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Edward Gierek Posiedzenie 
- gościem ziemi pomorskiej Ra~, . 

Wo1skowe1 

Szurkowski znajduje się na drugim miejscu w klasyfikacji In
dywidualnej a co najważniejsze, że od lidera dzielą go sekundy. 
Drużynowo Polska awansowała na trzecie miejsce za kolarzami 
CSRS I ZSRR. 

Jest chyba powód do radości. Niemniej Jednak nie możemy być 
w 100 procentach całkowicie zadowoleni z naszych kolarzy. Wczo
raj prześladował Ich pech. Zapowiadało się, że nasi reprezentanci 
gremialnie wpadną na metę tego etapu, ale potem wszystko Ule
gło zmianie I najlepszym naszym kolarzem był wczoraj Czechow
ski zajmując 8 miejsce, a potem linię mety w tym samym czasie 
przejechali Matusiak I Szurkowski, Na pojawienie się czwartego 
naszego reprezentanta trzeba było nieco poczekać I to właśnie 
zgubiło nasz zespól by mógł zająć lepsze od trz.ecieg0 miejsce w 
ogólnym podsumowaniu. 

Liczymy, te te sukcesy podniosą na duchu biało-czerwonych I 
zaczniemy coraz poważniej i ze znacznie większym szczęściem 
walczyć o miejsca na podium zwycięzców. 

Przypominamy, że jutro kolarzy czeka wyjątkowo trudny egza
min. Rozegrany zostanie tak zwany „etap prawdy', od wyników 
którego w dużej mierze zależeć będzie jak przed kolejnym dniem 
odpoczynku ukształtuje się ostatecznie tabela klasyfikacyjna. 

Na VI eta•pie WP z Bel"li•na 
do Cottbus, po raz ,pier<wszy 
wa.łka rozegirana :.osta~.a w 

sposób, wyreżyserowa11y PTZez 
u.wa0a·ne przed startem za naj
powa'Żn•iejszych kandydatów do 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
I sekretarz · KC PZPR - Edward Gierek odwleduł 12 bm. 

wojew'ódi,two · bydgoskie. W · gOtf.~inach rannych spotkał się 
oą z egzekutywą KW PZPR I członkami Prezydium WRN 
w Bydgoszczy, przedstawicielami organlźacji społeczno·poli· 
tycznych województwa. 

E. Gierek poinformował ze
branych o sytuacji politycznej 1 
gospodarczej, a zwłaszcza o 
pracach podejmowanych nad 
stworzeniem program.u rozwc>ju 
kraju do r. 1975. Apelował on 
o większą aktywność w realiza. 
cjl zadań gospo<larczych, wyko
rzystywanie rezerw, większą ini
cjatywę w tworzeniu tanich 
miejsc pracy. Woj. bydgoskie -
podkreślłl E. Gierek - ma 
zwłaszcza szczególne możliwości 

decyzji rządowych podjętych 
w Interesie produkcji rolnej od· 
wledzając również międzykół
kową bazę maszynową we wsi 
Bławaty w pow. Mogilno oraz 
wzorową spółdzielnię produk
cyjną Lubiń w tym samym po-

Zjednoczonych Sił Zbrojnych 
państw · Układu Warszawskiego 

rozwoju przetwórstwa rol 
-spożywczego. 

I sekretarz KC PZPR odwle. 
dzU następnie w towarzystwie 
J, Majchnaka Pomorskie Zakta. 
dy Budowy Maszyn „Makrum" 
- czołowego producenta uną
dzed dla cementowni kopalń 
miedzi I cynku. 
Po południu E. Gierek zapoznał 
się z pracą i wynikami p<>m<>r
~kiego rolnictwa. Przybył on do 
Państwowego Gospodarstwa Rol
nego w Kobylnikach kolo Krusz
wicy - ośrodka kultury ro,nej 
specjalizującego się w hOdoowll 
zwienąt i produkcji mleka. 

I sekretarz KC mógł się prze
konać o praktyeznej realizacji 

J. Szydlalc 
spotkał się 

z aktywem ZSP 
12 bm. w drugim dniu odby

wającego się w Zegrzynku 
k/Warszawy semina·rium poli
tycznego aktywu ZSP, członek 
Biura Politycznego, sekretarz 
KC PZPR - Jan Szydłak spot. 
kal się z kierowniczym akty
wem Zrzeszenia Studentów Pol
skich. 

W obszernej Informacji J. Szyd 
lak za.poi,nał zebranych ze sta
nem przygotowań spoleczmo-so
cjalnej części planu gospoda·r
ozego na lata 1972-7~. 

Po dyskusji ustosunk<>wał się 
on do niektórych zagadnień I 
odp<>wled.zial na liczne pytania 
uczestników seminarium. 

ROZMOWY 
NRD-Berlin zach. 

W środę, 12 bm. w gmachu 
Mi•n :ste·r'5twa Spraw za,gralJjcz
nych NRD w Berii.nie odbyła 
się pląta runda rozmów między 
delegacjami rządu Niemieckiej 
Republiki Demokra.tycznej i Se
natu Berlina zachodniego. 

Roz:mowy dotyczyły różnych 
problemów w kontaktach mię. 
dzy Berlinem zachodnim a NRD, 
w tym kwestii przepustek dla 
mieszkańców BerUna zachod-1 
niego pragnących odwiedzić 
.swych krewnych w NRD. 

wiecie, · 
Tymi spotkanjaml E. Gierek 

zakończył wizytę na ziemi bfd
gosklej, gdzie był serdecznie 

itany przez społeczeństwo. 

Jak de>nosl Agencja AON, do 
Berlina przybyli na kolejne po
siedzenie Rady Wojskowej Zjed
noczonych Sil Zbrojnych państw 
Układu Warszawskiego naczel
ny dowódca Zjednocwnych Sil 

o pożarze katedry 
~rew z.a.pewni_eni<>m, wczo- tedry. PoS'l1tooowa·nego , które-

raj .me uruohe>miono k?ffiUn!· go życiu ni.e :ia.graża ju.ż nie-
ka.cj1 m1·eJsk1ej be21posred.nto be?JpieczeństW>O <>dwieclt.•·li 
w_llałuż ul. PiOU!"kowskiej , po- wczoraj w s21pitadu m. i'n. ko-
n iew.aż całą noc, a także wew- mendant gł6w•ny Sbraży Poi..ar-
raj w godzinach rannych trwa- nej ptk Zygmunt Jarosz l ko-
ło <le>g~sza·nie zarzewia na mendaO<t SP m . t.odzi płk Ma· 
skJeip1en.•u na.w glóY..inej i bo- riia•n Gwirok.a . 
c2mych lódzkled lulite<lry. N ic Do Łoct. zi przy·b.>"ł w c zoraj 
Jesz.cze . .pew•nego 111 ie moż.na (Dalszy cią1 na str. 3) 
pe>w1edz.iec o przy<:z.>,nach n ie
szx:zęśc i.a - ich ustailenie wy
magać będzie żmudnych docho
dzeń. W•ade>mo w Je.aż.dym ra
zie, że dach kated•ry, kryty 
miedzta•ną blachą, w"pieral s.ę 
.na gęsty~ „les ie" dre-wnca
nych po.d,p6r, roz,pór i podc ią~ 
~w. dość ciasno wy;peln iają
cych prrestrzeń między posly· 
ciem, & sk.le,pi<0onym &tro.pem 
świą·tyn1. 

Wszysbk 0 wskazuje na to, że 
w tym „lesie" og ień szalał ju.ż • 
p-rre.z pew1en c:ias zanim zo
stał z.auwawny i za.n im we
>Jwa·no S't·raoż. Gdy ona przyby
ła, poc:.ąt~<>wo w skladz.ie kil
ku ocklzialów, a potem (ze 
w21~lęct·u .na tal<tyczne rozloko
wanie jed•nostek) na przestrze
ni ok. kw.ad<ra.nsa w sile caie
go stanu bojowego łód21kiej 
s 1p - cal-a ke>nstrukcja dacho
wa nawy głównej, .naw bocz
nych - cały dach katedry, z 
wyjąVkiem ~łów1nej w ieży -
sta.ł w e>gnlu, który coraz bar
dz.iej przedzie•ra·l się przez mie
dziane blachy. 

Czy moona bylo zrobić wię
cej? t.ódzka S'tTaż - a n ie są 
to o.pinie osób niekompeten·t
nych - Z'da!.a e~zam·i·n podczas 
tej na}~rucl.niej.szej chy.ba w 
jej dziejach a•kcji. za.stosC>Wa
no na}ne>wocześniejszy sprzęt: 
2 trzyd'ZiestometrCl'We drabiny 
mechani"C2me typu „M.a1girus' ' , 
drabi·n~ 2<J~metro·wą siprowa>dzo
ną aż z P iotrkowa or.a.z 2 d r a
b iny 17-metrOlwe sprowadzo•ne 
ze Zgierza i Pa•bianic. kL!ka
d:i:i ei;i ąt wozów bojCl'wych. ar
ma·bki W-O<l•ne it>p. W sum ie w 
akcji bTało z pełnym poświę
ce·nlen:i , nierzadko z na.raże
niem ży<eia, ud:oia•l 180 sbraża· 
ków. Jeden z nich , 21-letni 
Mieczy!!<l.a-w Bąk z IU Oddz iału 
SP. bior>1c one~daj udział w 
akcji od titrony ul. Worcella . 
został uderzo.ny fragmentem 
gzymsu odpa<lającego z brze
gu muru glów·ned naiwy ka-

Zbrojnych państw Układu Wa.r. 
szawsk•iego marszałek Związku 
Radt.i.eckiego Iwan Jakubowski, 
szef Sztabu Zjednoczonych Sil 
Zbrojnych Układu Wa.rszaow
sklego, gen. armii Siergiej Sztie. 
mienko, a także delegacja Armil 
Radzieckiej z wiceministrem o
brony, marszałkiem Związku 
Radzieckiego K. Moskalenką na 
czele I dowódca Wojsk Obre>ny 
Przeciwlotniczej państw uczest
ników Układu Warszaowsklego 
marszałek Zwląliku Radzieckie
go T. Batlckl. 

Dla wzlęcla udzlaJu w posie
d zeniu przybyły także delegaeje 
Bułgarskiej Armil LOO<>wej ~ 

pierwszym wiceministrem obro. 
ny narodowej, szefem Sztabu 
Genera·lnego gen. pik. A. Se
merdzijewem, Węgierskiej A·rmii 
Lude>wej z pierwszym wicemi
nistrem obrony narodowej, sze
fem Sztabu Generalnego gen. 
por. K. esem!, Wojska Polskie
go z głównym l.nspektorem szko
lenia gen. dyw. E. Molczykiem, 
Rumuńskiej ArmH Ludowej z 
wicemi.nistrem slł 21brojnych gen. 
płk. s. Tlrce, oraz Czech~ło
wa„~iej Armil Ludowej z 
pierwszym wicemi.nlstrem obro
ny na.rodowaj, szefem Sztabu 
Generainego, gen. por. K. Ru
ae>wem. 

Wl'lyla I. Barclkowskłeqo ................................... _ ............ 
w województwie l6d1kłm 

e Dalszy rozwój produkcji rolnej 
e Problemy bytowe 
e Budownictwo i inwestycje rolnicze 

środę w wO(j. 16dzk.:m 

W przeoywat sekreta·rz 
h.C PL.PR - Kaz:m1erz 

J::laorCiKCl'WS'kJ. W tOW«· 
rzysbwie I sekretarza 
K V'i PlJPR w Lodr.i -

Jerzego Muszynskiego. K. Ba.r-
c >kowskli O<l •w i e.ct„ił Kutno 
jeden z J1aj•bait-OZ1iej rozw"ntę
tych re>lnic:r.o ośrod•ków :.;emi 
le>d21kiej, s,po.tkiał siię o,n z 
cztonkauni Eg„e1<u1ty<Wy KP 
P.lPR w Kuunie. Odw•iedl'.U 
Fabrykę Siew'"i1ków „K·r·aJ" o· 
raz za·kla.ct Fa11II1aceutyc'Z<lly 
„Po.11fa". Po po}llidniu sekre
tarz KC zwiedzi;! PGR w Gla
znowie, a następn·1 e ucze&tn1-
czył w spotkaniu z przedstawi
cielami z.alóg ku•tnow.sklich 
PGR. 

Fa·bryllca „Kra j " pr-O<lukuJe ro
c~nie 01k. i5 tlls. siewników na
woze>wych i 1Jbożawych przeznoa
czonych •aróW>no dla tra.kcj i 
kornnej jak i c~ą,gnilmw~j. W 
o.statnim czasie W1prowa.dzono 
tu do pre>duk.cji dwa n0>we ty
py siewn i•ków. Jeden z n ich 
jest ma.szyną precyzydną prz.e
zna.czoną do wysiewu tośli>n 
przemys~0>wych, zaś drugi - to 
s iewn i•k d<> poplonów na bro
nę tale.rz01w•ą. K. Barcikowski 
w czas ie 7JWied:.a1nia fa.bryki 
za1poznał 1>ię z 5 nowymi J;łro
pozycja.mi s iew-n·iików na wozo
wych. Wszystkie te protorty.py 
poddawa.ne są Cl'becnie ba.da-

niom. Najleipuy z :n.ich zMa
n.ie wprowadze>ny jes21cze w 

(Dalszy cią.g na stir, 2) 

Rzqdowa 
komisja 
ekspertów 
budownictwa 
przgstępu)e 

do pracg 
Przystąpiono do pra·c nad 

przygotowainiem raportu o sta
nie budownictwa w Polsce. Zaj
muje się tym POtW<>la.na w ma.r. 
cu br. komisja rządowa, k!tórej 
przewodniczy Wiceprezes Ra-
dy Ministrów Frruncis.zek 
Kaim. W s,klad komisji wchod.zi 
grupa ekspertów reprezellltuj11-
cych zatnteresowane resorty, in. 
stytuty naukowe, wyższe uczel
nie, orga.nizacje społeczme oraa: 
bei,pośrecLnie wyikonawsł!wo bu
dowla.ne. 12 bm. e>dbyło się 
pierwsze plename posiedzenie 
komi.sji. 

z 330 przedsiębiorstw, od ~oo ty- ślł ma ono nosił! znamiona nowego ścl funduszu premiowego robotników, przez tychże problemów 1ocjalno-b;v• sięcy zatrudnionych w nich o- pojmowania praw I obowiązków, ule podwyżki plac dla robotników zatrud- towych. 
sób wpłynęło w I kwartale można przeprowadzać rozliczeń l!ościo- nionych w systemie akordu w~pólza- 20 mln złotych oferowała CRZZ w bieżącego roku ok. 9 tysięcy wych, a wyłącznie jakościowe. Ostat- Ieżnego. Zwiększony fundusz plac na formie dotacji na uzupełnienie wypo-postulatów i wniosków. Przy- nie decyzje przyniosły rozwią;<anie pokrycie wzrostu wydajności pracy sażenia zakładowych placówek socjal• czyny 1 okoliczności lutowo- wielu spraw zasadniczych, Zmiany sy- oraz możliwości przeszeregowań w ra- nych. Dodając do tego kwoty wygos-

marcowych konfliktów w przemyśle podarowane przez zarząd Główny ' lekkim ujawniających tak pokatną li- Związku „Włókniarzy" można było po-
stę życzeń I żądań analizowaliśmy nie Wl6kn1·arsk1·e obrachunki· zwolłć sobie na wyposażenie 52 ośrod-raz. Wiadomo, że najpotężniejszy ba- ków kolonijnych, wyposażenie I roz-gaż narastających latami preten,jl wy- budowę 33 ośrodków "'czasowych, do-padło zaadresować bezpośrednio do posażenle 15 żłobków I przeds7.kt>ll, 
zakładów pracy. Wiadomo, że sprawy p h d wyposażenie dwu stołówek zaklado• wymagające generaluych rozwi1rtnti na r z e c o z ą c wych. Region łódzki zyskał z tych do-szczeblu centralnym wystepowa•y \Y tacji ponad 8,5 mln złotych. Dzieci pokaźnym towarzystwie spraw drob· łódzkich włókniarzy zy~kaly 2100 na-nych, niemniej tak pod,tawowyeh I u- wycb miejsc kolonijnych. 
clążliwych jak brak szatni I umywa!· do spraw trudnych Nie ulegając jedMk magli 'tatysty• ni, wygodnych butów itp. Okres kl, trzflba sobie zdać wprawę, te za-analiz mamy już poza sobą, podobnie łatwlono w najbard:i:i,aj sprzyjajR<'Ych jak I okres mobllb:acJI aktywu acłml- warunkach, bo przy pelnej mobilizacji nlstracyjno - związkowe - partyjnego, i silit obudzonego zapału sprawy mi-by spełnić w maksymalnie możliwym mo wszystko najlatwiclsze. Takle, ktrS· zakresie słuszne żądania l by stwo- stemu wynagradzania za czas urlopu mach 10 proc. zatrudnionych przyczy- re przynajmniej w c7.ękl można było rzyć warunki do spełnienia i<'h do wypoczynkowego pracownikom r.atrud- nlły się w znacznym stopniu do zła· I należało załatwić wcze4nleJ. Wkral'za-końca w przyuloścl. Poza sobą ma- nianym na trzy zmiany, którym w o- godzenia występują~ych 'dysproporcji my w etap drugi. Chyba trudniejszy. my tak:>.e zrealiwwanle ok. 30 p1·oc. lcresle urlopu wypadały wolne soboO', plac. W wleln zakładach odrobiono ra- Bo przecle:t.„ wnlo~ków I pcstt>latr.w a rn>.Pd $C•bą ujednolicenie systemu wynagl'Od~t:'ń za żące zaniedbania w sferze warunków K J j rPallzarf P opr&•'OW >n.vch !irl'7P!,!ólowych dwa dni wolne od pracy dla \\<szy~t- pracy. Odwołanie ze stanowisk kilku- oncepc a rozwo 11 przemysłu lekkle-harmonoaramó1v 117.ia•anl~ w ~kall ra· kich kobiet wycltownJl\CYch dzieci do nastu dyrektorów lub Ich zastępców go musi uwzględniać fakt, że 5 mln kładów, · branż i resortu. Niemniej, je- lat u, zniesienie limitowlnej "ysoko- miało swe źródło w niedocenianiu (Dalszy Cifłg na str. 2) 

· - - - - - - - - - - - ..... - - - - - - - -Y- - - - n n CNT • ± d--...:... -n·m n n - - - - - "- - - - -•OJO:OnlP n z z n z z R.OOIYLLVVLVVLlLL\LVVLWWLWLULPLLJ - - - LV_ %5LVLLLVV.LU0.UJL 

metrów po starc ie , wyloorzy
stuóą<: n ie s.przyjaJący wi..atr, 
który przySIP'ieszył seleikcję za
sad.niczej &rn•PY· Jeszcze w 
Koenu~sw·u.sterhausen (2.2 km) 
lotny f ini.sz wyg!fali Wioch 
TUJllio Re>ssi przed Francuzem 
Hu.tiertem Ar be'5 . mając 15 sek. 
przewagę nad grupą, prorwa
dzoną przez K. Steca, ale już 
wkrótce iini<:,jatywę cał!<owic ie 
przejęli Polacy i Czechosłowa
cy. N.a :ro km doszło do krak
sy. Uc ier.p iaqo w n:ej k.i.lku 
sła.bszych zawodników. 

Na 46 km po starcie pe.leton 
P'<>dziebił się na 3 gru>py. L•der 
Balduzzi i jadący w fioletowej 
koszu•lce wkelider - N ie'1wbiin 
(ZSRR) nie znaleźli dość sił , aby 
poderwać s:ę do konbrataku. 
Był to, jak się okazało roz
stirzygają<:y moment, chociaż 
do końca eta!P'U pozostało je1;Z• 
cze 95 ~m . Po ~az pierwszy 
w tegoroc·mym wyści.gu śwJei
na siódemka W i1ktora K~ito
ne>wa znalazła &ię w krytycz
nej sytuacji. W p ierwszej gru
pie jecha'li bo'W.iem ,,sP'rawcy" 
utworzenia c:oołówki - Szur• 
kowski, Czechowski, Matusiak, 
Labus, Mailnus , Mora·vec I Ho-
111< . .a poza n imi !>I tn>nych za
wod•ni!ków . z trzema tylko re
prezentan·tami ZSRR ! trzema 

.fadącymi w błękitny-eh koszul• 
kach Włochami, 

Po dqu,gim fLni•stJU c'zC>loowej 
grUIPy, na stadion w CotttYUs 
wpadł jako p ierwezy Diete~ 
Micke.i11 (NRD) i po dyna
m ic2nym sprin<:ie na bieżni 
ooniósl Zlde•cydowa>ne zwyc ię
stwo etapowe. Nasi reprezen
tanci nie mieli i tym razem 
szczi:iśc i a w końcówce. Przy 
wjeździe n.a stadion Matus:.ak 
był tuż przy Mi<:keinie, a 
Szurkowski Wipadł na bieżn.li; 

(Dalszy ciąg na str, 2) 

Wyniki 
WYNIKI VI ETAPU 

1. D. Mickeiin (NRD) 
2. T. V1Jsl!le ~Rum. ) a. R. Laobuc (.CSRS) 
•. T. R06si tWlochy) 
5. Gusiuni'kow ~ZSRR) 
a. M. Demeye.r (Belgi a) 
7. A. Sofronie (IRum.) 

3.~S.$1 
3.26.!>3 
J.26.38 
3.26.~~ 

a. z. Czechowski (POiska) 
9. R. Kal•n len1eks QZSRR) 

10. T. F'ierens (Belg ia) 
13. W. Matusiak (Polska) 
lł. A. Ho.1ik QCS&S) 
1~. A. St.arko-w QZSRR) 
u. R. Szur·kowski (Polska) 

Wlszyscy te,n sam cza.s 
Ross.i 

n. z. Krze121owi.ec 
fi,&:. Stec 
60. A. KaC121DLarek 
52. J, Miikołajcsyk 

3.30.50 
3.30.50 
3:30.50 
3.30,50 

iKLASYFIKACJA 
INDYWIDUALNA 

l'O Yl ETAPACH 

1. D. Mic!ke·iln 4NRD) 
z. a. Szw'lk<>wski (P) 
3. A, Hoili!k (/CSRIS) 
4. T. V.a.sille aRlllIIl .) 
5. z. Czechowski (P) 
li. A. Starit'OIW (ZS<RR) 
7. T. li'ieire'lllS CBe1~~ia.) 
8. R. LBJb\IJS COSRIS) 
9, G, Ma.ffets OWłochy) 

10. M. De.meyeor (!Be.IJ&d•a) 
u. w. Matusiak (P) 
so. J. Milkołajc.zyk 
51. K. Stec 
54. z. Krzes.zowiee 
se. A, Kaczmuek 

:!0:00.00 
20:02.22 
:l.0:00.29 
20:02.30 
20:02.35 
20:02 .36 
20:02.49 
20:02.50 
20:02.59 
.20:03.1}7 
20:03.52 
20:08;13 
20:08.32 
20:09.01 
20:26.50 

~YNlKI DRUZYNOWB 
VI ETAPU 

IL OSiAS 
2. Belgia 
3, Z.S:RR 

1~ :49.51 
13:51.29 
13:511.29 

KLASYFIKACJA 
DRUŻYNOWA 

:PO VI ETAPACH 

f, OS:RS 
2. ZSRR 
i. POlllka 
ł. Wło<:hy> 
n. Belgia 
6. RumiUJnla 
7. NRD 
8. Węgry 
9. Bu~uia. 

10. F'ran1cja 
J.1, Filrnla·ndi a. 
12. S7JW8Jj<caria 
13. w. BrY'ta·nia. 
a. Ma·r o ko 
.is. Da•ni a 
16. Mgieria 

SO:H.25 
so::5.36 
so:n.02 
BO:i7.3l• 
80 :2'0.0G 
80:22 . .ro 
80:23.07 
80 :33.09 
80:34..l~ 
80:36.54 
80:40.3'11, 
80:.59.20 
81:12 .14 
s: :16."5 
81:16.33 
82:1n'.13 

DZISIEJSZY 
ETAP 

Dz.H rozegrany zostanie vn 
eta.p WP z Cottbus do Goerlltz. 
Dystans wynosi tylko 135 km. 
Sta.rt oi>try nastą.pi o godz. 13.15, 
a na mec.le w Goerlltz zawod
nicy będą oczekiwani o godzi
nie 16.30. Lotne finisze znajdu
ją się na 25 i 75 km. 

Jutro odbędą się aż dwa tak 
zwane „etapy prawdy" z metą 
w Dreźnie. 



Proc,s Q wrogą działalność 
·ptzeciwko Związkowi Radzieckiemu 

W Leningradzie rozpoczął się 
tl maja proces grupy 9 osób 
oskarżonych o wrogą działal
ność przeoiwko państwu ra
dzieckiemu. Ośmtu z dziewięciu 
oskarżonych było wspólnikami 
Marka Dymszyca, Edwarda Kuz
niecowa I innych osób skaza
nych w grudniu ub. roku w Le
nl.llgradz;ie za próbę zaga.rnięcia 
1 uprowadzenia za granicę ra
dzieckiego samolotu pasażerskie
go. 

Akt OS>karżenla zarzuca pod-

Powstał projekt 
prawa pracy PRL 
Centralna Rada Związków Za

wodowych opraoowała projekt 
kodeksu pracy PRL. Projekt 
zmierza do ustalenia w spo5ób 
jednolity podstawowych praw i 
obowiązków pracowniczych. 

Prezes Rady Mi,nistrów powo
lal 12 bm. komisję rządową do 
rozpatrzenia opracowa·nego przez 
CRZ_Z projektu kodeksu pracy. 
Komisja, na czele której stoi 
.przewoctniezący Komitetu Pracy 
I Płac - Michał Krukowski, za
kończy prace I przedłoży preze~ 
sowi Rtt-dy Ministrów swoje 
wnioski w terminie do dnia 31 
października br. 

sądnym, że zorganizowali spisek 
w celach zbrodniczych oraz zaj_ 
mowali się systematycznie spo
rządzaniem i rozpowszechnie
niem materiałów zawierających 
oszczerstwa wobec ustroju spo
łecznego i państwowego ZSRR 
a poza tym przekazywali te ma
teriały nielegalnie za granicę. 

Na ro.z.prawie we wtorek od
czytany zo·stał akt oskarżenia, 
potem jeden z oskarżonych G. 
Butma,l"\ składa! wyjasnienia. 
G. Butman przyzna.I, że był 
jed11ym z orga.nizatorów grupy, 
której dzialalność wyrządziła 
szkody pa1\stwu radzieckiemu, 
oraz że był gotów wziąć udział 
w uprowadzeniu radzieckiego 
samolotu pasażerskiego. Załoga 
samolotu miała być sterroryzo
wana przez uczestników prze
stępczej grupy, którzy przygo
towali w tym celu zawczasu 
palki gumowe. G. Butma·n był 
jednym z głównych inicjatorów 
projektu uprowadzenia radziec
kiego samolotu. Spotykał się on 
w tym celu niejednokrotnie z 
M. Dymszycem i E. Kuznieco
wem i omawiał z nimi szcze
gółowo piany zbrodniczej akcji. 

Odpowiada.i:ic na pytania są-
du G. Butman przyznał, że 
cz.tonkowie grupy spotykali się 
z turystami zagranicznym! i za 
ich pośred.nictwem utrzymywali 
kontakty z kolami rządzącymi 
Izraela w celu uzgodnienia z 
nimi swych zbrodniczych pa
czy.nań. 

l\łowo iniciod:qUJo . . .. 
Patriotycznego Frontu Laosu Wiz't~ K •• Bar~1kow.sk1e~o 

• • z:m1erza1qca 
Patriotyczny Front Laosu wy

stąpił z ważną inicjatywą zmie
l"Zającą do pokojowego rozwią
zania problemu laotańskiego. 

Nowe propozycje Patriotycz
nego Frontu Laosu przewidują, 
że USA powinny zanlecbać in
get·encji i agresji w Lao.sie, a 
przede wszystkim bezwarun\:o
wo wstrzymać bombardowania 
terytorium laotańskiego. Po dru. 
gie - po przerwaniu bombar
dowań· amerykafiskich siły 
zbrojne w Laosie niezwłocznie 
wprowadzą w życie przerwanie 
ognia i zaniechają wszelkich 
aktów zmierzających do zagar
nięcia stref majdu.jących się 
pod kontrolą drugiej strony; 
zainteresowane strony laotań
skie niezw!ocznle przystąpią do 
dyskusji nad sprawą sformowa
nia wojennego rządu koalicyj
nego I nad innymi sprawami, 

106 mld złotych 
Wk·ładów w PKO 

Stan wkładów pieniężnycb 
ludności w PKO osiągnął 30 
kwietnia 1971 r. 106 miliardów 
826 milionów złotych, w tym na 
książeczkach oszczęd·nościowych 
- 102 miliardy 435 milionów zło
tych, a na rachunkach bieżą
cych i rozliczeniowych - 4 mi
liardy 391 milionów złotych. 

do pokoju w wo1ewodztw1e lodzk1m 
(Dokończen.ie ze str. 1) W na,)bl.IBszym cia1S1ie weddą 

łącznie z problemem gwara."Jcji 
i ścisłego poszanowania neu
tralności Królestwa Laosu, zgod
nie z porozumieniami genew
skimi z 1962 roku. 

Propozycje te zawarte są we 
wspólnym komunikacie z 27 
kwietnia, opublik<>wanym przez 
stały komitet KC Patriotyczne
go Frontu Laosu i Zjednoczony 
Komitet Laotańskich Patriotycz
nych sił Neutralistycznych, w 
środę 12 bm. 

Pięcioraczki 

w Gdańsku 
W In&tytuoie Położ.niotwa 1 

Chirurgii ·Kobiecej Akademii 
Medycznej w Gdańsku urodziły 
się dziś pięcioraczki - 3 chłop
ców I 2 dziewczynki. Matka 32-
-letnia Leokadia Rychert z I 
Prusz,oza Gdańskiego i d zieci 
czują się dobrze. Pierwsze dziec
ko ważyło 1780 g, osta~nie 1460 g. 

Na sesji Zgromadzenia Naro-

dowego WRL dokonano w środę 

w godzinach popołudniowych 

wyboru nowego rządu. Premie

rem z<>stal pono•wnle Jenoe 

Fo ck, 

tym roku do prod·U•kcji. Cho- do produk·cji ,,!Polfamixy" dLa 
dz1 o to, aby ro.lnicy otrzyma·li trzody ch~wnej ·i prO'Siąt. Da•I· 
siewnik, który w pełmi będz ; e sza intensyfi.ka•cja produkcji 
C>dpCl'wiada·ł ie·h potrzebom. o- zwierzę::ej Jest m . in. uzależ-
becna wersja sie,wll'ika konne- niona od szerokiego wp.rowa-
go do na•woozów SK-a niestety, dza·nia w hodowli p-re1Para.tów 
nie zdaje egzami•nu. Przede chemiczmych. Dalszy rozwój 
wszyst•kim dlatego, że p~odu- chemizaej•i w ży•w'.eni·u ziw1e• 
cenci otrzy1mują w więk•szości rząt ś:isle związany ze 
na;wozy 0 większej wilgotnosei zwiększen•iem produ1kcji kut-
niż przewidują to .nQ>rmy, Ro z- nowsk.iej „ PoUy" - omaw:.; ·nO 
siew tych .n.a•wozów jest wiei- w cza.sie &potkania K. Ba~ci-
ce utructn.ioony. Nowa wersja. ko-wskie.go z k ierCl'w1nictwem 
sie•v.-nd.ka będzie m. i,n. po- fa<brykl oraz przedsta·w~cielami 
przez inne ro_.w,:ązania mecha- placówek na•Ukowyeh i wyż-
ni;omu wy«iev-"ającego p rzysto- szych uczelni, z którymi za-
s<>wana <;Io 1potrzeb ro.1nictwa. k_tady W9póbpracuJą od wielu 

lat. 
Na.stępnie K. Barc '.kowski o<l

wied~;ł Za•kladv „Pt>lfa". któ
re m. in. s pecjalizu~ ą s i ę w 
produk.cj i pre.pa,atów w o·t.am1-
no.wo - a•ntybi<l'tykowo - m '·ne
ra.Lnych tzw. „polfamixńw", 
st oso wa nych w żyw leniu zwie
rząt. O·be cn•ie zakładv o'ndu
k1ują 3 ty·s. ton .. po•1tam·ixów'• 
w 16 uo.rtYome0ntach. będą.cvch 
dodatkami do pasz dla dirob iu , 
zwierzą~ futel'kowych i ko:ii. 

Jenoe Focie 
• ponownie 

• premierem 

K. Barci1kowS'k•i wysoko oce• 
ll!j•ł wysił>ki załogi „PoLfy" w 
z,akre•s;e uruehomienia i roz· 
woju P'r0<dukcji „po-H•a·m ixów". 

W l(odzinach p'JtOO<ludniowych 
po :i:wledzeni•u PGR w Gt.azno
w:e. w którym p~zeszlo 40-o· 
sobowa załoga gospodaruje na• 
4'.0 ha. K. B.a•reikowski spot
ka! s·ię w Krosn•ie-wieach z 
przedstawi0ciela.m •i załóg kut
no·WS'kj.ch PGR. Omawia·no spra
wy z.wiaz•ane z dalszym rozwo
jem prrydu·kcji, a także wa.run
kami bytowymi zalóg. 

Zaibie·ra j ąc głos sek7etaa KC 
podkreśl-il, iii: jednym z zasad-
ni czyc·h eJ„mentów po.prawy 
war·unków ży>ciowych społe-

(D<Jlkońcrzenie ze str. 1) 
m sześc. posiadanych obiektów o łą
cznej kubaturze 55 mln m sześc. po
winn<> się natychmiast zlikwidować. A 
co za tym idzie nowe inwestycje mu
szą udźwignąć planowany ogromny 
przyrost produkcji na potr.o:eby eynku, 
muszą także wchło11ąć w odpowit•dnhn 
czasie i w odpo\'cie<Mr S(HIStlb prze
kwalifikowane załogi zaklttdow likwi
dowanych. 

w~ród 10 najwainielszych galę7.i ros· 
podarki. 

Z tego dla Lodzi przypada suma 11,5 
mld zł. 3.380 mln zł pochłoną wyclatkl 
na bhp, o 700 mln zł więce,j niż w 
latach 1966-1970, kiedy to pl.in \\',Vdat
ków przekroczono o blisko 800 mln zł. 
1.800 mln złotych przeznacza się na 
cele socjalno-kulturalne. Najpraw<topo
dobniej w IV . kwartale roku przyszłe-

strzeganie faktu , że wszelkiel!"o działania 
zmierzającego do poprawy warunków 
pracy nie należy rozliczać wyłącznie z 
pozycji poniesionych kosztów, Nie tyl
ko techniczne uzbrojenie ruielsc pracy 
jest warunkiem przyrostu.. produl>cjl. 
Dobrze zorganizowany odpoczynek, 
przerwa śniadaniowa lub oblado\\a, 
natryski I szatnie są zna l<0m1tym 
sprzymierzeńcem rosnącej wydajt10.;c1 
pracy. 

czeństwa je,;t gotaly W>zrost PTO• 

duk>cj i rO'lnej . K ierownictwo 
par''i i rz.ą-du poświ ęc a w iele 
uwagi rolnictwu. Ch<:Jdzi przede 
v-·szystk'm o likwidację ~szel· 

ki-ch hamulców I przeszkód na 
jakie napoty·ka rolni<:two. 0-
sta.tn'e decyzje w tej dziedz i· 
n ie spo~kalv s i ę z za intereso
waniem i przychytlnym stosun• 
kiem rolników, 

18 nowych zak'"-d"w przewiclzian.vch 
do budowy w bieżąc~ej 5-lalet" nie 
zmieni radykalnie obrazu nowoc1.;t.?sno
ści całego przemyslu lekkiego, obrazu 
panujących w nim warunków pracy. 
Zaledwie 40 proc. fabryk posiada jal<ą 
taką klimatyzacji) I wentylac,ie, ~ted
nie natężenie oświetlenia hal produk
cyjnych waha się w granicach 140-
150 luxów, podczas gdy powinno. wy
nosić 500-600 tuxów, hałas przekracza 
dopuszczalne normy, transport wew
nątrzzakładowy uniemożliwia prawidło
wą organizac.lę produkcji, bral< czę~ri 
zamiennych powoduje przestoje. O
pracowane zestawienie potrzeb na mia
rę pri;eciętny<\11 w k(a.iu ~w,ia.dczeń so
cjalno-bytowY.ch opiewa na •um1: 5 
mld złotych. Dane r\'.qmitetu Prar1' I 
Płac plasu.ia 'PIZP•nysL lekki · llO<I 
względem średnich {'la~ na 9 miejscu 

SPORT * SPORT * 

Te I wszelkie im towarzyszące pro
blemy znalazły swe l'1blcie w 7,Jl lasza
nych wnioskach i po;tnlafarh, są to 
problemy, których pró;no jeszcze szu
kać w rejestrze spraw zalatwłonvch, 
niemniej odpowiada na nie w r.zo;scl 

Przechodz~c: 
do spraw trudnych 

program działania MPL w ł>letą..: eJ s
iatce przedstawi011y przez min. T. Ku· 
nlckiego. Podczas posiedzenia Biura 
Politycznego poo<więconPęo problemom 
tego właśnie przemysłu st\v.ierdzono 
zdecydowanie rzecz chyba naji; totnie.f
szą - wszelkie zadania z dziedziny 
poprawy warunków prar.v nrnsz:i, być 
traktowane na równi 'l wsztHkirttł z:i
deniami produl<cvim•ml. l'1mllttlm wyj
śda .Jest tu l1J1a 45 mld złotych na
kładów Inwestycyjnych do roku 19,5. 

go ruszy budowa. własneg<> zaklacln u
rządzeń klimatyzacyjnych, podobnie 
w Zgierzu !ub Zd. Woli m~ powst,i\ć 
zakład nowoczesnych meehanicznych 
urządzeń do transportu wewnątrzzakła
dowego. 

Znów wkroczyUśmy w rt'Jcn.v liczb. 
Tym razem .fednak liwrHlc7:ł ono . o ja
kości decyzji podejmoi.Rn~rn 1vobtlc 
przemysłu wreszcie do!!trzeęane(l'o. I 
być może pl"aktyką sto- 1\Vaną pow
~zeclmle w przyszłości ~tanie do· 

• • • 
Problemom poruszanym powytej po

święcono wczorajsze spotkanie kierow
nictwa CRZZ z Wł. Kruczkiem na cze
le z Prrłydium ZG ZZPPWOiS. Ucze
stniczyli w nim ponadto: r sekretarz 
KL PZPR - B. Koperski i sekretarz 
RW PZPR - F. Koclemski, przedsta
wiciele kierownictwa M{>L - ministro
wie T. Kunicki i W. Kakietel< oraz 
władze WKZZ w Lod~I. 7nakomltym 
argumentem w tncz~cej •lę przez kił· 
ka godzin dyskusji n'· Ir.mat ~tan u re
alizacji postulatów bvla lrnńc7.&<"a spot
kanie uropzystość otw:ircla uow<•go o
środka koloni.lnego li' Tuszynie dla 
Pólnocno-l.ódzklc/1 Zakładów Przemy
słu Jedwabniczego. 

·,,... . ,.. . ,.. ~'1 
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Omawia•jąe problemy PGR, 
K. Ba•rcikowski stwierdził, że 
przygotowy•w a•n·a jest reforma 
systemu ekonom,ic1mego tych 
gospodarstw. Stworzy ona m. 
in. więkSLe mo.żl i wości podej
mowa·nia samo·dzie lnych decy· 
z.ii pf'Zez gospodar-stwa, jeżeli 
chodzi o kierunki p rodukcji 
itp. W!ele uwag·i sekretarz KC 
D'OŚ'więcil sorawo1m budo-y.rn~-
ctwa i illlWesty-cji roLniczych. 
Mówiąe o sprawa.eh socjalnych 
pracowników PGR K. Ba7co
kow.;ki zaznaezyt. iż n ie?Jbędna 
jest tu większa i•niclatywa kie
re>wnictw o'l°ga·ntzarii :uwcązko· 
wych l całych za1Ióg. 

K. B-a.rciko11l'ski UJS.tCl'sunkował 

" s ię równ.i,ę~ do spraw ; proble
mów bp.rd~\ej , ig.czegó\oowych, 
poru,sz<:Jnych w dyskusji przez 
uczestników sipo.tkani'1. 

* SPORT * SPORT 

Gra I i li liqa 

Piłkarze LKS goszczą Garbarnię 
Olimpia spotka się ze Startem 

Inauguracja sezonu żużlowego w Łodzi 
Ozi~ o godz. 11.2n na torze 

tużlowym przy Placu 9 Maja, 
nastąpi inauguracja tegoroczne
go sezonu żużlowego. Odbędzie 
się bowiem międzynarodowy 
turniej parami z udziałem za
wodnlków NRD: Fritza - Tetz
ilaffa I Hehlerta - Strehlewa, 

Polonii Bydgoszcz: Glueckllcha 
- Kasy. GKS Wybrzeże: żyty 

WARJZAWAeBERllN8PRAGA 

Po dłuższej przerwie spowo
dowanej spotkaniami o charak
terze międzypaństwowym ru
szają r,ozgrywkl ekstra klasy 
pilkarskiej. Najciekawszym spot
kaniem będzie mecz w Chorzo
wie między tamtejszym Ru Ghem 
i Legią. Trudno przewidywać 

rezultat, ale naszym zdaniem 
faworytami w tym me1:zu są 

gospodarze. Górnik natomiast 
bęq2.ie miał niełatwe zadanie na 
własnym terenie z piątym w 
tabeli Zagłębiem Sosnowiec. Po
zostałe spotkania; GKS - Stal 
Mielec, Gwardia - Polonia; Po
goń - Stal Rzeszów, Szombier
ki - ROW, Wisła - Zaglębie Włb. 

Lódzkich kibiców oczywiście 
tnteresują losy ŁKS i Startu. 
LKS grać będ·zie w niedzielę o 
gOdz. 19 z krakO'w-ską Garbar
nią. Lodzianie z reguły dobrze 
prezentują się przed własną PU
blicznośclą (lepiej niż na wy. 
jazdach), stąd spodziewać sie 
należy korzystnego dla łodzian 
wyniku. 

Trudne zadanie czeka piłka,rzy 
!?tartu, którzy }V sobotę o 110-
qzinie 19 w Poznaniu grać be
dą z zagrożoną spadkiem Olim-

Lechia - Orzeł 2:1 
w mec~u p ifka.-sk"1n hg1i o

kręg-0wej Lec h ia pokon.ala w 
Tomaszowie drużynę lodzl(1ego 
orta 2:1 N:O). Bramki dla Le
ehii skzelili Sttaroń i Kra1w
czyk, a dla Orła S·tępniak, 

• * • 
ŁOZPN po·wziął decyzję uka

ran ia girzywną 4.600 zł KS 
Wlók>nia•rz za 111 ieprzybye ce na 
mecz z Borutą , kitóTy miał się 
odibyć 9 bm. Bo.rude przyzna
no walkower J:O. 

pią. Planem minimum byłby lu 
remi•, jednak bałuckich piłka
rzy stać nawet na odniesienie 
zwycięstwa w tym ciężkim po
jedynku. Pod znakiem zapyta
nia stoi występ w łódzkim ze
spole Adamskiego i Swierniaka. 
Pozostałe mecze: Cracovia -

Urania, Gdynia - Star. Hut
nik - War a. Pla<t Motor. 
Sląsk - Odra, Unia - Zawi
s za. 

(1115) 

Ili etap MWP 
Dziś o godz. 15.30 w -Hele

nowie przy ul. Północnej 36 
zbiorą się kolarze którzy star
tują w. Małym Wyścigu Po
koju o laurowe · wieńce 
,,Dziennika Lódzkicgo''· Etap 
organizuje SKS „społem". 
Po rozdaniu numerów starto
wych kolarze udadzą się nii 
miejsce startu ostrego. Dzi
siejszy etap rozegrany zosta
nie ze startu indywidualnego 
na czas. 

Ostatni etap organizowany 
przez KS „ Włókniarz" odbę
dzie s-ię 15 bm. Zbiórka za
wodników o godz. 15.30 na 
szosie warszawskiej przy „r..o
dziance". Po ogłoszeniu wyni
ków nastąpi podsumowanie 
wyścigu i wręczenie nagród, 
Zwycięzcy w klasyfikacji 
ogólnej udekorowani zostaną 
wieńcami laurowymi Miarowa. 
nymi przez redakcje „Dzien: 
nika Lódzkiego", 

M'qrazg 
uispółczucia 

Z powodu śmiercl Matki, kie
rownikowi KS „Włókniarz" 
Czesławowi Gołębi0>wskiemu 
wyrazy głębokiego współczucia 
składa Ją praco-wnicy Działu 
Sportc>Weg:o „DL"„ 

I DZIEN~IK ŁQD~l ~ lli (7084l I 

- Tkocza i Gwardii Lódt: Mi-
rowskiego - Głoflta oraz Pa
ku!s~!ego - Lal iokiego. 

Ro zegranych zostanie 15 wyś-
cigów. (s) 

lódź wz.hogaciła się o piękny lokal 

Przychodni Sportowo-Lekarskiej 
Za•StElPca p•rze wod nf.czą.cego 

P rezy<dium Rady Na.rodowej m. 
Łodzi. mgr Kazimierz L:pczyk 
dokona! wczora.j otwarcia no
wo wyremontowanego l po-
szerzonego lokalu Przychodni 
Sportowo-Lekarskiej znajdują-
cej s i ę w Pałacu Sportowym. 

W uroczystości otwareia m. 

Bokserzy Łodzi 
ladą do CSRS 
W CSRS odbędą si.ę w d'n ia-ch 

2:-23 bm. ów.a międzynarodo
we turmóeje boksersk ie z u
dz iałem m. in . zawodników Pol
ski. 

Do ,reiprezentacji Polski z 
Łod•zi powO'la.ni zostali: Para
fia nowicz, Wla>Żlilk i Walczak 
z Widzew a. orn·z Krawczy•k 
Gwaordli .. 

Kolarze 0rła 
mistrzami t.odzi 

Wczoraj odbył się wyścig .pa
rami o milstrzostwo kola.r·skie 
Łod•z,I . 
Tytuł misbrza :odoby'1i repre

zen·t.a nci łódzkiego Orta: Krę
czyński i Głowaeki. którzy dy
&tans 45 kim p.rzejech.llli w cza
sie 1.05.05, 2') P. Ka.czorowski 
i W. Ka-cz·orCl'ws-ki (Gwa.rdia) -
1..0ii,16, l) S:apak i Myszkows•ki 
(.Społem) - 1.05,JO. 4) Szmaia 
i Ge>rztkie•wicz (IWudzew) 
J.05.55. 5) B yl;cki i Pi erzyń.sk i I 
0Pa1wjli•kow~cza1111ka) ~ l.O!i.5(1. 

\'n. udział wzięli: kierowniik 
Wydzia~u Zdiro,wia d·r T. Le
wy, przewo<lnocząey ŁKKF1'1' 
W. Za.tke, dyrektor Centra.lnej 
Przy-chod·ni Sj'.>Ortowo~Le•karskiej 
w Warszaiwie dr St. Krzep
kowski, dyr. J. Mllanowski i 
St. Matu.szko z WKZZ . 

Po g.ab•neta0ch wyposażonych 
w nowoc·zesne uirzą-dzeni.a o
prowadzał dyr. przyehodni dr 
H . Kuński. Trz"b" na<lmien ić, 
że o-bok wsoo.mnia•ne1 p.rzy
chod•n·i w Pałacu Sportowym 
iistnieje na terenie Ł•odzi jesz
cze 7 pora.dni dz iebnicowych. 
w porad·ni istnieją na,;tę,p'llli ą
ce ga1blne•ty i praeownie: i·n
te:-nistyc-zny , ch iru.r1gii urazo
wej. orto1pe<Iii!. · la·ryng'.)1-0,~ii, 
neuiro1log:i.i. okuE.st:viki. antro•no
metryczny i cen.rire-no•ws1<i. za
trudnio·nych jest 5 le•karzv po
si.ada1<1.cvch Stlnp;eń d'okto•ra 
medy'C-yny, a 7 druigi sto.pień 
spe-::j,ą.u za.ej i. 
· Doczek.ał'.śmy się nareszcle, 
że na.s i sport·owcy będą mogli 
na m"ejscu, w razie potrzeby 
korzystać z usług wykwałifi
kowa.nych specja1b;stów. 

Odeszli 
Dwóch zawodntików LKS opuś

ciło ostatnio nasze m iasto w 
związku z obowiązkową służbą 
wojskową. 

Gapiński rozegrał ju! pierw
szy mec.z w barwach bydgo.skie
go Zawis.zy, natomiast rezerwo
wy bramkarz LKS Surlit Wy-
stępowac będz.ie w lódzki m 
Orle. (6). 

(Dokońawnie ze str. 1) ' 
równocześnie z n im. Doszło, 
niestety do kole~nej w tym 
wy.SCi•gu kraksy na f in;.si.u, 
Najpierw upa·dl Holilk, pozn ;eJ 
skręcający gwaH-0>wnie Star
kow. Szurk'OWS'ki p·róbowa•l do
gonić Micke~na po d•u.żym tu
ku, wyrzueilo go na wirażu na 
brawę i :odenył s ię z jednym 
z fo•tore.porterów. W tej sy-
tua<:'ii bo·ni~i1katy wywalczyli 
v.asiłe (.Rumun i·a) i Labus 
(CSRS), kitórzy w bramie sta
dionu 1'naid·owaili s·ię w gor
sre•j sytuacji. 

Na stadionie w Cotbbus naj
bardz ie.i cieszyli się kibiee d•ru
żyny NRD, która będzie miała 
lidera wyścigu zwy
cięzcę etapu Miicke Ln'a. Wjel~ą 

Albania-Polska 1:1 
Wczoraj w Tiranie rozegra

ny został międzypaństwowy 

mecz piłkarski Polska - Al
bania z cyklu spotkań o mi
strzostwo Europy. 

Mecz zakończył się wyni
kiem 1:1 (1:1). Bramkę dla 
naszej drużyny zdobył Banaś 

w 6 minucie spotkania. 
W spotka.ni1u d.rużyn m~odzie

żowyc·h rozegra•nym w Rzeszo
wie Po1ska wy.g•rai'a z A'1ba.n i ą 
2:1. 

W ta•bel•i grupy VIII proyca
dzi NRF przed Poilską, Alba
nią i Tu r cją. 

radość p<rzeży!li także Czecho
słowacy, którzy awanso11Va•l! na 
pierwsze miejsce w klasyfika
cji drużynowej. Dla polsk iej 
ctorużyny. był to rów·nież w\el
ki dzień. OIZn'llczający być mo• 
że początek dobraj passy. 

Widzew 
rezerwy t.KS 312 

W meczu pi.łkar&kim o m l
strzostwo Łodzi w relaeji Pu
charu Polsk·i, Widzew pokonał 
rezerwy LKS 3:2. Do prze-rwy 
prowad1lit 1',,KS l':O. Bramlki d;Ja 
Wi·dzewa sdo,byili: Szwa.nberg -
2 i Kac:arrtarek - 1. Dla ŁKS 
Ch·odkiiewiez i jedna sa.mobój· 
cza. 

Druli:y·na Widzew.a tirenOIWa•na 
jest przez L. Jezie~·sk i ego. Re
pceze,n'!ować on·a bę<lz'.e Łódź 
w rozg ry wkach o-gó1no-pol&k:ch. 

DLiś LKS-kadra 
juniorów PZPN 
Ciekawe spobkanie t()warzy. 

s~e w piłce noimej ro·zegra.ne 
zosta.nie dzisiaj w Lodzi. Przy
gotowująca się do finałowego 
turnieju UEFA w CSRS polska 
kadra juniorów zmierzy się z 
drugoligowym LKS. 

Początek tego spotkania dzJg 
o godz. 18.30 na stadiO!llie przy 
Al. Unii 2. (m) 

Lekkoallecl XXVI LO 
zdobyli mislrzoslwo w la 

WczO'raj przy rekordowej !ło· 
ści ZJglo·szony>eh :zoawod<ni•ków 
21a·kończone zosta·ly Dllistr zostwa 
svk·o~ne w lekkoatfletyce. Oto 
n.aj1e.psze wyniik.i w konkuren
cji d'z'ew-cząt; skok w da-I 
Pod;sta wczyńska 5..55, b'eg 
nia 80(} m G,oto-w.ińska - 2.22.!, 
osz.cze•p W,olak - 4:.75 i pctrn i ę

c·ie ku•lą - U.2·3, sz·~Meta 4x!DO 

m Technilk·uim Elek>tirycmie 
52.!. 

Kon•kure•n'Cje chlapców: 200 m 
Bis - 22,3, b ie.g na 800 m 
Ka1bza - 2.00 ;;, dY,$!< .$\O'PCZYk 
- 39,18, trójsko'k lVIi'kluł.a -
13.75, r:l!Ut 05zcze•p"m Bernac'.k 

56.5-0. szta.fe\la 4JG:OO m 
XXVI LO - 44,l. 

M';sbrzostwa byly do.skonalł 
sor,gauirowane. 



PRACA DLA 8 TYSI CY 
ZAKŁADY BRONIĄ SIĘ 

PRZED MŁODYMI, ZA WO
DOWO JESZCZE NIEOBYTY
MI PRACOWNIKAMI. ŻĄ
DAJĄ OD WYDZIAŁÓW ZA
TRUDNIENIA GOTOWYCH 
JUŻ I PEŁNO W ARTOSCIO
WYCH FACHOWCÓW. CAŁY 
CIĘŻAR SPRAW, ZWIĄZANY 
Z ZATRUDNIENIEM ABSOL
WENTÓW, ZRZUCAJĄ NA 
MIEJSCOWE WŁADZE, KTÓ
RE NIE ZA WSZE POTRAFIĄ 
Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW 
UPORA() SIĘ Z TYM PRO
BLEMEM. ZBYT CZĘSTO 
NP. KIEROWANO MŁODYCH 
LUDZI DO PRACY GD ZJE 
BĄDŻ, NIE . PATRZĄC CZY 
JEST TO ZGODNE Z WYU
CZONYM PRZEZ NICH ZA
WODEM I KIERUNKIEM 
NAUKI. NIERZADKI TO WI
DOK, GDY TECHNIK DZIE
WIARZ STEMPLUJE ZNACZ
KI NA POCZCIE, A TECH· 
NIK BUDOWLANY SPRZE
DAJE W SKLEPIE. 

Powstają w ten sposób tru
dne do obliczenia straty spo
łeczne, związane z marno
trawstwem nakładów na 
kształcenie kadr. Rodzi się 
niezadowolenie i rozgoryczenie 
wśród młodzieży, która nieje
dnokrotnie w listach do re
dakcji bądź w innych wystą
pieniach nie bez racji zapy· 
tuje: - „To po co nas k6:.: t.al· 
cono, kiedy dziś nasze umie
jętności są nikomu nieprzy-
~tne?" · · 

Aby tym nieprawidłowoś
ciom zapobiec, .Komtte; Pracy 
i Płac wydał w ubiegłym ro
ku zarządzenie (Monito:.- Pol
sk nr 14), ustalające zasady 
racjonalnego kieNwania. ab
solwentów do pracy i zobo-
wiązujące dyrekcje przed-
siębiorstw do zawierania 
przedwstępnych umów z ucz
niami ostatnich klas zasadni
czych i iirednich szkół zawo
dowych. 
Powołując się na powyższe 

zarządzenie łódzki Wydzia'l 
Zatrudnienia w por ozurnientu 
z kuratorium już w $1yczµia 
br. rozesłał do 445 większycłi 
zakładów i spółdzielni szcze
gółowe informatory o tego
rocznych absolwentach oraz 
wytyczne w sprawie ich za
trudnienia. Podpisywanie u
mów powinno zako1iczyc się 

do 15 maja. Ich odpisy zakia
dy są zobowiązane pi·zesla~ do 
:Wydziału Zatrudnicn.a, aby 
mógł on na bieząc'J śledzić 

przebieg tej akcji. 
Wiadomości jak na razie nie 

są zbyt pomyślne. Tylko nie
liczne zjednoczenia i przedsię

biorstw a przeanalizowały 

swoje kadrowe potrzeby. Do 
takich należą: zjednoczenia 
handlowe, które zawarły u
mowy ze wszystkimi absol
wentami szkół handlo\vych 
oraz ze sporą grupą tecbni
ków - ekonomistów, insty·· 
tucje, należące d:i Łódzkiego 
Zjednoczenia Budownictwa a 
także Okręgowy Urząd Pocz
towy. Tylko niektóre zak:ady 
przemysłu bawełnianego i je
dwabniczego zatroszczyły się 
o przyszłe kadry. Więki;zość 
przedsiębiorstw oliojętnie 
przyjęła obowiązujące Je w 
jakiejś mierze zarządzenie 
Komitetu Pracy i Plac. 200 
zakładów w ogóle nie oa.1111-
wiedziało na. przesłane wy
tyczne. Inne ograniczyły się 
jedynie do poinformowania, 
że nie przewidują wzrostu 
zatrudnienia, a więc nie wi
dzą .możliwości przyjęcia do 
pracy tegoroczny ch absolwen
tów. Tak odpowiedziały ZPB 
im. St. Dubois, Spółdzielnia 
Robót Kotłowych i Remonto
wo-Budowlanych, Mi 'O! jskie 
Pralnie i Farbiarnie, Przed
sit:biorstwo Transpo~tu Budo
wlanego, Wytwórnia Filmów 
Fabularnych, Centralne La ho
ratorium Przemysłu Lniar
skiego, Centrala Techniczna 
Łódzkiego Biura Sprzedaży, 
instytuty - Przemysłu E_\kó
rzanego, Włókien Sztucznych, 
Zakłady Przemysłu Skórzane
go, biura projektowe oraz 
dziesiątki innych przedsię
biorstw. 

Niektóre> instytucje podały 
rzeczowe argumenty tej od
m ow y, np. PZU p oinformo 
~ał, że ufundował 12 stypen · 

diów dla studentów wydzia- zawita w najbliższych dniach pracę w terminie dogodnym 
łu prawa i ekonomii - rozpo- inspekcja Wydziału Zatrudnie- dla pracodawcy. 
czną oni pracę w latach nia i zbada, czy neczywiscie Naszym zdaniem dyrekcje 
1971-1973. Łódzkie Przedsię- nie potrzebują one nowych szkół nie powinny biernie cze
biorstwo Instalacji Sanitar- kadr. Sprawa jest poważna. kać aż zakłady same zgłuszą 

nych i Elektrycznych prowa- W tym roku kończy szkoły się po uczniów, lecz na włas-
dzi własną szkołę przyzakła- zawodowe i średnie 10 tys. ną rękę dopingować l doma-
dową i wolne miejsca pracy dziewcząt i chłopców. 2 tys. gać się od nich respektowa-
przeznacza w pierwszej li.o- kontynuować będzie naukę w nia obowiązujących zarządze11. 
lejności dla swoich uc::niów. technikach, szkołach pomatu· Fachowcy są w r~odzi pctrz(.b-
Podobnie Spółdzielnia Pracy ralnych i na wyższych uczel- ni. świadczą o tym zgłosze-
„Kuśnierz", która co roku niach. Dla pozostałych 8 tys. nia jakie wpływają do Wy-
zatrudni.a 17 uczniów, uczq- trzeba przygotować mie1sca działu Zatrudnienia. Tyle, że 
cych się zawodu. Te przed- pracy. Muszą być one odpo- na gotowych fachowców ze 
siębiorstwa rzetelnie umoty- wiednio dostosowane zarówno stażem. Tak na pr~ykład dy-
wowały dlaczego nie podpiszą do kwalifikacji młodz1ez.)' jak rekcja ZPW im. Niedzielskie-
umów. Ale np. można mieć i do potrzeb łódzkich zakła- go była oburzona, że Wydział 
zastrzeżenie do Miej5kich dów. Zatrudnienia „•zablokował"' 
Pralni i Farbiarni, które po- Jak dotąd 90 proc. uczniów tym zakładom przyjęcia na 
wiadomiły Wydział Zatrudnie- szkół zasadniczych i tylko 33 mistrzów włókienników, któ-
nia, że i tak kilkudziesięciu proc. z techników zawado u- rych bardzo potrzeba. Ta sa-
pracowników będą zmuszone mowy przedwstępne. Pode!mą ma dyrekcja umów przed-
zwolnić. Czyżby to miało o- oni pracę w miesiącach wa- wstępnych z tegorocznymi ab
znaczać, że zainstalują w naj- kacyjnych bądź w póż:liej- solwentami tec):mików wJ.ó
bliższym czasie jakieś piorą- szych w zależności od .nożli- kienniczych nie podpisała. Li
ce „supersamy"? wosc1 zakładu oraz zgody czy się - widać, na „podku-

Do tych zakładów, k tóre wyrażonej przez absolwen~ów, pywanie" fachowców innym 
nie wyraziły zgody na podpi- których warunki rodzinne po- fabrykom ..• 
sanie umów przedwstępnych, zwolą na to, aby r:izpoczęli G. BARGIELOWA 

~''''''''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''""'''''~'~'''''''''~''~'~'~ 

Po • pozarze katedry ... 
(Dokończenie ze str. 1) 

ta1kże szef Slu.ilby za,pob ie·ga
nia Poża.ro.m Komendy Głow
nej SP - plk Tadeu.sz Dobro
we>lsld, k.tóry za.poznał s i ę z 
roZ1mia•rami s trat. Stro•p nad 
nawą giłówną utrzymał się i 
już n ie grozi za•waleniem, tak 
sa.mo nad 'Ua'Walltl i boczny11 i. 
K ompletne mu zn iszcze niu uleg
ła d re-wnia•na kon strukcja da
chowa i dach nad caly m koś
c i<>lem. Łuke>we. że·1betowe 
skilepienie w n•i ek tó r)-c'll m ie j
scaeh , na skutek wysok ie j tem
pe.ratu1ry, ulegJ 0 usz•ito·dzen: u: 

są pTZeświi'ty między prętami 
zbroje.nio•wyimi. Dzięki oJia.rno
ści st.ra.ża>ków uratowano ołtarz 
g•ł óiw1ny (o W~'niesi.en i u z ka.te
dry prze~miotów kultu, szat 
li1'u,r-g icznych i ohorągwi, pisa
liśmy wczora1j). Uratowany ro
stal ta·kże glów•ny żyran<lo_l, 
który we<lifu;g relaej i naocznych 
św i adków, IW trakde pożaru 
obsuną.ł s i ę powe>li do wyso
kości ok. 2-3 m na<l posadzką 
i stamtą·d runął na ziemi ę nie 
pono,,,,ząc większego szwan'ku. 
Całą .noc \'rwało d~gasz.an ie 

zgl i.szcz I tę a•k c j ę kO·n•ty nuowa
no jeszcze wczoraj pr zed oo• 

~u>d•ndem, nadal przy uży<!IU 
dra1bi1n mecha.niczinych. Chodz;: 
to tym ra.zem -0 t?, b.Y sUu
mić ir;niaZ<la :oarzew1a me uzy
waJąc wioększyc•h iłości wody 
i a1by nie powięk&vać ro'!!!.Illa
r&w ·zniszczeń. 

Wczoraj !>PM•ka•liśmy się z o
piin·ią. ~ 1P'Ogląd wyra~ony 
p rzez nas we wczoraiszej re
lacji 1,na gorąco", że „kaitedir.a 
przestala ilStmieć". jest . C·O naJ
mniej przesa<J.zony. Nie pole: 
m>vu,Jąc z ,po.lemista1m1, gwo.ll 
prawdy trzeb.a stwierdzi ć, że 
ekspertyza orzeka.ją.ca o stan:e 
mmów i sk:le1p ień wymagać 
będz·ie dość d•Lu,g ich badań. W 
d iecez..j i nie umii1aino nam wczo
raj powiedzieć , jakie będą da.J
sze Losy łódzk.iej katedry. Mó
wi s i ę. że s,kJepie.n ia prze<l je
s!e n ią i z.limą trze1ba będzie 
pro•Wi•zorycznie przy,kryć da
chem, a d0;pie~'<> potem przy
stą,pić de> od.bu1d0<>wy calej z:11-
szczo.nej kon&bru1kcji. Są to o
czywiśc ie konce,pcje , op\ nie 
w&tęone. O ostatec':onych de.cy
zjac 'ti nie om Leszka.my "poi'll for
me>wać Czyteln i·ków, gidy tylko 
o•ne za1pa<lną. W ka:ildym raz:e 
w.pUl.~ZiCzenie ludzi , oczy·w ~śc i e 
poza specjail '.Js<tami, do w;nętrza 
katedry, n ie jest w tej chwiii 
ze wz·~lędów bezpi eczeństw.a 
m·0t~tii.iwe. 

zaczęła już dzoialać &pecjalna 
ke>mi.sja mająca na celu usta
le.nie przyczyn tragi0cznej ka
tastre>fy. Po•n·ieważ straty są 
zn•aCZ'ne (trud·no dziś wyraz i ć 
je konk•retną sumą) jest to 
komisja pO'Wołain·a, ~·od·n ie z 
p.rzepisami, n.a szczeblu kom
peten.bnyc'h mi•nis•terstw przy 
udziale go.s)>Oda•rzy d iecezji 
·parafii. Fachowcy lioczą się z 
n i ebe2'p ieeozeń.stwem r·un ięcia 
ścian sZ1Czytowych bocz;nych 
naw. jeśli s i ła wia.tru przekro
czyqaby !Pewną w.airtość kry
tyc21ną . 

Wczoraj przez ca~y dzień 
znaczne grupy lodziRJn, ka.rnie 
p:-ze!>trzegają•c zarządzeń władz 
porząd'kowycih, pnyc,hJodziJy w 
O'kolice kaited>ry a.by ocen '. ć na 
wlasne oczy ro21mia.ry zn'.sz
czeń . Są 0;ne bar'Cizo znaczne. 
Katedra poz•b.a1wion•a str·zel!
stych da>e<hów i w i e•życzk.i 
sprawia przygin<ibiające wraże-
nie ..• 

J. P<>TĘGA 

Toto: L. OledlflliC z.a k 

Z notesu spraUJozdaUJcq sqdoweł)O 
Swiadek już przeżył pól 

wieku. Wygląda Jednak na 
człowieka bardz<> steranego 
życiem, a może pracą? Kiedy 
się jednak bliżej i d<>kladniej 
przyglądam świadlrnwi spo
strzegam, że jego oczy są na
biegłe krwią, twarz nabrzmia
ła, ręce drżą. Nie z emocji I 
strachu. To jest charaktery
styczne drżenie rąk. Lekarz 
powiedziałby: objawowe. 

Swiadek zeznaje w jednym 
z procesów, które budzą pow. 
szechne zainteresowanie i gro
zę. Zeznaje na tzw. okolicz
ność własnych imienin, po 
których człowiek siedzący na 
lawie oskarż<>nycb dokonał 
zabójstwa. Chodzi o stwierdze
nie, ile wódki spO<i:yto wów
czas na „uroczystości'' wypra
wie>nej w pracy przez same
go solenizanta, a głównie o to 
ile wódki wypił <:>skarżony. 

Niespokojne i niepewne za. 
cl10wanie świadka jest zrozu
miale. Nie Jest czynem chwa
lebnym pe>twierdzić przed 
maje~tatem sądu i pnblicz
nośclą takt, że w owym dniu 
wypito 20 litrów alkoholu -

przede wszystkim samogonu, 
że brały w tym udział cztery 
brygady jednej z jednostek 
budownictwa µprzemyslowio
nego i mniej więcej na 25 o
sób przypadało około litra 
nektaru śmierci (albo życia -
jak kto woli). 

Emocja jest wielka. Na twa
rzy świadka pojawiają się 
Jcropelki potn. Pewnie boi się, 
źe Wysoki Sąd zada ba,rdzo 
niedysl<retne pytanie: gdzie 
nabyli taką Ilość samogonu? 
Ale Sąd chce dociec ważniej
s-zej w tym procesie prawdy 
i fragment Jej ma być po
twierdzony przez świadka. 
Kłamliwą ostrożność I niepew
ność Sąd przebija Informacją 
już posiadaną. Ale jeszcze 
sprawdza pytaniem, które ma 
określić stan uczestników li
bacji: ••• no, jak czuliście się? 

- Normalnie - padła odpo
wiedź. Pokwitowana została 
szyderczym śmiechem z sali. 
Przewodniczący składu są. 

dzącego nie m(lgl zalnvestlo
n<>wać subiektywnej oceny 
stanu świadka I towarzyszą. 
cych mu wówczas osób. za-

pytał tylko w jaki sposGb 
planują w tym- roku uczcić w 
zacnym przedsiębiorstwie imię 
popularnego świętego I jego 
imienników. Odpowiedzi nie u
zyskał. Swiadek po wypełnie
niu obowiązku szybko (prze
ciwnie niż inni) opuścił salę. 

Smieszny e·pizod w maka-

Norma I-
• 

n1e 
brycznym procesie? Można by 
I tak to potraktować, ale w 
pozornej śmieszności tkwi gro-

Proza 
:1 białych sui„. 

Faktyczni ojcowie nowoczesnego szpltalni_ctwa . - Arabo~le1 
potrafili na miarę swych ówczesnych m_ozllw~śc.' p_olączyc le

czenie ciała z leczeniem ducha. Stąd tez trafiali się w szpl• 
talach Damaszku Mekki i Kairu w X wieku grajkowie i le• 
ktorzy umilający' czas chorym. Możliwości współczesnej cy-

N 
wilizacji wyszły znaczni_e dalej, al<;.„ Po"'.iedzie'ć s_obie trze• 
ba szczerze że ten wyzszy stop1en sztuki lekarskiej - od• 

• dzialywanie' na ciało poprzez psychikę, w warunkach lódz• 
kiego szpitala możliwy będzie do osiągnięcia po zaspokoJe• 
niu potrzeb związanych z poqstawowymi zadaniami s.z~itala 

O 
i jego personelu. Póki tego nie osiągniemy, wszelka działał• 
ność kulturalna będzie tam wyłącznie namiastką. 

Zacznijmy od tego, że pacjent przybywa do szpitala ob• 
ciążony oprócz troski związanej z własną chorobą, takte 

szeregiem trosk I niepokojów o pozostawiony d<>m I rodzinę, 
W 2la.sadzie dwa razy w tygodniu są w szpitala<!h odwie-
dziny. ~raktyka uc~y jednak,. ~e n_ie jest to wszystko. Listy, 
To takze jeszcze me to. Cyw1llzacJa nasza dysponuje czar<>
dziejską skrzynką - telefonem. Czy pacjent mote z niego 
korzystać~ Przeważnie nie opuszcza on swego oddziału. Te• 
lefon w pokoju lelcarskim i w posterunku pielęgniarskim nie 
może być blokowany. Ma służyć jako środek pilnej komunika• 
cji. Czy jednak nie możemy sobie pozwolić na „luksus" zainsta-
lowania w każdym szpitalu na każdym piętrze jednego au• 
t<>matu~ Tymczasem zaś dochodzi do parad<>ksów takich jak 

np. w Zgierzu. W tamtejszym Szpitalu Wojewódzkim na sko• 
rzystanie z aparatu w dyżurce trzeba mieć każdorazowo ze• 
zwolenie dyrektora szpitala. 
Jeśli już przełamiemy kłopoty rodzinne pacjenta, pozosta• 

nie nadal cala masa drob11ych już problemów związanych 
z samym miejscem pobytu. Nie z łóżkiem. Oblicza się, że 
średni okres pobytu w szpitalu wynosi nieco p<>nad 2 tygod• 

nie. Z tego polowa przypada na tzw. okres ciężkiego stanu, 
kiedy z reguły chory nie powinien opuszczać łóżka. I hl 
można już tylko sygnalizować. 
Lóżko jest niewygodne. Zmiana pozycji, wyżej lub Dl• 

żej pod głową, to cały problem. Kiedy podają posllek, ma• 
my dwie albo trzy m<Yi:liwości: postawić talerz na . kołdrze; 
trzymać w ręku, lub postawić na szafce czy stoliku przy 
łóżku. Jest wprawdzie coś, co nazywa się ruchomym stolicz
kiem - dłuższa deska na stojaku. Można na tym zjeśll '19 
łóżku wygodnie posiłek czy napisać list. „Urządzenie" to 
trafia się jednak zupełnie sporadycznie w niektórych tylko 
oddziałach niektórych szpitali. Z jedzeniem wiąże się kwe• 
stia następna - czym jeść. Tylko w niektórych szpitalach 
pacjent przychodząc otrzymuje „wyprawkę" w postaci .kub• 
ka, łyżki, noża i widelca do swego użytku. W pozostałych 
otrzymuje je przy każdym p<>silku I zazwyczaj na łyżce ale 
kończy, a nóż jest Już wyjątkiem. 

Dobre samopoczucie pacjenta wiąże się nierozerwalnie 
z usługami, jakie świadczy mn personel szpitala. O tym na• 
si Czytelnicy piszą do nas stosunkowo c1ęsto. Wiemy tet 
dobrze, że lekarzy nie mamy w Lodzi zbyt wielu, że ich 

- rola w szpitalu ogranicza się do codziennych wizyt, przepl• 
sywania kuracji, którą wykonuje już średni personel, a sam 
lekarz wkracza w przypadkach nagłych. Pielęgniarek takte 
nie mamy zbyt wiele. Każdy szpital odczuwa braki tej wła• 
śnie kadry. W rezultacie czas pracy pielęgniarki w szpitalu 
jest bardzo napięty. Cala działalność rzeczywiście usługowa 
spoczywa więc na personelu niższym, na salowych. Jest to 
grupa o najwyższej w służbie zdrowia płynności kadr. Po 
6 latach pracy w jeclnym szpitalu; salowej przysługuje lOO·zl 
dodatek do pensji. Nie muszę dodawać, że do wyjątków na• 
leżą salowe otrzymujące ten dodatek. 

a. 
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łA 
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z 
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I tu zaczyna się sprawa szczególna - pięciozłotówki. za 
przyniesienie i wyniesienie basenu, za podanie czegoś do 
picia, przyniesienie paczki zostawionej przez rodzinę w por• 

tierni, zmianę pościeli I tak dalej. Jeśli, jak się rzekło, pobyt 
trwa dwa tygodnie, a na oddziałach zamkniętych - zakaż. 
nych dłużej, zbiera się tych 5-złotówek sporo. 
Idźmy dalej w naszych obserwacjach. Szpital. Miejsce w 

Jakim przebywa chory. Robi się wiele, aby było ono w mia
rę_ p~zyjemne. Tu i ówdzie jakiś kwiatek, czy obrazek na 
śc.'ame. Serwetka na stoliku. Ale to tylko tu I owdzie. W 
w1ększ~ści łódzkich szpitali nie ma nawet tego. Miejse 
w szpitalach mamy nialo, łóżka w salach są· stłoczone, 
częsty~ widokiem jest łóżko' dostawiane 11a ' korytarzu. 
W Szpitalu im. Sterlinga jest to widok zupełnie zwyczajny 
a w Szpitalu im. Barlickiego także. Prowadzone obecni~ 
I z":powiadane na lata najbliższe inwestycje szpltalne na te-
re~1e miasta rozluźnią nieco ten tłe>k de>piero za la,t kilka, 
o ile w ogóle rozluźnią. 
Czlo~i<;k,. które!'1u. przyp'.'-dlo w. udziale spędzić bodaj kil• 

~a dni zyc~a :W Jak1mkolw1ek szpitalu, wie dobrze, jaki jest 
Jt;go. t:yb ".:V_c1a. ~o zabiegach i badaniach, gdy wyczerpią 
się JUZ mozhwośc1 konwersacji ze skąpym gronem współto• 
warzyszy niedoli w sali, zaczyna sie rzecz naJgorsza - szpi• 
talna nuda. T:vmczasem. teoretycznie przecież w każdym 21 
naszych s~p!tali .. i~st c_os. Jest _tym czymś alb~ kiosk Ruchu 
z i:azet_an;1 1 ks1ązkam1, albo mmi-klubokawiarnia albo wre• 
szc1e b1blloteka. ' 

. Skoro m~wa o gazetach I książkach, nie można zapom• 
nieć o radm. Są radiowęzły. Głośniki nie zdają egzaminu 
?o r?żni są ludzie i gdy .ieden chciałby posłuchać, drugf 
zie się czuje i wy'?"aga spokoju. Były wprawdzie w szpita
lach słuchawki rad10~e, ale to już niemal historia f to nie• 
stety z winy samych pacjentów. • 

Telewizja .... Są telewizory. Są dostępne dla chorych, 
al<;. oczyw1sc1e w określonych godzinach. Wymaga tego 
rez1m leczniczy szpitala. 
Są szpitale takie. jak np. ten na Stokach, gdzie istnieje 

Wsp_ólpraca z MDK. Od czasu do czasu organizu.le sie więc 
.Jakieś programy rozr:vwkowe dla •. ozdrowieńców". Od czasu 
d_o cza,u, przy ok_":z~i świąt_ przyjedzie ekipa I wyświetli 
film. Są to . oc~yw1sc1_e okaz.ie WY.i'ltkowe, ale tym niemniej 
w _ szarym _zycm. szp1_tala są to wydarzenia ogromnej wagi. 
Nie w~zędz1e mozna .ie tak upowszechniać. bo szpital to jed
nak nie dom. kultury, ale ... Mimo wszystko, w dość kame
ralnyrh w:vmy1rach, można by jednak coś w tym rodzaju 
zacząć uprawiać. ' 

Jak dotąd, szpitalny dzień powszedni jest szary i pusty, 
pełen trosk i kłopotów. Mówić zaś, że o potrzebach tlucha 
w szpitalu myśleć będziemy po zabezpieczeniu jego podsta
w<>wych zadań można, ale... czy wypada nam tak właśnie 
mówić u schyłku XX wieku. 

LESZEK RUDNICKI 

za. Swiadek jest reprezentan
tem (oskarżony także) przed
siębiorstwa budowlanego. Jed
nego z wielu. Pracownicy bu
downictwa stanowią 30 proc. 
bywalców łódzkiej Izby Wy
trzeźwień. Nierzadlco okazuje 
się tam pomoc debiutantom 
zawodu - młodym, a n.awet 
nieletnim adeptom sztuki bu
dowlanej, którzy wejście na 
plac budowy torowali sobie 
potężnymi haustami alkoholu 
spełnianymi na nowej droclze 
życia ze starymi wygami i 
młodszymi „wprowadzonymi". 
Bo na niektórych bud<>wach 
i w przedsiębiorstwach bu
d<>wla.nych to jest n o r m a I
n e. I wszyscy winni się 
czuć n or m a I n i e. Nienor
malnym zjawiskiem byłaby 
abstynencja. Podejrzewam na
'vet, że „normalny" pracow
nik jakiejś brygady skła
da na Jej karb wypadki przy 
pracy, bo tradycja murarska 
(używam tn murarki jako 
symbolu) dawno uznała i u. 
twierdziła stan nietrzeźwości 
(lub po-Opicia) za mocny a.r. 
gument bezpieczeństwa i hi
gieny pracy. Szl<lanka wódl<i 
za stępuje Jednemu, czy dru
giemu pra<!o·wnikowi akresorla 
o.chronne, dodaje pewnoś ci 

siebie, wywołuje sprawność 
fizyczną itd., itp. Aż dziw, że 
nie znajdujemy potwierdzenia 
tego w wynikach bud<>w
nictwa. Mo·że to jest błędna, 
subiektywna ocena trzeźwej 
opinii? 

Dedykuję te rozważania (z 
f a k t ó w płynące) kierowni
kom przedsiębiorstw budowla
nych, brygadzistom, inspekto
rom clozoru, bhp-owcom. Mo
że im się przydadzą? 

Proszę darować akcent gnie
wu. Nie mam zamiaru spra
wiać przykrości wszystkim 
prac<>wnikom bud<>wnictwa -
ludzi w olbrzymiej większoś
ci ofiarnych, uczciwych, obo
wiązkowych i wysoko noszą-

. cycb godność zawodową. Nie 
do nieb adrese>wane są zarzu
ty i nie należy Ich odczyty. 
wać jako uogólnienia. W imię 
ich godn<>Ści należy podjąć 
walkę z wypadkami wyżej 
opisanymi, bo tak jest, nie
stety, że nawet sporadyczne 
przypadki zła urastają w 
slrnlkacb, a potem w op;nii 
publicznej do raugi zjawisk. 
I trudno jest tę opinię odwró
cić. 

Z. TARNOWSKA 
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Próba wiedzy i ambicji 
Swięto 

pracowników 
gospodarki 
komunalnej 

Wizy la 
melalowców 
f~ńakich 

Zarząd Okręgu Zw. Zawodo
wego Metalowców gosci dziś 
delegację władz pokrewnego 
związku zawodowego z Fin
landii. W skład delegacji 
wchodzą: przewodniczący ZG 
zw. zaw. Metalowców fiń. 
skich, Sulo Pentilla wraz z 
małżonką oraz członkowie 
prezydium związku: Ee1·0 
Gistoffson, Pekka· Pavllainen 
oraz Vaiłno Jokeła. 

Kierownictwo Związku Me· 
talowców Finlandii przebywa
jące w Polsce na zaproszenie 
ZG Zw. Zaw. Metalowców od. 
wiedza Lódź m. in. w zwi11z
ku z przyjaznymi sto,unkami 
łączącymi miasto z jednym z 
największych ośrodków prze
mysłowych FLnlandii - Tam
pere. Goście fińscy w czasie 
pobytu w Lodzi zloż11 wizytę 
w „Elcie", gdzie odbędzie się 
spotkanie z aktywem. 

(m. kr.) 

W pasażu ZMP roz,poczet<> 
m:esią,c temu rozbiórkę bp ' ę
trowej kamienicy. Roboty zł„· 
cone przez MZBM Łódż-Sro;i
m:eście pryw.atnemu przeds.ę
biorstwu. obejmą jeszcze trzy 
dalsze bU·dY11Jki, z których JUi 
wykwaterowa.no lok.atorow. 0-
gołem wyprowa<lzono stąd H 
ro<lziny, a w dalsze; kolejno-
9ci na przeprowa<lzkę czekają 
~rzy sklepy o.raz Spółdz,elma 
1nwa,li<lów im. Martyki. 

J.ak s i ę dowiadujemy w Wy· 
dziale Budownictwa, Urb.an.sty
ki i Architektury Prez. DRN 
Sródm:eście, bu<lyn·ki w pasa
żu ZMP liczą j·uż sobie ao-;oo 
lat i ich remont kapitaLny 
jest carko•wic'.e nieo,placaJny. 
Naistąpila bowiem ju•ż tzw. 
,)śmierć techniczna" tak 
orzek.li ekospe rci. 

Rozbió rka potrwa jeszcze do 
Jesieni br. Są poważne kło·po· 
ty ze 21n.alezieniem pomiesz• 
czeń z.astępczych dla SoótdZ>t!l· 
ni Lnwali<lów im. Martyi.i. 
Spół<lzielnia t.a zinajduje s.ę w 
5-pi~trowym b udynku przezna· 
czonym do rozbiórki t Już od 
3 lat oczekuje na decyzję w 
siprawip przeprowadzki do Ln· 
nych pomie.szczeń. 

Po zakończeniu robót roz-
b 'órkowych pasa,ż ZMP zosta
nie poszerzony i wybuduje s i ę 

tu pa•wilony han<lfowe. 
(j. kr.) 

Szkoły 111uzrczne 
czekaj._ na ucznl6w 

Dyrekcja Pań~~wowej Szkoły 
Muzycznej I sto1pn•ia w Ł.odz1 
oglasza za.pisy na rok szkolny 
:971/72 dla dzieci do lat IO -
na skrzypce i fort&pian, dzieci 
i młodl'.teży o<! 111 Lat - na 
akordeon , allówkę, wioloncielę, 
flet, k-0ntrabas, obój, kJarne1, 

ODPOWIEDZI 
REDAKC31 

ZAWIŁA PROCEDURA 
UPROSZCZONA 

W koócu ub. roku pisałi~my 
o absurdalnej procedurze sto
sowanej przy likwidowaniu 
książeczek miesz;kaniowych, a 
sciśłej przy zwracaniu właści
cielowi książeczki, nateżnvch 
odsetek od zgromadzonego 
wkładu. 

Na pozytywny oddźwięk cze· 
kaliśmy <l~ugo, D0>piero n iedaw· 
na Spół<lzielnia „Osiedle Mlo· 
d ych" powia.d<>miła nas . te u
da·lo je.j się za z.godą banku i 
CZSBM zrnbić pierwszy krok 
w k ierun•ku uproszczenia stor· 
malh:owanej procedury. Jest 
n im zwrot odsete·k bel..pośred

nio z kasy spóklzielni bez u
c iążliwego wypiisywa1nia cze· 
kÓW, a następn ie kierow.ania 
spóldzielcy jeszcze raz do PKO 
po od•b iór należnych mu pie
n i ęd,zy, Qh) 

+ Spotkanie z literatem T. 
Palperem, o godz. 17 w Klubll! 
„Karolek" (L&kow a 21). + „Udział środków masowe
go przekazu w upowszechnianiu 
kultury I oświaty" - prelekcja 
red. A. Borowika, o godz. 18 w 
świetlicy przy ul. Zeromskie
gp 3. + W gmachu Teatru Wielkie· 
go (Plac Dąbrowskiego) otwar
t.o wy,tawę tlrnniny artystycz· 
nef Zofii Prnchnickiel. + „uwagi o psychlre naro· 
du polsl;lcgo" - dy,ku,ja nad 
k<;i!\Żl{ą Aleks~nctra Bocheń,kie
go. 1 udziałem autora, o !!Odz. 
18.~0 w Klubie PAX (P iotrkow
ska 49). + „Rozwój kultury w naszym 

fagot, trą.bfkę, gita.rę klasyci;ną, 

waltormę, puzon, ti.:bę i p"r· 
kusję. Nauka dla ucz.n:ów wy· 
bitn,e zdoLnych jest bezpłatna . 

Uczn ir>m wy•pożyczane są także 
do dJmu instrumenty - z wy
jątkiem fortepianu i akordeo· 
nu. Szczegółowych \.nformacJi 
na te.mat zapisów udziela co· 
d~iennie (z wyjątkiem piątków 
i sobót) sekretariat szkoły w 
godz111ach o<I 8.30 do 17.30. 

Państw<>wa S21ko1a Muzyczr.a 
II stopnia im. St. Moniusz:t1 
jest średnią szkolą tawo.:tową. 
Jej abSolwenci mają upra.wn!e· 
nia do po<lejl'llowa.n.a p ;·.acy w 
za•wodowych in.stytucjach mu
zyc:inych, mogą tak.że skiajać 
egzam "n wstępny do wyzszy.::n 
SZ'kO! muzyc3nych pod warun
kiem. że o.p~ócz dyplomu ukoń
czen'.a szkoły l"uzyczneJ po.;1a
dają także świadectwo doJrza· 
lośc·i lu'b równor·z~d.ny Cioku· 
menit. Termin składania podan 
dla kandydatów na rok szkol
ny 1971172 upływa z dniem 
1 czerwca br, Kandy<laci na 
Wydział Wychowania Muzycz· 
ne.go - torte·p'.a.n. sk.rzypce, or· 
gany i akorde0>n muszą m ieć 
przerobiony p rog.r am z zakre>u 
VII klas sllko!y muzycznej 
I stopn!a. bądź ukończony kurs 
społecznego ogniska muzycznt!· 
go. Na Wydział Wokalny pczyJ· 
mowani są kandydaci be-t przy· 
gotowa.n:a m•uzycznego. W'.e·k 
kandydatów przyjmowanych do 
szkoły od 14 do 2.5 lat. BL:t
szych inform.ac); udziela co
dz te•n.nie w go.dzin.ach 9-16 ~~-
kretariait uko!y, ul. Gdan· 
ska 32. (sil 

mle~cle" - prelekcja o godz. 
18 w DDK Polesie (Wapienna 
nr 15). + „Pochodzenie głównych re
llgil świata" - prelekcja mgr 
Jerzego Dębowskiego o godz. 18 
w lokalu LK (Piotrkowska 135). + Podczas ostatniego posle
ctz~nia Zespołu Poselskiego m. 
f.o<lzi pM to w!e wysluchali \n. 
rormacji o p rzydzla lach m\e~z
ka1' w latach 1966-70 I zapo
znali slę z potr7ebami łodzian 
w tym zakresie w latach 1971-
1975. 

• Wernl,at malarstwa A. 
Raje ha i ., wiersze do obra16w„ 
z. Jaskuly. o godz. 20.30 w Klu
b ie „Na pqt.>:.ze" (Ja.racza 7). 

ł DZIENNIK t.ODZKI w: 112 (7084) 

Po zdawanym onegdaj egza. 
1ninic pisemnym z 1naten1atyki 
a wczoraj z wybranego przed
miotu dodatkowego (chemia, li. 
zyka., geografia, biologia, wiado· 
mości o Polsce i świecie wspót
Clesnym) łód1.cy maturzyści ma. 
ją już za sol>ą pierwszy etap 
maturalnego spt·awdz.ianu wie
dzy I ambicji. 

W roku l> ieżącym jest to 
spt·awd1.lan nieco ;;ui·owszy ntż 
zwykle. Składają się na to za
równo dopuszczenie do matury 
wyłącznie uczniów, którzy o
trzymali w klasyfikacji rocznej 
wszystkie oceny pozytywne, jak 
i zwl<:kszenie liczby przed
mlotów wchodzących w skład 
pisemnej części matury. Na 
tym jednak nie koniec 
zwiększonych wymagań, bowiem 
od wyników osi11gniętych pr>ez 
uczniów na egzaminach p isem
nych zależeć będzie czy przy
stąpią oni do drugiej części ma
tur. Unlemo:dlwia to Już Jedna 
dwójka otrzymana z pracy p i
semnej. Podobnie jak I jedna 
ocena niedostateczna na egza
minach ustnych przekreśla moż
liwość otrzymania świadectwą 
dojrzałości pozwalając jedynie 
na wydanie uczniowi świadec
twa ukończenia szkoły średniej. 

Naturalnie uczeń może pow. 
tar~ać egzamin w następnej 
sesJi egzaminacyjnej za rok 
zdając wy!11cznle z przedmiotu 
k tóry obecnie „oblał" - z ty~ 
Jednak, że będzie to egzamin 
pisemny i ustny, niezależnie od 
tego, że praca pisemna ocenio„ 
na została np. pozytywnie a 
dwóję uczeń zlapal przy odpo
wiedzi ustnej. Mamy jednak na
dzieję, że takich przykrych wy. 
padk.ow powtarzania ma'tury 
będzie b. mewlele. Nie bez 
przyczyny także nazwaliśmy te
goroczne matury sprawdzianem 
nie tylko wiedzy, ale I ambi
cji. Nie inaczej trzeba bowiem 
patrzeć na problem skoro w 
tym roku młodzi ludzie po raz 
pi~rwszy maj& zadecydować sa. 
1n1 czy retygnując ze zdawania 
matury poprzesta.ną wyt11cznle 
na świadectwie ukończenia 
szkoły średniej, czy też przy. 
stępuJąc do egzaminu matural
nego .. - otworzą sobie drogę do 
stud1ow wyższych. 
Tę drugą ewentualność wy

brała większość bo 99 proc 
łódzkich maturzystów ze szkói 
licealnych, w technikach llczba 
rezygnujących byla większa; do 
matur p~zystą pllo około 80 proc. 
obecnej i lości uczniów klas ma
turalnych. Co było powodem 
tych rezygnacji z poddanAa si ę 
maturalnej próbie? We wszyst
kich szkołach przeprowadz-0no 
na ten temat rozmowy z ucz
niami. Pytano o przyczyny ta
k iego a nie innego wyboru. Wy
jaśnia.no, p rzekonywa no - choć 
r:;ecz. jas~a n ikogo do matury 
nie ciągrnęto na silę. 

Na ogól powodem rezygnacji 
ze zd~wanla matury było prze
kon~nie trudno powiedzi eć 
na ile ugrunoowane życiowym 
doświadczeniem, że samo świa
dectwo ukończenia liceum (czy 
tech111kum - z prawem używa. 
nla tytułu technika danej spe- I 
cjalno~ci) wystarczy w życiu. I 
Niektórzy z rezygnujących chc11 
po prostu iść jak najszybciej 
do pracy, zarabiać, zapisall sfę 

WAŻNE TELEFONY 

Informac;. telefoniczna 
Straż Pożarna 08, S66·łl, 

ł99·90, 

Pogotowie Ratunkowe 
Pogotowie MO O'I, ł00-00, 

TEATRY 

„ 
5!5·55 
257-77 
09 

5oO·OO 

WIELKI - godz. 19 „U,prowa• 
dzenie z seraju'' 

POWSZECHNY - e;odz. 19.15 
. ,Dobroczyńca u 

NOWY - godz. IT „Ską·piec" 

MAŁA SALA - godz. 2(1 „Cie
nl·e1' 

JARACZA - ~odz. lł „Akt 
przerywany" 

TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Kar· 
to.fe t" 

OPEltETKA - godz. 17.30 „Ach 
Nicole" 

ARLEKIN - gCJ>d,z. 17.30 .• caU· 
ne-C"Z.ka'' 

PINOKIO - g-o<lz. 10 „Lie de
tektyw" 

ST „77" - godz. 18.56 „Spisek" 
ST '!PS~!'ĄG" godz. 11 

,.Umbns 
FILHARMONIA (Narutowicza 

21>) go<lz. rn.30 Kwartet ge-
newski ~Szw.a.jca ria), Re! ;s 
Pla•not ev ln - I skrzypce, Mi· 
rei·lle Merca·nton - II skrzyp
ce, And re Vauquet - altów· 
ka, Francols Courvois'.er -
wi-ol0>nczela. W programie: W. 
A. Moza.rt - Kwartet B-dur 
KV 548. Fr, Schubert - Kwa r
tet Es-<l·ur, on. 125 nr 1. Cl. 
Debussy - Kwartet g~moU. 

MUZEA 

SZTUKI (U1l. Wh:c·kowsk!e.g:o 36) 
niieczv1nne 

ARCHEOLOGICZNE t ETNO
GRAFICZNE (.Pl. Wr>lności loł) 
godz. 11-!7 · 

fff<;TORTT RlJCHlJ RF.WOT.U· 
CVJNF.GO (ul. Gdańska 13) 
!(nd.z. !0-'. 8 

m<;TORTT Wł.OKH:NNICTWA 
r? intr'<:owsk• 28?) go<lz. 10-!7 

K L\TEl>RV EWOLUCJONIZMU 
UŁ CPark Sie<nk.iewicza) godz. 
d0-.111 

już wcześniej na rozmaite kur~ 
sy specjalistyczne itp. Argu. 
menty, że za parę lat dla wie. 
tu z uciekających dziś od ma
tury abiturientów ambicją, 
ba - konieczności!\ będzie pod. 
jęcie studiów zaocznych - na 
t'azie nie trallaJą do przekona
nia. Może kiedyś„. tyle, że 
wówczas dużo więcej czasu i 

trudu trzel>a będ zie włożyć w 
zde>l>ycie niezbędnego matural
nego dokumentu. I wtedy też 
będ zie można ocenić najlepiej 
czy decyzja sprzed lat była de
cyzją rozwai;ną. głęl>oko prze
myślaną - czy też po prostu 
zwykłą ucieczką od wysilku i 
maturalnej tremy ..• 

(si) 

<llllllllllllllHHllllllUlllHllllllHllllllllUllllUllllllHlllllllllllH 

Dlaczego .zlikwidowano 
wypożyczalnię adapterów? 

W 5woim czasie p i~allśmy o 
zl ikW'l<lowaniu jedynej w Łod~L 
wy,pożyczalni pl~ t i ada,pterow 
i.stniejącej w salon:e muzycz
nYom przy ul. P iotrkow•sk.eJ J~. 
Otrzymaltśmy wyjasn:enie w 
tej spraw'.e ~ Dy rek•CJi MHD 
A:ty·Ku.ł•amt Pe rfume0ryJ·nym i, 
Drogeryjnymi i U.ży<t>k•u Kultu· 
ra.lnego, z które.go wyn:.ka, ie 
za.sa<l•niczą przyczyną zl ikwido
wani.a wspomn ianej wypoży· 

cz,aln•i był brak zaLnteresowa
n ia ze strony kli.e·ntów. Ob;·o
ty z tytułu wyipożycza.nia płyt 

i adapterów wyno&iły w r. 

20 tys. 
wędkarzy 

przed sezonem 
20-tys. rzesza wędkar;:y Ło

dzi i województwa przygoto
wuje się do sezonu. Jeanym 
z głównych prol>lcmów Je>L 
batal!a o czystość wód, a także 
zarybianie. Łódzcy wędkarze, 

których jest ponad 7 tys. ma
ją dość daleko do miejsc, w 
których mogą łowić ryby. 
Najbliżej jest po !\:rqwia 
kiL:.g1erza, 

W sklepach ze sprzętem wę
dkarskim notuje SH~ W3mo:w
ny ruch. W placowce ~pól· 
dzielni „Sprz<:t Hyba;:ki" przy 
ul. Tuwima codziennie doko
nuje zakupów kilkadziesiąt 

osob. Zaopatrzenie jest na o
gół dobre zwłaszcza w arty
kuły z importu - sptningi ze 
sztucznego włókna, haczyki, 
kołowrotki, błyszczyki. Naj
gorzej jest z wędziskami. Wia
domo, że bambusy u ,;;;.s nie 
rosną... Powodzeniem cieszą 

się także wędziska rad1.ie~kie . 
zwłaszcza z powodu niskiej 
ceny, ale niestety przychodzą 

zbyt !:zadkv! 
(Kas.) 

1968 - 2.645,30 zł , a w r. 1969 
- zaledw:e 1.7:0,tlS zł.., 

Wyjasn1enie to n.e~upelnie 
nas prze·konu je. Wyuaje si~, 

że mamy tu do czyn.enia i 
póJściem po linii naJmn iejSL-e,go 
oporu. N ie m.a o<l.powie<lmch 
obrotów. a w ięc liikwod u~e s i ę 
wypoiycza'n ie płyt i adaot~· 
rów. A .przecież obroty uzy· 
skuje się i z.e sprzedaży plyl 
i adapte rów w tejże samej pia· 
cówce, przy której m. bn. wy
poż~"C21a no ,.grające skrzynki". 
Poza tym nie pomyśla.no o od
powie<l•n:m z.are.kl.amowa•niu te
go ro<lz.aju u<logo<linień dla 
klientów, j.aik,im było wypoży
czanńe plyt i ada.pterów. Dla
tego też wal'to się zastanowić 
nad p<>nO·wnym 01wa·rciem przy 
istnieją.cym salon·i e muzycz· 
nym specjalnego stoiska, g<lzi@ 
w kał<lej C'hwiili można by by· 
Io &korzystać z usług wypoży. 
c z.a.lni. (J. kr.) 

Giełda 

części samochodowych 
Już po raz łrzecl Sekretariat 

Poro1.111nlenia Terenowe-Uran· 
żowego Transportu Samochodo. 
wego wspólnie z Wojewódzki\ 
Składnicą Zaopatrzenia PKS w 
Lodzi zorl{anizowały giełdę 

części zamiennych i akcesoriów. 
17 wystawców w hvletllcy 
I Oddziału PKS przy ul. Wor
cella 17/19 oferuje do sprzedaży 
rożnego rodzaju cześci zamien
ne 1 akcesoria samochodowP 
na ogólną sumę 3.200 tys. zł. W 
okrf'.<ie pierwszych t dni od 
chwili otwarcia glt>ldy (będzie 
ona je~zcze cz:Y\tna do 15 maja 
w godz. 8-H), zawarto kilka
d7.lesh\t tran sake Jl na około 120 
tys. zł. NajwiP,k~zym powodze. 
niem ciesz2', się czę!icl silników, 
bądź też silniki po remoncie 
oraz różnego rod7..aju akct!sorla 
samochodowe i ogumienia. 
Klłencl przyjeźdżaj2', dosłownie 

z całej Polski, m. in. z Krako· 
wa, Opola, Grodziska Mazo. 
wlecklego 1 woj. krakowskiego. 
Tego rodzaju giełda w Łodzi 
Jest jedyną w kraju I nic dziw
nego, że przy ogólnym braku 
części do pojazdów, wzbudza 
tak wielkie zainteresowanie. 
Giełda jPst takte dostępna dla 
osób prywatnych poslactaJących 
samochody, 

(j. kr.) 

• WYSOKIE ODZNACZENIA 
PAS°STWOWE I HONORO· 
WE ODZNAKI M. ŁODZI. 

• DZIS OGOLNOŁODZKA 
AKADEMIA W TEATRZE 
WIELKIM. 

z okazji Dnia Pracowni.ka 
Komunalnego, wczoraj w sali 
LK FJN odbyla się uroczy. 
stość dekoracji wysokimi od· 
znaczeniami państwowymi I 
Honorow11 Odznak& m. Lodzi 
najbardziej zasłużonych pra
cowników gospodarki komu
nalnej naszego miasta. Aktu 
dekoracji w obecności czlon
ków Prezydium RN m. Lodzi 
dokonał zastępca przewodni
czącego Prez. RN m. Lodzi -
K. Krassowski. 
Krzyż Ka.walerskl Orderu 

Odrodzenia Polski otrzymali: 
Marian Chmieliński, Henryk 
Dwojackl, Mieczysław Krua
żyr, Bolesław Mikołajczyk, Jó
zel Rakowski, Longin Szy. 
mański 1 Władysław Witkow
ski. 

Zloty Krzyt Zasługi - Szy
mon Jaskólski, wanda Klim
kiewicz. 

Srebrny Krzyż Zasługi 
Jan Bieniek. Józef Białek, 
Stanisław Bracki, Eugeniusz 
Dmowski, Stanisław Góral
czyk, S tefa n Lemiesz, Wanda 
Markiewicz, Eugeniusz Olszak. 

Brązowy Krzyż Zasługi -
Kazimierz Czapski, Władysław 
Małojec, Alicja Matuszewska, 
Edmu.nd Molski, Czesław Wal
czak I Józef żak. 

Honorową Odznaką m. r.o. 
dz! zostali wyróż,nlenl: W. 
Borow<>kl, M. Chral>elska, H. 
Cza·pelka, St. Dwornia k, T. 
Fabisiak, G. FroncltiewJcz, St. 
Gawłowski , M. Gendaszewska, 
F. GolaszewS1ki, M. Grzego
rzewski, St. Gregor01.yk, z. 
Jarecki. Cz. J'ust, M. Kaźmier
czak, K. Kwaśniak, St. Lu
dwiczak, M. Olchanowski, H. 
Pel, H. Plech, A. Roman, St. 
Sas. K. Stefankiewicz, R. Swl
dilrskl. II. Szlęk, F. ZaJącz
kow.~kJ. H. Wachowiak, Wł. 
Worlwwski, T. Zawad.z.kJ. 
Zbiorową Odznak2', Honoro

wą m. Lodzi wyró~.niono także 
Biuro Projektów Budownictwa 
Komunalnego w naszym mieś
cie. 
Dziś z okaz.li Dnla Pracow. 

nika Komunalnego o godz. 17 
w Teatrze Wielkim rozpocznle 
się ogólnolódzka aka<lemia, w 
której \\'ezmą udział przedsta
wtolele załóg Pl"zedsiębiorstw 
gospodarki komu.nalnej Lodzi. 

(J. kr.) 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ 

eo~ QDZIE ~ KIEDVt 
ł.ODZKIE ZOO 

czynne w .godz. 9-19 rtcasa 
czynna do god~. IS) 

KINA 

BAł.TYit - „Hlbernait:us" od 
lat 11 rtra nc.) godz. 10, U. 
14 16. 18, !O 

LUTNIA - ,.Kardlo.gra,m" od 
lat Hl (pol.) godz. 18, li, llO 

POLONIA - "Wahadło" od lat 
18 (USA) godz. IO, IO.li, 14.30. 
17. 19.30 

WlSł.A - „Niełmlertel~! P'll"P 
t Fłap" od lat 11 'USA) C· 
10, 12. 14. li. Ul. 20 

Wł.OKNIARZ - nieczynne 
WOLNO$C .- „Hibernatus" od 

la·t li (franc.) godz. 10. Ił, 1ł 
111. 18. to 

ZACHĘTA - „Skletp ' mo<Jel· 
kam!" od łat 18 (U<;A) ~odL 
Hl 12.IS. !ł.30. l'I 19.30 

STYLOWY - „ Epilo.g norym
beaki" 'ld lat 18 (0111.) l?odz . 
15 so .. Sz.aionv Piotruś" od lat 
16 (fra.nc.) gooz. 18. 2G. lS 

STUDTO - . Metro" od lat 18 
(.ang.) godz. 1'1.IS. 19.30 

ADRIA - Potegonanl• t tytu
łem .Slndk~ ptak młooosc'" 
od la.t :6 (USA) godz. 10 
12.30. 15, 117,30, 20 

TATRY - ,Powrot rewolwe-
row,,.a" od lat 14 (USA) (od• . 
IO 12.30. Batki .Na tropach 
Yeti" godz. 15, 16 .,J'ak rozpt:
tatem n wojnf; łwiatowa" cz 
II I nr „za l>ron iq", „Wś•ód 
swol<'h" od 18!! H (<poi.) rodz 
17, '.9.4~ 

CZAJKA „Ptomleó nad 
Ad ~laty>klem" Ojug.) od lat 14 
11;"<12. 17, 19 

OKM - Winnetou w Oo·l !nl~ 
Smiercl" Ou!!.-NRF) od lat li 
E!'nrh ·~ '8 20 

ENERGETYK - .. Sh?lako" od 
lat 14. godz. 1'7, 19.15 

&OLEJARZ - n1eozya.ne 

ŁDK - „100 kara.binów" (USA) 
o<I lat 16. godz. 14.30. 1". 19.45 

GDYNIA - „Pant .am<basad .1r•· 
-Od lat 14 ~ra<lz.) godz. 10, 12, 
H, 16, 18, 2<l 

HALKA - „szczęśliwy Alek
sa.nder" O<I lat 14 (fr.) e:o<lz. 
16 .,sanjuro-samura~ 1:.niką<I" 
od I.a~ 16 (jap.) go<lz. 18, 20 

l MAJA - „Miecz <li.a króla" 
od lat T (USA) godz. lł 

„Zbieg z Alcatraz" <'ld la~ U 
(USA) l?ll<IZ. 17.45. 20 

r.ĄCZN0$C - n1eezvn.ne 
MŁODA GWARDfA - .,Sp11r• 

takus" o<I lat 16 (USA) go<lz 
io. a. 1a 

MUZA - „Pejzaż 2 bohate
rem" od lat 16 (Jpol.) god t 
18, Ił. lliO 

OKA - ,.Pan Dode-k" ~poi.) 
o<I lat 1'1, go<! z. 10, 12, lł. 18. 
18 20 

POLESIE - .,Winnet-0u wśród 
sępów" o<I IM 111 (jug.N RF). 
l?odz. 17. !<li 

POPULARNE - .. CzloW'i!k W 
p'ęknym krawaci~" (fr.) od 
lat Hl, godz. 11.30 19 

PRZEDWIOSNIE „TS<ld-Ora'' 
(ang.) <>d lat 16, g. Hl.30 19.30 

POKOJ - •. Ann.a Kareni•na" 
od la.t 16 (.radz.) go<lz. 16, 19 

PIONIER „zawoctowcy" od 
lat li4 (USA) godz. 15.30, 11.u 
20 

REKORD - .,Te~tament Dn· 
ków" o<I lat !\ (bułg ·NRF) 
godz. 10. 1'2. 14. ?8, 18, 20 

ROMA - .. Kra;„,a wlec1me! 
ml"<lo~I" od lat 7 trum.l ' 
~!O l 12 s-e-a.nse 7,amlknlęte), 1~ 
, .P ' eykn•ość dn'a" od lat 18 
(fra.n~ ) godz. 16, '.8, 20 

SOJUSZ - „F ~anle"~ Doktor"' 
(owi ··hbg.) od lat 18, godz. 17, 
19 t 5 

STOKI - „U~ieczka K'ng Kon· 
go" ort l~t Il (jap,) godz, 
1H5. 17.45. 20 

SWIT ,W•lecznł pPec!w 
rzymskim legionom" od. tu 

1'4 Otrainc.) godz. 10, 12, 
lł, IS. 18, 20 

DYŻURY APTEK 

zg :ers•k.a 146, Narut0<wkza 42, 
Al. Kościuszk i 48 , P!otrkowska 
2125, Lut0>miersk.a 146. Dąbrow· 
skiego 60, Obr. Sta•lingra<lu .l3 

DYŻURY SZPITALI 

I Klinika Pol.· Gin. AM 
ut. Curie-Skłodowskiej 15 
dzielnica Gó:-na. 

U Klinika Pol. • Gin, AM 
ul. Sterlinga 13 dzielnlce 
Sródm ieście, rejon-0we pąradn.e 
,.K", ul. N<>wotki 60 i Kopc iń
s'kie~o 32. 

Klinika WAM - Ul. M. For
nalskiej 37 - dzielnice P •)le..•: e 
i S ródm : eśc ie oraz : ej. po·rad
nie ,.K" przy ul. Piotrknwskiej 
107 i P:otrkowS<k iej ~69. 

Sepital im. H. Wolt - ul. 
Łagiewnicka 7/9 dzieln ica 
Bałuty. 

Szpital im. H. Jordana - ul. 
Przyrodnicza 7/9 dzielnica 
W'<:lzew. 

Ch"rur<ria polud•n:e - S~p'.t~l 
l.m B"11d1 'ń•"<'eg-0 (Kosynierów 
Gdvńsk :ch &;) 

Ch i·mrg• a pól•noc S z.p'tał 
i.m. B~udz'ńsk 'e.go (Kosynierów 
Gdyńskich &'.) 

Ch :ru : ·g'. a urazowa - Szpital 
1.m B"udz'ń'lk'ego (Kosynierów 
Gdyńskich &:) 

La·rYnJl(nl011ta ">llt>ltal tm. 
Barl:ekie2n <Kopcińsk ieg.., 22) 

Olrnłl•t:vka <;zp:t al 1m. 
Jon•chera (Mili-0nowa 14) 

Chirurgia I łarvne:11lo~ :a d:r.!e
clęca - Szoltal !im Korczaka 
r A rmlt r.terw<>nel 15) 
Chlrnr~ia '7<'•t:k<>wn.twartowa 

- S•.o!tal Im Barll<:klego !'Kop
clń•k 'e go 221 

'l'nk•vknlr><( la - Tn<tvtut Me· 
d vc~·ny Praey (Tt!resv 8) 

NOCNA POMOC LEKARSKA 

Norna pom..,c IPkar•ka starii 
Pognt~wi-1 R~tunkowee'> np·v 
ul. Sienkiewicza 137, tel, 666·66 
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FRANCUSKA NARODOWA te-wsk a L3 8768 g 

Dziś~Radio-t-'Iel.ewi1ji ORKIESTRA RADIA I TELEWIZJI (PARYŻ) 
pod dyrekcją Jean Martinon wystąpi tylko 1 raz 

„SYRENĘ" prO'd. 1963 
51Przedam. Ce•n" 32.000 -
Kopernika 4, m. 29 

"w ARSZA WĘ :w:i-com
bi'' sprzod.arn. Łódź, 
R7.igO"'""ka 45, siklep spo
żywczy 87~9 g w Filharmonii CZWARTEK, 13 MAJA. 

w DNIU 21 MAJA 1971 r. o GODZ. 19,30. „WARSZAWĘ 223" ·n o
wą. zarn'.enię na nowego 
„Fl.ata 125-P". 'l"e·l. 3'.0-34 

PROGRAM I 

10.00 Wi.arl. 10,()5 „Atro dyta" 
- fragm, !0.25 Tańce symfo· 
n icMe. 10.50 „o tym trze.ba 
wiedzieć'', u.oo Muzyczne d ro
biazg•;, ll.30 (Ł) Dedykuje•tn;y 
II z,mi,<m:e. 111.50 Poradnia Ro
dzinna . 12.05 z k.radu i ze Swia„ 
t.a. 12.25 Ry•bmy i melod ie. 
12.45 Re>ln :czy klwadrans. 13.0Q 
Z życia zw. Radz. 13 .20 Na 
sw<>>sk.ą nutę. 13.40 W"ęcej, le
p ieJ, tan iej. 14.00 Wspólczesni 

~) z D1pere•telk węgiersk.ich . 
13.30 (Ł) Na~z komentarz. 13.40 
„ Wycieczka''. !4.00 Wi·ad. 14.05 
P rze·bo•je Prag i, Sofi.i i Bwda
pesztu. M.35 Przeg.Jąd czaso-

Eu1gen Suchoń „Krutniawa"~ 
22.00 Fa·kty dn·ia. 2'2.00 Gwiaz
da s iedmiu wieczorów - Mi• 
che! Polnareff, 22.16 „ Benoiow
ski" - odc. 2;2.45 Niezwykle 
gło~y - śpie·wają Yma Sum.ac 
i Timy Tim. 23.00 NC>We te>m1k1 
poetyckie - Józef Waczk.e>w. 

Na koncert jednej z najsły~niejszych orkiestr 8786 i: 
pLsm reg ie>n. 14.45 Błę.k:tna 
sztafeta. '.5.00 Pe>po'1udnfowy 

świata - wszystkich miłośników muzyki 

zaprasza 

„SKODĘ lOOO~MB" rok 
prod. 1969 - sprzedam. 
Pólnocna 41 - czwartek 
godz. 16-19 10:43 g 

„ZASTAVĘ" s.przedam. 

ko•nce•rt. 16.00 Wiad. :6.IJ.5 Zna
jomi z a.nte•ny. 16.45 (L) Ak.tu
aln-ości lÓdukie. Vi.00 (ot.) Bale· 
ty XX w'.eku. 17.20 (Ł) Pr oza . 
17Ao (Ł) „Me·l<>dfa, rybm i pio
senka". 18.~0 Wid.no·krąg. 19.0-0 
Echa d•nia, 19.15 Lekcja języka 
ros. 19.3; Ks'ą.żki. które :i•a 
was czekają. 20.0! Gawędy 1 
dziejów mu.zytki. 20.26 „Spiry
tus sanctus" - rep. lit. 20.41 
Wi·rtuoz;i muzyki . 21.:~ Chwila 
poezji. 21.15 Opera w przekra
j-u. 22 .00 z k.r.ajou i ze świata. 
2·2.30 w :ad. sport. 22.33 Mara
ton p:-ze•bojów. 23.1'.i Horyzon
ty rnu,zyk i. 23.50 Wiadomości. 

2-1.05 Ce>llegium Mus:cu.m 
słynne o,r·k. k,~meralne. 

TELEWIZJA 

PROGlf.AM I 

FILHARMONIA 
p ;otirkowsk.a 245 - par
ki•n.g, godz. 16-11.l 

„SYRENĘ 100" stan 
ba.rd.zo dobry - sprze
dam. Tel. 525-5'7 8750 

poeci. 14.'.0 O. Re.spitghi 

8.15 Matematy~.a w szi!!:O',e: 
Elemen·ty a·1gebry liniowe; (za· 
jęcia fakultatywne IV) Iz Kra· 
kowa). 9.()0 Język pols-kt -
H enryk S1en•k.iew icz (z Wrada
w1a). 10 . .JS Języ·k 1polskJi - P oe• 
tJja po.lsk,iego Oświecenia (W). 
14.45 Matematyka dla osmokla
i;is•tów" (,W). :5.05 PoJi•teclrnika 
TV: F'.zyka, r<>k I - Fale, 
cz. I (z Gdańska) . 15.40 Poli· 
techlnik.a TV: Fiizyka, rok I -
Fa.le, cz. II (z Gd·ańska). 16.30 
XXIV Wyścig Pe>ko}u - Si}ra
wozda·n.ie z zak.ończenia VU 
etapu na trasi.e C<>ttbus -
Goerllitz - 1(14 km (,z Goerli.\z). 
Po WP o•k, 17.15 Dla mlodych 
widzt'YN: „Ekra.n z bratkiem" 
m. i.n. film z serH: „wa.kacJe 
z d•ucham;" (VI) (W), 17.55 
PC>lig·<>n (W) . 18 25 Wiadomrysci 
dnia (L). !8.40 S,p iew.a Irena 
Ja.rocka (z Kat<>wic). 19.10 P:'ZY• 
pe>minamy, radzlimy„. (W). 19.20 
Do·branoc (W). '.9.Jil Dzien•mk 
(W). 21!.05 Teatr Kobra: Wlady
sla•W Orlowski „Pótne życze•n.a 
noworoczne" (W). Po teatrze 
e>k.: 2:.115 „Do•m na Hrab.e· 
sze>wskie„i" - rep. fillm. (W). 
:?J'..45 „Beta Bartok" - pro
gram z cy·k•lu: „.Twórcy mul.y· 
k.i WS<pól~zes.nej" (\V). 22.35 
Dz'emni·k (W). 22.50 Krnn:ka 
Wyścigu Poko;u (W). 23.15 Po
l itechnika TV ~PO'ł."lórzeni. z 
G'iańska). 2.1.50 P01'techn'ka 
TV fipowtórzenie z Gdańska). 

Bilety do nabycia w kasie Filharmonii, ul. Naru „WARSZAWĘ M-20" -
S<przedam. Wabb<rzys·ka 7 

T:-yipty·k Bo•WceHi·ański. M.30 
Z estr.ad i scen e>perowych, 
!5.00 I meldu.ne·k z trasy WP. 
15.05 Wi„d. 15.:0 Godz.ina dla 
dz;ewC'Ząt i chlo•p·ców. 16.00 II 
meldll'ne•k z trasy WP. 16.05 
Melo<Ne r<>z,rywk. 16„15 Trans
m isj a z uakończen:a VI~ eta·pu 
WP (stadion w Gćirl'..tz). 16.50 
Po1połu·d•ni e z młodością. 18.50 
Muzyka i a·ktua lności. 19.15 Z 
księg.ars•kiej Jady. !9.30 Kwa
dra•n5 muzyc:1my. !9.45 Z daw· 
nych nae:rań. 2~.00 Dziennik. 
20.30 Rybmy wiecz·nip młode. 
20.4fi K:-oni•k.a siporte>wa. 2'!.00 
AU·d. dC>k.u mentalna. 21.30 Po
etyck·i koncert. 22.00 Kompozy
te>r tyi,e;od•nia. 23.00 M wyda nie 
d"Zie·n·ni.ka. 23. : o I1nformac.le 
s·on-rtowe. 23.15 Pr"Ze·~ląd:v i po
l!l•·dy. 23.25 5 m!•nut me·loń". 
21.3-0 Re•wita p ios·enek. 24.00 Y/ i~ 
domości. 

towicza 20 codziennie, prócz niedziel w godz. 
„SYRENĘ" nową $prze-

15 - 19. 
dam. Tel. &30-11Jl 9388 

GARAŻU w śródmieściu PROGRAM UJ 
t ~""-'"'-'"'''--""'"-'' ___ ,_,_,,,..,...,.,...„ pos„uku·ji:. Tel. 638-56. 

godz. 1'7-19 9908 g ··················••11••••···················· HEKTAR tJie.mt w Zg ie- . • I rzu sprzedam. Wiad·O - 3 P.OKOJE, kuchm1a -
12.0ii z kraju ze świata. 

12.25 Koncert. 13.00 Na lubel
skiej a•ntenie. 1'5.00 Trzy ka,pe
lusze M. Pogod i•na - ga,wę<ia. 

PHD 

mość: Lódż, Zlbaraska llii bloki kwaterunko•w e. te
rn. 12 bilo·k 7.19 fDąbro- lefon. zam1ennę n.a rt.wa 
wa) 11744 g pokoJe k•uchn1.a wszys·t
----------- kie wyigody. te·lefo·n, O· 
WERSALKĘ, meble seg- fer·ty „8872" Prasa. 
men•towe używane P 'ot-rkowsik a Y6 
ku.pię. Ofe:-ty „8746" ,_ , 
Pra·sa P iotrkowsk.a 96 SAMOTNA . poszu~u_,e 

' sublokato-nlk1e~o pnkOJ '-L 
URZĄDZENIE techn icz- Ofe rty „&!!~!" Prasa, 

15.10 Zielo•ny k.a·r-nawal. 15.30 
EkSi!)reisem przei św1ilćł1t , 15.:J5 

• ne, praski e•ie'ktrycz:ie P iotrko•wska 96 

S22lachetne zdrowie. 15.50 „U
mówitlem s·ię z nią na dziew i ą· 
tą". ~6.15 Pe>wiraca.ją<:a melo
dyjka „H'.storia miłości". 
!6.45 Nasz rok 71. 17.()() Eks
p:-esem p-rzez świat. 17.05 
Qu.o<l•l•i•be~. 117.30 „TrędC>wa•ta" 
- e>d~. 17.40 A•ktualności pol
sk:e_i piosenki„ 18.00 Krasno
lu.d•k1 są na świecie - mag. 
JB.30 Ekspresem przez świat. 
18.J5 Mój magnetofon. !9.00 
Ks ią•ilk.a tyg1od•nia. 119.15 Kl ub 
jaz„owy. 19.4j Po li•tyka dla 
wszystkich. ~o.oo Blues wczo
ra; i <:l;'l'ś. 20.2~ Lektury, lek
tu:-:v. 20.~0 Gdz!e je·st przebói? 

poleca 
w nowo otwartym sklepie 

w Kutnie 
przy ul. STASZICA 5 • 

• Zegary, zegarki, budziki, 
• Biżuterię srebrną i sztuczną, 
• Upominki, pamiątki, 
• Sztućce srebrne i platerowe. 
Na miejs.cu usługi zegarmi- : • 
strzowskie w ramach gwaranc11 

i za gotówkę 

SOLIDNIE - SZYBKO - TANIO 

• • • • • • • • • • • " ~············································ 
OGŁOSZENIA DROBNE 

SPOLDZIELNIA Lekarzy 
Specjabstów „Zd.row:e". 
Al. Kośoi.uszik.i. f)I leczy 
1 operwje żylaki kończyn 
dolny>ch, wykonuje za
biegi gi.nekologiczne, le
czy w zakresie chorób 
kobi-ecych. Przeprowadza 
bada•nia histopatologicz
ne l cytologic:z.ne. Hliż
sze informa-eje tel. &64-87 

Dr Jadwiga ANFORO
WICZ weneryc:z.ne, !lkór
ne. 16.311-19, Próchniika 8 

Dr ZIOMKOWSKI 
&kól'ne, . we·neryczme -
16-19. PL<>trkoWIS>ka 59, 
0$)rÓCz 90'bót 81'75 g 

1 HA ziemi z budy1nka
mi g<:is.podarczym1 w Ła

gie•w•nikach - sprzedam . 
Wiad·omość: Łódź, rn-
fla n eka 33 8823 g 

LADNĄ 
mriejs<ką 
Łodzi) 
„8'789" 
ska 96 

p.arcelę pod
(do 30 km od 
kuipię. Oferty 

P,ra>Sa. P~otrkow-

DOMEK jedn0Todzi111·ny, 
p<>d1pcwinicze>ny, c.o. -
k•u1pię. M...5 ł>loki 60 m 
kw. na za,mia·nę. Oferty 

S'ii87'' PratSa P iotrilc01w -
Śka 96 ' 

Dnia 12 maja 1971 r. z.marł nagle, nasz 
najukochańszy Mąż Ojciec, w wieku 
lat 46 

S. t P. 

EUGENIUSZ OTOCKI 
Pogrzeb odbędzie się 14 maja br. o godz. 

16 30 z kaplicy cmentarza na Radogoszczu, 
o 'czym zawiadamiają pogrążone w głębokim 
żalu 

ŻONA, CÓRKA, TESCIOWA i POZO· 
STAŁA RODZINA 

Dnia 11 maja 1971 r„ po długiej chorobie 
zmarła. w wieku 67 lat, nasza najukochań
sza Matka i Babcia 

S. t P. 

JULIANNA MIKOŁAJCZYK 
z domu TOMASZEK 

Pogrzeb odbędzie się dnia 13 maja br. 
0 godz. 16,30 na cment~rzu ~w. Anny. na 
zarzewie, o czym zaw1adam1a pogrązona 

w głębokim żalu 

NAJBLIŻSZA RODZINA 

z gfębokim smutkiem zawiadamiamy, że 
w dniu U maja 1971 r. zmarła 

ŁUCJA LELóWNA 
długoletni, zasłużony pe(lagog I przyjaciel 
młodzieży. odznaczona: Krzyżem Kawaler
skim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Hon~rową_ Odznaką ~· 
Łodzi, Odznaką 1000-lec1a Panstwa Polskie
go, Złotą Honorową Odznaką TPPR, Od
znaką Przyjaciela Dziecka. Złotą Odznaką 
ZNP. w ZmarJej tracjmy serdeczną Kole
żankę oraz dobrego i sumiennego pracow
nika. Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu 
Komunalnym, dnia 14 maja 1971 r. o godz. 
16. Wyrazy wspólczucia Rodzinie Zmarlej 
składają: 

KOLEŻANKI I KOLEDZY z INSPEK
TORATU OSWIATY PREZYDIUM 

DZIELNICOWEJ RADY NARODOWE.J 
Ł0D2 - POLESIE 

i~p. do proQ.u.kcji gala·n- =i=a=I 
terii z tworzywa Sltu<:z- -- --- --

Srebro-złom nego (1Specjalnosc ek~po
na•t y dda szkół i i~.stytu
cji) s•przedam. Oferty 
„Wi9J" Prasa, P iotrkow-

ska 96 Wi90-8792 g "''''''''''''''''''''' 
l\1AGIEL 
sp·rzeda1m. 
:21> 

e•lek\'ryczny -
Pi'Otirko·wska 

8a:5 g 

GRUBE drzew" li.po·we 
sprzedam. Kwa.pis, An
drzejów, Kolejowa 77 

ULE z pszczolami s,prze-
dam. Paib;a.ni·ce, Karni-
SLewicka 104 8801 g 

kupują sklepy 

,,Ars Ghnstiana" 
LODZ, 

ul. Jaracza 1 

• 

PROGRAM tt 

g,30 Wiad. 9.35 „Nie ma ma'!'· 
gi•nesu''. 10.05 Na wrocta wskiej 
oięrioJi.nH. 10.2'5 „Drog.a" 
fra.e;m. 10.45 Z t·wórczości kom
n,.,·i~'to•r ów ro<:visk\ch. 12.05 Z 
kraju i ze świ.at.a. 12.2'5 Kom
PMVtor ty!!odnia - J. S. Bach. 
12.40 <T:.) Kmn•1•nJ'.kat:v. 12.45 (T:.) 
„Konflikt w Swędowie ". 13.00 

2· .05 Tele -'WS'J01m1n'.enia, 21.20 
Pot.a taborem - re1p, ~! 40 
Ta•ngo w różnych stylach. 21.50 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r 

, l\t 2" s1póldzielcze T r ak UCZENNICA 
' - po•trzebna 50 PROC udz'.ał·u w pn- POGOTOWIE telewiz~'ln• 

Zakład 

CZŁON orzedni lu.b ko
cioł "C.0. „Cami1no" ~ 
ku.pię. Tel. 369-uS 8833 

ul. Lutomierska 14 

·==·===·== ~ 

t o:-o·wa. za.mienię na ka-
w a•lerkę lub rów·norzęd-

e w centrum, śródm1e-
peie. Te•l. grzecz:nnścio-

('.8 lat). fryzje.r- ważny1m przedsiębior A. Stru.ga '7, Ozdoba 
ski, Łódź, Za•kąLn a 80 !>tWie prze,mysłowo-ustu 

UCZNIÓW do z<1klad·u 
.zowy·m - odstą1pię. O-
fe:-ty „8H7" Pra.~a 

POSZUKUJĘ sublokator- W 
wu•lk•·nizacy j ne.go 

:V J22-2Il 8749 g 
mę. żw·iirki 5 

przyj-
877J g Piotrkowska 96 

NAPRAWA lodówek dn
mowych u klie.n<ta. Int. 
Wyse>ck.i, tel. 586-55. pn 
16 8844 g 

MAGIEL elek~ryczny - skiego pokoju. Oferty 
S'przedam. Sterlin.ga 22 „8&32" Prasa, Piotrl<ow- 3 POKOJE, kuc-hn:ę. wy-

OBRĘCZE kół samocho- ska 96 ~ 
du „Syrena" kupię. Oler DWA razy po pokoJu z 

ody,' I p!ętro - bloki 
Ronda Tit-owa, z..am1f'~ 

nię na równorzędne w 
ty „8H8" Prasa, Piotr- kuchnią,- bloki kwate
kowska 98 runkowe, zamien:~ n~ 

ś:-ódmieści·u. Oferty -
trzy pokC>je z kuchnią 

JODOWE . reflektory _ bloki. Tel. 57~-82. 

.8741" Prasa, P iotrkow-
Sk•a 96 

prze.Cl'\\'mg1elne, palmę godz. 18-21! 8827 g 
,.Ke•ntia' 1 

- s.przedd'm . ~fATEMATYKA - ucz-
Tel. &68-42 88()3 g POKÓJ z kuchnią - niom. studen.tom. Matu-

ry, egzami,ny wstę.pne. bloki kwate•ru•nkowe -
DOCZEPĘ tury·styczn~ Astronautów, zam.ie·nię 
t.amo. sprzedam . . Oglądac n.a 2 i.ub 3 pokoje z ku
parktn1g - Tuw11ma chnią _ blnki. Oferty li 

NADWOZIE „Fia•ta 125" „8856" Prasa, Piotrkow- n 

57-57. mgr Pl·uskowski 

fATl;:!l'IATYKA - ucz~ 

!om. studer>tom. 15 zł 

soprze<lam. Tel. ~:IQ-83, ska 96 z 
·Po godz. 18 436-08 D 

PRACUJĄCA poszuku.je 

a godzinę. Te1. 840-~6 . 

ani1lewicz 8510 g 

MOTOCYKL „Ural" z pe>koju n•'e'krępującego. F 
koszem s,przeda.m. Tel. Oferty „S799" Pxasa. u 

OTOGRAF .przyj m ie 
cznia - ucze•l'1nicę. 22 

POMOC domowa do PONOWNIE prosz~ o 
starszej osoby potrzeb- be cnego posiadacza !•ub 

- DAM naigrodię za afisz 

n.a. Ja :-acza 102/:04. m. 29 1:.nalazcę fe>k&teriera <>-
goń z. 17-20 891'1 g slrowłosego bia łego, żól-

tea tra·Lny lub pr<>gra m 
ze sztuki Blizinskiego 
„Pan Damazy" z A. Zel
we.rowiczem w r<>Ji ty
tułowej. Telefon 312-43. 
Łódź 2.762 g 

POMOC do 5-·letn:ego 
dz'.ecka - rencistka na 
wyjazd do miejscowości 
letn!-skowe•j k. Łod2li -
ootrzet>na . Łódź, Łannwa 
99, m. 47, po 17 10049 g 

POMOC do 3-letn:ego 
dz iecka na stale do 
Warsza·wy potrzeb<na. -
Wiade>mość: Lódź, Sien-
kiewicu t'l, m. ?3 . tel. 
246-:>5 95()1 g 

POMOC d<>mowa po-
trzebna. PiO.trk.oiws-ka 152 

ty łeb. czarnożóita lata 
knlo ogona, ~a~iniones;o 
23 kW'letnia. o odpro.,.,·.a-
dzenie za nagrodą. 

Zbiorcza 4a, m. 1'7 9771 

FRYZJERKA Jadzia • 
PRAGNIESZ szczęśi;w„. 
go ma.iżeństwa? N"'P;sz: 
Pry1watine Biuro ,.Venus'' 
Knszalin, Kolejowa 7. „P:·aktyc2lnej Pani". Ja-

racza 92, obec-nie pracuj e Biyskaw:c„nie prześlemy 
Piotrkowska :tl (lewa o- k.raj0>we adresy !'.33 k 
f'.-cyna) 8802 

„ 
MONTAŻ \ naprawę ao 
teon TV WY'konuje Sp-n;a 
„KOMIN IARZ" w Lodz i. 
ul. Piotrkowska 50. te le-

4M--07 8813 g Pio·tr.k.ow~k a 96 L:1 ca p 28 8820 g m. • 8981! g fon 23'2-64 305'1 k 

·"1Ą.JłV1ĘCEJ dert . po• 
siada prywatne B1u;r c> 
Mabrymonia·lne „SyTen• 
ka", Wa-rszawa. 'Ele·kto
ra Ina 11. lnfe>rmac.1e IO 
zl :z.naczkami !55'1 k 

PRACOWNICY POSZUKIWANI 

PRACOWNIKA do działu technlc:z.nego :a wyks:r.tal
ceniem średnim technici.nym o kierunku mecha 
nicznym oraz znajomością zagadnień remontowych 
- utrudni na tychmlast PP Hotel ,Orbis-Grand" 
w Lodzi, uL Piotrkowska 72 (wejście od ul. Trau
gutta nr 1). Oferty przyj.muje dział ekonomiczny 
w godz. 7.30-15.30. 3()99/k 

MURARZY, dekarzy. zdunów e>raz lnstaJatora 
urządzeń gazowych, wymagane uprawnienia gazo 
we, zatrudni natychmiast Miejski Zarząd Budyn
ków Mieszkalnych Łódź - Górna. Warunki pracy 
i płacy do omówienia w ref. kadr, ul. Lubelska 
8-11, pok. 18, tel. 464-12. 2994-k 

ROBOTNIKÓW niewykwalifikowanych na wydzia
ly przędzalni I wykończalni, zwrotniczego 1 dróż
n i•l{a z uprawnieniami PKP, ślusarzy remontu I 
malarzy przyjmą zaraz Zakłady Przemysłu Baweł
nianego im. J. Marchlewskiego „POLTEX" ul. 
Og•r<>dowa 17. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr i 
szkolenia zawode>wego w godz. 7.30-15.30, 

GLÓWNEGO KSIĘGOWEGO z długoletn ią prak
tyką 1 wysokimi kwaliflkacjami zawodowymi -
zatrudni Spółdzielnia Pracy „URANIUM" w Lodzi, 
ul. Narutowicza nr 26 tel. 243-19. 

TOKARZY pociąge>wych, wiertaczy, spawaczy ci
śnieniowych i elektrycznych, suwnicowych, ślusa
rzy wykwalifikowanych oraz bez kwalifikacji, 
piaskarzy i lakierników, zatrudni zaraz Zakład 
Budowy i Montażu Maszyn Przemysłu Spożywcze
go w Łodzi ul. Pojezierska nr 97, tel. 590-70. 
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr. Warunki pracy 
i płacy wg układu zblore>wego dla przemysłu me
talowego. 2689-k 

INŻYNIERA wlókiennika ze znajomością proce
sów teksturowania włókna na stanowisko kierow
nika oddziału produkcyjnego, z terenu Łodzi za
trudnią natychmiast Zakłady Przemysłu Pończo-
57.niczego im. M. Buczka „ZENIT''. Zgloszenia 
kandydatów przyjmuje dział kadr I szkolenia, 
Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84 w godz. 8-15, tel. 
614-04. 2472-k 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI 
NIERUCHOMOSCI 

Komornik Sądu Powiatowego w Sieradzu, Ign<'CY 
Jakowicki, mający kancelarię w Sieradzu, ul. XX
lecia PRL, na podstawie art. 953 kpc podaje do 
publicznej wiadomości że w dniu 18 czerwca br . 
o godz. 12 w Sądzie Powiatowym w Sieradzu, przy 
ul. XX-lecia PRL odbędzie się sprzedaż w dro
dze publicz.nego przetargu nieruche>mości we wsi 
Ręszew powiatu sieradzkiego, o e>bszarze 3,31 ha 
z zabudowaniami, mającej urząd„e>ny Zbiór Doku
mentów Zd. nr 3281 przy PBN w Sieradz.u nale
żącej do Marianny Bartnickiej. Nieruchomość 
oszacowana została na sumę zł 113.414,50; cena 
zaś wywołania wynosi zł 56.708. Prz ystępujący do 
przetargu obowiązany jest złożyć· rękojmię w wy
sokości 11.341 zł. W ciągu dwóch ostatnich tygod
ni przed licytacja wolno oglądać nieruchomość 
w d ni powszednie od godz. 8, akta zaś postępo
wan;a eiuei<ucyjnego można e>glądać w sekreta

riacie Są~u ~owła·to.we,go w Sierad-z.u, 

~==-:=~~~~~=~~!!~~~;~~~.:~~~~~~~~~=--~~~~~~ 
..-.- P' ,. 

• 
WIELKI KIERMASZ ODZIEZY 

wźosenno- letnźej 
Ceny obniżone do 1 O p'roc. 

Do sali Klubu Sportowego „Gwardia", ul· Andrzeja Struga 1 
(w podwórzu) w dniach od 10 do 15 maja br. 

ZAPRASZA PT KLIENTÓW 
(iiW> PRZE'DSIĘBIORSTWO SPRZEDAŻY 

<:, J OKAZYJNEJ I KOMISOWEJ W ŁODZI. 
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~ I * płaszcze marynarki męskie wełniane ~ 

i z elanobawełny, 

* płaszcze damskie wiosen~o-letnie 
i letnie, 

* suknie damskie wefoiane inne, 

* podomki i bluzki damskie, 

* marynarki chł'opięce wełniane, 

* kurtki damskie i dziewczęce 
oraz inne artykuły odzieżowe. 

PRZYJD:l - WYBIERZ - ZYSKASZ 

) 
) 

~ 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

I 
~ 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 

~ ,<. 
>' 
>' 

__ _ kilkaset złotych I ij 
._,,,ATJT#lf./JlfOffJtTJftiJ~IJlt~~:_,1t,•~~~ 

DZIENNIK ŁÓDZKI ur 112 (7084) li 



;WROllKI\ 
-·P#l.DIKOW 

A W Łazowie, pow, Radom
&k o sp.aLiły s :ę d<wie stodoły i 
ibud yn7°k m ieszka.lny, Przyc zy-
111 y poza r u bada k om isja , Stra
ty oblicza sii: na 60 tys. zł. 

A W Czyżowi-e, pow , Be ł
chatów spa.Jil się budy nek m ;e
szka•l ny i dac h n.a oborze. 
St ra ty wyno.szą ok. 4-0 ty s. z ł. 

A W '11r zepcach , p ow. Ra
d om&ko spa li ło s i ę 5 stodół 
budy n_ek m ieszkaLn y, 2 budyn ~ 
k t m ;eszk a łne z o•bo ram i pod 
j_ednym da che m. P rzyc zy na po
zaru jeszcze n ie jest zna na. 
S tr a<ty wy noszą ok. 160 tys. zł. 

A Na ul. :t.g,eo"·s k :ej 4„, w 
S pold.z.,e11n1 K ra w„e <.: x.,!oej oo !lie 
wy ł ączoJ1e.go żela zl<.a uipa•I:{ s. ę 
stoi. P o«.ar szybi<o zos t.a ł u-
&aszony. · 

A !'<a uJ, 2>2 Li.p ca w d omu 
nume r 45 , w k omorce n;!lezą
CeJ do Jer ze go ::;, zapa.Ji ł y s.ę 
r ze czy tam .p rzecho•wy wa ne. 
Pozar zo s tał sz y.bk o u,gas zo ny, 

" · Na ul. G.oalskie.go 2/4, w 
b a.Zie PKS na p rzyc zeip:.e za 
paLJ y s ię opak o•wa.n ia, P rz y
czyną by10 za.prós ze nie ogn:a. 

.a. Na ul, L etn•iej Da.n uta T. 
pnechod·zil a p rzez toro wi·s>ko 
tr amwaj owe i zosta ła pot·r ąc .:i 
na ,przez t r amw<1j li n ii 26/3, 
Kobiet.a d ozna.Ja o·b r a.żen c;ala 
i przeb ywa w sz.pitaJu. 
, .a. Na ul, L ;ma.nowsk iego 
w y·biegła rap town ie na jezdnię 
Henr yka P, i zo&t.ala potrąc o
na ·Pl"Zez tramwaj . Ko bieta 
prze w:e'.lliona z.os t ała do Ppgo
to1w1a. 

A Na ul. Nowotki 
t ramwaju li nii 23/ 7 
zos ta .ł ,p rzez t rakt o·r 

ze st oipn i 
ś c: ąg-n:.ę ty 

Zd zcslaw 
K. Ofi a: ę wy1p.ad•ku p!'zew,e
ziono do sz,pit ala. 

A Na u.J. Więckowsk.i ego pr zy 
Wólczańsk i ej sam ochc'.>d c i ęż a
row.y w ymusi ł p :e rwszeń·s.Lwo 
pr zejazdu i zder zy! s i ę z sa
m ochode m osobowym. Pasa.że r 
k·i samoch CJdu os obow ego: Mar
ta M„ lat 6Cl, Ba r baxa T„ la t 
25 , Be:· t a K„ lat 83 d oz.na (y o
brnżeń ci ała. P o; a z.dy zosta ł y 
po ważnie uszk'odzo ne. 

A Na uJ. Dre w nows•kiej przy 
K as.przaka, 9-letni ro werzysta . 
Ma.r iusz N. zde r zy! s i ę z sa
m ochodem c i ęża r o wym . Chło
p iec przeby wa: w SZ<p iialu i•m. 
Kono.;inick iej , ('z) 

każda pogode 

Na spotkanie z XXI wiekiem 
*W domu* w.pracy 
• podczas wypoczynku 

łagodne, ledwo odczuwal-
ne kołysanie wody zawał'tej 
w materacu daje człowiekowi 
całkowite odprężenie zarówno 
fizyczne, jak l psychiczne. Już 
po · kilku minutach ' Jeżenia ustę
pują również bóle gl<>wy, do
legliwości kostno-stawowe J 
zmęczenie mięśni, a pięć godzin 
snu w wodolóżku zastępuje 7-
8 godzin przespa.nycb na trady
cyjnym materacu, Zachęcony 
powodzeniem pan Zamoro za
powiada z kolei produkcję wo
dopoduszek i jaśków pod gło
wę. 

LADNIE Cl W TEJ MATRYCY 
Zdaniem brytyjs kiego „odzie

żologa", dokto-ra Kinga, nasze 
przyszłe ubrania nie będą kro
jone ani szyte. Będzie się je 
tłoczyć przy użyciu gotowych 
fasonów - matryc. Produkcja 
matrycowych ubrań będzie cał
kowicie zautomatyzowana, ste„ 
rowana i kontrolowana elek-

Sukces 
za miedzq ... 

Spośród 57 zespołów arch itek
tó w, k tórzy sta rtowali w ogól
n opols k im konkursie na ur ba 
nis ty czne rozwiązan i e śród
m ieścia Włocławka, cztery wy 
różnien ia przy padły a.rch kte k
tom łód zk i m. Na.grodę p rzy. 
znano ty lko jedną - zespoło 
wi poznańs ldemu. Wyróżnieni a 
otrzymały następujące łódzki e 
zespoły: arch, arch. W. Gu
zek i A . Mill e r, E. Kasp rzak, 
J. KHmeoki, A. Sliwiński i K. 
Ch ra belsk i, J. Sadows ki i J. 
Wyżn \kiewicz, M. w. Wiśn iew
scy i K. i A. Wiśniowscy . 
Odnotowując ten n iemały 

s ukces, na tle toczącej się o
statnio dyskusji o kryzysie 
a rchitektu ry łódzki ej, nad
mieńmy p rzy okazj i, że w 
ciągu osta tn ich 8 lat, a.rchi
tekci łódzcy zdob yli p ie rwsze 
nagrody w ogólnopo ls k ich 
konkursa ch na centra nastę
pujących m ia st: Dąbrowa 
Górn icza, Gdańsk , By dgoszcz, 
Brzeg i Ęuwo, Dru gie nag ro
dy na Kędzierzyn, Z i eloną 
Górę, K rako w, Często chowę i 
Ku tno. Trzecich nagród i w y
ró ż ti ie11 nie będ ziemy wyli
czać. Jest ich znacznie więcej. 

O czy m to świadczy? O ty m, 
że łódzki e środo wisko a r chi. 
tek.tów, m imo że n ieliczne, n1a 
j edinak coś w d ziedzi n i e ar ... 
chitektury do powiedze n ia, 

(AP) 

tronicznie. Oby tylko wykonaw
cy nie chcieli z jednej matrycy 
„odbijać" kilku mili<>nów 5U
kienekl 

OPAKOWANIA 
ZNOW FUNKCJONALNE 

Po kilkunastu latach graficz
no-reklamowego szalu, opako
wania odzyskują swe Właściwe 
przeznaczenie: funkcjonalność, 

Na dorocznej nowojorskiej wy
stawie opakowań AMA nie po
kazano nic, co by przykuwało 
spojrzenie. Można się było za 
to przekonać, jakim ułatwie
niem dla przewoźnika I użyt
kownika są opakowania o ce
chach harmonizujących z prze
znaczeniem ich zawartości. De„ 
monstrowano m. in. pojemniki 
wstrząsoodporne, papier powle
czony sztucznym tworzywem, 
kartony z tektury wzmocnionej 
szklanym włóknem, papier 
wodo- I kwasoodporny, pudelka 
płasko składane (co oszczędza 
miejsca· podczas Ich składowa
nia). Największym uznaniem 
cieszyły się korki ze szkła i z 
tworzyw sztucznych ze specjal
nym urządzeniem dozującym 
wylewaną zawartość. 

CARDIN UBIERA„. 
SAMOCHODY 

Moda samochodowa <>gra.nlcza

ROBOTNICY 
W UBRANIACH 
KOSMONAUTOW 

Podróże kosmiczne przetarły 
nie tylko szlaki międzyplane
tarne, lecz otwarły drogę do 
zmian w wielu dziedzinach ży
cia codziennego. Jedną z nich 
jest produkcja odzieży roboczej 
i ochronnej, wzo.r<>wanej na 
ubiorach kosmonautów. Dotąa 
rzecz ogranicza się wprawdzie 
do projektów, gdyż koszt ko
smonautycznego dresu czy na
krycia głowy przekracza możli
wości nawet najboga,tszych 
przedsiębiorstw. Jednał• w przy
szłości hale produkcyjne zalud-
nią się postaciami jak z ko-
smodromów robotnikami, 
odzianymi w ubrania powleczo
ne tworzywem mikrop<>rowatym, 
zapewniające doskonalą klima
tyzację, wodoodp<>rność i nie 
hamujące wydalania potu. 

. Dzięki specjalnemu krojowi ta
kiego ubrania, rob<>tnlk uzyska 
całkowitą swobodę ruchów, a 
lekkość i delikatność materiału 
będzie przypominać kostium 
plażowo-kąpielowy, 

ła się dotąd do ich sylwetki:,.---------------
wydluż<>nej albo krępej, z za
okrągloną lub prostokątną ma
ską. Obecnie słynny paryski 
krawiec Piel're Cardin (mąż nie 
mniej sławnej aktorki Jeanne 
Moreau) prezentuje „salonowy'' 
model wnętrza samochodu. Za
miast tradycyjnych siedzeń, ma 
on pięć pufów z ruchomym • 
oparciem, p<>krytych tkaniną u 
motywach wschodnich w ko
lorach ciemnokasztanowo - fio~ 
letowo - zielonym. Pan Cardin 
zapowiada, że w przyszłości za
projektuje Inne wnętrza, rów
nież zbliżone charakterem do 
wnętrz mieszkalnych. 

SEN NA FALACH 
WODOLOŻKA 

Filologia romańska 
na UL 

J ·a·k nas i•n~ o~mou je Uniwe·rs y
tet Łódzk i , 'Za .padła wrcsLC: e 
d ług o ocze:k i·Wa•na dec y zja 1\it i. 
n iste.r s~w•a Ośw i.aty i Sz.koln i
ct•wa Wy~szego pozwaola.jąc.a na 
U·ruchomienip w UL k: :e<r Uinku 
f klolog ii romań~kiej, 

Przy-pom.nij.my w ziwiązku z 
t y m, że u.b ie.gadący się o pl'zy
jęc i e na i iiloloig i<: romanską 
a•bsolweinc i s?Jkól średni ch z la t 
u.biegłych n ie ma.j ą juiż wiele 

Dz.iesiątkom milionów cierpią- czasu na podd ęc :e decyzj i.' ja-
cych na bezsenność Ameryka- ko że d·la n·i<>h term in sklada-
nów przyszedł w sukurs nowy nia podan m ija 15 l>m„ a po-
rodzaj materaca, nazwanego da·n ia te składać na.Jeży w dlia-
„waterbed" (Wodolóżko). Jest i,. n·auczan ia UŁ p~zy ul. Na-
to materac z winylu wypelnio- r u.tow iicza 55, w nieco le'Psie1 
nego wodą. Zaprojektował go· syt·ua·cji są a.bso!Jwenci tegoro-
przed rokiem kalifornijczyk czni; których podania przesy-
wloskiego pochodzenia, Michael lają d-o uc zeln i w te.rm unie do 

Z·ac hmurzenie n iewielk ie. valentme Zamoro. Dziś pan dni.a 25 C7'erwca b r. sikoly 
Temiperatu·r·a ma k syma•l.na o:t. Zamoro jest już bogatym czlo- średn ie. Dodajmy jeszcze, że 
:\6 st. c. Wia.try sł.a1be, połud- wiekiem, fdYż w saipym No- 0;bow: ą z ują cy ka 0ndyda~ów egza 
n iowe. wym IJork' sprzedaje ' się po 50o m lh wstęp1ny obeJ1m'u'.!e : e,gza-

Ju,t r<> n•adal słonecznie i c ie- wodolóżek tygodniowo, a prawn m i1n p isemny z ję zY'ka f.rancu-
pło. do Ich prodril<cji zall:upily 'rów- Skiego or.ii z egza;in i'!l" ustny z 
Słońce dzi ś zaj dzie o godz. nież Francja l Wielka Brytania. te.g<>Ż języika, a tak·że lite.J.atu-

19.25, a ju·tro wzejdz ie 0 3.21. Zdaniem neurologów, których ry po"lsk ied o. elementami J(ra-
J,m.ien.i•ny obchodzą Ro-bert i opinia otwarła karierę przed matykii l. h i19tori.i p0;wszechm::J. 

Serw.ae:y. kalifornijskim ·wynalazkiem, Sł. 

~~~~,~~~~~~~~~~~~""""'~~ 
grążony w swych obsesyjnych myślach . 
Nina początkowo chciała trochę rozruszać 
męża, ale, po paru n ieudanych próbach, 
zniechęciła się i dała za wygraną. Coraz 
częściej teraz, kiedy zostawali we dwo
je, czuli skrępowanie, wyrastające z at
mosfery niedomówień, inkwizytorskich 
iipojrzeń, nic nie znaczących banalnych 
&łÓW• 

Mają oczyw1sc1e umówione miejsce spot
kań. Dobra organizacja, bardzo dobra. 
Pozornie żadnych kontaktów, udawana 
niechęć, a w rze~zywistości takie wła
śnie wypady . Każde niby jedzie w prze
ciwny m kierunku, a w rezultacie kie
runki te przecinają się w jakimś tam 
punkcie, Takie postępowanie nie wzbu
dza niczyich podejrzeń. Ale on jest za 
stary wróbel na to, 

Kuczewski nie podjął tego tematu. Za„ 
mienił jeszcze parę zdań z koniuszym o 
sprawach gospodarskich, a następruie 
wrócił do domu. - Nie jedziesz? - spy
tał, widząc, że Nina zdj(iła buty i spod
nie do konnej jazdy. 

- Rozmyśliłam się. Pojadę po obiedzie. 
Ale jeżeli sobie życzysz, to nie pojadę 

wcale. 

- Dlaczego miałabyś 11ie jechać? 

Po krótkim odpoczynku poobiednlm, 
Kuczewski zaczął przygotowywać się do 
polowania. Zdjął ze ściany strzelbę, ~rze
tarł ją, obejrzał troskliwie, sprawdził bez
piecznik. Następnie wsypał do torby ła

dunki, kaczy śrut nr 4. Kilkakrotnie bły
likawiczny m ruchem przyłożył broń do 
ramienia, jakby ćwicząc strzał z przy
rzutu. Uśmiechnął się. Był zadowolony z 
siebie. Strzelba w jego rękach po.1ruszała 

&ię szybko i pewnie, -

Zapasowy klucz od garażu miał w biur
ku. Wyprowadził wóz. Sprawdził benzy
nę i oliwii. Kazał dyżurnemu maszta.le
rzowi nalać wody do chłodnicy i wreszcie, 
uznawszy, że wszystko w porządku, u
siadł za kierownicą. 

- A pan dyrektor nie wybiera się na 
kaczki? - spytał koniuszy. - Dużo te
go w tym roku. Piękne krzyżówki. Po
jechaliśmy któregoś dnia w teren nad 
jezioro. Wi~iałem pierwszorzędne sztuki. 

Kuczewski pokiwał głową. Tak. 
Trzeba będzie się wybrać. Może nawet 
dzisiaj po obiedzie. 

- Bryczką? 

- Nie. Wezmę samochód. 

- No pewnie, co maszyna to nie koń. 
Droga ·w lesie nie najgorsza. Można je
chać bez obawy. Pani dyrektor„wa tak· , 
że pojedzie na kaczki? -

- Chyba nie. żona nie lubi polowania. 
Wybiera się konno na spacer. 

- Sama? 

- Chyba sama:. 

- Smutno pani dyrektorowej tak sa-
mej jeździć - powiedział z naiwną miną 
Michalak - Dawniej to sobie chociaż in
żyniera brała do towarzystwa. 

- Choćby dlatego, żeby dotrzymać ci 
towarzystwa. 

- Ja jadę na kaczki, a ty przecież nie 
lubisz polowania. 

- Nie lubię· 

- No więc właśnie. Ty sobie pojedziesz 
konno, a ja pojadę na polowanie. Szko
da, że nie masz towarzystwa. Trzeba by
ło umówić się z Maćkiem. 

- Powiedziałam ci przecież. że prze
stało mnie już bawić )ego towarzystwo. 
Dlaczego wracasz do tego tematu? · 

Nie odpowiedział. Obserwował ją z po
zorną obojętnością. Chwytał najmniejszą 
reakcję, rysującą się na jej twarzy. Był 
czujny, podejrzliwy, uważał na naj
mniejszy szczegół. Za każdY.m jej sło
wem nabierał pewności, że jego podejrze
nia nie są bezpodstawne, że Nina gra 
komedię, ż~ kocha tam~ego i że się z nim 
spotyka. 

Obiad minął w nie najweselszym na
stroju. Kuczewski jadł w milczeniu, po-

- Sam pan dyrektor jedzie? - spytał 
Grzelak, który miał świąteczny dyżur w 
stajni. · 

-Sam. 

- Szkoda, że Bednarczyk nie wiedział. 
Byłby się zabrał z panem dyrektorem. 
Zawsze to lepiej jechać autem jak peda-
łować na rowerze. -

- A gdzież to Bednarczyk pojechał? 
zainteresował się Kuczewski. · 

- Na ryby. Przecie z niego zapalony 
rybak. Jak tylko ma czas, to zaraz za 
wędkę i nad jezioro. W zeszłym tygodniu 
to nawet niezłego szczupaka zło~ił. 

Masztalerz coś jeszcze mówił. ale Ku
czewski już go nie słuchał. Pochylił się 
nad i;tarterem włączył motor, 

(22) (Dalszy ciąg nastą:pi} 

Jaką czynność wykonują naj
spra wn iej adm1nistracje domów. 
Oczywiście pobieranie czyn
szów. Nieraz czynią to na wet 
zbyt sprawn ie, o ozym od cza
su do czasu nie omieszkają nas 
powiadomić Czyteln icy , k tór y m 

ną porcję świadczeń. Ale ta 
świadomość pa.rtnerstwa nie 
może jakbś dotrzeć do adrnlni
stra.torów lód:okich domów, na
wet w spółdz-ieLniach lokator
skich. 

(h) 

zajęto pochopnie wyna~rodzen te .---------------
za już uregulowane komol'ne. 
Za to inne czynności n ie są już 
wykonywa.ne tak skwapliwie. 
Jednej z batuckich ADM trze
ba np. kilkakrotn ie przypomi 
nać o przysłani.u hy d.ra ulika, 
czy innego specjalisty, bo pierw
sze zgłoszen i e zawsze g>me w 
tajemniczy sposób. A przecież 
za wizyty te lokator płaci ży
wą gotóWlką l to wca.Je niema
ło. 
Cóż dopi ero, gdy administracja 

mus i wykonać jakąś prac<: na 
s wój koszt l p rzyktadowo wy. 
remontować lokatorowi m ieszka
nie zalane w czasie wiosennych 
od.wilży. Wtedy nikną · nawet 
ró żnice m iędzy domami k wate
runkowymi _i · spól!l zielczym!. 
których loka torzy jako akcjo
nariusze powiinni być traktowa-
ni z większą es tymą. · · _ 

Pis ze ob. E. Ft. z u.I. Lima
nowsk iego, cz.tonek Spółdzi elni 
Mieszkaniowej „Bawetna'1

: Mo
je ' mieszkanie stanow i dla ro.nie 
nieusta.nne źródło kłopotów I 
w ydatków. Wykonan.o je bo
wiem tak po partacku, że tynk 
stale odpada od ścian , rozstę
pują si<: płyty l tworzą zacieki 
pod oknamL Po kompetencyj
ny ch sporach z wykonawcą 

uste r ki w końcu usuwa spół
dzielnia, ale potem nik•t nie 
k wapi się z dopr owadzeniem 
m ieszka.nia do porządku. A 
przeciei: po każdym remoncie 
ściany wymagają malowania, a 
podłogę trzeba wycyklinować. 
Nie dość więc, te niemal bez 
prze rwy mam remont I poświę
cam na niego swoje u.rJopy, za 
każdym razem muszę staczać 
batalie, po to by otrzymać to, 
co mi s i<: za własne pieniądz<> 
nale ży - m ieszka.nie zdatne do 
przebywan ia w nim. 

Podobne spory z admlni&tra
cją , jak wymow.nie świadczą 
iicz,ne lis ty toezy w ielu łodzian 
zajmujących m iesnka.nia kwate
rtmkowe. I tak jak. ob. E. R. 
korzys~ne roz.~trzyg.n ięcie przy
nosi im dopiero odwołanie s·ię 
do nadrzędnej ln1>tancji. 

Jakie są przyczyny tej 
swoistej p ra.widłowości? Brak 
dosta te~n i e p recyzyjnych prze
p hsów, nieznajomość J.ch, czy 
też troska o zdobycie sobie 
op;•n a „dobrej i oszczędnej" 
admin fst rac.ii ? Wydaje s i ę, że .w 
grę wcho.ctzą tu po koJ.ei wszyst
kie czy11niki, ale nade ws.zyst
ko dominuje chyba niechęć do 
traktow a.nla lokatora jako rów
norzędnego partnera, od które
go można nie tylko wymagać, 
ale któremu trzeba dać okreśło-

REGULUJE UKt.AD 

M. s.: W t.ódzklch Zakładach 
Wyrobów Papierowych prac<>w
nlcy samotni nle prowadzący 
gos,podarstwa domowego otrzy. 
mują deputat węglowy lub 
ekwiwalent pieniężny w wyso
kości 6i złotych, a pr0wadzący 
gO<Spodarstwo domowe 104 zło
te. Przy czym do tych ostat
nich zalicza się tylko malżeń
stwa, a wszystkich Innych do 
samotnych, choćby mieszkali, 
tak jak ja ll dorosłymi, pracu
jącymi dziećmi. Dlaczego? 

RED. : Dlatego, że takie po· 
stanowienie zawiera art. 38 I 39 
ukła.du zbiorowego pracy dl& 
przemysłu papierinlczego, 

PO 3-LETNIEJ PRZERWIE 

BR. z.: Tl'Zy lata pobieram 
rentę inwalidzką, ale teraz 
uznana zostałam przez komisję 
lekarską za zd<>łną do pra~y. 
Czy po przepracow&11lu roku 
otrzymam 26-dnl<>wy url<>p, czy 
też od nowa muszę zdobywa!! 
do niego uprawnienia. Maln 
ukończoną szkolę średnią i na 
rok przed chorobą sama ;mi~· 
nilam miejsce pracy. · 

RED.: Zmieniając miejsce pra 
cy utracila Pa.ni ciągłość. W 
nowym zakładzie będzie można 
więc zaliczyć do urlopu tylko 
jeden rok i 4 lata premii za 
nauki:. W rezultacie - wymiar 
Pani urlopu będzie wynosll 20 
dni roboczych. 

PO Dt.UZSZEJ PRZERWIB 

SPRZĄTACZKA: Po przeUclu 
na emeryturę przez 7 miesięcy 
nie praci>watam. P<>tertl jednak 
z dniem Z siycznla 1970 r. pod
jęłam pracę na 1/2 etatu. Czy 
mam nadal prawo do Z6-dnio. 
wego urlopu? · 

RED.! Nie, bo ma Pani zbyt 
d!ugą przer.wę, . w . Pr!łCY. Zaś 
tylko' przet'Wa trwale.ca kró~ej 
nit 3 miesiące nie powoduje 
utraty nabytych uprawnień 
urlopowych. Urlop za 1970 1 
1971 r. otrzyma więc Pani w 
wymiarze a dni roboczych za 
każdy rok. 

Gdzie zjeść obiad w niedzielę 
Sza•nowna Reidak·cjol 

Z :p01wodu <llr>wla•jącego remon• 
bu m>ieszika·n ia posta•nowiliśmy 
wraz z ż.<llną, cór•ką i jed•nym 
mlo dy'm czlow;iek iem zjeść w 
n ied·zi elę , 9 ma(fa l>r„ obiad na 
mieście . Nadim ieni<am p r zy tym 
że m ies;Z!ka,m na ro.gu Al. Ko; 
śc iiu.szki i u.I. Mickie<W.icza. 

Jaditodad·nia d ie.tetyczna „ Ro· 
ma" - w niedzierlę rn.ie•ozy,nn.a. 
„Ka'5'ZIU!bsk·a ' ' - zam.k.ni·ęta na 
dwie du.że llołódlk i , „T ivpU" -
zamkn ięta . Re&tau·r•acja w „Do
mu Tecbn i.ka" - zamknięta. 
„ Eu ropa" - r,vy·n·adęt>a na j.a
k iś l:>a.nlk ie•t. Res ta•uracja w 
,,savoyu'' zarezer-wo•w.a.,na 
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UBEZPIECZANIA 
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MECHANICZNYCH 

• URLOPOWE 
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DO EMERYTURY -
NOWOSC 
O TYCH WSZYSTKICH 
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dyrektor 
Oddziału PZU dla m. l.odzi 

mer 
ALEKSANDER WLODARSKI 

dla Wyciecze·k twryistyc~nych. 
Być może by~a czy,111na jadło• 
daj.nia d ietetyc zn.a na Zielonej, 
ale jest taim ba•rdzo diuszno l 
nie pa·cnnie różami, JE!$t parę 
barów m4ecznych I „Balato:i" 
„ina &toją•co", jed.n<1k mieliśmy 
ocho.tę zjeść te.n obi.ad w S;><>• 
sób ja>k iś •ba•ro 7Ji ed kult u.r a-lny, 
nLż np. w „Wól•C11.a•IltCe", gdŁie 
s ię zresvtą racz.ej n ie je, tyllko 
pide (i to bardzo), a już jeżeili, 
to się .racze.1 „va1kąsza". N ie 
m:ehśmy tedy ~n•nego wyjśc i a 
i pos2'liśmy do „Ma·łiin.owe~" w 
„Grandziie " . 

Tam, po0sadzeon j gdz id P'l"'zy 
bocvnym stoJiku, zjedliśmy 
bat"d,zo g•Iodny obiad za bardzo 
słone pietn iąidze , inar.ażeni na 
p<>gairdolilwe i cier1pkie 1.11wagi ze 
sk ony Pana K ierown :1ka SaJi 
i Pa.na Keilinera , który led.wo 
nas l'aCZ>ył obsllużyć w małe 
póltore~ godz-i.ny (od M,30 d~ 
16). 

Jest mi n.iewym•ownie przy
kro, że jako „tu.bylec bezde
w Lzowy " vm.uszo•ny bylem po 
skor•zyis·t.an·La z ta·k d-ostojnej 
Lru;ityitu1cj i, jaik. ,.,Mall1nowa'' w 
" Gra1ndzie". I naóserdeczinieJ 
Paina K ie•rcllw1n i.ka i Pana Kel
nera pl'ze.pramam, że ośmieli· 
Iem s-ię ona•r.uszyć icłt s,pokój 
i. równowa1g~ . Ale .przedet 
móg>~bym tego u•n i•k>nąć, gdyby 
była czyin•na „K.aoswtboska" a-l'bo 
„Tivoli" a'~bo teO: gdY'by „Eu,ro
pa", a·Lboo „ Savoy" m0<gly być 
dos1ępne dila "'wyikłych śm i er· 
te•ln.i•ków. 

Sza•no•wna Redaik•cdo-1 C<:>ś chy
ba tr:oeiba będzie z•r obić z tą 
naszą lód21ką ga<&tro.nom i ą. · Nie
w ie•le teg 0 je.sit, a. >na dobite·k 
d1lacze1gp tyle z 111 ich odpoczy• 
w.a w nie•dvieilę? Czy kon iecz
U'!e trzeba jeść Olb:ad na chyp. 
cika w .n.ieiWO>n>nyom barze mle· 
c„nym, a•lbo na st<>ją•co w 
,.Baolaronie"? Czy .nie moż.na 
w tym mieście zjeść ucz.ci•wego 
i k'Ullituira•Lnie ax>dan·ego obiadu 
w niedzielę? 

Łączę wyirazy me.go szacu.nku 
Tomasz Kiesewetter 

prof. n. PWSM w Łodu 
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