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Cena 50 gr

Plenum Kl PZPR
Łódź, środa 17 lutego 1971 roku

Rok XXVII

członka

Biura Polityczneqo KC S. Olszowskiego

J erzy Lo rens i Jerzy Cha helski
sekr etarz am i KL
wtorek odbyło się w
plenarne
posiedzenie
KŁ PZPR, poświęcone sprawom organizacyjnym. Uczestniczyli w nim członek Biura
Polityc:t.nego KC PZPR, sekretarz KC STEFAN O LSWWSKI
oraz
kierownicy
kilku
wydziałów
Komitetu
Centralnego partii.
We

w eospodarce

Wzrost sprzedaży detalicznej
Z meld.1mków . .!akie na1>l:vnelv wvnikało. że 1>rzeł1>mowy
dla nasze2'o i.ra,ju rok za.czai sie w e:o•rnodarce 1>omyślnie,
PotwierdzaJa te info.rmacie ostatnie obliczenia
Główne2'o
Urzędu Statystyczne2'o. Sredni-0
w każdym dniu stycznia
prQ-dukcja była wy~za o 5 1>roc. niż nrzed rokiem; zatrudnienie zwiekszvło sie w tvm miesiacu (w oorówna1oiu
ze
stycllnłem 1910 r.) o pra1wie 2 uro.c.. a osobo.wy fundusz
p/a·c - o 3.6 1>roc.
Dziek>i roz:w!aza·niom orod U<kcvi1nvm or>zekroczyi; o<>Wazme
zadania eórn.iicv i hutn'lfY· Tel!oroczme doda.~kowe v.•·yld<cJ•bvcie
weela - do oolowy lute110
orzeklra·cza fuż 150 lvs. ton. Pona.dlola1nawa
orcxLlllkic'.ia
sta~i
zbl!,ża sie do 25 t:vs. ton h1,1•tni,cv bli'SCV sa Wiiec wyikona.nia
.iednef czwa.rtef <:Wel!o roc:ane<l(o
zobowi~za,n:a. feśli chod"ll\ o s.ta.1.
0

w or-ze-twór<Stwie r<>oY nad'_
t01WeJ.
Wieksza uwaoJ?e trzeba
też zwróclć na tramsoo.rt ke>leiowv. k·tórv w stY.c22niu nie orizewióu zanlanowanei ilości we1tla. cementu. k·rusz-vwa I nawcrow 'sztucznych.
w 1alk.iw.~
stoon-iu woł'l'neły na to z"mo•we

n~o.

sie wio.sennvim1 p.r.aiea.ffili na wsi.

tvm
że

Wiecef n'..iż za1kład•am<:> wv<tworo:<>no materiałów boudowlanvoeh.
Dra<>U.ia
W ke>moJecie niemaJ
a;a1łoJ?i bouoowlane.
WY111i•kd GUS ZW!raCa.ja również
UW.a"J?e na sla1be <>doe'Jnikd naszell!!n
iiosooda•roiwa•nia.
W orrzemvśle
chemicllnY'm nie WVlkoonaino no.
zadań w orod•u.kcJoi na1W0>ZÓW aZ()t0<wvch i k>a•L>C21l>klU sY'nte.tycz-

Jutro 6stron

W wielu województwach toczyly się we wt-Orek dalsze 11arady akt>·wu partyjnego. Są
one zwołane dla przedyskutowania
przebiegu
i wyników
\'lll Plenum KC PZPR. Se1·ia
tych narad począwszy od
wojewód:tklch a skończywszy
na dużych zakładach pracy rozpoczęła
się
niemal naza•
jutrz po plenarnym posiedze·
niu KC partii. W sposób jednak widocznv z dnia na dzień
przesuwają się
główne
akcenty dyskusji.
I tak o ile bezpośrednio
po plenum dominowały sprawy ocen przyczyn I
przebiegu
wydarzeń gr~!Lnio
wych, 0 tyle obecnie uwaga
koncentruje się przede wszyst·
kim na sprawa-eh przy_szłości.
Jest to w pełni zrozumiale, bowiem jak nigdy dotąd żywa
jest reakcja aktywu partyinego i lud'lli pracy na bieżące
wydarzenia w kraju. A one
nakazują przede wszystkim myśleć o wytwa.rzaniu i umacnia-

0

Premier Piotr Jaroszewicz
przyi ąl

H. Wehnera

b()ZU k'oncentracyjnego w 0W godztnach wie=o.rnych preświęeirmisu-Brzezi,nce.
zes Rady Mhn-i.stirów
Pi.ot•
Jare>szewiiez przyjął w gmachu · - - - - - - - - - - - - - - - URM przewod·niczącego fra kc)!
pał'lamentannej SPD w zachodnioniemieck·im
Bundestaga Herberta Wehnera.
W roomO'WJe, która przebiegała
w a-bmosferze wzajemnego zrozumienia, dokona.no rzeczowej
i 9zerookiej
wymiany
pe>gilądów. Dotyczyła <>na wszYsbkich podstawe>wych za.gadnień
•
stosun'ków p<>H1tY'cz,nych i gosooda.reozyoh
mifld•zy PRL I

C z ęściowe

przy wróc~nie

wycofanych
•
poc1qgow

NRF,

W godzlmach poram.nych H.
Weh.ner, Móremu towarzyszył
przew<>cliniczą.cy
sejmO<Wej Komi<Sji s,praw zaigra.nicz.nych pos. Józef Oz,ga-Mich~·l&ki przybyt do Krakowa. skąd udał sic:
na tereny b. httlerowsikie.go o-

Jacqueline
chora na raka?
Bul!wa•rowy dzien<llilk k<>ncernu Spriinge·r·a „Bhld" notuje pogłoskę, że ż<>na mu•1tiomilio-ne.ra
grec~iego
40-lebnia Jacquelune
onassios jest chora na raka. Ludz ie z <>tocze·ni 8
Onassisa odmówu!.i komein.tar•za na ten temat. Po tenta·t gre.cki wraz z
żoną prze-bywa obecnie w No:
wym Jorku.

rze

oe>wa1im:-e

zaleiilości

Warto

zrnniejszyli

1iuż

orzewozOIWe.

• •

d-O<d-ać. że sr>rzedaż
zwielr<>Zvła s'e w

deta1li.c~na
stYc-zn i.u o 5.5 oroc. Ten W2're>st iest
l!łównie wvnikiem
7!W'.eksren\a
sDrzedaży tO'warów nie.żVtwmościo
wvch Co 7.3 oroc.).
Pr·zemv$ł
cież.ki zna.c"Zlnie 2lWieks-zvł
dosta-wy na rYnek takich wy•robów. ia'k k.uchn<e l!a'L·owe. kotły i erą:ein'.ki c. o .. wallllnv. z.le-.
WY I zleiwozmvwakoi.

W czasie obrad zabrał głos
S. Olszowski, który poinformował,
iż Biuro Polityczne
ua ostatnim swoim posiedzeniu omówiło aktualną sytuację
polityczną i gospodarczą
kraju,
Ostatnie decyzje w
sprawie powrotu do dawnycn
cen mięsa i żywnosc1
stwierdził
sekretarz KC
były rozważa.ne już w styczniu. ówczesna jedna.k analiza
gospodarcza nie pozwalała na
takie posunięcie. Otrzymana
osta.tnio braterska pomoc ze
strony Związku Radzieckiego,

Zywa reakcia ludzi pracy
na decy zię władz
o powrocie do starych cen

w

bairdzień. że 71Wiek&z<>no ta•koonad ustaileinia. orod/Ulkcfe
eoześci zamiennY•ch do tra.k<toirów
I kO<tnbaoi nów 1JbOŻO'WWh. Przemvsl
Jeiritvrnuie sie oo•nadto
22wiekezoooa Produk.cia oo&z:u.k,i w.irnwh teleiw:=rów i maJl!ln<!-tofonów. Pr:aemV1Sł lekkd
orzekroczy! udaonla
w or<>dUJkc.ii
tJka.nLn wszy„tkich roorzadów
wYr()bóW dziev.•iaorsk>icil.

wa•runlkn oierwszen dekadv stvozn•i.a. Z melcliu1t11ków Mi•ni.st.erstwa
Komuni•kaC-i·i WY1ni1ka. że koleia-

Łodzi

•

zwraca uwaie:e oriz.ek..roczenie z.-,.
dań
w orooukcfi tra.kte>rów.
maszvn. urzadreń I nal!'zediz.i dla
roln!oetma.
Jest to k,rzeoia~a
w'.a-domo.ść
orzed zbli-żaia<C'\''m\
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Bolesł a w Koperski I sekretarzem
Komitetu Łódzkiego PZPR

ł: O D ZKI

Po m yślny st y cz eń

u działem
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Jak pSJ!lliętamy, 7 stycz·nb
br.
Mrnil!ter&bW-0 Komu.n i•kacji
:oawiesito kursowanie pe>nad 40
pociągów
dal<>kobieimych.
:o
ki·~ku
jed•naJ< d.nia·Ch przyw.-ocono kl.llrsowa.nie
d-wóch par
pe>ciągów:
e<kspresu „Pomorzan>n" oraz pociągu pospiesznego
„Bałtyk", Od 18 l>m. MLnisterstwo
KomunLka.cji przywraca
da•lszy<!h 20 par pociągów dalek<>b ieomych. M. 1n. od czwartku, zgo.donie z r<>Zklad<>m jazdy
kursować będą
takie pociągi„
jaok: oso·b()Wy nocny na trasie
Warsi.awa - Szozedn, p~piesz
ny dzieu11ny z LubhLna do Kr ak<>wa i z Wars.za•wy do Wrocła-wia, Jele·niej Góry i Kłodz·
ka, poępieszmy n-ocny kursują
cy na trasie Bi-aly&te>k - Po2lllań. Również od cziwa~tku pociąg
„Ka•rpa•ty'' zn()WU prowa„
diz ić będz ie waigony z Warszawy do Przemyśla i Zagórza.
PO<Zostałe nie kursujące ;eszcze pocią.g,i, przywrócone będą
do ruchu w n-ajl>ll®szym czasie.

niu klimatu
niezbędnego
dla
niczym nie zakłóconej, w•możonej produkcji.
Nastrój wtorkowych dyskusji
ks1.tałt<>wały
reakrie n~ dervll.ie Biura Polityrznego KC
PZPR i rządu o przywróceniu

ren na mięso i inne artykuły
sprz<>d 13 grudnia
ub. r. By! to także temat nr I
na wszystkich wtorkowyeb naradach
pro<lttkcvliwch
czy
związk<>wych. Mówiono o tym
(Óalszy ciąg na str. 2)
spożywcze

umożliwiła
podjęcie
decyzji
o powrocie do cen grudniowych.
Krok ten z ostał zrobiony z myślą o przyjściu z
pomocą
rodz-inom o najniż·
szych dochodach. Kierownictwo partii i rząd u liczy powiedział S. Olsv:iwski że
klasa robotnicza odpowie na
te decyzje rzetelną pra.cą, dodatkową produkcją, pozwalającą m. in.
na zwiększenie
eksportu.

W dyskusji zabrało głos 15
mówców,
którzy
poruszyli
wiele
istotnych problemów
dotyczących sytuacji
społecz
no-politycznej kraju i Łodzi,
a
także
problemów
pracy
wewnątrzpartyjnej,
Szczególnie wiele miejsca poświęcono
omówieniu warunków da.lszego rozwoju
przemysłu łódz
kiego oraz miasta.
Plenum przyjęło rezygnację
ze stanowiska
I sekretarza
KŁ
i członka
Egzekutywy
Kf, Józefa Spychalskiego •
Również w związku z przejściem do innej pracy Plenum
odwołało
ze sta.nowisk sekrctar..y KL i członków Egzekutywy KŁ Mariana Kulińskiego i Jerzego Mokrasa.
I sekretarzem KŁ wybrano
BOLESŁAW A
KOPERSKIEGO,
dotychczasowego
szefa
Polskiej
Misji
Wojskowej
PRL w Berlinie zachodnim,
sekretarzem
do
spraw
e·
konomicznych
JERZEGO
LORENSA
d0 t h
'
•
yc czasowego
wiceprzewodniczącego
Prezydium RN m. Łodzi, sekretarzem do spraw propagandy -
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Jak

się

zamierza

gospodarzyć

4SO mln

Dodatkowe fundusze

zł

pań sł wa

no leczniclwo i pomoc spolecznq

-==
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Zmiany w ustawie budżetowej na bieżący rok, przed·
stawione na ostatnim posiedzeniu Sejmu, przewidują znaC7'ne zwiększenie środków państwowych na ochronę roro·
wia i pomoc społeczną. Na te cele wydanych zostanie w br.
około 450 mln u, oo stanowi prawie polowe projektowanego zwiększ.enia wydatków budżetowych państwa na cele
socjalne.

W jaki s-pooób )<wOlta ta zo·
sta•nie wyikorzysta.na?
Ogóllniie

biorą<:,

zosta.ni-e

ona

prze1macz<>na na poprawę warunków
p<>bytu che>rych
w
suphtala.ch i i·n.ny.ch zakładach
lecznioetwa zam.k1nięt<>go, zwięk
sze•nie
zaO[la•brzenia szpitaLnic~wa w le·k i, a
w zakresie opiek.i so.cja•Lnej - na podniesien.ie zasi~ków dla osób znajd ują.cych
się
w na.jt!"udniej5zej
sytua-cji ma-teria.Lnej oraz na
popra-wę
wy·po sa ,żenia
domów
p<>mocy społecznej_
Decyzje o zwięks.zeniu
wydatków państwa
na te cele ,
podjęte
w oloreSl<>nej,
nieła.twej przecież sytu-acii gospoda-l'C·zej kraju, dowodzą, że potrzeby socja-1ne tra•ktowane są
obeonie priorytetowo w polityce wewnętrznej nowego k-ier<>wniicbwa rządu. W ciągu zaledw ie 7 tY'god•ni jego pra.cy przypada .j ącej
na
okres n.iewąbpli<wiie
sz.czególn!e trudny „na'lezi<>no możluw-0ść realizacji
jeszcze
jed•nego
społec7'nego
postu'1atu - i to w dziedzcn ie,
która dotychczas , spychana by-

Ludzie

ja na
dalmy

maTgLnes. Jest
konse•kwentny

to
w
dzia·ł a·niach
zm ie.r,zaJąocych
do
poprawy świadczeń socjalnych
na rzeco: ogó~u społeczeństwa.
Dodatkowe wydatki państwa
na potrzeby lec1lnicllwa wyniosą
blisko 330 mllil zł, z czego
200 mln pr.ze„na.c:z.a się na poprawę
wairunków
le·czeoia w
szpiJta<la<>h, Poprawi to za<>pa1rzenie w b-ieliznę pości<>lO<Wą,
<>Pa•ł, śro.doki do
ubrzymywa•n ia
czystości, wyiposażenie sal szpitalnych Ltp.
Przepr<>wadzony
także
zostanie szereg niezbęd
nych remoontów i napra•w. Część
k.w<>ty
prze1lnaco:ona
zostan ie
na
zwiększenie
zaopatrzeinia
s7.phta1Ji w lekaTstwa,
Zakłada
się
także
p<>pra«.vienie opieki nad chorym w s1,pita.lu, a to dz.ięki prze1lnaczeniu
błi&ko 60 m1n zł na dod,abk<>we
etaty d·la śred•nie,g o persrynel'll
medy<>1lnego. Ume>żlilwl to zatrt>dJn.ienie w skali rooku około
2 tys. pie•lęgnfa.rek
! >nnych
a'bse>lwe•ntów
śred'flich
sz,kół
medyczmych.
DodatikD'We tu1ndusą:e przeznaczono r6W111iet dla
więc

kro·k

pragną porządku

porzqdek zolezy od ludzi
zasy są takie, że nikt we frazesy nie wierzy - stwierd ził w ubiegłą niedzielę sekretrrz KC J. Szydłak na
spotkaniu w Teatrze Wielkim w Lodzi. W poniedziałek wieczorem dowiedzieliśmy się o decyzji przywrOcenia cen żywności sprzed 13 grudnia 1970 r. Nikt we
frazesy nie wierzy i nowe kierownictwo rozmawia z narodem metodą faktów. A fakty są takle, że potwierdzają realność programu poprawy warunków życia ludzi pracy, programu,
który powstał zaledwie siedem tygodni temu. Tego, co zrobiło nowe kierownictwo w tak krótkim okresie, nie zrobiono poprzednio
przez wiele lat. Ostatnia decyzja jest najbardziej wymownym potwierdzeniem zarówno realności programu jak I nowych metod
rozwią zywania problemów społecznych.
„żelazną regułą naszej polityki gospodarczej I naszej politylci
w ogóle n1usi być zawsze liczenie się z rzeczywistością. szef-Olea
konsultacja z klasą robomiczą i inteligencją",
Są
to słowa

f

JERZEGO
CHABELSK,IEGO,
dotychczasowego I sekretarza
KD
PZPR - Sródmieście.
W
skład Egzekutywy KŁ wybra.
no .Ma.riannę Wieczorek - robotnicę
z ZPW im. 9 Maja
oraz Józefę Żabillicką, robot.
nicę z ZPW im. A. Struga.

PCK na p()pra•wę opieki nad
chorymi w domu.
Ze 12-0 mln zł, jakie państwo
prze1.na.czy dodatkowo w tym .
roku na cele p<>mocy społecz
nej, 100 mbn zł wyikorzysta.ne
zo-sta.nie • na podniesienie stałych 1 <>kresowych zasitków dla
osób 7Jnajdujący<!h się w najtrudniejsreó
sytuacji ma.terialnej I życi<O<Wej.
Umooż1i-wi
to
wypłacenie wsizystkim zakwalifik<>wanym do <>trzymywa•nia w
sta.!ej formie pomocy pienięż
nej tpo•nad 40 tys. osób) kwotY w wysdkości 780 zł na przestrzeni całego r<>k'll. Na.tomiast
zasiiłki <>kiresoowe wypła.ca•ne bę
dą na pozi•<>mie najniższej emerytury.
Dzięki
dodatk<>wym
fund-uszom
3lu1<,widO<W-ane
zo·
staną różini.ce w wysokości faktycznie
wypła.ca 1ny.ch
zasiłków
miedzy poa<:zegóLnym1 w<>dewódzb,yami, co miało do tej
pory miejsce.
PIC>Z°"taie 2-0 ml1n >:! Jl'Me„nacza się na pe>pra.wę warunków
p()bytu
pensj()narius·zy w domach
opieki społec1lnej, Pozwoli to na wym<i1an~ zutyte,go
wypos-ażenia, zaikup sprzęty rebal>i•litacyjnego dda 1'uidzi starych, uru.ch<omienie kUJChini w
niektórY'ch domach ditp. Za pleniąd'le te pro:eprowad•zi się tak·
że
wiele nie1ibęclmych remontów 1 napraiw.

I sekretarz
BOLESŁAW

KŁ

PZPR '

KOPERSKI

UrOdził się w 1921 r. w Ło•
dzi w rodzinie robotniczej. W
latach
1935-42 pracował jako robotnik, a w r. 1942 ~Mtał
wywiezio·ny na roboty przymu·
sowe do Niemiec. Za próbę U•
ciecz.ki osad:i;ono go w obozie
karnym koło Lipska.
Po wyzwoleniu powrócił do
rodzinnego miasta i podjął pra•
cę
jako robotnik w dzńsiej
zyc1' Z?l!:ladri:~ im. Ob~">ń<eów
Pokoju. W roku 1946 wstąpił w
szeregi PPR. Jednocześnie rozpoczął działalność w organizacjach młodzieżowych - najpierw w ZWM, potem ZMP.
w Jata-eh 1949-50 pełnił funk·
cję przewodniczącego
Łódzkiego ZMP.

Zanądu

W roku 1950 został kierownł·
kiem wydziału ZG ZMP. W la•
tach 1954-55 prac-0wał w WY•
dziale Organizacyjnym .K C PZPR
a w 1955 r. przeszedł do 9racy
w
MLnisterstwie Spra.w Za•
granicznych, gdzie pełnił mię
dzy innymi funkcję sekretarza
POP i wicednektora departa•
mentu. W r. 1965 został mianowa.ny szefem Polskiej" Misji
Wojskowej PRL w Berlin.ie za•
chodnim.
Ukończył
studia w Szkole
Głównej Służby
Zaf;Tanicznej,
uzyskując stopień magistra.

18 - 19 lutego
narada ministrów
spraw
za granicznych
Ule ładu
Warszawslc iego
W dniach 18-19 lutego br. w
Bukareszcie odbędzie się nara•
da mlnistr6w spraw zagranicz•
nych państw członków U•
kładu Warszawskiego, na któ•
rej omó~one zostainą probie•
my :l!Wiązane z preygot~a
niem europejskiej konferell\Cjl
b~ieczeństwa i wspólprący.

Edwarda Gierka z przemówienia sprzed kilku tygodni (20. I. br.).
Usunięcie bezpośredniej przyczyny niezadowolenia klasy robotniczej - anulowanie grudniowej podwyżki, jest dowodem wniknięcia w tę rzeczywistość, do.wodem myślenia kategoriami szarego obywatela, który · nie ma portfela pełnego pięćsetek. Nie
ma I dlatego ostatnia decyzja razem z poprzednimi - o podwyżce najniższych plac, zasiłków I emerytur i utrzymaną w mocy obniżką cen niektórych towarów przemysłowych, wpłynie do•
d a t n i o na jego budżet . Jeden z młodych pracowników pqe·
wlekarnl z dużych zakładów bawełnianych określił to tak: „:Pia
na,s młodych ma to mniejsze znaczenie, ale mojej matce, która
Jest tkaczką, będzie na pewno lżej".
Liczenie się z rzeczywistością obowiązuje jednak wszystkich.
I tych „na górze" I tych „na dole''. Decyzja o anulowaniu pod·
wyżki była możliwa dlatego,
że
otrzymaliśmy długoterminowy
kredyt ze Związku Radzieckiego, który trzeba będzie spłacać.
Poprzednie decyzje pochłonęły już mlllardy złotych. W gospodarce, niestety, nie ma nic za darmo. Nie wystarczy chcieć
poprawiać warunki bytu ludności, trzeba m Ie ć na to. Nie chOdzi tu o pieniądze, chtldz! o towary. Pieniądz bez pokrycia w to·
warach jest tylko papierkiem. Dotychczasowe decyzje od wszystl<!ch wymagają rzetelnej pracy właśnie dlatego, by nie było sytuacji, w której za na sze własne pieniąd ze nie możemy kupić
tego, czego chcem y i potrzebujemy. Każdy dzień zatrzymania
(Dalszy ciąg na str. 2)
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podwyższonych opłat

Zniesienie

Zywa reakcja

Nominacje zastępców przewoaniczącego

ludzi pracy

Kon1isji Planowania przy RM

za skierowania do domów FWP
PrzedJstaiwioeie1

uzyskał

PAP

w dyrekcji nac:oelnej FWP Ln·
z diniem 17 bm.

że

f<>rmacdę,

stosowamie
za sici.erowa.nJ.a do do.mów Fu111duszu
w
Pracowniczych
Wczasów
szczególnie atir.akcyjnych miejw ciągu całego
scowośoia>ch,
rO'ku lU'b w glqwnym sezcmie
Zróimi'Cowawypoc-zynik'owym.
111ie to zastosow111no w poeząt
co ozna-czało, że
kach br.
dz.ie.nna 01Pła.ta Oprzy wczasach
najbardziej
w
pe~nopłatmyoh)
m~ejsc<'.l<Wofoi'8c'h
atrnkcyj.nyc h
wynosiła 7o zł d•ziennie, a więc
była wyższa o 10 zł od uprzedW określonych pro.po·rciiej.
cjach z.miany te oobi,jaly się
opłatach "W'Czasowych,
ta•kże w
<Jll>j ętych różine,g0 rodzaj.u ulmi.
ga
zostaje

zamiiecha,ne

pod1wyższonych

0ipłat

zgOOinie a wytycz-

Obecnde. -

Na Antarktydzie
coraz cieplej
wyinilka z ostabnio zabadań lenLn,gradzlody Ankich gla-cjologów tarktydy systematyc1mLe cofają
kier'UlnkU Bie,giuna Pół
się w
nocnego. Zmniejsza się nie tYl.;wie.c21nej
powierz.chltlia
ko
zmairzliny", ale także glo.ba lJeżeli
ciężair lodowców.
ny
tern.po t<ll;;>nienia lodowców utrzyma się na dotychcz.ase>wym
niedlu,g;m
to w
poziomie nrngly
już czasie statkJi będą
pływać w pO'bJ.ili>u Biegu•na Pół
nocnego,
tctpnien·ie lodoiwGwałtowne
ców ,.;wiąza•ne jest z wyraźnym
oci·epleniem się kiLiJmatu na naszej planecie.
Jak

kończonych

GATT

nymi CRZZ - FWP wraca do
starych cemmLków obowiąz.ują
cych w 1!1'70 r. i w oparciu o
będzie
się
nie rozpre>wadzać
marzec.
na
już
skiere>wania
Również 0ipłaty za skierow·a1ma
wcz3isowe do zn.kładowych ośrodków wypoczynku po·zo51taną
na ubiegłor„cr.nym pa.ziomie.
Decyzja ta daje jedinoi;naci.ną
ocJ,pow1edź na liczne w :>statmm okresie wątp!iiwoścl ł pytania w sprawie kształtowania
się cen wczasów. ZoS<tała ona
z myślą o uła<bwieniu
poddęta
wype>ezynku lud.ziom, zmaszcza
mniej zarabiającym. Równoczenie uże
śnie zdecydowano,
legnie zmianie w domach FWP
a zwiękobeonie,
isbniejąca
' szona w styozni'll br. sta·wka
wy·
Wyżywieniowa określona
w
A zatem sokości 23 zł.
p;:zy6
p<Mączeni'U z decyzją
u1>1e,glorocznych cen
wróceni>u
na mięso i niektóre artykuły
to b~
ozm.aczać
spo-żywcze polepszenia
motl<mosć
dzie
sta·nda.rdu wyżywienia. To, w
mo-i:Liiwośoi te
stopniu
jakim
w pra•ktyce wykorzystybędą
wa.ne - z,aileżeć będzie o-d perwczasowym,
s<>nelu w domu
Dyrekcja FWP za,p ewnia jedna,k, że p0<dejmowane ob~cnie
sta.ranl·a p<>wimny dopre>wadz1ć
wczaobsługi
do połepszendą
sowiczów.
Jednocześnie dyrekcja na~zel
na FWP povnfOrmD<Wała, iż w
01>racowa•niu z,naJ.d·uje się proopłat za
za.sad
jekt nowych

w

skierowa.nia

wczasowe,

światowym

(Korespondencja z Genewy)

*

SPORT

SP@łT w
Młodzi

żywności.owe

! surowoee. Spadnatomiast nieco ceny metali niesz.la,chebnych i surowców re>Lnych.
Zdaniem tej orga.nizacji, na
spadło
ub. rO'ku
prze&trzeni
także tempo wymiany hand.Lewej. W I połowie roku im.port
uprzemysłowionych
krajów
wzrósł o 17 proc„ a eksport o
119 proc„ w II połowie impwt wyniósł 1-0 proc„ a eksport 8 proc.
GATT nie dY"'po.nuje jeszcze
petnymi prognozami dotyczący
mi ukształtowania się zen w
119"11 r. Po.nieważ jedina•k ceny
eks.portC>We wzrosły powszech·
nie w ostatnich miesiącach, w
genew!lkiei siedziibie GATT ni-e
wyklucza się ponow.nego pojaLnrtacyjwien·ia się tende.ncji
nych w gaspo<ia•rce Europy zaz
związanej
sL1nie
chodnie.1,
d0<larem.
ły

SPORT* SPORT

*

SZKOLE

szczypiorniści

MKS
ostatnio we

"PolesieJ' bawili
Wlocla•wku, gdzie wzl~l i ud.ll'.ał
turn.'.eju zorga11.:zowanym z
w
okaz.li rocznicy wy:owe>:eni„ tego miasta.
LC>d:c'.anie pokonali: Goplanlę
I
Mll'2>ovię
10:5,
Inowrocłaiw
Pl~ck 19:10. Ma·zowię II Pl!'.'ck
8:5 e>raz przegraLi z Juna.keern
10:11 ; Jutrzer.Jka
Włocławek
Płock 7:11.
Polesie zajął trzecie
MKS
m'.ejsce w tu,rn'.eju Za Jutrzen(ml
ką i Junakiem.

KukułeczKa ołaci.„
za pięć trafień zwykłych 1.881,
za cztery trafienia premiowa·
ne - zł 195,
za cztery trafienia zwykłe zł 95,
za trzy trafienia premiowane
- zł 20,
za trzy trafienia zwykłe
zł 10.
Na główną wygraną przypada
50-0.000 złotych.

ratka"

"

PP Tota•liiza toT Spo·rt'Owy zawiadamia, że w zakładach piIkarsk•ch z d'nia 13 lutego i9111
r. stwierd'l:e>no:
3 rozw. z 13 trafie.nlami wygrane po 72.549 zł, 2'2-0 ror.w.
z 12 tr a.fien·iami - w yg-ra ne P"
989 zł, 3.050 toZ1w. z 11 trafiewy.g.rane po 71 tł,
niami
18.112 r<iaw. z l<O tra.fieniami
wygr a•ne po ~2 zł.

•
• * T<>tc>-Ló11ka

W za kła.dach
3 rozw. z 6 trafienia•mi
wygr. po 864.039 Ził, 3 re>'INI. z
wy,gr. po
5 ~af. prem.
864,039 zł, 496 rozw. z 5 ~ra·f.
wY1gr, po oikoł-0 6.500
zwykł. 212.0!1'7 ro7lW. z 4 trafieniazł,
mi - wyigr. po 195 zł, 350.0217
rozw. z 3 trafieniami - WY'!tT.
po 12 zł.

Lepiej pracować- łatwiej żyć
ro-wata swą
cy. 80 proc.

S:owalnia i krojownia Za.kła·
dów Przemysłu Dziewiarskiego
„Pafino". Rozmawiamy z kobietami, które w poniedziałek
w z:ikładzie, przy maszynach,
dowiedzjały się o decyzji przywrócenia starych cen żywnos
piękny
Otrzymałyśmy
ci.
prezent na zakończenie prac)',
do domu radosne
wracałyśmy
mówi jedna z
jak nigdy
nich. I już nie pojedyncze glo·
sy, i już trudno notować na•
jednocz!!śntP
M6wią
zwiska.
StJOntanic7lnie i z tą samą radoś
będzie
cią. Mówią to samo lepiej
łatwiej żyć i chce się

lepszej pra-

chęć

dwutysięcznego ze·
społu stanowią kot>iety. I wie·
dzą one doskonale jak potrze lina, poszukiwana i ciągle jesz.
jest ich
cze niewystarczająca
na
Odpowiadając
produkcja.

apel górników i hutników pod·
jął zakład zobowiąza1nie dodat104 tysięcy
pr·o dukcji
kowej
sztuk gotowych wyrobów. Prze·
pracowano już przy jego realizacji dwie kolejne mi.nione so·
bo.ty. 13 bm. dokona.no pierws:z.ej wypłaty za te dodatkowe
godziny pracy, przyjmując na
przyszłość

wypłaca111ia

zasadę

tego wynagrod;oenia w następu
jącą po przepracowanej sobo·
cie środę. Tak więc d:z.iś ko·
lejne rozliczenie.

pracować,

produkują
„Pafino"
ca niemowlęce i dziecięce ubranka, już wcześniej zadekJaZałoga

Dodatkowe maszyny
z radomszczańskiei ,„Fazen}'''
kresie "'" iększonych za daf! budownictwa.
wy15on.a
„Fazena"
Ponadto
50 tys. żeberek do kaloryferów
oraz 1 tys, rusztów do kuch.ni
(dotychczas załoga
i pieców
tych wyrobów nie wytwarzała)
oraz częSci zamienne wartości
2 mln zł do pras próżniowych.
Jest to czynne poparcie dla
partii i rządu w
zamierzeń
dzied:oin.ie przyspieszenia poprawy warunków mieszkaniowych

Fabryki MaszYn „Fa·
zena" w Radomsku postanowiwczoraj wyprodukować doła
da•tkowo 5 pras próżniowych i
eksploatacji
je do
prieka:oać
jut na początku II półrocza br.
wytwarzaSą t-0 maszyny do
nia. cegły (6.400 sz.t. na godzinę); wartość każdej z nich wynosi 800 tys. zł. Przy ich pomocy będzie m<>Żna wy prod ukować do końca br. około 13,s
mln cegieł; poważnv zastrzyk
w o·
budowlanego
materiału
Załoga

Wpływ

wczo·raj prac<>wał
Od dawna ju?; nie
obserwowano tu tak dużego
parą.

p. Wla·
Pomoc kuchenna BartOd~iejsliia, ' która
dyslawa
do praod 8 lat
przyjeżdża
~woje
ma
cy z Justynowa,
dzieci (5 lat i 1,5 roku). Musi
aoo
nimi
płacić za opiekę nad
skutek
a na
zł miesięcznie,
w
obrotów
zmnit'ijszenia się
„Balaitonie" jej zarobki zmataok. 200 zł miesi~cz.nle.
łv o
artykułów
cenv
gdy
Teraz,
do ro·
wTócą
żywno!idowych
poziomu, wszyscy
przedniego
dwójnasób.
odczują to w

SPORT

*

Kierow·n~ik

calego „kombina·
ga.stronomimmego, p. Ka·
ukrywa
nie
zimierz Gielzak

tu"

zadowolenia.

konsumentóww

ruchu

ludności.

na budżet rodziny

„Bala ton"

pełną

SPORT*

*

KC PZPR z.robiono dla ludzi
pracy znacznie więcej niż upuednio przez lata.
Podczas narad zrodziło się
Lnicjatywy
inicjatyw.
wiele
zwiększenia produkcji wyrobów
rynkowych wyszłv r6wniet od
ZPDz im. P.
łódzkich ?.>ałóg:
Findera, Ł;;o';PO im. M. Fornalskiej, Zakładów „Elan" i lin·
nych pn;edsiębiorstw.

Wyraża

też

po-

ze niewątpliwie ka_żdy w
kraju z ulgą p.nyjął tę decyTaki sam pogląd ma na
zję.
także kierowniczka
- rrawę
tę
sali barowej, p. Janina Rybic·
gospodyni 4.
ka, ,,w cy,vilu"
decyzji
osobowej rodziny. O
dopiero
się
władz de>wiedziala
z komunikatu
rano
wczora;
radiowego. „To dla mojej ro- '
dr.inv stano\•'i różnicę ok. łOO
zł miesięcznie .•• "

gląd,

J.

SPORT

SPORT*

*

POTĘGA

SPORT

* Bokserzy

*

Gwardii iadq do Hutnika
Widzew walczy w Radlinie

Mecze bokserskie o mistrzostwo I i II ligi cieszą się nie
zainteresowaniem.
słabnącym
Stanowią one przegląd naszych
przed
pięściarzy
najlepszych
turnie.iem,
międzynarodowym
który ma się odbyć w dniach
Chodzi
1-7 marca w Lipsku.
o wytypowanie ścisłe]
także
kadry przed mistrzostwami Europy, które odbędą się w Madrycie.

2:2 19:21
Bielsko
2 :2 18 :22
Kielce
5. Gwardia Wrocław 1:3 16:22
6. Wybrzeże Gda1isk o:4 10 :JO
Tak więc liderem jest drużyna trenowana przez P. Szydtę.
Turów wygrał z BBTS 15 :5 i z
12 :6. W nieGwardią Wrocław
dzielę ·w grupie tej odbędą się
BBTS.
spotkania: Gwardia
Turów, Błękitni
Wybrzeże Legia.
3. BBTS

ł. Błękitni

TABELKA GR.UPY „A"
1. Turów Turoszów
2. Legia Warszawa

4:0 27:11
3:1 28:12

SI. Wagner
..
na trzecim m1e1scu
M! esięc~nck

„Lekka Atletyka"
najlepszych
sprinterów PolsW.. W biegu na
100 m sklasyfikowanych zostato
160 b iegaczy.
Na p '.erwszym m iejscu znajduje się Z. Nowosz - 10,2, na
G. Gr.amse. Trzec'.e
drug im Z'lszczytne m ' ejsce zajmuje St.
Waii;ner 7 lódzk\ego AZS - 10,3.
Ponadto z łódzk i ch sprinterów
wyroz111 nno J. Czerbdaka
10,5, Sicińsk\ego - 10.8, Stępnia
- 10,8, Bisa - 10,8, świątka 10,8 i Fortuni.aka - 10,8.
opracował

Dobrą

listę

czwartą

pozycję

zal·

m'Uje sztafeta 4 x 100 m AZS 40,9, Sztafeta ta biegała w skła
dzie Oleński, Siciński, Czerb·
nia1k i Wagner.
Przed AZS znajdują słę srtafety Legii - 39,9, S~ry .- 40,R
i Zawiszy - 40,7, S.klasyfiikowano 103 ntafetf.

; DZIENNIK ŁQD~lil ni: 40 (7012~ ;

1.
2.
3.

4.
5.
6.
w

TABELKA GRUPY
Gwardia. Warszawa
Gwardia Łódź
Avia Swidn.ik
Stal St. Wola
Hutnilt N. Huta
Stoczniowiec
niedzielę

odbędą

„B"
2:0 13:7
22 :18

2 :2

2:2 19:21
1 :1 9 :9
1 :3 15 :23

się

na stę

mecze: Gwardia WarszaStal, Hutnik - Gwardia
Stoczniowiec. Ło
Lodź, Avia dzianie mają szanse wywie.<:ienia z Nowej Huty przynajmniej
jednego punktu. Gwardia przeze swoją imienniczką w
grała
stohcy 7 :13, ale u siebie ro7,gromila Avię 15 :5. W drużyni e
Hutnika najprawdopodobniej nie
zobaczymy Dragana, powinien
natomiast walczy ć reprezentant
WystąPolski - A. Jagielski.
muszej,
wadze
w
on
pi
względnie koguciej. Lodzianie w
Nowej Hucie walczyć będą niemal w tym samym sl<ładzie
C'O z Avią, z tym, że drużyna
wzmocniona będzie Pacholskim.
Bokserzy Widzewa walczą o
do II ligi w drugiej
wejście
grupie.

pujące

wa -

TABELKA Il GRUPY
1. Olimpia Poznań
2. Stal Rzeszó\f

3. Górnik Radlin
ł. Maz:ur Ełk

2:0 13:1
2:2 23:17
2:2 20:20
&:2 18 :22

O:2 6 :lł
5. LTS Gliwice
6. Widzew Lódi
W niedzielę odbędą się nastę
Górnik Rapu.iące spotkania:
dlin - Widzew, Stal Rzeszów Olimpia Poznań, LTS - Mazur
Liczymy, że widzewiacy
Elk.
bez , poważniej szych
po tra fłą
pierwsze
wywalczyć
kłopotów
miejsce w swojej grupie i zakwallfikują się do spotkań finałowych o awans do I ligi.
(Il)

Wł. Piech
w reprezenlncji

Polski
PZB d Gko.na ł pewnych zm'<u1
w składzie reorezentacji Polsk i,
turniej
miecfa:ynarodowv
r_a
pięśc:.a.rski w L'.psku.
Oto ostateczny skład nas.zych
zawodników od wagi pap:erowej do ciężkiej: Błażyński, Ja1(.ełsk '. , Go-tfryd, Tomczyk, GruZakrzewski,
Dubisz,
ctz:1lski,
Ru<i.kowsk•i . S'.tkowski, p:ech i
Trela. w drużyn'e tef jest jeden reprezenta nt Lo(')Zi - Wła
z Widzewa.
dysław Piech

LKS

Górnik
li
Zabrze li 1:0
Kude>W!e
wiadomo, w
,.;grupowanłu
na
Ostatmo komblnowar.y zespól, złożony z zawodników [Yerwszej i drugiej
drui:yny ŁKS zm'erzył się tam
Ja•k

przebywają
oiłkarze ŁKS.

z

Gń r'li: ka
reze:wam:
l:O {O:O),

wygryw.adąc

K. Secomski urodził się 26 li·
stopada 1910 r. w Kamie1'lsku,
pow. Piotrków Trybunalski, w
Ukończył
rodzinie chłopskiej.
studia ekonomiczne, a
wyższe
następnie uzyskał stopień dok·
tora nauk ekonomicznych i ty·
tul profesora zwyczajnego nauk
ekonomicznych. Obecnie - zasekretarza nąukowego
stępca
Polskiej Akademii Nauk i czło·
nek rzeczywisty PAN.
w okresie od 1955 r. do 1968 r.

był

zastępcą

Zabrze

(m)

przewodniczącego

przy Ra·
Komisji Planowarua
dzie Ministrów. Bezpartyjny.
Prezes Rady Ministrów mianował mgr inż. Jerzego Olszew·
skiego zastępcą przewodniczące·
przy
go Komisji Planowania
Radzie Ministrów.
J. Olszewski urodził się 24
marca 1921 r. w Częstochowie
w rodzinie inteligencji pracują·
cej. Stud.ia wyższe ukończy! w
Politechnice śląskiej uzyskując
mgr inżyniera cheml\.
dyplom
Obecnie Jest docentem kontrak·
towym i kierownikiem Katedry
Organizacji i Ekonomiki Pro·
dukcji Przedsiębiorstw Politech·
nikł Sląskiej w Gliwicach. Posel
ria Sejm PRL. Członek PZPR.
Prezes Rady Ministrów mia·
mgr inż. Jana Chyliń·
nował
przewodniczązastępcą
sklego
cego Komisji Planowania przy
Radzie Ministrów.
29
J. Chyliński urodzi! się
stycznia 1925 r. w Warszawie w
inteligencji pracująrodz.inie
W okresie okupacji brał
cej.
czynny udział w pracy konspiracyjnej jako członek ZMW, a
jako członek PPR.
następnie
Walczył w oddziałach AL „Pod·

hale" na terenie woj. krakow•
skiego. w 1952 r. ukończył stu•
dia wyższe w Moskiewskim In·
uzyskując
stytucie Lotniczym,
stopiet1 mgr inżyniera budowy
sllniltów lotniczych. Po ukoń·
czeniu studlów pracuje w prze•
od 1961 r.
myśle lotniczym, a
na stanowisku dyrektora Instytutu Lotnictwa. Od 1970 r. jest
Zakła
dyrektorem naczelnym
Technicznych
Urządzeń
dów
w Swiętochłowicach.
„Zgoda"
Członek PZPR.

• *

*

Rady
prezes
Równocześnie
Janusza
odwołał:
Ministrów
Anuszewskiego, Jana Kuczmę 1
Janusza Walewskiego ze stanowisk zastępców przewodniczące·
przy
go Komisji Planowania
Radzie Ministrów.

t-----------------·

Polak
•
w wyprawie

na Mount Everest
'

Po1ski atpi•n.1sta i filmo·w lec,
Jerzy Surdel i grupa jego zawspółtowarzysiy
gra.niicznych
wyprawy h.imiędizyina•rooowej
malask'iej d"ta,rli w ponie.dziado Kalkuty i
lek wie-czo'N!m
w wtorek' po południu odlecieli do Kabmand•u. W WYP'rawie
z
aLp un istów
32
uczesbniczy
celem
Jej
d•Wunas>tu krajów.
jest z.dobyicie najwyższego <iczytu świafa Mollln't Eve.restu dzi ew.iczą dro.gą po ścianie połud·
ni<>w•o-<lla<:hodni-ej.

~~~~~'-~

Ludzie pragną porządku
porzqdek

zależy

(D11kończenie ze

-

od ludzi

str. 1)

towarów P.otrzebnyc:h na rynku, grozi taką właśnie
sytuacią, czyli zachwianiem rownowagi rynkowej. Każda dalsza
obmzka cen, cz~ podwyżka plac jakiejkolwiek grupie pracowmkow grozi, krotko mówiąc, tym, że portfel będzie pełny, ale
sklepy - puste. Prawa ekonomiczne są nieubłagane i na to nie
ma rady. Liczenie się z rzeczywistością wymaga więc stworzenia
n aj ple r w r~ze~ gospodarczych, a potem - gdy już będzie
z czego, zalatw1ama po kolei spraw dla ludzi najpilniejszycll.
„w. teJ chwili mamy do dyspozycji jedną jedyną rzecz uwolruoną od absurdów, od nonsensów, inicjatywę i chęć dobrej
pracy ~ Judzi pracy" .- powiedział J. Szydlak na niedzielnym
spotkanrn z aktywem łodzk1m. - Zastanówmy się wspólnie nact tą
Q'lówi,! w . Zakladach
niełatwą polską dolą naszą wspólną,
„Marchle:wskiee;o". zastanówmy się - licząc sję właśnie z rzeczywlstosc1ą. Czy przerywając pracę i stawiając nierealne dziś
, choc słuszne .1. realne w przyszloścl - być może najbliższej,
przyspieszamy szanse poprawy bytu nas wszystkich?
ządama Czy po to, by wyrzucie złego kierownika, zmienić jakieś jedno
czy drugie nonsensowne rozporządzenie, załatwić jakąś istotną
dla da~ej grupy. robotn!ków-specjalistów sprawę, trzeba zatrzymy;vac cały od'dz1al? A Jeszcze wczoraj miało to miejsce w kilku
zakładach, m. _in. w LZPB im. Obr. Pokoju. Trzeba sobie wyraz·
me pow1edz1ec - obecne lderownictwo ostatnimi decyzjami zro·
bilo wszystko, . co na. dziś możliwe. przedstawiając na spotka•
mach_ z włok111arzam1 konkretny program na najbliższą przyszlosc.
„My swoją politykę wykładamy wam tak szczerze Jak wy
nam swo.ie żale" - mówił na spotkaniu z pracownikami wykonpremier Piotr Jarosze•
czalnf Zakładów Im. Obroriców Pokoju wicz. O polityce w stosunku do całego kraju - wiemy. o poli·
tyce w stosunku do przemysłu lekkiego, w tym włókienniczego,
wiedzą nie wszyscy. A wiedzieć warto, gdyż jej realizacja zmle·
ni pozycję przemysłu lekkiego na gospodarczej mapie kraju,
o.na z pro.g-ramu „na
Składa się
zm.i~ni sytuację włókniarzy.
dz1s" i „na JUtro".
rogra~ „na dziś" zalat"".iają komisje fachowców rozpatruiąc punkt po punkcie szereg istotnych spraw. Ko·
misja taka pracowała wczoraj w Zakładach Im. Obroń·
ców Pokoju, w "Dz.1erżyński.n1", „Marchlewskim". za
wyniki ich pracy odpowiada minister T. Kunicki a
pracują w komisjach - wraz z przedstawicielami 'za•
Za wczesme
lóg - fachowcy z MPL, zjednoczeń i zakładów.
mówić '! wynikach, mim'l że w Zakładach Im. Marchlewskiego
np. podięto decyzję co do szeregu istotnych dla załogi spraw.
Mam tu na myśli np. 15-minutowe przerwy śniadaniowe, które
nawiasem mówiąc, są na porządku dziennym w wielu Innych
zakładach, sprawę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej i cza·
sokresu jej użytkowania, zabezpieczenie opieki lekarskiej na II
zmianie, uzupełnienie wyposażenia zakładowego ośrodka zdrowia, zmianę zasad podziału funduszu zakładowego i premii eks·
portowej. W wypadku innych spraw - określono termin ich załatwienia. Tak np. do końca kwietnia br. Ministerstwo Przemysłu Lekkiego przedstawi wnioslti w sprawie uporządko1,Vania systemu plac tak, by każdy wiedział, ile t za co zarobi!. Warto tu
doda<!, że jest to problem podnos~ony przez włókniarzy od daw ·
na i dotyczy nie tylko pracowników „Marchlewskie.go". Wyd'1je
się niekiedy, że administracja gospodarcza ma szczególny talent
do komplikowania spraw, które powinny być proste. Dotyczy to
m. in. systemu wyliczeń zarobków. O dalszym przebiegu prac
komisji będziemy informować wówczas, gdy członkowie ich będą
już w stanie znaleźć czas dla prasy. Na mar)?inesie warto zauważyć, że w programie na dziś są sprawy, które powinny I z
powodzeniem mogłyby być załatwione wczoraj - tzn. dawniej.
Mówiono o nich wiele razy i ranga wielu z nich nie jest aż tak
wielka, by rozwiązać je mogła dopiero specjalna Immisja (np.
sprawa odzieży roboczej „wałkowana" od lat, czy wynoszenia
co także było przedmiotem rozmydła do prania tejże odzieży ważań). Gdyby meloda d.ialogu z kla są robotniczą była w przemyśle lekkim stosowana w sposób tak doskonały i pełny, jak
miało to miejsce na spotkaniach z nowym kierownictwem, wiele
problemów być może nie byłoby już problemami.„
rogram „na jutro" - jest prol(ramem stopniowego wyJatami dysproporcji między
równywania narosłych
przemysłem lekkim, zwłaszcza włókienniczym, a innymi gałęziami. „Wasz przemysł musi stanąć na tej samówił na spotkaniu w
mej płaszczyźnie jak inne tkalni C w „Obrońcach Pokoju" J. Szydlak. „Widziało
się maszyny, budynki, towar, ale nie zawsze widziało się Judzi"
- dodał. „W naszym programie pr1.emysł lekki ma takle samo
mówił robotnikom wymiejsce jak górnictwo i hutnictwo
ko1iczalni tegoż zal<ładu premier P. Jaroszewicz. - Wasza sprawa,
sprawa waszej sytuacji bytowej będzie stala na porządku dnia
w pierwszej kolejności. Ale - podkreślał i premier, i sekre.tarz
Nie można wymagać, by w ci'l<:U
KC, na to trzeba cz as u.
siedmiu tygodni. w ciągu 49 dni nowe kierownictwo odrobiło
to wszystko, co c a ! Y m I I a t a m i składało .się, na obecną,
mówił
niełatwą sytuację przemysłu lekkle~o. Wiecie przecie:i: J. Szydłak - a jak nie wiecie. to ja wam powiem, że wasz m1·
nlster nie dostawał tych pieniędzy. o jakie dla przemysłu tego
występował, dostawał mniej, dużo mnie.i.„"
Oczywiście nikt rozsądny nie może wymagać, by 2 dnia na
dzień zmienić to, co narastało przez 26 lat. Gospodarka to nie
kuchnia, w której zakasawszy ·rękawy można raz dwa zrobić
porządek. Nawet jeśli się bardzo tego pragnie. Trzeba porząd·
rzetelną pracą. W przeciwkującym zostawić czas i pomóc nym razie, czy się tego chce. czy nie, działa się na kor?:yść
twórców starej polityki, polityki, której skutki czują włókniarze
do dziś.
L DRYLI.
produkcji

P

Trzecia runda spotkań liaowvch

zł

KomuniKat

w halach
bezpośrednio
przy stanowiprodukcyjnych,
skach pracy. Charakterystycz·
co podne jest przy tym kreślają terenowi korespondenci PAP - że ta nowa decyzja
i rządu
pa.rtii
kierownictwa
trakto-wana jest jako jedno ze
szczególnie ważnych posnn ięć.
Na szeregu naradach, doko·
nywa1110 na gorą<'o po.dliczenia
co
decyzji,
ostatnich
także

uzależ

wysokość opłat od do·
chodu przypadającego na czło·n
UJwz,ględ
ka rodzhny, a więc
hnteresy skrO'mnłe syniający
rodzin wielo.1·zjettuowa.nych
nych. Pr<>jekt ten będz.ie pnekonsu1to-wa.ny ze związ;kami zawodowymi oraz wybra•nYmi zaposiadają,cymi
pracy
kładami
własne o.środki wy:poozyn·k owe.

pozwoliło lepiej uzmysłowi~. że
w ciągu niec.alych 2 miesięcy,
ja.kie minęłv od VII Plelll!:m

ze str. 1)

także

nfający

o handlu

GATT opublhkował doroez.ny
raport dotyczący han<ldu zagranicznego w 197-0 r. Wynhka z
niego, iż świa.towe ceny ekspo-rtowe wzrosły w Ulb. roku o
6 proc„ podczas gdy sam eksport podniósł się il-0ścicw;o o 7
proc„ a pod W2'ględ·em warto·
ści o 13 proc.
GATT o-dnotowuJe na ~alyrn
świecie osła bien ie wzrostu prod·u.ke-Ji. Spadła ona w ub. r<>ku
do 3 proc.! Spra•w<>zdanie GATT
wska.zuje, iż na powyższy wy.
nhk w skali światowej wpłynę
recesja
przede wszysbkirn
ła
gospodarcza w St. Zjednoczonych. W coraz wii:kszym stopniu odczuwa1ne je9t jej oodzlałYWa nie na ke>niunkturę gospodarC<Zą ka,pifalilstycznych i<ra.jów
europej9kkh.
GATT
Wedllllg sprawe>zda.nia
najwyższy wz;rost cen wykazują a.rtykuły gO'te>we. na tomi a st
produkty
mn•iejszy
znacznie

(Dokończenie

Prezes 'Rady Ministrów miaprof. dr Kazimierza Se·
comsklego pierwszym zastępcą
Komisji Plaprzewodniczącego
nowania przy Radzie Ministrów.
nował

P

Żącie Lodzi Gł Żącie Lodzi 9

Żącię Lodzi 9

Żątie Lodzi
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Te same dla nas
i zaąranicy

społeczne

Postulujemy: przy pralniach
komisje

spotkania, które odbyło
poniedziałek podcza,
ubiegły
się w świetlicy przy ul. Narutowicza 107, mieszkanki tego
bloku miały pod adresem salonu pralniczego „Ania" sporo
oretensjj. Słowa krytyki dotyczyły 11iedopierania bielizny,
W

nie zawsze starannego maglowania, niemile.go zapachu wypranych sztuk. Po5tulowano przywrócenie tu samoobsługi.
Kierowniczka „Ani" zaprosiła więc kobiety na spot.kanie
w tym salonie. CbOdziło o zapoznanie z technika prania
i o wyn1iape uwag w szerszYnt gr-0nie.
Do spot.kania tego dojdzie w najbliższych dniach. a wów·
czas wyłoniona zostanie •Poleczna komis,ia. która bę<\rie
utrzymywała systematyczny kontakt z pralnią. Jest nadzieja, ie w ten sposób usprawn; sie prace „salonu".

dod'ać, że inicjatoWypada
powoływan:a społecznych
rem
jest
pralniach
przy
kom'.sji
„Dz:er.nik Łódzki", który zwrócił •ie z tą spra·wą do Dyrekcji
M'ejskich Pralni, a tam spotkał s'ę z pełnym zrozumien'.em i
oonarclem. Wyrazem tego było
to p'erwsze spotkanie z kierow"salonu 1 ' . który cieszy
n:czką
się bardzo dużą frekwencją. Naszvm zdan:em podobne spotkani• powinny odbyć się również
w ir.nych pralniach, zwłaszcza
w tzw. „salonach". Wiadomo

Snolkanle :orzv NTU
303-04

Wszystko
•
o prawie
rodzinnym
ujęte iest
Prawo rodz'.r.111e
w Kodeksie Rodzinnym i Op1ekuńozym, który obowląllu le
od 1 styczni a 1965 r. z J1stów
ńo redakc,li wynika, że w:etu
naszych Czytelncków nie wie
o swoich upr.awn'.eniach wyn '.kających z tego wlaśnie kodeksu. Chcąc spopularyzować
„DZIENNIK
przep;sy
te
Ł0DZKI" WSPÓLNIE Z SEKKOBIET·PRAWNIKóW
CJĄ
PRZY LIDZE KOBIET, OD·
D'ZIAŁ TERENOWY W LODZI

W
19 BiU,

ORG<łNIZUJE

PRZYSZŁY

W GODZ.
12-14 SPOTKANIE PRZY NTU
PIĄTEJ{,

303-04.
Propor.ujetny, aby ,rozmowa
dotyczyła glównie: stosunków
majątkowych

m'.ędzy

malżun

kami, granic wieku do mał
ze11stwa, konfllktów przy wyko.nywan'.u wladzy rodziciel
skie.i, skutków p:awnych uz w:ny
rozwodu
rzeczenia
wsoóhnalżonk.a, możności wvnarwiska dla dziec.i.
boru
Wśród' tematów mogą zr.a!eżc
się także oroblemy alimentacji, Wysokości alimentów oraz
zagadnienie osób uprawnionych ; zobowiązanych do pła
cenia bądź ich otrzymywan;a.
ogłosze
też
Zapowiadamy
nie wkrótce ankiety na te teCzytell:.ików
Wsród
maty,
wezmą
którzy
„Di:ienn'.ka".
rozlosuje·
udział w ankiec:e
etapem
Dru.l('.m
my nagrody,
akcji konkursowej będzie quiz,
o którym po'.nformujemy od(Kas.)
dz'.elnie.

bow!em. że
powierzanej
prana jest
placówkach.

z poniedziałku na
nocy
młodocianych
grupy
wtol'ek
usiłowały zakłócić
chuliganów
lad I porządek na ulicach naszego miasta, zatrzymując środ
ki komunikacji miejskiej I dopuszczając się napasci na funkcjonariuszy państwowych.
Mh;dzy innymi usiłowano rozbroić funkcjonariusza MO przy
zbi<';:-u ulic Rzgowskiej i Gagaudzielili
Napadniętemu
rina.
bezpośredniej pomocy kierowcy

przez

właśnie

bielizny
kloentów,
w tak•'.ch

Specjaliści od pralnictwa wyliczyli, że kobiety, matki ro·
dzin, na oranie w domu tracą
każdego roku około 250 godzin.
Oddawanie do pralni przyr:ajmniej „b:ałeg-0" odciąż.a gospowykazuje jecfnak
dyn'.e. J.ak
statystyka. chociaż oo rok' wię
korzysta z tej
łodz'anek
cej
formy usług, !ość bielizny pranej w uspołecznionych pu,nkjest jeszcze zbyt
wciąż
tach
mała w porównaniu do ir.nych
w ub. roku
Łodzi
krajów. W
mieszkańca
na statystyczneg 0
wypadało 2,4 kg wyprane.i bieporównaniu c~oćby
W
lizny,
n1>. do stolicy NRD. gdzie na
jednego obywatela vrzypada 26
widać. że jest jeszcze ~
kg nas wiele do nadrobienia w teJ
.
dziedzinie usług.
roku pralme
ubiegłym
w
w
wyprały
miejskie w Łodzi
sumie 1.770 ton bielizny, z t:~m
że dl.a indyw'dualnych zlecen,:07
da wców - 1.067 ton. Reszt.a zas
zamów'.enie kllentó\V tzw.
na
masowych r.P· sklepów, żłob
ków itd. A chod'zi wszak. o to,
abv iak najbardz!ej oomoc kobietom pracującym zawodowo,

303·04
NTU
od owiado

•

STARY LICZNIK
zajmowanym przeze
AG: W
znajdu,fe się
mnie mleszl<anlu
stary jeszcze przedwojenny, 11się
zużyły
czi1ik, w którym
wiebezpieczniki. Chciałbym
dzieć, kto I na czy.i koszt ma
je wymienić oraz do kogo należy ·w ogóle konserwacja Ucz-

Niestety, jeszcze wc1ąz pranie I
robi się najczęściej samemu w
domu. Powodzen,iem c'.eszą s;ę
też prywatne praczki, choć są
one na pewno kosztowne. Ale
się
j a k
domu widzi s'.ę
w
pierze. Wiele l{OSpodyń twierdzi, że najchętniej oddawałaby
oranie do punktu, ale obawia
o jakość usługi i o zbyt
się
długie terminy. Nie bez znaczejest także odległość od
ni.a
pralni.
Trzeba przyznać, że na ogół
sieć punktów pralniczych w naszym mieście Jest dość gęsta
Terzwłaszcza w śródmieściu.
miny tzw. prania „normalnego'"
w zasadzie wynoszą 12 dn'.. Persor.el oralni pracuje czę51to w
trudnych w.a runkach i d'okłada
na ogół starań, aby dobrze wyz zadanca . Na
się
w:ązywać
przykład w zakładzie nr l przy
ul. Wólczańskiej trwa praca, a
przeprowadza sie
jednocześnie
tu modernizację. Nie„tety opoż
niono dostawę maszyn z importu i dla tego remont przedłuża sie. Ma być zakoiiczony
dop:ero w III kwartale. Ale w
II kwartale uruchomi się agregat, który zap~wni tep,;ze maglowan'e i krochmalenie bielizny.
zasadniczym krokiem nap'rzód
w łódzkim praln!ctwie będzie
uruchomienie w przyszłym roprzemysłowej
peerwszej
ku
pralni z prawdziwego zd.arzl!nia na Nowych Sadach. Zakład
bedzie mógł wyprać w ciągu
roku, pracując na dwie zmiany, 1300 ton bielizny I wyczyś
cić 210 ton garderoby,
m'.ejroku
W bieżącym
wyskie pralr.ie p:ojektują
bieliblllY,
ton
1860
pranie
w tym 1150 ton d!a indywidualnych klientów. Chodzi o to
aby wszystkie usług; były wykonane ku zadowoler.'iu kloentów a zwlaszcza klientek. Na
ogól mężczyźni, którzy zlecają
pranie koszul są zadowoleni z
tych usług. Pierze s!ę 120 ton
koszul rocznie a reklamacje są
raczej sporadyczne. Jeżeli przy
wszystkich pralniach miejskich
wyłonione przez
będą
działać
Kobiet
Ligi
kota
terenowe
na 11ewno
komisje społeczne,
zmnie.iszv się rownież ilość na·
na jakość pozo•talych
rzekań
us!U&' pralniczych.
W. KASPRZAK

Turystyczna
„iaskółka".••

nika?

RED.: Zarządzenie Min. Górzam. w
nictwa . 1 Energetyki
Monitorze Polskim nr 31 z rn10
że konserwacia
roku ustaliło,
I wymiana okresowa llcznllrnw
EnergetyczZakładu
należą do
ne~o. ale że za stan instalacji
w
I
użytkownik.
odpowiada
przypadku gdy zajdzie potrzeba wymiany bezpieczników, użytkownik obowiązany jest wykonać ją na swój koszt w IrnneleKzakładzie
cesjonowanym
tro-instalacyjnym.

Pierwszą

tegoroc1Jną

j as kół ką

jest

turystycz,ną

wydawmczą

naszych ośrodo
poło
wypoczynk.,,wych,
miasta.
ramach
w
żonych
wydany przez
Fo:der został
Turystyki
Ośrodek
Łódzki
i Wypoczynku. Dziesięciost.rnni
cowa składanka posiada mapz zaznaczonym 1 ośrodkami
kę
wypoczynkowymi oraz parkami
także kolorowe
są
Wewnątrz
pozdjęcia oraz krót.k'.e opisy
szc~ególnych miejsc wypoczynkowych.
przeznaczona Jest
Składanka
dla orgar.izatorów turystyki w
szkotach i za•kładach pracy. Wita.ląc z zadowolen'.em tę pozyczekamy na dalsze propację
gujące ciekawe ośrodki, Łodzi
(k.as)
i ziemi łódzkiej.
składanka

kach

n.

SERIA „Ol\IEGI"

z. Rybicki - Podstawy socjaWP
państwowości.
list;vcznej
1970 r„ str. 170, zł 10. Tom 187.
E. Fonberg - Nerwice. Przesądy a nauka. WP 1970 r„ str.
190, zł 15. Tom 188.

Chuligańskie
W

większość

.Milion

ł95-S5

es1.17

09
pogotowie Ratunkowe
Poguto wie MO 01, ł00-00, '.I00-00
TEATRY
WIELKI - nieczynny
Ul
godz.
POWSZECHNY
g.
„Ws:zyscy moi synowie",
19.15 „Mniszki"
NOWY - godz. 17 „Będę mó·
wił szczerą .prawdę"
SALA - godz.
MAŁA
dworku"
małym

„w

20

JARACZA - godz. :5.30
jemn.iczy ogród"
TEATR 1.15 - godz. 19.lS

„Ta•
~t.e••

tern"

OPERETKA

godz. 19 "Wle-

-

nieczynny
„, Rl,F.KfPll krew
- godz. 10.30
deńc;k~

0

PINOKIO
I

„Orły

trąbkl"

MUZEA
S7TTTIO 'Ul

e

„Armia radziecka wczora.1
referat z, okazji 53
dr,iś" rocznicy powstania Armii Radzieckie.i wy~losi ppłk Andrzej
Po referacie aktor
Pieleszek.
Teatru Jm. St. Jaracza Bogdan
recytował
będzie
Wróblewski
wiersze tematycznie związane z
film
Na koniec prelekcją.
dokumentalny prod. radzieckiej
„Manewry - Dniepr". Początcl<
o godz. 18 w Klubie ZL TPP-R.
(NRrutowicza 28).
e Dzień Kultury Czechosło
wackiej: odczyt o kulturze sło
wackiej dyrektora Ośrodka Kuldr Ml·
tury Czechosłowackie.i
otwarcie wystachała Chołuja:
I sztukultura
wy ,, Współczesna
film
1945-70";
Slowac,ii
ka
prod. CSRS reż. Poczkalskiego
PacząEinsteina",
„Zabiłem
pt.

usiłowała

okraść

złodziejka-kie

zatrzymana pr7.ez
szonkowiec,
pros7.ona jest o zgło
pasażera,
szenie się do KD MO $rócimie(Piotrknwska 212. n. 43).
śc'e
Tam:i:e proszone są o zgłoszenie
ostatnio
którym
osoby,
się
skradziono portmonetki, kosmetyczki, po'lladki do warg i powiek, kalendarzyki itp.
SPROSTOWANIE
Do wczorajszej Informacji o
zapisach do szkół ponadpod•tawowych zakradł się błąd. Zapisy te trwają od 15 kwietnia br,

Więckowskiego

SS>

godz. 9-<15
BTNOo<HCZNll I
GR AFIC"~'IE (PL Wolności 14>
godz. 11-17
RUCHU REWOLUHISIORll
(UL Gdańsq 13)
CVJ"IEGO
godz. 9-16
WłOKIENNtCTW.\
HISfORll
(Piotrkowska 28"2) gad.z. 1()-17
A f(' Ił Eol

tek o !:!OdZ. 18 w LDK (Traugutta 18).
e Kobieta, którą 2 bm. ok.
tramwaju linii
godz. 15.30 w
„5" w rejonie ul. Kilińskie~o

Ki\ fFUR\'
UŁ (Park

FWOI

ł•f .IUl'\Jł~l\1(1

Sienkiewicza) godz.

1()-111

l.ODZKIE ZOO
ezvn•ne

sa

I

od

c~ynna

itodz. -IS.30
do 15)

Oka-

KI N A
- „Złoto Macken.ny"
od lat 16 (USA) godz. 9.30. 12,
14.30, l.7.1-5, 20

BAŁTYJi

Ponad mrni<>n płaszczy wyprotym roku ródzk.1
dukuje w
„Prót:hniik". Na.t u ralnie i•losć ta
zosta•nie nie tylko w
uszyta
ale także
łódzkich,
zakładach
w Rawie Maz. i Poddębieach.
,,Próchnika" pra<:uJą z
Załogi
pel1nym poświęceniem i wykol>We zada.nia. P>lan U•b:<!nują
wyke>nany został
głoroczny
w tym r0<ku będzie na pewno
tak &arna.
Obec•nie ,_,na wa·rs-zitatach'' są
„P·róchnik"
płaszcize 1 w k.łóre
ubierze na5zych mężczyz,n oraz
„KowalsM;tch''.
za1gra1niczny<:.h
Charakterystyczne, że Po raz
piell'wszy wzory dla zagranicy
są niemal takie same, jak_na
rynek wewnętr.,,ny, La,nsuje się
plaszcze typu sportQwego, bdrdzitj dopasowane do figury z
patkam'. i większymi klapami,
często dwurzęd-0we. Dtugość nieco za ko,la•na. Na la~o propo•nuje się płaszcze typu prochowce z elarn>ba,we~ny w jasnych kolorach.
Większość produkcji przei-naeksport, przy
czona jest na
poważną ilość zak.upują
c.zym
Zakładv
kraoe ka,pitalistyc=e.
w Raiwie Mazo•wieckieJ i PodJako nowo wybudodębicach
robotnikom
wa.ne zapewniają
dobre wart>nki pracy, W starym zakładzie lbdozk>m sytuacja
jest unna. Ale już niedługo i
zmienią
tutaj warunki pracy
się na lepsze. Przy zbiegu uL1c
Mlitionowej i Tatrzaiiskiej powzakład.
nowoczesny
sta,nie
Obecnie prace są w stadium
projektowa•nia, ale b.udowa ruszy nai•pra•wdope>dobniej już w
pnyszłym ro·ku. Gmach ma być
gotowy w tej 5-latce.
(Kas.)
1

Fotogram
Jacka lukomskiego
Jacek Lukomskl, z wyksztarcenia technik fótogtaf, trudni
się zawodowo fotografią naukoartyFotografię
wo-bad~wczą.
uprawia jako hobby
styczną
od wielu lat. Szczególnie interesuje się fotografią barwną.
obecnie
Lukomski wystawia
swoje prace w Łódzkim Domu
Kultury. Jest to trzecia z kolei
prezentacja jego dorobku artyAutor wyróżnia się
stycznego.
oryginalnym, zbliżonym do styspojrzeniem
lu reporterskiego
na otaczającą nas rzeczywistość,
jest bystrym obserwatorem ludzi, przedmiotów i zdarzeń,
Wydaje się, że najwyższą zaletą prac Lukomskiego jest nieuleganie panującym kierunkom
i modom, hołdowanie bardziej
treści, niż efektom formalnym.
(ROSZ.)

Oferta hurtu

wiosna!

odzieżowego

za 370 mln zl
W handlu już wiosna. Wzorcownia odzieży pr.Gy t1l. Brukowej wygląda zupetnie inaczei
111ż jeszcze przed kilku dniami.
su:
znalazły
Na wieszakach
okrycia w jasnych, pastelowych
kolorach. We wzorcowni odbyta się niedawno giełda wiosenna z pokazem. Wzięli w niej
udział przedstawiciele detalistów
wszystkich pionów z Lodzi i
hurtu
Oferta
województwa.
opiewa na 370 mln zł, czyli o
60 mln więcej niż w ubiegłym
sezonie wiosennym.
męskich
jest wybór
Duży
płaszczy, m. in. w kolorze beż,
Chaszarym, szaro-błękitnym.
one wieloma
się
rakteryzują
Przygotowano również
cięciami,
pokaźną ilosć męskich prochowców. Damskie prochowce uszyte są w nowych fasonach, przeważnie z szerokimi klapami, w
gamie kolorystycznej.
bogatej
Wiele wykonanych jest w stylu
„militarnym" - dwurzędo\ve, z
damskich
Długość
patkami.
ale najwięcej
płaszczy różna,
dla
Zwłaszcza
mini i midi.
przygotowano sporą
dziewcząt
Dla
ilość płaszczy za kolana.
dzieci najwięcej jest wiatrówek
i kurtek z tkanin wodoodpornych m. in. z ortalionu 1
stylonu .
Ubraii męskich będzie 40 tys„
w tym większosć z elany, przekolorach jasnych.
w
ważnie
Również z elany jest większość
Dużo
chłopięcych.
ubranek
ubranek w kolorze granatowym.
ubranka 3-częściowe
Nowość z krótkimi i długimi spodniazabraknąć
powinno
Nie
mi.
spodni, oprócz 80 tys. męskich
46 tys.
elany,
i chłopięcych z
spodni turystycznych z „arizony'' 1 „ teksasu" w różnych kolorach. Nowością będą spodnie
z welwetu Jakie dotychczas były

tylko w sklepach PeKaO. Szcze·
gólnie atrakcyjnie zapowiadają
się uszyte z welwetu prążkowa
nego, dwukolorowego np. beż z
brązem lub beż z czernią.
Turystycznych spodni męskich
i chłopięcych hurt oferuje 118
tys. Będą naturalnie także spodnie damskie, dziewczęce, zarówno z elany jak i z teksasu I
welwetu. Nowością są wiatrówki typu „szwedki" z elanoba·
wełny lub ortalionu, wykończo
ne ściągaczem z wełny . Będzie
ich 20 tys.
Na wiosnę przygotowano rów·
nież duży wybór koszul zarówno białych jak i kolorowych z
popeliny, elanobawełny, androNo·
kotonu. elany gazejskiej.
wość koszule z krótkim ręka·
wem z tkaniny pętelkowej. Niestety, ZPO Zbąszyn zwlekają z
Na ogol
ich dostarczaniem.
jednak wiele zakładów na proś
bę handlu przyśpieszyło produkartykułów.
atrakcyjnycb.
cję
Spółdzielnia
to np.
Zrobiły
„Konfekcja" I Spółdzielnia im.
Lewartowskiego z Lodzi oraz
Zakłady „Modena"
w Poznaniu i ZPO Boguszewice. NatoZPO im. Fornalskiej
miast
uzgodnione dostawy
opóźniają
(Kas.)
prochowców.

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

OKAZJA!

OKAZJA!

Wyprz~daż

tkanin

wełnianych

NA PŁASZCZE, UBRANIA, SUKNIE

Ceny obniżone od 50 do 60 proc.
MHD ART. WŁÓKIENNICZYMI
zaprasza do sklepów przy ulicach:

* PIOTRKOWSKA 51, 73, 89,

*
***
*
*
**

122, 142,
NARUTOWICZA 32
228, 255, 317
PL. WOLNOŚCI 8,
NOWOMIEJSKA 6 RZGOWSKA 1O
OBR. STALINGRADU 32,
BOYA • żELEŃSKIEGO 12,
CIESZKOWSKIEGO 4,
WOJSKA POLSKIEGO 72,
ZAOLZIAŃSKA 1
ZACHODNIA 16
5.
FELIŃSKIEGO

*

*

*

Zaopatruje Wojewódzka Hurtownia Tekstylna
·
w Łodzi.

DYZUKY
03

499-90,

spl'awzatrzymując
taksówek
ców napaści. Zatrzymanymi są:
Ryszard Budziński, lat 23 i jego rówie3nik Bogusław Mielczarek, obaj zamieszkali przy ul.
Rzr:owsklej 43.
W innych przypadkach zakłó
ceń porządku na ulicach interweniowały grupy \\'IO, ORMO I
załóg zakładów pracy przy peł
ne.I aprobacie społeczeństwa,
Przed półnqcą ua ulicach zapanował spokój.

od „Próchnika''

już

TELEFONY

WAZNB

lnformacJa telefoniczna
Strat Pożarna 08. 666-41.

wybryki

płaszczy

W handlu

eo~ GDZIE~ I<IEDV~
„Gwiazda PoludLUTNIA n1a" (USA) od lat 11 god:i.
10 12.15, 14.30 16 45. 19
POLONIA - „Opowieść do po·
duszki" otl lat 16 (USA) godz.
10, 12,15, 14.45, 17.15. 19.45
d?:iś wtorek.
„Jeśli
WISŁA to iesteśmv w Belgii" od lat
14 ran~.) godz. 10, 12.15, [4,30,
17' 19.30
nieczynne
WŁOKNIARZ wo1 vo~c - „Wi"1netou w Dolinie Smierci" od lat 14 (jug.N RF) godz. 10, 12.30, 15, 17.30,
20
„Gwiazda ~ołud
ZACHĘTA ;iodz.
. nla" od lat l•l (ang.)
10. 12.15 „Spartakus" od lat
1>6 (USA) goctz. U.3(), 18.15
dla kin
STYLOWY - Tylko
i;tudyjnych „Pięści w k'.e~o:e
ni" od la~ 18 (wł.) godJz. IS,
18, 20
STUDIO - „Pa'll się, moja pRn
no" od lat 15 (cuch.) godt..
17.15, 19.30
ADRIA - Potegnanle s tytułem „Sztubackie kłopoty" od
lat 11 (czech.) godz, IO, 12, 14
„Niedziela w Nowym Jorku"
od lat 16 (USA) l[odz. 16, 18
.
20.15
TATRY - Bajki „Kwiat ock•nien:a" god2. 15, 15, 17 „Popiol[od2.
od lat 16 ~po•l.)
ły"
10.30, 16
CZAJKA - „Szlacheckie gniazdo" (rad.z.) od lat 14, i:;odz.
17. 19.15
DKM - „Polud•nlk zero" (poi.)
od lat 16. godz. 16, 18. 20
nieczynne<
ENERGETYK nieczynne
KOLEJARZ olciem" od
„Chłodnym
ŁDK
lat Ie (USA) itod.z. 14.ł5, 17.!ll,
Ul,45

GDYNIA - „Gang Olsena" od
lat 16 (duiiski) god.z. 10, 12,
14, 16, 18, 20
„Miecz dla króla"
HALKA 1.5
godz,
od lat T (USA)
do skoku"
się
„Lew pręży
od lat 16 (węg.) godz. 18, 20
t MAJA - „Zabójcy" od !at 18
(USA) !lodoz. 16, 18, 20
nieczynne
ŁĄCZNOSC .,NiezaMt.,JOA GWARDIA wodni oriyJaciele" od lat 11
(rum .) gndt. IO. 12.15, „BO'>m"
godrz. lł.45.
od lat 18 (ang.)
17.15. 19.45
l\fUZA - „Twa'1'z a<Jioła" 0<1
la.t 16 ~poi.) godz. 16, 18, 20
OKA - „Prom" 1'101.) i'>d la.t
godz. 10, 12.30, 15, 20
11,
(fr.) od
„Mózg"
POLESIE la•t !4. godz. 17, 19
„Skradzlo.nP
POPULARNE
pocałunki" (fr.) od la.t 16, l[.
15. 17.115, 19.30
PRZEDWIOSNIE - „Przystań"
(poi.) od la,t !6, ir:odz. :5, 17.
19.30
POKOJ - „Zamek pulapka" ":I
lat 16 (fr,) godz. 15.30, 17.45, 20
PTONIF:R - nieczvnne
REKORI) - „Słoń Maruda" od
lat H (ang.) goclz. 10, 12, 14
„Brzezi,na" od lat lti ('POL) i:;.
16, 18, 20

ROMA - „Quentin Durward"
od lat U! (USA) godz. 10. 12.
!4. 16, 18, 20
SOJUSZ - „Prawdzie w oezy"
nrt lat 18 (pni.) ~ndz. 17 19.15
„Mój pies Wulkan"
STOKI ocl lat 7 (1radz.) godoz. 16 „JPsteś już mężczyzną" od lat 18
(US.\) godz. 17.4!i, 20
SWIT - „Człowiek z M-3" o:l
'2.1~
10
~,,,-i,
lat 14 IP<'l.)
14.30 „życie w Battersea" od
iLa.t 16 (;i1ng.) godz. <1:7, 19.30

APTEK

'Piotrkowska 127. Tuwima 59,
Limanowskiego
Rzgowska 147,
Plac Wolności 2,
Cieszkowskiego 5.

37. Zielona 28

DYZURY SZPITALI
Klinika Pol.• Gin. AM - .
15
Curie-Skłodowskiej
ul.
dzielnica Górna.
D Klinika Pol.• Gin. AM
dzteLnlea
ul. Sterlinga 13
Sródmleście I poradnle „K" ul.
Nowotl<.I 60 1 Kopcińskiego 32.
Kllnika WAM - ul. M. „or•
nalskiej 31 - dzleln!ce Poles1e,
Sródmleście I rejonowe poradul. Piotrkowna 107
nie „ K"
I Pl.otrkowska 269.
szpltal Im. e. Woll - ut. Ła
dziielnlca Bd•
giewoicka 3ł luty.
Szpital Im. H. Jordana - ut.
dzlelnlca
Przyrodnicza 1/9 Widzew.
S?:oltal
Chirurgia pnludnle Im. Sonenberga (Pie,niiny 30)
S'»oital
Ch1rurl!ia połnor
hm. Sonenberga (Pienuny 30)
Chirurgia urau>wa -- "7olta1
Lm. Sone.nberga (Pie,ni!lly 30)
Szpital Im.
Laryngologia
Ba rlicklego (Kopcińskiego 22)
tm.
Szpital
Okulistyka
(Kopcińskiego 22)
Barlkkle~o
Chirurgia I laryngolo~ia <Izie
szpital tm. Kono.pnlclęca ckieJ (Sporna 35/50)
Chirurgia szczękowo-twarzowa
- S1.pital Im. Barlickiego :Kop
ctńskiego 22)
Tolcsykologia - Instytut Me·
dycyny Pracy (Teresv 8)
0

NOCNA

POMOC

LEKARSKA

Nocna pomoc lekarska Stacji
przy
Pogotowia Ratunkowego
ul. Slenkiewirz 3 137. tel. 666-66

DZIENNIK ŁODZKI nr 40 (7012) 3

Po raz trzeci w naszym kraiu

lnt~resuiq co oł·e · rta
Wczoraj wpływały dalsze ood naszych Czytelników
fiary
na odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Akcja ta,
głębokim patrio·
świadcząca o
•zerokich rzesz społe
tyzmie
niewątpliwie zatacza
czeństwa,
coraz szersze kręgi.
(PiotrkowJózef Dąbkowski
ska 82) wpłacił 100 zł; Kolo Goprzy Kółku Rolniczym
spodyń
Lód:i-Rogi (Rogowska 48) - 500
zł; Melania I Stanisław Różanowi
czowie (Broniewskiego 81) - 100
zł; Kolo Srodowiskowe Ligi Kobiet przy Szkole Podstawowej
nr 185 (Siarczana 29/33) - 100 zł;
Rada Szczepu Zasadniczej Szkoim. T. Głąb
ły Elektrycznej
zebrała
(Worcella 41)
skieęo
harcerzy I młodzieży
wśród
szkolnej - 500,10 zł i wpłaciła
w naszej redakcji.
. Natomiast Samorząd Uczniowprzy Szkole Podstawowej
ski
nr 3 w Zgierzu (Szczawińska 2)
bezpośrednio na konto ObywaKomitetu Odbudowy
telskiego
Zamku PKO I OM w Warszawie nr 1·9-122122 przesłał 1080 zł.
(jp)

przemysłu
111111

maszynowego CSRS

W Zakładach Przemysłu Odzieżowego „Polboy" w Lodzi
otworzono wczoraj wystawę maszyn szyjących produkcji
czechosłowackiego zakładu „Minerwa" w Boskovlcach .• .

eksponatami. Najliczniej reprezentowani przedstawiciele dziewiarstwa z uwagą oglądali specjalną dziewiarską dziurkarkę i
maszynę typu „zig-zak".
kładów przemysłu odzieżowego I
Organizatorami wystaw" hylo
posiada w swym
skórzanego
1abiuro radcy handlowego
wyposażeniu jej maszyny. Naj1 z
istotniejszym walorem ,,Miner- sady CSRS w Polsce, z .
wy" jest produkcja maszyn spe- podobnych inicjatyw Centrala
cjalistycznych, nie tylko odzie- Handlu Zagranicznego „Investa"
ale I przydatnych w oraz sam zakład. Instytucje te
żowych,
reprezentowali radca handlowy
przemyśle obuwniczym, galanteTakle ambasady - inż. Josef Krejci,
ryjnym i dziewiarskim.
wczorajszej
dyrektor handlowy „Investy" też oglądaliśmy na
wystawie, trzeciej z rzędu w Lubomir Jedlicka oraz dyreknaszym kraju, drugiej z kolei tor „Minerwy" - Jaroslav Antonin .
w zakładach „Poiboy".
Warto dodać, Iż „Minerwa"
Obecni na otwarciu przedstapodprodukująca w tej chwili 45 tywiciele naszego przemysłu
tech· pów maszyn do szycia powstała
postęp
kreślali widoczny
„Miner- · równo !OO lat temu w Wiedniu.
nologiczny produkcji
WY" zdradzając czysto handlowe Do Boskovic została przeniesiona w roku 1938, a w !~ach pozainteresowanie prezentowanym!
Ta największa czechosłowacka
firma tego typu jest już dobrze
producentom
polskim
znana
lekkiego. Wiele zaprzemysłu

wojennych ma na swym koncie
medale targów międzynarodo
wych i rosnącą z roku na rok
kontrahentów zagraniczlistę
nych,
(iw)

zachmu.rzenie
w Ł<>d:1li
mo:!lliiwe większe przedaś
nienia o·ra.z opady de&Zczu lub
des2lCZ•U ze śn·ieg;em. Temperatu.ra od minus 2 do 4 st. C.
Wiatry umiarkowa•ne polud:ni'Opogoda
Jutro
wo-ws:hod•nie.
bez zmian .
Słońce za•Jd•:PJie d?.hś () 18.59, a
jutro WJ2.ejdz.ie o 6.53,
Imier>ilny obeihodzą Sylwilna, i
D:i'Jiś
d'l.1że,

ŁUJkasz.

SRODA, 17 LUTEGO
PROGRAM I
l0.00 Wiad. J0.05 „Krzy,k pawia" - opow. J0.25 Reporta.ż z
piosenką. ll.00 W, żuławski Kwhntet fortepia.r)owy. ll.-15 Publicystyka międ• zyna.rod. 12.05 Z
k>raju i ze świaita. 12.25 Więcej,
ta•niej. 12.45 Rolniczy
leipi<I),
l<wa•dra•m;, 13,00 Ballady w róż
nych wykona•niach. 13.20 swojskie melodie. 13.40 Rytmy i
Rep. literacki
mele>die. 14.00
14.20
pu.nikt".
„Newrabgi.c?Jny
„Z operą przez cztery stulec-ia". 115,00 Wiad. 1'5.05 Godizina
dla dziewcząt i chl()pców. 16.00
Wiad. 16.05 Alfa i Omega. 15.30
Popolud•nie z ml<>dością. 18.50
Muzyka i a•ktuaLności. 19.15 Opinia ke>nsumenta. 19.20 Dobry
wieozór, zaoezynamy. J9.30 Koncert chopi•nowskf. 20.00 Dziennik. 20.25 Melodiie i rytmy. 20.ł7
Kronika sportowa. 21.00 ze wsi
i o wsi. 21,20 Rozmowy o wyKalejdoskop
21.30
chowa·niu.
kultura lny. 22.00 Koncert. 22.20
Octpowiedzi z rótmych szuflad.
22.35 Jazz w WTM. 23.00 Il wydanie dzie·nnika. 23.10 Korespon-Oencja z za•gra•nicy. 23.15 Po
raz pierwszy na a.ntenie. 2'4.00
W1ia1domości.

Korespondencja własna ze Szwecji

A Motornioezy tramwaju 3/2
nie ocenił nalezycie szerokości
wago.nu i za 1wad1 z.,i1ł na ul. Przybyszews:lciego o stojący samochód ciężarowy, Ofia.r w ludz.iach nie było.
A Na ul. Sienkiewdoeza kierowca „Syreny" ro 4507 spowodował zde.r-z.enie z „Fia•te·m".
Ofiar w ludziach na szczęScie
nie było.
A Jam, Franciszek T„ zam.
w Bed1lnie, pow. Kutno, spoDąl>rowie
wodował w Kleclk-ie'i
zderren•le tra.ktora z samochode\ll ciężarowym, Straty w_ynoCki.)
szą 14 tys. zł.

jak
Szwecji Czegoś takiego nie bylo w
skrupulatnie obliczono - od dokładnie 100 lat.
W styczniu i w pierwszych dnjich lutego w
Sztokholmie i południowych dzielnicach kraju
było cieplej niż na Wyspach Kanaryjskich . Nie
ma śniegu am}, na lekarstwo w tej północnej
krainie, a w okolicy Lulea, niemal pod krę
giem polarnym, zamiast zwyktego o tej porze
30-stopniowego mrozu, jest 10 stopni powyżej

zera.

natury dostarcza
ten wybryk
Oczywiście
dziennikom tematów takich chociażby, jak wyliczanie milionowych oszczędności wladz miej·

,, Pięknoś ci

W dniu .14 lutego 1971 roku
po długich i ciężkich

zmarł,

cierpieniach, opatrzony
kramentami

sa-

św.

czyli co

S. tP,

KIESZNIEWSKI
b. kpt art. przeciwlotn. na
Hel u, jeniec oflagu Il C w
odznaczony
Wołdenbergu,
Niepodległości,

Krzyżem

dwu krotnie Krzyżem Walecznych, Krzyżem POW i
innymi. Emeryt Centroiarmu.
Pogrzeb odbędzie się 18 lutekaplicy
go br. o godz. 15.
cmentarza św. Franciszka na
Chojnach, o czym zawiadamiają ~Qdzinę, Przyjaciól. i Znajomycll, pogrążeni w głębokim
smutku
ŻONA, C0RKA, SIOSTRY,
ZIĘC, WNUKOWIE, PRA·
WNUCZKA i RODZINA

„

9.30

ta•ńców

W kolejnej sprawie nie obe.szlo się także bez
skandali i to, co gorsza, mal.żeńskich. Trudmo
się zresztq di>iwić, jeśli od pewnego pięknego
dnia okola 100 szacownych mieszkanek Sztokholmu, wiernych żon I matek dzieciom, zaczęło
nagle otrzymywać od nieznajomych mętczyzn
telefony z zttpelnie niedwuznacznymi propozycjami - I to po !>!!kanaście dziennie. Co więcej
spotkawszy się z odmową, rozniówcy wyraża.li

dnia'' mimo woli

słychać w

sklch z powodu spokoju ze śniegiem na uli·
cach, albo o seryjnej plajcie właścicieli wycią
gów narciarskich. Giównym jednak obiektem
zainteresowania czytelników są dwa pikantne
procesy sądówe, których Już sama zapowiedź
urosła do sensacji.
raczej
Bohaterem pierwszego jest pewien nie najlepszy - 40-let.ni aktor, który w nader
niecodzienny sposób posta.nowi! uzyskać glówną rolę. Ponieważ od dtuższego czasu nie udacelu ze względu na
wało mu się osiągnąć
ubóstwo aktorskich możliwości, sięgnął po silniejsze argumenty, grożąc gwaltoumą śmiercią
„dyskryminującym" go 1·eżyserom i ich rodzinom.
Róttmocześnie podjql działalność nękaiącą. zapras;ając w imieniu swych antaqonistów śmie
tankę towa rzyskq Sztokholmu na wystawne kolacje i obiady. Ciąg dalszy lMwo sobie wyobrazić . Na.ętąpil „maly towarzyski koniec świa
ta", ale luminarze teatru l filmu nie ugięli się,
Przez
a nawet wvkazai.i sporo cierpliwo:§c'i.

STANISŁAW

PROGRAM Il
Wiad. 9.35 Zielone syignaly. 9.50 Pieśni i tańce. Hl.JO
Skocz•ne melodie . 10.25 Jarma•rk
cudów. Jl.25 Fr. Schubert: Cykl
pieśni. 12.05 Z kraju i ze świa
ta. 12.25 M. Moszkowski - 5

znosili dopust
niemal caly rok mla.nowlcie
koszmarnych pomysłów nie docenionego aktora
i dopiero po kilku powaźnlejszycll skandalach
zawiadomili policję, Aktor wylądował w wię
zie·niu, czeka na proces i być może uda mu
się uzyskać wymarzonq rolę na deskoch.„ teatru więziennego.

Sztokholm ie

;<dziwienie, albo wręcz robf!l awantury i powodu niewłaściwego traktowania.
Tę zagadkę policja rozwiązała SZ!fbko. Okaze wszystkie ofiary nieprzyzwoitych
się,
zało
na
odpowiedziały
ofert jakiś czas wcześniej
całkiem
jakąś
anons w gazecie proponujqcy
Warunkiem
pracę.
ptatną
dobrze
i
niewinną
byta tylko pleć piękna i młody wiek. Znęcone
sztokholmiankt odpowiadajqc na ofertę podały
swe nazwiska, adresy i numery telefonów, któogłoszeń
autor
re to dane przedsiębiorczy
potem w„. pornograficznym
umieścił wkrótce
kata!Ogu „Pani do wynajęcia".
Na szczęście wszystko dobrze się sko1iczyro,
z UWi.4tkl?.!!J, 41JłóCh roi~ów, którę oburzeni
przeprowadzili zanim sprawa wyszła
mężowie
na jp..w .. ,~Dowclp!ly b11~nesman" d.Zi.ęli obecnie
oczecerę z~ w~pomntti.nym w11źej aktorem w
kiwaniu na. sprawę, będącą jes?cze jednym dowodem na. to, że nadmiar Inicjatywy nie zawsze p°'płaca.
BOŻENA NOWICKA
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nia wniosła sprawę do sądu, gdyby nJe
zeznania Duncana. Osobiście uważam, że
Duncan jest człowiekiem napuszonym o
przestarzałych poglądach.
ponownie zastanawiać się

Będzie

nad

chciał

faktamd

sprawy, idy zasiądzie na ławie świad
ków.
- No więc? - spytała tonem już ba-rdziej pojednawczym.
-

Zwykły

świadek m6głby

WJPaŚĆ

w

w kryżowym ogniu pytań, lecz
Duncan jest adwokatem. Jako taki, jest
obeznany z techniką
on mnie) więcej
sali sądowej. Wie coś niecoś o zwykłych
pułapkach, których będzie muStiał uniknąć. Istnieją wystarczające pos·zlaki w
tej sprawie dla poparcia zeznania Duncana. Jeżeli nie b ę d ę · mógł wstrząs.nąć
pytań,
się
krzyżujących
nim w toku
wówczas będę musiał oprzeć obronę na
dowodzie lunatyzmu. Ta obrona nie jest
zbyt mocna. Mogę sobie poradzić z tym,
lub nie. Od wielu czynników będzie to
zależało. Obowiiązek przeprowadzenia dowodu pow1o01en ulec zmianie od razu,
gdy z acznę sobie zapewniać odpowJed-

pułapkę

Chodzi o to, czy pani pragnie coś
odezwał się Mauczynić dla Kenta . son.
- Oczywiście, że tak.
uważnie
przyjrzał się jej
Mason
-

rzekł:

-

Pani

jest

Roześmiała

zdenerwowana.
się, ale śmiech jej

uwiązł

w gardle.
zdenerwowana
jestem
A kto nie byłby zdenerprzyznała. wowany? Mężczyzna dotknął mego ra
że jest detektymienia i powiedział,
ze
zobaczyć się
wem i że pan chce
mną natychmiast. Zanim zdążyłam się
cokolwiek zastanowić, wpakował mnie
do samochodu i przywiózł tutaj.
-

Tak,

Bobem
z
zaręczona
jest
- Pani
spytał Mason.
Peasley'em?
oczach
ciemnych
Na chwilę w jej
zaigrał upór.
za- Czy to należy do rzeczy?. pytała.

-Tak.
- A zatem

- Nie pobraliśmy się z przyczyn fl·
nansowych.
- On ma sklep z wyrobami żehzny·
mi, prawda?
-Tak.
- Czy to kiepski interes?
Posiada zbyt duże zapasy przestalicencję
Otrzymał
towarów.
rzałych
na sprzedaż odbiorników. Upłynie wieuda mu się spiele miesięcy zanim
niężyć stare rupiecie„. jeżeli to pa n a
interesuje.
Niech się pani nie denerwuje! Mason, bębniąc palcami po
podkreślił
brzegu swego biurka. Helena Warrington nic nie odpowiedziała, lecz oczy jej
Czy pani miesz
wyrażały oburzenie. ka w domu Kenta?
A co to ma do
- Tak, oczywiście.
rzeczy?
- Są tam teraz detektywi?
- Nie. Porobili zdjęcia, wykresy oraz
zrobili pomiary. Byli prawie całe popołudnie.

świetnie.

Jestem

z

nim

zaręczona.

- Dlaczego pani nie wyszła za niego?
- Wolę nie dyskutować o tym.
- Sądziłem, że pani chce pomóc mr
Kentowi.
- Nie rozumiem, jak można pomóc
mr Kentowi przez pańskie wtrącanie
się do moich spraw prywatnych.
- Obawiam się, że pani będzie muw tym
mi na słowo
siała uwierzyć
przypadku,

Jeśli chodzi o Jronkuren.ta, starają
cego s.ię o pani rękę, to czy według pani, nie było nic ndezwykłego w tym, że
Peasley przyszedł z krótką wizytą do
pami?
- Na pewno nie.
- Może będzie lepiej, jeżeli pani powiem, co ja sądzę o tej sprawie: Piotr
Kent jest w kłopo<:ie. Zgodnie z prawem, nie może być uznany winnym popełnienia zbrodrui dotąd, aż zosta.nie mu
udowodniona wina ponad wszelką wąt
pliwość. Nie sądzę, żeby strona oskarże-

nią obronę.

Ponadto, była pani Kent jest bardzo
okazać się sama główną przeszkodą dla obrony lunatyzmu. Może zeznać, że Kent nie jest lunat)"kiem, lecz
jest całkowicie świadom tego co robi,
gdy rzekomo idzie spać 4 posługuje się
żeby zamaskochwytem lunatycznym,
Ona nie
wać fakt, że jest mordercą.
obszerniejszego zeznania,
złożyć
może
lecz może wywrzeć bardzo mocne wraskłonna

żenie.

spytała głosem zdraNo więc? dzającym zaint.eresowanie.
Zbrodnia została popełniona przy
pomocy noża do krajania mięsa. Jest to
noz, który łącznie z widelcem tworzą
dopasowaną parę w sz,ufladzie kredensu,
w domu Kenta.
- N-0 więc? - powtórzyła.
Maron zaczął mówić powoli:

-

(52)

hisZJpańskich.

12.40

(Ł)

Komur>ilka.ty, :2.45 (Ł) Notatnik
sbudenoki. 13.Co (Ł) „ca,l endarium ku[tury mu1zyc.z.nej". 13.30
Muzyka roz,rywkowa. 13.40
(Ł)
jest d,użą"
wiina
„Gdzrle
fragm. 14.0o Wiad, 14.05 Gra
Ja•rmolowicza. 14 .25
Wł.
zespół
Akordeon w róimych stylach.
H .45 Błękitna sztafeta. 15.00 Z
mu.zyiki roma•ntycznej. 1'5.40 Pieśni i tańce świata. 16,00 Wiad.
00.05 Od sbudia do studia, 15.45
lódzki·e . tri.oo
Aktualności
(Ł)
(Ł) Opowia<lanie. !7.15 (Ł) Chór
i kapela LDK. 17.30 (Ł) Re,p.o-rtaż. 17.45 (Ł) „Aliibab<ki", „Skał·
doWlie" i .,Quorum". 18.20 Sonda. 19.00 Echa dnia. 19.15 Lekcja jęoz. framc. 19.31 (Ł) „Diasluchow.
beł i karcz,ma1r-ka" 20.55
2<).34 L. va.n Beethoven.
Chwila poezji, :!:.oo Muzyczny
22.00 Z loraj u i ze
karnawał.
22.27 Wiad. spor~e.
świata.
23.15
Muzyka powa:!ma.
22.30
Unuwersytet Ra<liowy. 23.25 Na
płytach świ,a•ta. 23.50 Wiad,
PROGRAM ID
z kra~u i ze świata.
12.05
ll3.00 Na olsztyń
Koncert.
12.2S
skiej a.ntenie. li5.00 10 mi·nu1t o
me>dzie. 15,10 Spotkanie z c.
Fra·n<:oi:!, 1'5.ao Ekspresem i>:zez
czyli
świat. J5.35 „N plus T" technl.ka. • 15.50
nC>Woczesność i
a
flamanco
między
Folklor
sh·tos. 15.15 Ma•gaizyn przebo1ów. 16.45 Nasz rok ia. 17,00
17.05
przez śWliat.
Ekspresem
QuodJi.bet. 17.30 „Pożeginanie z
odc. 17.40 Przebój
bronią"
za przebojem. 18.10 Herbatka
przy samowarze. 18.30 Ekspresem ,pl"zez świa,t. 18.35 Między
„Bobirno''

a

„Olimpią''.

19.00

„Ocalenie" - odc. 19.30 Miłosć
w piosenlkach. 19.45 Poliltylka
chla wszysbkioeh. 20.00 Rem1niscencje muzyczne. 20. 45 „I co
da•lej ?" - s~uoeh. 21.10 Rytm i
piosenka. 21.30 Łowy i polowy
- ma,gazyin. :!I.SO R. Wagner
22.00 Fakty dnia.
n WaJk.i.IJ'ia".
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - I. Monitand. 22.15 Trzy
k>wadoranse jazzu. 23.0o Li·ryka
a1ngie!Ska. 23.05 Mu:zylka nocą.
TELEWIZJA
PROGRAM I
Chemia d'1a
9.00 Dla s,.,kół:
klas VU - O niektórych tlenkach (W). 9.!i5 Dla s2'kół: F·iPole
kJas VIII zyka dla
Dnia 13 lutego 1971 r. zmarw wieku 81 lat, opatrzona
sakramentami, nasza ko„
chana Matka, Babcia i Prababcia

ła,
św.

ma19netyc2me (W). 10.30 „Nie ma
od\v.roitu" - hLm z serii: "sa.ga
rod•u Forsyte•ów" (odc. 19) (W),
12.45 Wybieramy za•WÓd (z Katowic). 15.20 Poliitechn.i·ka TV:
Matematyka, kurs przygot01Wawizometrii (Z
czy - Rodza1je
15.55 Politechnika
Wrocla•wia).
TV: Mate.ma1ty1ka kun; P'l'Zygotowawczy - Tra'Ilslacje i obro·
16.25 Proty (z Wroclawi'a).
16.30 Dzie.nn1•k
gram dnia (L).
CW). 16.40 Dla młodych wi-Ozów:

„ Treima ''

rocznicę

S.tP1

FRANCISZKA
KSAWEREGO
SIEŃKO
DR MED,
zostanie odprawiona
18 lutego br. o godz.
oo Jezuitów,
ściele
kiewicza 60, o cz:ym
mia

msza św.
9 w koul. Sienzawiada-

ŻONA

•
„••Dnia•••••••••••
lutego 1971 r.
zmarła

2

BRONISŁAWA

STĘPIŃSKA
z AUGUSTYNIAKOW
Pogrzeb odbył się 5 lutego
br. w Stroniu Sląskim.
SYN
MIROSLA WIE
Koleżance
LEPCZAK, wyrazy serdecznepowodu
z
współczucia
go
śmierci

MATKI
składają:

DYREKCJA, POP PZPR,
RADA ZAKLADOWA oraz
KOLEDZY
KOLEŻANKI i
z ŁODZKIEGO BIURA
PROJEKTOW BUDOWNIC·
TWA PRZEMYSLOWEGO
Dnia

ł

lutego 1971 r.

zmarła

w Philadelphi

S. tP,

z domu SZMYDT
Pogrzeb od będzie się dnia
17 lutego br., (środa) o godz.
15 z kap,licy cmentarza na zarzewie, o czym za\viadamiają
pogrążone w głębokim smutku

Pogrzeb odbędzie się w Ło
dzi, dnia 17 lutego 1971 r. o
godz. 16 z kaplicy cmentarza
na Mani, o czym z głębokim
Krewzawiadamiają
żalem,
nych, Przyjaciół i Znajomych
t:ORKA, SYNOWIE,
SYNOWA i RODZINA

DZIECI
Dnia 15 lutego 1971 r. zmarw wieku lat 87, najukochańsza Matka, Babcia i Prababcia
S. tP,

ła,

„

MICHALINA
KWIATKOWSKA
KARO:tlil

Pogrzeb odbędzie się 18 lutego br. o godz. 16 z kaplicy
o
cmentarza na ZarzeWie,
czym zawiadamiają pogrążeni
w głębokim smutku
SYN, SYNOWE, WNUCZKI
WNUKI i PRAWNUKI. '

ANNIE WYSO SZCZA WIEJ i
WYSOWLODZIMIERZOWI
KIŃSKIEMU wyrazy głębokie
powodu
z
współczucia
go
Kol.

kol.

KIŃSKIEJ

śmierci

MATKI
składają:

KIEROWNICTWO,
ZAKŁADOWA,

RADA

KOLEZA~

Kl i KOLEDZY z HRYGA·
DY REMONTOWO-BUDOWLANEJ przy AKADEMII
MEDYCZNEJ w LODZI

(Dalszy ciąg nastąpi)
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ANIELA
MORANDA

MARIANNA
TOMALA

domu

Telewi1zja

bolesną

W drugą
śmierci

S. t P ,

z

z cyiklu:

ty (W). Jfl.15 Ma1ga1zyn ITP (W),
17.30 PKF (W). 117.40 Reporta·ż
z cykllu: Perspek·tywy techni·ki
CW). 18.10 „Trzy żywioły"
balet. Reżyse•ria Robert Sta.ndo
(W). ;8.15 Wiadomości dnia (Ł).
budowlanych
J8.50 za.pytajmy
(,z Ka•towk). l9.20 Dobra.noc (W) .
wychowawca"
„Rekisio
19.30 Dzieruni·k (W). 20.00 .,Nie
ma odwrot·U" - fi·l m z ser1j:
„saga rod1u Forsyte'aw" ('odc.
1'9) (W). 20.55 Swia·towitd - magazyn wyda•rzeń międzyna•rodo
WY<!h (W), 21.2'5 Estrada Studencka (z Łodzi i Wrocla•wia). 211.Sii
kon &umenta CW).
W obronie
22,25 Dzien.ni•k (W). 22.45 PoliMatematyka
TV:
techinvka
CPoY.otórzenie z Wroelawia). 23.20
Matemat;1ka
Politechniika TV:
(fl>e>wtórzenie z Wrocławia).
PROGRAM Il
and conn°ie 17.1'!5 Wa.Her
powtórzenie ktbrsu Jęz. an.g, (2)
zajęcia"
„Oodizienne
17.55
(W).
- !blm z serii „Piloci w piża
mach" (odc. III) (W). 1'9.20 Doł>ranoc CW). 19,30 Dziennik (W).
barok" - fi:lm
20.05 „Praski
20.2:5
ozech. CW).
dok. prod.
„Szaeh ma•t" - poł.s·ki film tPlewio:yjnv (W). 20.55 Nasze recemzje CW). 21.05 „Uciechy 1
żarty" z CY'kLu: Klaogycy humopoeci satyryczni
ru Qpo1lsey
xvrnr wie•ku) (W). 21.50 24 godti•nv (W). ~.oo En franeais (Hl)
22.30
- kurs jęz. fira•nc. (W).
„La
Ęino WersJi Oryginalnej
mmt et la boueheren", 23.00
(-W).
Baj1ki Lafon.taiine'a

