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Cenny kontrakt
na targach

przy kładzie WSK-PZL w Rzeszowie

lipskich~

~~

LEPSZE WYKORZYSTA?l."lE CZASU PRACY - TO NAJPILNIEJSZE ZADANIE CA.LEJ ~OSPO
DARKI USPOLCZNJONEJ, ZATRUDNIAJĄCEJ O HECNIE PONAD 11,5 MLN. PRACOWNIKOW.
STWJEROZENIE, lŻ .,LICZY SIĘ KAŻDA GODZI NA", STAJE SIĘ POWOLI POJĘCIEM ?BIEGOKOLEKTYWOW PRACOWNICZYCH.
WYM. WLASCIWlE ROZUMIANYM PRZEZ WI ĘKSZOSO
WCIĄŻ JEDNAK JESZCZE ZDARZAJĄ SIĘ WYJĄTKI:

polska na .Jesiennych
Ekspozycja
Międzynarodowych Targach w Lip- ~
sku stoi m. tn. pod znakiem osiąg· :--...'-'
prezentowanych przez naszą
nlęć
Wyrazem tego lest kon·
chemię.
Oto jeden z najwięks1zych, o wietra.kt podpisany 3 bm. między cenlotysięcznej zalodze. zakładów potralą „Ciech" 1 „AHB Chemie Im·
kraju
port Eksport" z NRD Kontrakt do· tudniowo..wschodn ie; częśc;
Wytwórnia Sprzętu Komuni:katyczy lat 1976-1980 l .obejmuje wza- jemne dostawy produktów na ogól· cyjnego PZL w Rzeszowie. · Nowoną sumę St mln rubli. W ramach
czesne WYl)o.s.ażenie. miliardowej
polski przemysł wartości produk.i:.ia, załoga znana
tego porozumienia
chemiczny dostarczy do NRD 90 tys
ton chloru oraz 80 tys. polichlorku z ofiarności. ale ...
wl.nylu w zamian za dostawę z NRD
br.
W ciągu tylko 7 miesięcy
180 tys. ton chlorku winylu.
zanotowano tu ponad l milion nie-

przepracowanych godzin. t.j, o 17
proc. więceJ. niż w analogicznym
okresie ub. r. Na niektóryeh wy-

dzialach statystycznie na każde~o
pracownika przypada nawet ponad
11 nie przepracowanych g-odz.in. Nic

nierzadkie i;.ą
jeżeli
dziwnego,
w
przypadki. że pracownik mial
tym okresie 'kilka lub nawet kilka-

dni nie usprawiedliwionej
naście
nieobecności. przy czym „rekordziści" w tej dziedzinie o.'>iagneli po

25, a nawet 29. dni absencji.
Inny przykład
wiązków: Praca

bocz:nn

Myślą

o
zimie

trwa

wielu pracowników WSK to tzw.
w okresie prac po·
(Dalszy ciM na str. 2)

cbłoporobotnicy.

1'8-1 -

łtJł

dokładnie

np.

do

W trzecim

drnu obrad 107 !;Jazdu

związków zawodowych
sie od poniet-oczą
miejscowonadmorslł:iej

brytyjskich
(TUC). które

działku w
Blackpool
ści

w
delegaci przyjell
gtoso·vaniu uchwale zaprC>Ponowana
transoorpr21e2 zWiazek zawodowy
go·
towoow. akceptuiacą ooJltYkę
Hrurolda Wilsona.
spoC!arcza rząd.u
uważa s·ę, że poparole antyinflacyj-

'"Port worków z weodbywa "'' Jak wida<! - drorą

rtem

Oświadczenie

komunistYcznych partii Izraela i Syrii
o Niezadowolenie wśród palestyńskich uchodżców

.,z:ewnętr~".

CAF -

AP

Biali najemnicy przekroczyli
granicę

Angoli

celu
interwencji zagranicznej, w
poglębienia chaosu i podkopania
proces.u dekolooizacji, zaooczątko
wanego przez demokrację POI'tu!{alten temat
ską. W doniesieniach
wspomina się również, że we wt0stocionuoortugalskie.
rek oddziały
iace w Ane:oli. P<>S>tanowilv zabez.
pieczyć grnnicę potud·n10'\\,<1, aby
powstrzymać naplyWy elementów

na

prasowych W.vnika, że część tych
gry.P. po.sunęła się w gląb . najwyri.!-zrue3 w oorozumieniu z organlzac;a „UNITA". zwalczającą ieclyny au
t~tyczny .ruch WY'ZJWole~czy A'llgoli ?Od. W?dza dr A~stmo Neto.
Dochodz;1 więc Ponowme do jawnej awanturniczych i dywersyjnych.

~eaHtaeja drugiego etapu roz(lztelenta wojsk na
Polwysple Synajskim 1est jut tyll(o kwestl4 cza·
by porozumieni e
su. NUi oznacza to 1elinak,
egtpslro-tzraetskte w tej sprawie za1>0Wtadalo 1edaczkolwiek nikt
noznacznie pozytywne efekty,
nte przeczy, te przyczynie! się powlm.no do odPN:;!enta mititarneqo w Objętym ukladem rejonie ł tym samym IZo zmnteiszenUI groiby wybuchu dzfala11 zbrojnych na tym przynajmniej ob·
szarze.
Powstają jednak Powatn11 w4tpliw0Act ~owodo

wane czętek>wym charakterem porozumtenta. Dotyczy on.o mtanowlcte 1ednego z dwóch glóumych
frontów arabsko-tzraelskłch 1 posuwa tYlko mi1 dwóch zasadniczych
nimalnie naprzód feden
problemów oczeku1qcuch qlobalnego rozstrz11ąnię·
kwestię nDrotu okupowanych przez 1ll?'ael
eta ziem, nte dotyka1ąc kwestii urzeczywistnienia praw
narodow11ch Pa!e.ętł;?\cz11k6w.
Nasuwatą się wtęc in1tan!4: czy zgodnie z pla-

W

środe

sekretarz sanu USA, Hen-

r~· Kissinger zakończył swą dziesią
tą. rozpoczętą 21 sierpnia rnlsJe bli·

odlatując z oamasz·
skowschodnią,
ku do Waszyngtonu .
Tymczasem parafowane w poniedziałek przez Egipt i Izrael porozurnienl e o drugim etaole rozdzielenia
wojsk na Półwyspie Synajskim na·
dal budzi żywe reakcje nie tylko w
arabskich, lecz tak-!e na
krajach
całym świecie. Jak lnformu ie z BeJ·
rutu amerykańska agencia Associa·
ted Press. Palestyńczycy zamieszka·
li w obozach uchodźców na terenie
Libanu zorganizowali w ś rodę iednodniowy strajk na znalf protes~u
Wszy~tk:e
przeciwko porozumieniu
•klepy. kawiarnie. kina zostały zamlmięte. Na ' ulicach wywieszono 11as!a
potępia.lace to porozumienie
O~wladczen!e na temat poro·m mie·
Komunistyczna
opublilrowala
nla
Partia SyrU Stwierdza ona, że po·
rozumieńie oznacza w praktvce dalsze okupowanl_e orzez Izrael Półwy
'>PLI Synajskiego, Wzeórz Gnlan za·
chodnieeo brzegu Jordanu. wschod·
niej czr.śc• Jerozolimy I strefv Gazv Biuro Polityczne KC KP Syrii
stwierdza. że w wyniku oaraf owania porozumienia 'El!ipt lzoluie sle
od walki o wyzwolenie ziem arab·

-li.ich ! od udziału w przeciwstawia-

niu się agre~ji Izraelskiej
Plenum KC KomumstyczneJ Partii Izraela ogłosiło oswiadc,;em'7• w
którym stwierdza, że porozum:enie
nie przybliża ostatecznego rozw1ąza·
nia kryzysu bliskowschodniego Re·
zolucja zwraca uwagę. :te wysłame
amerykańskich obserwatorów 11a Sy·
narus.ze~em rezolucji
na.i byłoby
ONZ w sprawie Bhsk1ego Wschodu.
nowy element twiększawniosłoby
1ący nap i ęcie w tym re.Jonii; I groziłoby bezpośrednią lngerencJa amekonflikt bllskowschod·
rykańsk'ł w
ni.
parafowanie pOrozu· ·
Komentuj~c
mienia prasa amel'ykańska pr~yzua·
ie że ma ono bardzo ograniczony
charakter l pozostawia nie rozwią
tj
zanym; podstawowe problemy.
wyzwolenie wszystkich Lagarn!i:tych
przez fzrael arabsl<ich tervtoriów 1
przywrócenie arabsk iemu narodowi
Palestyny jego praw.
Jednocześnie agenc,ie prasowe odnasilenie zbro)nych pro·
notowują
v.-okacii \zraelskicll przeciwko Li banowi „ W środi: lotn!ctwo izraetsltle
dokonało kolejnych nalotów n:i obo·
zv uchodź ców palesty1\s1<lch w po·
łudniowei cze~ci tego kraju .

*
9-godzinneJ,

n.fając 0 na Ma.~tsk-0 rzą.dów a ·r absktch, zaniepona
kojonych zachwtantem równCcwagL militarnej
Blisktm Wscliodzte. Na tle n!eusto,nnycli protvo·
kacjl izraeZsktch na granicy !ibaliskle}. podważa
jących gloszon4 przez rzqd premiera: Rabina wo111
ostągn!ęcta pokoju budzą się z kolet obawy. że
wysoka cena 1aka uzyska.l od USA za podpis pod
poro~umientem z Egiptem J:>odb!ie 1es::cze bęben
katham tamte1szym 1astneblom ł w konsekwencji zaostrzy sytuację.
wspomntec!
Dla ILZUt:>elnlenta faJ obrazu warte
o tajnym ukla4zte amerykańsko-tzraelsktm, którego kultsy ujawni! francuski „ L'E.i:press". Jego
klaurule dotyczq zw!aszcza kotttrolł USA na pr.!elęczach. w myAl 1awneąo oorozumlenla eątvskc
stacje ostrze!zraelskiego obejmie ona łedynte
W neczyW!sto§Cf mlal111Jy f4 SJ:)rawowac!
gawcze
równie~ Bamolqty„ sii1>teqowskte U-2 Btartufqce z
Cypru. Pr~eipfdztan 0 n.adt,., dokonvwanle okresowo zdję(! z satelitów, przy tym od:PoW!ednte u..

*
burzliwej

+

debacie
Po
parlament Izraelski 70 głosami przeciwko 43 zaaprobował w środę wieczorem tymczasowe norozumtenle w
sprawie rozdzielenia wojsk na Synaju. zawarte między Izraelem a
Egiptem.

•

+

*

Agencja France Press, oowołuj11c
slę na Departament Stanu USA doAnwar
nosi. te prezydent Egiptu
Sadat uda się prawdopOdobnle pod
koniec października do Wasz:vniitonu, aby spotkać s!ę z prezydentem
Geraldem Fordem.

Pań&l'.va

Rady

rozpoczęły

PRL,

si ę

we
1>:czesn ych gcxlzinarh porannych,
!dedv to chóry i or!destry studenck ie zorganizow:ily koncert p~ renyrh przez społeczeństwo fmsk1e. zydencj:;i orezydenta. Do pozne~o
przyłączą si ę oficjaln.i goście z 20 popołudnia Urho Kekkt>nen przy.ipaństw. a wśród nich za~tępca pr-ze mował w pałacu prezydenckim ży
czenia cd delegacji z kraju i zagranicy.

du~ym
nej polityk! gabinetu jest
samei;:o
sukcesem labourz~'stów I
oremiera.
w oewneJ
Uchwala jei.t fednak
mierze sprzeczna z rządowa p0!1ty
i to w bardzo
ka antyinflacyjną
istotnej kwest:.i. Traktuje ona zapro
premiera Wilsona
po·nowana przet
note sześciu funtów nie lako gór·
ną granice ood'-''Vżek plac w cla~u
najbliższych 12 nlies!ecy. lecz 1alw
m !.nlmum. Tego rodzaju stanowisko
zwfazkó'v zawodowych może dopro1\'adr.!c' do strajków w okresie nel"Oai:i.cji w sprav.-;e umów zb•orowvch.
które rozpoczną sle tel feg'~ni.
Kolejnvm *r6dlem klo otó-v rządu
h ·aty
oże tFć ~fortm:too-an'estw!erdz"11ace. że zwiazkl zawodowe
wzr,Htu otac
oczekufa ~amrożel"JA
„•v!ko ~rz..> nP1bllższe 12 mieRlecv"
ostrze.rai
Rzad orem :era \Vlls<>na
natomla~t. ź• Brvtyj"z~·cy be<la oraw
:ioooclolin!e mu s'f.eli z:J.r."'.snać pasa na
szere(! 'at.
N1emn;e.ł uch\\"alę kongreru 211v!a?.kó'I': •a\\·oriowv('h mo:i:n.a uznać
tym
udz:elone rZĄdowi.
noo~rc'."
ood·
7.e sześcloruntowa
bard?.!ei.
od!"l·
wvżka olac w slrnll rocznei
'
"i?d• IO proc 'irednie.l płacy
w Br.v tani'. T.v mczasem stooa :,..
~4!
t1ac.H •1· tym kraju o~;a~nela
od
oroc. I fe~t nbeęn \ e n11. .ł"-"""ŻSZ!I
4

o

wodn iczącego

prof. dr .Ja nus.z G roszkows ki
Umczy.;,.to-ś c:

UD

teraa

si w O·
pal na 'llimę zdecvdo
wa.w„z:y •i~ powr6·
cil! do pewnłelgz„rr;o
tran·
N/z~
·węgla.

W środę na gmachach i dom.ach
wy.
w,,;zy&tkich miast Finlandii

Brytyjskie związki zawodowe

1>0ID
Holendrzy ubleM"loroomyeb
nJ
1
klopotdw z ropa
"Zlm!>atrują

m1eszkańców
tłumy
prezydent Kekkonen pozdt·awla
Helsinek, które zebrały się pod jego rezydencją.
CAF - UPI - telefo,to

zdjęciu:

lekceważenia obona stanowisku I'O-

wielu
jednakże
15.
pracowników o tej porze jest
Zezakładu.
bramie
w
iuż
~li więc ze stanowii;ka kilka l!-!b
kilkanaście minut wcześn!ej. Niemal nagminnie pracownicy zamiast
natvchmiast i.ająć się swoimi z.a.
daniami - roz.iioczynają dz!en roboczy od kiUrnnastominutowYch po

~odZiny

Na

z kolegami, od wypoczyn· wieszone zostały flagi narodowe
ku w szatni. czy czasami nawet go Cały krai czci 75·1ecie uro<lzin niedzinnego „wystawania" przed kio- zmiernie tu popularnego orezyden.
ta Kekkonena. Do życzeń s~ład:S·
.
skami.

gawędek

r111111111111111n1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

_0kolo tysiąca białych najemni-1
kow przekroczyło granicę Angoli z
płd-zachodniej
terytoriów Afryki
agencji
Namibii. Z doniesień
-

Prof. J. Groszkowski złożył życzenia

DZIENl\TIK

Dziś, w Warszawie, odby·
wa się XVIII plenarne po.
siedzenie Komitetu Central.
nego Polskie.i Z.iednoczone.i
Partii Robotnicuj.
dzienny p~sle·
Porządek
dzenia przewiduje dyskusji:
nad pro.łektem wytycznych
Komitetu Centralneiro na VIJ
Zjazd PZPR oraz przyjęcie
uchwały w sprawie zwołania
VII ZJa.zdu PZPR, wyboru
dyskusji
oraz
delegatów
przedz.iazdowej.

ponownie

75 rocznica urodzin Urim Kekkonena

„„

ff

zako11-0ze11i a

\'.~o1nY

W TYGODNIU
W

wi ęcej . n'ż
Po11·yższa

prze<l IO laty
in rormacja i est

ema.':ie na sym.
analz
i
walk
ie
oozium w spraw
·rabef.n.mem. które odbywa .sl ę w
Persepolis (Iran).
•em dvskll.<>ii

11

zakończeniem

Ukazywać

sie on bedzie tak
w lvgod-

jak poprzednio 6 razy
niu. w tym numerem
na sobotę i niedzielę.

łączonym

DZIER

800000000
Według OCE'n UNESCO, na świe
dziś 800 mln ludzi n ie umie·
pisać i czytać. tZ'll. 50 mln

związku

okresu waka.ci;r.Jnego, poczyoasoboty
na.łbllższej
od
;ie,c
(6 bm.) ,,Dziennik Popularny''
kl.órym w okrrsi.., t1:tnlm
zmnle.iszona została ilość WY•
nordań, powraca do swojej
malnej czestotliwości.

~'rr!.atowe:f.

cie jest
jacych

l I ENNI K"

HIBSm

lV %47 dniu roku słońce wzeo godz. 4.31. Z'łjdzie zaś o
godz. 18.19
szło

tocząc:vc:IJ

SIEDZACY STRAJK
MATEK GRECKICH
Matki 64 Greków - otlar reż imu
wojskowego - ogłosiły <lwudniowy
sie.dżacy strajk na terenie politechnik.i w Atenach. Doma!{aja .się one
od władz zbadania okolicMości, w
jakich zgineli ich synowie oraz ukarania winnYC'h S:vnowie strajk'Ując:ych matek ponieśli śmierć w okres.ie 7-letnich rządów junty. Wła
dze utrzymywały, że śmierć mlodvch ludzi w starciach z policja o·
raz w więzienia.eh, była „samobójcza".

Róia. Cozali1.

L:th~ na

prze widu.ie następującą pogodę:
zachmurzenie małe lub umia.r
kowane, po południu możliwa
bnrza. Temperatura od 12 do 27
st. C. Wiatry słabe I umiarkowane, w czasie burzy porywiste
przeważnie z kierunków połud
niowo-wschodnich.
741,9
Ciśnienie o god-z:. 19 mm.

,..

.

1870 - utworzenie III Re·
publiki Francuskiej
1965 - Zm. A. Schweitzer,
francuski filozof I lekarz

o
na drzewie mocno trzyma
nie tak prędko pn7jdiie zima.

Liść

Bliskowsthotlnie kon'teo wersje
now11nym w Kairze. 11 tak:te to Wiuzyngtonle seez11począt1eu;e
narlunem uktad egipS'Tco-łzraelskl
przede wszystkim w spr<iwie
Bertę następnych
rozdzlelenła wo1sk na W2górz<ich Cotan. at po
ostateczne rozwlqzanie caloge1 konfliktu na ie.onferenc11 qenewBkleł z udzf.a1em ZSRR. USA I wszystkłch zaan17atowanych tD 'le<mfltkcte stron ląc:m!ł!!
czy też skutkiem o•1itbie·
z OWP? Po druQfe nta 1edno~"I paiistw arabskich. co dalo ste :at·
uwat11t' w i:>rzerfertniu wv1azdu Kiss!naera '111 Bił·
s.'cl Wsc-h-irt . z 1PdriP1 " t r'>nu 1 W?rosttt n !pnr•elP-1·
narila rpakc11 lzraelski e1 -z druqle1. na11tec!e
tym ne11;ralqfr'?n11m „b„zarze 1<'.~ZCZ<' •le w~m?.'.-r?
Sadzqc z qlo.• ów Prasv OJ:>fnia zalntPrP<"'''·~n11rh
~ toT fc arl'!h""lc-h D'llłtuk! Kairu PO?O.ta1e '"'"'""?·
n..,.
na "''"' mnt11a •eż wuklttczut!. ie !a1lrnr' ·r'
t/1!/ch ameruknńsklch znstrzyk6w tfo!arow11ch r!la
lzroe!a, to tym na za1W1' &ront, wplynł usztyw-

,.,„

rzą.dZen.14

Plędą

t&lltUszczólfe

na

z f>krew
one
US.4
blllZ<lch

jednym

t6w ł f1.otJJ. ~ednl.o ~~W/Uti się
zamkni,ttvch~ os~tnl.o przez A1*arę

w .Amitoli'!';

'"
Wlań«e :i i:>Unktu widzenia kontroli USA
synajskiego
tym r.ęJ,on~e: 11os~n.otDtenta ' uk!IZl!u
wy~~t'lt'!I. :falę . iimęryTPt"-s,~lch 'wypowiedzi na teChocuu p„zewat<i
mat ' st!in,;rwlslła> ,ę~~~~.s"i'4-·
1'0{1lqd, !~tt :godz! s{~ on"' ®t(l.tecznle na skierowan i e do · S,ynalu ameruka:'l:smch „C1JW!l6w". wyra.tam/ }l!&l, ~iel>Qk61. , ~l?'li ·.{eh obecnot<! n.te zwiek~z!I nle6'1!11ll'"'z,;it~ft(:.<l ~lut.nqa~owan!a USA to nowy konfl!h·t. Przy tum przeprowadza &le analotym
gię z tVll'f.llamsktm teatrem wudtvrze11.. w
poroznm!en!P
~e.n.ne. p'XLk.retT.ajo ·~entatorzu.
"
$!/rra?skle -_ o{j'f11.Af..c:tti w~ dyplomacji USA
prągu kampantt 11,'1/boiczeJ. ,
, J . ROJEK

Na poiac·h rnstytut11 'Ziemniaka w

wykopki ziemniaków

Boninie kolo Kos.anna
wc~t"snych

C."-b' -

odmian.

Kraszewski -

rozpocz~to

telefote»

- T:yle ci111Je m6wisz o oszC?..,.
roz·
dzaniu, a tu nagi~ chcesz
trwonid pieniądze!

Polska

wielu dziedzinach

1

p ROG RAM

Zaostrzenie sł: mtagontzmh w armii portngalskief

Wo1ska lądowe chcą "sornz-1Pouo

przoduie wśród kraiów RWPG uzyskać przewagę w MFA
.

.

J&k wYniika z opubllikowanego na
lamach radzieckiego tygodnika „EPO<isumo·
kono..'l;li.czeskaja Gazieta"
gospoctarezycil
rei.Ulta~ów
wania
p'.Jer:wszego półrocza br. ·w krajaich
RWPG, pod wzg1ę<iem w :el u w9kaź·

lniików Polska zajmuje jedno z <izo.
lowych miejsc Przoduje jeśli chod:i:i o tempo wzrostu obrotów handl'tl wewnętrznego. W~'Tóżn.i.a się t.eż
krajów oocja.lina.1więkmą wśród
nowo
styoznych (po ZSRR) liczba

'

.

Doroczne sprawozdanie GATT

Recesia gospodarcza.na Zachodzie
się?

pogłębia

gospodarczych
kołach
poruszenie w między narodowych
opublikowane w Genewie doroczne spTawozdanie Se·
(GATT),
kretariatu Układu Ogólnego w sparwie Cel i Handlu
sytuacji w gospodarce światowej.
analizę obecnej
zawierające
Duże

wywołało

I

Wg autorów sprawozdania, dalszy
szybki wzrost kosztów utrzymania w
rozwiniętych krajach zachodnich oraz
systematyczny wzrost bezrobocia sta
nowią dobitny wyraz pogłębiającej się
recesjl gospodarczej. Wskazuje się na
coraz wyraźn.iejsze objawy strukturalnego kryzysu systemu gospodar'k i
zachodnich,
krajów
rozwiniętych
czego wyrazem jest fakt, iż podejantyinflancyjne
mowane tu kroki
recesje l bezrobocie, a
pogłębiają
próby ożywienia działalności gospodarczej nasllają i tak już wysoką

powyżej

6 .proc.

kraje

stycji

w zakresie inwe·

socjalistyczne znacznie

zdystansowały gospodarkę -zachodnią,
wzrost o 7-9
przeciętny
osiągając

proc.

W prognostykach na rok bieżący
sprawozdanie GATT przewiduje u·
trzymanie się dotychczasowego wysokiego tempa W%rostu dochodu nasocjalistycz·
rodo""ego w krajach
nych, przy dalszym osłabieniu tempa wzrostu w krajach Europy zaosiągnąć
mają
które
chodniej,
przyrost tylko 1-2 proc.

inflację.

Zarówno recesja; jak inflacja przyiE:łY w krajach zachodnich szczególnie grożne formy, bez precedensu
w powojennym rozwoju gospodarki.
GATT podaje. ze
Sprawozdanie
produkcja przemysłowa w rozwinię·
tych krajach -zachodnich wzrosła w
roku 1974 w stosunku do roku po•
.P rzedniego zaledwie o 3 proc.. pod·
czas gdy odpQ.wledni -wzrost w kra·
nowy i:>rezy.
Zaprzysię:tony 1 bm.
jach socjaU.stycznycb wyniósł śred•
nió 6,5 proc.
dent Peru" gen, Fr~ Morales
zacllodniej Bermudez dokonał =ian w rządzie.
krajach Europy
W
narodowego wy- <iym:!Sjonując 9 ministrów. Po
przyrost dochodu
raz
niósł w roku 1974 średnio 3-4 proc.,
od objęcia w 1968 l'Olk:U
p:i;erwszy
w krajach RWPG zaś - ·przeciętnie wtadzy t>rzez WOjS!ro\Vych, w sklad
48-letni ekorządu ~edl cyw.iil nomista LU!iS Ba;rua cataned.a, miAn1>wany ministrem gospodankd 1 finansów. Na lmie stanowiska ministerialne zostali powołam wojskowi.
• Wczoraj rano na ul. PiotrkowNaj,.,,,a:l:niejszą zmtaną iest nominaskiej przy pl. Reymonta wypadlA z cjq byteg{> ministra górnictwa i e·
tramwaju 7/Z Marianna P. lat n. Po- ner.::ety!d, Jorge Fernandeza Maldomoc.V udzielono jej "Ił µogotowJu.
n3do na sta.nowisko szefa srlabu• Na nl. 1 Maja 58 Irena c. lat
2s (Nowotki !U) . wybiegła ra.ptown.! e
na jezdn1e i p01>rąconą zastala l)'l":l'.e?
Z obrażeni.ami
s~mochód osobowy.
cia.!.a p.rzew~n.a oosta'l a do szpi<tJa·
la.
• Na wl. Sienlctewicza jadący mo3 bm. . rozpoczęło się w W.amzatocyklem Jerzy s. lait 55 uderzył w wie V międzynarodowe symw.zJIU..m
ty! .,Wołg!". Kierowcy motocykla po- fizyki wysokich energii i cząstek
rno.cy udzllelono w pogotowiu.
elementarn"ch. rorg:aniz.ow.ane przez
• Przy zbiegu ulic Gdańs:kdef ! ' A.
J
Struga Eugenia G. lat 76 (Rajdowa 71 ZiedTl<lC2ony Tns.tytut Badań Jadroµ!'7..echodzac nieostrożnie Jezdnie oo· w,yeh w Dubnej i lnstYtUi Badań
.Tądro1\>yeh pr7.V Urzedrzie Energii
~amoehodu
t~ącona 70~tala i:>okiern
uAt.omoW"i PRL. W obradach
~445 IO. Piesza prneW'ieziono do szp!·
~:r.e.ct.n!:<'?:v po_na<l 130 ucr.mweh z
tala.
Pa"A' liko~v.ipach. .. , l)ietr?;ę;tw:v
D W
ZSRR' ~' ;tnnycti ln~j~v
.,1'!'fZ1• F •.\ l'IA96 P()l.';!lti.
Ji.te.rowea · inotoo:vkla
'"
ełalt.<.tycz;nych· b1(1.rącyeh udzi;<tł
stracił panowahie nad kieJan N.
ogólnych pracach iin&tytutu w Dubne3.
rovmicą i upad!· doznając
9
do
Spobka.nie fizyków potrwa
w
potłuczeń. Przebywa w si1pttalu
bm.
('kl)
Pabiarucach_

0

JESZCZE TRWA

NOWI:> ~any premlier Pot- sbałaby Więc muaoja, w które:! w>ójKoomonau1ta Aleksiej Lecm.ow ode Ska lądowe mogtyby I119J(Zueić · „partugaliii., admirał Jose P!n;helro
Zl>udo-Nainych mies!ilcań.
świadczy! korespO,ndentow:i agencji
staly się ~anem Azevad!O, ntll'01Jlciat w mqych ·wysil· lamentowi MFA" włll;Slle sta>n<Jl'li.sko
Kr.a;ie RWPG
śwm.ta 0 n:ajbardzLej dyna.m'iCZ.nym kirolt 1llnierza.:jących do przsw•yaęże.. we wszygbkich spraw.a.en.
TA.SS, 7,e 20 w:rzcirtia przybędą do
"-'<>JskoWo-polltyo:mego
ni& kiey.eysu
W żglromadwn'iu tym ucz<estniczyt 1\10.<;.k.wy C'lJ!:onkowie rzalogi ,c;.taroku
1rozwoju pnem}".Słu i pod względem poważ!llll ~Y. Oficeiro-Nie po••demokrat y<::Zne ugru• przez tirzy g0d21tny gen. VllSCO Gon- ,.Apollo'', którzy UCZ€s:tllicz.yli ..ye
·
·
wy. p1er<aal\ey
W2lrosliu ~o
tempa
soc:I=
>nn.e „..,..,poW'a•
wsr.e1kibe
przed!Zaja
powam!e wojS!łlOwe maj<lfla Meto An· aailves, Jctóry na wyratną pirośbę o- wspólnym ra.dz:edto-am.erykańskim
..... ~
na -z.groind.a państw. Następuje w n:loah JtOn- tunesa ~ wlęl!Szość
ltld- m:adremll WOJs l:idowy-ch, kltóre 0 • becnych n.a , sali :iJOl!nieny pr.zectsta- ekSiJ>Cli-y;młmcce kos.rni=1ym.
sekwenilin.y W;?:I'OOt dlldlOdów
noścl, ZWtl.ększa się ~ność l)ra- braid.owla!?<> we wtorek w b:w.ie Ta.n- ·"1!j1 stanoWi.slko postę!)O!Wego obOOJU
L001110W dodal, że grupa S!J)ec:jarośni~ r>rodiU~a. przemystJCTNa i ooo. Wymmęto olllO żądania. 1 kitórych rw MF A wobec sy<tull.cii w kraju or.az
lis;tów pracuje obecnie :n.ad dokuni!erucl'l!l'on•
do użyt.le,u .s~e }lit'OWadZiloby
n.aikli!ldy JJ~l!W~YJ;ne,
uPrzemówif.mie
lk!ryzysu.
przyczy,,.,
~ów
od<tamo miliony metrów . ~~ -, 'ni.ie dit> ;, ~ęb~
bylio ·w 7.dec'ytlowan:vm to- mentem ~mow:ują,cym wy;ni'1m
~a,iem broni a ll)f;· tt'ZY'maine
wycll powterrohni .. ~7Jl!llilru!il. · - .ń\ięilzypół- Illi.otwem ' .a ~aswza ..- rn:arynar- nie, jego treść !llie -nootata -QPUbli- . =~:·męn.talner;o lotu .,SO<j:u,;-A.
W porówna:n!lJu 'Z pjerW!szym
roczem ub. roiku ProdllJrei!a. pcyemy~ ikii,, ;mp~ująąą pootępawy nurt
lrow.aJna, Po. tym wystąp,ien!1t1 Gon·
Ll.,8 w rtllci1,u &ił zbrojnycll (MFA). ~
stowia wzrosila w Bul~rli o
' . _,
,
p11oc., w CSRS - o 7 proc., w NRD
ca.lVes opuśoil obx1!ldY'.
o 1.1,5 · S2et. llmtabu .gener.a.linego Sił ll\doo 6,3 1>roc., w PO!iooe którego
1>rpc., w RumUtnlid - o 14 proc .• na w~. ge11. CIWJ.oo · Fabl.ao.
<> & tJrOC., l:IJad 'N ZSRR iwBpótdzi.aUNe -z admirałem de AzeWągr.ze.eh dY·
Wzrost wydajności vedio w pl;'óbaieh przyW'rócen.i:a
o 7,7 ~.
jedności
PMcy wynosił w 'Polsce 9,3 1>roc.. w s;cy.plillly Wll>J!Jl<lo:WeJ
się
~· ,. MJ!IA, WypoW'i:et:tzUU
9,5 proc., w CSRS
BUl.,"&tiii 5,6 px:-0c.. na Zll\I'Oll1ad.teni u w Ta.ncos przectw6.2 1>00C., w M.ongolili w NRD - 'ł,7 proc., a na Węg~b Jro. , ·llóm~i gen. V.asoo Gonna!ve•
sa ., Jba .11Zefa- szlla!ou ~ner~·, 1· S':ł
.
- 6.t J;>!'Oc. - ·. '
UD1.1łlll.
WJZytą
de
Pod względem przyros:W ·1'n1West.y- zbrd;i!l.Yc)l. Wbrew stano·n.t.'lkti
Sri Lanki,
pr.ezydenta
Decy:z:ją
c.li pierwsze' m'be'Jooe wśród ~jów Azev~ 11Wiierdir:U/ ·- on w nadanym
Wlili·a.tn.a Q<>paliAwy. z r.zcą.du p:reRWPG zafrńują Węgry · - 21,9 pMC. p'M;ei!I iI\lldiię óśWiJad~u,. i:i; obję
· Agencja Agerpres podała, że · w m001"1!1 Sirim.a.vo Bandara.tlialiike zostaw Polsce ·:wYnlóSił on · 14,7. p.roc., w cle 'llego li&a'fliE>WisJćai' .przez· Gonc;alve- Rumu11ii przebywa z wizytą' oficjalna.leli usm1Keci t-rze:i minils<l:rOwie
nie Pt::i;YózYnj,~ się de poprat,vy SV•
Butgairii -. Llh3. p,roć., '7Y CSRS . zący do t>3Jrti~ eocjwlistyC'ZUlej (LSSP),
, ·, · .
w tuaeji,
5,2 pTOC.. w · NR!> -, . 4 proc., a
ną wojSkowa delegacja Stanów ZJed-

c::

·n-m ·

o;ra-z

WOJSKOWA

Zmianv wrzadzie

DELEGACJA USA

Sri lanki

W

Z

••J

R.

sa

ZSRR :... 5'.~ proe. Po ZWlaz1pti Rapół•
dflieck:im, gdzie w plterWszym
soo
rocz:u br. odda.no do ui;ytku
ty.s. miesrz.1mń. na dJrlug.lm miejscu
znatldu.ie sie P-O!!Skla
• ·
P .l"ZY'l"O&t ...,„artośai obrotów W handliu wewnętrznym "".Yntósł w Polsee
lL.ł Pi;<>c·•
14 NOC., w ~ulgami!l w CSRS - 3,o proc.. '1J Mongolii na
7.3 proc.• w NRD - 4,2 proc..
Węgr.iJeOh - U,4 proc„ a \V ZSRR 7,3 nroc.

::.-i .. . .

"

.

Przyczyną te1 decyzji były ró:imice
·~
'i
,
· ' D~""1: WOJ9k l~o~vych. zebz:a?I noczonych. na której czele stoi gen, pog!adów, d!o ·Ja,ki·ch dosizl'o między
rządo
w b_a.me TMoo~ p.ru:yjęli w1ękls2)06CU\ Fred c. ~'eyand •. szef sztabu gene:- dwoma panne-rarni k'.oa.li'.JcjL
partia womości Sir.i Lari.ki
trtosow, n.a .wruosek dowództwa, ~e- ralnego armil amecykańskiej. Agen- wej Przywódcy
.
.
socJahlsty=ią
parbią
i
.
r
b·
marcu
w
z·.e
przyporru'na,
o•a
1>rzooiwprotest
~>l'ta~a;Jącą
zoltl!Cje
,
ko mia.'l<>wandiu pt'ze'Z 1>re<zydenta doLSSP nde zgadzają sie -z wieloma
w Stanach ZJednoczo- .as,pelktami polity>ki wewnętnznej pretych=sow~ premiera Vasco Gon- przebywała
a .zwla.za- nych - Wojskowa delegacja rumuńska rnie-ra s. BaooaJr.an.a,i!k;e,
oalveisa na nowe sta'!l!OWisko.
wilera ona również tąda:n!l'E! 2lWlęknaejonaHzacji
z prog1'affiem
;;zema ii:a ~<l!llle proporejonaln.o- z w1cem1mstrem obrony narodowej, =c"3
do kaipitalu
natleiąey<ih
pJ.arut.acj!.
ści'• 2l!!> 'i:Mi do 1M o.sób Uc.zby przed· gen. Ianem ·camanem na czele.
za,gnanicznego.
stawicie\j sil Jądowyoo w 2'40-osobo- '
"''Yń'l zgromadz.eni'tl MFA. Ozna.cw.J:o- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

I

I

..
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:Dvmisia 9ministrów
wPeru
~:=::~~= ="..:. ~~~~r:.i;E:~~i LICZY SI~ KAŻDA GODZINA
.
O·p·o'·z'ni·1·en·1a wtra,nsporc1·e
1

Kronika wypadków

svmpozium tizvków

na
•uz•
J

początku

Dll.es1·ąca

.

w

bm. kolej powinna przewieźć
ok. 38,4 mln ton różnego rodzaju ładunltów. Jest to o ok. l mll!on ton
w
przewieziono
aniżeli
""ięcej,
sierpniu. Ten milion ton - to codziennie ok. 600 wagonów do 2aładowania więcej. Zadanie jest więc
trudne do wykonania, zwłaszcza, że
trzeba nadrabiać sierpniowe zaległoTymczasem jut w pierwszych
ścl.
dniach września powstały zaległości
szacowane na ok:. 250 tys. ton.
Największą pozycją we wrześniowych przewozach jest węgle!. którego trzeba przetransportować ok. 13.'l'
mln ton metale - 3,3 mln ton, d"lej _ kruszywa - 2,4 m\n ton oraz
rudy - 2.8 mln ton. Najpilniejszy
Jest .lednaJ< transport 2l<?mioplodów,1

domó\v. Aby dona praca fabryk
uchować tej rytmiczności, kolej
ruchamia we wrześniu ok. 80 Sti!które
łych 'składów wahadłow:rch,
między kopalni.arni
lnm1ować będą
kruszyw a odbiorcami. W s:kładach
specjalne „wa,gony-gontych będą
dole"; łatwiejsze w pn<eladunku.
kamienny. We
Wreszcie węgle!
wrteśniu, obok stałych tunsportów
teg-0 paliwa przeznaczonych do fabryk. elektrowni i na eksport. dochodz~ jeszcze dodatkowe zadariia przewl~ienia · ok. 2 mln ton węgla
do sk?adó\\t opałowych_ W br. po
raz nierwszy ładunek ten dostarczawybranych
nv będzie do kilkuset
st~cji, a następnie przewożony datel, już do po•zczeJ?ólnych skladów,

Kolejna, szczególnie pilna przesyłkruszywa, bez
byłaby Tytmicz-

leją a odbiorcami, żaden transport
nie może byt rozład<l'\vywany dluże3.

5?" ~~[ir1';.:Y~;;1~un!f15~~ ~..5.{0 ~~~:~~ ~1Mc~~~:~~- :~:i s?~l!~a~~~r~~g:
wana ścisła współpraca między kl'lziorte do mieJi;c przeznaczenia.
1ta, to wspomniane
I których
niemotliwa

=· .„

i

.

...,...,, ~

.

t

niż w

ciągu

12 godzin.

(bokot'icz.enie 7ie str l)
!owych część z nich bierze urlopy
Na · niektórych · jednak wydzialacll,
o napiętych planach, a. szczup1ej za-

w"a:':ez:cl~~stp:~sz':~:u~~
~r~zceo,;rii:ie
urlopu - otrzymuje dwa
o
tydzień

ł...

brą robotą i wzorową postawą, jak
postateż dziatalnością poUeyczną wiono prrzed · całą 0rganizację partyjną zakładu i wszystkimi jej człon
kami. W poszczególnych wydziałach
WSK zo.rganizo.w ane zostały specjalne narady poświęcone przeciwdziadyscypliny. Te połamaniu
łaniu
czynania przynoszą już pierwsze dobre rezultaty.

przynosi
dni. Wyk'orzystuje je,
zwolnienie lekarskie na 4 następne
dni. Kierownictwo administracyjne
i polityc'Lno-społeczne zakładu wyzjawisku rozluź·
walkę
dało _ ostrą
niania dyscy1>liuy pracy. 7- pracownikami, · wśród któryr.h jest wielu łu
c-zęsto opuszczającycll
dzi młodych
usprawiedliwienia, przepracę .- bez
prowadzane 5ą . rozmowy uświalj.a·
j<:ontrole
Bczne
Przeprowadzono
miaj:rce społeczną cenę czasu.
wykorzystywania czasu pracy. OkawyNa każdy metr baltyckiego
niektórzy mistrzosię, iż np.
zało
'"ie nie potrafią powiedzie~. co w brzeża NRD przypadalo tego lata 10
wczasodomach
W
urlopowiczów
danym czasie robią i gdzie przebyPo- wych, prywatnych kwaterach l na
wają podlegli im pracownicy.
bardzie.i konsekwentnie kampingach spędziło urlop na 2sostanowiono
wnioski v1 stosunku no kilometrowym
mln
2,5
wyciągać
WYbl'Zeżu
Zaapelo- osób.
narnszającvch dyscyplinę.
tej rekordowej liczb;·
Do
wano d(>. dl,l{gol~tn!ch i;ątidnych pra- 11.11lei;:iłoby. jesi;~e· dodać 11,2
mln
cownJków, b.v cl odclzialywail .przy.- ··qwb, ~c,tóue - P~YW11-<'-y na )Ja/ty cfa~
kładem i perswazją na SW)•ch
kun wybrzeżu NRD w ramach jedW
koleg6w.
dyscyplinę
miącyeh
nO<iniowych wycieczek lub weekenprzypadkach przyniosło to dowych wypadów.
wielu
Na 58 k.ampi nnadspooziewanie dobre efekty. Za- .gach . nadmorskich biwakowało dzien
danie os.obis·t ego oddziaływania· donie )20 tys. Ut,'lopowiczów .

10 plażowiczów
na i.ednvm .metrze

Komunikat Totka
l\IALY LOTEK
:;, 10, 16, l!l. is
"'Ylosowana banderola 1190<13
W . zak.ład:ach

31.

tydzień w Chqrzowie pojedynek z „pomarańczowymi"

tZa

Kadra Polski-SV Hannover 2:2 (1:0)
PZPN
kontrolnym meczu piłkarskim w Krakowie Kadra
z SV Hanuover·96 2:2 (1:0).
Damar·
Bramki dla k.adry -zdobyli: w 15 min. l'tlarx, w 68 min. 75
·
i w . mm.
ski. dla SV - w 65 mio. Stegmayer (Z karneg
Reyduck.

w

z~emisowała

KADRA PZPN; Tomaszew•ki (od
Szymanowski.
min. Karwecki),
:..
Ostafhiski, żmuda, Wawrowski, "miklewicz (Od 46 min. Deyna); Bula
(Od 46 min. Kasperczak), Maszczyk,
Lato, Marx (od 46 min. Domarski),
Gadocha.
SV HANNOVER•96: Pauly (od ł6
Hoeriir. Da111.)anow.
min. Diettel),
Kremmer (od 46 min. Blmnenthal),
Wentes, Wesch.e, Weroeyer, Wel.>er,
Dahl (od. 46 min. Holz}, 'Lu!'lttges
(od 73. mm. Heydttc_~). Stegmayei;.
Wrocław1a.
Sęł;łztował $rodeclu
46

„.

K

pamięcią

1Sil}gnąć

ie·dy

do spat

t•i.ugów kadry t:n'Ud najwa.:i·
11ielj-.2'Yrni i>róbami mJę<1z:v11a·
rod1>wymi, każdy llliema.J egza
miu o1>clopiecznych trenera G·órskiego koiwzvl się sporą porc-Ja zdenerw<>wa.ooa kibiców futbolu w n.asz.vm
sie
A t'l'iec historia lubi
kraju
Tak było przed wyJazpowtaraać.
Wówozas
dcm tM. JO w ~lonachium.
to nasi chłopcy · rDze~a,Ji stabiut:ki
me.cz z by11onu;ka Polo.nią. Po tym

n1eczu

t,u

i

ówd:zde

odezwały

s;\e

uawet i:lo.s;r. bv <lo Monachium PO·
jechali ;,a.mias1 repore ·~entacji PoL,..ki
pllkarze bytomskie!(O zespołu.
Podobnie było po spaeń1iga,ch przed
finałami miSt.1·2lostw świata w . RFN.
I co sie okazało? · Pó tvch oie~da··
nych „testach'• pols·k a <lruż;"11•a nachyba 11ajwięk·
osią,i;ńela
rf>cl()\Va
sze s11kce<>;v w dotych!'>zasowej hhtosię

pr7-e<I·

oorównan.iu do tamtyel1
l>1>ntrol11vch n:eoorajszr

me·
spar·

A więc ·n.it>

I'ti.

\\'"crzt:.~~l1li P

W
crot~

nalt>żv

mart~ić.

rii1g- rozf'~·ran,· na s:rad~.onie- kl:-a.k·OW
skie·.1 Wislv . l\·'t"'lHHlł· OO\.~ba o wie1P
, nie1n!łlV
może
Bvć .
liQrzy~tnie.f.

. .,blalo-czerwo·
wptyw na .postawę
mial . !>OZiom .. jaki zaclemon·
nych'.'
"tr1>J\"ali . 1>rzeciwnicy. SV Ha1111nvcT
i
oka;i;aJ sle stosunk<>W<> surowvm
w~-m,aga.iącym el\'>.:atlll n„tm-em. Wvbór
11alll'iv wh;c ~„nać
spa:rrirtlO'.lart11ern
za udany. SŻVbko ·.. i !}o.Iowo !?'rają·
cy oltkarze ·~ Ranino\'e<nl · .,,...nn6l1i
ll3$>'1:V!'>h kMlt'O."WiD7.ÓW <Io doś~ duŹCl\'O Wy;;mrn. Je<lnoczef>nie G>bllaŻVll
te.ż i bra.lti. ,
Naszvm 10ila.niem na.h";"ce.ł pret<>n·
s.li na.le:i;,, miet' do linii <lefen•~-W·
nej~ w trttlrr!.l dalo się na-tl.Wa.Zvć <Ct.OO·
ro luk ; pOJlelnil)nvc.h hledów. "iP
ustrr..egl si~ ocl n;t,cb nawet taki •ta·

I

?

W'V~a

„_

Wczoraj na kortach MKT w . Parku Poniatowskiego byliśmy świadka·
powitania nami entuzjastycznego
szego doskonałego tenisisty Wojciecha Fibaka, który przerwał udział
swój w międzynarodowym turnieju
odbywającym "ię w USA i przyJeby uczestniczyc w
chał do kraju,
mistrzostwach Polski. Na trybunach
kortu centralnego zebrał się komd -

piet wi zow.
pJtj b.)"to na <Lr11:g1iej flanAie p1>l&kiej noirnć.
Pierwsze spotka~lie zawodnik Po·
.tej
deteu1>yn y. Najlepiej t:agra_I . w
rozegrał z reprezentant.em
znania
s
->
Legii - Stefańskim.
warszawskiej
poro za.strzezeu moz.1a.
Jiu1i ł:.muua.
Nie ulegało wątpliwości, :te pojedymi~.ć róWlnież do 3U'Y pomocnilt<>W.
nek ten zakończy się ZWYCięstwem
•
•
'
'
Zbyt częsl>O pomocnicy g1tblll &ię pn;v
I naszego gościa z Poznania, ale le01·g111Wiowa.rui:u a.kcjl zaczepnych.
w meczu eliminacr)uym (trupy V gionista kilka. Je~eli nie kllkanaścrn
że wszYl'!tkie te
~1ie,lmy na.dzieję.
Fibaka do większego
Holandu pokonała w razy zmusił
maukamen.t~ ..:aoobselrwowa.ne w cu.a- jedenastka ·
Pierwszego seta wygrywa
6'\e wMora,lszeg<> spuu-iugu tinme.r K. Nijmegen Finlandię 4:1 (2:1). D!U· wysiłku.
muła.Ją żyna gospodarzy, któca z.'< tydzień Fiball: 6:2, drugi kończy się jego i>ezG6ts!k,i i jego pomoonicy
w kDledtnych iliniach stanie do pojedynku z Polską w apelacyjnym zv,,-ydęstwem 6:0, a w
wyeliiin!ńoAvać
"'lrt:upoWania w 'Ka.mieniu. Na lu-a· Chorzowie, bez większego kłopotu trzecim tenisista Wars-zawy ,.kradWyst.ęp
J>.oW\Slklru .bmsku obserwowradiśmy bo· wywalczyła zwyci~stwo, po .którym nile" Fi:baltov..-;i dWa gemy.
nagradzany
obu zawodników był
do· objęła prowadzenie w grupie.
w.iron momentll>m.J prawic. te
gromkimi oklaskami.
TABEi A GRUPY v
możua
skonaJ~ grę. Byly .to ja.k
W pozostałych sp<>tkaniach wyniki
' '
w doby wnioskować ,,o.lrruchy",
3
były następujące: Nied:hvie~zk! l0.6:0
3
tego sl<>Wa =a=euiu jakie 1. Holandia
bryrn
Now1ck1 -:Stępowski 6:2, 6:0, &:2,
:.-1
S:l
J
2. POLSKA
. i cl
•.
Łyżwinsk'.i 6:1, 6:1, 6:1, Dobrowo!skt
2-3
3:3
3
J>01l0-!\taly z o ...ret;u wspa.u1a :v ' w~·· 3. Włochy
.,_ k.1 3 6 • a 1 o b 0 skt
3-13
0:8
,,
X 4. Finlandia
sh;p6w w final<>wycb mH'2nCh
5: ' :„ „: • >\ r w _
- Jaffel.uS
MS. Nfo wabnim:v. te:i;. ii p. Ka7j.
Sonsalla 6:1, 7:5, 6:4; Dtzymalsk1 *- +·
„
A oto rezultaty innycb sp<>,tkań Harasym 6:0, 6:.2, 6:3, elotkowiak odpow<\<0dlłiej
miel'z przy pom<>cy
Kami.ńs'k\ ·a:·6, 1:6, 5:4. 8:6. 6:4.
Ka· r · ·minacyjny<:ll ME:
cla.wki intensywnvcb zajęć W
Gra pojedyńcza kapiet: Wieczotek
mJl!ttiu cl•osztifuje ooµ-0wie.d •ni-O f<H"mc 1 • Jrlaudia Płn. - Szwecja 1:2 (1:1)
Ry· .
-Szwaj.__-.. Filipówna 6:3, 6:2,
Szkocja O:t (O:l)
z .1>0· 1 • Dania któnz.:v w me.c=
i>ilkanv.
(Jlllodz.) bare-'Zvk - Ostrowska 6:1, 9:11, 6:4,
Holandia
Finlandia ma.rańbiowymi" będą na.wzajem <Io- · I
Rozala ~ Pawlik 6:1. 6:1. Rejdy.cl_t . .
0:3 (O:Z).
slmnale &ię ro:z:umie~. o wiele le.piej.
_roze,grano spot~an:a .t0 : Slesiclfa ·6:1: 9:7 . · Wyeliminowanie
Ponadto
czas!P
aniżeli. mialo to miejsce w
wworaj:91.ei; 0 spar~inirn. irdzie uda.111· ;var7yslde ..w ktn~ych padł~ w:ynikl. Ślesickiej jest niespodzianka zwła,sz
przec.'wnika ini· ZSRR - NRD o.o. Austria - RFN cza, że znajduje się ona na 3 miej- ·
tta br nl<ke
atcc!
Anglia 1:2 fl!2). scu- na liście klasyfikacyjnej, a jej
oj 01 ~:'~ne ; .:vkon~-a.ne 'były ~łów· 0:2, Szwajcaria pogromczyni na 10. przebieg miało
d ójk"1 1 b •· ó'k"1 .,,..w 0 d •
·
ciekawy
Bard.zo
u .r '
w.
•la.e przez
grze podwójnej panów.
spotkanie
Lubański
~:~"' gra.1ących "' ty:m sa 1~~b~t

Holand'ta

F1'nland1'a 4'1

*

strzela
W.
Górski o krakowskim bramki w Belgii

..

sparrtngu:
N i e iestem · zo.d.owolony z qry pol·
sldeg 1 zespołu i. form.I/ zawodników.
Pl'zede WS<T/Stkim. oylo dużo .. d.zfur"
w '!OSZej obronie. Druga po«nna meczu była ?11& nieco lepsza , Mie! i ~m11
kilka ·-udanych akcn I niezlych str?anie
!ów na bramltę ąo~ci. 1ednak
u.S'!:rzeglHmy się sz„requ tilqdów ra·
r6w110 w nierws~e1 ?ak i w drnqiel
opol<nt>ie 11-fom tli na myśH qrę
:!:e jeszcze
O/caztije slP,
bro~e6w,
będziem.11 mu.•iel.t so!!dn.le praoować
1'1'Wd
.J eśli

mectem z Ho1end.rct11ll

o uoszczeq6l>iycli za·
to Wi rJ.;e pewna poprawę
w qrre Deimu ; Ma.s~cz111<-a. W tei
chodzi

W'X/n.ikńw

urr>blecliwm sq dwa poctsta.wowe
.Jal( iut mówilem 11iamu du:e
my.
luki

w

u ctra.la
obrnn,ie a I na11a•tn.ic _

przl'ruml w rQ7,<rrrw 'r bUf wolno co ur>zwala
Jrn,cb lii:owych sto.:unkDWo na..tl~oszv kowt na z<>rqanizowanie w pO'rę ado
a..o;tcta.
zab!oklo<Wanie
i
,.
br.on~.
pcmt<>m) - A, s.zvnia.?Ww»kl. ·Nie le.
ry

w

tym meczu. ni.. choa%1w
bramki.
l.ntel'esoW<llq
Mni-e
nami. 0 riramki.
zgranie ze-sporu..
przede wszystkim
·
z
llfcimy jeszcze tyazlen wv meczu
eteHolandią i wszystkie słabsze
menty oęd.ziemy sfla.raii .-ie wyeltmi·

fth~m&nc.tj;ruia.r\.'

DZIENNIK POPULARNl' nr 193 (8191)

Uczestnik J.rnlarskich MS - M Nowicki powrócił do kraju z kom1>letem gazet belgijskich. Obok Wieloszpaltowych relacji z trasy tegoroeznych mist.nostw świata w tej konkurencji w tamtejsze.I prasie poświę
cono \'liele uwagi występom naszego
\vielokrotnego
pilkarza,
czołowego
repre1en•anta kraju - Włodzimierza

sf;Wierdzo.no:

LO.SOWAINIE I

'

.
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Toto-Lotka
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Zwycięstwo

w Mielcu,
porażka w Plewen

Na dwóch frontach walczyli wczoraj nasi młodzi piłkarze. W pierwszym meczu (do lat 23) Polska . wygrała w Mielcu z Bułgarią 2:1 10:1).
Kmiecik, dla
Oble bramki zdobył
- Bułgarii - Płaszewski (samobójcza) . .
L u bańskiego.
piłkarze
wystąpm
zespole
naszym
w
,Jak in formowaliśmy już wcześniej
w. Lu.bański podpisał kontrakt z z Łodzi: Bul:tacki I ostalczyk z ŁKS
belgij- oraz bramkarz Widzewa - Burzyń
pierwszoligowym zespołem
Lokeren. W czasie MS p, ski.
Akim nasza
Sromotnej porażki doznała
Włodzimierz odwiedził naszych kolarzy życząc im lrole ,inyc11 sukcesów. dru±yna do lat :111, przegrywając w
W miniona niedzielę Lokeren spotkał Plewen z gospod.arzami aż 0:5 (0:3).
sie w mistrzowskin1 meczu z Des•
KLASA ~,A"·.
se!, Spotkanie zakończyło $ię zwy·
Wczoraj rozegrano dwa spotkania
Współtwórcą
r.iestwell) Lokeren 6:2.
klasy „A" okręgu
mistrzostwa
o
Lubań·
in.
m.
był
s·>k~nsn Lokeren
bramki. W lódzklego. Kutnowianka przegrała z
sl•i 7dobywając dwie
0:4 (O:O)c a
Pell.kanem
łO\\ickim
opinii s;>rawozdawców p. Włodzimierz
Unia Skierniewice ulegta Stali Kutnalefał dn wybija,l11cych się zawodników w tym pojedynku. Z jego lto- no 0:1 (0:0).
LKS wygrał
W meczu juniorów
leinymi występami sympatycy Loke(w) 4:0 (ł:O) z Lechią Tomasz6w.
ren wiążą wielkie nadzieje.

71ygra'1 rozw. z 5 tira:C. prem. Fibak grający z Drzymalskim miał
w pituws;zym secie trudną przepra- .na 1.000 .o<JO .2ll; 80 TOZ.W. z 5 trąf.
22.500
około
po
'W-Y~ane
.
zwykł.
Dąb
wę z parą Katowic .Kończak Debel poznańsko-bydg,oskd Z'l:: 5.486 ro:1.'w. z 4. traf. - wygrane
rowski.
wygrywa · pierwszego seta 9:7. a po 4!12 zl:; 123.107 I'ÓZW, Z 3 tra! drugiego gładko 6:0. w trzecim se- wyg'.!'ai11e po 23 ·Zl:
cie rel,Jrezentanci Katowic· (ze wzglę
du na kontuzję jednego z graczy)
LOSOWANIE lJI
•
oddają seta wa~kowerem.
wygrana
1 rozw. z 6 traf.
dalszy ciąg mi- 1.000.00-0
Dziś o godz. 10
1 rozw. z 5 traf. prem.
z!:
st:J:zostw. Fibak spotka się z Pleroz\v. z
5.1
zl;
1.000.000
wygrana
wińskim, Nowicki gra z DobrowolTygi-a.ne po o.ko-la
5 t!'af. zwykt. a
skim, Niedźwiedzki z Mersem.
- wyt;raf_
4
z
rorw.
5323
7.l:
26.500
.
Drzym a lskl z Son sallą.
Mistrzostwa nabierają coraz więk grane •po 365 zt: i.12.103 r=w. " I
szego znaczenia ze względu na to, traf. - wygra.ne P<J 17 zl.
wcllode!ć
zaczynają
że da akcji
kandyd<1ci na mistrzow
(ja. nie.)
z gtęb<>lcim .żalem - z;.wiadamia·
my, że dnia 1 \Vl'Ześn:ia 1975 roprz~ 74 la.ta
k<u Qllru\.rła.
nas:;1a kocha.na ~ma i Babcia

Medaliści

MS

S, t P.

.z wizytą u włókniarzy
łódzkiego
kol11rze
tegorocznych
medaliści
Włóknia.rza ,
Janusz
Belgii
w
mistrzostw świata
Kotlińsł<i i Mieczysław Nowicki przyJęci zostali wczoraj przez przewodniczącą ·ZG Zw. Zaw. Włókniarzy Bar·

Dwaj

barę

Natorską.

W czaśle śpdtkania nasi medaliści
opqwiedzieli o .rywalizacji z najlepszymi· kolarz.:łmi "w czasie tegorocznych mi.i;~rzostw .&wiata w Llege i
Mettet. Gratulu}ąt .„ wspaniałego sukcesu - przewodnicz.ąca ZG Włóknia·
r-z:v życzyła · Jednocześnie swoim gościom kolejnych sukcesów na to rze
i S7..<>sie. W spotkaniu wzięli udział
m. in. przedstawiciele kierownictwa
KS Włókniarz oraz trenerzy obu kolarzy - L. Jó.z efowicz i .R. Kupczak.
Warto przypomnieć. że oboK dw6.i·
ki w/w_ kolarzy w reprezentacji :majdują się zawodnicy Włókniarza: A.
Szymczak. M. Majkowski, A.· Darnowski. M. Ol'ejarczyk. A. Pietruszka
i J. Klat (st3rtujący obecnie w barwRch

AGNIESZKA
ANUSZCZVK

czołowi

·wKs

Orzeł) .

W godzinach popolud11iowyth

łódz

kich medalistów przyjął w Warszawie minister przemysłu lekkiego (W)
T. Kqnicki.

.INFORMUJEMY.,.
Ognitko TKKF -„Relaks" wznawia

zajęcia na .pływalni. Chętni prosz-enl
są o zgłaszanie się na pływalnię IIl
LO przy ul. Sien~ewicza 46 (piątek
o godz. 17). Ilość miejsc ograniczona.
Wymagane jest zaświadczenle lekar-

z domu KLti"1CZAK,
emerytka PKP.
4
P·ogrzeb od·będ.:z;ie się dnia
wnieśni.a - br. o godz. 16 z kaptl<w
na. ZarzewJe. Ms.7..a
cmenta.rza
żalo-bna odpra"[i'()tta wstanie dn,ia
w
4 wr.ześuia br. o gad.,;. 9.30·
ko-~ciele św. Krzyża.
Po:i1>staje pc>grążona

•

sa:za
Dnia 2 wraeśni.a 1975 roku po
cierp1ekrótkich. lecz ciężk:i>Cll
nlach 'lolnarl nasa; najuk<>c!iańszy .
l\ląż, Ojciec, 13-ra.t i D1'iadek

s.

przyjmowane są zgło·
na . zajęcia rekreacy_jne.

szenia

pań

• + *

poniedziałek o
nauchodzący
W
w świetlicy łódzkiej
godz 18.30
odbędzie się zebarnle sę
Gward ii
dziów bokserskich. Ob ecność wszy<>lkich sędzl6w obowiązkowa .

t

r.

WINCENTY

NIEDŹWIECKI ·
Pogrzeb

WN.e.~nia

odbędzie

197S r·<>ku

się

dnia
l6

4
"

o godz.

rzym.-kat.
rmentarza
pr1.y ul. Og-rodo'l'ej, o czym
wiadamia
ka~ticy

„,,._

ŻONA i !łZlECI

dr hab. med,

Pik. doe.
NlSLAWOWJ

BRO·

KOZLOWSKIEMU,

Chirurgii
1tierownJlwWi Kli.niki
Ura.1.0<Wej l Ortopedyc2111ej S:i>Pitala KJlnieznPĄ;O W AM, wyrazy g-tę
po·wodu
bokie·g-<> wspótC'~uda z
śmierci

OJCA

skie .

Jednocześnie

w talobie
R.ODZINA

Skla.d.ają:

POP
KOM&VDA, KOMYrET
ZA·
PZPR, KADRA, RADA
PRACOW:-ncv
i
CYWILNI SZPJI'ALA KUNI·
KLADOW A

CZ.NOOO WAM

Rozma.wiamy dziś z wicedyrektorem
DOKP Warszawa STANISLA WEM
BARTOSIKIEM. Od niedawna bo·
wiem rozpoczęły działalność wojewódzkie sztaby d/s transportu. Jak pracują one
w
naszych województwach:
łódzkim,
sieradzkim. skierniewickim.
piotrkowskim? Czym się zajmują?

• • •

- Powołane zostały i działają wojewódzkie sztaby dis przewozów. Jakie jest miejsce kolei w tych
sztabuh?
·
- Zgodnie z roz.poxządzeniem nr 43 prerresa Rady Ministrów i z.a.rządzeniem ministra komunikacji, kolej deleguje do sztabu &\VOjego prz.edstia.Wi-

Z dyrektorem A. Chmlelewskim oglądamy pod światło metrowej wielkośoi kawałki tkaniny. Leży ich no stole cafy
plik.
.
.
- Normalnie widać pod światło zgrubienia występujące no włóknach, lekkie prześwity, a tutaj ...
Rzeczywiście.• ta tkanina cieszy oko swoją równomiernością: - Polska n·orma jest wyjątkowo wysoka
czosem za-o
ran.iczni odbiorcy zaczynają narzekać, że dajemy im wyroby zbyt dobre.
Nie będziemy się martwić tymi kłopotami. Oglądane przez nas obecnie tkaniny· stoły się i tok obiektem niezwykłego
za·interesowania nie tylk,o w lodzi ; w kroju, Są to tkaniny wyprodukowane w oparciu o przędzę wytwor21oną nową
technologią. Minął już miesiąc
od otwarcia pierwszej no świecie przędwlni gdzie zastosowano nową · technol.ogię
przędzenia na zasad21ie wiru stacjonarnego. Łódzki „Wir" stał się swego rodzaju rewelacją w przemyśle włókienni
czym i zarazem zapowiedzią rewolucji technicznej.

/
{

aieLa.„

- A ja.ki jest udział kolei w przewozach ładun
ków w ocóle?
- Przewozimy co najmniej
przerrtieszczaaiych Ładunk.ów.
N

połowę wsey&ł&ch

-

Jaki więc J~st "'los" PKP w sztabach?

-

Rozma.icie to bywa

wrómych

- Na h·kie trudności napołyka
chwili?
-

sztabach..•
kolej ·w

Trudnosc:i szczególne zaryso\vab' sie w

tej

CIZet'W-

cu. MUSieliśmy wtedY doda.UkoW<> przewieźć d.2ileci
i młodzież na letna wYl)OC2Y?lek. w za.klad:aCh pra-

cy zaczęły się llla80WO urlopy.
doszły
rozma1te
przewozy specjalne, . jak ni>. - co w końcu nie
iiest tajemnica - wojska na poligony, O ile ~ee
przedtem wyładowywano· średnio d7.liemlie prawie
1,9 tys. wagonów (M terenie dzia1an.ia Oddziału
Ruchowo-Handlowego PKP, a wiec obeonie :na terenie 02iterech województw), to w czerwoo już tyil.
klo 1,6-1.7 tys, wagonów.
Zwiększył się ,,nacisk" wYwieran:r na klientów kolei. Słyszy sie głośno wypowiadane, t.ltkże
PJ;"zez sztaby, krytyczne uwagi, iż Die wykorzystu.ią
oni pełnej ładownośei wagonów, ~e zwlekają
z
rozładunkiem i załadunkiem itp,
Ja.k to wygląda
na naszym terenie?
- Właśnie szt.aby mają za zadanie WYk.ryw.ać rezerwy transportowe.
ujawniać
nieprawidlowOOci.
Zakłady pracy, które stają sie „dlumikami" kolei
są roz.I.iczane. kontrolowane nieiako i doPinJWW.ane. Nie we wszystkdch sztabach działa.nie to iest
jednak równie skuteczne. W woiewóMtwie płoc
kim na przykład, n.a skutek działania sztabu o kił·
ka Procent zmnfte\swno przetrzvma.nia. W Lod7Ji
jednak mimo bardzo eneri?iczneiro dzialani.a ~ta
bu• . tych efektów lakoo n.ie widać.
Niewatpliwie
jest to w znacznej mierze skutek zaniedbań poszczególnych przedsiębiorstw. ieteli chod:za o rozbudowę urzadzeń do mechaniomesro m- i wvła
dun.Jm ~owarów.
- Wydaje sie Jednak. te w przypadku I.od-tł
I kole.i nie .fest .,bez grzechu", Słynny tor 300 na
stacji l.ódf-Kaliska jest. w związku z budowa,
dworcowej poezły likwidowa.ny, a .następcy" nie

Ha.lina. l\fareimak -

pn:ądka

nie
łmudna., a w dodatku
przy
tym tempie nie nadą.żylby w :iaden
sposób.
No
a
na
koniec
bezpie·
Potem wstrzymano rozruch, żeby
brak
można było zakończyć budowę ca- c:r.eństwo pracy, odpyla.nie łej
przędzalni
doświadczalnej. W kurzu i gorą.ca nie czuje się tak
tym samym czasie szkolili przysz- jak na starym oddziale.
łych pracm.vników „Wiru" absolwentki szkól zasadniczych i techWracam do dyrektora Ohmielew·
ników. Młode dziewczyny, dla któ- skiego: - Sam pa;n widzi.al, że to
rych jest tQ- w ogóle pierwsza pra- nie jest :norma1ny oddział produk·
ca. Dla nich „Wir" jest czymś zu- cyjny. Is•t nieje wprawdzie zaloże
pelnie norma1nym. Nie tak: jak dla nie, że ten zakł.ad
dysponujący
tych kilkudziesięciu prządek, które dwoma zespolami pr.zygotowawayprzes.zly tu z ZPB im. Dzierżyń- mi i 10 p1:zędzarkami PF 1, ma
łttiego.
One
~Y
dobrze dawać docelową produkcję 2 tys.
wszystkie „przyjemności" pracy w too. Jednak my tutaj nie będzie
starej przędzalni, mogą porównać my; ~ochodzić ~o docelow.ych ~ol
najlepiej zmi1mę jaka dokona.la .się nosc1 produkeY]'nych tak Jak s1e to
tutaj.
I dzieje w nowym
zakładzie.
To
przędzalnia doświadczalna I Naszym
zada.ni.em
jest
więc sprawdzić jaką
Z kierownikiem przędzalni - J.
Masierkiem
idziemy
na
salę. pl'IZędzę mmma otrzymywać na tych
Lśniący parkiet, dużo
przestrzeni. nowoczesnych maszynach sto.sując
Przy jednej z maszyn pracuje Ha- różne miesZfki.
lina Kosowska, która przyszła tu z
Już niedługo
będziemy
naszą
zasadniczej szkoły zawodowej : przędzę wysyłać do :zak!a<lów Kutę przędzalnie doświadczalną. żeby
Przede wszystkim, to ozystość. Ku- nickiego,
widać._
Marchlewskiego i pabiaw warunkach przemysłowych sprarzu tyle, co my same zabrudzimy. nlokiego „Pamatexu".
- Moim zdaniem wY'!U·lr.a to z rozmachtu inwesTam będzie
wdzić całkowitą przyda1iność nowej
To
zupełnie
inny
zakład
ni:i
te,
w
tycvfnee;o. oo DOWOduie.
iź niektóre zagadnienia
się z niej produkować dalej, żeby
metoiy
przędzenia. Juź w tej chwiktórych
myśmy się przygotowywały
wvmvk.alą się uwad:z.e. Niektóre za.mierzenia nie są
można sprawdzić jej pełlllą przyli. mimo że cykl badań założano w
do pracy. Właściwie zupełnie nie datność
ze soba skoordvnowane ....
w cyklu
przemysłowym.
zasadzie na trzy lata. przyitOtowydo porównania.
- Jakie przeclsiewzie«'la nowe StJOllziewane SI\ ze
Zresztą, u nas zaczęliśmy już buwa.ny _iest projekt
modemizacjl
Tuż obok spotykamy HałiDfJ Mar- dowę doświadczalnej tkalni, żeby w
strony kolei, dla rozładowywania piętrzących sie
.,Centrali" właśnie w oparciu o
ciniak, która wiele lat przepra.oowa pel!nym cyklu produkcyjnym mo:ilna
trudno~cf?
nowe przędzarki.
„Wifama"
w
ła w przędzalni „Dzierżyńskiego": było budować z naszej przędzy :noswoim
planie
pięcioletnim
może
Najpierw właśnie dostrzega słe we asortymenty wyrobów. Gotowa.
- Wytypowane Zostaly st.acie dla catodoboWe~o
już także założyć
produkcję tych
brak kurzu i zupełnie iDD'ł wenty- będzie pod koniec 1977 r.
rozładunku wee;1,a. niezależnie od tee:o. iż są za.
maszyn.
Dyrektor
Chmielewski
lację.
Sa.ma tJraca przy maszynie
mierzenia.. aby budować w miastach wojewódzkich
twierdzi stanowczo, że pierwsze
też
jest nieporównywalna. Przy
centralne place rozla.dun.ku we1da..
Cykl badań „Wiru"
jest bairdzo
wyniki '" zasadzie 1Uż ćlowiodty,
starych maszynach nadźwigał się obszerny i ba.rdzo dokładny. Kiedy
że nowa przędza z cala pewnością
człowiek strasznie, a tu tuma wy- rozpoczynano rozkręcać „Wir", za- Ja.k daleko jesteśmy z '- sprawą?
może znaleźć
zastosowanie
ia1l:o
chodzi z garów. I ja.ko~ć przędzy łożenie było takie sprawdzić
przędza wątkowa.
Czy nad.a się
- W Babach np. k.olo Piotrkowa.. PO Hydrobujest wyższa i znacznie większa pro- przydatność nowej metody przędze
także na osnowy, pokaże najbliż
dukcja.
dowie 6 iest ładna boczinioa i place... Trzeba tvlko
nia w warunkach przemysłowych,
szy czas.
PO'P!'awit' oświetlenie Ptaee
te maja aześoiowo
Te same uwagi o nowym zakla. możliwość modemi.za.cji w oparciu
utwardzone n.awterzchn!e.„.
dzie ma mistrz
W. May i iame o tę metodę polskiego przędzalll1ic·
Ws-zelltie zalożenia postępu techpracownice. Czysto, lżej. przyjem- twa. Jeśli się sprawdzi, będzie to
nicznego w przed.1.alnictwle łamały
- A w ł.odzfT,_
niej, to nie ten sam zakł.ad co s·t a- przyszłość naszego przemysłu włó
sie dotąd na jednym: - nowoczesre. Przechodzimy tera.z na drugą kienniczego. Jeśli nie - zrezygnune maszyny \vymai;(aly
wieksz.ej
- Prwwiduje sie budowe centralne® składu
stro11ę sali na oddzial
przygo«J- jemy! Ale już w tej chwili wiprzestrzeni. W rezultacie, dając nowe~la w przyszło$ci na Kurczaka.eh. a obecnie wY·
wawczy. Mistrz R. K.reczmer pra- dzimy wszyscy, że rezygnować nie
woczesne masz:vny. 7. tej same; pobrano Z~erz, Lódź-.K.ali&ką, Chojny, a w przyszlo.
To na pewno
cował poq>rzednio na odidziale p.rzy będziemy musieli.
wierzchni otrzymywano te sarną
j e s t rewolucja, choć .ie.I rozmiaści Ka.mlew.
gotowawczym „Centrali":
wielkość_ produkcji. choć naturalnie
ll7.yslciw!ną w lepszych warunkach.
- Róźnice? Mniejszy park ma- ry poznamy w pełni dopiero za
- Jak długo sztaby w ogóle mają działać?
W tym wypadku z jednej maseyszynowy, bo wyeliminowano niedo- pewien czas.
ny
zajmującej
mniejszą
p0przędzarki. Ma.my zgrzeblarki bun- Zostały one oowołaine do dz.iałallJia w dru~m
Na pożegin:anie
jeszcze int. z.
wierzchnię otrzymuje się wydajkrowe, za.budowane i półprodukt z
półroczu br.. natomiast 'llarządzenie o OJ:(raniczeniu
Szczeoański wzdycha trochę:
ność osiem razy większa niż do tej
rozciągarek Idzie prosto na. przę
przewozów koleia działa bezterminowo. oo zostało
że kłopoty
z oddziałem
pory. Czynnik dru!?i,
to
prosta
dzarki. Maszyny są dwa razy wy- Szkoda,
i jego prototywvraźnie zaznaczone. PrzV1)US'ZCZaM wiec, że d.2ilaobsłul:(a. brak wirujac:vch
elemendajniejsze niź
w starym syste- przygotowawczym
trochę opóźniły
nam cały
ł.alność stabów 7.IOStanie orzedluź.ona.
tów, z którymi styk.al się przedmie. I jeszcze jedno - nie trzeba pami,
teraz o pół
tem pracownik. Po prostu nie ma
P..oma.n Kreczmer - mistrz
nam tutaj
tradycyj~go
zawodu program. Bylibyśmy
roku
dalej
z
robotą.
Ale
i tak
Rozmawfual:~POTĘGA
wrzecion. Element trzeci, to skxóFot.: L. Olejniicza k zwojarza. To była robota stras&COBR na międzynarodowych targach maszyn włókienniczych w Mediolanie, ITMA, prezentować bę·
dzie w październiku łódzkie przę
dzarki pneumatyczne oparte na za.wyniku patronaokiej akcji je&ZCZe
tych czterech miesięcy, jakle zostały do
le ani te gorzkrl.e doświadczenia,
Z &2lanBY odpracowania części wkładu
sadzie wiru sta.cjona.rnego.
w bieżąrym roku należy spodziekońca pięciolatki nie osiągnie się tego. oo
ani też pers.pe!..-tywa pracy
po
mi-es.zk.aniowego w zamian za wcześni.€1i
· ~lalo .tego! Ten nasz model PF 1,
wać sie 20-tysiecznego mieszkania,
zaplanowano. Zresa.tą nikt n.ie ma już
ki.Lk.al!laście godz'n dziennie
nie
sze uzysl.GIDie mieszkania chce skorzystać
kt~ry znany jest już szeroko, be·
WZiOie&ionego
<vyłąC'ZJ)ie
ręka.mi
nawet takich ambi.cji.
Zilliechęciły kandydatów do wcześrównież młodzież zaitru<llnimla w piv;emydZie miał ta.m młodszą siostrę " młodzieży. Naiwiększy dorobek ma
w
Plany okia2a.ły się zn.aeznie trudniejsze
niejszego uzy&ka.ni.a kluczy do mie;rMania
śle. Organizacje młodzieżowe proponują
PF :!, a wiec prototyp przędzuki
tym względi:ie katowicka or~anizacja w realizacji, niż przewidywano A przew nowym b1okJU. Alttualnie w samym łó Więc otwieranie nowych kontów robórt i
turbopneuma.tycznej. Zaczyna ~ie
ponad 3 tys. mieszkań. Dorobek Lod.z.i
cież o.ie można powiedzieć, aby w Lodzi
dzkim budownictwie ok. 2 tys. osób oferuje
widzą swoi.eh czł:<mków przy zbrojenł:u
we w!ókieninctwie czas
dużych
jest skromniejszy.
z.abraklo chętnych. Magnes uzyskania w
swoje ręoe i kwalifikacje na NOOZ paterenów pod buOOwlnictwo, budowie bloprzemian. I dobrze, źe możemy mó·
Sie~iimv jw;:r.cze na chwilę do bistoru.
krótszym czasie miesz.lran<L3 okazał
się
tronaitu. Porosta.je pytanie, dlaczego dyków mieszkalnych, budynków
rotacyjwić
o
naszym
uclzfale
w
tej
rewoW liP<'U 1971 r. podpisano w Lodzi potaik silny, że do pracy na budowach zglorea.kcje przedsiębiorstw, naI""...ekając przenych, a rullWet pawilon~-i.v hoodihowych,
lucji.
rozumienie o młodzieżowym
patronacie
o.ily sie setkii młodych lódzian.
cież nieustannie na brak rąk do pracy
żlobków i przooszkoJ.i.
nad budownictwem.
Intencje· godne są pochwały, ale
czy
odpracowanie części wkładów mieszka1972 r. na Teofilowie stanąl pierws.z:y
niowych
na
budowie
żłobka
przez
np.
Nielctóny liczą historię młodziełowych patronatów od pierwblok (60 mieS'Zkań) z.budowany o.rzez mło
20 członków spółdJZ!elni mies1Jka.niowej da
dzież łódzkiC'h orz.ed!liebiors.tw budowlasąch zaciągów do odbudowy fcraju, do wznoszenia Nowej Huty,
w oota;tecznym .efekcie 20 mieszkań ponych po itodzinadi ora('V. nierzadko
w
nad plan, oo jest warunkliem wcześniej
a w• od czasu istnienia powojennego ruchu młodzieżowego.
niedziele I ~wieta. R<m>o<'zęto budowę
szego otrzymania mieszkania?
trzech !toletnY<'h bloków w inn;vćh rejoJedno
z nowszych akcji - patronat nad budownictwem mieWątpię czy taJk się stanie. Wyda.je się,
nach miasta.
slkaniowym trwa cztery lata. Poczqtek dał jej apel I sekrelana
że ta:kiie sfQfmuJowan.ie z.as.ad patronatu
Rok 1973 Przekazano do użytlru blok
powoduje od początku jego istnienia linr 223 na Żubardztu i nr 13 w osiedlu
Gierka.
Ponura sytuacja gospodarcr.a
czne konflikty i żale.
im ..J. Matejki. MłodziE'i.owe konto zwięk
sprawi.la, że flegmatyczni Anszyło sile o 152 miE'-'l<l'.kania.
glicy oorBJZ głębiej zaglądają do
tym przypadku
Zbyt doslow.nńe
1974 r. Lokatorzy wprowadzają siię do
lcieli.sz.ka. Zdaniem ekspertów,
·okazało się jednak. że same ręce, nanie kwapią· &ię· do wykorzystania
tej
.-hyba potrakt<>wa.no apel najwyż
dwó<'h kolejny~h patronackich bloków na
narodowe
pijaństwo kosztuje
we-t jeśli eą to ręce fachowców. nie wyoferty?
szych władz „o budowaniu
dla.
Teofilowie i Retkini.
brytyjską gospodarkę znaczmie
starczą. Trzeba iesroze do tego odpowieOdipowi€dź jest pros.ta. Zatrudni.enqe 2
siebie. dla miasta. dla własnej rowięcej. aniżeli strajki. Szczególdniej korelacji napiętych pl.a.nów budow1975 r. ReaHzaria 224·-izbowego budynku
dziny i k.raju". Idea patronatu t.o przede
tys. os.ób w ramach patronatu postawin ie wysoki.eh strat, µrzyczy.niają
nictwa z ofertami. chęciami i potrzebami
m'.eszkalnego na Karolewie.
•
loby prze<lsiębior.s-twa bu<lowtane w obL'wszystkim podniesienie roli młod?.ie·ży na
skaoowa•ne •. murarsikie poniemlodych. Ta bariera okazała się bardzo
czu przekazania ponad plan 2 tys. miebudowacl!, zwiększenie jej odpowiedzialDot:vchczasowy bilans akcji - 6 blodziałki".
trudna do 00,kona.nia.
szkań, Tego wymagają zasady patronatu.
ności
za
budownictwo mieszika11iowe,
ków mieszkalnych. 356 mieszkań, 1084
buzwiększenie jej zaa.ngażmvania.
podnieW rezultaci.e nie obyło się bez sytuacji,
Widocznie dY'!'ekcje przedsiębiors.tw
iz,by. Do tego dodać trzeba dokumentaOrganizacja charyta·tywilla Hel
kiooy zbudowane prze.z młódych dodatkodow1anycb nie wierzą, że dodatkowe go·ienie rangi zawodu budowlanego, 1>r·ZYcję dla 12 budvnkńw 11a sumę 1,3
mln
ping Hand, zajmująca .się redziny pracy tak duże; arrnti pracowniwe bloki włączono do
planu
łódzkich
gotowanie kaar dla budowruictwa i inne
zło~ych. ora<'e r.hroien iowe o wartości blihabilitacją alkoholików. opublików budowlanych przyn looą taki efekt.
przedsięwzięcia. Tak też idee patronatu
przedsiębi<Jl!'Stw budowlanych. l chociaż w ·
sko 2 mln zlotych i szereg innych.
kowała alarmujące dane: z poMoże są zdania. że praca po godzinach
roz.umie lód.z.ka organizac;a ZMS. Oży
na
Lodzi udało s·ie uniknąć konfliktów
wodu
nadużycia whisky pr.zeda gorsze rezultaty. że przedłużający się
wiona praca organizacyjna na budowa.eh
tie zasiedlania patronackich
budynków.
W Dolowie 1972 roku. kiedy akcja zamysJ traci rocznie 25 800 OOO dni
wysilek obniża wydajność i bezpieczeń
częła nabierać
rozmaC'hu. i:aplanowa.no
takich jałtie mia.ły miejsce na przyklad
i w s.zkolach budowlanych. liczne turnieroboczych. w każdy po.niedziaw;·bu<hwanie w bieżącej 5-latce w rastwo? A m<Y'.ue stan organizacyjny placów
je. konkursy. a także wyniki wspó!.zawow Krakowie i wo;.
szczecińskim.
to
łek jest nieobecnych w pracy
budów n1e pozwala na pełne wy'irorzys.taMa<'h młodzieżowego patronatu 2,5 tys.
dnictwa są te.ą;o dowodem.
przecież czteroletni okires patronatu nie
średnio
200 OOO osób. a straty
nie tych rez,erw?
m~:l'rnusz KAMPl'.'\OWSKJ
~ził mlodyrn. gorzkich doświadczeń.
izb. J.es1 więcej, niż pewne, że w czasie
produkcyjne z tego tytulu prr.ekraczają '.lOO ml.n funtów szterEngów. Analiz:v \'-ykazują, że w
rachunku t~-m absencja robotników
waży
prawdQPOdol:mie.
mn'ej. n iż eko:iomiczne sk:utki
nagminnie szerzących s:ę libacji w ga binefad1 rnanagE'!l·ów.

W

aczęlo się wszystko w. 1972
roku kiedy to w oparciu o
bad~ doc. dra R. Jóźwic
kiego i mgr inż. J. Pacholskiego
skonstruowano
prot.o typową
przędzarkę
bemvrzecionową PF 1. Dzisiaj
zaklad doświadczalny jest już taktem. Wyprodukowano kilkadziesiąt
ton nowej przędzy, utkano z niej
setki metrów tkanin, uszyto wiele
płaszczy i sukienek, które
intensywnie „wycierają" pod kontrolą
specjalistów wyb'r.ani mieszkańcy
Lodzi. Jak dotąd wszystkie badani.a.
techniczne dowodzą wyrok.lej ja·
kości nowej przędzy. Obawiają się
tylko pillingu, - mechacenia powierzchni tkaniny, ale tu potrzebne
są już właśnie długotrwale badania użytkowe.

oony cykl produkcyjny,
a więc
zmniejszona obsługa.
?'i'a koniec wreszcie po.zostały takie czynniki jak np. prosta konserwacja., mniejszy ciężar, a więc
oszczędność surowca użytego do bu·
dowy. Jest to więc typ
maszyny
nadający się ze względów praktycznych w sposób idealny do modernizacji stary.eh zakładów.
Mniejszy
ciężar nie wymaga tak masyWllych
stropów jak w nowych zakładach.
Inż.
Z.
Szczepański, kierujący
działem badawczym „Armii Ludowej" ma na początki „Wiru" troszkę tnne spojrzenie niż inni w zakładzie. Przypomina ludzi, którzy
na mrozie nosili w rękach ciężkie
elementy maszyn do montażu. 17
grudnia ub. roku w prowizorycznych warunkach zaczęli
rozruch
pierwszej maszyny. I w takich wa·
Dlaczego alrurat w „Armil Ludo- runkach wyprodukowali pierwsze
pracownicy
wej"? Chyba dlate.go. że od dawna 13 ton przędzy, żeby
zakladaino tu modernizację przę CLPB i fmtvtutn W?ókiPnnietwa
dzalni „Centrala". Stworzono więc

mogli

roapocząć

badanie.
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KODEKS PRACY
W DZIAŁANIU

'

338-30 - to obean.ie jeden ia: najpopu1arnittjs.z.yoh telefonów
w Lodzi. NaJ.e!y do ~ Pomocy Prawnej i Punktu Konlllul!ta<:yjnego .LRZZ. To on właśnie prowadzi. na' szeroką skalę

~

I
I
I

I
I-

zak.roJoną dzia.1ainość :ilnterpretacyjną i kona.u1tacyjną w zakresie pra.wa pracy.
Najtrudniejsze <Ea .za.poru byly pierwsze tygodnie i miesiące
tego r-Olk:u. Zaczęły bowiem obowjąz.ywać od &tycznia 1975 r. post.aJnowjenia Kodeksu Pracy. Załogi większych zakładów pracy
jedynie pobieżnie zootaly co do nich zorientowa.ne i J)OinfOll'l'llowane. SłUŻby pracow.llJicze zaś przesa;ly zaledwie &Z.kolenie wprowadzają.ce. Toteż pytań, wątpliwości i ró:ilnych bieżących ~aw
do wyjaśnienia bylo rzeczywiście wiele. cała ta praca wyjaśnia
jąca i inteI1pretacy1na spa.dla na barki prawników LRZZ.
Jaik efil<Jll'llllUje n.as kiierownik z.es.polu - Teodora Greoger najczęściej trzeba bylo rozwiązywać problemy, illlterwen.iować,
dokladnle wyjaśniać i wormować w &prawie przepisów, dotycz.ącyc.h stoounik:u pracy, a ściślej jego rozwiązania. Niektóre
zakładowe admi.n~tra.cje nie respektują pootanowjeń Kodeksu
Pracy, jeśli chodzi o zawiadamia.n.ie rad zakładowych w przypadku zamiaru wy;powledz.enia umowy o pracę. Z tym nadal
ciągle są kłopoty. Tak jak .z wypowiedzeniami warunków pracy i płacy w okresie choroby lub trwającego urlopu wypoczyin.koweg<>, oo je.sit niedopuszczalne.
Inna grupa porad dotymy uprawruień urlopowych praoD1W1D.ików. Chodzi tu głównie o kwestię wykorzystania 'llrlopu w okresie wyipowiedzenia oraz wymiaru urlopu. Sporo też jest pytań
w sprawie stosowania kar regulaminowych, wylim.enia zasilków
oborobowycll, wYD&~odz.enia z.a czas nie przepracowany. Ka2xle
pytanie, czy wą~wość czł.ooikowie Zespolu rozpat'l"Ują d-Olkladnie w QJ>a.ooiu o kOIIlkretn.ą SiJ>rawę zadnteresowa.nego.
Podobna , tematyka występuje również w skargaoh. jakie w;plywają, do LRZZ. W pierwszym pólrOC7JU było icll 165. Zalaitwi<lilo
pozytywnie 40 procent. Wiele spraw trzeba było .slkierować na
drogę poo.tępo.wa.nia rozjemczego lub odwolawczego. To zna~zy,
troskliwie
że nie wszystkie Jesze-ze zakładowe administracje,
traktują sprawy ludzkie i respektują ich uprawnienia.
wrę
lekarslciego,
zwol:nienia
trwania
czasie
W
przykład.
oto
czono praoownikowi wypowiedzenie umowy o pracę. Interwencja LRZZ byla więc konieczna. W !in.nym zakładzie skwapliwie
Slkorzystaino, że pracownik przepracOIWal u nich tylko dwa lata
i wypowiedziano mu umowę o pracę jedynie z miesięcznym
W)'IPOWiedzeniem, nie licząc się z faktem, że w poprzednim
zakladz.ie przepra.cowal 12 lat. Albo takie nieporOZlUinienie: pracownik przerL 11 miesięcy wykonywał swoją pierwszą w życiu
pracę na. pod&tawie umowy na czas określony. Na dTugi dzień
po jej zakońc7.eniu, podjął stale za.trudnienie w innym co prawda zakładzie. A tam -Odmówiono mu pr!llWa do bieżącego udopu, każąc czekać cały rok.
Setki tego rodzaju ISiPf&W „wypro.stowuje" wlaśnie Zespól Po. mocy Praiwnej. Stanowczo za dużo jest tych iinterwencji. Stąd
wniooek:, że pracowni.cy zakJadowych administracji nie nab:'Aij
jesiz.cq.e pełnej znajomośoi nowych przepisów i rozwiązań prawnych. Muszą więc dużo się uczyć i dookonalić swoją wiedzę.
Nie tylko prawniczą, ale i tę, która pomaga w kszta.ltowanLu
odpowiednich stosunków ludzkich w zakładzie.
Tych wszystkioh. którzy chcieliby z pomocy Ze&polu skorzystać, .iinfocmujemy, że mieści się on przy Lódzkiej Radzie
Związków Zawodowych Ul. Traugutta 12. Porad i informacji
zasięgnąć można z.a.równo telefonicznie, jak i osobiście podczas
codziennych dyżurów radców prawnych, w ~odzinąch 8-10 ~az
14-16. Natomiast we wtorki i piątki w godz. 15-17, dz1ala
pray Zespole Pomocy Prawnej punkt kons.ultacyj111y. Porad
udzielają lód:2lcy prawni.cy, specjalizujący się w z.a.kresie prawa
(Giz)
pracy.

ciąg

&aóko która notaitka wY\VOłuje
tyle szumu oo ubiegłOC7JWartkowa
w.zmian.ka o braku łóżeczek dzieZarea!tow.a:ld na nią zacięcych.
rÓW'll:e> Czytelnicy iak i producenci. zaOMilmY od Czytelników. 01iói. miłku z nich udało sle trafić
na ul. Gdańską 12 i odkryć. że
tam 21!lajduie sie sklep „Argedu"
przeznaOZOll'IY dla dzieci. A. że dla
d7Jieci. to i. łóżeczka są od czasu
do czasu orzv ul. Gdańskiej. Ale
kllentów i nabvwców
przyszlych
teEto typu mebli dotvchczasawi nabY'WCY ostrzegają, że łóżeczka. którymi dys!JO'l1ule .. Ar11:ea". a produbvd.e;oskie Zaikłady Prz.emykują
slu Terenowe!to. wyposa:iXllne są w
do otworów.
pręty nie pasujące
musi zatem sam wiercić
KliellJt,
Poz.a
obwory tam, gd:zlle trzeba.
tym łóżeczka o roz:miaa"ach 140 X 70

dalszy

Ta sta.tystyka dobitnie mów~ o
braku popW.airności rent
chorobowych i wyrów.naWCLyich.
się,
czego on wynika? Oka-z.uje
że tylko i jedynie z braku l.nforzai.ntemaic~ i. Po prostu większość
resowainych je5.7<C.Zę się nie orientuje, że poza rentami inwalidizlkimi
istnieją też inne. Pi.sore pani Z. G.:
„Moja siostra po wypadku drogowym choruje już prawie pól roku.
Dzięk.i przepisom za.wartym w Kodeksie Pracy nie rozwiązano z DiĄ
umowy, oo niewątpliwie miałoby
miejsce do niedawna. Rozumiemy
Jednak, że na zwolnieniu lekusklm
nie można przebywać w nieskończo
ność. Toteż niepokoimy się, eo czeka Ją w przyszłości, kiedy nie bę
dz:ie na tyle sprawna, aby stanąć
przy swojej maszynie, do której
zresztą nie dopuści jej lekarz zanie tak
kładowy, a jednocześnie
chora, aby otrzymać rentę".
W wieku za.ledwie 37 la.t - skarstałem s-ię
ży &ię pan St. P. inwalidą. Przyz.nano mi rentę Lnza.kład dal
A
wa.lidzką III grupy.
mi pracę za 750 zł. Cóż kiedy to
wszysłko nie wystarcza. na. utrzymanie rodziny. Chętnie dorobiłbym
więcej, gdyż e.zuJę się teraz zdolny do podjęcia Jakiejś lżejszej pra
cy I to na.wet w pełnym wymiarze
godzin. ale o ile wiem wyższe zarobki dozwolone są tylko rencistom zatrudnionym w handlu i u-

LODZIANtN: Ma-bkia może oczyw!ś·

cie

ubiega~

sie o alimenty.

l

nie pooi.adają mateooc&w. Przedsiębiorczy ojcowie odkTYLi jednak.
pawilon cheże d"'"""""';uje nimi
J ~~·
2maidujacy &ie P11Z.V ul.
mi02ll'IY
Tylko. że l)alW'ilonowe
Traugutt.a.
materare · nde są dostosowane do
bydgoskich lói.ecrrek. bo mają rozmi.aa- 115 X 55 om.
Po naszej n.ootatce
Na swześcde
uj.awndł sie :ie=e jeden do&taiw··
oa. .a za.razem producent łóżeczek
- Lód.21kla Spóldzielllli.a .• Elekt.rometal". W łóżeczkach .,Ellektrometalu" podobno wszy.stko pasuje,
tytko. re matteracy do niich też
trzeba szukać i:td:llie indziej i to w
wYffii,arach 120 X 60 cm. Pora tym
z .,Elekbrometalu"
łóżeczka
za
trrzeba pł{lcić pra~e dwa ratz.Y tv·
le. co za „argedowskie".
millno
Ok.aizuje sie wiec. że
wsa:ystkich wvmieinń.o.nych mamkaDlaczego
mentów. łóżeczka są.
jednak zakup ich muszą poprzedzać dlugotrwałe wedrówk.i i 00 _

Bliższe

1~~1ms ~tr~nym Ptm}cC!e WY\Yle~
s111 tablicę mformacyiną. gidzie 1
co moim.a .n.abvwać dla n.ajmlod-

paóstwo zwr.aca- szych klientów. Moe:a o ba.ką re"
jąo IDA: bezpośrednLo do naszego radudZ!ela bezpłat klame 2ladbać kina. mói:tlbv •. Arlmóry
prawnego,
cy
nie !)Oll'Sd 'N środy i pt.ątkii w godz. ged", „Elektrometal" itp.
uzy!iklają

(h)

1.5-17.

Lektura powY±szych listów dowodzi, re kandydatów na „niepopu:lame" rodzaje rent znalazloby
0,5
się o wiele więcej, niż owe
proc., bo ren.ty te rozwiązują wiele sytuacji życiowych, choćby takich o jakich piszą w swych listach cytowani wyżej Czytelnicy.
W przypa<lku pana St. P tym roz
wiązaniem powinna s-t.ać się renta
wyrównawcza. $wiadc.zenie, wprowadrone jeszcze w 1968 r. tylko.
re za mało spopularywwane. Komu ono przy&luguje? Tym pracownikom, którzy po zaliczeniu do IU
lub II grupy inwalidów chcą pod.jąć pracę z. wynagrodzencem wyż.
sz.ym, niż 750 z.I miesięcznie, ale
niższym, niż kiedyś otrzymywali.
Otóż jeśli wYnagrodzenie to będzie
ksztaltowalo się pon,irej 75 proc.
podstawy wymiaru renty, ZUS zamiast renty inwalidzkiej prtyznaJe rentę wyrównawczą, stanowiącą
różnicę między obecnie osiąganym
zarobkiem. a daW'lcy'TTl przed chorobą.
Upnednając ewentualne pytania
re o
Czytellników tnformujemy,
zsmia.nę renty Lnwalid7lkiej na wy
równawczą inwalida II lub III gro
py, o ile nie ukończył 65 l.a.t, a
kobieta 60, może wystąpić w każ
dei chwili jeśli znajdzie odpowiadającą sobie pracę.
W przeciwieństwie do renty wy
równa•wcz.ej, ren.ta chorobowa jest
świadczeniem zupełnie nowym, któ
rego dotąd nie.z.miernie brakowało
wszystkim zainteres<J1Wanym stronom, to jest pracownikom. pracodawcom i komisjom lekarslcim. Z
do6wi.adcz.enia lat ubiegłych wiemy bowiem dobrze, jak często ocena zdrowia wystawiona praoownikowi przez. le karza zakładowego
różnila się od oceny KIZ. Ile razy lekarz z.ak,Jadowy nie chciał dopuścić do pracy osoby. u kitórej KIZ
po wyczerpaniu okresu pobierania
zasiłku chorobowego nie znalazła
podstaw do zaliczenia choćby do
III grupy inwalidów. A w konsekweru:,ii. ile ta rozbieżność przy
sparzala pracy Sądom Ubezpieczeń
zainter~wa.nym
Spolecznych, a
pracownikom szarpiących nerwy i
mrowie oczekiwań na ostateczny
.
werdykt.

I

le robi aby wątpliwości te usuwać poprzez przykłady codziennego działania.
Gdyby bowiem właściwie wykonywała
swe statutowe obowiązki, ona przede
wszystkim byłaby inicjatorem socjalnych
akcji i poczynań, o których nasza Czytelniczka pisze, głównym i jedynym dys-

„-

Od kilkunastu lat jestem członki.em
zawodowych. Ostatnio w mojej instytucji mówi się, że . przynałeżność
chcą
do ZZ niewiele daje. Ludozie
istnieje,
co z.wiązek
po
wi.ed.z.i~
a rada zakladowa nie potrafi na to odpowiedzieć. Obecnie wszystkie imprezy są
rozliczane z. funduszu socjalnego, który
tworzy zakład, a co za tym idzie i jego
pracownicy. A więc rola związków zawodowych jest tu żadna. I stąd wynika
pytanie moje i innych członków Z.Z."

Skompromitowania nie tylko dlatego, że
miejscowa rada zakładowa nie stara się
wyjaśnić nurtujących członków wątpli
wości, ale że najprawdopodobniej niewie-
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Obecn.ie tytuacja uległ.a radylka.1nej zmianie. Od 1 &tyCZl!lia br. poj111wilo się bowiem nowe świadcze
nie zwane rentą ch,orobową. Jest
to świadczenie o.lt.re.sowe. przyzna.
mawane na eza&, w którym
n.iem lromisii lekarskiej powinno
choremu
przywóroenie
nastą.pić
uio1nośoi do pracy. Pracownik owtedy,
rentę
trzymUje tego typu
zajeśli po wYcrerpaniu okresu
sil'kowego jest nadal niezdolny do
podjęci.a zatrudnienia. ale roku.je
odeyskania tej zdolności
nadzieję
w Okresie nie dlu7.w;ym, niż 12 mie
si.ęcy.
Wysokość

renty chorobowej wy.
nasi 65 proc. przeciętnego z.arob'lm.
Stanowi ona tym samym śwjadcze
nie korzystniejsze od renty inwalidzkiej III grupy. Dodatkowy jej
walor stanowi, to i.e może być
przyznana nawet praoownikowi o
st-O®unkowo nied~u.E{im okresie zatrudnienia. pod.czas gdy \.tbiegający
przyznanie renty inwalid~
&lę o
kiej musi legitymować się kilkuletnim stażem pracy i to w ootatnim 10-leciu.

OBUDZIĆ
ponentem ulgowych skierow·ań wczasowych i bezpłatnych biletów kolejowych
dla powracających z wczasów (należnych
przede wszystkim pracownikom o niewysokim dochodzie na głowę rodziny) itd.
Polityka naszego państwa, zakładająca
rozwoju społecznego i gospodarczego kraju, rozszerza możliwości działa
nia samorządu robotniczego i organizacji
związkowych. Właśnie zadaniem związ
ków zawodowych jest współdziałanie z.
administracją w realizowaniu polltyki socjalnej, zwracanie uwagi na to, aby w
codziennej praktyce nie dochodziło do zaniedbań czy wypaczeń. Do nich należy
jedność

-
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Przyznanie ren.ty chorobowej nana wniosek prnoownika. Do
wniooku doląci.a się taką samą d<>-

stępuje

kumentację,

.laka

<lbowiązuje

przy

rentach ialwalid2k.ich. Chod:ui o to,
aby w raz.ie gdy komisja =na. że
pracownik nie kwalifiiruje się do
ren.ty chorobowaj od rai.u możn,a
go by10 skierować ,na j,nwalidziką.
Załatwianie w /W formalności nde
jednak praoownika, gldyż
obciąża
tak jak i przy innego rodZaju rentach do zatrudn'ającego .zakładu
i
należy .skompletowanie v1rniosku
przekazanie ZUS.
przyznano
któremu
Pracowniik.
ren.tę chorobową choć

nie ma

W maju ub. rok.u s.ta.tam sie oomieszkania wlasnoociosi.ada.ozka
wego w bloku przy ul. NMUtowicz,a 84. Biorąc klua?Je do miesz.k.an1a nie prz.ewidz.ialam ie<lnak. ie
wr.aiz z nimi biore na siebie wszystkje kłoPotv wv111ikle z oartactwa
budowl.anych, Mam wiec i cieknacy kaloryfer. i nieszczelne okna. i
odpadające tynk.i oraz rzecz naiba.rdzie1 niebezpieozmą. uS'Zkodzony
bojler f1i;l'UJWY. oo n.ie t)()7iWala mi
na koozystanie z łazienki.
WPłynąl do nas
List tel treści
od pami M. M. Jeszci.e w Pierwszych -dniach czerwca. Nie zwlekado z.a.rzadu
jąc przesłaliśmy iro
Spółdzielni Mies:z!ronioLódzJ:del
nasz.a
wej, którel ozlanlciem Jest
CzvteLniozlta. OdPOWiedź nie przy2.5
chodzlila dll.l!!<>. Wreszcie oo
soóldzielnla przerwa.t!l
mf~iaca
abv
to.
OO
me
kied-y
CÓŻ..
milczenie
ie wsz.vsUtie
ooinformować n.as.
kl.opaty pa.n:i M. M. naleź.a już do
ie
.zamierzchłei orzesilości lecz.
jedynie napraV1-iła bojler garowy.

pod

staw do uznania go za inwalk!ę
jest jednak osobą czasowo niezdolną do pracy. St4<i też v: okres.ie
pobier.ainia ren ty n.ie woln o mu l>Od
hć jakiejkoltwiek pracy ZMObkowej, czy działalności zarobkowej
nawet takiej, iak prowa.drenie g09
rolnego. W wY~U
podarstwa
gdyby stwierdzono i>r.rekroczen!e
tego przepisu. rent.a :ro..-ętaje z miejsca VV"&trzyroana.

{h)

SLABEM NASZVCH
PUBLIKACJI •
13 bm. pisaliśmy, te personel al<!e•
pu znajdującego się przy ul. Nowotki 59 z zamiłowaniem dekoruje
wystawę artykułami, kt6re z rzadka
bywają w sklepie.
Sygnał ten spowodował natychmia·
dyrekcji „Argedu",
stową reitkcję
która zwróciła personelowi uwagę na
piśmie, źe jest to niedopuszczalne z
jednoczesnym ostrzeżeniem 7.astosowauia surowych konsekwencji w
przypadku powtórzenia się podobnych incydentów.
dyrekcja ,,Argedu"
.'ieanocześnle
zawiadamia pechowego klienta pana
Z. \\'. i wszystkich innych poszu·
preparatu owadobójC"Zego
kujących
.,Karbosep" - łe podobne d7iałanle
ma znajdujący się obecnie w spne·
(hl
dały proszek „Lindosep".

I sumienne wypełll'ianie funkcji
kontrolnych w zakresie racjonalnego gospodarowania środkami przeznaczonymi na
cele socjalne oraz sprawiedliwego podziału wśród pracowników.
Mylą się r,i wszyscy, widać nie dość
zorientow1mi koledzy naszej Czytelniczki,

mądre

RADĘ...
którzy uwazaJą gospodarowanie funduszem socjalnym za wyłączną domenę administracji zakładowej. O utworzenie
powszechnego funduszu socjalnego, który
ma lepiej niż dawne rozproszone dotacje
centralne i terenowe, zaspokajać potrzeby
od
zabiegały
załóg związki zawodowe
dawna. Dopiero jednak w nowym klimacie stworzonym przez uchwały VI Zjazdu
i w ramach obecnej polityk.i społecznej
państwa postulaty te (zawarte w dokumentach ostatniego Kongresu Związków
Zaw. z. 1972 r.) zyskały rangę obowiązu
jącej U1Stawy.
Utworzony na moe7 uchwały sejmowej

ia:lrlych wYTerminu usunó.ęoia
mienionych w liście paai M. M.
sipólgłosiło pismo usterek d.z.ielnia Podać nie może. !tdvż mimo. że od da:wna są one zewidencjonowane. generalny wYkQrul!Wca
budynku MPBK nr 5 nie kwal)i
sie do U&W1ięcia ich w ramach obO<wiązująrei

między be?.radnośwspólzaicllność
T~·Uro d<Jd<~d
be!llkarnością.
(bł

cia a

molll'l ~ t.o tolecm\·ać'.'

WPIERWSZB
kolejności na Spornej
uznaniem

\•),ól.'tmeu1e

witają

łodzianie

ka~

na przymnku traltlwajowym, na zaclenlonej uHczce, lub
pny domowym skwerlru, Jedn0C2eł
nle tak jak pan z. P. z niepokojem
znlkanle tych ławek z
obserwują
miejsc, na których zostały plerwotnle ustawione np. choćby na ul.
Spornej.
Zjednoczenie Gospodarki Komunal•
neJ m. Łodzl pe zapm:nantu Irlę 1
uwagami pana z. P. Informuje, te
teraz kiedy parki I zieleńce zMłały
Jut zaopatrzone w odpowiedni' Ilość
przyst11plć. w
ławek będzie mo:tna
szerszym niź dotąd zakresie, do ustawiania ławek przed domami hll1ldlowyml, Instytucjami kulturalnymi, jak
niektórych ulicach,
na
równie:!:
gdzie nie spowoduje to tahamowanla
ruchu. W p\~rwszej kolejności zo·
stanie uwzgl~niona trasa wiod11ca
ul. Sporn11 I Zagajnikow11 do Inflanckiej.
dą nową ławkę,

(h)

z czerwca 1973 r. powszechny fundusz
socjalny dla wszystkich zakładów pracy
stwarza równe szanse w działalności socjalnej na rzecz załóg, wzbogacenie jej
w różne, najbardziej odpowiadające potrzebom formy: wypoczynku wczasoweco i sobotnio-niedzielnej rekreacji pra·
r owników i Ich rodzin, rozrywki sportowej i krajoznawczej, kolonijnego lub obozowego relaksu dzieci i młodzieży. itp.
itd. Doskonalenie organj.z.acjl oraz finan·
sowanle tych imprez jest służbowym obowiązkiem zakładowych służb socjalnych.
z k~lei zaś inspirowanie i kontrola są
zadaniem zakładowych organizacj.i związ·
kowych.

Innymi słowy rady zakładowe muszą
dobrze orientować się w potrzebach ludzi
prac:v. aby s 1 ve zadania związkowe wykonywać należycie i skutecznie. Nie WJ'obrażam sobie aby n'll terenie tak działającej rady zakładowej ludzie nie dostrzegali roli i znaczenia związkÓ"-' zawodowych.
Wracając do owej konkretnej, zasygnalizowanej listem pani Janiny W. sprawy
należałoby głębiej zastanowić się nad sytuacją w jej TAkładzie. Zbadać istote &labości tamtejszej organizacji zwiąrlrowej
7.-e
I ujawnić tego przyczyny. Szkoda.
z listu OzytelniC2lk1 nie wymikają potrzebne Im temu azcr.egóły.

,

moJei

JJ.aw przep•a.cowa•ll~
::. Jai. w P .t4L, ale 011 li lat przeoywam w aomu. '-'ZY w mY._śł
11owy11a prz~„1.bi»W mugę oczeiuwac, ze i;uy ukonczę tlll la.t
iooecrue mam <>ZJ o,uymam z
Lliill emery.ui.ę , czy ie„ JCSz.ize
muuę PO<>Ją,c vracę i puez ile
bl.

ued.: NO'We p r.i:ep isy n:e doPam pr ~ypauK u. A ootycaczaso"-.. e J)r .i:e w 111u ; ą pn:yznan1e kobiecie 6u-l at111e j emerytury wtedy, jesli spe.nia ona
łącz.rue dwa warunki: ieg 1tymuje się co najmnieJ <!U-letn'm stazern pracy i wie" emerytalny
osiąi:nęła w irakcie z.a t.ruamen.ia
luo w ciągu a lat po us;..an•iu
pracy.
Jal\. Wynika z tego, po ukonczeniu o.> lat powinna J:'aru Jak1s
czas wrocic do c.<:ynuego zycia
:i:.awodowego, bo inac.;;ej .lU:S
nie miałby podstaw ao przyzna(h)
nia emeryl.ury.
tyczą

Tl.'LKO 28 DNI URLOPU
E.S.: Sly;,zalem, że należy mi
Mię 2tJ-dn1owy urJop, ale o'rzymałem snów tylko i!O dni. Czy
•luHoie'1 Mam aa ~bą 14 lll.t
pracy, • iYm. że w grudniu
1967 r. zwoJniłem się i choó w
m-.cu Z tygodni podjąłem pracę,
a;taz Jiosy mi 11ię dopiero od
lllyeznia 1961' r.
Reu.: Zgodnie z. za.;adami wliczania .stazu pracy sprzed l s tycznia 11169 r . pracownik tracił
ciąg1ośc pracy, Jeżeli sam wypowiedzilll umowę. 'J.'ak więc Pana
staż pracy liczy się dopiero o<i
&tycznia 1968 r „ czy li 7 lat pracy, za które pn.ysrnguje i·zeczywiście :W WlJ. roboczycJl urlopu.

iwarain.cji. Wobec te-

go SPÓ1dzielni.a slcierowala sPrawe
do Okire!!'<Jlwei Komisl!i Arbitm!owe.i i „liczy s:le z tym, że i:ienet.1.
r.alny wykonaJW"ca budynkru.
zostanie :z.tnusrrony
MPBK nc 5
wyrokiem komisji do nat;'Chmial!•
towego usun4ecta wsz.}'9tk.ich usterek".
To ostatnie .zxlm.ie wyjaśnia caa przede WSZ.}"Stkim
la sprawe.

z

o

:.l,lti>wy.

Niesolidny wykonawco

Krystyna Wyrzykowska

związków

Pani Janina W„ która swój list podpisała pełnym nazwiskiem, załączając również dokładny adres, n.ie podała nazwy
przedsiębiorstwa, w którym pracuje, dobrze widać zdając sobie sprawę, łi. byłby
to szczegół niebagatelny dla skompromitowania jej zakładowej organizacji związ
kowej.

z

sługuh.

srukiw~a ?_ A praeoież mo7lna by
~eh. u:i1knąc, e;dyby h.an~lowcv . w

szcz;egóty

łódzkiego

~m

Łóżeczkowego

problemu

Inwalidzka,
I
wa1
Ichorobo
,
wyrownawcza

do d7.ił
ZUS owniosków rentowych od pracowników, którym
zły stan zd.rowia uniemożliwia
pracę na dotychczasowym sta·
nowisku. Uderzające, że zaledwie 0,5 proc. pracowników pro- ~
siło o przyznanie renty chorobowej i łyleż wyrównawczej, a
aż 99 proc. wystąpiło o rentę
lekarskie
inwalidzką. Komisje
po rozpatrzeniu części wniosków
i zbadaniu pacjentów zmieniły
nieco tę proporcję, zwięk51l&Jąc
rent chorobowych do
liczbę
2 proc.
Od 1 stycznia br.

wpłynęło do
koło 4 tys.

\ii

FUNKCJA BRYGADZISTY
H.P.: Pracuję w Zll.kła.d:&le
l\loJej opiece
włókienniczym.
Pow1euono ez,ery pracownice.
;'\olllSaę l:<lyścic i smarować ich
maszyny, szybko usuwać drobne
awaue,a w c;i;;u;ie posioj11 wyOli.Prawy.
bieżące
konY,wać
l\llsuz alł'l(!a m1 różne czyni sprawy, k\óre przeuości
"azuję pracownic-om j za kióre
pued uim o~wia.da.m.. Chod'ZO~
równiei. na. s:r.kolenie ekonomlezne i bhp, organizowane dla.
mistnów i brygadzistów. ltoim
zda.niem. pel.nię lunkcJę brygadri.isły, ale żadnego dodatku, czy
choćby na.wet premii za sprawow:mie tej funkcji nie otrzy,
muję.
Red.: O pomoc w wyjaśnieniu
poprosiliśmy wydzial organizacyjno-prawny łódzkiego oddziału Zarządu Głównego Zw. Zaw . .
Prac. Przem. Włokienniczego,
Odzieżowego i Skórzanego. otóż
układu
zbiorowego
przepisy
możliwość
przewidują
pracy
przyznania pracownikowi prawa do dod'}tkowego wynagro·
dzenia, ale tylko w pr:i.ypadku,
gdy z.ostała mu powierzona niezależnie od jego normalnych
czynności wynikających z umowy o pracę - funkcja brygadzisty. Jednakże fakt ten musi
być stwierdzony na piśmie, a w
zakres
wyszczególniony
nim
ci:ynności

i

odpowiedzialności

oraz procentowej wysokości dodatku za prowadzenie brygady
(5, 10 lub 15 proc. stawki - obi.lltego zaszeregowarua).
Jest zasadą, że zespół, kierowany przez. brygadzistę. nie może liczyć mniej niż trzech robotników. Pr:r:y czym brygadzista musi pracować razem z zespołem, żeby móc odpowiednio
il.im kierować, organizując i
nadzorując jego pracę. Jest on
także odpowiedzialny za zaopatrzenie w surowiec materi ały
~ narzędzia oraz za ;tan bhp ca{ego zespołu.
Jeśli Pan te wszystkie warunki spełnia, to roszczenia o
dodatkowe wynagrodzenie są
uzasadnione.
najbardziej
jak
Radzimy swoją sprawą zainteresować radę zakładową, któr a
wytaśoi to w zakładowej administracji, a gdy zajdzie potrze.
ba, podejmie interwencję i załatwi ją zgodnie :i: obowiązują.
cymi przepisami.
(g)
ZASTĘPSTWO

ROBOTNIKA
K.L.: Prze:i 4 miesiące w roku zastępuję kolegę, który wykonuje tę samą pracę co ja, ale
ma inne stanowisko i wyższą
stawkę. On w tym czasie zastęp•ie chorych lub urlopują
cych mistrzów. I otrzymuje za.
tv zastępstwo 11apłatę. Ja jednak
otn:vmuję tylko swoje, o wiele
nitne wynagrodzenie.
Red.: W przypadku powierzenia pracy zastępczej na innym
sta.no'l\r.i.sku pracy - robotnikowi przysługuje w y nagrodzenie
przewidziane za tę pracę, nie
niższe jednak od średniego wypoprzedniego
z
nagrodzenia
(g)
miejsca pracy.

ca:Hi ea •JL~•l:J :;~ ą 11 r: c~=l :1m1Jl'J •I:l :;~ 311 r: c
Energetyka wyrównuje krok.„

Zapraszamy do konkursu
Mały wielbłąd

I znowu s potkaliśmy się z dyrektora.mi zakładów
łódzk:ieJ In.flan.eka i Zgierska-sterana., t.eraiz
e nergetyki. by przed tradycyjnym świętem za.tóg łej gałęzi gos- ·przygotowuje
ciągi
ciepłowniC7Je
podarki pomówić o aktulanych sprawach, a t akże pla n ach na wychodzące z p.rzyszlej EC IV i
bliżs zą i dalszą przyszłość. .Jak zwykle. wymiana roa6 była mające dostarezyć ciepło
blokom
rzeczowa, padło wiei<- interesujących konkretó w; odnieśliśmy n.a Dąbrow ie, Zattewie, Cbo}naoh i
wrażenie. że ogólna sytuacja w energetyce jest le p s7.a n.Iż np. nowym osiedlu
Widzew-WSIChód.
dwa-trzy la.ta temu.
Jednocześnie trwają renlUl'ty stat'ei sieci.
Ot óż jeszcze . dwa lata temu mo.& Zakład
Energełyezny Lódtżna bylo dostrzec nie zawsze s lru- Teren. Wiele zmian: .,dopasowy15 WiC'ZeŚni.a tradyeyjtty ,,dZl.eti gotecz.ne w ysilki mające na celu dos-- wanie się" do n.owego
podziału towości" do uruchomienia
sd.eci
tosowanie
W}'twarzanyx:b
mocy administracyjnego, na wie1k' skałę c.o. N.a.prawy ogr.zewez:ych tmzą<Jmeń
e n ergetycznych do potrzeb mias ta udział w ,,wtandarowyrll"
Inwe- domowych miały być
zakońCZOlll.e
rozwijającego się w tempie szyb- stycjach (autostrada War~a-Ka 31 sierpni.a, poweta.le dwa tygodnie
szym ni ż zwykle. Wyczuwato s.ię, towioe. centralna magistral.a kole- przeznacza się na napebnienie każe energetyce n ie starcza oddechu, jowa. za!tlębic bełchatowskie) ,
in- loryferów \Vodą . A potem będziemy
że potrzebuie ona cz.a.su. by wy- t.ensyvn1.a modernii.acja
wiejskiej .Już tylko czekać rui. zimę, która równać krok i i ś ć w zgodnym szys ieci
energetycznej.
Ciekawa nawet jeiełi będzie surowa - nie
ku z innymi dziedzina.mi
w
połowie
Wte<ly inicjaty-wa:
wrze- powmna nas 2l!l"lrotzić: Ciep1o zao nadchodzącej zimie mówiono t snia w B i ałej kolo Sulejowa pow~ pewnili n.as o tym energetycy, poniepokojem - czy będzie dość cle- stanie pierwszy w krai.iu p0ligon.. &ługując się danymi o korzyi;tnym
pla. żeby ogrzać wszystkich ło na któr.vm będ'Zie się szkolić mon· bilansie mocy, a także druszym po-.
dzian. Dzi ś nastroje są pogodniej- terów pracującyeh przy t'emontach stępie w dzi~e pewności. .zasisze. choć przybyło wiele no ych sieci pod napieciem.
lania.
zadań, nieraz tak poważnych ,
re
Zanim nadejdzie okazja 9p.X'lll\V.a Za.kJad Sieci Oiepln ej. Ogrze..
dawne wydają się
fra&ika,. Oto
im
wa już więcej niż połowę łodzian d>Lić te obietnice - życzymy
krótkj -przegląd spra;w:
WSZY'St1kiego
dobrego z okazji Dnia
i setki zakładów pI"!7..eIIlysł.owycli,
inwestuje
ciężkie miliony w bu- Energety.ka., który ja'k: zaWS?;e wyA Zespól Elektrociepłowni
im.
Lenina. Trwa kampania remonto- dowę kolejnych magistrali: w tej pada w pii"rws?.ą niedzielę wr.zewa urząd-z.eń przygotowywanych do pięciolatce zapewnił ob1illiugę K.rur<>- ~nia.
(j.Sf6.)
osiOOli
kolejnego „szczytu" j esienno-zimo- lewa i Retikini, a takie
wego. wykonano iuż µrz.e&Zlo 65
proc zadań. Łączne nakłady na ten
cel :.._ ok. 130 mln zł. W EC 1I1
przygotowywany ;est czwarty już
koci.o! - uruc homienie przewidziano w końcu roku, m<Y.lna sie spodziewać zrównoważeni.a potrzeb i
możliwości

cieplnych miasta. Na~
t rudniejsrzy problem - ))udowa w1-

Jubileuszowe dożynki
na

dzew&kiei EC IV <na razie 7.Bledwie 38 proc. planu rocznego i wiele kłopotów, z którymi niela.two

działkach

dwugarbny czeka
na · imię
W ielibłąd dWUgarbny
W)'l'>tępuje
wodności jeszcze tylko w Mongotii. Para wielbłądów, którą otrzy·

na

maliśmy z ZSRR, dochowała
się
pot.ornka. Wielbłądek płci żeńskiej
czuje się świetnie, aile najchętniej
towanzyszy ja.c:;zcze swojej mamie
(na zdjęc~u).

Lód7kie ZOO szczyci Bię e.k:sipozy.
wszystik:ich gatunków zwJerząt
z rodziny wiel.blądowatycb. Żyją tu
od wielu lat i wielokrotnie już wydawały na św'iat potomstwo. Dziś
cją

pr.zedstaiwiamy naszym

kom najmłods:r.ego wielblą4a dwu·
gat'bnego, :z.aprasz.ając do konkuri.'U
pn. .,JaDt nazwać ulubieńców
z

ZOO".
Przypominamy.
że
propaeycje
mają się zacrzynać .na Literę ,,k" i
nie powlmly uwzględniać
imion

ludzkich. Czeka.my na proponowane
imiona do 18 września . Prosimy
nadsyU!ć je na h"Uponie wyciętym
z „D.zierun.ika" pod adresem: „D.zien
nik Popularny" 90-103. Lódź,
ul.
Piotrkowska 96 - z dopiskiem na
kopercie: „Konkurs ZOO".
Na
aut.orów
najładniejszych
imion czekają nagrody - m. ln.
aparaty fotograficzne. projektor do
pr.zeźcoc:xy. ksiąźkL
fk)

Fot. : R.

Ogrody działkowe obehod21- w tym roku '15-lecie Istnienia POD.
Łodzi n ajstaru :v otrród im.
Błaszczyka (w dzielnicy
Gór.na)
a najmłodny - „ Z iemowit" n a Stokach - wlajnie
powstaje.
Działkowcy maJ1t na t er enie
w oJ. m iejsk ieco
łódzkieco 9.lot
działek zajmujący ch UO ha. Pra gn it on i zaakcentować
jubileusz
nie tylko prac14 w o•ródkach , ale i zabawą. T egor oczne wrześnio•
we „Dni Działkowca" przebiegają p od zn akiem miłych dotynko·
w yc h s potkali, na których nie tylko mówi aię o d obrych plonach,
a le tak ie org a nizuje wesołe zabawy. Wyró:l:n iaj14cy się w pracy
działkow c y otr zymu ją p ny t ej
okazji d yplomy, wyróżni enia, nacrody.

się uporać>.

w

Kupon dla
su pn.

liCZ)' 55 lat,

.A Zakład
Energełyczn y
Lódź·
!Uiasto. W grudniu zeszłego rdku
średnie obci ążenie sieci przekroczyło 400 megawatów, a w dniach naj-

większe~o zapotrzebowania 430
MW. W tym roku przewiduje slę
daL<.ey skok o ok. SO MW.
Dyr.
Z. Kwiatkowski mówil o tym bez
o ba.w: na tyle stać nas z pewnoTakle spotkanie o dbyto się jut m.
ś cią. Urządzenia sieciowe są przy.
w POD
„Zdrowie", a w sobotę
gotowane nawet na tak du7-e nioce. ln
b~zie w P OD
im. D14browskiego .
wybudowano dwie nowe stacje 110 Dożynki o rganizuj ą
siebie również
KV. iedna zmodernizowano. kilka ogrody lm. Okrzei, u „Ku
rak", „Odw budowie. Spadki n.apięd.a
ur rodzeni1!" i wiele i nny c h, urządza
jąc
przy tej okazji wystawy plosta.ly już niemal Vv')'e1i.mi:nowane jeśli się zdarzają . to rzad'ko (głów nów.
W p oprzednim sezonie zebrano t.
ni e na peryfeiriach).

działek 2,3 tys. to n warzyw
oraz
3,5 tys. ton owoców. Obecny sezo n
będzie
na pewno
jeszcze lepszy.
Dość
powiedzie ć, że n a pr zykład
okna Inspektowe na dzlałkacl1 zaj·
mują już 1.900 m kw.,
a upr awy
przyspieszone (pod !'Olią) 3 ha . Dzlę·
kl temu zwiększają się stale zbiory
n o walijek.
Liczba łodzian
Jton:v.staj,~ch r:
działek (wraz z roch;lnami)
to już
ok. 35 tys. osób. Tego lata w wielu
ogrodach - m. in. w POD Im. D4bZA
DLUGOLETNIĄ
OFlARoNĄ rowskiego, im. Mireckiego, tm. 22·lecta PRL w Zgierzu,' im. Nowotki w
PRACĘ PEDAGOGICZ.."1Ą ZLOT'E
Pabianicach - odbywały si.fi wcusy
KRZYŻE ZASLUGI OTRZYMALI dla seniorów i dzieci.
z H-<l·nio NASTĘPUJĄCY
~AUCZYCIELE Wycb turnusów konys.tał o 900 renciatów i 200 dzieci.
LICEOW
OG0L."10KSZTALCI\·
Do roku 1980 powstanie
dalszych
CYCH, SZKOL PODS·TAWOWYCU
lcl.lkadz!esiąt hektarów nowych ogrol PRZEDSZKOLI WWZEWA:
dow Organizuje się właśnie POD
„PszC76łka" w Zgierzu oraz ~zltle
111. Chetstowska, l\1. Kl.lm-Omk,
J. ogrody miejskie przy ul. Balonowej
Traktorowej . Rozszerzo:
Luty.
E. Raci;mańska,
J . Salw.icka, Tabelowe;,
H. S:dwdlińska. L Ba.rtnikiOWska, E. ny 7.0Stanle ogł'6d przy ulicach KroBedyk, B. B:iaduń, S. Bogus, M.. Bój· kusowej ! Graniowej na nieuży tkach
takte nowe
ko, K. Ciechanowska. A. l>amt<l'W· po cegielni. Powstaj ą
ska, D. Dzieduch,
W. Ełżakowsk-a., przyzakładowe ogrody dzi a łkowe przy
ul.
Hodo
wlanej
dla
pracowniA. Federowicz. A. Filip()Wiial., J . Gałązka, K. G<>i:ttlJ!.&k, R. Grza.nik-owskl,
J. Jabl-0ń9ka. J. Jędrasik. J. KMiZan,
Z . K.a!inOW ka, B. K.a.p.i ea., A. Kara•

lla1a dlanauczvcieli

z Widzewa

Imię i

niedziela

już

Cwikillński

uczesłnlków

„ Imiona
alubieńców

k onkur-

dla naszych
z ZOO"

nazW<i.s.ko.

I

Proponuję

imię

ltłłllfe
Cosięk~

- ----

opłacał...

...

TransportQWQ Spót~eini<I. Pra c11 „ Wspó lpra ca "
nadeslala wyiasn.>en1 e
i ncyde ntu
opi sanego
przez nas !9 sier p nia:
„ Wyla.§niamy ::e w dniu wlos:enia samochodu
do nap1awy
wszy ~ kle sta1wwiska pracy byly
?ajqte. ale powin noś cią k i erownika b!Jlo poinformować ktienta o
możliwośct przyjęc1.a usl!Lgl i ter·
m i n ie 1ej wyTcona.nia. Za n.iedopelnl en ie tego obowiązlcu zwróciliśmy k !crowntkowi uwagę".
Następn~e „ Współpraca" zajmu·
1e stanowisko wobec wyraź011.'2go
p r zez na.• prz.vpus.zczenta, lt są
usług i.
których wykonanie n !e
o p ta ca ·• lę tzw. uslugoda1ocom I

„! wrzet}nja

pojec/J4lem moją
n ową „ Dac!ą" do ?edynej w z.o.
dzi autoryzowanej stacji prty ui.
'WodJW:i i ?QPTOSilem o drobrią
naprawę
w ramach
gwaNn.c;)i.
Podali mt term.tn... 9 patdrlernika I PriypommaŁo mi rię, !e parę dnt temu miticjcnt zwrócłl mt
uwagę na zle uBta!Dlenie ~url.at<ll,
więc p0prosUem, żeby cl!.oć t!/111
zajęli stę na poczekaniu oc:syw iś cte bezplatnie, bo i na to je., t
p icarancja . Usly•za!em '?na.ny m.I
Jui; termi n 9 patd::lernflca. A
jeśli =apla.cę? zapytalem, Wted'!I nka~lo sie,
że jest mot(tU>Ość. Poc:zekalem nie więcej nit
1161 QO<f::'fny. al: zied.tie ze st<?n<>·
rotska o:cmochód.
który wlaśnie
naprawi.ono. mont er l>Odszed/ do
mofeqo ze #ubokrętem.,
chwilę
1>?d ubat - Ja sięgną/em de porltela. raplacilem 41 zl<>tych i m.am
lu! ustawione śwU:tla .
PO<taję to jako przyc%11Ttek rln
'111 .ęFw~jl n.i tęnt41 C-O się
komu

.,.,,rac:"a ...

tt

pisze:
,.Nadmienia my.

~e

pojęcie

sługi
n ieop!acatne" u
toYs tępuje .
Ws zelki e

w ykonu j emy
zglo:;zeń".

r

114

1ocm!ec :

wedlug

„U ·

n.as
nie
nC!1Jrawy
1oolejno,cl

Winnych nie mat
„ Jako t:zw. prywatny rzem!P§l1H k caiopat r1110atem &ię ozę&ł-0 w
skle'{!·
„Te.chnoz-bytu"
'f1f'ZY ul.

Konserwator
dostał naganę
PT:?edstębf.Ms twa
Mi~kamot.oej
Łódt

Wyjct§n.tcmu,
Cró.~ poda.rf<-i

Wid.zew:

no na.glJ!n4

małe

K""'7>

Z!CMtol

ueperowa.n11

14

si.erpn.ia".

Prace trwają
Na n-0>tatkę pt. „Z popraw/ca
na twa-ray s.en"
(Z 1Z sierpnia)
odpowiada W.:>jewódzki Ur.:qd Telek.omuntlcacji :
„„ .uprzej'm.ie
wy~niamy.
że
ze względu n.a brak dokładnych
danych ab<ment.a Urzqd nie ;e~t
w .• tanie zająć kcmkrenef10 stan.0101.slca w pow-ybze) spraw i e.
Ogólnie mo.tna jedlfnie stw ierd z!ć.
że nastąp!!a }ut
rna.czna popra·
tva w pracy
centra li „P61ooc" .
Wystepuicic" d.ot. )lcltcr.as
drobne
u st<>rki i po' Pd.yncze u • =knrlzeni a
cf<>:uc za wąs:·l.: lea<> aro" a a llonen tótu .
trudno jedn ak to ooó!e uniJrnq.ć
takich
wypadkó w.
IV
::nviątku .: t11rn ah">1tencL JY.>'lt"1 1pit
wla•uzć 11nkodzen.ta
d.:>
B tura
Napraw.
gdy ż 1eonkretnr r ('klamacle pctmogą w sryblc tm
u.wwa.,,tu u.Bterek.
Pra~e

mające n<I celu <>af.ko ur.i myeiiminowa.n.le
toystępuiącyclt w:terek firwa j q na.dal".

11

Mf'zl!'tenkm.

~-i.al

l'? .
W "'1

'1~7.Vl\ I

„l>llłennik

1..6M
331-ł?

'RF.1'1'..EKTOR'Z:F:

PopulM'DV"

t1l
f>1()1:T'lt<>W"1t11 95.
l Słl • IO
czynne w

MUZEA

SZTUKI (Ul Więckowskiego 36)
czynne w godz. 11-19
łłlSTORll
RUCHU
RE WOL U
CYJNEGO (Ul. Gdal\ska t3) godz. S-19
CF.NTRALNE MUZEUM
WŁO·
KJENNICTWA (Piotrkowska 282)
nieczynne
ARCHEOLOGICZNE l E1'N OG RA·
FlCZNE (plac Wolności 14) godz. 10-17
EWOLUCJONIZMU (parit Sien·
kiewicza) nieczynne

zoo

targowisko

90-IP~

tf'I
fod~

Il)-U.

P ls zci„ do nas .
a w pllnych
111>ra.Wach t&lefonuj ate.

KI N A
„Dzień

szakala„ ang.
godz. 10. 1:1. lłl. 19

· IWANO WO - •• synowie S?.eryfa"
USA Od lat t5 - god%. 10,
1U5, 14.30, lT. 19.30
LUTNIA
„\Vielld Gatsby"
USA. od lat 15 godz. 10. 13. 16.
19
P OL ONIA
„szc:i:ury Paryta"
franc . b/o godz. IO, 12. 14, Hl,
18. 20
PRZEDWlOSNlE
„Mt' Majestyk" USA od lat 15 - godz. 10,
13.15. 14 30, l't. 19 .30
WlSt.A - „Mści.ciel" USA od lat
18 l(odZ IO. 12.15 14 30. 17. 19 .30.
wr.OKNJARZ - •• Svnowie szeryfa„ USA od lat 15 (Od2. 10. 12,
lł. 16. 18. 20
W OL NOSC - „Królewskie marzenie" USA od lat 15 - godz.
10, 12.16, 14.30, 17, 19.30
ZACH~A „Wted y p owiedziałem nie" (A) radz, b/o godz. 12, 13.45, 13.30. „Zew krwi"
ang. od lat 15 - godz. 10, 17,
19.30
STYLO WY-LETNIE „Pojedynek na szosie" USA od !at 15
godz . 19 .30 (kino czynne tylko
w dni pogodne)
T .\ T R Y· LETNIE
„ Sędzia
:i:
Tek8aStt" USA od lat 18 godz. 19.15 (kino czynne tylk ~
w dni pogodne)
LDK - „Ziemia obleconaH pol.
od lat 15 godz. 15.15, 18.45
STYLOWY „ Wieczne pretensje" pol. od lat 18 godz. 16. 1&,
20

STUDIO - „Swobodny oddech"
(A) węg. od lat 15 - godz. t&,
18, 20
GDYNIA - „Kamo
ostatnia
mis.l a" (A) rad z . b/o - godz . to,
!2.ló. 14.30. P O ŻEGNANIE
Z
F ILMEM: .,Próba terroru" USA
od lat tS god-z. 17. 19.30
TATRY - „W pustyni 1 w puszczy" (A) poi. b/o. godz. 15,
„Straeh" poi. od
lat
15
godz . 10, 12, 14. 19.30
DKM - „J'oe K1dd" USA od lat
15, godz. 16, 18, 2IO
MŁODA GWARDIA
.,Miast o
niezwykłe
Warszawa" (A)
pot. b/o l(OdZ U.45. IUS. „Zło·
to dla w:uchwałych" USA blo,
l{odz. 10. 16.4B. 19.30
MUZA - „Ulzana" - wódz Apaczów" NRD b lo godz. 16,
1H3.

APTEK

Piotrkowska 127, R:>.;go wska 51 ,
R
Luksemburg 3 lboks), Nlc!ar nlana 15 (boks), Pabianicka
218. Łanowa 129/131 (boks), Obr .
Stalingradu 15
SZPrnALJ
POt.OW t CTWO

gpdz.
19.80
„słomkowy kapelusz"
ARLEKIN - godz. 17.30 .,Tymoteusz Rymclmc!"
PINOKIO - godz. 1,.30 ,Przygody rozbójnllca Rumcajsa"
Pozostałe teatry nieczynne

BAl..TYK od lat 15 -

I

DYŻURV

czynne od 11-18 (kasa do 17)

te

„Odpow iadając
na nOf<?,tkę pt.
„A woda tteieka" uprzejmie in·
formujemy. ~e taki fakt rzeczywl§cle milzt miejsce. Po dokladn.ym
spratOdzeniu
o.'oo!iczno§ci
stwter<Szono, że winę za to pon.o• i k<m.s~ d0711C<1Dt1 ob. Syl·
111e1tter .Do b1'zyck!.. kt6f'e90 ukara-

221· 19

r ola"

N"
"

M()Tl,tU&Zkl.
KupowaZem tu koszu!kj fll:'oł.acyjne,
ta.4my iroiacyjne I tnne artykul11 potrzebne
elel.:trylrom. W lutym lub marcu
jedyny tak! sklep w LodZi zlik·
wictawano.
Jednocześnie
zacEąl
się remont
przeznaczonego
d a
niego lok<Hu przy ul. .Zerom.skte(10.
Już wrzesten,
ale remont
wciq:ż
trwa
!
oczvwlścle nikt nie jest winten I A ja
i Inn.I tacy jak ja . mus-zą szu l«lć okazji. żeby
kupić potrzebne
nam rzeczy w Warszawie, Katowtca.ch - gdzi.e trie &!.
Tak postępuje z nami poważna ,
zd<J,waloby się. c.mtr<tla tech ni.czria I''
Zbign ietc R.
('n.a,-u•is ko i adr~ .
t y t ko d a w; adomoścl TC' '' l

ulic

D YŻlJ'lł.Y
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MUZYCZNY

Korzysitając :ieszcz., z pięknej Po- je tr..idytje koncertów letnich. oraagOdy Ftlllarmoma Lódzka klontynuu- n±z<>-.nych POM siedzibą Filll.armoni.i. W sobotę 8 'Nt'Ześni,a o godzinie 16.30 odbędzie s i ę lronoort w
muszli lroncertowej w parku n.a Ju·
t>i.ak, J. K&rbom\S!ki, T. Kaźm.iel'CMk,
lianowloe, a w ni.ee! 7.J.ele - 7 \VT7.eśnia
K. KooiszelWsJta,
K. K.OIOd:deJczyk
~ gOOzl!nie 1l w mu.szM koncetl'towej
A. Kon.kieł, L. Kowa.Jska, ·T. Krzesi6·
w PM'.lru na Zd·r owlu .
&ki. J. Kttba.cka, D. Kub iczek.
z.
Orkiestrą dycygować bt:<l!Zle z. Szo..
Lelonkiewiez, A. Pa07.Ó5ka, H, llll.clla7 września br. w godzina.eh
od będą przystanki traniwaijowe 01raz stal<. a ja.ko solista wystl\P!i artysta
łomgka . H. Nowak. ;z. Pantt, M. P aTeatru
W iellkiego w Lodzi - T . Fi4 do 15 - ze względu na wyścig przys.tanki autobusów linii .,51".
rzęczewska. W. Paslńska.. A.. P asbusz•
tas - bas.
motocyklmvy
o
„Zloty
kas·k "
ka, A. Pawlak. B. Pawlicka, T. &a.
!'UCh
dzymltiska. T. R.oslcka, 111. Rucllisk l, ..Dziennika Popula.rnegQ" i
'F'. Sikora. I. Split,
J . Stankiewi<!Z. kołowy na ul. ul. Inflanckiej
E . Stańczak .
z. Sa>azepania.k, H. Spornej .zoo,."1anie zamknięty. AutoSzczepaniak. L. Trietilllkow, T. Wes-rr
czak S. Wodnicka. L. Wt'z,OS. L. Wa- busy linii .•81" i „N" od zbiegu
lak. B Zy<LleWSka. B. Domagała. z . ul. ul. Lagiev1rnickie-j i WarsU1w·
Ga.won. o. Ga.wirysiak, T. l\flnkner. s . skiej kierowane będą w obu kieWydzi ał Handlu Urz ędu D~ elni wisko , na specjalnym
wyłożonym
l\lroozek . z. S.hko.rska, L Sl«!z:lń~ll:a,
runkach ulicami: Warszawską. Wy- , cowea:o Lódź-Bałuty poinformował tryl i nklł p lacyku. Teren ten upoA . WoJtl!:owia:k.
.
na.s, ze od 5 bm. przy ul. Brze- rządkowa.li i urzĄdzili
w czynie
' Serdacamie gr;i.JU!ujemy !
c~eokową. .stzy.Jtowską. Na zmie- sldeJ "I koło uJ. W o jska Polskiiego, społecznym pruownloy Rej onowej
n1onym odcinku trasy obowiązywać czynne będ:l,ie k olejne małe ~go- \Służby Drogowej.
(jp)

„ Za wvnlkle
njeporonmient•
przepraszamy JGttenta".
Tyle na dzM 0 tej jednej sprawie, ale nie k01tiec o podobnych.
Zate!efon.owal do nas wcrora1 p.
C.e rek' O (nazwl.sk() I a.dre,, zna·
ne redl t mów!:
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JARACZA - godz . 19.30 „Tango"
godz. 19.13 „Ciotka Ka-

Koncerty ogródkoWe
Jeszcze jedno

395•15

7.15

bez „zielonycl1 linii"

„Kabaret" USA

Kruzoe" (A) radz. b/o g odz. 1e,
17.45, ,.Czyste ręce" rum. od lat •
15 - godz, 19.30
HALKA - „Tajemniczy blondyn
· w czarnym bucie"
franc. od
lat 15 godz. 15.30, 17.30, 19.30
PJONI ER - „Gappa" jap. b/o gOdz. 15.30, 17.30, „urodziny Matyldy" (B)
pol. od lat 15 godz. 19.30
P OltOJ - „W drOclze na Kasjop ej ę " (A)
radz. b/o godz. 15,
„P ierwsza spokojna noc" wł .
od lat 18 godz. 17. 19.30
REKORD - .,Siódma lrnla " (A)
rad z. b/o - g-0dz. 15.30, 17 .30.
„DnJ mlłokl" (B) meks . od lat
15 - godz. 19.30
ROMA - .,Uc.leczll:a przez pustynię" (!t'anc.) od lat 15 godz. 10,
12 .15, lł .30, 17, 19.30
ST OKl „śmiercionośny ładu·
nek" USA
od lat l5 - g odz.
15.30, 1T.30. 19.30
SWIT „Bitwa w w4wozle'• (A)
radz . b/o,
godz. 15 .30, 17.30.
.. Motocross•• (Ą)
czech. od lat
15. godz . 19.311
S OJUSZ - nieczynne

TEATRY

na dl\·~ upac,
MPK W-OŚĆ d-OjazldGw do lJag'iewni.k, Ann·
n.as,
U w naJbUższą rómkQ I Paa<k.u 1 l\1a.)a.
niedzlielę, ? wneśni.a, W)'ICOft•J.e ,.zie·
Wydaje nam się, że Jeśll upaly ulone Jin:ie" do Grom.ile,
W iśniowej ID:ymuJą
się, na.leżałoby uruchomić
pn;ynaJmlllieJ
Jooną
,,ziel•O<IU\ Unię"
G6ry i Malliiki.
PozostaM!i.a jesrJcze
do
Wiśniowej G&ry, g,dzle jest basen
ty!k.o .,?.llełO!n.Ą linię"
do Sokd.nik aiEnący
się dlO'Prą opl.nią lod'zian.
~ przynieka wwię.ktr1.;yć
częstotll(kas)

I

147·! 8
835·'5

Pog otowie ciepJo \ivnlcze
253-U
Centrala informacyjna P KO 141-!15

lltim o że
aa.wiadomiło

Zmiany trasy autobusów „81"

W•91

C89·32 ; 245·'1'2
oświetlen ia

Czy nie szkoda sło,ńca

•

W AZNE Tl!:L8FO NY

lnformacja telefonic;roa
Sttat Pożarna
li. 6lll•ll„
Pogołowio Ratunkowe
In formacja koleJowa łi55·S5,
ln formacja P KS:
D wotzec Centralny
Dwotzec P6lnocn~·
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie l(az1>we
Pogotowie Energetyczne
Rejonu P6łnoc:
Pogotowie 'Energetycme
Re,lonu Południe
p ogotowie Energetyczne dla
odbiorców przemysłowych
Pogotowie Ener get)•czne

ków „ Stomilu", pn.y u l. Balo nowej
d la za łogi „Uniprotu", a ogród w.
rejonie u l. Lawino wej
otrzym ają
p r a cownicy „ A nilany". Oook trzech
istni ej ący ch
ogrodów
campingow ych w A ndrespolu, które zostaną
powlE:kszone, po wsta ną nowe ogrody tego typu w okolica ch S trykow a 1 swęd owa.
(Kas)

Przyszła

P OPULARNE -

od lat 15 - godz. 16.30, rn
1 MAJA „Przygody Robinsona

Czyit.elni-

19 . ~0

OKA - „Sąsiedz i " pot. od lat 15
godz. 10, 13, 16, 19
P OLESIE „Dekada
strachu"
fr . od lat U godz. 17, 11.15

Szpital tm.. JOl'dana
(Prz~'l"od·
ntcza 7/9)
- d zielnica Wid7..ew.
z dzielnicy Bałuty Poradnia K.
ul.Snycerska oraz gminy:
No.
wosolna. Andresoot t Brójce.
SZJ)lital \m, l&durowlai:&
(Ul.
M. Fornalskiej 371 d z ielnica
Polesie.
z dzielnicy Górna
Poradnia K - Pn:yb:vszewskiiego
32 oraz Konstantynów.
Szpital im. Jt!opernika
<Pabia·
m cka 62) dżielruca Górna.
poradnie K - Odrzańska ,
Cle szk:ows kl e~o. Lokat.o'l'Ska i Rzgo.w .
ska oraz itmina Rz.gów 1 'Z dzieln tey B ałuty. poradnia K. Ul. z
Pacanowskiej.
l n&tytut Poł.-Gin. AM (Ul. Słe'·
ltnga 13) - PołożnJctiwo - dZl.el·
n ioa Sródmldcle,
z dzle lnlc:v
Górna poradnie K . z ul. Feliń·
skiego l Zapolskiej oraz z d%ieln1cy Bałuty, Poradnie K - u l.
Mar:vnaJI'Slm.
SZ1>ftal Im. Owte-skłod<>w&kł~
- Mi asto t gmina Zl!ien. m!.asto
Zgierz. ul. Pa.r.zeczewalca.
gmina
ozorków. !!!Tlina Pa.neczew Ot'az
położnictwo z miasta LOdz1 d:i!eln!.oa Batuty. p<>radnie K u l.
Sędziowska.
L1belta.
Bydgoska.
Wielkonolskia, Traktorowa I Ry.
d:oor-111a oraz miasto l gmina Alek·
sandrów
Instytut Poł.-Gin. AM (Ul. Curle·SldOdoWskllej 1s, - Gi neko.
1og1<1
dzielnica Sródm!<eśe1e
W~dl')CW

I z dzlelnley Saluty

dobę.

I
„„
RATUJ ZYCIE!

oT.:;l'R'~ eFA't§JF.J~ , , ,•4".i".FftAr:;t;f.:;łt#jjj ,,, ~ ·

(

po.

r adnie K - Sędziowska. L!belta.
Wielkopolska. Tralc1xYrowa. Bydgoska. Rydzowa.
Chirurgia. ogólna - Bałuty Szpital im. Jordana (Przyt'odni·
cza 7/9) Górna Szpital Jon·
schera (Milionowa 14); Polesie Szpital im . Pirogowa (Wólczań
ska 195); Sródmleścle Szpital
im .
Barlickiego
(Ko pcińskieg o
22): Widzew - Szpit al im. S onenberga (Pieniny 30).
Chlrurg!:t urazowa
Szpital
i m. .Tonschera (M!l!onowa 14).
Neut'OChlnirgLa
- Szpital tm.
B arlickiego (Kop cińskiego tt)
Laryngologia
Szpital
1m.
Pirogowa tWólozańska 19S)
Okulistyka - Szpital Im. Barlickiego (Kopcińskieg o :m
Chirurgi.a I laryngologi.a
dzie·
clęca Szpital im.
Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chl.rUrg[a
SZCZękOWO·twanowa
- Szpital Im . Barlickiego
(Kopc!ńskle~o 22)
TuksYkologia - Instytut Medy.
cyny Pracy (Teresy 8).
Ogólnołódzltl Telefoniczny Punkt
Informacyjny
dotyczący
pracy
placćwelr służby zdrowia telefon
616-19 czynny :test w godz. ~-15
oprócz niedziel I llwl•t.
TELEtl'ON ZA UFANIA - 337-:n
czynny w dni powszednie od
lS-7. w niedziele 1 święta całą

DARUJ
K
A EW
1.-..„•.„_,.QJt.-••••

--
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LASOM SPALSKIM NA ZDROWIE
Nie tylko lasom i nie tyliko spalskim.
Każdy mieszkaniec naszego miasta ma
w pamięci te, zwłaszcza jesienne,
• • • mgliste dni. w które z wiatrem przychodzi odór wy21iewów z „Anilany".
Jeśli dobrze po.szukać. 21najdzie się ieszi=ze w
Lodzi sporo ósób pamiętających okupacyjną
produkcje włókna wiskozowego w widzewskich
za.kła.dach „Zellgarn" I trMiczne skutki obficie
wydzielających się gazów. Włókno wiskozowe
wynaleziono przed wojną. nie stanowi więc
ostatniego krzyku techniki. jedna.kże wcią.ź jeszcze nie mozna. się bez niego obejść t jego produkcja jest w systemie polskiego włókiennic
twa niezbędna. Stąd wiskoza w .. Anilanie" 1tu
jej godziny sa Policzone!) we Wn>ctawiu. Chodakow ie, Jelen iej Górze. oraz - co nas obchodzi najbardziej - w Tomaszowie. Nowv pod zi ał administracyjny w niczym n ie zmien i bli·'kich powiazań l'...odzi z rejonem Tomaszowa.
P ije my tamtejszą wodę. lubtmy lasy spalsk'e
i niedaleko stamtąd mamy własne „Morze Łódz
k ie" na Pilicy. pod Sulejowem. Bezcenne te,
życio- i zdrowiodajne skarby byly do niedawna niszczone. a c-0 najmniej z:a~oż.one
orz.ez
wyziewy zakładów „Chemitex-Wistom".
Wyziewy łe to - sia.rkowod6r, dwusiarczek
węgla i dwutlenek siarki. Z kominów fabrycznych wychodziły w ilości jednego miliona dwustu tysięcy metrów sześciennych n a go d z i o ''
a więc - kilkunastu millon6w m sześc. w cią
gu doby. Ich wpływ na zdrowie mieszkańców
Tomaszowa b.vl fatalny. Aby je ratować. wielkim nakładem kosztów zlikwidowanó osie:1le
mieszkaniowe oolożone zbyt blisko zakładów.
Ponad 2200 ha lasów cierpiało od gazów. z.a~ożony bvl rezerwat przyrody „Niebieskie Żr6dla". bliskość zakładów mogła być grpźna dla
Zalewu Sulejowsk1eE(o.
W tej sytuacji zakłady stanęły wobec kon ieczności zmniejszenia produkcji o 40 pMc.
Skutki gospodarcze takiego posunięcia byłyby
doniosłe. Mowa tu tylko o Tomaswwie i okolicy. A swoje, podobnego rodzaju problemy
ma Wrocław. Chodaków i Jelenia Góra (nawiasem mówiąc. w Jelenlei Gór7..e sytuacja jest
jeszcze gorsza) Powiem więce1 - wiele krajów
boryka sie z analogirznvmi
trudnościami. a
wysiłki uczonvch by zara.dzlć złu przez dziesią.tki łat pozostawały bez rezulta.łu.
Z trzech wymienionych gazów: siM'k-0wodór.
dwutlenek siarki i dwusiarczek węgla. ten
ostatni nastręcza] naiwlęcel kłopotów. Wynikalo to z ieg-0 osobliwvrh własności: ieśli występuje w duivch steżeniach . latwo !(o re;<Eonel'Ować. Nat.omia.st rozcieńczo.ny w P01Wietrzu
lub innych gazach. był - nieuchwytny. A przecież w takiej
p05tac! pojawia się przy orodukci i włókien wiskOZOWVC'h. Człowiek. nie mogąc go unieszkodliwić
rozprasU!l w atmosferze. Cza~em w\atrv unosiły go daleko i to rozproszenie było skut.eezne. czasem - w niesprzyjających warunkach atmosferyc7.mych. gaz

Plany

•
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- Przez dłuzszy czas nie było
pana. w kraju ..•
- Tak.
zrealizowałem ostatnio
w RFN wspólnie z Edwardem Że
browskim krótki film dla t.a.mtelszej telewizji
zatytulowanv .• DY·
żur n-0cny". Zajęło to nam niewiele czasu. bo zaledwie miesiąc. Natomiast przez prawie 6 miesięcy
pr-0gramowo „pauzowałem". Wydało ml się
bowiem - oatrza<' na
moja filmografię - ze nakre<'iłem
zbyt wiele filmów w krótkim czasie I że nie można tak rabunkowo
eksploat-0wać swoich sil. bo grozi
mi po prostu wvia!owienie l oowtar7..anie siebie w kółko.
Spędzi·
łem wie~ świadomie tych 6 miesię
cy na podró:ia<'h. Teraz zbieram
się do nowych projektów. napisałem parę
szkiców
scenariuszy.
Wspólnie z Edwardem Żebrowskim
opracowałem też parę tekst6w telewizyjnych.
Jeśli chodzi o to. oo najważniej
sze. o mói następny film w kraju.
to sądzę, że zima przvstapię do
zdjęć W tei chwili oracu1ę Jeszcze
nad scenariuszem i nie cht'iałbvm
za wcześnie zdrad7..ać. o czym on
będzie. Zamierzam wróci<.' do pewnych pos7.ultiwań
formalnvch w
dziedzinie dramaturgii. :iaorooonowaf. iakąś formułę mniej
utartą.
Może to będzie film dzieiacy się

dla czławieka i jtigo
naturalnego ot.oczenia.
W przymusowej sytuacji zakłady tomaszowskie zwróclly s.ie o romoc do Instytutu Włó
kien Chemicznych w Lodzi. Doe. dr J. Majewska mrganizowa.ta. zespół, w skład którego
oprócz pra.eowników instytutu weszii „rzedstawiclele za.kładów „Chemitex-Wistom" I Zjednoczenia.. Wyniki pracy zespołu oka.za.ły się rewelacją w ska.U §wia.towej znaleziono· pierwsZl\
i jak dotąd jedyną metodę odbierania dwu•
siarczku węgla z wyziewów fabrycznych. Nie
wdając się w jej zbyt szcze,gółową charakterystvkę. wystan'.'czy powiedzieć. ze po przejŚ('iU
speejalnej kąpieli absorbeyjnej. gazy szkodliwe zamienione z.ostają w s iaircza.n sodu. Jest
to substancja oboietna. utleniona, jeśli wraz ze
śc iekami dostanie się do rzek.i. to fakt ten w
n iczym nie zakłóci zachodzących w niej procesów biologicz.nvch. Zresztą wsoomni.any zespól
pracuje nad tym. by substancję tę odzyskać.
bowiem da się ona wykorzystać w przemyśle.
Metoda zostala wypróbowana w praktyce. w
za kładach
tomas7JOWskiich. Jeżeli P-OCZallkowo
wspomniaJ!l.a kąpiel absorbcyjna pochłaniała 30
proC'. gazów, to wkrótce o.si.ągnięto 95 proc.. co
oznacza zlikwidowanie problemu. Podkreślić należy, że metoda. ;jest tania., można ją za.stosować przy wykorzystaniu Istniejących w fabrykach ul'Zl\dzeii. Tote:I: uzyskała pa.tent na. Polskę i wszystkie kra.je RWPG. a takze Jap()nię,
Finlandię, RFN, USA i Anglii:. Poza tym zespól kierowany przez doc. dr J. l\la.jewską
otnymal n3gl'Odę I stopnia Naczelnej Orga.niza('ji Technicznej.
opadał, tworząc zagrożenie

I

N /z:
laureat
festiwalu - zespól „.4gidel" z
domu
kultury
naftowców
i
chemików
w
mieście Salawai.
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opinie Krzysztofa Zanussiego
w różnych
płaszczy-z.n.ach czasowych. może nawet komedia, a może po prostu zbiór przyPQwiastek.
które chciałbym ująć w jakąś całość. Chciałbym

kontynuować linią

moich
poszukiwań, filniów trudniejszych, co po „Bilansie kwartalnym" wydaje mi się naturalnym
płodozmianem.

sci warsztatowej, jaką w swej karierz.e spotkałem tylko raz, pracując z Janem Kreczmarem, a.ktorem mniej więcej tego samego pokolenia. On również posiadał tą
5amą zdolność panowania nad wyrazem olbrzymią elastyC7lilość i
swobodą środków.

, _ Czy film będzie wyświetla.ny
Film zrealizowany w
~FN · w Polsce?
po~stał. w oparciu o. scenariusz
_ Racze· nie, bo 1 jak? Pokapanski 1 E. Żebrowskiego, drukol
. In .
„
wany w war~awskim „Dialogu"? z.ać go .w erygina eJ wersJi z g1o- Tak. Ponieważ akcja toczy się sem spikera, ~tó.:! by czy~s be:
z.a granicą, scenariusz nie nadawał P~n.:'Y dialo„i
to ~onse ' po
się właściwie do realizacji w kra- mewaz dialog
stanowi cały sens
ju, więc wydruk.owaliśmy go przed ':1tworu. Dubbingować g-0 -:-- to tąkdwoma laty w „Dialogu". Nieocze- ze nonsens, bo dlaczego me mogłyk.iwanie zjawił się kontrahent w by zagrać tego dwie polskie aktorpostaci południowoniemieck.iei tele- ki od nowa. Tak to już bywa z
wizji w Saarbruecken, która z.a- utworem telewizyjnyn1, który jest
pragnąła zrealizować na podstawie bliższy teatru i właściwie w każtego wlaśnie
tek.stu film telewi- dej strefie
jązykowej trzeba go
zyjny. Udział Polaków w tym fil- robić od nowa.
mie był znaczny. Po.z.a dworna sce:
_ w czasie swych podróży obejnarz.ystami .i reżyser~. był polski rzał pan wiele filmów, był pan tez
operator Wit-Old Sobocmskl 1 komf t'
h
C
M k .
pozytor Wojciech Kilar. a także ta es !~a 1ac w ~noes,
os w!e
aktorka Jadwiga
Jankowsl"1-C1e• . . Berl_1:me Zachodm.m. Jak . rysuJe
slak.. kiora zagrala w filmie r~ S$ _dz1s. panorama filmu światoweJugosłowianki,
siostry szpil.aj.Il~ C'o ~ ~tore _utwory z obejrza~ych
studentki medycyny, przebywają~~ osfaJą10. z~b1ły na panu najw1ękbez ważnej wizy w Niemci..ech
lil'et· wrazea1e?
chodnich.
Dziewczyna, zaiwcban.a . ,-- ~ede
wszystkim odczuwa
w swoich chlopaku, dorabi~. t1Y*"1- -ś;I~· ~ość kina krajów Trzeciera!lli u ba.rdzo ktopotliwej•··:i roą• go S~f~f.-. . To kino, lctóre tata caczącej pacjentki, d? lttOrłi~
~i:-· r„o~:rtsi. coraz wyraźniej staNiemi.a nie chce iśc ~~t~" OO)jlle- ,1~ $W ol!e~ w kulturze światogo dyżW'U, mimo w~kięa
cent- · wej. Ó.(ltt.il/j$<11~ tej kulturze barktorą pacJentka plam.
.
tlzie} wveob1l~anej nie dociera
.
·
io
ę(l#wa
·
· .-:"'· .
·
' .
Pa.:Jentką Jest. , ~- ~ • ·
J~ZO'z.~ · '&~· .~ego widza. C<;i1
baronowa,
1>.io el <:ai:ę Zyl:le )est t.!!z. -t!11eśi:li!1 j~~ atrakcją festiwia.s1:1w1e w1e1.1.>!m ~1Wtt.i01 W1 wii!I. ~ra- .6uf ~#Y afrykańskie.
óe.wwsn1e ooe#WI 5lę ~ <11.aC~Ją• Ę'o;ia.W}ajl} :;;:ę 'll(IW<:! kinematografie
cynu Ją ooo~ UMS Da.W1 .91~ Ko-- k~iQ'>V' @~~cl} . E'lmy połud,,1.1em swoii;.11 ~Jł<~yc4 na noc. P>e- ruo:wii.itńi~~i;kfo ·· j:il~ :Q.a\vno zy·~gmare.K i . triumtu)e
w. l!'W<ll~l s~fy · i>~a · 'Qi>mte~a i dla
cymcz.neJ wl-e~ .~ .i;a p1eru~ttze '!11l1ł!! .u~~ymiJJ~ ebJgl&. oją orywolllo Je,J ·wi;i.r,..u.o, -~~ ~s1~~~ ~in:diws6. ·KlfiQ. .. ą.tą.)e . ~li: bardziej
>L.czi::;cte; ·t><ll'l:1~i.v'A<: w~CL/'.ll. lLl<lZl 1 rui:IW~~ir,· a'.-S:woł~tt ~rlalizm
-

za

wzol.j.d~i!: w-:.m~p ru.~.W!ilc,:~ pia·
wie tQ ·~u, ~- z.~a~ ~cu . mu\)i:c.·
1'0, ie jes·L 'śairiocita i ·rt!Roi:iiu nie•
poLrz.eb~a, me Jesi dl.a ~leJ zyciową poraz:11.ą, , puruewaz st.ac Ją na
to, aby ludzi Kupowac. Jest to taka pr:e.ewrotna . powiastka, oparta
prL.ede .wszystkim na . dla1ogu dwu
osob. Film tt'Wa godz.in~ 1 ~kazany będz.1.e w l . P.rogr~uti IV. zachod01omenueck1eJ w listopad.z.ie.
Główną rolę, baronowej, gra baIdzo z;nana
aktorka niemiecka wlasciwie już cizi$ niemiecko-anglosa.ska - Ellsabeth Bergner. Licząca 78 lat artystka specjalnie przyjechała do RFN zz Londynu, gdzie
miesz.ka
1933. r •. po opuszczeniu
hitlero~s1t. 1ch N1em1ec.
W lata~h
czterdziestych wy~tępowala . ,w filmach hollywodz~1c~, a dzb prowadzi czynne
zyc1e artystyczne,
gtównie w Anglii. Nledavmo wystąpila w szt1;1ce „Zabawa '" koty" w Londynie.
Pani Bergner . jest aktorką w
pełni sił i o niesłychanej sprawno-
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Jeśli chodzi o kinemat-Ografię o
tradycjach, można tu śledzić konsekwentną dominację autorów wybitnych, którzy dl'!Starczają
dziel - wydarzeń roku. Tak zakwalifikowałbym telewizyjny film
Be'!'grrfana „Sceny z życia malżeńskiego". który może nie usatysfakcjonował mnie tak jak inne filmy
tego twórcy. ale jest z pewnością
p0zycją znacząca. Zaliczyłbym do
takich dzieł również film Antonionie!'(o, który po paru tatach milC'zenfa oowrócił do dawnego kręi::u z.aintere$ow~ń . i dał bardzo. ciekawe nowe u1ec1e sw?l~h w1ecz.D''Ch tematów w„ postaci filmu „Zawód - reDOrter .
Do znaczących zaliczyłbym też
kilka z nowych filmów amerykańskich. Kinematografia USA. z:wla.:
szcza w
tematyce ws półczesnej,
zdradza dużą żywotno ś ć i idolność
r~owania. na aktualne wydarze-

oia
nastroje. Stąd też wymienię
ciekawy film Boba Fosse'a „Lenny", a także dwie udane kontynuacje - zaskakujące,
ponieważ
kontynuacje robione zwykle ze
względów komercjalnych były najczęściej źałosnyrni cieniami pierwowzoru. Tymczasem zdarzyły sią
dwie naprawdę ciekawe; przede
wszystkim „Ojciec chrzestny cząść
II" Coppoli, która wydaje sią P-Od
pewnymi względami bogatsza i
mądrzejsza od części I a także
druga część „Francuskiego łączni
ka", w której nawet zmienił się
reżyser,
zmienila się konwencja,
a p0wstal film ŻyWY i ciekawy.
Zrobił też na mnie wrażenie nowy film Cassavetesa „Kobieta pod
wplvwem" oraz wyświetlany już
\ od roku,
Polańskiego
„Chinatown":
Z filmów kirajów socjalistycznych szacun~
~zbudzają dzieła
twórc?w .węgierskich, którzy zd?b:ywa1ą ciągle
~grody na fe.st!walach.
Na festiwalu w Berlinie
Zachodnim
Grand Prix zdobyła
bąedzo
interesująca
„Adopcja"
Marthy ~eszaros. a na. festiwalu
w Moskwie Zolta.n Fabn .o~
nagr~ę za orygm~.lne dzieło „Nie
dok?~CZO~e zdanie ~ oparte na P-Owiesc1 T1bora Dery ego.
Jeśli chodzi ! kinemat-Ografię radziecką, to oglądałem na festiwalu
w M-0skwie wielki .~produk.cyjny
utwór .,Ders!-1 Uzała , reżyserov.:a
ny Pr:z.~ Akir~ Kurosawę. ale mewątpllw1e nalezac;v ~uchem ~ nawet fOlrn14 do kinematografii radzieckiei oraz dwa filmy,
które
wydały mi się rewelacyjne, a mian-0wicie: ,Zwierciadło" Andrzeja
.rarkowski~go, utwor bardzo glę
bok.I, wieloptaszczyznowy, któreg-0
maczenia dzis trud.no przeceniac,
choc jak kazde dzieło awa.ngar~o
we wzbuclza rowmeż kontr~wersJe;
ctru.inm filmem. który zaim?Gnowal swoim bogac~w~. lllSCElill;Z.3cm. a także sw11~~ścia był
fi!Jn
Klimowa „Agoma • W sposób ruew czasie l wojny
światowej, a
także oostać Rasputina, przedstawianego bardzo interesująco i piastycznie.
Do tych wrażel'I, budujących mój
obraz . swiatowej
klnematogra!i.l,
~orzuc1łbym Jeszcze naz.wisko Wer·
nera Herzoga. autora filmu „Ta1emn1ca K.aspara Hausera".
. Niestety, wiele SWJadcz.y o tym,
ze nastąpił pew1en zmierzch kinemat.ogra.tu europe1skiej. Poza tilmami ~isz.pa.now Saur~. i Bwiuela,
~~~ .s~ódz.iemn~mo~ P<>WStaJ.e

il~cu.s1:i~w~le udało rrJ~to!:;;t~

nio OJ{lądać już nic,

wzruszyło

czy

00

by mnie

zaciekawiło.

Efektownie WYWażon.e proporcje bryły - zdobią ją atrakcyjne. arkadowe loggie I tarasy z
widok.iem na park, nieźle i dziś zachowany.
Zasługuje na szezególną
uwagę
jej wnętrze również eklektyczne,
w większości renesansowe, znakomite wykonawstwo elementów stolarskich' i kowalskich, dalej stylowe boazerie oraz strop it.d.
Ważne. że wys.trój w iW zachował się bardzo dobrze. Wn lkliwe
badania przeprowad,:iła tu niedawno mgr Elzbieta Kajzer z
Pracowni Dokumentalnej Naukow<r
Historycznej Pracowni Konserwacji Zabytków m. Lodzi. która podejmuje
szereg monograficznych
opracowań zabytków naszego miasta i województwa.
Obecnie zmienia się użytkownik
tego t'iekawego obiektu: mieścić się
tu bedzie bardzo reprezentacyjny
palac ślubów oraz naturalnie sale
bankietowe. gdzie nowożeńcy będą
mogli obchodzić ucz.ty weselne w
nieszablonowym wnętrru.
Sąsiednią willę przy ul Worcella
618 mprojektowal z kolei - zaproszony przez Reinholda Richtera architekt łódzki Ignacy Stebelskł.

Zbudowana

w

latach

1904-1905

wartością architektoniozną nie
stępuje &wojej nieco starszej

uka-

miennej ,,siootr.ze".
Wzniesiono ją w styliu ek:lektyczno-romantycznym, ho}n'ie szafując
modn.vmi wówczas el·eme.'1tami secesyjnymi. Również i .sam boga~y
wystrój wnętrz nawiązuje detalami do architektury tego okresu.
Obok stylowych kominków
zachowały si ę
oryginalne secesyjne
meble. barwne witraże, itd.
Obecnie znajdują się tu zakłady
poligrafii
Politechniki Lódzkiej.
Jednakże dla
lepszego i bardziej
sensownego wykorzystania a i zachowania zabytkowej wartości tego
obiektu oostanowiono urządzić tutaj klub dla pracowników naukowych Politechniki Łódzkiej.
Decyzja bardzo
s.J.us-z.na ! Nie
wątpimy
bowiem. że nowy użyt
kowntk jeszcze tro..c;kliwit>j zadba
o zachowaniu w dobrym st-~nie tej
willi-pałacyku. a ci:łonkQWie klubu
w tak stylowym wnętrzu. stwarzającym dobrą atmosferę do intelektualnych dyskusji
i odpoczynku,
czuć się będą dookonale !
M. JAGOSZEWSKI

~./HH./D"'U7H./H././~h97HhW'H.///////JW"U./D"'/H/b

:& ::kuai:trs:·::naJiM&W'.·:~~P:Y.~ ·~śi:i
§wiata ·rak' gdyby zmalał ·blltaihio. ~kletu ~~~~ekart~~~:1~~
długich

TASS

---Nowi użytkownicy starych rezydencji

iękmość
architektonicznych
zabytk.ów naszego
mi.as.ta
ie sposób przecenić znaczenia opisanego
(pofabrykanckich
palacywynal.arL'ku. Korzyści ekonomiczne i
ków, a przede wszystkim
efektywny ratunek dla zagrożone!(o śro- czyruizowych kamienic) Zi!lajduje się
dowiska naturalneE(o a przede wseyst- przy ul. Piotrkowskiej, stan-O'Wląc
kim - likwidacja za!?I'OŻenia dla rorowia ludzi jej oryginalną 07.dobę i nie lada
pracujących w tei dziedzinie przemysłu. Ale atrakcję. Jednakże spotykamy
je
nie za.kończyłbym na tym tej próby oceny. We- również w innych punktach Lodzi:
sizliśmy bowiem w okre.<:. w którym dokonywa- i tak np. zasługują na uwagą dwie
ne oceny winny być uoi.rólniane. przedstawiane reprezentacyjne wille przy ul. Worjako cechy charaktervzujące olt'res między ko- cella 6/8 oraz 10/12.
lejnymi zjazdami partii. Czego w okresie tvm
Były one kiedyś
rezydencjami
dokonało łódzkie środowisko na.ukowe? - Wy- fabrykantów łódzkich, ściślej mómienie trzy wynala2ki. których znaczenie wy- wiąc należały do rodziny Richtekracza ooza !(l'anlce naszego kiraju. A wiec - rów. Dziś stanowią jeden z nieliopisana. wyzej metoda absorbcji dwusiarczku cznych przykładów willi-pałaców z
węgla. metoda a110to-na.siarczania docenta Z. Ha- tego okresu.
s!a ł ml'toda „wiru stacjonarnego" we wł6kienPierwsza z nich - tą pod numenictwle.
rem 10112 - zbudowano w latach
Nie podejmę się oceny czy to dużo. czy ma- 1898-1899. Autorem pro.iektu
byl
ło. Jest to nie\'Vato!iwie udzia.1 młodego łó<k>- wychowanek Akademii Sztuk Piękkieito środowiska naukowego w nauce śwlato- nych w Petersburi:iu - architekt
wej - dowód krzeonięcia · i tozwijania się tego Piotr
Brukalski. a zleceniodawcą
ś~odowiska . A fakt ten m()że być dobrvm oro- fózef Richter.
. .
gn.o.~tykiem dla roli iaka odegra w n.akreślonvrn
Willa eklP.ktyczna
w ?robm~Jniedawno orzez władze programie rozwoju nau- 'i!Zych sa:czegńlach. w swo.ich ogolki w Polsce
·
n:vch założeniat'h nawiązuje do sty·
.JERZY URBANKIEWICZ 1lu włoskich pała c ów
renesanso-:-,-.:1-;:~t1JF,':':'~'łllll!l'lll~llllll'lllPD!ll!!!l!ll!!!!!!l!l!I~•••••••••~

r.anna

W Muzeum l..iteratury na Starym Mieście w Warszawie czynna
jest stała ek spozycja pamiatek po
Melch.iorze Wrińkowiczu. Zgromadzono tu jego piękny ksieaozbtM
biurko, przy który"'t pisał, ulubio·
ne fotele, lampy,
pióra,
slynn!l
kartotekę pism·za, pamiqtkt z licznych podróży i wiele innych „ze.
czy, z którymi byl związany
<doT)
Na zdjęciu:
zbiór pa.miqtek po
Melchiorze Wańko w;t'!ZU.
CAF - Langda

ZSRR. W stolicy Baszkirii Ufie
odbył
się pierwszy w
tej autonomicznej republice w
UMlu
festiw11l
tańca ludowego.

z

wło

skiej - czekam
na nowy film
Felliniego. w kinemat-Ografii anltlelskiei widzę dziś tylko produkty komercyjne. a wiec - dla mnie
- mało interesujące.
Rozmawia!;
ROMUALD ZALUSKA

Smvecji ukażą się n.a 1eslend pamietni.ki syna Stanisława Przybyszewskiiego I Norweżki Dagny Juel. Ze- ·
nOl!la P. Westerupa, zatytułowane „Bylem w Arkadii"
Tytuł chociaż w przenośni.
ma zn.a=ie szersze
znaczenie - W'Zlięty jest od rtieborowskiel Arka.dil. w którei
80-lelini d2Jlś pisarz, żyjący stale w okolica.eh Malmoe. spędzil
część swego dzieciństwa i parokrotnie do :niej później powra-

W

oal.

Norwesko-polska para prreżywa J>Qilownie renes.runs p0puDuźym zainteresowaniem oieszyła się książka Ewv
Kossak o tym tragicznym małżeństwie. Niedawn0< od.wie.da.iła
Szwecję Marla Kuncewicz.owa. zbierając materialy do 1JWojej
ksiąfild o Przybyszewsklln. W NorweRti n.akręoainy je.sit polskonorweski mlm o Przybyszewskiioh, ina tym tle pi!m.ię!iniki
Westerupa stanowią nieśmiałą probe oddemcmizowainlia polskiego ,,sabaliliisty" i Jego żony.
larności.

zdjęci.a atmosfery skandalu wowiększe 21n!lczenie ma Jednak me sama

W wysil'ka.eb Westerupa -

kół jego rodziców -

treść pamdętników poświęconych w znaCZillef części latom sluzby w S'lJWedzkiej dyplomacji, Ue doląC!1.C!lly do nich - nil?dy
dotąd nie ujawniony artykuł norweslcle,go pisarza Christiana Gierloffa.
W artykule mowa iest o reakciach bliskieiro
orzyjaciela Przybyszewskich, wYbltnego norewskiego mała
rza, Edwarda Muncha na ~ć o flral!e<lii w Tbilisi.
Odpierając zarzuty, te pmyczyną śmierol Dal?IlY byl !fkamdalizujący tryb źyc<.i.a jej i jaj
o= rzekomo destrukcyjna ideologiia, które! hołdowali, Mn'eski malarz mówi : wiem,
że Daim:v nde byla a.posbolem wotnef miłości.
Nie był :nim
rówrnet St. PI"ZYbyszewslrl na i1e go znałem.
Ten lub inlnv
E?lupaiwy krytyk nde zrozumiał
fe~
książek
i
rozE?laszał
wszem, że Przybysrzewskl! wymawaI wolna miłość. My. któnv
7.naliśmy jego i 1ego ksiązld, wiemy. że wispólźYaie bez milo~ai i sympat!.i bvto dta nie.® N.azym.

mem

Wbrew J)OW'Bzechnym opiniom. Munch wspornima a szczęś
liwym Zyclu Przybyszewskich. protestulac przeciwko ••nieprawdom. przeinacz.onym lub nie dowiedzlonm twier'Clzenjom". 1alde t><>}awil:Y się w t>MSłe św1atowei oo śmierci Dal?Dv .Tuel.
Mun.eh wysoko ocenm wt:1ad ~y .Tuel do kultury nO!t"We<ikliej.

R6wn1et Z. Westeru1> !)Odejmuje próbe moralnei rebabilitaC"ii swych rodziców, 'P()lemizuiac zwłasicza z 11;lośnvm w Sk.and:vnawii filmem telewizyjnym anl?ielslcle!!o rezvsera Watkinsa.
oośw'ięconym Muru:?howi. w kt6rvm
przedstawiono Przvbv"ZewSkl~o. la.ko swego rodzaju Mefistofelesa. którv pod oo~taoią czarnego psa prześladuje nieszazęśll-wych podczas swych
narysklch pere.!?t'Ynacji.
Czytelnik polsk!! zn.ajcblie w książce Westerupa firochę inteszczegółów o krótkim dlzlieciństwie autora w Polsce. o klimacie. jarki panowal w Krakowie na PQCZątku stulecia. Westerup z &ympatią WSJ>Om.in.a okres. w kt6rvm wvchowywanv był prnez ciocie Lorkę. córke Marli Konotmickie1.
Laure Pytlińską. l'Mn1im adoptowany 2XlSfJał przez rodzime w
SzwecU ...
resujących

SympafyCl'lll'le ~ r6wn!ieł fe~ wspomnfen.ła z wizyty w Polsce tuż oo zakończeniu w,ojny.
k!łedv roztaaza.no
przed ni.ro
olany odbudowv kraju. - Wstydzę się niemal - pisze -W$1p()min.ając, źe traktoW'alem to wszvstko. iako dzikie tantazie w
tV1)()'\VV111 oolskim stvlu. Nfo doceniłem moich dawnych rodaków. N;e doceniłem ich woli. l?Ot"ącei miłośoi do kraiu oloz:v~ tego , n<1.7enia do pokazan.ia świabu obrazu
dawnei kulturv.
k tórą Hitler zamiPr:z.at unicestwić.
. Pamiętniki 1'l'zygotowato s zbokhollruOOie wydawnict'\vo „Natur och Kultur".

\'\1\TIOCfCJJOJOOOJCC:X\\1L\YOOJCOICC:Cl\'WOt."IJJ\.1L"IJ.1CXOJM10JOOJJIM
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UWA GA,

W ABONAMENCIE w TOTO - LOTKA
W związku z organizowaniem w dniach 7. IX.,
12. X., 9. XI, 7. Xll. 1975 r. zakładów podwójnych
pod nazwą „DUŻY LOTEK", na nowych 1asadach, zakłady abonamentowe na dwa losowania
będą przyjmowane z terminem ważności tylko do
końca bieżącego roku, z wyłączeniem wyżej wymienionych terminów.
Zakłady abonamentowe no pierwsze losowonie Toto - Lotka moźna zawierać be~ ograniczeń,
nie dłużej jednak niż na 50 tygodni.
•
O nowych zasadach DUŻEGO LOTKA będziemy informowali w najbliższym czasie.
PP TOTALIZATOR SPORTOWY

••
••

•••

z

og r od1<l e11i do
Oferty
.. U552" Prasa Piotrkowska

DOMEK

100 .000 .-

-

i. :
~
$ =
5 ;

SPRZEDAM willę pl~tro
stanie surowym i
orną w ilości 6 ha
w Nowym
Sw!ecie p-ta
Ruda - połotone 3 km od
miasta Wielunia, woj . Sieradz, przy szosie · Często
chowa - Łódź. Apoloniusz
Pcdblelskł,
74-103 Binowo.
Radziszewo, woj. Szczeci n.
15\39-g
wą w
ziemię

GOSPODARSTWO rolne a
ha w Pruśllnie ul. Szkolna
18 pow. Ostrów Wlkp. sprzedam.
235/p

OGRODNICTWO
1300 m
szklarni
ogrzewanej
w
Lodzi sprzedam . Tel.
496-85.
14610-g
DZIAŁKĘ
ugospodarowaną
częścią
materiałów.
pełną dokumentacją domku piętrowego (W rozlicze-

niu samochód) sprzedam. 22 Lipca 13 - 12.
14587-g
GARAŻ

do

dzyńskiego

w:;'nającla. Prą-

5&a.

~IATERlAl.

krawatowy
filmdruk
kupię.
Oferty
„14565"
Prasa, Piotrkowska 96.
------------------~-

SPRZEDAM tanio fotel ginekologlczny 1 reflektor.
Tel. 771-04 po 16.
145SZ..g
FOTELE klubowe. sZ-afę,
blurko,
inne
meble
sprzedam. Tel. 262-96.
BONY

kupię.

14544-g

SPRZEDAM kalkulator k:ieszonko'wy. Cena 8000. Tel.
493-89.
15325-g
REGAŁ
pojedynczy
sprzedam. Marystńska 104B
m. 25. Od 16.
15443-g

15407-g

HANNY BALCZEWSKIEJ pt.:
aktywność

„Simak" (indyjska - nowa} - sprzedam. Tel. Pabianice 21-91 wew. 155 godz.
7-15. Bednarek.
14333-g

11

Wplyw

wa-

katalityczną

bra".

c.sadronego sre-

Promotor:

doc. dr habit Tadeu.sz Paryjcza-k
P<>Jiterhnika Lód'Zlka
R~:c 'l •end: doc. dr Karol Karpiński Uniwf'~,
tet M. Kopern i ka w Toruniu.
prof. dr St.anislawa Witekowa - Pol i.
tec-h nika L6dzka.
'
P ;·aca dokton.<ok:a wytorona · j<'>St do
glądu w ez.voelni Biblioteki Głównej Polile-chnikl L6dzk1-e).
~

klasy I
klasy ·n
klasy III

~

:;

3:JSO-k

ZAKŁADY

'

.,

„SYRENĘ-105-LUX" wylosowaną w
PKO sprzedam

ADWOZIE „Fiata
125p"
po
remoncie
sprzedam.
Czytelnicza 6.
15557-g

SPRZEDAM taksometr (radziecki) Tel , 334•47, od 16.
14505-g
,,SYRENĘ-101"
(nowy silnik) zarejestrowaną. telewizor ,.Neptun" 24-cale nowy tanio sprzedam. 987-69.
godz. 20.
14483-g

•,SKODĘ-Octavię-Super t'.'nio sprzedam GojawtczynU-2!ł. godz. 18-20.
1 4433-g

~k!ej

.• SYRENĘ 105" sprzedam.
Odbiór
Polmozbyt. Tel.
649-79 po 19.
14500..g

jednoroc1ny hufiec dochodzący dla młodzieży
w wieku 16 - 18 łat w następujących. iawodach:

.,FIATA Ulip" na
gwarancji sprzedam. Tel.
680-'l'f.
14453-g

e

.. WARSZAWJI M-20" czt:ściowo
przerobiona
!przedam. KUińskiego 127.
godz. 16-18.
14450-g

e

.STARA" po remoncie sprze
dam z powodu wyjazdu
oraz lokal
rzemleślnl czy
nadający
się
na
każde
ushlgi - odstąpię. t\zepalrnwa 4 (Cyganka) 14399-g

e

e

TŁOCZARZA.

=

3242-k

hydroforowych

::

.przemysłowych

około

DWA pokoje, kuchnla, Ili
pi<:lro, 60 m , wygody bez
co. telefon, zamienię na
M-3 lub M-2 bloki. Nowotki ~ m . 52, tel. 296-30
MŁODA pracująca
poszukuje samodzielnego pokoju
(nl.ieszkania) Tel.
457-80
wewn. 87 .
14536-g

PRZYJMĘ

mieszkanie.
od podwórza

panienkę

na
Jaracza 38-9.
wejście.

WYNAJMĘ

dwuosobowy
jednoosobowy
pokój,
komfort instytucp państ
wowej. Tel. 711t!-4l.

=
=
=

::

POKOJE z kuchnią, 52 m
bloki
kwaterunkowe, H
rozkładowe,
bez
balkonu, zamienię na dwa
mniejs'ze mieszkania. Oterty „14528" Prasa, Piotrkow
ska 96.

nią,

207-92.

własnościo

7~

PRZYJMĘ
na mieszkanie
dwóch pa.nów lub ucr.niów.
Pokój z wygodami na T"ofilowle . Oferty
„14586"
Pra a. Piotrkowska M .

DWA pokoje, kuchnia blolti zamienię na podobne. Tel. 733-69.
14584-g
M-3 rozkładowe, nie zasiedlone, wszystkie wygody w Ozorkowie - zamlenltl na 'Podobne w Łodzi.
Oferty „14553" Prasa, Piotrkowska 96.
Ml.ODA, pracu!ąca - czło
nek spółd:r:lelnl - poszukuje mieszkania z niekrępu
jącym
wejściem.
Oferty
.14663" Prasa, Piotrkowska
96 .
POSZUKUJĘ
pokoju
z
osobnym wejści em w Zglerzu. Oferty „14541" Prasą,
Piotrkowska 96.

~

S Y

'

I

ora-z na 9'-"mestr

KUPI~ własnościowe
M-2
lub
ll:awalerkę.
Oferty
„1H38" Prasa, Piotrkowska

96.
2

.le sekretariat litit>um w środy i '"boty
od i:-odz. 9 1fo 13. w pcnostale d•l li od I?
do 20.
3033-k

STUDENTKA
poszukuje
pilnie mieszkania M-2 samo<lzlelneg-0,
najchętniej
koło Radiostacji na czas
studiów. Płatne za rok z
góry. Oferty •.14638'' Prasa
Piotrll:owsks 96.
lub większe
kupię.
Oferty „14S35" Prasa. Piotrkowska 96.

M-2

1\UESZKANIE własnościowe M-2 kuplf:. Tel. 649-79
po 19 .
14502-g
M-3 w Ra\\1e lub Aleksandrowie
zamienię na
mieszkanie w Lodzi. Oferty „14498"
Prasa, Piotr.k:owska 96.
POSZUKU.JĘ

mieszkania

M-1 lub M-l!
najchętniej
Doły. Oferty „14487" Prasa, Plotrkowaks 96.

MlESZKANlE własnościo
we M-2 (3e m) Dąbrowa zarzew - sprzedam. Oferty z ceną „14486" Prasa.
P iotrkowska 96.
KONIN Nowy - M-2 blo·
ki - zamieni<: na Łódź w
starym budownictwie lub
bloki. Oferty „14482" Prasa, Piotrkowska 96
panienki pracujące
pokoju
mieszkalnego
z
motllwośclą
otwarcia zakładu krawieckiego. Oferty .,14448" Pra~-~- Piotrkowska 96.
DWU:

poszukują

POKOJ lub dwa stare nowe budownictwo kupię
- wynaimę. Oferty ..14378"
?rasa, Piotrkowska 96.
PRACU.JĄCY

studiujący

I

poszukule pokoju. Oferty
„14396" Prasa, Piotrkowska
95.
NOWE Rokicie -

k\vate-

runkowe M-3 zamienię na
M-4. Oferty „14381" Prasa
Piotrkowska

!ł6.

KUPI!; M-3 lub M-2

sno~clowe.

wła

Szcze~ólowe

Oferty z een11 „14380" Pra-

sa, Piotrk-0wska 96.

MŁODY pracującv. członek
soółd•ielni oo<zuku1e. miebyć nie ume

s'7.'kan1a, mote

634-13.
14830-g

OSTEDLE Bytomsldej
dwa pokoje kuchnia bloki
(7. cegły) kwatetunkowe· n11
pięlrŻe zamienię na rÓ'-i!''nori~r!ne w innej dzielnlcv lub na pokń1 z kuchnią I kawalerke
Oferty
„14617" Prasa. P iotrka.wska
96

~

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ
07..ii>kan I Rada Wydziału Ekonomi@oo-So-cjologie7~
nego UniwersJ"lt>tu Lód'l.ki„~ podaj<1
wia<lomo~ ~i. te w pon'E'<lziatek. dnia 15 wr:reśnia l975 roku
o !{007.. 11 w PawiJon\e Techn ilv Obra.rhunk,n\.-ych.

oo

f~ódiź

ul. Rewolucit 1905 roku 39 (sala konferen~:vjM nr 401, IV piętro) odbędzie sie
pubłiszna
1ysku.~ja nad roi;prawą
d<>kto!\Skn mgr KRZYSZTOFA CZERKAWSKIEGO pt. „Ekspansja ka,pitaJu Japonii po drugiej wojnii3 światr.wej".
Promotor: doc. dr hab. Kazimierz Zabielski
Recenzenci: prof. dr b;i;b. Eugeniusz Drab<>wl'lki
z Wyższej Sz:koly Nauk Spolecznych
przy KC PZPR w Wara.zawie
prof. dr bab. Janusz C~chHński

z UL.
Rn i:)'.-lwa doktor;<;ka wraz 'Z recenzjami znajduje
.-' ! ę
wglądu • w Bibliotece Uniwer.sytec.Kiej, ul.
arut.owicza 108. Wst® na rozprawę wolny. 3299-k

do

POSZUKUJĘ
kawalerki.
Oferty „14469" Prasa, Piotrkowska 96.

blowane
Telefon
!(Odz. 18-211 .

drogi do Klas '· fi. X

i XI. PrŁy.feeia do WS7•.V~t k u•h '<las bm
egzaminów w~tępnych oa pudąt•\Vie odpowiedniego iwiade<"twa q?:l<olnl'i:o.
lnfonnarji ud'Ził'la i poda.Ola przvjmu-

tel. 424-02
S'7~-k

......................................................•......„ ••.„ ....••I

i

m. 1'upif:, W
po:kój z kuchśródmieście.
Tel.
14554-g

rozliczeni u

tel. 475-29

oraz ARTYKUŁY ŚCIERNE

:
:

kandydaww 11 &erenu m. Lod.,;i na semestr pip.nvs.zy do klas I. Ił. 'Ił • XI

jednorocznego przyuczenia do
pracy zakład zapewnia dobre warunki
pracy i płacy w nowo wybudowanym zakładzie w
dzielnicy Dąbrowa oraz możliwość dalszego kontynuowania nauki w szkołach zawodowych.

tel. 627-48.

llHESZKANIE
WP.

DLA PRACUJĄCYCH
ZAOCZNEGO W ŁODZI.
ul. Kopernika 2, tel. 662-55
ogłasza zapisy

ukończeniu

Przędzalniana 71,

:

STUDENTKA UŁ
poszukuje mieszkania lub komfortowego
pokoju
przy
kulturalnej
osobie,
najchętniej
w śródmieściu .
Oferty „ us.qs•· Prasa, Piotrkowska 96 .

OGOLNOKSZTAŁCĄCEGO

określonej

Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje dział
kadr i szkolenia zawodowego przy Zakładach
Aparatury Elektrycznej „EMA
ELESTER", ul.

wirowych

::

;

zakładom

PEŁNY ASORTYMENT POMP

::

=

instytucjom

rzemieślniczym

%

· ::111111111

DYREKCJA li LICEUM

Dla młodzieży. wyróżniającej się w p•·c -:. '1:zyznawane będą premie uznaniowe.

posiada zaplecze socjalne w ośrodkach
wypoczynkowych nad morzem, w Inowłodzu nad
Pilicą, dla młodzieży organizowane są obozy letnie pod namiotami na Mazurach, obozy wędro
wne oraz wycieczki krajoznawcze jednodniowe
i kilkudniowe.

przedsiębiorstwom,

:

TRZY pokoje komfortowe.
bloki, kwaterunkowe, zamienię na
dwa
pokoje,
bloki,
chętnie
Widzew.
Oferty „15221" Pra~. Piotrkowska 96.

Z A P I

Zakład

sprzedaje

!:;

~~~~~~~~'~'~~~~'~'~

Warunkiem prtyjęcia jest ukończenie szkoły
podstawowej. Wynagrodzenie miesięczne zgodnie z Dz. Urz. nr 2 z dnia 30 maja 1973 roku,
§ 12, p. 2.

Po

ł

!

SPRZEDAM wszystkie czę SPRZEDAM
. ,Skodę-1000·
ści
do „Mercedesa 220S" MB". tel. 481-47, godz. 10(1959) oraz „Zundapp" te- 18.
14373-g
renowy wraz z silnikiem .
zapasowym i skrzynią ble. TELESKOPY do „Mercede
gów. Oglądać: Grunwaldz- sa 220•· 1965 r. I Inne
ka 81, niedziela godz. 9- czę~ci - kupię . Tel. 733-66 .
14. Kostlenko.
14574-g

O!erty „14511" Prasa, Piotrkowska 96.

TOKARZA
SLUSARZA
FREZERA
WIERTACZA
e GWINCIARZA

ie sklep w Łodzi, przy ul. Wróblewskiego J/5

piętro,

•• ZASTA WĘ-150'' <'DTZedam.
Bydgoska 30 m. 16.
14527-g

ZUJĄ

•

::;

=

ll!l.

,„JUNAKA" bardzo tanio,
pilnie
sprzedam.
:t.ódi.
Mielizny 3.
14518-g

tODZKA KOMENDA OHP FEDERACJI SZMP

ORGAN

łllllJ[!lllllJ :,

FtATA-ltsp" - spuedam.
odbiór
- rv kwarta i··.
Ofertv „14633" Prasa, Pio-

„EMA - ELESTER"

-

runkiem przyjęcia jest dobrv stan
zdrowia oraz ukońezenie VIII kla:: .
sy szkoły podstawowej.

SPRZEDAM
„ Warszawę
M-20" I części do „Opla
Rekord". Wróblew k/Ozorkowa.
14549-g

APARATURY ELEKTRYCZNEJ

uprzejmie infomt1je,

:i:

:...
.„..

_
::

„FIATA·U5p" rok prod.
19'14175, po wypadku. kuplt: Otetry „14595" Prasa,
Piotrkowska !ł6.

Lódź.

!

oraz pełne wyposażenie szkokniowo-ochronne i dwa mundurki
·szkolne w trzyletnim cyklu nauczania. Zapisy przyjmuJe i informacji udziela sekretariat szkoły
ul. Armii Czerwonej 113/117 w
godz. 13-18, w okresie · wak::icyjnym w godzinach rannych Wa-

=

NOWY komplet błotników
„Syreny lCH" - sprzedam.
Oferty .• 14573" Prasa, Piotrkowska 96.

96.

:

300 zt,
480 zł,
780 zł

•

I

HANDLOWO - USŁUGOWE
„ARGED" w ŁODZI

~

...„:::

wynagrodzenie w wy-

NYSA-501 po
remoncie,
oraz karoserię „MOS KWICZA
414"
uszkodzoną,
skr7ynię b iegów, tylny napęd. chłodnicę i serwo pilnie sprzedam. ,t.Odź. ul.
Kolejowa 19.

trkow~ka

=
„

sokości:

dziewiarską

353-08 do 15.

runków preparatyki katalizatorów Ag/Si02 na dYIS-

i

SPRZEDAM 2 tony pszenicy i bramę żelazną. Sierakowskiego !ł5 po 15 Tel.
834-42.
15024-g

MASZYNĘ

Iniekan I Rada Wydziału Ohemi~nego Poliłcchni
ki Lódzkiej podają do wiadomości. że dnia 16 wt"?.e'nia 1975 roku o godtz. 14.30 w Audytorium I Cbomkznym Politechniki Lódzkiej, ul Żwirki 36 odbędzie się publi-czna obrona pra-cy doktorskiej mgr
perS'j~

otrzymują

_,
-

'

OBRONA PRACV DOKTORSKJEJ

i nż.

SPRZEl>AM dużą palmę
„Fenlks„ Tel. 9116-20 wieczorem.
14!112-g

stare stylowe meble. :t.yrandol, świec?'nlkl,
zegar, kufle, ,Inne rzeczy.
Oferty „14'a81" Prasa, Piotrkowska 96.

z domkiem lub
bez w
Kolumnie kupię.
O ferty „14629" Prasa, Piotrkowska 96

_

! =
5
!
5
i
i
! =
: ::

KUPIĘ

DZIAŁKĘ

=

E

DZIAŁKĘ

98.

przyjmuje zapisy absolwentów
VIII klas szkół podstawowych na
rok szkolny 1975/1976 .
Szkoła prowadzi naukę w nastę
pujących kierunkach:
• APARATOWY
PROCFSOW CHEMICZNYCHORGANICZNYCB ,
• MECHANIK MASZVN
I URZĄDZEN PRZEMYSt.0WYCB,
• ELEKTROMONTER.
Nauka trwa 3 lata. Po ukończeniu
szkoły absolwentowi gwarantuje
się pracę w Zakladach Włókien
Chemicznych „Cbemitex-Anilana ".
W czasie trwania nauki uczniowie

: .:

SPRZEDAM ~lalkę (zło
letnlskowo-budo- ta brzoza). Cena 6200. Tel. 651-$7.
14Q24-g
wlaną lub domek nie wy~ończony lrnpię; ewen- .
ODSTĄPIĘ
nagrobek gratualnie zamienię na bony
lu b
samochód.
Oferty nitu szarego, góra czarna
.1447.i„ Prasa, Piotrkowska (d\7>-Uosobowy) cmentarz
Mania. Piotrkowska 111-18.
96.

kup i ę.

PRZEDSIĘBIORSTWO

! :
•

m••••••••••••••••••••••••••••••••••H••••••••••••••••••••••••n••••n•••••••
KUPIĘ domek letniskowy.
Najchętniej ~
ogródkiem.
O f erty ,.14436" Pra,;a, Piotrkowska 96.

„ ...........••••sasuuazau1aaaa„...............„„„, ........„ •••• :~e~~:

ZASADNICZA
SZKOLA ZAWODOWA
PRZYZAKf.AOOW A
Zakładów Włókien Chemicznych
„Cbemitex - Anilana„ w Lodzi,
ul. Armil Czerwonej 113/117
(Szkoły 1OOO-lecia
im. Tekli Borowiak}

i ..
i :

GRAJĄCY

•

,.t111111· · ··11i11111•1r11111111111111•11111111 r :111111r11111 1

MŁODE bezdzietne małżeń
stwo poszukuje samodzielnego pokoju. Tel. 440-81.
15023-g

M-3

spółdzielcze

I pokój z
50 m parter. telef on. zamienię na 2 lub
3 pokoje w starym budownictwie z wygodami. Tel.
638-07 po godz . 18.00 .
10048-g
kuchnią

KUPIĘ
duże
mieszkanie
wlasno~clowe.
Oferty
„15324" Prasa, Piotrkowska
96 .

UCZEN potrzebny do zamechaniki maszyn.
Górna 4.
15245.-g

kładu

Łódź,

NIEMIECKI - nauka, tłu
maczenia. Tel. 339-45
Lewandowski.
14675-i

MATEMATYKA 630-36 . M~
PluskoW6ki. Klonowa 13/6.

SKORO·Exprer.;!
Odświe•
żanie płaszczy marynarek.
obuwfa, teczek skón:anych
rIZYKA. matematyka mgr (różne
kolory) - poleca
NiepokoJczyck:i, tel. 733-20 . Prywatny Zakład, ii Lipca 29, przy Małej. Krótkl
ANGIELSKI - korepetycje termin ·- gwanncja. ZmiTel.339-00. Mgr Tobiań.ski. .trowicz.
143'11"11
POJ.\IOC domowa potrzebna
dwa-trzy dni w tygodniu.
Mlc~lewicza 12 m. 1, tel.
668-88 .
15M7-g
UCZNIA
uczennicę
pnyJmt:. Zakład KraWiecko-kożusz.karski. (Może być

na
dokończenie
Warszawska ooa .

nauki).
14447-g

'PRZYJM~

w&pÓlnlka z godo dol>rze
ogrodnictwa szkla.r•niowego
(poza
Lodzią). Cel r01;budowa
oraz zwiększenie produkcji.
(Czynna współpraca
nie
jest
konieczna).
Ofeo:-ty
,.144:19" Prasa, Piotrkowska
96.
tówką (udział)
prosperującego

PANI do dziecka półtora UWAGA! anteny RTV tnrocznego do rodziny lekar- staluje
prywatnie.
Tel.
skiej na stałe lub
przy-· 997-50, poniedziałki, :kody.
chodne - potrzebna . Tel. piątki, godz . 17-20.
264-85.
14485-g
14ll06-g
POSZUKUJĘ

mocy

Chętnie

z-dolnej
domowej na
młoda.

postałe.

Tel. 495-18.

TECHNIK-ogrodnik z dłu
przyjmie
prace: - kilka dni w tygodniu.
Oferty
„14443"
Prasa, Piotrkowska 96.
goletnią praktyką

PRZYJMĘ kobiett: I męż
czyznę. do pracy w ogrodnictwie. Warunki
dobre.
Oferty „ 1-1428'· Prasa, Piotrkowska 96.

OPIEKUNKA do dziecka
potrzebna.
Warunki
dobre. Cyprysowa 24 - blisko lasu. Dojazd tramwajem .,22" •• ,45".
14694-g
CUKIERNIKA, dwóch uczn!ów przy}mę. Krawiecka
20 tel. 714-63 .
14566-g
MŁODY, inteligentny, posiadający
prawo
jazdy
przyjmie
pracę .
Oferty
„14813" Prasa, Piotrkowska
96.

łt1\.BKA•ZDRÓJI

Pokoje
na jesienne miesiące zaraz.
Józefa Kowalczyk, ul. Na
Banię 13.
236/p
słoneczne

wynajmę

CYKLINOWANIE
bezpyłowe. lakierowanie parkietów. Tel. 991-19, Kluczyń
ski.
14473-g
POSfADAM „Fiata 12S" i
wolny czas. oczekuję propozycji.
Oferty
•. 15020"
Prasa, Piotrkowska 96.
NOWOCZESNY krój damski, dziecięcy
opanujesz
szybko wynalazkiem Mechlińskich. Nawrot 32.

-U kogo

ZGINĘŁA
suka
fółta, : białą łatą
i obrożą . Znalazcę

grodzę. Woranicza
(Żabienlee).

bok8er.
na szyi
wyna-

12

m. 31

14688-g

ZGUBIONO
zezwolenie
oraz
kartę
pocletkoWlł
2/439 na nazwisko Wincenty Karpiński, Litewska 8
wyd. przez
Wydział
Finansowy Łódź-Bałuty.
1"'"9-g
UNIEWAŻNIAM zagubioną

pieczątkę
.,lekarz dentyElżbieta Walecka-Zając. Zduńska Wola, Szkol-

sta"

na IOa m. 20".

14607-g

POSIADAM lokal podpiwnlczony, telefon centrum. Oczekuję p.ropozycji.
Oferty 0 15195° Prasa, Pio„
trkowska 96.
Dr .Jadwip ANFOROWICZ
skórne. weneryczne ll>--19.
Próchnika a.
15013-g
CZERWONIEC - lekarz glnekolog, Tuwim;> 20, tel.
355-:IO, codziennie lł--18 .
15011-g

Dr ZIOMKOWSKI, skórne
- weneryczne. 16-19. Piotrkowska 59 .
111150-g
PIANINA stroi, naprawia,
ocenia, wypożycza, transport. Instytucje przelewem.
Grochowska , Piramowicz~.
10. tel. 376-21.
11338-g
KUCHARZ 1 keLnerka wysokokwalifikowanl potrzebni. Możliwość zamieszkania. Telefon g!'%eeznoś
ciowy 439-65.
15371-g

zgaśnie światlo?

1. W d:niaeh od 4 do U wl'Ześnia. br. w godz.
6.3<1 do 17

od

ulice: Naruszewicza.
Brornew&kiego,
Przyborowskiego. Kraszew&kiego. Bloki :nie będą m iały przerw w dostawie energii elektcycz.n-e<j.
2. W dniu '1 września br. w godz. j.w.
uli ce: Jan<>&ika od nr 74 do 124, Wąwozowa, Wy.
żynn.a..
Spartakusa, Szc=w.n1-cka, Br. ClA><>ha, Krokusowa, od &. Czecha do Zlebow e j, Telefoni=a od nr 27 do Chmurnej.
śnieżna, Cwraztyńeka., ż.l,e,bowa od We.se111€j
do K;rokuoowej, Stokowska od t<lTÓ\V PKP

do Janosika, Pszcz;yńska, Janosilka i Wodospadowa.
3. W d'llia<ih od g do 10 września br. w rods. J..w.
ulice: A. Struga od m: 37 do 43 i 46, 48.
4. W dniu 9 '\W".i:eśnia hr. w g.odz. j.iw.
uli-~e: Bratystawska nr 17 i bl. nr 31, 32, 33. :35.
5. W dniu IO w~eś'llia br. w godz. j.w.
uli ce: Trójskok,
Na<rcianska, bi. m- 49, 50, 51, 55
(przectszkole), 34, 35, 53, 38, 39, Hydrofornia.
"'ieć napowietr.zna - Trójskok:, Nad Karolewką. aJ. Kościus'Zki nr 100/104 i Mickie.wi.cza
hr 6.
6. W <lniu ll wrze&nia br. w godz. j.w.
ul: ce : PapieiiniC2Ja, Moto.rowa, Dziew.ianska, Przyby.s.rew.skiegio od toru PKP do Emaliowej,
Wioślarska bJ. nr 40, 41, 42, 44, 45, 46. 47. 4fl.
57, 61, MaratoMka, Narcfa'l\Ska bl. nr 36. 48
i Hydroforn!a.
7. W dniu 11 i 12 w~ia br. w godz. j.w.
ulic e: A. Struga od nr 45 do 51, Lipowa nr 64. 65 .
Tatrzań.ska, Przyby~kiego bl. nr 1, 2. 3,
4, 7, B. 9. 10. 11, 12, 24, Hydrofornia, Chocianowicka, Zamiejska I pr.zyJegte, wiet La.skowice
8. W dniach od 11 d-0 18 wruśnia br. w g-Od.z. J."11".
uJ:.ce: Sianokosy, Krajowa od n:r 15 do
Stulh1gradzkiej. Lawendowa,
StaMnogra<lzka
od
Krajowej do Helenóweok. Piorunowa.
Podbiałowa. Nagietkowa, Rumiankowa i Trgwia·ta.
9. W dniu 12 w~eśnia br. w godrŁ. j.w.
ulice : Wróblewskiego 'Braty&taiw.ska bl. 5, 7, 8. 13.
14, 15, 16. 18. 19. sz.koła, kotlownla, Korza·skiego sieć napowietrzną , Wróblew.skiego od
torów PKP do
końca i Bratysławska od
nr l do 17.
10. W dniu 12 i t3 wrzeŚ<Ilia br. w god7~ j.w.
uEca: A. Struga n'!' 52, 54 i 56.
11. W dniu 15 wrteśnia br. w g-0d2. j.w.
UJ1ke: Bratysław.ska od nr 2 do Ba. Fornal.skiej b l.
itr 1, 2, przed.sZ1kole. Braty.sla\v1Silta bl. nr 26.
27. 28.
'
12. W dniach od 15 d-0 17 w•rześnia br. w gO<h. j.w.
ulice: A. Struga od 11Jr 52 do 56. Li;poo'Wa nr 71 73,
75, 93, 97, 99 i 80.
3332-k
DZIENNIK POPULARNY nr 188 (8186)
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CZWARTEK,

ł

WRZESSIA

PROGRAM I
9.00 Wlad. 9.05 Dla kia III ! IV
polski) „Jeszcze trochę wakacji". 9.25 Melod e ludowe. 10.00
Wiad 10.08 Różne arie. 10.30 „Dziennik! 1899-1905" - fragment 4 prozy Z. Nałkowskiej. 10.40 Muzyka J.
Ptaszyna-Wróblew skiego. Il.OO Chwila muzyki. 11.05 Nie tylko dla kieMozaika melodii.
11.12
rowców.
11.30 Chwila muzyki. 11.33 Klelce na
muzycznej antenie. 12.05 Z kraju I
ze świata. 12.25 K;ielce na muzycznej
12.45 Rolniczy kwadrans.
antenie.
13.00 Spiewa „Mazowsze". 13.15 Dom
i my. 13.30 Katalog wydawniczy. 13.35
14.00 Sport to
Barokowe koncerty.
· zdrowie. 14.05 „Człowiek ! środowi
14.10 Spotkanie z folklorem.
sko".
14.35 Dyskoteka. 15.00 Wiad. 15.10 Mu!S.30
zyka na wolnej przestrzeni.
Estrada przyjaźni. 16.00 Wiad. 16.06
fonopolskiej
z
U przyjaciół. 16.11
16.30 Aktualności kulturalne.
teki.
16.35 Młody jazz polski. 17.00 Radlokurier. 17.20 Rytmostop _ aud. 17.40
Radio Roma prezentuje IS.OO Muzyka I aktualności. 18.25 Nie tylko dJa
kierowców. 18.30 Przeboje non-stop.
19.00 Dziennik. 19.15 Koncert z gwi'lzCarol King. 20 OO Wiad. 20.05
dą 75 lat muzyki naszego stulecia. 21.00
Wlad. ~1.05 Kronika sportowa. 2Ll5
Ko„cert życzeń. 22.00 z kraju I ze
śv· 1 •.a 22.20 Gra trębacz Ninl Rosso.
22.30 .. czy znasz swoje prawo"? 22.45
Przeboje lata 75. 23.00 Wiad.
(język

.

nów Zjednoczonych była okiresem
największego prosperity rzeki. Obe
onie Missisoipi s.tracila swój dawny
charakter głównego traktu handlowego. Jej moc wprzęgnięto w służ
„wzięcia". noszą barwną plakietkę
smutku
pelneJ
oddano
Któż nie pamięta
rabę energetyki, a urodę w ·formie serca, przypiętą na
słynnej
i
przepiękmeJ
tęskinoty,
turystyce, i o czywiście - również
mieniu. W czasie spotkania odby- i
MiS&isio
RobeSJOna
Patlll.a
pieśni
z.ajak
imprezy.
komunikacji.
wają się liczne
wody hippiczne, gry i Zllbawy ta- pi? ...
Pierwszym białym cz.lowiekiem,
do
okazję
necz:ne, sitwarz.ające
w.za.iemnego bliżs.ze~o ooz:na.nia się kt~ s.~1ąl nad br~giem. te.i najExodus mózgów
m!odzieży. W ten sposób nawlą-z.a.- <lłUZSiZe.1 ~wraz z ~155;0ur1 -: 6730
ne kontakty ptzeradzają s1ę nieikie- k!11> rzek~ Ameryki Połnocnei, był
~e
~erdynand
zdobywca.
h1szpa~k1.
I
dy w trwale związki, ia.k np. podCoraz więcej Bryty}czyków po
.. jarmarku", Soto t ~1a~o to m1eisce 8 mai~
C2a-s ubiel!lorocznego
studiów
ukończeni'U wyż.szych
wi;ir~ęgh
którego rezultatem było zawarcie 42 j t~41 r. B1'.l11 z.<lob:i.rwcy
opuszcza kraj w pos.zukiwaniu
!nd1ans.ką
„świętą
niezwloczrue
malżeńs.tw.
intratnego za;jęcia zagranicą.
brzeganu
rzekę" do pracy. Nad
do M issisipj poczęły powstawać kupiePrzeciętny wiek ka-n.dydatów
Wedlug sprawozdania „Timeporty
małże11stwa w3·no5i na ogól 25-40 ckie faktorie i niewielkie
wyjeżdża.jących
liczba
sa".
towaniezbędne do przeładunku
lat.
zwięks-zyla się w porównaniu z
rów. w s:zc:zególności - bawełny.
rokiem ub. do 35 'Proc.
dla
Rzeka była światem sama
Robesona.
siebie. Jak w piosence
Obsesja
Jej brzegi zaludniali awantumicy i
Brytyjski rek.ord
oprysiz:kowie, kupcy i odważni męż
Edith G .. 40-letnia UTzędniczka
czyźni i kobiety. szukający egzyjednego z wiedeńskich urzędów
stencji w Nowym świecie. a także
Brytyjski superexpress pasażerski
pocztowych. !!dy stwierdziła, że
- później - nieszczęśni murzyńscy ustanowił nowy rekord &zybko.~ci.
przesvtki pocztowe, które u niej
głębi
ściągnięci tu z
niewolnicy
odc:iinek
materialy
zawierały
nadano.
życie pokonu.iac 8-kilometrowy
Afryki. Niebez.pieczne było
pornograficzne. niewiele zastana między Reading a Swindon z szvbwokół rzeki. która już niooła
wszyie
nawia ;ąc się, wrzuciłaswych falach ładowne parowce, ale kością 151 mil n.a godz!Jnę (241.6
się
stkie do Dunaju. Sprawa
i niebe:i;p1e=a była sama rzeka, kml. POIP'rzedn.i rekord v,,-ynooil 149
jednak wydala. !WY 22 adresaktóra· eo roku w okresie czerwca
raz-ie
'zażalenie, iz nie
tów złożyło
powodzie. mil na godzinę. Express na
powodowała straM.liwe
otrzymafo iamówion.vch mateda- iest jednostką protiotypo'Wą, pr:reBywało. iż ludzie pływali na
Edith. rozwódka. .która
riałów.
chach s.wych domów. iak na ło znaczon~ do przeprowadzania rozw na ibllższym czaisie zamie;rza
•
dziach. całymi tygodniami.
11wiązek
._
w
wstąpić
maitych testów. Do regularne] koponownie
rozpoczął munikac;i międ·zy Londynem
a
Zloty wiek Missislpi
małżeń~,ki. ().~Wiadceyta poEcji w
.
snę w 1811 r.. kledy to pierwszy
czasie s.kladania wviaśnleń. że
wprowabyć
ma
p0c1ąg
GJasgow
Orlean"
wielki parowiec .. Nowv
mężczvżni iaczynaia „od tego''.
o
w 1973 roku. Skróci on
gruntownie zbadał ie.i bieg i bez· dzony
żon.
a kończą na zdrad1.aniu
.
.
:
o tym !(odzmę
Wspom'.na
koryto.
pieczne
Sąd skaz.al ią za przekroczenie
czas prre.iazdu z Jednego
Mark Twain. ktńry prze?. µewien miasta do drugiego, WYnOOzący obe
uprawnień na 5 miesięcy arecias by! również pilotem stat.ków
.
.
sztu z zawieszeniem. uważaiąc
na Missisipi. Wojna secesyjna Sta- cme 5 godzin.
ie dos.tateczmie została ukarana.
tracac pracę _

I

Shella z Gwinei, uważana jest za
z najpopularnie,isz:v cb modelek na Zachodzie

Jedną

Inwazja biedronek
Francuskie wybrzeża Zatoki Biskaj&kiej na wvsolrnści ifepartamen·
tu Vendeen .nawied?.ila olaga biedronek. ..Boże kr<'>wki'' dosłowni"
parabalkony
ścianv.
oblepiły
stalvch
ciala
nawet
sole. · a
inwaz.i1
Z
m1eszkaflców i mrvstńw
te; ciesz.a si ę iedvnie rolnlc:v I sadownicy oonieważ biedr<>nki sa na·
turalnym wrogiem ms.zyc. Owady
dla
te są. rzecz jasna, nie$'<>Żne
człowieka. ale w ilościach iakie sie
tam ooiawilv drażnia i sprawiaią
skuteczJednvm
wiele klot>Otu.
nym, iak dotąd. soosobem obronv
przed svrnpatvcz.nvmi skadlnąd owadami iest opedz.anie sie ręczni
kami i chus.teczkami. Trzy lata te·
namu w Rumuni\. którą także
trzeba
wiedziła p!as;ia bif'dronek.
n:ch
o<l
ę
j
s·
było dla uwolnien ia
użyć ... lotnictwa.

Żmija

w spodniach

'Wąż o dlui:;o~ci ok. 40 cm ulokował sie w ciężarówce. K1edv pojazd
żmiię.
ruszvl. wstr~--y obudziły
ktńra z:sunela się wz.dlu? noizi k:ieon
Poczuł
Raulta
rowcy, Humb„rta
muśnięcie. które go "taintr:vi:;owało.

Po odkryciu PllVC'ZVllY t:-rC'b łasko
tek. szofer wpadł w Panikę i stracił panowanie nad kierownicą. SamoC'hńd woa<ll na drzewo. a kierowca i s.iedzaC'V obok n\ego przyobrażenia.
;aciel odnieśli lekkie
Niedaleko ooial<lu znaleziono żmi
ję. która z wypadku wyszła rów1'1.:eż cato.

Jarmark kawalerów
miejscowości Vezelize. odległej
20 k.m od stolicy Lota.r,m!;lii. odbywa się corocznie tradycyjna uro-

o

W

.

mieć 2 do 5 milimetrów
. m.atryn'J.onialm.a. Każdego winny
roku zieżdżają tu tysiące kawale- średnicy.
rów z całej Francji, którzy jako
Wielka rzeka
do
są
że
znak roz;poz:nawczy.

cz;y~tość

Niezbyt chętnie
przeprowadronej
Na podstawie
niedawno ankiety wśród l.600 osób
zaczvnaiacych naukę języków obcych. stwie,rdrono. że '24.6 proc. o·
sób zamierza uczyć się iez. · rosyj;kiego. 18.9 proc. niemieckiego. t7.3
proc chińskiego. zaś zaledwie 6,6
proc. wvkazalo chęc nauki języka
są~iad<lw znad Kanał".!. Os.oby. któaru(ielski
ięz.
studiują
re iuż
nauki
oświadczyły. że o wyborze
takie
zadecydowały
tego języka
wpł:vw rodziców i
czvnn ikt, iak
anjęzyk
że
nauczyciel.i oraz to.
gielski był najczęsclei ied'f-nym ję
w
wyldadanym
zvkiem -obcvm.
szkołach. do których ucz.ęs.zcza.li.

PROGRAM II

PROGRAM III
10.30 Ekspresem przez świat. 10.35
Klasycy j azzowej ballady - C. Haw10.50 „Zwycięzca" - 7 odc.
kins.
pow. B. Hinesa. Il.OO Dyskoteka pod
11.20 życie rodzinne. 11.50
!!ruszą.
Klasy cy jazzowej ballady. 12.05 Z
kraju i ze świata. 12.25 Za kierownicą. 13.00 Powtórka z rozrywki. 13.45
Czytamy pamiętniki J. Szaniawskiebatuty - J.
go. 14.00 Mistrzowie
Maksym:uk (IV). 14.40 Wycieczki higawęda. 15.00 Eksprestoryczne sem przez śwlat. 13.10 Gwiazdy teatru „Apollo". 15.30 Sezam pod Trójaud. reklamowa. 15.40 Rozszyką frowujemy piosenki. 16.05 Z nagrań
Buda Powella. 16.15 Przebój za przebojem. 16.45 Nasz rok 75. 17.00 Eks17.05 .,Je~ioro
presem przez św!at.
odc. pow. 17.15 Kiermasz
rusałek" aud.
Fotoplastykon
płyt. 17.40
13.00 Vuzvkobranie. 18.30 Polityka dla
wszvstk' eh. 18.45 .,J ectna noc w P 'a 19.00 Kwaryżu" Zespołu 10 CC.
drans dla Ewy Bem. 19.15 Książka
Ekspresem przez
19 .30
tyJ?odnia.
19.35 Muzyczna poczta UKF.
świat
20.00 Fantazja i rzeczywistość. 20.25
Standardy na saksofon:e. 20.45 Piosenki - wiersze. 21.00 Reminiscencje
muzyczne. 21.50 Opera tygodnia - C.
Monteverdi „Orfeusz". 22.00 Fakty
dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów - Ewa Demarczyk. 22.15 „Kobieta w bieli" - pow. 22.45 Piosenki
23.0() Poezja
tylko dla dorosłych.
Polski walczącej. 23.05 Labora·ori,1m
- magazyn A. Kormana.

8.30 Wiad. 8.35 Sprawy codzienne.
8.55 Muzyka spod strzechy. 9.00 Poranny koncert. 9.40 Tu radio Moskwa. 10.00 Kronika kulturalna. 10.15
Utwory Edwarda Mirzojana - kompozytora armeńskiego. t0.40 Nie ma
TELEWIZJA
marginesu. Il.OO Dla klas VII (geoPROGRAM I
grafia) „z dziennika okrętowego".
muzyki. 11.30 Wiad.
11.25 Chwila
.
ll.3S Choroby weneryczne nadal groź
W'skaz6w~1 meodycz6.30 TTR I ne. 11.45 Od Tatr do Bałtyku _ me7
metoW;ki
"{skaz
TTR
.oo
ne.
\
Porad11.50
łęczyckiego
lodie ree;.
nia rodzinna. 11.55 Komunikat ln<ty- dyczne 1. 2. IO.OO H_.stona ala kl. VI.
(powt.).
'
.'
..
latok
t:ltu ł,~czności. 12.05 (Ł) Ko!nunika- i~-~ ··~bty 'r'fcczor
a ema Y a w sz o 1e. 16.30
·.
nowego pod
„Co
ty. 12.10 (łJ)
Dz1enn1k TV (kol~r)„ 16:40 Oblekt:)'W
szkłem" _ rep. 12 .25 (Ł) Ł~czvckie
wo!e\~ództw. Jeiemogorp"rogram
.
Frag(Ł)
12.35
kujawiaki i oberki.
wałbrzyskiego,
ment baletu „Galane" Arama Cha- ~k1e~o. legn.lck1ego,
17.00 Ekran z bratwroclaw~ik'ego.
1
wyczaturiana. 12.so IŁ) „Wspólnym
silklem".· 13.00 „Rozmowy 0 ks\ąż- klem 18.0a Re:klama. 18.10 Naczelny
prod. po!.
kt!ch". 13.20 W. Boyce - VI Symfo- dowódca - . film dok.
nla. 13.30 W\ad. 13.35 „Już ooranek 18.40 Anatorrua sukce~u. 19.20 Dobraświata" _ opow. 13.55 Minlprzegląd noc (k0lor). 19.30 Dziennik TV _(koWletnam. 14.00 lor). 2~.20 Przypom1;:iamy, radi;1m_y.
folklorystvczny _
E. Cr1:;pm
tanle,1. 14.15 czas 20,.25 "' _eatr sensacjt:
Więcej. lepiej.
~l eszczę.śhw!!j
śmierć
na
kombatancka. .,~le";~?
I ludzie _ audycja
0
?z1e~mk
-5
•.
2
Pegaz.
!J·40
·
dam~
Terzetto
Paganini 14.35 Niccolo
1 5 .~o <kolor). --:40 Reklama. 22.40 Wiad.
O-dur. 15.00 Zawsze 0 15.00
melom2~!a
Program
22.50
Co się wam w tel audycji najbar- s~ort
16:00 z mikrofonem ~~wŁ~·~~'ii7:Yka w Galer11 Rzeźb" dziej podoba.
11:ach).
~
16.15 z nagrań (
przez trzy zmiany
solistów zaproszoiiych do Studia P~.
PROGRAM II
(Łl
17.00
.
dn\a
Aktualności
(Ł)
16.45
Łódzl<ie zespoły estradowe 17.25 (Ł)
16.55 Lndzie z p;erwszych stron
Okolice kultury - fe! 17 35 IŁ) „'7. gazet. 17.23 Natura cuda czyni fonoteki melomana" - aud muz. I. film fab. prod CSRS. 18.30 Yao
Grzesiak. 18.20 Termln~rz muzyczny. odc. I pt. „Mały człowiek" - film
18.40 Wietnam 18.30 Echa dnia.
ser. prod. fr. (kolor). 19.00 Magazyn
kr2j I ludzie rn.oo Delibes - ~uita ku'turalnv <Łódź).
19.20 Dobranoc
z baletu .. Cappella". 19.15 55 lekcja rkolor). lD.~o Dziennik TV (kolor).
,.Novi 20.20 Informator turystyczny (kolor).
Jezyka ang. rn.ao !'lplewają
19.40 Rep . literacki pt. 20.40 Jerzy Godzls7ewski gra utwoSli'l,,;ers".
Ban- ry _Ravela. 21.15 24 ttodzi ny (kolor).
.. Sól w oku". 20.00 Adriano
chlerl: Komedia madrv„alowa. 20.30 21.20 Na es~radach świata _ wło
Poeta I jego świat - ·wł. Bron\ew- ski pr. rozr.

z

z

września 19;;
głębokim talem zawiadamiamy, ie dnia
ciężlóeJ chorobie opatrz:ona świętymJ sakramentami
llfatka I Babcia

zmarra po

Perły w Mo~zu C1arnym
Jak podala agencja prą.sowa „Novosti" radziecki Instytut. Go;;podarpqJwyspu
ki Morskiej w rejonie
Kercz p!'Zewiduje w c\ąe;u nalbliż
pereł,
szych 2 lat bmtate zbiory
uzyskanych drogą s-z:t:uC'znej hodo-12S.PE!<'ialn:vch
wli per!op!owów w
metrowej głębokości bas;enach. Wy.
hodowane w ten ~b perły P<>-

ski w oczach poetów. 21.00 Modest
z wystawy.
Musorgski - Obrazki
Dziennik. 21.45 Wiadomości
21.30
sportowe. 21.50 Portrety kompozytorów. 22.30 Encyklopedia humoru nr
16 . 23.00 Co piszą o muzyce? - aud.
na
23.20 A. Pochon - Passacaglia
altówkę solo. 23.30 w:ad.

uko-cllańsza żon.a,,

S. t

roku
naj-

P.

KLARA PRAŻANOWSKA
była nauczycielka.
Uroczysta ~ tatobna odbędzlP się dnia ł wneśnia w:.; rnkn
o godz. 15.30 w kośdele parafialnym ~w. Kazimierza, ,k~cl nos!ąµi
wyprowadzPn~e z:wtok n:i- S~ry CmPntarz przy ul. OgrodOW<lj. PO·
grzeb odbędzie •tę tegoz drua o godz.. 16.30. o cz;ym zawiadamiają
.
pogrążeni w głębokim smutku
MĄŻ, CORKA, SY:-1, WNUCZKI i POZOSTAł.A
RODZINA
UpraSlia się o nie.składanie kondolencji.

Ira von Fuerstenberg, aktorka występująca we włoskich filmach

„ ...„ ............... ............... ............... .........„„...„„...„ ....„ .............. .„ „...

lllliillm8a::l!.:mm

2 wTz•śnia 1975 roku zmarł, przeżywszy lat 61

S. t P.
Tłom.~

RYSZARD NORSKI

- Słusznie.
Skoń<'zyłem swoją pu&Z;kę piwa i wetknąłem
pieros. Oe;a.rnęło mnie niejakie oodnierenie.
-

w usta nowy pa-

za.pytał Maxie i wychylil do końca

Jeszcze fedno piwo? -

•

~ą~a
Kiwnąłem głową

świ

ei przygla.dałem się, jak wyciąga dwie
G
.
.
racją będzie, jak poromiaw1am z
~kłem. kiedy Max ie otwierał puszki. - To ona mogłaby . być
moim n.alwatnieis-zvm świadkiem
- Jutro bedzie miała służbę. Ale niech pa.n uważa. może
to oona drol!o kosztować.
- Gdzie ona mieszka?
Prze2 C'hwile namy~lal się. potem potrząsnął 11łową.
- Nie moe:ę panu dać iei adresu. Nie poz.walają na to przepisy.
Pocią~ąłem mały łyk pi\va 1 wpatrvwalem s.ię tv 7.djęcie
Jacka Dempsev wiszaN! nad nim.
- tde o zakład. te to Barratt wniń&I wedkę do domu.
Wła~nie pił piwo i aź się zakrztusił Musiałem się oodnieść
t ude-rzvc' l!o part razy w kark tRbv sie nie uidlawil. Ude-rzylem nieco silniei aniżeli bvło [)()t.r>:eba oomv~lalem sobie '?<>wiem. te ostatecznie 1 ia oowi.nienem mieć coś za swoje p1e.
niadze
- Barratt - wvk.rztusil. kiedy na nowo od-zys.ka:J mowę. Powi"<i:>.ial pan B:trratt?
- Barratt nienawidzi Perellego. jak zarazę. Fa.-et. który
przes7.WA1"<'0Wal wędke do Pere!lel(o także nienawidzi. !(o .lak
Barrat młAAT.ka napn.E'<'lwko PerP!l„1!<> Barratł. 1est
zarazę
lotrem olerwszegn g"at.unku Przed sadem być mote niełatwo to
udow'l<lnić •i.IP la tn wtem.
Przet c-hwile przetrawłaJ to, w końcu skinaJ e;lowa.
że

puszki.
- No, to najlepiej

-

To możliwe -

Popijaliśmy

Siedem i pól.
Staneliśmv ostatecznie na ośmiu.
Dałem mu pien.fądze, a on z powrotem usiadł.
- Ona palJ marihuanę. kapuje pan? Barratt dost.arcz.a iei
paoiero$<'>W. U Grac11 nie ma oan naimnieiszei szansy.
Zai<tanowiłem sie nad tym. Być może. mial rację. ale sprń'l::>'lwać niP 'l:awadzi.
- NiPch oan mi da iei adres.
Dodatek ~o„cialnv sorawil. że zlamal regulamin domu.
- Felman Street '274. To tak.l dom z kawalerkami.
Porlnf0<:l!S'm sle z mieisca.
- N!erh oan to w~zv~tko zatrzvma orzv sobie Maxie. Gdyb:v
o.~n'.I kto< ovtał. oan mniE' nil!dv w życiu nie widział.
Maxi!' chrza!mał. uderzył się pięścla w piersi i przv!!ladał mi
sie :>. mina mruka.
- O te) niech pan się ni~fnartwi. Ja iuż znam swoich ludzi.
-

Wvszedlem bez słowa Maxie siedział sapiąt' z miną nieprzytomna i wpatrvwal sie w puste ouszk! oo Piwie.
Ra.tłley

mowu piwo.

DP

-
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STANISŁAW

WASIAK

Pogrzeb odb<id'Zle si<: dnia 5 września 1975 roku o godz. 16 -i; k.a•
o czyni p01Wiadamiają pogrążone
~lii~~lo~enta.rza na. Z311'2lllwie,
DZIECI i RODZDIA
1 września 1975 roku
przeży.
nieoczekiwanie,

Dnia
zmarla

DR MED.

Dnia 1 września 1975 r. z:marla
najukowiPkU 89 lat na.za
Mat.ka Babcia 1 Prabab'
cia
S. t P.

MARIA ELEONORA

FELIKSA CHUDZYNSKA

wszy lat 71

S. t P.

FRANKIEWICZ
z domu WEISSBACH.
:l:alobne odbędzie
5 września br. o
godz. 11.3U w kaplic;v cmentarza
rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej w
Lodzi, Po czym nastąpl wypro·
wadzenie drogich nam .zwlr>k na
miejscowy cmentarz, 0 czym zawiadamia pogrążony w żalu
SYN z ŻONĄ I RODZINĄ
się

Nabożeitstwo
w piątek,

roku
1915
Dnia 2 września
zmarJ nagle nas.z najukochańszy
OJcioo 1 Dziadziu:!
S. t P.

Mąż,

FRANCISZEK
GIERMAZIAK

byty dyrektor MZB!ll w t.od.zl.
nam
drogich
Wyprowadzenie
zwtok nastą.pi dnia ł wrwśnia
roku o godz. 17 z 1<ap!lcy
1975
Rocha 11a Rado·
cment.arza św.
gosz;czu. o c-z.vm oowiadamiaja w
głębokim

żalu

SYNOWIE, SYNOWE
i WNUCZKI
Prosimy o nieskladan.ie kondolencji,
ŻONA,

łlłfJP 4iłh-01"

UW.

w

chańsza.

Dnia
\\Tześnia 1975 r.
nagle w wieku 50 lat
s. t p

z.marła

LEOKADIA

z d(}ntU FRONTCZAK,
na.st:u>l
'-''yprowadzenie zwłok
dnia 4 września 1975 roku o go.
cmenrarza
dzinie li z kaplicy
rz;vm.-ka(olickieg 0 przy ul. <;zczepowiadaci11skiej 100, o czym
miają w głębokim źalu
DZIECI, W"'UKI
i PRAWNUKI

rmca

dniu 2 wrŻeśnia 1975 roku
n.asz
zmarł po długiej cllorobie
Ukochany Mąż, Ojciec i Dziadek,
80
la.t
przeżywszy
S. t P.

WITOLD DOMAGALSKI

kierownik
byJy
emeryt l\IPK,
Wydz. List Płacy.
nastąpi
zwłok
Wyprowadzenie
Cmentarza
Starego
z kaplicy
pr-zy ul. Ogrodowej,
rzym,-k'.lt·
w Lodzi, dnia 4 września 1975 r.
powiadao godz. 15.30, o czvm
miają pogrążeni w żałobie
DZIECI. W"1UKI,
ŻO:-IA,
WNUCZKI i RODZINA
.~

WSWWW@WPAWCCJ11+ 1111116t
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Ch3.6e 1950.

www

WO·
Panu dr WOJCIECHOWI
serdl'CZnP1:<>
ZNIAiiOWJ wyrazy
wspólczuci:. z powodu śmierci

OJCA
składają:

KOLEŻANKI

I KOLEDZY
KARDIOLOGIz ODDZJALU
CZNEGO SZPITALA im. MA·
DURO\VICZA w ł.ODZI
~;.w.,_..,~.'.'WWWA!:

DYJACIŃSKA
z domu KRUPA.
nam
Wypre>wa.dzenie drogich
dnia 4 września
11a.stąpi
re>ku o g<>dz. 16 z kaplicy
1975
Dolach. o czym
cmentarza na
powiadamia pogrążona w glębo.
kim talu
RODZINA

z

W

...

W;vrazv serdecznego W<pólczucia Koleża11ce LEOKADII S'I'A·
NISLA WSKIEJ z powodu smiercJ

zwłok

(cl James

[)()Włelizlał.

-

I

Niech pan nie traci swojego cennego czasu z Gracją,
jeżeli chce pan z niej coś wyciagnąć na temat Barratta rzekł przyciszonym gtosem.. - On.a i:co bardzo lubi.
Tera.z wydało mi się•. ie być może rzeczywiście dowiedziałem
się czegoś za swoje piemądq,e.
n - Jak to? - za.pytałem. - Po co Barratt miałby sie za.daw~ z cl:ziewcz:vną tego pokroju?
- Człowiek. który je.st właścicielem domu, chciałby na zewnątrz za.chować wszelkie POZOJ'Y. Niech pan mnie nie wypytuje dlaczego. Pod tym wzgledem iest bardzo dziwny. Mamy polecenie, żeby po godzinie oierws.zej nie było w domu żadnych
damskich wizyt Damy muszą s.ię zatem wynieść prze<! i:todzU:ą
pierwszą. w przeciwnym razie mu.si.my składać raport. Gracia
ma dyżu:r nocny co drugi dzień. Damy. składające wizytę Barrattowi, nie wychodzą o pierws?.ej. ale raportów na ten temat
nie ma.
- Jakże Ol!l to robi? Czy daje ie.i pięć dolarów tygodniowo?
Ja lei także z;apłacę za jej inf<;>rmacje.
Maxie WVJlił piwo. stt7.eonal ze spodni popiól i wstał.
- Musze iuż wracać do pracv.
- Nieeh PlU"l usiądzie l opowie, oo pan wie. To, czego się
od pa.na dowiedziałem. nie ;est ieszcze warte dziesięciu dolarów.
- Dla mnle warte. .Jeżeli pan leszcze dofożv drul!ie dziesięć. opowiem painu coś takiego. że ta ous.zk.a wyoadniP Mn"
z reki.
- Pięć.
- Dziesieć.
-

składają:

MATKI

DYREKCJA, RADA ZAKlA·
DOW A, KOLEŻA..'WKJ I KOLEDZY z. PRZEDSIĘBIORSTWA
TURYSTYCZNEGO LO.DZ
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