,
dytowfil{o w centrum
p't'zetrzym.l!iac jak<> 1aktadni·
pracowników
czwórkę
ków
bankowych, w tym trzy k'Jw nocy z niedzieli na
biety.
poniedzi11lek wyborowany został otwór w suficie sail, którym 1arliierzano wrzucić śr'Jdki
wyborowaniu
Po
usypiające.
dziury okAzalo sie. 7e bandyta. - p~ychopata założył swoim
n.:1
ofiarom c;;try<'-1,;
stoiącym
szyję. które zadu~ić mialy P~
w mozakładników
dając:vch
mencie usypiania pod wpły
wem rzuconych śrOdków.
Policja przerwała akcję zanad nowymi
się
stanawiając
sposobam.i obe zwładnienia przestępców. Do poniedzialkn wieczorem nie znane byty dalsze
losy dramatu.

Tragiczne skutki·
nietlważnej jazdy
skutkach
w
Tragiczny
•
wypadek miał wczoraj miejsce
przy ul.
P iotrkowie Tryb,
Slowack.iee:o. Wyjeżdżająca rowerem sprzed pawilonu handlowego Stanisława M. dostała
się pod kola samochodu „San"
PKS. Rowerzy.
należącego do
stka doznała ciężkich obraień
i po przewiezieniu · do szpitala
zmarla.
Raptownie wszedł na jezd.
•
ul. Limanown ię u zbiegu ul
Zbigniew
skiego i Puławskiej
P. wprost pod mo~ykl WSK
2224 IC. Pieszy d.oznał obra:i;en
ciala.
na jezdnię przy
Wb iegła
•
ul. Więckowskiego 10 licząca 10
pod
lat Malgorzata W. i wpa
Jadącą „Skodę" 2722 IQ. Dzi.ewciala
z obrażeniami
czynkę
im.
przewieziono do Szpitala
Sterlinga.
w

Dziennik ;,Prawda" zamieścll 28 'bm.
pod :--.-- -7-,.-,.. 'o <„:A,-:: artykuł L Aleksandrowa, ktory pisze m. in.:
Obecnie uwidacznia się coraz wyrazniej i przybiera coraz -k onkretniejsze
przechodzenia od dłu
formy proces
giego okresu „zimnej wojny" do stosunków opartych na zasadach pokojowego współistnienia państw o odspoleczno-polity!!zmiennych ustrojach
nych.
Następują dalsze przesunięcia w ukła
dzie sil na arenie międzynarodowej na
konyść pokoju, postępu i socjallzmu.
Oljlublikowany przez uczestników niedawnego spotkania na Krymie komunikat stwierdza, że przywódcy bratnich
partii wysoko ocenili leninowską poll·
tykę zagraniczną KPZR, osobisty wklad
· sekretarza generalnego KC KPZR Le·
onida Breżniewa w dzieło realizacji lei
polityki, wkład o donioslym znaczeniu
międzynarodowym.

Na drodze !udzkoścl d_o. trwał.ego pokoju musimy przezwyc1ęzać me tylko
inerc,lę „zimnej wojny", ale ta~że opór
sil wrogich sprawie powokreślonych
szechnego pokoju. Do przeciwmków o·
slnbienia napięcia m1ędr..ynarodowego I
polożenia kresu wy~cigowi .z.broień należą r-\wnież przywodcy ch1.nscy.
w postępowaniu kier?wmctwa chińskiego w sprawach polltyki . zagra.nłcz
nej z całą wyrazistością uw1dacz1:ua się
markstst<>woderwanie od klasowych
sko-leninowskich pozycji tak W zakre·
sie teorii, jak i praktyki.
Obecnie wyznaje ono zapożyczoną. od
reakcy1ną
ideologów
burżuazyjnych
pseudoteorię, według której o rozwoju .
h istorycznym decyduje rzekomo „konflikt" między wszystkimi małymi I śre
dnimi pań~~waini świ::tta. ;:J. d'vo1na ,.c;upermocarstwami" - ZSRR 1 USA. Ma-

dodali do tego absurdalną tezę o
„dwóch strefach pośrednich", zgodnie
z którą uciskane narody Azji, Afryki i
Ameryki Lacińskiej („pierwsza strefa")
są rzekomo nie tylko „związane wspólnymi interesami" z „niektórym! głów
nymi krajami kapitalistycznymi zac;,ho(„druga strefa"), ale
du i Wschodu"
także „powinny 1 mogą jednoczyć się z
0
przeciwko „,superwalce
w
„strefq,
tą
mocarstwom". Posługując się tego rogrupa Mao Tse-~unga
dzaju ,,teorią'',
usiłuje przedstawić jako swego głowneo!ścł

Chińska
•

socjalistycznych. Wl11śnie dlatego stara
roi:bic! Jedsię ona przede .wszyst!Pm
wspólnoty socjalistycznej, podwaność
żyć jej zwartość.
Ponieważ kierownictwo pekińskie nie
przez sleb'e
rozpętanej
sprostać
może
totalnej walce przeciwko wszystkim parsię Q):Jestara
tiom komunistycznym
cnie skłonie! poszczególne partie komunistyczne, aby chociaż zaprzestały krytykowania polityki maoistowskiej, zaję
„11eutralne" stanowisko wobec zały
sadniczych rozbieżności między maoista-

dy"Wer~i

we wspólnocie socjalistycznej

go ;,wroga" - J>ierwszy w świecie kraj
Związek Radzit!cki.
socjalistyczny osiągnięcia"
„teoretyczne
Powyższe
maoistów potrzebne były im po to, aby
dywersyjną
antysowietyzm,
uzasadnić
dzialalnosć wymierzoną przeciwko jcd·
socjalistyczzwartości krajów
ności I
nych, światowego ruchu komunistycznego i narodowowyzwoleńczego, aby usprawiedliwić swe wyzute z zasad za"ieranie sojuszów z reakcyjnymi siła
Równoczesnie
Imperialistycznymi .
mi
forsuje się przekształcenie Chin w ra„supermocarstwo" ,
kietowo - nuklearne
którego obecni liderzy chcieliby decydować o losach krajów i narodów.
Podstawową przenkodę na drodze do
swoich hegemonistycr,n;fch
osiągnięcia
celów l!rupa ·Mao T's e-tunita upatruje w
innych krajach
Związku Radzieckim i

ml, a międzynarodowym ruchem komunistycznym. Decydując się na zacieśnie
nie powiązań z partiami burżuazyjnymi
- chińskie kierownictwo w sposób jawny lub zawoalowany daje do zrozumienia, że gotowe jest współpracować z
nimi w walce przeciwko komunistom.
Rezygnacja liderów maoistowskich z
klasowej, socjalistycznej polityki znajduje wyraz również w ich stosunku do
krajów Trzeciego $wiata. Kierownictwo
stara się przede wszystkim
chińskie
izolować ruch narodowowyzwoleńczy od
krajów wspólnoty socjalistycznej.
Pekin usiłuje przedstawić siebie jako
„.obroń<!ę"

:Interesów

„malych 1

śred

nich krajów", stać się pnywódcą krajów Trzeciego Swiata. W tym celu przywódcy chińscy' gotowi •ą nawet r?.ucić
osiągna społeczno-ekonomiczne
cień

mas pracujących, deChiny są pa11stwem rozwinie do świata
należącym
socjalistycznego, lecz do Trzeciego Swiata.
o hegemonistycznych ciągotach maoistów świadczy przede wszystkim ich
działalność w Azji poludniowo-wscho d·
niej i południowej, w tym również ich
dawna idea „ utworzenia pod egidą Pekinu, specyficznego, wojskowo-politycz nego ugrupowania szeregu państw Azji
O tym sam:>m
południowo-wschodniej.
Pekinu
dążenie
również stale
świadczy
do zdyskredytowania pokojowej polHyki Indii w oczach rozwijających się
państw Trzeciego . $wiata, do międzyna
rodowej izolacji tego kraju. Tym saym tłumaczy się sojusz Pekinu ze
krajnie reakcyjnymi, milHarystycznymi
silam i przeciwko narodowi Bangladesz
w decydującym okresie walki o wolność 1 niezależność tego kraj u.
Można byłoby powitać z zadowoleniem
rozszerzenie międzynarodowych kontaktów Chin, jeśli byłoby ono podykt..,wane troską o umocnienie pozycji świata·
na lt?niwego socjalizmu, opierało się
nowskicb zasadach pokojowego współ·
istnienia państw o odmiennych ustroJednakże
jach społeczno-politycznych.
przywódcy pekińscy kształtują wspólwie .
podsta
pracę z Zachodem na innej
W odróżnieniu od pryncypialnego kierunku politycznego · krajów wspólnoty
socjalistycznej, zmierzaiącego do rozladowanla napięcia, izolowania reakcyjnych l agresywnych sił świata kapitalistycznego. umocnienia pozycji świato
wego socjalizmu oraz ruchu komunistycznego, robotniczego i narodowo-wykierownictwo niaoic;;towzwole1i.cze~o sl<ie jawnie zawiera sojus?.e polityczne
(Dalszy ciąg na str. Zl
nięcia

chińskich

klarując, że
jającym · się;

prowadząe
Nieostrożnie
•
tramwaj linii 13/1 na pl, Wolmotorniczy Janusz P.
no&ci
w tył stoiącej „War.
uderzył
sza wy" 0863 IB. Pasażerka · samochodu Krystyna M. doznała
·
obraże1i ciała.

Będąc w stanie nietrzet•
wym wpadła na bok tramwaju lin.ii 9/5 na ·ui. Zielonej przy
al. 1 Maja Janina P. Doznała
i
ona ciE;>żki<'h obrażeń ciała
przebywa w Szpitalu im. Ster.
linga.

Na ul, Karolewskiej PTzed
•
Dworcem Kaliskim pr;zebiee:ają_
Dan iela J.
ca l"r7.ez jezdnię
wywrócenie się
spowodowała
motocykla MZ ZA 4463. Pas~
żerka motocykla doznała lek(m)
kich obrażeń ciała.

·:Bqdż przezorny na drodze" I .Narada prze~stawicieli Polsko-francuska współpraca
Pierwsze efekty akcJt· przemysłu bawełmanego RWPG w przemvśle intorma1vki
_

iuż UJ. doc z

W

ne

rada

W porównaniu do roku poprzedniego pa terenie Lodzi I województwa Ilość śmiertelnych wypadków drogowych zmniejszyła się o 18, zanotowano równie:i o 180 mniej powatnych
kol_izji. Duża w tym zasługa prowadzonych przez Komendę
Glowną MO i Polskie Radio akcji „Bądź przezorny na dro-

dze".

trakcie ostatnich, sobotnio•
•niedzielnych działań szczególną
uwagę zwracano na te
wsie !
miasteczka, w których odbywaW

ły

się

uroczystości dożynkowe.
później . okazało,
naj·
zagrożone były
drogi
przebiegające obok tych
miejscowości.
Najwięcej
zastrzeżeń

Jak się
bardziej

poniedziałek

27 sier-pnia

w Iwanowie roz.Poc~ęła się na-

Jak już Informowaliśmy, celem akcji na terenie
naszego
miasta i woj. łódzkiego było nie
tylko karanie piratów
drogowych, ale i niesienie
pomocy
właścicielom
„czterech kółek".
W Głownie I Tuszynie utworzono np. społecznymi silami, punk
ty naprawcze. O ich powodzeniu najlepiej świadczy !akt, że
od godz. 6 do 24 oblegane były
przez kierowców, Punkt w Tuszynie np. wykonał aż 200 napraw.
Najlepszym kierowcom
wręczane były przez funkcjoniiriuszy mi!!cji proporczyki uznanta.
Otrzymało
je 50 dżentelmen:>w
jezdni. Właściciel takiego proporczyka nie był już
później
kontrolowany,

słu

przedstaw1cteh

bawęłnianego

przem:ir.-

~ułgaru.

C_zech?słow:i.cJ1,
Polski, .węgier 1 .związku Radz1eck1e~o.
Przedm1o~en;i obra.d są wspolne posunięcia maJące. na celu
pop;awę wykorzystama. urząd.zen stosowany~h w te.J ~at~z1 przemysłu
1 podn1es1eme

·Proces wMoskwie

wydajności

pracy w

śle bawełnianym.
Zgodnie
z

przemy-

programem
RWPG,
uczestnicy
narady
przedyskutują informacje
na
temat
wykorzystania
urzą
dzeń, jakimi dysponują przędzalnie i tkalnie,
omówią
sprawy związane
z rekonstrukcją przedsiębiorstw, mechanizacją
i
automatyzacją
procesów
produkcyjnych
i
moder:nizacją warsztatów tkackich. Narada uchwali zalecenia mające na celu zwiększe
nie efektywności produkcji.

W Zakładach Mechanik! Precyzyjnej
„MERA"
w
Błoniu
rozpocznie się wkrótce !)ro'.:! uk
cję
nowego
typu
druo<arek
współpracujących
z maszynami
matematycznymi i automatami
obrachunkowymi. Będą one wyrabiane
przy
współpracy
z
francuskim przemysłem
informatyki - w kooperacji z firmą „Logabax", produkującą m.
in. automaty obrachunkowe.
W ramach tej kooperacji roz
pocznie się w Blonlu jeszcze
jesienią
br. seryjną produkcję
nowoczesnych drukarek pracujących z szybkością 180 znal<ów
na sekundę.
Francuska ftrma

dostarcza
założenia konstruk•
cyjne i technologiczne oraz zapewnia dostawę niektórych maszyn i urządzeń. W Polsce bę•
dą wyrabiane gotowe drukarki
oraz niektóre wyspecjalizowane
detale również ! dla drukarek
montowanych we Francji. Planuje się produkcję ok. 2 tys.
tego
typu drukarek rocznie.
zawarto też porozumienie z
firmą c. I. I. (Compagne Inter•
nationa!e pour l, Informat!que),
która ma dostarcza<! linie 11e·
chno!ogiczne dla przemysłu in·
formatyld, m. in. dla warszawskich zakładów „ERA" 1 „MERAMAT".

27 bm. rozpoczął się w Moskwie proces przeciwko Pl<>tl owi Jak!rowi i Wiktorowi Krafunkcjonariusze
milicji
mieli
sinowi oskar~onym
o współ
zwłaszcza do rowerzystów I mo·
pracę
z „ludowym związkiem
tocyklistów.
Brak oświetlenia
pracowniczym", którego celem
pojazdu i jazda w stanie nie·
jest obalenie obecnego ustroju
gospodarze Kielecczyzny s
I
pa.sażerom
uwięzionym w roztrzeźwym
były
najczęstszymi
ZSRR.
(Dokończenie ze str. 1)
sekretarzem KW PZPR .Aleksanwykroczeniami. W wielu w,vpadbityclt wag&nacb - w wydo.
Oskarżeni
nawiązali nielegaldrem Zara,jczy~iem.
&taniu się na zewnątrz,
kach trzeba było kierować pone kontakty z tą emigracyjną
Jednej z ofiar (mężczyzna)
Na miejsce katastrofy szybko
Katasbr<>fa wydarzyła się na
jazdy na parking!. Właściclele
organizacją
antyradziecką
za
dotychczas nie zidentyfikowaobszarze nie za.miesi;kałym, odmogli odebrać je dopiero
dot.arły również ekipy ratowninapośrednictwem
osób, które przy
no
cze PKP i straży poż.a.rnej, włą
dalonym o kilka kilometrów zastępnego dnia po
wytrzeź·
jeżdżały do ZSRR jako turyści
Natvclunlast
po na.dejśoiu
czając się w pierwszym rzędzie
równo od stacji Wolica, Jak też
wleniu.
Niestety, zanotowano
za~raniczni.
Akt
oskarżenia
tragicznej wia.d<>mości wyruuy.
od przystanku kolejowego Radjednak dwa śmiertelne wypadki
stwierdza m. In„ że Jakir (udo akcji ratowania ludzi.
ly karetki z Kielc
i poblimotocyklistów,
W szpitalach kieleckich zarodzony w 1923 r.)
kowice.
Utrudniało
i Krasin
t9 akcję
(Je)
skich
powiatów.
Cały
personel
ratowniczą,
Pracownicy służby
(urodzony w 1929 r.) otrzymypewni<>no ra.nnym wszelką mot.służby zdrowia w
Kielcach powali od tej organizacji dyrekl!wą \opiekę.
Lekarze, pielęg.
zdrowia, kolejarze, mllicjancl,
1tawlony został w st.an por<>todziałając w trudnych
wa.runtywy, środki materialne I punia.rki,
służba
krwiodawstwa
wia. Błyskawicznie przygotowa.
blikacje o charakterze . wywrouezynilj wszystko dla ratowakach, wykazali wielką of!arno sale operacyjne, do dyspozvtowym.
Wśród
mieszkańców
nia życia i zdrowia ofiar kata11<iść. Akcją służby zdrowia kiecjj rannych oddano cały oddział
Moskwy I Innych miast
rozstr<l'fY.
rowall dr Jan Bojar<>wicz l dr
Wkrótce po ogłoszeniu
. powszechniał!
szpitalny.
oni przesyłane
pierwszeg<> komunika.tu radioRyszard Grzechnik.
przez „ludowy związek pra~ow
Jednymi lll pierwszych, którzy
wego,
Na szczególne wyróżnienie za.
do
miejscowej
stacji
niczy" książki, czasopisma I urozpoczęli akcję ratunkową bykrwiodawstwa zgłosiło się wiele
sługuje postawa członków druZachmurzenie niewielkie. Tern
li
jadący
w
pociągu
żołnierz„,
lotki zawierające potwarze pod
żyny
konduktorskiej pociągu.
peratura mlnimalńa w nocy 3
osób,
deklarujących
oddanie
Z bezprzykładnym poświęceniem
KORC. BAND. 02053
adresem państwa I narodu rast. c„ lokalnie możliwe orzykrwi. Ra.nnych <>dwiedzili wiceNiezwykle ofiarnie praoowaly
dzieckiego.
pomagali
rannym i zdrowym
mrozki przygruntowe.
Tempepremier ll:a.zimierz Olszewski i
ekipy techniczne.
ratura maksymalna w dzień 23
st. C. Wiatry słabe, zmienne.
„KUKUŁECZKA"
Jutro
pogoda i tempera~ura
Pozbawiona skrupul6w
dwulicowoś<!
cydowany sprzeciw
(Dokończenie ze str. 1)
krajów wspólnoty
bez większych zmian.
charakteryzuje
pol!tykę
przywódc"w
socjalistycznej, światowego ruchu ko·
Dziś
słońce
zajdzie o godz.
z tymi najbardziej reakcyjnymi siłami
maoistowskich
w
kwestii
Bliskiego
munistycznego,
całej
milującej
pokoj
18.39, a jutro wzejdzie o godz.
imperializmu, które stoją na pozycjach
I
Wschodu. Deklarując solidarność z walludzkości.
4.47.
wojującego
antysowietyzmu,
prow..1dzą
ką narodów arabskich, Chiny odmówiZwiązek Radziecki, podobnie jak Inne
Imieniny Augustyna, Patrycji
agresywną,
odwetową
politykę,
wystę
ły jednak poparcia rezolucji XXVII sebratnie kraje, konsekwentnie wypowiaI Wyszomira.
pują przeciwko silom postępu, opowiasji zgromadzenJa Ogólnego NZ, żąc\aJą
da sJę na rzecz normalizacji stosunków
dają się za kontynuowaniem
zbankrucej, aby Izrael zwrócił okupowane ziemiędzypaństwowych
z
Chinami na
towanej polityk! zimnej wojny.
mie arabskie.
prl(ncypialnej zasadzie. Dowodzi to, jak
Pekin
pisze
„Pra\yda"
niedwuStarając się
szenyć
w kołach rzl!\PODZIĘKOW. ANIE
całkowicie
bezpodstawne są insyn:iacje
znacznie dąży do wznoszenia przeszkód
dzących Tokio iluzje, jakoby Pekin wyPekinu o rzekomym istnieniu „zagroTym, którzy okazali ofiat'nll pomoc w ratowa.niu tycia
na drodze pozytywnych zmian w Eurobrał Japonit: na "stałego partnera" do
żenia Chin z północy". W 1971 r. rząd
pie, stara się osłabić pozycje wspólnowspólnego
rozwiązywania
wszystkich
radziecki zaproponował ChRL zawarcie
DR MED.
ty socjalistycznej na tym kontynencie.
spraw w Azji, kierownictwo maoistow-. eukładu o niestosowaniu siły, w tym
Zachęcając
kola odwetowe w NRF,.
skie równocześnie wiąże !\ię z najbartakże o
niestosowaniu raldetowej broPekin występuje równocześnie przeciwdziej odwetowymi
kołami
tego kraju,
ni nuklearnej. Strona radziecka niejedko układom między ZSRR i Polską a
!nspiruJ11c je do wysuwania
roszczeń
nokrotnie
wysuwała
konstrukty\• ne
a przede wszystkim, personel()Wf lekar kiemu I pielęgniar
NRF.
terytorialnych
wobec
ZSRR,
usiłuje
propozycje zmierzające do uregul.:iwaskiemu Oddziału Intensywnej Terapii i Reanlmaeji AM w
Pekin
stara
się podać
w
wątpllwo~<!
wszelkim! możliwymi sposobami skłonić
n!a problemów granicznych. Te i Inne
S11piltalu im, Barlickiego oraz K!liniki Nefrologicżnej AM,
wyniki n wojny światowej i nienaruten kraj do wyrzeczenia się polltyki
propozycje byly odrzucane przez stronę
a także wszystJdm,
którzy oddali Jej 0&tatnill p()Sługę,
szalność granic państwowych, jakie się
pokojowego wspó!Jstnienla ze wsp61no·
chińską bez żadnego poważniejszego userdeczne podziQk<>wanie składa.
uksztaltowaly w Europie.
tą socjalistyczną.
zasadnienia.
MĄZ z M>DZINĄ
Kierownictwo chlńskle usiłuje rzucić
Regularnie dokonując doświadczeń nu·
Odmowa k!erownlctwa pekMskiego nle
cień
na konferencję bezpieczeństwa, i
klearnych
w atmosferze i na ziemi,
tylko przyjęcia lecz również poważne~
współpracy w Europie, aktywnie popiemaoiści glosowali w ONZ przeciwko rego przedyskutowania propozycji radziera te siły w państwach europejskich,
Dnla
JA
siel'Pnla
1973 r.
zolucji o pilnej konieczności wstrzymaW
dniu 25 siel!Pnla 1913 r.
ckiej, poczynienia wstępnych kroków
które chciałyby przynajmniej zahamo7Jm&rl nagle w Grecji
nia doświadczeń nuklearnych i termozmarł nagle, przeżyws·zy lat 65
na rzecz uregulowania stosunków mię
wać przebieg tel konferencji.
nuklearnych.
dzypaństwowych
idzie w parze z bru·
Podczas
gdy
przywódcom
bloku
atlan·
S.
t
P,
W kwestii wojny I poko'u !!.tanow\sko
talrnrm\, o'l7.C?-ei:czyml napaściami na
s. t p,
tyckiego coraz
trudniej jest przecl wPekinu opiera się na tym, te maolś~I
ZWIE1zek
Radzieckf,
z absurdalnym! roDR JiNŻ,
stawiać się żądaniom opinii publlcznej,
od dawna traktują wojnę Jako jeden z
szczenlam! do znacznych obszarów tedomagającej
się
ograniczenia zbrojeń
głównych środków osiągania swych cerytorium radzieckiego.
i sil zbrojnych w Europie, Pekin wylów politycznych na arenie międzyna
L. I. Breżniew przemawiając w Almapowiedział się za \l,tr.zymaplem obecnorodowej.
AQle 15 sierpnia br. stwierdził, że Zwią
ści militarnej USA w Europie.
W związku z tym liczni obserwatorzy
zek Radziecki pragnie dobrych stosunZgodnie ze swoją taktyką w krajach
zagraniczni ponownie przypominają wyPogrzeb odbędzie się 30. Vm.
ków z Chińską Republiką Ludową.
Pogrzeb
odbędzie się
we
trzeciego świata
maoiści
gwałtownie
powiedt Mao Tse-tunga z 1957 roku o
br. o godz. ł7 z kaplicy cmenTrzeba wprost stwierdzić, że zmiana
wtorek, dnia 28. vm. br. • o
przeciwstawili się propozycji utworzenia
tym, że dla osiągnięcia okreś!onegt> t!eta.rza rzym.-ka.t, przy uł. Ogrona
lepsze w - stosunkach ChRI. ze
gc>dz. 15 w Grotnika.ch, o czym
systemu bezpieczeństwa zbiorowego w
lu polltycznego można poświęcić po?o•
dowej, o czym powiada.mia.ją
Zwlązldem Radzieckim l innymi kra.Japowia.damia.ją pogrążeni w glę
Azji, który jest zgodny z Interesami
wę ludzkości.
pogrążone w
głębokim hlu
m!._ socjallstycznymi możliwa jest tylko
bc>kim smutku
narodów tego kontynentu, w tym rówDziałalność maoistów w dziedzinie po•
w wypad.ku, jeśli kierownictwo iihińskie
ŻONA i DZIECI
nież
narodu chińskiego. Tej pozytywUtyki zagranicznej zmierzająca dp pod•
przestrzegać
będzie zasad
wzajemnego
nej
inicjatywie
kierownictwo
chlń•kle
ważenia
zwartości sil socjalizmu, wol·
itONA, DZIEOll, SYNOWE,
Rod:idna prO<Sl
O niesldadaszacunku, suwerenności i nieingerencji
przeciwstawllo
swą
zgodę
na
utrzymanaści
i
postępu,
do
hamowania
pr:>ceZIĘC i WNIUCZKI
nie kondolenoJI.
w sprawy wewnętrzne, jeśli zrezygnuje
nie amerykańskiej obecności wojskowej
sów odprężenia, wywoływanie rozbież
z zakusów przeciwko interesom państw
w Azji.
ności 1 waśni,
chaosu, napotyka zdesocjalistycznych •

TOTO - LOTEK
5, 11, 12, 22, 31, 48
dod. 2

Koluslrolu kolejowo pod Kielcami-

POGODA

..

6, 10, 11, 17, 21, 33
dod. 2
,I

ELŻBIETY CHĘTKOWSKIEJ

JOZ EF
JAWORSKI
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SPORT

e

ADAM
ADAMSKI

SPORT •

SPORT •

SPORT

San Sebastian

IV miejsce polskiej
Nie powiodło się wczoraj pol·
skiej drużynie na torowych mistrzostwach świata w San Sebastian.
Polacy jadący
w składzie:
Kaczorowski, Nowicki, Kierz·
kowski
i
Kręczyńsk.J
zajęli
ostatecznie czwarte miejsce
w
wyścigu drużynowym na 4 km,
powtarzając jedynie sukces
z
Monachium. Torowcy nasi przegrali w półfinale z NRF uzyskując
czas 4.52.20 podczas
gdy zwycięzcy - 4.46.62.
· W drugim półfinale zwyciężyła
czwórka torowców Wielkiej Brytanii uzyskując czas 4.26.68
przed Holendrami - 4.27.19.
W walce o brą:oowy
medal
Pola.cy
spotkali się z czwór-

ńl skfłócie
Wcwraj w Kłajpedzie zakończy! s ię IX BWP. Zwycięz
cą dwunastego ostatniego etapu
został
Kuczerawyj, wyprzedza.
jąc na finiszu
Balda (Moto
Jelcz) ! Anocbina. (Litwa).
BWP wygrał Czaplygiln przed
Pikusem (Estonia) oraz Kuczerewym ! Di~usuem.
Polacy
zawiedll
•
za.wodnik łódzkich Budow
lanych P. Kurczewski zakwalifikował się do ekipy polskiej na
zapaśnicze
MS (styl wolny),
które odbędą się w dniach 6-14
września w Teheranie.
•
Podczas mityne-u w Londynie biegacz angielski B, Foster uzyska! najlepszy na świe
cie wynik na 2 mile - 8.13,8.
Dotychczasowym rekordzistą był
Fin L V i ren (8.13,10).
•
Startujące
w międzyna
irodowych mistrzostwach świata
Francji polskie spadochTOnlarki
zwyoj ężyty we wszystkich kon1
kurencjach.

drużyny na 4 km

ką holender~ką, Mlin'ł.

te pojechali znacznie 1epl.ej, niż w pól.
finale ulegli rywalom, zajmując
ostatecznie 4 miejsce. Holendrzy
uzyskali - 4,28,17, na.si toro.wcy - 4.30,97,
Tytuł mistrzowski zdobyli kolarze NRF, a srebrny medal wy_
walczyli reprezenta.not Wielkiej
Bryt a.nil.
Mistrzem
§wiata w sprjncle
wśr6d zawodowoów zostaJ Belg
Vanlancker, srebrny medal zdobył Wloch Turrini, a
brą:oOIWy
- jeg<> rodak Gard.I.

•

•
Wydaje , się,

•
że looU!Jrze

~si

nie na,j!epiej zostaJ!i przY'IJ'Ot.owanl d-0 wa•lkl
św ba.ta. Źle
niek.tórzy z
cz-01'-0Wsk.i ł

o tytuly mistrzów
eh yba ~t.aio, że
nich Jwk np. KaNowi.ck.i ~byt malo
CZILSU
pO§W/ęciit przed Wl/11lliZ·
dem do Sam. Seba.st!am tren.I~
gom na torze, a za czę5'to bra'1!
udzial l w ze zmiennym szczęś
ciem w licznych
wy4clgll!Ch
szos.owycli.
Chyba n!eforlwnnie wybr<Lno
też miejsce przygot-Owań przed
MS. Tor na Nowych Dynasach
róźn4

się

ł

s!ę

to w

dużyim

niu od „Aneoty''
ba<$t/am,.
I jeszcze Jedna

w

czątk.owo

przyjęto

stop-

San

Se-

u.waga.

Po-

zaisadę,

że

pamJP.Qrty na WWa.zd cl.o Hiszpanii uzysk(JJj(ł mi:l'»rZOWie Polski.
Stal.o się
tymcrosem inaczej.
Cho<tz.I
tu szczególnie o dwie
k.onJ< t•rencje: ~print I tQJndem.
.Tu.ż ten przi.<kład
dm.oodzi o
niek-Onsek went n ej poliityce na.szych sz,k-Olenok)wcQ_w I wlad.z
kolairsikilch.
(fa.. nie.)

"' * •

Polscy szosowcy, którzy wezmą udział w walce o mistrzostwa świata w Barcelonie startowali w zakończonym wczoraj
w Toledo kilkuetapowym wyś
cigu. ·zwyciężył s. Swzda przed
Frac i zem Pi<LJUJ.ro 1 Holendrem
Fritzem,
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•Polsku-Japonia przy sialce w PnlocuSporlowym Dziś godz. 17
ŁKS-Lech (Poznań)
•Pierwsza prób11 hokeistów
atu• 3 września na sportowo
w
We
wrz.eśniu
sympatyków
8 portu w Lodz.1 1 województwie
czekają dwie :Lnteresujące impre
zy sportowe.
Pierwszą będzie
międzypaństW()We
spotka.nie w
piłoe siatkowej
mężczyzn Polska - JaponJ.a, drugą . - pól.
tinalowy
turniej na otwarcie
sezonu hokejowego, o szczegółach na temat tych imprez po.
informowano
nas wczoraj na
k!onferencJ1
prasowej
w
WKKFiT,
Międzypaństwowy mecz reprezentacji PolskJ. i Ja.poni.l roze.
rrany rost.a.nie na pa.rkiecie
lód:okiego Pala.cu Sportowego lł
wrześnla br, (początek o godz.
18).
w zespole polskim wystąpfą
WISJZY'S<:Y najlepsi aktualnie siatkarze naszego kra.ju,
a wśród
nich C!ZWórka byłych zawodni.
ków naszego okręgu: W. Gaiwlowskl (<lawn.lej Lechia Toma.
uów - obeenie Płomień Milewice),
E.
Skorek
(Lechia
Tomaszów
obecnie Leela
W-wa)), A, Swiderek (Z Rawy
Maz. - obeenie AZS W-wa) i
Z. Zuzyoki
(lbyly zawodnik
Anila.ny, a obecnie
Płomienia
Milewice).
Siatkarze Japonji rozegrają w
Polsce jeszcze kilka spotkań.
Przed meczem łódzkim wystą
pią oni 1l I 12 wrreśnia. w Mielcu i w Lublinie oraz 16. IX w
Katowicaeh i 18 l 19. IX w War
s.zawoj.e. Prosto ze stolicy Japończycy udadzą się
<W CSRS,
gdzie we2lffią udzial
w tzw.
Turnieju Na.rodów. W Imprezie ·
tej uczestniczyć
będ.zje także
reprezentacja P<>lsk.i. Tydzień
wcz.eśniej
(7-9. IX) na l<;>dow!sku Palacu Sportowego rozegra.
ny zostanie jeden z trzech pół.
!Lnalowyoh turniejów hokejowych otw.arcia sezonu. W Lodzi
wystąpią: Legia, Ba il dom, Stoa.niowiec i LKS.
Organizatwzy

tego turnieju ufundowali pucha·
ry: dla najlepszego zespołu, (To.
talizator Sportowy), „fajr play"
(WKKFiT), najlepszego atrz.elca
(ZO zz Prac. Państw. i Spot.)
najmłodszego
z;awod.ruka (KD
PZPR
Polesie),
najlepszego
bramka.rza
(LOS).
Ponadto
dzlennika.rze sporlHJW:i posta.Mwlli wyróżnić pucharem najlepszego zawodnika lódzkieso turDdeJu.
Jak p()ln.fonnowano nu w
czasie wczorajszeeo 5potlka.nia

Po

ina otwarcie nowego roku szkolnego
3 w~śnl.a br. odbędzie
się wiele tmprei: spO<rtowych dla
młodzieży łzkolnej, Władze spor
towe, kurabO<rium oraz
TKKF
zorganizują
tur<nieje
piłce
Sliatkowej ręcznej 1 nożnej. Ponadto ul'ZĄd.zoine zosta.nJ\ zawody, w których mJ.O<l.z:ieł szkolna
będzie m<>gła zdobywać
Pow.
szechną Odznakę Sportową.

O sziczególaeh na ten temat
jak również przygotowaniach
dotyczących powołania do życia
Wojewódzkiej Federacji Sportu
(istanowiących
przedmiot wczorajszej
konterencjl prasowej)
poinformujemy w kolejnych wy
daniach ;,DL".
(W)

Mniei sukces6w -

wi11cei rozczarowad

ao

WJ1Toru.szlłt

oom sit I to moc-

Czerwono-biali

flO MłZ

llaiw1W niegdyi lek·kO„ Wunderteann". A tu

Mletyczny

następcól!? jlJJk nie wida.ć taJ<: nie
widać, czego aoU>iódł' w.ys.tęp w
Dui.aburgu. OdiU>rotnie, aniżeli u
naszvch sąsiadów zz-a. Oary. (PoltbCy pC>Wr<llCaii
ktra.ju Z
8

ao

med<Uanni,
zan.vodnicy NRD z
35 w tym z 21 zł.otymi). Bo
Pietrzi.<k
złoty meOO!i.S<ta, i rekord.Z l~ba E U.MP'!I na 400 m p pl
nie odrest(JJU.r'Uje dworu polskiej

=

„ k-roiotvej -sportu".

M itą Z<I> to n.ieS\POdZ>illlntką &Prlllwi'lj p/~k<11rze W.idzewa i plotrk.owslolej Conoo'1'dlii., rowa.nru1-ąc
kolejnej rundy rozgrywek o
Pwcloo.r Polsk~. Dz.ięk.i temu bę
d.zi.emy mogu ogląd~ inoteresujące pojedynki oou tych aru.żyn
z Tenomowa.nyim.i zesp-Ołaml kra:k>'wymi. Widzew gra.l będzie z
ro:nwwieck.Lm Zrof:Tlębiem. a Concordia z ml&brzem P.olsk.i Stalą
(M.ielec),
(wrób.)

ao

zapowiedT.ieli

dobrą

grę, chcąe choeiaż częś
ci<>Wo
zrehabilitować
się
niespodziewaną
I>Orażkę
we
Wrocławiu.
Wczoraj po połu

za

dn;u
przeprowadzili oni lekki
trening. Trener
P. . Kowalski
szczególną

sporłowei nied~ieli

Sl;'ffl41<11tJ.'k.óW jed.enaJSltlo! Z.KS
z7naJl'tW!la, ł to powaiżnie, Por<>:bka z.e SląsJvlem we Wrocła
wiu.
(PisaJA.śmy o tym meczu
w be21pośreani.ej rel.acji w niedzielę).
Dod<lljmy wi~ ty!k.o,
że na. wroelQJWmim
staai.Onoie
„nW? wySZlta" koncepcja lb.\\t<Uonegc plcmu gry, Za.wiedli szczególnote k<zdrowi.Cze: Bulz4icki
i
DN>zd.OW~kL.
Jedyny
wyj(łtek
st,a,nowil bmmkar.z Tom.MZewsk.i,
który uchronil zeS1pól czerwonobiałych od WyŻ!stej porllii!ki •
Obserwu;ą.c grę pitloo.rzy LKS
doszLi4my
wniogku, żll nill 1ą
on,; najlepiej przygot.owani
d.o
sezonu.
Z pewności,q nillmaly
wpływ na to mi.al fa.!Gt rozbic i a, drużyny (!Jd.z,fał trójki l.odzi<vn w aimeri.<kańmim tiour'nee)
ł to w naijwadni.e}styrn
momtn.c!e przvgotowań d.o występów ligoU>ych.

Ostre tem.p 0 od samego
tu narzuciła piłkarska. ekstraklasa. Po s~botnlej inauguracji
Już
dziś
rozegrana
zostanie
druga kolejka spotkań.
Na stadionie przy
al.
Unti
dojdzie do interesującego pojedynku pomiędzy zespala.mi LKS
i pO'Znańskieg<> Lecha.

uwagę

zwracał

na

zgranie po.szczególnych
tormaoji, a także na celność strzałów, chcąc uniknąć błędu, jaki
popełniony
został
w sobC>tnini
meczu z wroclawskiim Sląskiem.
Nie ;i.udało
nam się uzyskać
autorytaty'Wnej odiPowie<izi
na
pytanie: w Ja.kim składzie wybiegnie do pojedyinku z Lechem
drużyna LKS. Biorąe pod uwagę aktua.Lną dYSIJ>Ozycję paszcze.
gólnych zawodników oraz faJct,
że LKS nastawia się dziś
na
grę
w pełni ofensywną przy.
pulSllCzamy,
że
czerwono-biali
wystąpią w zestawieniu:
roma.
szewski (Puchalski), - Lubań
ski (lub P()lak). Jało-cha., Szad·
kowski, Korzeniewski - Dr{>Z•
dowski, Białek (!ub Ostalczyk);
Ka.salik,
Mszyca, Gręb-O\Sz1
MaJeńlci,

Dopiero wiec?..orem, wprost na.
kO<lację zawitaJl do Lodzi
rze poznańskieg·o Lecha,

mując

A

się

piłka

zatrzy.
w hotelu „Polonia".

oto

przypuszczalny skład
Turek -Lesiewicz
Grala, Plotka
(lub Toankowia.k), Bilewdaz-Napjera1a A~, Domion-Wojoiet:h~ki.
SllJ>ak<>wski
(lub
l\1Uews.kli) Jaikubcza.k. Ostateczną
decyzję
p<><iejmle trener
Lecha J. Pek<l'Wflk!i po porannym trenl:ngu. ,
(w)
zespołu
gości :
(lub Stępcxa.k),

w

•

Mmiko1 espondenc1a
z Francji

kolejce

do specjalis ty

<'t

JEST TO WIDOK NORMALNY - TASIEMCOWY OM GONEK PRZED DRZWIAMI DZIELNICOWEGO ZESPO.
ŁU PORADNI
SPECJALISTYCZNYCH. NA DŁUGO
) PRZED OTWARCIEM ZAJMUJE SIĘ NAJLEPSZE MIEJSCA W „ATAKU" NA NUMEREK DO LEKARZA. TAKA SAMA SYTUACJA BYŁA TU KILKA MIESIĘCY
) WCZESNIEJ, PRZED UTWORZENIEM
WZ. MIMO
?~ NOWEGO SYSTEMU ORGANIZACYJNEGO, W ZYCIU
~ PACJENTA NIEWIELE ZMIENIŁO SIĘ NA LEPSZE.

Paryż !~
upiera się
przy midi
,!1111111111

S

:

.1111111111!

Mimo zmiennej pogody na :
ulicach

'v

i

sklepach

panu- :

: je sezc>n letni. Beztroska wie. :

lobarwność tegorocznego lata,:
pod.kreślona
jes·zcze bardziej :
przez 'vszechobecną biel, od· :
jęta
wszystkim paniom co :

:

:
:

:

: najmniej po 10 lat.
Nie na
: długo wszakże, bo oto nowa
: tnoda, którą proponują nam
: francuscy krawcy na
sezon
: jesienno-zim.owy zarówno ko.

:
:
:
:
:

: sylwetkę kobiety o zwinnych :
: ruchach ale przy tym dojrza- :
: lej i praktycznej.
:
:
Przede 'vszystkim 'vięc za- :
: słaniać
będziemy
kolana. :
- Spódnica rozszerzana lub ukła:
: dana w luźne faldy pozwoli :
co prawda .na ich ukazywa.nie :

5

: przy bardziej

zdecydowanych :

:
:
:
:
:

zwrot.ach, llli.emniej tym ra- :
zem długość inspirowana. j~Z:
przed trzema la.ty, odrues1e :
chyba
zwycięstwo.
Konsek-. :
wenta.ie 'vięc również na spot :
• kania popoludnie>we i 'vieczo- :

~ ~~wedl~~:.in.nyJ:.'? j:~ ~~!~~~: E

=

- pewne czy francuscy krawcy:
nie szuka1i insp.ioo~ji_ do swrch :

5 ~~~i~:U

~~ie~v~~~:ie~d wucl~~i'~ §

: nej 'viosny chodzą tu w dłu- :
: gich kretonowych sulcienkach:
spódnicach! skrojonych ~:

Elub
•

brytow kretonu

ukośnych

o ;;;;

: różnych wzorach i kolorach. :
:
\V fasonach sukien ukaza- :

: nych na pokazach mody je- :

sienno-zimowej dominują zres1 :
tą również klosze, coraz śn1ie_ :
lej też wprowadza si~ ki1nono :
przy rozwiązywaniu g6rY. W:
'vykończeniu
sukni i bluzPk :
przeważają różnee:o typu " rh\- :

:
:
:
:
:
:

: zanlą z kokardami włącznie. :
: Nawet w talij sbosuje się Wił- :
: \e płaskich przewiązań, któr• :
: eliminują
klamry
równiet.:
: przy płaszczach i kurtkach. :
W sumie fas<>ny sukien
1:
: plasz.czy są opływowe, mięk- :
: kie, co łączy się też z gatun_:
:

: kattlj tkaniu preferowanych :
: przez krawców. A więe prze- :
: de

wszystkim

: wszystkich

d7Jianiny

gatuuk6w

ze :

wló- :

: kien oraz materiąly satynowe :
: czy krepdeszynowe.
:

:

l\'.lodną
sylwetkę
dopełnia~ :
głowa gladko zaczesana.:
co najwyżej z podkręconym; ':
końcami 'vlosów. 'V jesienne,:
chłodne dn.i nosić mamy glad- :
kle berety włożone lekko na

: ma

:

:

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

bakier lub róinego typu .a.
woje, często uloicme z tkanin
na P-O-l>Oludnia
lub wiecz1>ry moina je przybrać w1>alką. Nawrót do turbanów widoczny jest równiei
w modelach balowych, które
podkreślają
gładkie
fryzury
dtł.'rsP.lowych;

iim \Vieczorowe.
:
A
na
no~ach
pończoehy :
: czarne Jub ciemne. nierzadko:
: w kolorze sul<ni br~p:o,vej lub :

: bordo
:

i buciki o obcasach S :
łub, 8-rentymetro,vvch i cien„ :

: klrh

podeszwarh.

Z

kolorów :

: nawrót do e-zerni oraz rótma . . :

: go typu

brązów

i

beżów.

"<:'~~·''

bserwujemy od dość
dawna. zjawisko, które
nazwac mozna swego
. . rodzaju
dewaluacją
reionow.
Po
co
odsiadywac godzinki na rejonie,
skoro np. w przypadku zaprószenia oka trzeba iść do okulisty, bo. i tak „rejonowy"
tam odesle. To samo z gardłem, mimo iż w rezultacie jest
to zwykła angina.
Kiedyś
trzeba byfo mieć do specjalisty skierowanie z rejonu i to
było niedobre. Ale teraz też
jest źle. Czyżby więc błędne
kolo?
Nie . chodzi teraz o to, by
wracac
do starego systemu
skie~owań, ale o to, by we
wla.sciwy
sposób zorganizowac
pracę
rejonów.
Jeśli
spojrzeć uważniej w dokumentacją pacjentów zgłaszających
su:. do .porad.ni specjalistyczne), mozna się przekonać, że
c~ najmniej jedna trzecia z
nich mogłaby z powodzeniem
zy~ka~
potrzebną poradę na
reionie. Statystyki Swiatowej
Organi zacji Zdrowia stwierdzają, Ż'e na 18 pacjentów w
poradni rejonowej, mniej wię
cej jeden wymaga naprawdę
konsultacji
specjalistycznej.
Tymczasem odwiedzając zależnie od okoliczności coraz ło
inne gabinety specjalistyczne,
pacjent pozbawia się rzoozy
niezmiernie ważnej - ciągłej
opieki lekarskiej.
I nikt mu na. to nie zwraca uwagi! Specjalista „odbę
bnia" swoją wizytę i zadowo.
lony jest, że - po pierwsze
ma to j·uż z głowy, a po drugie - że będzie mógł wykazać się ze swej pracy w statystyce. W rezultacie uir;ineła. u nas 'Zupełnie instytucja.
tzw. lekarza prowadzącego.
Tymmasem n:. całym świeci"
proc~
leczenia odbywa. si~
właśnie
w
placówkach
podstawowych. Lekarze spe.
c.iali~ci
spełniają
funk.
c.ię konsultacy.iną. wspomagają
lekarza prowadzącego w

O

lora.tni jak i rasonallli lansuje :

:

REJ
zde walu owa ny e

:

i

i111111111111111111111111111111111111

J.:xchtem
dookoła

Ziemi

przebiegu leczenia..
u nas
wszystko na. odwrót
leczą
wszyscy i nikt?
Przy
powstawaniu Zespołów Opieki Zdrowotnej
uw.
ciągłość opieki
była
jednym
z podstawowych założeń. Chodziło o to, by ktoś miał pieczę nad całością spraw zdrowia każdego mieszkańca Ło
dzi czy jakiejkolwiek innej
miejscowości.
Praktyka jed·
nak jest ja.koś daleko jeszcze
od tego ideału. W nie mniejszym· stopniu dotyczy to i
diagnostyki. Wykonanie podstawowvch
badań anaUycrnych kosztuje
p~c.i"nta ni"
mniej czasu niż kiedyś. Może
już nie we wszystkiĆ.h dzielnicach
miastach, ale jednak„.
Wydaje się, że sprawie tej
nie sprzyja rozdrobnienie czasu pracy. Lekarz - specjalista
!XJ
dawnemu
pracuje w
dwoch, czasem nawet trzech
miejscach. Tymczasem zwie-

nym jest sprawa dokumentacji. Żaden lekari nie dysponuje całości!\ danych, co do
przeszłego
i obecnego stanu
zdrowia
swych
pacjentów.
Papiery te walają się po kutotekach
wszystkich
możll
wych poradni. Nawet 1tdy poradnie te największy to
już
paradoks,
ale
niestety

M

Gdyby więc teraz z tej garstki o~erwacji
trzeba było
wysnuć
wniosek generalny,
to· brzmieć on będzie tak, Żi>
oto mimo wysiłków wcale ni11
jest dobrze. Zmieniają się systemv · zaszeregowań w samej
służbie zdrowia, ale nie Ol'Jnacza. to, niestety, żadnej zmiany dla pacjenta. Nie widać
ani
przybliżenia porady lekarskiej w czasie lub przestrzeni, ani też ciągłości opieki. Wspominanie w tym miejscu o profilaktyce byłoby ju?
wręcz nietaktem. Sytuacja w
służbie
zdrowia zaczyna po
trosze wyglądać tak jak w
sklepach, których jest mnóstwo i zaw'8.lonych towarem.
tylko spróbuj człowieku dostać to, co jest ci aktualnie
potrzebne.

prawdziwy .- inaJduJ~ sf4
pod jednym dachem.
.
Nie 'wytłumaczy mi nikt, te
są to sprawy nie znane .zupeł
nie
organizatorom
ochrony
zdrowi·a w naszym kraju. Po
prostu - bałagan jest często
kroć wygodny,
Niestety 11ie
dla pacjenta.
LESZEK RUDNICKI

Komentujemy

„MIESZKANKO"
ł(

Najpierw ściana przecie. wą wielką kamienic~. a nie
Rodz i.n a, o
PZU płaciło za. szkody „gmp1ą" scianę.
w postaci zamokniętych me- któ.rej piszemy, a także n iebli i zniszmoneg0 malowawątpl1w 1e inne rodziny w ponia aż wreszcie zdecydowa- . dobnej
pozostające
sytuacji,
( no się na radykalne rozwil\- mieszkają dosłownie na wazanie.
Przeniesiono lokato. lizkach. Administracja rozkła
da bezradnie ręce „od nas to
rów
do
mieszkań zastępdzając
poliklinikę
Zakładów
czych,
a
wadliwe ściany nie zależy". W trakcie co i
Zeissa w Jenie i tamże polizburzono, by wybudować na raz docierają do właścicieli
klinikę miejską,
ku swemu
ich miejsce inne. Jest to remontowanego
m ieszkania,
wielkiemu zdumieniu dowiepotwierdzające się w1esc1, ze
rozwiązanie na pewno kłopodziałem się, że każdy lekarz
tliwe i kosztowne, / ale sku- oto na drzwiach łazienki już
pracuje zasadniczo na jednym
teczne.
nie ma plomby, że zginęła z
etacie i w jednym tylko miejTyle o technologii. Rok I tej łą.zienki pozostawiona tam
scu.
Pierwszą 'askółką zwia•stu8
miesięcy
temu
za zgodą komisji elektryczna
1
tego
wła
NRD nie dysponuje wię\cSZ1' jącą przemiany, które mogą
śnie
powodu 11 mieszkania froterka, że nie ma zagraniniż nasza słu:iiba .zdrowia licznastą·pić, jest dyskutowany onr 6 w bloku nr 5 pn:y ul. cznej wykładzi.ny na ścianach
bą lekarzy.
Różnie.a leiy w
becnie projekt wprowadzenia
Traktorowej 63d na Teofi- kuchni, że to, że tamto.„ _.
tvm, że post'8.rano się w spo- w Łod~i po n.z pierwszy w
lowie A przeniesiono rodzisób możliwie najlepszy zorga- kraju wolnea-o wyboru lekaAle już nawet i nie () to
nę do mieszkania. zastępcze
nizować ich pracę. Czas pracv
rzy w poradniach na okres
chodzi, na wet nie o to. że rogo, umies.zczMtego
zreszt"
lekarza jest bowiem na tyla roczny. Obawiam się, że przy
dzina zapłaciła za tamto miew tym samy•m ble-ku.
cenny dla społeczeństwa, że tej ok<B.zji okaże się że wcale
szkanie coś ponad 23 tys. tł
nie wolno marnotrawić go na nie mamy w rejonach tak mago tówką,
że
nadal płaci za
sprawy jałowe
Sporządzono protokół, i
pis•aninę
w
ło
lekarzy, jak przez wielP
czv cokolwiek innego. ·W jt?d- lat usiłowano nam wmówić.
nim zaznaczono, że w kuch- dzierżawę l icznika w m ieszkaniu, którego nie użytkuje.
nym z gabinetów okuJistyc7.- Okaże się zaś na pewno,
t... ni jest wykładzina (zagranicznych Jeny, oe:lądałem uni- nie potrafimy ich wykorzy- na), że w łarience jest to i Chodzi o gospodarowan ie miewersalny zestaw do wykony- . ~tac należycie.
tamto (łazienkę zaplombowa- szkaniami w naszym mieście.
Bo od wielu
wania
wszystkic.h
za- już lat mówimy i piszemy o no komisy jnie), że są takie i „Głód" w tym względzie dojeszcze tysiącom i
sadniczych badań bez ruszatakie szafki.„ Lokator oddał skwiera
tym, że le<karz w poradni renia chorego z fotela.
klucze
administra<:ji, rozpo- wobec tego każde szafowanie,
Po jonowej jest po to, by leczył,
szastanie
w
tym zakresie jest
stwierdzeniu ipotneby zabieczęto remont. Remont, który
a nie po to, by decydował do
podwójn ie karygodne. A opiegu,
pacjenta przy1totowuje jakiego
pn:eciąga . się ponad wszelką
specjalisty mamy iść
s;r,ałość
budowlanych remondoń pielęgniarka. a lekarz w
przyzwoitość, bowiem w cią
tym cz'8.sie -załatwia następ na kurację.
gu 1 roku i 8 miesięcy można tujących owe :niefortunne ścia
neiro chorego.
Problemem zU'!)ełni11 odręb- by wybudować zupełn ie no- ny do takich się właśnie zalicza. Faktycznie bowiem wobec tego .jedna rodzina „zajmuje" dwa mieszkania. Powiadają
ludzie zori~towani,
że wiele takich m ieszkań po
dziecka: wię<:ej niepowodzeń &z.kolnvch
luh przed remontem stoi nie·
spotyka chłopców i dziewczęta z rodzin
zasiedlonych. Twierdzą nawet,
konfliktowych !liż z małżeństw ror.biiż jedno od 4 lat jest puste.
' tych. Za to w domu, gdzie ojciec naRozumiemy, że wydziały kwaprawdę interesuje się dziećmi, wyraźni•
Wracają opalone, trochę tęższe lub niec·o szczuplejsze,~
terunkowe mogą czasem nie
zyskują na tym ich postępy w nauce.
wiedzieć
o jakimś pustym
Udział ojca w wychowywaniu potomsołe, wypoczęte. Nasze dzieci. Stęsknione zca domem, czasem
mieszkaniu, ale spóJdzielnia,
stwa jest diziś równie nie.z.będny córszczególnie spółdzielnia miekom i synom, co wynika z podobień
nawet za szkołą, pełne dobrych intencji: pomagać rodzicom,
szkaniowa a taJkimi tradycjastwa przys:r..łych ról :i:awodowych
I
odrabiać l.e kcje, nie wałę~ać się bez celu po mieście„.
mi, 2 takim doświadczeniem
społecznych, ja.kie. będą pełn·i ć obecni
uczniowie.
jak spółdzielnia ,. Lokator". d
Co z tego będzie dotrzymaneł
której tu piszemy?
GdY'bY układami rodzinnymi
kieroMatki, spytane kiedy mają więcej kło
Nie wystarczy jednalK by~ wzorem, o
wała logika, w domach, gdzie kobieta
Mamy nadzieję, że zar~ąd,
potów z dziećmi: przez dziesięć mieczym świadczą niepowodzenia wychopracu.je na różnych z.mia.nach,
oic1e<' że administr·acje wezmą się
s'ęcy szk-eły, czy przez dwa wawcze matek zatrudnionych na ró~
wakacji.
spędzałby więcej czasu z aziećmi i poenergicznie za rozwiąza•nie tewymieniają czas szkoły. Bo jeśli nawet
nych zmianach.
Trzeba prócz tego
święcał im więcej uwagi niz w rodzigo ważnego, i jak by tu
córka czy syn ty !ko część lata spędza
sprawnie or11:aniwwać życie domowe I
nach z matką nie pracującą. W rzeczyrzec wstydliwego probleją na koloniach, to i przez resztę mostrzec jego trybików, co przynajwistości jest i·n aczej. Największa harmu.
Trzeba użyć wszelkich
żna im zapewnić opiekę:
na półkolo
mniej u nas - niezby~ udaje się komonia między małżonkami panuje tam.
sposobów, aby remonty szczyniach, wczasach w mieście czy na wsi
bie.tom nie ma.jącym stałych
i:odziu
gdzie żona nie pr.acuje zawodowo, I tam
towych mieszkań przebiegały
u dalszej rodziny. Tymczasem podcza~
pracy.
też ojciec stosunkowo
najintensywniej
bardzo
sprawnie,
stokroć
roku szkolnego niby to wszystko idzie
uczestnic.zy w opiece i wychowa.niu po·
sprawniej nii obecnie. Niechutartym trybem: lekcje, ich odrabian ie,
W porównaniu do wpływu, jaki na
tomstwa.
że
sposób
załatwiania tego
trochę wypoczynku i sen. Lecz ten po•
problemu
będzie języczkiem
rządek może być w ka.żdej chwili
zau wagi działalności „Lokatoklócony przez spadek zainteresowania
ra""
nauką i jego fatalne; skutki.

'l kala,

I
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••• 1 po wakacjach
we·

W domu, jak w zegarku

Dwa polskie jachty OTAGO i
COPER'.'llCUS wezmą udział w
regatach załogowych
„Clipper
Race 1973" na okołozicm•kicj
trasie. Jacht COPERNICUS z
5-osobową załogą
pod dowództwem jachiowci:;o kapitana ż.
w. Zygfryda Pc1·licklego wypłynął 25 bm. z Gdyni do angielskiego
J)ortn Portsmouth,
skąd
nastąpi start
do regat.
Na zdjęciu: załoga jachtu na
pokła•lo,ie
przed wyruszemem
w rejs.

ówimy tu o problemach dużej wagi, jak
organiu.cja pracy lekarza i jej warunki
Schodząc do spraw przyziemniejszych - przez kilka ostatnich
dni poszukiwałem w
naszych poradniach słynnych
już
asystentek medycznych,
lub sekretarek jak nazywają,
je niektór~y.
D a. r em n i e l

Czy wiemy, którym dzieciom
bar•
dziej, a którym mniej grożą niepowodzenia szkolne? Owszem, wiemy.
W
naszym kraju zależy to głównie • od
dwóch elementów życia rodzinnego: od
charakteru zajęć matki i od udziału ojca w wychowywaniu potomstwa.
Jeżeli podzielimy matki na gospodynie domowe, kobiety pracujące na jednej zmianie i zatrudn ione w systemie
wielozmianowym, okaże się, że najlepiej uczą s i ę dzieci z rodzin, w których
matka pracuje zawodowo stale w tych
samych goM..inach. W takich rodzinach
niepowod zen.i a szkolne . trafiają się 2.5
raza rzadziej, niż tam, gdzie matke obowiązuje praca w ielozmianowa.
Potomstwo
matek-gospodyń
domowych zajmuje miejsce rśrednie, cho~
nie ulega wąitpliwości, ż ko\lieta
n!e
zatrudniona może łatwiej
dopilnować
dziecka. Zgódźmy się więc, że w kol'·
kurencji z „pilnowaniem" wygrał
u
nas wzór osobowy matk i-człowieka, wyb!egającego
zainteresowaniami
poza
cztery ściany swojego „M",

Czyje

dziec i
lepsz e

szkolne niepowodzenia dzieci wywiera
charakter pracy matek, zgoła niewielkie jest odcLz.iaływanie ich wyksz.tałc~
nia. Robotnice niewykwalifikowane, utrudnione jednozmianowo, mają mniejsze kłopoty z nauką i sprawowaniem
potomstwa niż pielęgniarki czy lekark:.
któryc h praca toczy się w rozma itych
porach dnia i nocy.

Bardziej mąż niż ojciec:
Bardzo istotny jest natomiast wpływ
wychowawczy ojca, lub - co, niestety,
spe>tyka tię :ooacznie częściej brak
udziału ojca w o•piece nad dziećmi.
N ie chodzi o opiekę formalną; taka
z reguły nię pomaga,. a w pewnych okolicznośc iach wręcz szkodz.i rozwojowi

J.

POTĘGA

Supertankowiec

Z doświadczenia wiemy, że
żadne
perswazje i apele do uczuć ojcowskich
nie potrafią tego zmienić. Trudno się
zresztą dziwić, iż mężczyzna lepiej czuje się w domu, gdzie życie toczy się
jak w zegarku, śniadan i e, obiad i kolacja zjawiają się na stole o sfałej porze, a towarzyszka życia - Ż-Ona siada
do posiłku razem z mężem i dziećmi.
Jeśli więc chwilowo n ie można ograniczyć pracy matek n iedorosłych dzieci
do pół etatu ani do stalych godzi•n trzeba uczulić sz.kołę na sytuację uczniów z rodzi·n, gdzie kobieta n ie jest
w stanie zapewnić im i·egularnej ·opieki.
· Tak ie dzieci powirmy być prze.z wychowawców i nauczycieli traktowane z
większą Uiwagą•.
(I. F.)

W pracowniaeh radzleckloh
uczonych i konstruktorów stat.
ków pel:nomo.rsk.ieh
powstaje
projekt bud.owy nowego,
olbrzymiego ta:nloowea o pojemnQści
370 tysięcy ton.
Jego
długość
wyniesie
344 metry,
burta osiągnie wysokość 10-pię.
trowego domu, zaś powienehuia pokla<lu równać się będzie
tą,,znej
wielkości
trzech boisk
pilki noi.nej,

Supertankowiec
wyposabony
zostanie w potężny silnik o mocy 37 tysięcy koni mechan.icz.
nych oraz w najnowocześniej
,;ze
urządzeniar nawigacyjne 1
pri'"eladuinkowe, a także w spe<:.
ja[ny system przeciwpojarowy.
Dzięki
petnej automatyzac.H
i mechanizaeji urządzeń załoga
statku będzie liczyć zaledwi~
35 osób.
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Opylanie

Rojd DL'' -z jednym pylon iem:

·~ Gdzi~ szybko i tanio zjeść obiad?

Trudny egzamin

Nie

.
M

lniona sobOta, jak wiadomo byJa dn iem wolnym od pracy dla wielu zakładów l instytucji, w których uprzednio odpracowano ten dzień Równ ież
I dla Jódzkich handlowców sobota w zasadzie powinna być
dniem świątecznym. W zasa.
dzle, ponieważ - aby nie dezorganizować życia miasta Wy
dział Handl•u i Usług Prez. RN
m. Lodzi wydal zarząd2enie, w
którego byto czynnych
myśl
500 sklepów branży spook.
żywczej i z artykułamj przew
tym
Poza
mysłowymi.
czwartek i piątek przedłużo
no pracę większości sklepów o
tak, aby łodzianie
godzinę dokonać zamogli wcześniej
kupów na sobOtę i niedzielę.
W praktyce okazało się, że
sobota była dniem, w którym
większiość mieszkańców odwiedzała nie tylko sklepy z artykułami przemysłowymi i domy towarowe, ale przede wszy
z
stkim placówki handlowe
pospożywczymi,
artykułami
któchleba,
i
mleka
szukując
rego zresztą tu i ówdzie zabrakło. Mieliśmy liczne sygnały od naszych Czytelników, że'
o
np. na Teofllów jeszcze
piegodz. 12 nie dowieziono
czywa.
Czy więc łódzki handel zdał
egzamin w wolną sobotę? Czy
odpowiednio przygotował się
z
do zaopatrzenia placów~lc
w
spożywC'lymi
artykułami
pieczywo i mleko?
świeże
Jak wczoraj poinformowano
i
nas w Wydziale Handlu
Usług, w porównaniu z innymi miastami (np. Katowlc!ami, Poznaniem i Warszawą) w
Lodzi było w sol>otę czynnych
zarówno
sklepów,
najwięcej
jak J przem ysło
spożywczch
wych, w niektórych branżach
i
warzywno-owooowej
(np.
rybnej) pracownicy samorzutotwarcia
chęć
wyrazili
nie
sklepów i byty one w wielu
dzielnicach t.odzl czynne. Ogóponad 5 tys.
pracował-O
łem
handlowców, którzy starali się
ustawiają
obsłużyć. kLientów
cych się w dlugie kolejki od
samego rana. I tak np. w
sklepie przy ul. Piotrkowslciej
3 w godz. 6-7 rano \yykupiono aż 500 kg chleba. Ogółem
ton
w sobotę sprzedano 140
pieczywa i 120 tys. litrów mleka.
Wielu pracowników łódzkie
go handlu zasluguje na słowa
pracę.
ofiarną
za
uznania
M. In. trzeba wyróżnić pracowników sklepu spożywczego
MHD p'rzy ul. Kasprzaka 64
Stefania
(klerownląka
Kruk), sklepu z nabiałem przy
ut. J:!iotrkowskiej 101- (pracowi
nice: Maria Czechowska
Władysława · Zięba), PSS przy
(Władysława
ul. Zawiszy 26
Obr. Stall.ngraGertrudziak),
du 48 (Teresa Poleć) z Lanowej 22 (Sylwe,ster Kalisz).
Nie sposób wymienić wszystkich pracowników handlu,
którzy robili wszystko aby za
kllentó\11.
potrzeby
spolj:oić
Nie wszędzie to się udało, ale
z tego trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, jako że czeka nas Jeszcze wolna sobota
(j, kr.)
I we wrześniu.
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straszyć

kurczęciem

bigosem i

Chcleli~my się wczoraj przekonać, gdzie w Lodzi motna
szybko I tanio zjeść (choć to poniedziałek) dobry obiad. Dobry, to znaczy uwzględniający porę roku. Pogoda dopisuje,
jest ciepło i w taki ciepły sierpniowy dzień chciałoby się
przy
dostać w barze szybkiej obsługi bądź w restauracji
z
stolikach ekspresowych chłodnik litewski, mleko zsiadłe
z
bukiet
dań
drugich
z
zaś
ziemniakami, zupy owocowe,
jarzyn lub też ulatki z pomidorów I ogórków, kalafiory
itd.

Końcowa

faza

Nasz Czyteln ik p. Władysław
Lork..oWs•ki (Zakqtna 45) za.popry•wa•tnej
wi.aJda utworzel'lie
ko:ekcji zapałniczek. Ucies.:yUb yśm y się iym szczerze, . bo
zbieranie jest lwb°by po;;ytecznym i da.jącym wiele zadowolenia, gdyby nie fakt, że nasz
·czytelnik r-c>bi to pod pr.zynwsem okoliczności. Ma już trzy
lecz
zapalnicZlki na ben:ynę,
ża:d.nej nie może na.prawić. To
znaczy - gdyby się upa·rł, to
może, ale kosztuje to zbyt wifl
le.
Pewnego razu prywatny rzeza naprawę
mieślnik zażądał
zapa.ln1c=ki 50 z!. P. Lo,·ke>Wł
ski grzecznie podzięk.owal
uspołecz
poszedł do punktu
nionego przy Wlebkopolskiej
S3, gdzie za tę samą robo<tę
Teraz
pob1'<Lno tylko 23 z!.
znowu poszedlby na. W ielk.opolską, ale na.prawy za,palntczek już tann nie ma. Jest za
to kW.pot.
Ml/
Szczerze WS>pólczujemy.
już dawno przeszliśmy na zapa.t!oi. Co pr<JJwda., ,PyS>trzyckie
w
z wizerunkiem rlutusza
Starga.rdaie powinny na.zywać

1

na finiszu

lnicir tvwa godna pochwały

Dom Książki'' - młodzieży szkolnej
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Duże zainteresowańie towarami z NRD
Zainteresowanie łodzian sprzez NRD w „Cen·
wszelfile oczek\·
Mimo że rozpoczęcie
wania.
na
zapowiedz;!ano
sprzedaży
przed
godz. 11 już od 8 rano
stoiskami na parterze I II pię
trze gromadziły się tłumy ło
szczególnym powodzedzian.
niem cleszyty się artykuły goswyroby
podarstwa domowego:
ze szlcla żaroodpornego, pokale
zegarki
do soków i cocktaili,
wszelkiego typu, galanteria sicó·
rzana, bielizna damska, ffrl!nkl
syntetyczne I bawełniane, obuwie, nawet wódki.
Sprowadzenie towarów z NRD
wartości ok. 560 tys. zł dewizowych, stało się możliwe dzięki
wspólpracy
nawiązaniu stałej
między naszym „Centralem" a
„Konsudomem towarowym
ment" w Lipsku.
przeprowadzonych
z rozmów
C'enmiędzy przedstawicielami
trali „Spotem" z Warszawy, dyrekcjami „centralu" I „iwnsumenta" wynika, że oble strony
rozszerzenia
dążą do dalszego
kontaktów handlowych. Rezultatem tego będą organizowane od

przygotowań

przed· wybnromi sumorzqdów

Fundusz Zdrowia procentuje zdrowiem.

dażą artykułów
trału" przeszło

ekspresowo?
Wnioski z naszego rajdu s;>10stwierd-i:enia
do
się
wadzają
falctu pocieszającego, że coraz
barów szybkiej ob.;tugl
więcej
menu,
o urozmaiceniu
n1yśli
niemniej jednak wciąż wiele zaTam
leży od szefów kuchni.
gdzie ma on dużo inwencji, konsumenci mają w czym wybierać i wychodzą z baru zadowoleni. Tam zaś, gdzie Idzie sii;:
na łatwiznę - typowym przytrzekładem jest „Kogucik" ba zadowolić się bigosem i kurczakiem. A nie każdemu to od·
(j. kr.)
powiada.

z konieczności

Stali czytelnicy

'„ale co' to za Łódź?
,.Na ul. Re>k.icJń.<Tdej (oo u!.
Au.gustó u.> do krańców miasta.
- odcinek 2 km) zrobiono już
pr:ysta•nki autobu.sowe, ale autak nie
tobusu jak nie ma,
ma. Włm:tui dzielnicowa wciqź
odpowiada nam to samo: „w
pla1nie''.
Ta'< wiec, wyposażeni jedynie w nadzieję, wędru}emy c.od:ien n ie do odleg/ego przystan
ku autolJusu lin;; 82. Dodam,
że mieszkańcy Ja.nowa <rl niepa•miętnych czo sów nal.eźą do
Lodzi, ale - pMUX!ę móu,•iqc
- co t.o za Lódż ?"

obsługiwanYch już nie ekspre~zybkiej
W „Rarytasie" bar
o
sowo, można byto wczoraj owczoraj
oferował
godz. 13.30 dość urozmaicony trzymać urozmaicony zestaw dań
1upę
typowo letnich, m. In.
zarówno zup, jak I
zestaw kefir. Dlaczego więc
z
jabłkową,
drugich dań. Była jabłkowa
urozmaiceniu
o
chłod
się
nie myśli
makaronem fabrycznym,
obiadów podawanych szybko nik litewski, kapuśniak z oomidarami, krupnik z pieczarkami
I grochówka. Z drugich dań oI
prócz ryb był bukiet z jarzyn,
J. Zdziennicki
nie było natomiast mleka zsiad!ego z ziemniakami.
omiłe
Podobnie w „Balatonie":
prócz chłodnika litewskiego 1
zsiamleko
bylo
zupy jabłkowej
dłe z ziemniakami, ale nie widzieliśmy bukietu z jarzyn. Nie
Mimo trwających wakacji nie ustają p~ace z.mierzają_ce do zordodatków w
brakowało letnich
pomidorów. ganizowania strukmry nowych samorządow mieszkancow. Wcwraj
postaci sałatek z
się raiczej „Jubileu.sz·owe", po„ W zeszłym roku kupltam
sekretarzy Prezydiów DRN i kieodbyła się kolejna narada
np.
ogórków itp.
niewa.ż z.fhpala się co piąta, ale
za. 850 zł (prawie tyle co motemu zapoświęcona
rowników wyd2lialów prezycliałnych PDRN
zaopatrzony
O wiele gorzej
pudelku są przeprzecież w
renta) płaszcz letni, uszyty
ja
jest bar „Kogucik", który \.\rczo- gadnieniu.
ciętnie 64 zaipalki, więc jako~
w Spóldzie.ln l Pracy ,.Konfe!ć
w mieście trwa urządzanie lokali, w których pracować będą
ra I poleca! bigos i kurczę pieraidę.
sobie
dajemy
c}a" w Lod:ti, ul. M'ckiewicza
czone. Bar ten przypomina pi- komitety samorządów. Rozpoczęty się też (np. w Sród~ieściu) ~e
(S)
9111. W tym roku po upraniu
piwa, jako że „jasnego brania mieszkańców poszczególnych domów podczas których "Y·
jalnię
zb'egla
pods:e.u;ka
plaiszc:a
K~nre
osiedlowe.
i
obwodo~e
konferencje
na
delegaci
są
bierani
pełnego" nigdy tu nie brakuje.
się o przes7lo 10 cm. Zdenerwo
rencje te obradować będą od polowy wrześllla do polowy. P.af:dz!erDługie kolejki po piwo, cias•ioreklam,a,..
m
zlo~y/a
tym
wana
oba:
i
ta i mały zestaw dań - nie za- nlka. Po omówieniu, w trakcie icb obrad no'".ych, u.praw.men
Osłabli
cję w tej spółdzielni.
wiązków samorządów, a także programów wh dz1ała111a, delegaci
chęcają do korzystania z usług
Bylam pn)Jr/otou;a.na na nie~
„Kogucika". Widocznie ajent na- wybiorą komitety samorządów. Wy!>rane takze zost.aną. nowe Spodost.o,mnek do mnie,
kadencja
ż11c:Li1L·y
wlaśllle
stawi! się na zysk z alkoholu l łeczne Komisje Pojednawcze, jako ze upływa
„Przez dlużs:y cza.s oglą
- jmkie~ to za~ke>c:enie !
lecz
plwa.
tychczasowych.
pr:ebudou·ę
okno
prze:
dalem
- pr~yjęto mnie mile. Zmiew niektórych dzielnicach, pp. na W!dzewle urządzan~e lok~ll ~la
Nie popisał slę też większą Inul. Rzgowskiej. Praca szla na
niono ports:eit·kę 1 tera: znokomitetów samorządów niemalże ukonczono. Na podkreśleme Ła
wencją sze! kuchni baru „J..lanogól ja-X trzeba, lecz ostatnio nowy.
pracy.
u:u pla.szcz ma.m jak
zakładów
miejscowych
pomoc
idąca
daleko
sluguje
dakowego", gdzie przeważały
gdy 1.C!dać bylo, że kOniec już
(jp)
D:ięk>uję!"
nia mato urozmaicone.
niedaleko - tempo nagle spadLepiej postarał sli: szef kue!hJanina P.
ło. Od ki./Jku dnt nie ma. tam
il<IZ1e
„Tivoli",
nl restauracji
(nazwisko znane redakcji)
dostoumte nikogo.
wyblru
konsumenci mlell do
ora7
zupy owocowe, chłodnik
że można czw!
Adres Reflektorka 1 „Dzlen·
Rozumiem.
bulcie! z jarzyn, nie mówiąc o
alk .Lódzkl", ul. Piotrkowska
na finiszu,
się wyczerpa,nym
daniach z ryb I Jajek. Niestety.
16, 90-103 J,.ót'Jt, „Reflektorem
ch.oć znotl'U 11ie byl to aż taki
restauracja ta jest w remunci~
teletony:
Nasze
po Lodzi",
ale żeby nie d<>Wl~
wy~clg,
i tylko ogródek jest czynny.
131-47 I 341-JO.
się do metv?„."
W czasie wczorajszego rajdu
.PlSZCJE DO NAS 1 ,;'ELE·
w nieuwagę, iż
ZWL'Óciliśmy
f'ONUJCIEI CZEKAMYJ
Lódzkie księgarnie - jak już Informowaliśmy - nie na•
R. z ul. Rzgowskiej
w
których restauracjach (np.
rzekaly w tym roku na dostawę p~dręczników szkolnych.
„Sródmiejskiej") po macoszemu
Komplety tych ks.iążek są do nabyo1a we wszystkich pla.
tralclltje się konsumentow, 1,tócóWl<aclt „Domu Książki",
obiad •
rzy chcą szybko zjeść
(obsługa „ekspresowa"). W okposiadacze t~Ionów~·
iestety
N
nie tej restauracji nie było janie spieszą się z ich reahzacją. "'
ekspresowego,
obiadu
dłospisu
Flap" (B). (USA). od lat 11,
(ang.) dd lat 18 godz. 14.ł5,
WAZNE TELEFONY
Aby rozładować \lok spóźnla.1 również w samym lokalu niegodz. 10, 12, 14, 16; „Kleopa17.15, 19.45
zjawią
skich klientów„ ktorzy
łatwo było odszukać choćby 1Ptra" (USA), od lat 14, 11odz,
dnia"
STYLOWY - ;,Piękność
03
Informacja telefoniczna
litera• się w ~~tatnieJ chwil! - lódzden stolik z czerwoną
l8
godz. l~.30,
(fr.). od Ia.t ·18,
straż Pożarna 08, 666-11, 59li-5S
kl „DK . zaplanował szereg u„E".
;.Walet karow:v"
SOJUSZ
'
,
.
09
Ratunkowe
Pogotowie
w barze ;,Smakosz", gdzie dogodmen.
17 45 20
(USA) od lat 14 god~. 17, 10.15.
STUDIO _ . T !ko dla orłów"
01
wywieszono w oknie aktualny
Pogotowie MO
w dniach 31 sierpnia I
STOKI - „Maty wielki człowiek"
(ang ) od 'ia{ 14 godz 16 30
555-5'
jadłospis przy stolikach ekspreInformacja kolejowa
rozpoczną
września księgarnie
(B) (USA) od lat 16 &odz. 16,
· '
•
'
· '
265-96, 5t1·20
tylko
Informacja PKS
propónowano
sowych
pracę 0 godzinę wcześniej, tzn.
19 15
.
1?.45
"
.
·
hallhuta.
135-46
wodociągowe
barszcz ukraiński I
Pogotowie
od godz. 9. 3 września natomiast
lndyjsk!e1
z
S\HT -: „Sion
(fr.i.
i.H1bernatus
TATRY S95-85
Pogotowie gazowe
LYmgodziny
czynne będą o dwie
Rzecz zastanawiająca: w
(radz.), od lat
(AJ.
dżungh"
PO18;
16,
14,
godz.
11,
lat
od
934-28
energetyczne
Pogotowie
a od 4 do 7
dłużej (do 18).
że „smakoszu", przy stolikacl'>
„żywy
11, godz. 15.30, 17.30;
ZEGNANIE z FILMEM: „ln288·81
Pogotowie ciepłownicza
września czas otwarcia tych piatrup" (A), (radz.), od lat 14,
trygantkl" (czech.), od łat 16,
cówek przedłużony zostanie o
19.30
godz.
20.
godz.
TEATRY
godzinę (do 19). Młodzież, Która
;,Klan Sycylijczy•
CZAJKA nie otrzymała talonów na nnDYZURY APTEK
11odz.
ków" (fr.), od lat 16,
godz. 19.15
POWSZECIL'\IY
mogla
we podręczniki, będzie
16.30, 19.00
„Miłość Jest zlym doradra"
odprzedać
nabyć używane lub
Tuwima 19, Limanowskiego t.
(fr.).
DKM _ „Roztargniony"
Przed·
TEATR MUZYCZNY
swoje na kiermaszu, który oclOssowPrzybyszewskiego 41,
od lat 16, godz. 16, 18, 20
stawienie operetki „Kraina ubędzie się 4 I 5 września w al.
Braty4, 'Gagarina 6,
skiego
śmiechu" z przyczyn technlczS.chillera. Uruchomione tu bęsławska 2a, Obr. Stalingradu 15,
nych w dn. 28.6.73 r. godz. 19
dą 4 stoiska z podręcznikami:
Zakupione
nie odbędzie się.
dla klas I-V I VI-VIII szkól
DYŻURY SZPITALI
OstalfnleJ niedzieli w pol.udbilety na wyżej wym. przedpodstawowych oraz I-Il I IIInie, dwóch malych, może l?swoją
zachowują
stawienie
bęCzynny
IV szkól licealnych.
ul.
Instytut Poł,-G!n. AM ' -letn i ch chlopców strzela.I.o do
tj.
ważność na inne terminy,
dzle również punkt informacyjSterlinga 13 - dzielnica Sródsiebie z procy na terenie buod 29.8.73 r. do 1.9.73 r. wlączzaint<;res.o·Nani
ny, w którym
mieśc!e oraz i dzjelnlcy Pol~sie
~ dowy nowej jezdni ! , torowinie. za powstałą zmianę sero
będą mogli zorientowac się
z p<l'!'adni „K" - ul. 1 MaJa.
ska tramwajowego mlędzy u!Idecznie przepraszamy,
lub
przydatności nabywanych,
Nie przyjmuje chorych gine'' cami Zgierską- i Snycerskq. l
sprzedaż
na
przeznaczonych
kologlcznie a
gwi:daly
MUZEA
kamienie
\ chocia.t
podręczników. W godzinach l~ut.
przez
przechodniów,
Instytut Pot.-Gin. AM wśród
18 czynne będzie ponadto stoi15 z d.z::et SZTUKI (ul. Więckowskiego 36)
Curie-Skłodowskiej
dłuższy czros nikt z dorostych
sko z lekturą szkolną (książki
uJ.
,,K"
poradni
z
Górna
11-18
nicy
godz.
nie zwrócil chiopcom uwagi.
nie używane).
RUCHU REWOLU•
HISTORII
(X)
Felińskiego, Zapolskiej , Pr~yby·
Dopiero jeden z przechod13)
Gdańska
(ul.
z
oraz
CYJNEGO
szewskiego. Rzgowska
niów, tdqcy z ma.tym sy•nkiem
poract.n:e uL
dzieln icy Pole.sie
godz. 10-17
i p i e@kiem, z<JJpytal „muszkieWLOKIENNICTWA
HISTORII
Fornalskiej I Srebrzyńska oraz
tera" z procq: - „Skąd ma.sz
(Piotrkowska 282) godz. lC-17
chore g inekologiczmie z reJOlllu
Ta.ta m!
taiką ładną procę?" EfNOI
ARCHEOLOGICZNE
Kliniki Sterlinga 13.
odparz chtopiec z
ją zrobll GRAFICZNE (pl. Wolności 14)
dumą.
nieukrywaną
Szpital fm. H. Wolf - ul. LaKOLEJARZ - nieczynne
godz. 10-15
Do kogo
I co wy na. to?
d?.1elnlca
34/36
glewnlcka
;, Ucieczka KingGDYNIA Slen•
(parli:
EWOLUCJONIZMU
chl:o·eto
pretensje
tu
mleć
Batuty ora:z z dzlelnLcy Polesi„
lJ..
-Konga" (jap.), od lat
kiewlcza) . niecz;vnne
pGJk.a., czy do jego ta.tu.sia?„
i
Kasprzaka
ul.
„K"
POTadni
z
godz. 10, 12.15, 14.30, 17, 19.30
(z;bk)
Gdańska.
HALKA - „Władca gór" (radz.)
LODZKIE zOO
S7.pital Im. H -Jordana - ul.
od lat 7 godz. 16; „Pamletnik
d.zle!..'1lca
Przyrodnlcz1' 7j9
szalonej gospodyni" (BJ (USA)
czynne w godz. 9-11 (kasa
Wid.zew.
od lat 18, godz. 17.45, 20
czynna do godz. 18),
gdy
wtedy,
1 MAJA - „Tylko
Szpital lm. M. Kopernika p ALMIARNIA - nieczynna
(ang.). od lat 14,
się śmieję"
ul. Pabianicka 62 z dz1el:nlcy
godz. 15.30, 17.30, 19.30
ul,
poradnie „K"
Górna
KIN A.
niemieckich w
MLODA GWARDIA - „Król, dasfilch w Lipsku
Cieszkowsk!e&o 1 Odrzańska,
dwukrotnie w roku
1974 r. lat
od
(NRF-USA),
walet"
ma,
Lodzi.
- tygodnie a może nawet deka·
(zch)
„Kot o ' dzlewli:clu
BALTYK 16, godz. 10, 12.15, 14.45, 17. t5.
S•.plt3l
Chirurgia ogólnA
poi·
artykułów
dy sprzedaży
ogonach" (wł.) od lat 18 iiodz.
19.45
(Kosynierów
Im. Brudzińskiego
10, 12.15, 14.30, 17. 19.30
„Szkoła kowbojów"
MUZA
Gdyńskich 61)
(B), (USA), od lat 16, &odz.
SzpltaJ
Chirurgia urawwa „Kaprysy Marli"
LUTNIA
15.30, 17.45, 20
(Kosynierów
Im. Brudzińskiego
(fr.-wl.), od lat 14, godz. 10,
człowiek''
Wynajęty
„
OKA
61)
Gdyńskich
12, 14, 16, 18, ' 20
(USA) od lat 16 godz. 10, 12.
Szpital im;
LaTyngologla
POLONIA - „Zberetnlk" (ang.)
14, 16, 18, 20
Pirogowa (Wólczańska 195)
od łat 14 godz. 10, 12.15, 14.30.
osobliwo„Jezioro
POLESIE
~m~
najSzpital
W
dochodzenie.
Okulistyka
s.
nowi
17, 19.30
W pobliżu ul. Wareckiej gruści", (poi.), od lat 14, godz. 17,
Jonschera (Mlllonowa 14)
bliższym czasie będzie on odpoWISI.A 1,Sw!adek koronny"
pa chłopców grała w piłkę. w
19
ChJru,rgla I Jairyngologla dz!ev
wiadał przed sądem.
(wl.) od lat 18 godz. 10, 12.15,
pewnym momencie jeden z nich
zło„Wyspa
tJC)
POPULARNE Szpital Inn. Korczaka.
clęca 14.45, 17.15, 19.45
za
niechcący przerzucił piłki;:
11.
lat
od
(poi.).
czyńców"
czerwonej 15).
(Armii
pobliżu
w
stojącego
Ma•
ogrodzenie
;,Kaprysy
WLOKNIARZ „Gangsterskl
16.45;
godz.
Chlrurgia srezękowo-twarr,o.w.a.
domku. Nie chcąc zwracać na
rll" (franc.) od lat 11 godz.
"odz.
walc" (fr.). od lat 16,
- Szpital tm. Barlickiego (K<>Psiebie u wagi właścicieli, prze10, 12, 14, 16, 18, 20
18.45
i ego 22).
clńsk
za(USA)
zamierzając
plot
„Absolwent"
przez
szedł
WOLNOSC do
tnstytut Me.
PRZEDWIOSNIE - „Droga
Toksykologia brać piłkę z ogrodu. W tej saod lat 16, godz. 10, 12.15, 14.30.
,ilodz.
li!,
lat
od
(fr.).
Pracy (Teresy 8).
dycyny
Saliny"
mej chwili wyszedł z domu go17, 19.30
15.3b, 17 .45, 20
zatrzyma!
Jan S.,
;,Szpieg szoguna"
spodarz,
ZACHĘTA „Człowiek orfilt>NOCNA POMOC LEKARSKA
i natychmiast wymiechłopca
(jap.) od lat 18 godz. 10, 12.15, PIONIER (fr.), od lat 14, aoctz. 16,
stra"
rzył mu karę: bardzo dotkliwie
17, 19.30
14.30,
18, 20
Nocna pomoc lekarska Stacji
Urlopowicze - amatorzy grzy„Gappa"
pobll go kablem telefonicznym.
STYLOWY-LETNIE przy
(A)
;,Grubasek"
sle
Pogotowia Ratunkowego
POKOJ bów, mają okazje wybrać
(jap.) godz. 19.30 (kln,o czynObrażenia, jakich dozna! dwu16:
godz.
11,
lat
od
Spa(czech.),
do
Sienkiewicza 137, tel. 668-66
wcza~y
ul.
na
wrześniu
we
ne tylko w dni pogodnel
nastolatek, okazały się tak porewolwerowców"
Tele!O<T1,czny
„Pojedynek
Ogó!nolód.z.kl
ły. WBS FWP W Lodzi (Piotrważne, że trzeba byto przewleźł'
TATRY-LETNIE - „smlc, smac.
(USA), od lat 16, godz. 18. ?O
Pu.nkt Lnformacyjny dotyczący
kowska 232) rozporządza je>zczP
go do szpitala, w którym przeod lat 18 g.
smoc" (franc.)
kontr!l
„Godzilla
REKORD
słu·żby zM<>"ń"ia
(campla-cówek
praey
skierowań
Ilością
pewną
bywał tydzień.
(kino czynne tylko w
19.45
czynny Jest w
Hedora" (B). (jap.), od lat 14.
4
telefon 615-19
pingowych) na turnusy od
wypadku
o
Zawiadomieni
dni pogodne)
godz. 16, 18, 20
godz. Od 7 do 21, oprócz uie·
I 19 września br.
z KD
funkcjonariusze milicji
1
Fllp
(X)
„Nieśmiertelni
świąt.
ciemności''
1
w
dziel
ROMA
„Smiech
E.DK
MO Batuty wszczęli przeciw Ja•
obsługi

1

pieczonym

Kolekcjoner

Na.
pamóż I
„Reflek.t.orku,
osiedlu ,,Zg ierska. - Stefana",
przy ul. Wspólnej, budują wieBud<>wl(lni ulatwlaj4
źowiec.
wb le pracę, wyrzucajqc gruz
przei okna. osta1nich kondygnacji. Pyl unos i się w pr<r
pokrywa
mieniu 100 mf"trów,
wdziera się
okoliczną ziele1i,
do miesZ>kait. Obok bloku nie
sposóo przejść. Obawiamy się,
że bez TW<>Jej interwnecji ta~
kie pra•ktyki powtórzą slę, gdy
przyjdzie kolej na porzqdkowanie wieżowca przy u!. Murarskiej, a wtedy biada nam,
okolicznym m 1eszkańcom. "

Sam

4 DZIENNIK ŁODZIO nr 203 (7694~ ,

wymierzył sprawiedliwość

Na wczasy i grzyby
do

Spały

Jakie

zaskoczenie„.

NAUCZYCIELSTWO
li DNIA 22 slerpnl!11 br. zgupo po- bilem w tramwaju teczkę
wrocle z wakacji
wita i dokumentami I kw1tt!m
spó!dz1elnla „Surowiec" 1 na paliwo nr 933046 z du.
zaprasza w nowym ro- 20.8.73 r. na 30 l paliwa
ku szkolnym do zblńrki I za 195 zł (nr samoclrndu
gazet, książ ek I zeszytow 5683 IS) Jerzy Ignatowicz,
z przeznaczeniem
rów-,Lódź, W. Pola 38 m.
39.
nowartoścl na cele &1>0- zwrot wynagrodzę.
łeczne.
0954-k

młodzież szkolną

KIERMASZ
SZKOLNY

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Lódzkiej podają do wiadomości,
że dnia 14 września 1973 r. o godz. 12 w
audytorium I Gmachu Chemii Politechniki
Lódzkiej przy ul. żwirki 36, odbędzie się
publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską
mgr Kazimierza Bron:sława Filipiaka pt.:
„Badania nad kwasowością
powierzchni
Al203 i Al203-Si02".
Promotor:
prof. dr Stanisława Witekowa
Recenzenci: prof. dr Tadeusz Pompowski
Politechnika Gdańs-ka
dor. dr hab. Tadeusz Paryjczak
PoEtechnika Lódzka.

w dniach
od 31. Vłll. do 2. IX. br.
tóDZKl1E PRZEDSIĘBIORSTWO
TEKSTYLNO-ODZIE'ż·OWE
przygotowało dla dzieci:

* *fartuszki,
spódnice,
* bluzki,
* *berety,

•.
·
.
Qtłi

~

kołnierzyki,

Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki Lódzkiej podają d'o wiadomości,
że dnia 14 wrześn:a 1973 r. o godz. 13,30 w
audytorium I Gmachu Chemii Politechniki
Lódzkiej przy ul. Żwirki 36, odbędzie się
publiczna dy skusja nad rozprawą doktorską
mgr inż. Barbary Marli Zarzyckiej pt.:
„Wpływ rodz:aju i struktury kapilarnej noś
nika na dyspersję osadzonej platyny i jej

I

·* .worki do pantofli itp. artykuły.

1
1 "'
---~~·1......,

W dniu 2 września przy zakupach można
wylosować

• * •

premie.

aktywność

~······························································
·······
•
•

Zmiana
i••
A z· W V!•

i••
I•• N
I

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Transportowe
Handlu w Łodzi, Piotrkowska 256
z a w i a cl a m i a,
że w oparciu o Zarządzenie nr 95/73 z dnia

•

PRZEDSIĘB10RSTWO TRANSPORT·OWE

HANDLU WEWN~TRZNEGO W ŁODZI
Adres przedsiębiorstwo, numery telefonów
oraz numery kon\ bankowych pozostają bez
zmian.
.:

••
••
••
••
i

6641-k

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

rn _

1

kontokcj~ !~~!.?.!:1~~1 !!1~1 .„....„.
„.

radiotechniczny,

rn
rn

-

•
•

Jaracza 1O
epodnle

da.mskie,

111

rn
rn

I

skafandry,

·111

młodzłeflowe,

•

kurtki,

akcesoria. samochodowe, art. upominkowe, monety, a.rt.
spożywcze,

\\\

111
.

męskie

Polecar;ny towary krajowej produkcji eksportowej l zagran1cznej za waluty wymienialne l bony towarowe
BANKU PKO

życzymy pomyśl;{:C~w~!~~ów

w

naszych

ZAPRASZAMY

•
11 = 1 = 1 = 1

~91~

I

•=1

MATEMATYKA;
tl.7.yka,
ffil!T
Niepokojczycki
~33•20.
11751-i:
POTRZEBNA pomoc ao
2-letniego dziecka zaraz.
Wasilewscy,
Kochanowskiego 9 m. SB.
12128·11
OPIEKUNKA do półtora·
rocznego dziecka potrzebna. Sienkiewicza 145
- 10. Tel. 607-66.
Inż .
Lapińska.
12613-lil

I'
WIĘKSZĄ

I

poszukuje
pracy: maluje, szyje, inne. Oferty „12409" Prasa, Piotrkowska 96,
RENCISTKĄ

POMOC do dziecka potrzebna. Tel. 663·92,
po
16.
12425-g
u.vm.BR. zaginął pies
czarny, duży pudel. Odprowadzić za
wynagrodzeniem.
Lódź,
Emllil
Plater 35/37 m. 33.
LZD Lódź, Armil Czerwonej 28c unieważniają
zagubioną

pieczątkę

u

brzmieniu:
„Konwojent
w Lodzi nr 57".
BETONIARKA do wypożyczenia. Tel. 648-98,
do
15.
12150-g
GAZETY,
czasopisma,
książki
I inną makulaturę
kupują bez
ograniczeń
punkty
skupu
spółdzielni
„Surowiec"
w dzielnicy Górna: Anczyca 5 - Bałtycka 32
- Broniewskiego 37
Felsztyńskiego 20 Kilińskiego 241 Krucza
13 Malczewskiego 5
Pabianicka ł1
Piotrkowska 252 Radomska 5 - RzgowsKa
57 - sanocka 8 - Slą
ska 51b.
6715-k
CZERWONIEC K.onsta.ntY
- gla'lekolog, TUJWima 20
Or ZIOMKOWSKI, skór111-19.
ne,
Wener~
opróe7
Ptot.rk.owska &9,

Ili
•

Ili
.
111
.
111

~

I

""bót

11108

~

PIANINA stroi - naprawia, ocenia,
transport.
Grochowska.
Piramowicza 10, tel. 376-21.
USZCZELNIANIE
okien
taśmą metalową Importowaną. Tel. 840-16.
NOWOCZESNY krój dam
ski, dziecięcy opanujesz
szybko wynalazkiem Mechlińskich. Nawrot 32
NAPRAWA lodówek
586-55, Int. Wysocki, 10-14

cebulek
OGŁOSZENIA DROBNE
tulipanów
„Ox!ord"
I
„Apeldoorn" w różnych
wielkościach sprzedam.
SPRZEDAM wzmacniacz „WARTBURGA"
(1959) Bema 67 ·
l2452-g
AMPEG (USA) z pog!o- - sprzedam. Rojna 56 m. ODSTĄPIĘ lokal w ~roasem I wibratorem, „Wah- 30, po 16.
12308-g mleściu, nadający slę na
wah" Hófner. Kuplę giwarsztat
rzemieślniczy. PRZYCHODNIA
tarę basową I „Regenta P~ZYJMĘ panienkę . na Oferty
„12583"
Prasa, Wenerologiczna m.SkórnoLodzi
60". Tel. 510·34.
12618-g mieszkanie.
Klllńsk1ego Piotrkowska 96.
ul. Zakątna 44, I piętro
- - - - - - - - - - " 39 - 7. Po 17.
11339-11
rejestracja, przyjmuje ca
SAMOCHÓD
„Wartbur- GARAŻU poszukuję
- MATEMATYKA po- łą dobę (oprocz niedziel)
o:a de-Lux" 1971 r.
po możliwie
śródmieście. prawkl, egzaminy wstęp· udziela
porad w zakr"·
25.000 km
sprzedam. Tel. 374-30, godz. 10-14 I ne, 257-57, mgr Plu•kow· sle ch nrób wenery cw ych
Dzwonić: tel. 493-25,
15-19,
12578·11 ski,
8293·1: l leczy bezpłatnie ó277-k
ilość

Pr21emysłu Jedwabniczego im. gen.
W. Wróblewskiego „Orta!" w Lodzi, ul. Hi·
poteczna 7-9 zaturdnią z terenu Lodzi:
- INŻYNIERA mechan ika na stanowisko
kierownicze w dziale mechanicznym,
- INŻYNIERÓW odzieżowników na . WY·
dziat galanterii,
- INŻYNIERA włókiennika na stanowisko
kierown'.cze w wykończalni,
- MISTRZÓW drukarni rotacyjnej i filmowej, składalni i apretury,
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr i szkolenia
zawodowego, Lódź, ul. Hipoteczna 13 w go6789-!f
dzinach '7,30-15,30.
-----------------SPRZĄTACZKI
pomieszczeń
biurowych
produkcyjnych - z terenu m. Lodzi zatrudni natychmiast na dobrych warunkach placy na pełne i półetaty Fa.bryka Osprzętu Samochodowego „Polmo" w Lodzi, ul. Przybyszewskiego 99. Zgłoszenia przyjmuje dz i ał
kadr w godz. 7-14.
6742-k

Wojewódzki

SWIATŁO

wieś:

Wiskitno.

6900-k

EKONOMISTÓW z wyższym lub średnim
wyksztatceniem i praktyką w inwestycjach na stanowiska kierownicze,
- PRAWNIKÓW do pracy w dziale dokumentacji prawnej,
- INŻYNIERÓW i techników sanitarnych 1
budowlanych z praktyką i uprawnien)ami budowlanymi na stanowiska inspektorów nadzoru,
- MONTERÓW samochodowych,
- KIEROWCÓW,
- MONTERÓW sieci wodociągowej l kana·
lizacyjnej,
- TECHNIKÓW chemików na stanowiska
laborantów,
- ABSOLWENTÓW zasadniczej szkoły che.
micznej na sta•nowiska porno
laboranta,
- ROBOTNIKÓW
niewykwalifikowanych
do transportu,
zatrudni: Przedsiębiorstwo Wodociągów l
Kanalizacji Okręgu Lódzkiego w Lodzi, ul.
Wierzbowa 52, tel. 835-66 lub 815-90 wewn.
134 i 135.
6830-k

PRACOWNIKA posiadającego przeszkolenie w zakresie zwalczania grzyba domowego,
- KOSZTORYSANTÓW o specjalnościach:
instalacje sanitarne, elektryczne i budownictwo ogólne,
- MURARZY, parkieciarzy, zdunów, elektryków, hydraulików, malarzy, dekarzy,
stolarzy, robotników budowlanych, pomocników monterów, sprzątaczkę, robotników magazynowych przyjmie natychmiast z terenu m. Lodzi
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych
Lódź-Bałuty, ul. Warecka. 3.
Zgłoszenia
przyjmuje sekcja kadr i szkolenia zawl><iowego w godz. 7,15-15,15. Warunki płacy
wg ukladu zbiorowego w budownictwie.
6644-k
--------------10 KIEROWCÓW na wózki akumulatorowe
i multicary - pozwolenie kat. III lub ciąg.
nikowe - zatrudni z tere.nu m. Lodzi Wojewódz.kie Przedsiębiorstwo Handlu Opałem
i Materiałami Budowlanymi w Lodzi, ul.
Nowotki 247-249. W&runki do omówienia w
sekcji kadr i organizacji, tel. 816-99 lub
815-23.
6724-k
ORGANIZATORÓW widowni oboJ·ga plci.
energicznych, o milej powierzchowności zatrudni do rozprowadzania biletów T~atr M~zyczny, ul. Połnocna. 47-51. Zgłoszenia .osob1~
ste przyjmuje Biuro Orga·nizacji
,W11downi
!eabrl,! Yl. godz. g-14,
p962-k
-

Zakład

Szkolenia

„OŚWIATA'~

1. W dniach 5 I 6 września. br, w godz
od 6,30 do 17
ulice: Janowska. Augustów, Zakladowa, Olechowska od Zakładowej do nr 42
Transmisyjna.
2. W dniu 6 września. br. w iodz. J.w.
ulice: Lenartowicza, Podgórna, Kol owa
Krochmalna.
3. W dnia.eh 7 i 8 września. br, w godz.
j.w•
ulice: Olechowska od nr 42 do Tomaszowskiej, Tomaszowska, Kolumny od Górek Starych do Wiskitna i przylegle. ·

POTRZEBNA pomoc d<>
14-miesięcznego
dziecka. Tatrzańska 23/25 m.
98,
godz. 16-18.
12614-g

LZD

Strykowska 3 - kiosk przy kawiarni „Syrenka"
-

.

art. gospodarstwa domowego,

J:~~~=· 6
„~~fiiF!~.ii:·~~

1

Ili

1·11

1O
- ZACHODNIA
art. spożywcze, napoje.

•11

,.,,

rn

SIENKIEWICZA 21

sprz„•

I

m

z a p r a s z a
do sklepów na terenie m, lodzi:

1

•11

155551

BANK POLSKA KASA OPIEKI

•11

w ZGIERZU,
ul. Rewolucji 1905
roku nr 2Q.
Wiadomość na adres
przedsiębiorstwa lub
tel. 511-03, 16-24-91,
wew. 69 .
~~ ·

otrzymało nazwę

IE5!5U

U KOGO ZGASNIE

Zakłady

Robót

.1 KWIETNIA 1973 ROKU

I

poszukuje
na terenie m. Lodzi
lub Zgierza.
Zgierskie

KANDYDATÓW do podjęcia pracy W
punktach usługowych na zryczałtowanym
rozrachunku w zawodach:
- ślusarstwo ogólne,
- szlifierstwo,
- ostrzenie narzędzi,
- kowalstwo,
- blacharstwo,
poszukuje: Spółdzielnia Pracy Urządzeń Me·
chanicznych i Narzędzi „Metalowiec" w Lo•
·dzi, ul. Brzozowa 11-15, tel. 443-72, 447-42.
Pożądane jest posiadanie lokali.
6959-k
-

Inżynieryjnych

/

!=•=•=1

na okres 6 miesięcy
dla ekonomisty
stypendysty

Przedsiębiorstwo

5 czerwca 1973 roku ministra handlu wewnętrznego' i usług z dniem

•

katalityczną".

Promotor:
doc. dr hab. Tadeusz Paryjczak
Recenzenci: prof. dr Janusz Siedlewski
Uniwersytet im. M. Kopernika
w Toruniu,
prof. dr Stanisława Witekowa
Politechnika Lódzka.
Z pracami doktorskimi i opiniami recenzentów można zapoznać się w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Lódzkiej. Wstęp
na rozprawy wolny,
6857-k

CIESLI, murarzy, tyn\{arzy, zbrojarzy; ko-=
paczy elektryków portiera dozorcę techn!·
,
'
'
. '
. . ' · t eh
kow budowlanych oraz mzyni~row . l e :
ników elektryków do pracowni pro3ektoweJ
_ zatrudni natychmiast z terenu m. Lodzi
Sa.modzielny Oddzia.ł Wykonawstwa Inwe•
stycyjnego nr 2 przy Zakładzie Energetycznym Lódź-Miasto, Lódź, ul. Wołowa. nr 2a.
Dla zatrudnionych w produkcji wynagrodzenie wg akordu zryczałtowanego. Br.iższych
informacji udziela samodzielna sekcja osobowa, tel. 285-40 wewn. 277.
6738-k

w

Łodzi

przyjmuje na kursy:

* ·*krojuhaftuszycia,
maszynowego ·
i

* oraz dziewiarstwa

dla potrzeb własnych.
Informacji udziela sekretariat
„Oświaty", ul. Główna 54, tel.
649-09 W godz. 8,30-17.
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· ZAKŁAD DOSKONALENIA ~
~
ZAWODOWEGO
~

~

~

~

2

DLA MIASTA LODZI
I WOJ, LODZKIEGO

~

~

przyjmuje zapisy na:

2

~

KURSY KWALIFIKACYJNE

~

~

~

~

~ przygotowujące do egzaminu na tytul ~

~

~
~
~

~
~

~

~
~

~
~

~

~
~

~

~
~

~

~

~
~

~

~

~
~

~
~
~

r.i

ROBOTNIKA
~
WYKWALIFIKOWANEGO,
~
CZELADNIKA 1 MISTRZA
0
2
w następujących zawodach:
~
betoniarz, cieśla, murarz, dekarz, ma- ~
larz, monter instala.cji gazowej, mon- ~
ter instalacji wod.-kan., posadzkarz, ~
stolarz, zbrojarz, zdun, blacharz, fre- ~
zer, galwanizer, spawacz, ślusarz, szli- ~
fierz, tokarz, mechanik samochodowy, ~
elektromechanik
samochodowy,
la- ~
kiernik,
. blacharz
samochodowy, ~
mechanik maszyn szwalniczych, me- ~
chanik odbiorników fonicznych, elek· ~
tromonter, elektromechanik, krawiec, ~
dziewiarz, tkacz, przędzarz, cukiernik, ~
garmażer, kucharz, masarz, piekarz, ~
ogrodnik, rolnik, rzeźnik, cholewkarz, ~
szewc„
kaletnik,
farbiarz,
fryzjer, ~
szklarz, tapićer, wulkanizator i inne. ~
Kandydaci na wyżej wymienione kur- ~
sy winni posiadać praktykę zawodową ~
od 3 do 7 lat. Informacje i zapisy co- ~
dziennie w godz. 8-15 w Zakładzie ~
Doskonalenia Zawodowego w Lodzi, ~
ul. Ląkowa 4, tel. 289.:05 wewn. 67, 69 ~
pokój 210 i 211.
6106-k ~
~

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

,!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllUlllUIU

:.·

zAp

IS

y

SZKOLY PODSTAWOWE DLA
PRACUJĄCYCH

S
•
5

:

~

:.•
:

§
:
:

w dzielnicy Lódź Polesie
przyjmują zapisy do klasy V, VI, VII,
VIII 1 podstawQl\Vego studium zawodowego w terminie do dnia 3 września 1.973 roku.
III NIEDZIELNA SZKOLA
PODSTAWOWA dla PRACUJĄCYCH
ul. Więckowskiego 35
5 SZKOLA PODSTAWOWA
dla PRACUJACYCH
ul. Próchnika. 42
36 SZKOLA PODSTAWOWA

9.
9
5
:
5
:
5
9

:
:

a

dla PRACUJĄCYCH
(dwuzmianowa)
ul. A. Struga 24.
Sekretariaty szkól czynne codziennie ::
z wyjątk!em piątków i sobót w godz. :
16-19.
6603-k :
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Figuralna ceramika J. Grali
Ojciec Jadwigi Grali z Burzenina sieradzkiego l>YI kledyA
garncarzem. Produkował garnki, a także „firlalki" - gar·
nuszki z ustnikiem napełnione wodą, które, kiedy się w
nie dmuchało, naśladowały... śpiew słowika . Można Je było
kupić na każdym odpustowym straganie .••
Dziś „flrlatki" znane są już
t;·lko z legendy. Jednak ż e 62-lilt·
nla teraz Jadwiga Grala
wyczarowuje z gliny inne cudeń·
ka: kurki wodne, koguty, kozy,
krówki, latoperze a także g,~lul·

• "'."... ' ltl'1tt~
·
.

S;'AtM.po

.~klepach. .. '· ·

Nowy
ekwipimek szkolny to
marze11>1e
ka.i:dego ucznia,
a
zwla.szcza d :i ee i, które po raz
pierwsz11 pr.zf!!stępuoą próg szkol
1111·
Wojewódz.kie Przed.s.iębiorstuio
Ha.ndlu Obuwiem ofer-uje:
- TORNISTRY z tektury, tre·
penu i dermy w cenie od. 30
do 65 zł
- TECZKO-TORNISTRY ze skór11 i dermy w cenie od 126
do 280 zl
- TORBY SZKOLNE I TECZKI
ze ska11u w ceni e od 150 do
220 zl
PIÓRNIKI w cenie od 28 do
55 zł.
W arty<kuly te za'°'patrzone są
sklepy przy ulica·ch. Piotrkowskiej 35. ro, 101, 1.10, Ja.racza l
i Obr. Sta!ingradu 37.
WPHOb szczególn ie serdec~n.le
zapras:a. na. KIERMASZE ARTYKUŁ.ÓW SZKOLNYCH które
trwać będą w
dniwch. 28 i 29
sierpnia br. pr<y ul. P;,otr/wwskicj 35, 70 i 101.
Miesz'1{ańców
województwa
lód zkiego za<JJr.aszamy na. kierma«ze zorganizowa.ne w ZGIERZU pl"zy ul. 17 StycmJa 16
i
w PTOTRl<OWIE TRYB. przy ul.
Sieradzkie j 3.
Racl zi my n ie zwlekać z dokotianiem ta 1kiupów na sezon s:kol
ny, cza,.~ t1cieka.,
a.· pierwszy
dzwonek za. kilka. dni.
6868/K

-

W dniu 23 siellpnia br. zmarł
w Warszawie w wieku 89 lat

LUDWIK
WARY CHA
Pierwszy i najstarszy bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. L. Waryńskiego
w Lodzi. Cale swoje pracowite
życie poświęcił słu'bbie czytelnictwa i ksiątki.
Cześć

Jego Pamięci!
DYREKC,JA
BIBLIOTEKI
RADA ZAKLADOWA, STO•
WARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH

ki w farmie zwierząt. Glinę otrzymuje od mistrza
Muszynskiego z Sieradza, ktńry
też
wypala I glazuruje potem
jej
figuralną ceramikę.

Historia Jadwigi Grali
Je•t
bardzo osobliwa. Tę znaną dziś
artystkę ludową odkryła w
r.
1960
niestrudzony
propagator
folkloru ziemi sieradzkiej (i nie
tylko sieradzkiej). kustosz Muzeum Sieradzkiego
Zofia
Neyman, która też żywo
z.;.i.
interesowała się jej twórczością.
Zofia Neyman miała wiele intuicji: jej pupilka w trzy lal.a
potem, w r. 1963, otrzymała specjalną
nagrodę
Min. Kultury 1 ·
Sztuki. Od tego też czasu p<>·
dobne nagrody i inne odznacze·
nia
otrzymuje raz wraz jako
jedyna tego typu artystka ludowa.
Główny walor jej prac: bardzei indywidualne 1
dowolne
traktowanie kształtu zwien'lt -·
przede wszystkim tych z
na1·
bliższego otoczenia.
Pilotowany przez Zofię Ney•
man odwiedziłem niedawno Ja·
dwigę Gralę
w jej
rodzinnej
wsi Burzeninie.
Miałem
niorność podziwiać finezję l
fanta•

--

zję jej figuralnej ceramiki, rów·
nocześnie zaś
wstrząśnięty by·
Iem fatalną sytuacją, w JakleJ
znajduje się artystka.
Jadwiga Grala mieszkająca w

starej,
prymitywnej
ruderze,
zreumatyzowana i słaba, prowadzi ze swoim 70-letnim bratem
Jednohektarowe gospodarstwo, z
którego
trudno
wyżyć,
bo
starzy jego właściciele nie 1r.aia
już sil do prowadzenia
Intensywniejszych prac polowycn.
Prawda, że
Zofia Neyman,
szczerze opiekując się
chorą
stara się usilnie,
od czasu do
czasu
ona
dorażną
pomoc. Czy jednak pomoc taka
nie powinna być stała?
Jadwiga Grala od lat pracuje
dla przedsiębiorstwa CPLiA. które zakupuje od niej jej glimane cudeńka I wprowadza je ua
rynek. Czy więc nie byłoby sluszne, ażeby tak zamożne przedsiębiorstwo,
jakim jest CPLiA,
ze swego wielomilionowego buartystką ludową,
ażeby
otrzymała
jakąś

dżetu

wygospodarowało

skromną, I

ale

stalą

sumkę

Ja1'aś

dla
ale

fizycznie,
aktywnej
i
Jadwigi Gra·

zniedołężniałej
wciąż
pięknie pracującej

artystycznie
li?

A

znajdą się dla
nle1
inne formy STALEJ poWarto zastanowić się nad

może

jakieś

mocy 'I
tym.

Mieczysław

Ja.goszewskl

-
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Iz uhosa I „Odkrycia„."
Mstdne kilka.naście lat temu hasl.o: „Polski zega.rek „Bl0<nie"
na1szybsz11 w świecie!" jest ju~ nieaktualne. Bynajmniej
nie dlatego, że „Błonia" dały się wy,przedz1ć ;,nnym zegar·

:
:
:

~

=

;
;
-
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błqd:ąc po oma.cku na cudzym trop ie.
Ale mądre to skądinąd widzenie spl"awy, nie jest je.sicz"
•
byna,jmn iej pows:ech.ńe. Zanim za.kupi.ono licencję „Coca Coli", kt.oś leb&ki pomyślał, ze i my możemy być mądrzy, a. na- •
stępnie wynalazł .. Polo Colę". P<>dczas u,palów ludzie wypiją
•
cokolW/f!!k. byle bylo mokre I chlodne. Kiedy więc początek
z<>stat Zl"Obiony ktoś inny wymyśW „oryginalny polS>ki kwas
:
chlebowy", a na.wet zaczął go potem spr:eda.wa.ć na. ulicy ...
Obydwa te na.poje ta<k sui ma.ią
do swych. oryginal nych
pierwow:orów, ja,k.. p'ę§ć do oka.. W pr:vpad·ku porównani~ m•ędzy „Polo" i „Coca Colą" jest ro ba.rdzo la.f·WO stwier·
dzić, w przypad~u kwasit chlebowego trzeba pojechać Zll gl"a:
nicę do Związku Radzieckiego, np. do Mcskw.v. gdzie niemal
na. kad:dej ulicy sprzedajq pr°'wdziwy kwas chlebou·.11. Wielu
??Wgto się o tym przekonać t dokonać poróicnań. Producenci kraijowego „klL'<1<SU chlebowego" są widać po!'Uld to, bo
wym.V<Śl ili $Omi c;_emnawy pł!J'n z pia.ną i sprzedają go nie
..:

Z01'1ien.tow.cznvm.

Przypom/.na. to jako
UJplekla place<k „taki,
miai!a. pszennej mąki,
d·od.ata. oleju, ml.hsiaio

„

żywo kawal o ble<fa,ku, któremu żonlł
ia.ki jed,zą bogwcze". Tyl.e tylko. że nl11
więc uty/a żytniej, nie miala. ma<sla. się obyć bez rodzynek i jad. A potem

si;,ż~tl~~taci -~~5-;;:,'~1/ipi~~gfi~re ;śe~.~~sP~.'.~„ ś.'.:i~~~-~ii

:
:

-

:

ni....

chę na. wschód i spytać, jruk on< 110 robią...

J. POTĘGA

:
_ ·:
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Klara spóźniała sii>:. A pamiętał, że Jeszc.ze przed rokiem, jako jedyna ze z.n.anych mu kobiet była wyjąt
kowo punktua.Jna.
T.a wczorajsza rozmowa z Henry
kiem... Ona i Werner.„ Wszystkich mógł podejrzewać
ale Piotra? Nie bardzo mógł to sobie wyobrazić. Pomijał już fakt, że Werner był jego przyjac"ielem, ale
ta różnica wieku i - co tu dużo mówić aparycja
odbiegająca od wyglądu Steve
McQuinna. Może pien.iądze? Tak. To również mogło odpowiednio podzialać
na tę dziewczynę. Nagle poczuł ogarniającą go wście
kłość, Dzisiejszy wieczór
powinien mi
dostarczyć
wielu okazji do ciekawych obserw.acji pomyślał z
satysfakcją.

Usłyszał

łoskot

ui.trzaskiiw.a1I1ej
furtki.
Otwor.zył
spojrzał
w głąb ogrodu.
Ujrzał
nad.biegającą alejką i już z ·daleka
uśmiechającą się
do niego Klarę. Od razu zapomniał o dręczących go
myślach. Wyglądała prześlicznie. Miała i:ia sobie ~łu
gą, wzorzystą jedwabną suknii>: z głębokim wyc1ęciem
wyszczuplającą jeszcze bardziej i tak już _smukłą sylwetkę.
Puszyste
jasnoblond
włosy
spięte wysoko
oz,dobną
klamrą
idealnie
harmonizowały ze złotem
op<rlenizny.
Wysoko na przedra.mien.iu błyszczała laotańska bra,nsoleta.

drzwi

-

weJSCtowe

I

Adasiu, ko.chany, nar!!\Szciel Bardzo za tobą ti>:Tyle myśla·tam o tobie, a ty pewnie o mnie

skniłam!

Dziś~Radłoi-Telewi ~
WTOREK,

ł8

SIERPNIA

PROGRAM I
9.00 Wiad. 9.05 Słynne walce.
9,30 Radio Praga prezentuJe.
9.45 PieSJli I tance ludowe. 10.00
W1ad. 10.08 Muzyczny seans rnmowy. 10.45 Lato z rac:L1em. 12.05
z kraju i ze swiata. 12.20 Skowronek. śpiewa, a słowik nuci .
12.30 Koncert życzeń. 12.50
Od
solisty do &rkiestry. 13.25 Poradnik rolnika. p.35 Od solisty qo
choru. 14.00 Ze świata nauki i
tech.nik;i. 14.05 Muzyczny onrni·
bus. 14.30 Sport to zdrowie. 14.35
Melodie dla żolnierzy. 15.00 Wiad.
15.05 Koncert na temat.
15.30
Refleksie. 15 .35 Muzyka.
lti.00
Wiad. 16.10 Nasi ulubieńcy, 16.30
Plyty z różnych stron - ZSRR.
16.55 PropozycJe na dziś. 17.00
Studio M1odych. 17.15 „Rytmy".
17.50 Klient nasz partner. 18.05
Muzyka rozrywkowa. la.30 „Prą
dy i poglądy". 18.40 Dzisiaj, jutro, zawsze. 19.05 Muzyka i aktualno5ci 19.30 Dwa kwadranse
ba.roku. · 20.00 Dzie.ruuk.. 20.i;;
Gwia;.dy
światowych
estrad.
20.50 Kronik.a sportowa. 21.00 Miniatury rozrywkowe. 21.25 Aktualności kulturalne.
21.30 Rytm,
taniec i piosenka. 22.00
w iad.
22.05 Rytm, ta.niec i piosenka
22.25 Co słychać w świecie. 22.30
Rytm, t~ntec i piosenka, 23.00
Il wyda.n.ie dziennika. 23.10 Kores.pondencja z zagranicy,
PROGRAM Il
8.30 Wiad. 8.35 z mikroronem
w fabryce.
8.55 Muzyka spod
strz<!Chy. 9.00 z twórczoSci kom.
pozytorów baroku. 9.30 A. Dworzak - Uwertura. 9.40 Dla przed
si.koli 1 dziecińców, 10.00 Książ
ki, które na was czekają. 10.30
Spiewa Maria Bieszu. Il.OO Balet „Apollo". 11.30 Wiad. 11.35
Dobre lato wszystk.ich dzieci.
11.40 Skrzynka poszukiwania ro.
dzin PCK. 11.45 Od Tatr do Bałtyku. 12.05 Komunikaty
12.1 0
Felieton aktualny. 12.30
Gra
O!:'k. G. G-Ol!ascha. 12.40 Spiewają
Kunicka. Kubicka. Kocoń.
13.00 Rozmowa o kulturze. 13.20
Muzyk.a rozrywkO\va. 13.30 Wiad.
13.35 Odpowiednie dać
rzeczy
słowo.
1.3.55 Miniprzeglą<l fol klorystyczny, 14.00 Więcej, lep iej. taniej.
14.15 Tu Rad io
Mosk\va.
14.35 Spiewa Alfred
Orda - baryton. 15.00 Radioferie. 15.40 Zagadki muzvczne.
16.00 Wypoczynek, turystyka aud 16.15 Ludwik van Beethoven. 16.45 Aktualności łódzkie.
17.00 Z nagrat'1 łódzkiego folkloru. 17.15 Reportaż 17.35 Relaks
przy muzyce. 17 .55 „Poszukiwa.
nia rękopisu".
19.00 Muzyc1.ny
wieczór. 18.20 Terminarz muzycMy. 18.30 Echa dnia. 18.~0
W·idnokrąg_
19.00 Studio Mlodycb, 19.15 37 lekcja ;i<:z. niem:
19.30 Magazyn literacko-muzycz.
.ny. 21.00 .Nowiny i nowinki muzyczne. :n.la O nich warto posłuchać, 21.30 z kraju i ze świa.

- Sam przecież wiesz, jak to jest z tymi dojazdami.
Ledwie złapałam taksówkę. Poza tym ciotka nie najlepiej
się dziś czuje. Ale
kogo właściwie zaprosiłeś?
- Większość tych osób już znasz i nawet lubi·sz.
- No dobrze. Chodżmy teraz do kuchni. Pokaże~ co
mam przygotować.
- Poczekaj jeszcze chwili>:, Klaro. Mam dla ciebie prezent. Ponieważ wiem, że z biżuterii najbardziej lubisz
bransoletki.„ Długo szukałem, żeby przywieźć ci coś
oryginalnego.
Wrę-czyt jej ozdobne safianowe pudełko, po otwarciu
którego ujrzała misternie wykonaną bransoleti>: z czerwonawo połyskującego . złota, w kształcie węża z głowił
kobiety.
- Jakie to śliczne! Czy ten wąż ma coś oznaczać?
- Tak. To jest Cihuacoatl, „Kobieta Wąż", czyli aztecka bogini ziemi, narodzin i śmierci. Ten kruszec, to
„łzy boga Słońca".
- Ale przecież ona jest' ze zlotal
- Właśnie tal!; nazywano tam złoto przed przybyciem
konkwistadorów. Przywiozłem je5$CZe kilka innych rzeczy, ale musisz poczekać na ich obejrzenie. Aha, wspomniałem ci już przez telefon, że przyjechałem z Pa.ryża
samochodem. Kupiłem Forda-capri, model 72, w kolorze
oliwkowym.
- Widać z tego, że przez ten rok nie próżnowałeś ..•
Zanieś teraz te talerze i widelce do pokoju, a ja tymczasem przygotuję C<JŚ do jedzenia. A co z alkoholem?
- Od wczoraj stoi w lodówce.
Po chwili Klara
ustawiała już talerzyki z przekąs- kami. W tym momencie rozległ sii>: dzwonek u drzwi.
- Piotrze, otwórz, mam zajęte ręce! zawołata z
pokoju.
Adam znieruchomiał. A wii>:e jednak.•;
Od razu
przypomniał sobie wczorajszą
rozmowę z Henrykiem.
Nie uznawał porażek, a ta tym bardziej ugodziła go
dotkliwie. · Postanowił Jedn.ak, że będzie grał nadal, z
niczym sii>: nie ujawni.
- Adasiu, otwórz wreszcie. Ktoś dzwoni! ponownie o<lezwala sii>: Klara.
- Tak, tak już idę - odpowiedział Adam. Włą
czyłem w kuchni radio, i przez chwilę nic nie słysza

zapomniałeś?

łem.

Ja.k możesz, Klaro? Wiesz przeciilż, że tylko ty
się dla mnie li<:zysz. Nie wyobrażam sobie, że mógłbym cię
utracić. G<iy byłem jeszcze na Zachodzie, każda spotk<11na na ulicy kobieta kojarzyła mi się
tylko z tobą.
Ale wejdźmy już do środka. Pomożesz mi trochę '!'
przygotowaniach?
Spóźniłaś się,
a goście zaczną Stl'l

szał, muszę jednak bardziej nad sobą panować pomyślała zdenerwowana. Znała dobrze jego charakter
i
wiP<lzia!a. że nil(dy by jej tego nie wybaczył. Byleby
tylko Piotr zachowywał się no;malnie!

-

niedługo schod.zlć.

Klara odetchnęła z ulgą. Błyskawicznie
zorientowała
w swojej pomyłce. Na szczęście Adam nie sły

ta. 21.SO Wiad. sport. 21.S5 ROZ•
mowy o wychowaniu. 22.05 Nowości· PolskleE!O
Wydawnictwa
Muzyczne;;o. 22.30 Kalejdoskop
kulturalny, 23.00 „Kobieta i
świat".

PROGRAM Ul
12.05 z kraju i ze świata. 12 .20
„Dziewczyna i I pa nemy". 12.25
Za kierownicą. 13.00 Na koszalinskiej antenie 15.00 Ekspresem
przez świat. 15.10 Z prywatn ej
plytotekl. 15.30 1 :1 o sporde.
15.45 Wirtuozi jazzowej trąbki.
16.00 Ornella Vanomi - śpiewa
przebo.ie. 16.25 Nagrody Polihym
nii. 16.45 Nasz rok 73.
17.00
E~spresem
przez świat. H.05
„Sędzia i jego kat". 17.15 Mój
magnetoLon. 17.40 Karetą przez
stulecie. 18.00 Improwizacja na
dwie gitary. 18.10 Rozszyfrowujemy piosenk;j.
18.30 Polityka
dla wszystkich . 18.45 Rock and
roll
na
instrumenty.
19.00
Ekspresem przf!!Z świat .
19.05
Polonia śpiewa. 10.20 Książka
tygodnia. 19.35 Muzyczna poczta UKF. 20.00 ze studia w Tokio 20.2.5 Dawnych wspomnień
czar.
20.45 Soul na saksofon.
20.5'5
Przebój za pr zebojem .
2l.25 „Gorąca piątka". 21.40 Na
poboczu wielkiej poi.i tyki. 21.'10
Stainisław Moniuszko. 22.00 Fakty dn ia . 22.08 Gwia zda siedmiu
wieczorów. 22.15 Co wieczór powieść.
22.45 „Wita.i w moim
sercu" 23 oo z antologti poezji
białoruskiej.
23.05
„Afekty
niuzyczne". 23.35 „Berbelucha".

TELEWIZJA.
PROGRAM I

PROGRAM II
17.05 ;,Fudżijama" - film
~
17.20 ;,Amba•
18.00 „Kontr~
rewolucja" cz. IV filmu seryj•
nego prod. węg. pt.
„Mate
Borsz". 18.50 „Wszechświat Alberta Einsteina" - o czym się
filozofom nie śniło. 19.20 Dobra·
noc (kolor). 19.30 Dziennik TV
(kolor). 20.15 „Serdecznie wila•
ni 11 ,
20.45 , 1 Nas dwoje l cza s''
program rozrywkowy, 21.13
24
godziny (kolor). 21.25 TclewlzYJ·
na Giełda WY'llalazków.
21.o5
„Chopin w
Dusznikach"
fragmenty najciekawszych kon~
certów.

światowy (kolor).
sadorzy jęz. po!.".

iPODZIĘKOWANIJ!l

z g'lębl serca. gnrące podzięk!>wania składam os.obom, które
udzielily pierwszej pomocy w wypadku
S. t P.

STANISŁAWA

KONDKA

a. w szczególnoś0i: duchowieńst.wu z parafii 1\1. B. Zw;vrh:skiej, Dyrekcji i Koleżeństwu z RSP „Zofiówka", za pomoc
i udział w smutnym obrzędzie pogrzebowym, a szczególnie
K<>leżance Donacie Spicż oraz wszvstkim Koleżank,om, Kolegom i 'Vspółpra.:ownikom z zal<ladów
pracy, urzrlnl,
Przyjaciolom, Sąsiad<>m,
którzy uczestniczyli w pogrzebie
- składają najserdeczniejsze pocLiiękowanie
ZONA, SYN i RODZISA

w

25. VIII,
S. t P.

dniu

zmarła

1973 r.

, S. t P.

' EUGENIA

SABINA
KOZICKA

GRZYBOWSKA

Z D. DYBCZYNSKA
Nabożeństwo

>ta
spokój duszy Zmarlej, odpra.
wione
zostanie
w
kaplicy
~menta.i;za św. Jó>;efa pr7,y ul.
Ogrodowej o godz. lG.30,
w
dniu 29, VIII. br.,
po c~ym
nastąpi
wypre>wadze11ie
na
miejsce wiecznego spoczynl<u .
o· smutnym: •1 bolei;nyrń o))_
rzędzie
zawiadamiają przyjaciół i znajomych
SIOSTRA oraz POZOSTALA
RODZINA

w

vm.

23.

dmiu

1973 r.

w wieku 89 lat w War-

zmarł

szawie

Z DOl\IU PAWLAK

żałobne

I. t P.

LUDWIK

najlepsza żona, najuknchańsza
Matka i Babcia,
C7.lowiek o
ogromnej dobroci, szłachctno§_
ci i

cierpliwości

ll<ODZINA
sierp·nia

1973 r.
<>pa.
nasz
<>jciec l dz.ia.

przeżywszy lat 64,
św. sakraimentami,

najdroższy

mąż,

dek

l\tĄŻ,

CORK!, SY!'<;
SYNOWA, ZIĘC
i

ANTONIEGO
RUDZIŃSKIEGO
serdeczne

składa

wanie

MARIA

RUDZIŃSKA

8, t P.

MARIANNA

GOSZCZ
sekretarz
kancelarii
param
św. Antoniego w Lodzi
Wyprowadzenie drogich nam
vwlok nastąpi w c1'wartek, 30
z

podzięko-

W dniu
25 sicr:ipnla 1973 r.
po dlugiej i ciężkiej chorobie
zmarła przeżywszy
lat 53

CZESŁAW

br.,

WNUCYZĘTA

Dyrekcji, Koleżankom i Kolegom, M'lodzieży i byłym Wy.
clrnwankom Technikum Ener.
getycznego nr 1 w Lodzi oraz
wszystkim,
kt6<r1y dnia 21.
VIII. 1973 r, wzięli udział w
uroczystości. pogrzebowej
me.
go Męża

S. t P,

sierpnia

w

MGR INZ,

emerytowany bibUote1carz
Odszedł od na.s
ukochany
Ojciec i Dziadek. Pogrzeb od_
by! się dnia 27 bm. na omcntarzu Zarz:>w w Lodzi.

26

zmarla

•\

WARY CHA

Dnia
· zmarl,
trzony

-

dniu 25. VUI. 191! r. "' wie.
ku lat 61, w Warszawie.

kościoła

św.

Antoniego w Lodzi (ul. Bydgoska 3), po mszy św. źalob
nej o godz. 16.00, na cmentarz
grzebalny św. Antoniego Ma.
nla (ul. Solec), o czym zMviadamiają pogrążeni w głębokiej

ŁOJEWSKA

W dniu
29 sierpnia br. na
cmentarzu św. Franciszka ;>rzy
ul. Rzgowsl<iej 158 w kapłky
o godz. 1•5.30, odbędzie się nal>o7"ńst.wo żal<>bne, a <> godz.
16 wyprowadzenie. zwłok,
o
czym p<>wiadamiają pogrążeni
w smutku

żałobie

ŻONA,

CÓRKI, ZIĘC,
WNUKI i ROpZINA

Dr med. Hannie Nagurskiej,
wyrazy głębokleg<> współczucia
z P<>Wodu śmierci

SYN, SYNOWA 1 RODZINA

Dr Jadwidze Adamskie,!. ser.
deczne wyrazy wsipólczucla z
powodu śmierci

M ĘżA

się

- Cóż to, jestj!m pierwszym gościem? ~ zapyta\ Werner od drzwi.

...

10.00 „czerwone ..Jino"
odc;
III (ostatni) i1lm telew. prod,
cz.ech. (kolor) (W). 16.30 Dz1en•
nlk TV (W). 16.40 „Sceny fan•
tastyczne" - film baletowy (W).
17.05 „Raport z Pólwyspu Hel"
z cyi{IU:
„Morskie spotkania'}
(Gdansk). 17.35 Program ftlmc•
wy (Lódź). 17.55 Dla mlodyc_h
widzów: „Antek". 18.40 .,Rodzi~
na" (W).
19.10 przypomina·
my, radzimy (W). 19.20 Dobra•
noc (kolor) (W). 19.30 Dztennllc
'l'V (kolor) (W). 20.15 „Czerwo•
ne wino" - odc. III (ostatni)
TV film fab. prod. czech. (kolor) (W). 21.35 Pryzmat (kolor)
(W).
22.05 Dziennik TV (W),
22.30 Studio przebojów (W),

OJCA
składają:

P~AOOWNICY

I.

~TF;DRY

KiLIN·i'K.I PSYCHIATRII
Al"\I w LODZI

składają:

DYREKCJA; PODSTAWO.
WA ORG..\NIZ.\.CJA PARTYJNA, RAD'\ ZAKLADO.
WA

i

WSPOLPltACQWNI_

CY ze SZP'l1AILA ~I:'lllSTER
STWA
SPRAW WEWNĘTRZNYCH w LODZI
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