<;;tron

'Ptron.
Dziś

Łódź, Mwarłek

Plenum Kl PZPR

n~e
przyłączen~a

nia rodzin. Szeroko podniesione zoogólnoeuropejzagadnienia
rozbroiebezpieczeństwa
skie
rozwiazvwaniu
w
v
c
nia. wsoółora
wielu problemów takich iak ochro
w
na środowiska transport itp.
aspekcie roli. iaka maga odegrać
obydwa kraie .
stały

przvhvł

2 bm., w drugim dniu oficjalne.i
wizyty w Polsce, ministra spraw
Svena
Szwecji zagranicznych
Rady
Anderssona przyjął prezes
Ministrów Piotr Jaroszewicz,
W czasie rozmow}· wymieniono

· w Libanie od roku do spatkanla przedstawiciew Bejrucie li lewicy i prawicy na wvsokim
kraju :macznle szczeblu. Przywódca lewicy, Kama!
1 innych rejonach
Zdaniem korespondentów Dżumblatt spotkał sie z Beszirem
osłabły,
Gemayelem. dowódca sił zbrojnych
przyczyniła się
al(encii Prasow:vch
do teii;o w dużej mierze akcja roz- falangi libańskiej. Jest on Rynem
jemcza Jednostek syryjskich w oól- Pierre•a Gemaye'la - orz:vwódcy faLi- langi,
części
centralne.i
i
nocnei
Kamal D~umblatt spot-kał sie rówbanu. między innymi w rejonie
miast Zahle. Knbbeya i Andkit. Ra nież 2 ambasadorem Ftancll w Bej
dio uamaszek I Syryjska Aiiencja rucie. któremu orzekazal orośbę · o
Prasowa SANA opublikowały ko- udzielenie przez Francję oomoey
munikaty wYlaśnlające akcję od- dyplnmatyczne.1 i politycznej w cew których za- lu przywrócenia pokoju w Libanie.
działów syrvjskich.
znacza sie. że miała ona na ~elu
rozdzielenie stron walczących I została PodJeta na orośbe tych sił liktóre opowiada.la się za
bańskich .
przerwaniem starć zbrojnych w tym
kra lu
za.notowano
W środę
względny spokój. Walki

Altei& rozjemcza SyrU spotkała ~e
z krytyczną oceną ze stron.v nrzywódcy Posteoowel Partii Socialljak
styczneJ. Ka.mela bżumblatta.

poglądy . na temat sytuacji w Europie i na świecie oraz omówiono
rozwoju
dalszego
perspektywy
współpraty gospodarczej i koopera
cH przemysłowej. Poruszono także
zwiazane z możliwością
sprawy
zwiększenia wzajemnych obrotów
handlowych.
Tego dnia min. Sven Andersson
złożył wizytę ministrowi spraw zagranicznych Stefa.nowi Olszowskiebyły
mu. Następnie prowadzone
przez obu ministrów polsko-szwedzkie rozmowy plenarne. Jak dowiaduje się dziennikarz PAP dotyczyły one oodstawowvch problemów międzynarodowych i wykazały zbieżność, a w wielu sprawach identyczność ooglądów obu
stron. Wypowiedziano s1e 'Za koniecznością noi?łebiania !Jrocesu odprężenia na świecie i PE:łna realiaktu
zacja zasad i l'.JOStanowief>
końcowego KBWE.
storo~wój
Oceniając pomyślny
sunków miedzy obu kraiami podwag·e spotkań na najkreślano

. Wizyta przy jaźni
radzieckieg o okrętu w Anglii
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Wznow1·en1·e stosunktt.w
plomałyc n eh
d
~f:;t~ w1'od~~;;ecii ubiegł~!~~~~:~
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Y
~~~e ~t~on;z~~ka~:::{vdana ~~~~~:~
~~; :~~ei~~ti~~ej współprac~mie W1.elka Brytan1·a· - lsland1·a

skich Nlemnlel Jednak zdecydowane stanowisko Svrli. która - lak
wiadomo - od wlelu mlesiecy czy.
ni wysiłki medlacvJne. zmierzaiace
do przvwrócenia spoko.lu w Libanie I tvm . razem - fak oodkreślaia
przycz:vnidonlesienla ai:encyjne ło się do ożywienia kontaktów ..'11.ię
dzy Przywódcami zwaśnionych llbań
skich Ull!rupowań oolitycznycb I szukania oolltycznei;?o rozwiązania kryzysu w tvm kraju.
W środe doszło po raz pierwszy

na

suni~wro~~=
i:cz~:~~ja~~~~hra~t~
Szwec1ą, poda
Polska
iące

możliwości

W środe mrn. S. Olszowski podejmował śniadaniem min. S. Anderssona. W czasie ~potkania obaj
ministrowie wygłosili Przemówienia. Wskazali w nich. że oba nasze kraie skutecznie realizują usta

Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wznowieniu stosunków dyplomatycznych między
Islandią zerwa.nycb w lutym tego roku wskutek

o
a
„wojny

poinformowało
Brytanią
Wielką

zaostrzenia

dorszow~j".

Przywrócenie sto~unków nastąpiło w wyniku zakończonych we wtolenia zakladajace intensywnv roz- rek w Oslo rozmów między ministrami spraw ·~agranicznych obu krawój wszechstronnei, dobrosasiedz- jów, Anthonym Croslandem i Einarem Agustssonem.
kiej współpracy. Stosunki polskoszwedzkie rozwijają sie pomyślnie.
a dialog Politvczny stwarza korzystna atmąsfere obopólnego zrozuna
mienia i woli WsPółdzbtłania
wielu ołaszczvznacl:i.
Oba.i ministrowie wypowiedzieli
sie za rozwojem wzaiemnych stowspół·
sunków i wszechstronnej
pracy polsko-~zwedzkie.i.
wieniec
Min. Andersson złożył
na płycie Grobu Nieznanego
njerza w Warszawie.

stałvm

przedstawi~lelstwit>

przy itenewsklm biurze
ZSRR
· ONZ odbyło tlę spotkanlp 1>rzewodniczaeego dełP.l!aeji ""dziec·
kieJ. wfoeminlstra snraw ~al!:ra
nicznych ZSRR Władimira Siemionowa z przewodnicz~cym deleitacjJ USA. ambasadorem Ale·
xisem Johnsonem.

N/z: konferencja prasowa mln , spra\v zagr
po podpisaniu
We wtorek wieczorem, obaj mini- I~
do
strowle podpisali obowiązujące
1 grudnia br poro:wm!enie ustalają
połowów
dokonywania
ce zasady
wód
pasa
wewnątrz 200-mllowego
wokół Wysp Islandzkich. 7-miesięcz-

DZIER
KIESIE

dalszv na str 2)

Do Londynu przybył 2 bm. z wizytą oficjalną radziecki stawiacz
mln - OBRAZCOW. N/z: mieszkańcy Londynu wpisują się do księ
gi pamiątkowej okrętu.
CAF - TASS - telefoto

W 155 dniu rok.u słońce wzeo godz. 3.19. zajdzie zaś o
19.50.

szło

•

Imieniny obchodzq
Leszek, Klotylda

W łrode zakoAczyło obrady ple- ł ruchowi lewicowych radykałów
2
SJ"'"
num KC FPK. poświęcone pnygoto· zawarcie 01t6lnokrajowe.:o porozumie
waniom do wyborów municy1>al· nia w sprawie utworzenia wspólsił
so1uszu
kand:vdatów
Pożegnanie klientó~
nycb we Francji które odbędą się nych list
lewicowych do waz:vstklcb rad .!ui
wlo~na przyszłell'o roku. Re rerat pt.
.,Walka o umocnienie sojuszu sił w pierwszej turze 11rłosowania Cb. '
przyszłym
lewicowycti" wYitłosil zaste1>ea człon Fiterman poinformował. że w okreka Biura Połit:vcznel!:o KC FPK. sie od 1 stycznia do S maJa br. do
człon
nowych
tys.
ł8
FPK wstapiło
Cb~rles Fłterman.
Wczoraj zakończył się V Jar- zaopatrywano w towary jarmarPlenum uchwaliło rezolucje. w któ ków t utworzono 658 podstawow:vcb mark Łódzki organiZ'lWany pod czne stoiska. by nawet przez more.I Proponu.le Partii Socjalistyczne.I orl!(anizacjj partyJnycb.
Wiele ment nie świeciły pustkami.
Patronatem naszej eazetv.
do
straganów czynnych było aż
Niezwykle trudne zr1danie stoi
1
zmierzchu. Sprzedawcy nie chcieli przed komisją. która ma wvróżnić
Jarbowiem rezy~nować z klientów. najlepiej Przygotowane do
których nie zdołali obsłużyć przed marku przedsiębiorstwo handlowe
Zespół argentyńskiego Sadu Fegodziną 19. wyznaczaiaca termin Wiele zasłużonvch pochw:i.ł zebra!
deralnego udał sie we wtorek do
zakończenia naiwiekszej w mieście „Arged". ale wcale r,tie ~orzej spiandyjskiej miejscowości Bariloche.
to sał się •. Otex". czv SDH .,Cenimprezy handlowe.i . Dobitnie
ąbv przeprowadzić dalsze przesłu
Marii
świadczy o powodzeniu Jarmarku tral". którv wiódł orvm ood wzgle
chania byłego Prezvdenta.
obrotów handloŁódzkiego I zaani?aźowdniu han- dem wvsokich
Esteli Peron. Jak wiadomo zarzudlowców nie szczer'lz11evch starań. wych. Dobrze też zaprezentowali
ca się iei powiązania ze sprawą
raekipy
wojskowe
tam
skierowano
Sinhua
Prasowa
A11:encja
Chińska
publiaby nikt kto przyszedł na nasza ~ie l?Osoodarze olacu orzed Dworfunduszów ·
malwersacii
o silnym tunkowe. specjalne zespoły lekar- Wspólna impreze nie miał powo- cem Fąbrvcznvm wiadomość
Przedsiebiorcznych. M. Peron została pozba- potwierdziłaziemi
w p·rowlnc.11 ,Tunan skie. a Jednocześnie na miejscu pod
trzęsieniu
wyw
br
marc'1
24
do żalu, że czegoś nie mógł stwo Handlu Artykułam; Papierni
władzy
dów
wiona
Rrak !eto środki. aby zapobiec dalszym
leżącej nad granica z Birmą
sta- informacji na temat strat w lu- skutkom trzesienla. Ja.Ir informowa- kupić. Jeszcze wczoraj dodatkowo
(Ciąg dalszy na str 2)
niku woiskowego zamitchu
na pograniczu chińsko-bir
nu. a nastepnie osadzona w Bari- dziach I · zniszczeń . ale jak wvnika liśmy.
zanotowano (w sobote-)
ze środowej deoesz:v tel. agencji. mańskim
loche.
dwa wstrząsv podziemne o sile 7.57,6 wi: skali Ric:htera. Z komunika·
tu Sinhua wynika . że epice:1trum
znajdowało sle w zachodniej ~ześci
prowincji w pobliżu miasta Pao
Shan.

Trwają przesłuchania
Marii Esleli Peron

V

.'fil

dalszego rozszerza-

w środę w Genewie wznowiono radzi.ecko-amerykańskie rozw sprawie oiiraulczenia
mowy
strateiticznvch 11:bro1eó ofensywnych. Jak podaje A.:enc.1a TASS.

Argentyna

Jak donosi AFP.' we wtorek zagiw Buenos Aires l prawdooodob
nie został P,Orwa.n:v przez nieznanych sorawcow bvły lewlcow:v PTezydent Boliwii. Juan Jose T~rres.
Przebywał on na wy11:naniu od czasu e:dy po 8 miesiącach sprawowania Władzy został obalonv przez ora
wlcowv oucz woJskowv. lstnleia oo
obawv i~ może on zostać
ważne
zamordowanv orz~>' oorywac:zv D<>dohnle, lak orzed tve:odnlem dwaj
Politycy urul!wa1scy orzeb:vwa1acy
na emil!racji w Buenos Aires zostali
zabiel orzez nteznanvch ~orawców.

Wskazano

dzy

w

nął

szezeblu.

Wznowienie
rozmów SALT
·W Genewie

palest:vń

Zaginiecie bvleoo
prezvdenta Boliwii

do sk

i

Po syryjskiej akcji rozjemczej
y
z

czer c&
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•
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• Do spotkania w

.Agencja Sinhua potwierdziła wia~omośc
o trzęsieniu ziemi w Chinach

Korespo ndencja z

Włoch

a a ae~

Najpoważniejsze
w Chinach miało

d środy 2 bm. w większośCi lokali publicznych w calych Wło
szech · obowiązuje zakaz palenia tytonit.. . Zgodnie z qchwalon.ą
przed kilkąma miesi_ącami przez parlament ustawą, zakaz dotyprzeznaczonych
czy kin, teatrów I Innych „zamkrtlętych lokali
do zgromadzeń publicznych", jak również szpitali 0 sal szkolnych, poczekalni na stac.iacb kolejowych, lotniskach i w. portach. muzeów itp .·
Jeśli id?.le o kina, sale taneczne I inne ,.pom!eszczenja zamkntete'',
ustawa przewiduje mo:Wwość uchylenia tego zakazu · pod warunkiem
zalnstalow„r.ia odpowiednich urzą(lzeń klimatyzacyjnych 1 wentylacyjnych. W ostatnich dniach Uczne kln11 wystąpfły o taką zgodę, jednak
Jej uzyskanie w większości wypadków. ze wzl!1edu na standard obecnych urządzeń, bud7! wątpliwości. Z kolei założenie nowych lnstalac.i!
kilku miesięcy. tyleż czasu potrzeba też na uzyskanie zgody
wymaga
większości włoskich kin paodpowiedlliej komisji Praktycznie wlec
lacze będą musieli na długi czas wyn;ec się papierosów. Zakaz palenia
barów 1 restau- przynajmniej na razie nie dotyczy natomiast

O

w

~~ -

zwłaszcza młodzieży. kwestii łacze-

zacji 1wzaiemnych stosunków i rozwoju obustronnie korzystnej wso6!
pracy oraz wola realizacji daniosłych postanowień aktu końcowe~--------go ubiegłorocznej Konferencji Bez
oieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska. wspólnie ze swymi
· sojusznikami.
socjalistvcznymi
zmierza konsekwentnie - podkredo
ślił I sekretarz KC PZPR budowY trwałego ·pokoju i bezpieczeństwa dla wszystkich narodów
Normalizacja i rozwój stosunków
Al!encja TASS oodała . że na za:t lłFN sa ważnym elementem tej
polit:vki.
oroszenie rządu radzieckiego przyNastępnie I sekretarz KC PZPR
odpowiedział na liczne oytania za- był w środe ·do Moskwy z oficialdawane przez dziennikarzv. Dotvze na wizyta minister spraw zairranlczczyt.; one spraw zwiazanych
wsoółpraca gospodarcza. naukowa nych Portugall!. E,rnesto Melo An1i kulturalna. wzaiemnych
konpaństw. tunes.
obu
taktów obvwateli

Premier P. Jaroszewicz przyjął S. Anderssona

AFP powołu.fąc sle na wiadomo§cl
uzyskane w portugalskim Ministerstwie Spraw Zal!:ranicznycb voda.fe.
ie Portull'alla nie zamierza uzna6
Timoru Wscbodniell'O
przyłączenia
(swej b. kolonii) do Indonezji. Wedłul!' AFP rząd portugalski krytykuje zwłaszcza sposób. w Jaki sprawa
ta została załatwiona.
Rzecznik pnrtnll'alskleito Ministerstwa Spraw Zasn-anlcznycb oświad
czył te .. Porfol!:alia zajmuje stanowisko. Jakie zawsze podtrzymywała
na forum Orl!anizac.1i Narild6w Z.letJ. n-powiada sle za
dnoczon:vch.
prawem mieszkańców Timoru Wscho ·
dniell'o dn samostanowienia".

ue:rupowań

Przedstawiając cele swojej zbliw
żające.1 się oficjalnej wizyty
RFN Edward Gierek stv.:ierdził, iż
podyktowałv ia dwa główne motywy: dążenie do pełnei normali-

E. M. AntuPes

do lnrtonezJi

części

W dniu 2 bm, I sekretarz KC PZPR Edward Gierek przyjął gru-

pę dziennikarzy z Republiki Federalne.i Niemiec reprezeniujacych
najpoważniejsze ośrodki telewizyjne i radiowe oraz cz:J.s'1pisma.

POPULIRIY

uzna

Timoru Wscll.

również

zi nnik rz z FN

DZIENNIK:

Dziś o godz. 9, w sali Łódz
kiego Ośrodka Kształcenia IdePiotrkowska
ul.
ologicznego,
się plenarne
203-205 odbędzie
posiedzenie Komitetu ł.ódzkiego
PZPR nt: „Główne zadania w
doskonaleniu oświaty i wychowania oraz wdrożenia 10-letniej
_powszechnej szkoły średniej w
województwie miejskim łódz
kim w latach 1976-80".

Portugalia

nr 126 (8414)

Bok :XXXO:

przyjął

Edward Gierek

3 ezerwea 1918 r.

.

.

Prasa włoska rozwinęła w ostatnich tyP.'odnlach prawdziwa kampanię popierającą to posunięcie, publikując dane i zamieszezaiac wyoow. KEDAJ
wiedzl specjalistów na temai szkodliwości palenia tytoniu. '

t:z~sienie

Dyżurny

synoptyk

w dniu dzisiejszym dla Lodzi
przewiduje nastepuja.ca pogode:
zachmurzenie umiarkowane. okresami duże. Możliwość wvsta
pienia słabell'o onelntnego opadu. Temperatura od plus 6 do
plus 15 st. C. Wiatn- słabe
umiarkowane z płn.
741 10
Ciśnienie o godz. 19
mm. temperatura plus 12 st C.

Ważniejsze

rocznice

1881 - Ur. gen. Juliusz Rómmel, dowódca obr'o nv Warszawv
·
·
·
w 1939 r.
1946 - Pierwszy rejs polskiego statku handloweg11 do portów Morza śródziemnego

Taka so ie

myśl

Ile byś za.płacił za piekne złu
dzenia. zawsze dokonasz dobrego interesu.

Uśmiechnij się

ziemi

m1eisce w 1556 r.
w orowlncll Szensi i soowodowalo
ono utrate życia ok. 830 tys. mieszkańców.

Ulewne deszcze
w rejonie Friuli
oocząt
nawleiziło

W relonie Friuli. który na
k;u

ub\egłe~o

miesiąca
trzę.s!enle

ziemi. znókatastrofalne
Potoki
wu soadły ulewne deszcze
Wody zalały Pola namiotowe. e:dzle
schronienie cl. l<tór:zy w
znaleźli
czasie kataklizmu stracili dach nad
!!Iowa. Wiele osób musiało opuścić
namiÓtv I szukać schronienia w bu·
uszkodzonych
cześciowo
dvnkac-h
przez -w&tnąsy 1ejsmlczne.

-

Wiosenne

łargi

w Poznaniu. N/z: nowa wersja samochodu
LI'• w pawilonie ZSRR.
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Czarna śro~a rod;;;;;;;;LT;;;;;;;;//~J Rozmowy
0
~A. Kosygina
dla dziennikarzy
prowadzą G. Ford i J. Carter :funta szterlinga!~
":":;•;;,,~::t..'t. '\~~;;";,;:~:;,;~!'';:;I~ „~,.~gm,r~;;-;;"'"~r,j;~,,'f~~;~,':,';;'!';,,,'j"bf,';:,;'',;„':';:~,~~ ~ W Syr1•1•
tydzień,
I Nlbędzi'! się

;t::a:~Ś~~:;.

1

s czerwca 1
za
Wtorkowe prawybory w sta_ nach
Wskutek • ~
Rhode lsland. Montana i Dakota w stanach Kalifornia, Ohio i New l(iełdzle xruęd'Zyn&rodoweJ.
brytyjskiej I~
wyprzedaży
Południowa zgod. nie z przewldyw?- JersE\'. Wa~ka tu będzie_ się tocz:l'.ć , masowej
niam1 me J)rzyniosły _r,?z;~rzyl!a.111- I1 o Jedną szostą_ _delel!atow na o~1e waluty przez zagr_::nlcznych depozy- I§
cy_ch wynikQw vł spra>\.e_ n_omma- konwen;:Je. Ogolrue pr~ypuszcza _się. torów tylko "' c;ągu tego jednego.~
wśrod republika- dnia fun-t stracił na wartośei wobec I si
cji . prezydenckich z ramiema obu że w , all!ornli
zwyc1eży ~ea.l(an I zabierz<' ! walut lnnvch państw średnio 2 proc. '~
partii. Wśród demokratów nadal na nów
Jurumr Cart<;r. wszystkl~ 167 l!łoso~ delel(acki<;h Iw zanotowano rekurdowy ~padck kur· I~;
czele zn~jduje_ się
k_tóry xrurmo. iż przeRrał w M-:.nta-1 Kallforn iJ_ w paru1 republlkanskieJ su funta wobec dolara _ 0 4 ce:i- •:•
Rhc.de Island. zeh~al już obow1ązuie ~asada. że zwycu:zca J:?ie- i ty 1 w te; ch-.vili 1 funt r&wna si~ I~
me t
·.:'I
•
•
W dalszych dwoch .
dEl~~cklch rze w&zystko).
głosów
800
ponad
spośród 1.505 pctrzetn)•ch óo u-1 slanach pozostana do podziału 164 ! 1•72 ~ol~ra., W rl~gu ostatnlch t',zech ~
na war.ości ..,..;
nomln&cii pc;dczas liPc.Q- P..łosy. Oczekuje się, ze d.:cyz.ję P<>~ miesięc~ tunt st.aclł
zyskania
wobec 111
wej konwencjl w no,•;cjorskiej Ma- ' w~źmle doplero konwe:icja republl- wobec dolar~ 17 procent, a
1 franka szwa,carskiego -·· aż 26 pro- , ~
dlson Square Garden Hall Carter kańska.
pogarsza się ~
cent. Systematycznie
dysponuje prz.:wagą oK. eoc' deleP.aJeśl.! rhodlZJ 0 demokratów. to o- kurs funta szterlin~a wo_bec f,r;nka ~
tów . nad najl(roźniejszym w tej
chwili dla n lei: o Morr)se'? Udaliem. czeli.:ije o!e że w Kalifornii zwyclę- francuskiei;o i belg1iskti_:go, g ... ldena , ~
. ie holen~erskiego, marki ~<i~hodnionie- :S
„Jerry" Brown. N
prezv-1 ży . -r,;rtmund
W Part!! Repu_bbkan~klei
dent G. Ford mimo, Iz przegrał w w:ar'omc jak Carterowt powiedzie mieck1ej, szwedzkl:J kor~y, a n,awet ~'
dwóch stanach. -. wykazującego t~kże oznaki s.abo- ::;::
I Dakoc!e Połt1dmowe,. rlę w pozcstałyct;
Montanie
~
walczy z Churchem 1 Udał- śc1 - llra włoskiego.
zwiększył stan poslada?2:a oo Po'<ad l!d7.le
Gdyb)· ostatnie prawybo,ry J Obecną sytuację interpretuje się . ~
800 l(łosów delel(acki.::h. Do uzyska- !e•n.
nia, nominacji trze_ba 1.130. R. Rea- pc<:vnlosly m·u ooraż.kę. to nie. wia'-1 jako „kryzys zaufania" wobec fur.-•"
domo jalr b~zie głosowało na kon- ta szterlinga_ $rodowe wypadki na ~
1tan ma Ich obecme ok. 650,
Za<a_dnlcze. znaczPnle bę_rl,1e n .l!lła J wencjl 400 delegatów. którzv są do- g_lełdz1e wywołały nerwowe reakcie N
• w Londynie. Oznaki zaniepokojenia ~
PrBV.>'be>row. ktora tyr.hczas nie zobowiązani.
ostatnia ser-rn
notuje się zarówno w środowisku ~
gospodarczym, jak też w kolach po-
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I

I

I

I
I
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Bry"an1·a
Q.

-

·

polskiej p;·asy o<'.znaczeniami r.iaf.~twowy:ni pnyzrianYmi przez
• ,
d
0
- ans.w~ w związku z orzrP3dającym w br 25-)Pc1em
<1.a e
Sbwfl!'ZYS7.enia Dziennikarzy PolskiC'h ·- za zasługi w Prac.'/'
zawodowej i tlział;;.jnoś.;i społeczno-politycznej.
W ;.:roczystośc: wział udział zastepca członka Biu;·a Pclitycznego, wkre~a::'Z KC P7PR - Jerzy ł.ulrnszewicz.

n

Orderem 3ztandaru ?racy I klasy 11cleltorowa11i zostali: MleF. Rakowski i Zil:tl•hnv Sachnowski,
a Orderem Sztc:'.ld:>ru Pracy II klasy: l\.s.r<>H•1a Jleylin, WiA I
t I J
ar.kowski i . :i.~.a Sobka.
:l u
Grupa c!zienniki:.rzy otrzymała Krzyże Komandorskie, Oficerskie i Kawalerskie Orde1•u Odrodzenia Polski oraz Złote.
Srebrne i Brą'!O'NY Krzyż Zasługi.

czy~hw Kieta, l\Iiec;,ysław

W imieniu odznaczonych podziekował Mieczysław Kiela.
Serdec-..ne gratulacje i życzenia złożył wszystkim odznaczany;o1 w imie niu kierownictwa SDP prze'JV'Cdill~:ący Zarzą-:1u
.Tan Mietkowski,
Głównego Stowarzyszenia k"
· ·
,
d
ó
·
• ś
W
1eu.roczy~.o ci wz1ę1i r wnież u ział przeustaw,oe1e
rcwnictwa Wydziału Prasy. Radia i TV KC PZPR Zarządu
Ruch'', red.aktorzy naKsiążka Głównego RSW „Prasa czelni 1.versr.aws.kiei prasy.

lsland1·a ~:rc]~f~~hi-e:~~%e rz:~~e~~i~yj~~ie;~

Zbiory muzyczne

i, I ewentualnego ogłoszenia środkow
i przeciwdziałających kryzysowej sy-

~

~
Przt?bywaia·~y z wizytą oficial'-' na w Syrii premier Aleksiej
Kot;: sygin spotka! 5ie z premierem tego kraju. M~hmudem Aiubi. - O~
'-' mawiano dwustro:ine stosunki gos
~ oodarcze, naukowo-techmczne i in.
~ Rozrr.ówcy wyrazili zainteresowa~ nie obu kraiów rozwoiem współ
~ pracy w kilku i::ałeziach gospo~
~ darki. Premierzy wvrrienili rów~ nież P.Jl!:lądy na temat aktualnych
"" Problemów 1niedzynarodowych. m.
in. wznowienia orac:v gr:ncwskiei
~ konferencii pokoiovJej w sprawie
'-"' Bliskiego Wschodu.
Premier Aleksiei Kosygin przez
prowadzi w środe rozmowę
!--lafezem elprezydentem Syrii.
Asadem. Jak podaje age,1cia TASS,
w atmosferze przYhźni i wzajemnego zrozumienia prze<lyskutowano sprawy związane z dalszym
zacieśnieniem stosunków dwustron
nych, a także wymieniono po.e;lady na aktualne problemy miedzvnarodowe.

§

tuacjl. Przypuszcza się , że rząd bry-1
! tych obszarów maJą również wladze,1 tyjski może się zwrócić o nową po(Dokoric:<en:e 2.t: ~t!'. 1)
do Mlędzvnarodowe-go Fund.u j
życzke
i
I isbndzkie i w wypadku rrnruszenia
.
,
.·
.
się
ny spor na tym tle uoprowadz1ł do i porozumienia mol(i: pociąl(ać w11mych szu \Valutowego, zobowiązując
do większej redukcji 1
równocześnie
iaki
stosunków . dyplomatycz- I do odpowiedzialności. Ku1er
zerwani~
nych między obu_ panstwami a tak: nie bt;dzie już miał prawa dokony- wydatków publicznych, zwłaszcza na
cele socjalne.
ze do 49 zderze~ 1~;anozkich. łotlz1 wanda tam polowów.
Przerwanie „wojny dorszowej'" zopatrolowych z bryty1.kJ1111 ku . ranu I
przez brytyjskiego
fregatami stanow1<1cyr.ii ich ochro- stało określone
43 ?:ilZY . odci~to ministra spraw zagranicznych, Crosn_ę .. Oprócz . te_go
J
·
„zwycięstwo zdrowego
Jak obllr;ono w landa jako
s1eQ1_ b_rytyJskie.
Wczo;ai w Bibliotece Uniwers:y- nisława Moniuszki i Karola Szysu~1e incydenty te _k~szrcwu_y Bry-, rozsądku po obu stronach". P_artncr
I m 1rnowskiego. Interesujące są takekSJ?OZYCJę
otwarto
Ło~zk1ego
tetu
lslandzkl ocenil porozumienie jako
tyiczyków 7,2 mln lio..
h
·
.
d d k .
d k'
pn. „Zbiory rr..uzyczne w b1bhoteNowe porozumienie przewiduje. że I „wygranie wojny przy stole konfez e Y acJami znanyc
Mi 1
ze
zawystawie
Na
łódzkich".
kach
dzlennie w strefie wód przybrzei- I rencyjnym''. Premier Islandii Hallz zadowoleniem
powitał
prezent?"':'ano około 500 egzempla-1 kom.pozyt~rów przekazane bibliotenych Islandii mogą łowić przeci<;t- grimsson
8 Godz. 10.4'1i. ul. Krakowska 30. rzy ks1ązek,
nie nie więcej niż 24 trawlery. W li podpisanie dolrnmentu. Nie wszyscy
druków \].Utowych, ce łodzkieJ PWSM przez prof. Włana jezdnię i płyt gramofonowych oraz
okresie obowiązywania porozumienia są jednak zadowoleni. W Londynie c ,:townie wbiegła
plaka- dysława Kędrę Całość uzupełnia protestów, wpadła pod „Fiata" n-letnia Elż tów - wybranych spośród 86 tys. .
wrzawa
się
Brytyjczycy złowią - jak się obli- , podniosła
· .
.
cza - tylko 30 tys. ton ryb, głów- szczególnie ze strony foderacji r~r- h:l'tH S, Ze złamaniem lewej rękl i muzykaliów znaiduiacych ~ie w po Ją nuty l nagrama
od
płytowe
mó- l'c.tlvczenia•mi przewieziono ją do
kutry balców, które.t przedstawiciele
nie dorsza. Uzgodniono •. że
siadaniu trzech łódzkich bibliotek muzyki staropolskiej aż po współb rytyj skie nie będą low!ć bliżej niż wią o „wyprzedaży" lnteresów W. G- 't•la im. Kopernika.
.
8 Godz. 1Ul5 w Z.l(ierzu na ul, - B UŁ, MBP im. L. Waryńskiego czesną, reprodukcję tzw. drzeworyJest grupa niezadowolo30 Brytanii.
20, a w niektórych wyparlkach
mil od wyrzeży lsla_ndzkich. Porozu- nych w ReykjaYlku. Partie opozycyj- , Re .volucji 1905 r. nr 1()7 na skutek i biblioteki
Państwowej Wyższej tów inicjałowych oraz plakaty zazbyt bliskiej odległości Szkoły Muzycznej.
'mienie wskazuje obszary, na któ- ne zwołały na środę wiec protesta-1 trzymania
w tył
uderzyła
rych nie wolno łowić · w okresie o- cyJny, określając układ jako „nie- „Skoda" IT 5624
{jb)
graniczne.
..8tara". Ofiar w ludziach nie bychronnym. Prawo do zabezpiccz<mla . bezpieczn:1".
są
prezentowane
ekspozycji
Na
zł.
1.500
ok.
<traty
k
- - - - - - - - - - - - - - · - - - - -- - - ---·------ - 8 Godz. 14.15. skrzyżowanie ulic m. in. starodruki będące unikata- I
"
7. i1odnie.i i Wlęckowskiei;:o. Przecenne
' chod zUa przez jezdnię przy czerwo- mi w skali europejskiej,
.
nym świetle Janina Ł. i wpadła na
bek „Moskwicza". Ze wstrząśnie pierwodruki dzieł znanych kompo- \
n~em móz~u i urazami głowy przezytorów, rzadkie polskie druki nustwo Handlu Artykułami Soożyw- wie?iono ją do Szpitala im. P lral(o- towe. z XIX w. oraz pomnikowe
(Dokończenie ze str. 1)
Godz. 15, skrzvżowanle ulic Dą wydawnictwa muzyczne PRL.
CSH cz:vmi i S?Ółdzielczość ogrodn!cza.„
oraz
czymi i Sportowymi
Z
V Jarmark Łodzki, b• ,wskiego 1 Wedmanowe.1. Nie uZamyka,:ąc
„Czuj-Czyn". Wyspk:i trzeba rówuwagę
na
eksponatów
ciekawszych
kieprzejazdu
Pierwszeństwa
stąpił
podzienaiserdecznie.i
mniejszych pragr.iemy
wkład
ocenić
nież
sprzedawczyniom i sprze- rowc• „Skod?" 3333 IB i spowodo- zasługują polskie psałterze. a~ty~r~;dshbiorstw takich, jak „Cepe- kować
lia , „Dom Ksiażlti". „Foto-O'Qty- d:nvcom, którzy obsługiwali klien- wał zde_rzenie z motocyklem MZ. fonarze. graduały i rnsza~y z okreKlubie Dziennikarza
W Łódzkim
JVTotocvkłlsta Ryszard L. doz:iał lek.
· ·t
k
•
t
·
p
"
·
Ch
'l"
St
",
uroczystość wrę 
odbyła się 2 bm.
emia . „- ra:;a. I ow, . onwoJen om 1 r'o&tawcom k ., ribrażeń.
-ka . . „ om1 , „ „
pierwodruki
w,
XVI-XVIII
su
laureatom konkursu
czenia nagród
Godz. 16.30 w Andrzejowie na
1\:s1ązka, Ruch , Han<llowa Społ- dowozącym towa.rv, projektantom
1
o Łodzi,
fotoreportaż
i
reportaż
na
Ludwika
1 rzemic 3ło. j i wykonawcom dekoracji .farmarko I " . Przedszkolnei nieprawid.bwo skrę dzieł rodziny Bachów,
dzielnia Jnw9Jidów
redakcję
przez
tvm. wszv- cn1ąr. .Syrena" FX 5961 :z;derzyła się van Beethovena, Roberta Schuma- zorganizowanego
pod wych kramów oraz
si~
N:i. Pewno wyróżniały
„Expressu Ilustrowanego" z okazji
wzglęcle!fl obfitego z-::opatrztnia w stkim, których trud Pr:7.Y<'ZYnił siP z 7.·ikiem". Straty ok. 1 tys. zł.
,
gazety.
tej
30-leOia
Fryderyka
Liszta,
Ferenca
r:a,
8 Godz. 19.05, ul. Niciarniana 12 '14,
naszej
atrakcyine wyrol>y strogany Do- do ~prawnego pr->eb?e~u
jury przyznareportażu
i Piotra Czajkowskiego. ło WI klasie
wspólnei imprezv i szczerei:o za- P. 1eb!e.l(ała iez~ni.e 'tł mieiscu_ r.le- Chopina
mów Towarowych .,Cer-trum"
Janinie Paradowskiej
nagrodę
Mana I„ Wie e miejsca pt>święcono wydaw- („Kurier Polski"),· Il nagro_dę otrzymetrzezwa
„Uni versalu" i Han1l lowego Domu dowalenia z udanych za '\ltJÓW cl- dozwolonym
pod moto<;ykl „Gazela". doD? spot- wpadła
·
ł
· - ~ •
-..
ł ·
· · · ·o
D z1ec I~a. -N a d o b ra_
mał Jerzy Piekarczyk „Echo Krako>'1aiąc ob::ażeń . Po opatrze.iiu prz"Z
001111_ zas u~v- 1.rz~m1e.1 r eszy
w tym m. in. wa".
1od7.1~.~.
dwie IlI nagrQdy przyznad
w Po1totowie Ratunkowe pieszą prze- nictwom operowym,
J:od2k1m
ła soh1e gastronomia - w tym row 1tan1a na Jarm~rnt
Sta,partytur
edycjom
pierwszym
(„Express
no Halinie Jaworskiej
Cm)
Wytrzeźwień.
!zby
do
wieziono
roku!
przyszłym
Przr.::isicbiornież Centrala Rybna,

I

I

I

I

I
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Pierwsze 16· --tonowe

łódzkich samochody I

bibliotek

I

·

"~

S

chłodnie

2 bm. Przedsiębiorstwo Prze;nysłu
Chlodni-czego w Dębicy zakonczyło
dwóch 16-tonowych s;imomontaż
pierwszych te.l(o
chodów-chłodni typu w historii zakładu. Do tej POry w Zakładzie Montażu Samocho-

i~~ic~h~~C:::;~t~h_, s7o~~~"~w:,~~z ~

tonowe i przyczePv 8-tonowe. Mon16-tonow~rch. na jwiekszych w
tażu
chłod:ilczvch
samochodów
kraju
PPCh podjęło sie w kooperacji z
mieleel<im WSK. Są to Pierwsze tego typu samochody w Polsce. W
u_b rok.u WSK · Mielec wykonał ~ene Informacyjną tych samochoclow
w Ilości kilku sztuk. a w br. PPCh
zmontuje ich kilkadziesiąt.

I

Laureaci nogród za reportaż
i Iotoreportoż o Łodzi

e

I

I

Wieczorny") i Teresie Zwien:chowskiej („ Wieczór Wybrzeża"). Nagrody specjalne otrzymały Gra:iyna Murawska z gdańskiego „Czasu" l J.
Paradowska .
W konkurSie na fotoreportaż I nanagrodę
grody nie przyznano. II
Stefan Dźbikowski („Zwierzdobył
a trzecią - Tadeusz Treciadło")
ponowskfa z „Panoramy Półnacy".

Trudności nnansowe

Izraela

Eks~raklasa zakończyła tegoroczne rozgrywki

Mistrzowski

tytuł

dla

R. Szurkowski na trzecim miejscu w „Milk Rice"

Słali
I

Mielec

Wczoraj;;zy:ni meczami 30 kolejki , pozycji krakowskiej Wisły zadecy- wie z R t: chem. aie dzięki zdobyciu
pierwsze.I lii:-i zakończyli dowaly zdobyte przez drużynę ,bia dwóch punktów w "meczu prawdy"
V1tielon1!esieczne zmagania ~ mistrzo łej gwiazclv" bramki. Obrońca tytu- ze Stalą Rzeszów zakończył teg-owskie punkty, Zgodnie z oczekiwa- lu. ch<1rzowski Ruch zakończvł te- roczne rozgrywki na bezpiecznym 13
niami. tyt~ mistrza Polski wywal- goroczne bo.ie na czwartym miejscu. , miejscu w tabeli.
beniaminek Widzew. zreŁódzki
czyła jedenastlca mieleckie.i Stali, któ
KOMPLET WYNIKOW 30 KOLEJKI
częściowo za
u po wve:raniu 5:2 w Rytmiku z habilitował sie choć
EKSTRAKLASY
ROW wyprzedziła !dzięki korzystnie.i niedawne niepowodzenia (porażki ze ,.
szemu bilansowi bezpośrednich spot Stalą Mielec. Wisła i Zadębiem).
Lech _ Zagłębie 2:1 (1:0)
plasując się po zwycięstwie nad Le
ka-'!) GKS Tychy.
t Polonia _ Wisła 0:2 (O:O)
O trzecie.1 premiowane.i pn:euust- gią na piątym miejscu w tabeli.
t ROW _ Stal IM) 2:5 (1:3)
kami clo rozgrywek o puchar UĘFA ŁKS przegrał wprawdzie w Chorzo1 'łuch - ŁKS 1:0 (O:O)
• Stal (Rz) - Górnik 1:1 (0:1)
I ·:;ąsk - Szombierki 2:1 (2:1)

piłkarze

e

Widzew pokonał Legię 2:1 (1:0)
Efektownie finiszowali w tegcrocznych rczgrywkach ekstu.klasy pilkarze Widzewa pokonując
wczoraj na własnym stadionie jedenastkę
stołeczne.i Legii 2:1 (1:0).
Obie bramki uzyskał dla gospodarzy - GAPIŃSKI (w 39 i 60 'min.).
Honorowego gola z rzutu wolnego egzekwowanego w 73 min. !Zdobył
dla wojskowych - DEYNA.

powiedział m. in.
w pcmeczowej wypowiedzi opiekun
Blachno, Pyrdoł, za,vadzki, Boniek, zespołu L, Jezierski. Mam pełną
że
dalej,
Dawid, Gapiński.
twierdził
satysfakcję zawiedli mnie. sprawianie
chłopcy
żmuda,
LEGIA: Mowlik, To11olski.
Nowak, .ląc mi na pożegnanie miły prezent
Białas,
Cypl{a. Tnmiński,
Lasoń (Kwapisz), Dey- w postaci zwycięstwa. Dwa punkty
Cmikiewic,.

\VIDZEW:
ski, Janas,

na,

Kostrzewii1Chodakowski, Możejko,
Burzyński,

naśladowanią

uzyskane w ostatnim poiedynku mi-

Dąbrowski.

strzowskim przyniosły 5 miejsce w
tabeV ekstra'<lasv. co chyba jak na
pełn i zasłużorn:mu nad Leg! ą. piłka
beniaminka trzeba uważać za spory
zrehabllltowall się w sukces.
rze Widzewa
dt• żej mier7e (zdaniem niektórych Wczorajszv mecz nie toczył się o
niepowo- najwyższą stawkę, a mimo to obie
za ostatnie
całkowicie)
Tym drużyny zaprezentowały się
dzenia w ll!!owych meczach.
przed
~amym zadaliśmy kłam opinii. iż na
naszym '
w
sympatykami futbolu
finiszn rozgrvwek rozsypał się wt„ m'esc·e z nie na.i!"oTszei stronv.
jako wzór · do
d•ewsk; k~lektyw,
LePia ntrariła nfe!'WSZe~O go1a DO
przy

zwycięstwu,

Dzięki

tym

w

Kmiecik królem strzelców„.
Kazimierz Kmiecik

zdoby ł

miano

strzelca ekstraI!a.islcutccimieisze~o
klasy. Dzięki bramce. zdobytej w

ostatnim meczu w Bytomiu. PO\viekszyl swe konto do 2'0 l!oli. Drugie mielsce w tej klasvf' kaci i za iął
16 bramek. wyPrzertzaSz~rmach i8c O<taze - 15 La te - 14. 'lVols'<ie"" - 12 DeYne. -Pule, -Pawlowsk' """""""'!

-

br;l!""'ek.

o:, l1

.„f autorem bramki
Sympatyków
sie statvstyką

miesi~ca

oara.1ących
futbolu.
i ciekawostkami z

T)~"'r\VS"'Olit!O,VV('h

b"JiSk

informujP-

konkursie
mv że w tradvc•1iny1n
telewi7.yjnegn Studia . .S-2". 3pośród
na najoropozyc.ii
przP.dłoźonvch
efektownie .is7• bramke miesiaca maja. uznano icdna z pieciu uzyskanvch nr7;P7 KmiPcik:t w meczu nrzed
oshtnie.1 kolelki Wisła - Lech.
Pnvnomniimy 7e jedna z kanclvd•tek byfa bromk;i uzvskana z ef Pk
townei:o strz~łu z wole.ia nrze?. 0stalczvka w czasie spotkania ŁKS Stal (Rz.).

błPdzie. Lasoń zbyt nieW''raźnvm
ostr~żn 'e „ J>o wil 'ię" z nił'<ą. intertlrze"'r~.\ P"ledvMowHk
\VP"'liu;i?;;c ...,
l1"k~ :\ dnsk"nale ust;..wionv Ga"TJiń·
na lic.tę st„zelców.
~k; wpisał s5P

defensvwa
'v 61'1 minucie
l"{'-w11ip·J.
.,.fin ~ł~ n11"zPs:rkodzić skuLP~ii n]A
tPr'?rijp d1v6iCP łń~71"".ir>h 7~'VC"'1...,i_1 {ÓW
Bo"'i"k do~~"~'P. ro7.eP'rał oiłke i
'7n..,·hlpi"'"PT\'111 Sie na dnsko'dórv
<;.ani'"s'kleJ"o_
Jl"'}e.; n'17vrłj
J'4'...,w1a<'owi.
TI;,.. tl~. ł 7?.1.nvch c::'7::p15
iż Wi~zew
1\Tip 7"'2.r7v tn ;ednP'<.
7rlobV\.vni8r rlwie
~notkanlf"
'-V,""'"":ił
hr,„ mki ~T"'rp7pnto\a.,:ine nie~::1kn nr7ez
„„,\,"Pli KqkakrotniP. nanastnicv ~n
T"lf'ił,l

.12

zawndnrzP~
,~r~nof"\;:.tt:;uii
niJ·-'\w nr"P"ie1 linii I obrnńców stwo
r?„P Rrf\7.ne s„,tUP"ie (D.:l,vin. Grtn•""0ki, Moteiko). W 45 mfnllrie np.
o
pi'k• nn str?.• le Moze!k; tvll<"
f;dv'lv
r.n'ł1t:vrnetrv minet'\ bramk~.
Rłarhno doskoczvł wcześniej do pił
ki hvłabv tr7eCi!\ bramka.
W zesnrle I.el':ii nrzez rale 90 miBył
ttę" C:mikiewicz.
nut . robił
swoich
on jednak odosobniony w
poczvnaniach. W drużynie Widzewa
WJ>rto pochwalić szcze~ólnie pracowitet"o Dawida. Chociaż na końcowy
sultces zasłużyli wszyscy występują
cy na boisku piłkarze.
W. WROBEL
crt°'f"'l~arz„,
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• <"lKS Tychy - Pogoń 2,1 (0:0)
Legia 2:1 (1:0)

I Widzew -

TABELA
t

1. Stal (M)
2. GKS Tychy
Wisła

3.
4. Ruth

5. \Vidzrw
8.

7.

Pogoń

Zagłębie

11. ROW

12. Lech
13. ŁKS

45--23

38-34
39-19
35-24

31:2'.l

Sląsk

8, Lel(ia
9. Górnik

10.

38:22

38:22
37:23
37:23
32:28

(Rybnik)

14. Szc-rnbier.ki

l5. Stal (Rz.)
15. Polonia

31:29
29:31
28:32
23:32
?.8:32
27:3:l
26:34
25:35
24:36
21:39

3~33
46--42

38--33
44-16
38-39
37-38
31)-40
33-16
27-33
37-42
23-35

19-33

Drul(1e z kolei zwycięstwo etapowe odniósł R. Szurkowski w wyści
.l!U dookoła Anglii. Wczoraj triumfował on na 3 etapie prowadzącym
z miejscowości MalYern do Aberystwyth długości 162 km. osiąl(ając jako pierwszy metę PO skutecznvm
finiszu. Na 9 pozycji przyjechał B.
Kręczyński. Drużynowo etap wvi;:raprzed CSRS l Polską.
ła Holandia
etapach llde~em .iest
Po trzech
nadal I, Hallman. dTu.l(ie miejsce
zajmuje J. Brzeźny. a trzecie
wspólnie z Brycyjczykiem Nicksonem - R. Szurkowski.

•

•

„Wielkiej Nagrody
etap
Trzeci
Łysogór" miał 129 km i prowadził
Po falistym terenie rejonu Łysol(ór.
warunki atWykorzystując świetne
mosft:ryczne. kolarze jechali w bardzo szybkim tempie - stale oonad
46 km i mimo czterech premii 1tór
skich (trzy wy.l(rał M. Nowicki. ie-

W. Fibak wdrugiej rundzie
Wczoraj w dokończonej grze I run
dy międzynarodowvch mistrz-0stw te
nlsowych Francji w Paryżu. w. FiGehrln.l(a (RFN) 3:8,
bak pokonał
6:2. 6:'7 6:3. 6:1 Spotkanie to było
orzełożone we wto-rek. przy staiile
2:1 w setach dla Gehriil.l(a.
W drul(iej rundzie rywalem Fibaka będzie Francu-z Prolsy,

. - ---------

tKS

przegrał

wChorzowie o:1lO: OJ

(Inf.. 'Ył,). Sp:>tkanie pomiędzy obrońcą tytułu mistrzowskiego Ruchem_ i Jede~astką ŁKS rozegrane wczoraj na chorzowskim stadionie
zakonczyło się skromnym zwycięstwem „niebieskich" 1:0 (O:O).
Jedyną bramkę w tym nieciekawym PO.iedynku zdobył w 55 min '
Chojnacki.

w Chorzowie ŁKS wys•ąpił w skiego tym akcje zespołu Ruchu
składzie: Klepczyński. Lubański. Bul
wolniejsze , Nieco ożywienia
były
zacki. Dziuba. Polak. Drozdowski, WJ)rowadziła bramka zdobyta przez
Ostalczyk, Miłoszewicz. Maćkowiak, Chojnackiego w 55 mln Nie na dłu
Terlecki. Galant (od 71 min, Nowak). l!O 1ednak. Piłkarze ŁKS dwukrotsvtuac.ie
nie stworzyli groźniejsze
rwące sle akcie oSłabe tempo.
fensywne. nie za wiele Interesują !'a nrzedpo!u bramki Cza.ii. Zabrakło
cych sytuacji podoramkowych - o- Jednak skutecznego wykończenia a
to przedstawiony w telel(raficznym także łutu szczęścia (np. przv egze.
skrócie obraz pojedynku obrońcy-ty kwowani11 · rzutu wolnego nilka po
str..ale Maćkowiaka trafiła w słu
tułu mlstrzowskiee:o. Ruchu I ŁKS.
Dotvczy to szczee:ólnie jedenastl<I e:o- pek).
W drużynie Ruchu podobał sle jeSPodarzy. od których zwvkło wyma~nć
slf' wie.ce1. Tvm bardzipj. że ełkaesiacy dynie Ostafiński I czasami Wira, w
Ostalczyk I
dobrze wypadli
brakiem Tomaszewskieito ŁKS
osłabieni
w bramce 1 Milczarskiego w naPa- . Terlecki. (W)
dzle (obal Piłkarze nabawili sle nie
l!roźnvch na sz~zeście kontuzji) . o•'e wczoraj do obronv
!!r'łnlrzyll
ewentualnych
I
brarmkl
własnPi
kontrataków.
Mimo ułatw\onel(o więc zacl:inla.
Rozee:rany w Częstochowie towachorzowianie nie zachwvclll. Przez rzyski mecz plłkaTski miedzy repreoosl'łd'łll
e:ry
minut
-•o
całP nlemal
zei;tac1ą naszej II lil(I, a Ghaną zadość widoczną orzewal(ę, której 1e- konczył się wynikiem 1:1 (1:1).
Bramki ~dobyli: dla Polski - Pier1nak nte no._„„f;li !;k:UtP<!Znł~ w„rl(ntrzykowski, dla Ghany - Daniel,
rzystać. Im bliżej bramki Klepczyń-

Remis drugoligowców z 6han3

Andrzeiewskil na
wielka 1trupa kolarzy. w której byli wszyscy liezacy
sie w walce o pierwszeństwo,
dną
metę

wyścigu
przyjechała

lider

Najszybszy był P. Kaczorowski
(Gwardia Łódź). y,;yprzedzając Klim
czaka (Dolmel) i :r. Grabarka (SpoŁódź).

łem

Kto wyjedz·ie do Montrealu?
Niedzielny wyścll( kolarski naszeJ
redakcji obserwował m. In. wict:prezes PZKol. - H. Rótycki. Korzy.l(o o
poprosiliśmy
stając z okazji
opinię na temat przyl(otowania polskiej reprezentacji kolarskiej do IO
w Montrealu.
naszych torow- Reprezentacja
ców i szosowców nie będzie liczna.
bowiem ze słu~zuego
Wychodzimy
tych.
wysyła.ląc
chyba założenia .
którzy maja szanse zajęcia przvnajmnie.i punktowanych miejsc. W indywidualnym wyścigu szosowym liczymy przede wszystkim na SZURKOWSKIEGO. Podobnie zresztą, jak
w wvścigu dru:l:ynowvm, Obok niemie.lsca maja racze.i
go pewne
MYTNIK I najprawilopoSZOZDA.
Jest· to kolarz
dobnie.I NOWICKI.
bardzo ambitny i koleżeński - co
ważnym momenjest niesłychanie
tem w jeździe zespołowej.
-

A Jak z torowcami?

- Jednym z kandydatów na wyjazd z łódzkich kolarzy jest SUJKA,
przewidziany do wyścii:u drużvno
~ego na 4 km. Rozważamy tet nroJekt zgłoszenia do wyścigu na 200 m
KOTUŃSKIEGO. Jest to zawodnik bardzo ambitny i rutvnowany.
Można chvba liczy~ na za.lecie doprzez KIERZKOW·
brego miejsca
SKIEGO.
czasie ustalimy
naJbllższym
osobowy reprezentac.11 olimpijskie.I. Szkoda, że w Montrealu nie
będzie wyścigu tandemów, które wydopiero na IO w Moskwie
start„ią
(n)
W 1980 r.
W

skład

Komunikat Totka
W
30.5.

Duże.l(o Lotka z dnia
stwlerd.zono:

zakładach

1976 r.

prezes
że
poinformował,
Reuter
Centralnego Banku Izraelskiego. Mo
sze Sanbar zapelował o rtokonanie
cię<'! hudżetowvch we wszvstklch clzle
d-zlnach - z wyjatkiem wydatków
na cele wojskowe - aby kraj ten
niezwvkle trudną
opanować
mó.l(ł
sytuacje l!OSPodarczą. Sanbar nodał
że zal(ranic?.ne zadzlennlkarzom.
pod koniec lutego
dłużenie Izraela
br. wvnosiło 8.200 mln dolarów. a
deficyt bilansu platniczel(o - 'llimo
znacznych pożyczek zaciągnięcia
ubiegłym do 4.100
doszedł w roku
mln dolarów.

ścisłości

Dla
I..

~alekopisowe oltazały się

Chocnilki
od miejscowych
Jeszcze złośliwsze
ich
drukarskich. Nie dość, że za
sprawą źle napisany został tytuł filmu P. Szulkina „Dziewce z ciortem ", to jeszcze po krytycznych udo łódzkiej
wagach adresowanych
uOŚWiatÓWki „

W

zakończeniu

kores-

pondencji z krakowskiego Festiwalu
Krótkometrażowych wyszło
Filmów
prawo
na to. że ona właśnie ma
Wszystkiemu
zwycięzcą.
czuć się
winna pomyłka - zastąpienie skrótu
WFD (Wytwórnia Filmów Dokumenktóry nie
talnych), skrótem WFO,
powinien się tąm znaleźć. PrzeprAszamy.
MAŁY

LOTEK

I losowanie:
8, 10, 18, 26, 32
końcówlta banderoli:

030fl46

n

losowanie:
1, 5, 7, 9, 32
końcówka banderoli:
423592
W dniu 31 maja 1976 r.
w wieku 49 lat

zmarł

FELIKS GóRNllAK
ceniony pracownik i kolega
z ,. Centrostalu" Re.i. Oddziału
w Łodzi.
Wyrazy
Rod3inie

głębokiego
zmarłego

współczucia
składają:

DYREKCJA, RADA ZAKŁA
DOWA, POP PZPR ORAZ KOLEŻANKI I KOLEDZY

Serdeczne

wyrazy

współ~zucia

LOSOWANIE I

WŁAiDVSŁAWOWI

1 rozw. z 5 traf. prem. - wygrana 1.000.000 zł. 144 rozw. z 5 traf.
wv1trane po około 8.500 zł.
zwykł. 6.472 rozw. z 4 traf. - wyl(rane po
wv288 zł. 109.006 rozw. z 3 traf. l(rane po 17 zł.

KRAWCZYKOWI

LOSOWANIE II
73 rczw. z 5 traf. - wygrane po
około 27.500 zł. 4.674 rozw. z 4 traf.
wygrane po 654 zł, 84.987 rozw.
z 3 traf, - wygrane Po S9 zł.

z powodu

śmierci

OJCA
składają:

KOLEŻANKI

I KOLEDZY Z
DT „UNIWERSAL"

n

Po przejechaniu 200 km w
skulonej w fotelu

pozycji
eden z moich sta.rszvch kolegów, u którego
pobierałem nauki racz:kuiąc w zaiwodzie. tak
zwykle kończył sp0ry: „Przed Sądem Najwyższym to może pa.n · wyi;irasz. ale„." Po
t.ym „ale'' następował w:vwód obnażający niew~do
czne na oi~rwszy rzut oka powody do zastrzezeń,
brak konsekwencii w rozumowaniu itd. A oozornie wszystko trzvmało się kup~. wszystko w z as a dz i e było w IJ<)I'Ządku.
~
Gdy prooze w kiosku o pięć biletów po dwa zlote i ·dostaje bloczek dwudziestu biletów po pięć
dziesiąt
E(roszy, w z as a d zie powinienem być
cicho. Przed sądem orzegram iak dwa a dwa cztery, a jednak diabli mnie biorą na tych. oo nie
dowieźli właściwych .
Już orędzei potrafię zrozumieć że skladaki sprzedają sood lady, bo przynajmniej wiem że wciąż ich mało. a cl co sprzedają, mają wlas·ne potrzeby, własnych znajomych,
znajomych znaiomyr:h et ceter~ Niet~rinie ~n-ze
dawać spod lady, ale natura ludzka n.ie iest kryształowa.
,
Znajomy dyrektor przedsiębiorstwa handlowego,
zapytany o atrakcyjny towar. którego nie można
dostać w sklepach, powied-ział mi kiedyś Pr V w at n i e: „ Przyszło tego tyle. że nie starczy nawet
dla naszych praoownlków". Skoro nie może być
mowy o uczciwości, oceńmy orzvnaimnlej szczerość. Mam iuż tyle lat. że nie w głowie ml zabawa w Don Kichota. Ale z tymi biletami to oo innego. Niby drobiazg. - a przecież irytujący.
Stoję w kolejce do kina. przestepuJe z nogi na
nogę, bo zaraz zaczynaia „Polic:-iantów". a tu widzę przez. czyjeś olecv kasierka dale każde
mu Po kilka stemoli. Podchodzę iuż całkiem blisko: kasjerjrn pracowicie odrvwa trzy bilety .p o
pięć złotych. przybija na każdym odcinku Pieczeć,
potem ieszc-ze z drugiej strony, potem jeszcze numer miejsca - wreszcie daje ml bilet za - summa summarum ·- oietnaśrh; . Grzeczmt nvtal"" właściwie dobrodusznie
zagaduję. bo wiem· przecież. że to nie jej wina o bilety po oietnaście
w jednym odci·nku. .,A cóź to panu przeszkadza!"
- odpowiada obrażonym tonem. a mnie znów
_ przypomniało sie to o Sądzie
Najwv±sz:vm, ale
ugryzłem się w ięzyk.
Znówu: drobiaM. lecz proszę zauważyć. że niekiedy łatwiej nam przychodzi w:vbaczen.ie i:rrubszej
pomyłki bo może jednak i;ą islf.otne, ważne powody - niż małego potknięcia.
treszcze teraz list Czvtelnlczld. któt'a pTzechodząc obok &"klepu „Wedla" zobaczyła. że
przvwieźli świeży towar. stanęła w kolejce,
postała t<>m <'1~< <Hu+,zv. od
Pk<nPclient.ki clo
wiedziała sie dlaczego feszcze nie sorzedaią (na zapleczu ważono mieszanke czekoladową). ootem mieszankę wniesiono do skleou
iuż
w kilogramowych torbach. Czytelnirzka wreszcle d~tała kilo·
!:!ram mieszanki ł sz<'ześliwa wróciła do domu.
Aliści ąo sz;czegółowvm orzei:tlad7.ie nabytego z takim mozołem towaru okazało się. że w kilogramie
cukierków nie ma ani 1ednel?o !'Uklerka o na-zwie
„baieczny" (POdobno rarvtM pośród innvch gatunków mle-;zankil. gdv tvmczasem mieszanka kuoiona pewnego razu w Warszawil' zawierała cukierków „baiecznvch'' aż dwana~Me
ów bardzo dlur:(i list naszei KorE!,soondentki
kończv się gorzk~_ dla 'oę-rsonelu sk1!!tw>Wef!o uwal?ą
o utracie do niego zaufania. a to dlate~o. te - ważvł on mieszanke na zapleczu: tat~m mol!ł oowvbierae w~zv~tkie „bajeczne'' gdyż zapewne także
je lubi naibardziej.
Pisz'! cl.ziś o tvm. żebv - no oierwsze - udowodnić, że nie ma sprawy. które.i by nie dostrzeżono z tłumu a po drul!!ie żeby zaovtać personel czy nie lepiei ważvć przy wszystkic-h l mieć
snokojne sumienie. Albowiem ies·t - wedł!U! mnie
- zupełnie możliwe. że u .. Wedla" w fabrvce zeosuła się akurat linia ouszczalaca w świat cukierki .baieczne". czego skutkiem mogla być dostawa bez te1?0 słodkiego oieprzvka.
ie oowiem. sam luble się czepiać. Pl'U!czytałem oto w pewnej
gazecie barwna re.fację
o orzygodz.ie rnłode!:!o cudzoZiemca. który bawiąc w jednym z naszych dużveh miast ,;a.J:}ragnął poznać jego egzotykę. wdał się w kontakty z oółświatkie>n, z cze>!o wvs1Prlł h•.; 7 nortfe:la, prociozów. za to z okrutnie zmasakrowana
twarzą. Otóż autor
tego opisu óOdaje. że
owa
twarz była· „niezbitym dowodem" że na delikwenta dokonano napadu.
Merytorycznie -:- nic temu tekstowi zarzucić nie
m<'gę, wszelako ieJ?o stylistyka wydała mi sie cokolwiek nazbvt figlarna . „Niezbity dowód" Alei .ten
dowód był właśnie zbity, i to z duża staranI).ością ...
JERZY SZELEWICKI

PR.AWO I ŻYCIE
erzy P. ma 33 lata. W 1965 roku
zdał egzamin dojrzałości w Technikum Budowlanym i uz:yskał tytuł technika w zakr:?;;ie specialogólnobudowlanej.
Podjął
zaraz
pracę w , Łódzkim
Przedsiębiorstwię Remontowo-Budowlanym Przemysłu Lekkiego w Lodzi i tam przez trzy lata pracy
doszedł do stanowiska kierownika robót.
Następne trzy lata pracował. jako' inspektor nadzoru budowlanego w dziale inwestycji Tomaszowskich Zakladow Włó
kien Sztucznych, a potem przez dwa lata
zajmował stanowisko dyrektora zaklad.'.Jw
stolarsko-budowlanych FWP w Spale. Potem pracował w Ośrodku RemontowoBudowlanym Lasów Państwowych w Gał
kówku.
Okres 9-letniej pracy Jerzego P. na odpowiedzialnych stanowiskach iak i przygotowanie teoretyczne, dały podstawy do
stwierdzenia, że jest doskonale przygotowany do objęcia stanowiska brygad~sty
brygady konserwacyjno-rozbiórkowej kominów fabrycznych w Powiatowej Spół
dzielni - Pracy Usług Wielobranżowych w
B etchatowie.
Wkrótce okazało się, ze teoretyczne ł
praktyczne zasoby wiedzy specjalistycznej
posiadane przez Jerzego P. wzbogacone
zostały o umiejętności, które odbiegały
daleko od oczekiwanej jakości pracy. W
lipcu zeszłego roku Prokuratura Rejonowa w Bekhatowie otrzymała wyniki kontroli Wojewódzkiego Oddziału Ilustracji
, w Łodzi, z których wynikało, źe Jerzy
P. od marca do grudnia 1974 r. wyłu
dził na szkodę Spółdzielni w Bełchatowie
przeszło 277 tys. zł.
Na dwudziestu stronach maszynopisu
zawarte są opisy manipulacji, jakle stosował brygadzista
przy rozbiórce kominów, malowaniu pancerzy pieców i podobnych prac. Opisy są bardzo specjali-

J

samochodowym, spacer, rozruszanie kości wydawały się
czymś

nym.

nąjbardziej

Chciało

się

\

upragniotez

jeś6

1

pić,

ale mijane lokale przydrożnych GS były w porze
obiadowej przepełnione. Gdy
wjechaliśmy

na teren woj.

konińskiego,

pierwszy

potkany
wydał się
zą.

nam

Zaczęliśmr

ochłodzenia

na-

śródleśny

parking

gościnną

oa-

od mycia i

się

pod

stu-

dzienką,

a potem na blacie
z olbrzymiego ściętego pnia,
polozyliśmy

i

lniane serwetki

zaczęliśmy się posilać.

iktuały domowe były bardziej zachęcające
od tych
z restauracyjnych bufetów.
Ptaki śpiewały, upał wydawał się mniej
doskwierać.
Po
trzech kwadransach byliśmy gotowi do dalszej podróży. Gdy
opuszczaliśmy
dobrze
utrzymane
miejsce postoju, z wygód leśnych
zamierzał akurat skorzystać
zmęczony
kierowca
dwuczłonowego
pojazdu .,TIR".
,
Zachęceni tym dobrym początkiem próbowaliśmy zatrzymać się
na długieJ· trasie w Sudety jesz.
.
.
cze wielokrotnie, znęcem syi;n~at:l'.cznym z d:ila wygl~dem parki~gow przydroznyc~ . ~i~stety: z . bh~
ska okazywało su: JUz naJczęscieJ
niemożliwe spędz«;nie w tych miejscach z przyjemnością kilku chwil
Były tak samo dobrze zaprojektowane i urządzone jak ten poprzedni, ale ich
kolejni użytkownicy
pozostawili po sobie takie ślady
s'W'ej obecności, że nie sposób \1yło tam stać się kolejnym gościem.
Stoły aż kleiły się od brudu. odpadki. zamiast w koszach, walały
się cuchnąc i ściągając muchy.„

W

Wraz z rozwojem
wielkich aglomeracji
miejsko-przemysłowych,
procesem
urbanizacji,
zwiększeniem
ilości
dni wolnych od pracy i rozwojem
motoryzacji, zaczęło wzrastać społeczne zapotrzebowanie na tereny
rekreacyjno· wypoczynkowe.
Pod
tym względem najwyższe walorv
posiada las.
Las jest przy tym
zawsze gościnny, otwarty.
Jakby
rozumiej ąc, że człowiek
i zieleń
to jedność, to tylko
odmienne
człony tej samej przyrody, zawsze
ma szeroko otwarte ramiona.
W latach wzrastającego gwał
townie naporu ruchu turystyczn ego, okazało się dość szybko. że
dobrotliwa miłość lasu
do czło
wieka dość często okazuje się mi-

styczne, ale kończą się jednakowo. Dla
podam następujące podsumowania z uzasadnienia aktu oskarżenia:
Wartość
kosztorysu
powykonawczego
za malowanie pieca (•.. ) wyniosła 152 tys.
zł. Kosztorys sporządzony przez Jerzego
P. opiewał na 325 tys. zł. Wartość innego
kosztorysu za malowanie pieca - 105
tys. zł. Kosztorys sporządzony przez Jerzego P. opiewał na 226 tys. zL
Generalne podsumowanie „specjalistycznej" działalności Jerzego P. zawarte
jest w zarzucie aktu oskarżenia: wykazywał na sporządzanych co miesiąc kartach pracy znacznie wyższe sumy wynaprzykładu

grodzenia dla siebie i dla członków brygady. Sumy te nie miały pokrycia w
faktycznie wykonanych
robotach przy
rozbiórce komina I malówaniu pancerzy
pieców.
To nie byto wszystko. Wykwalifikowany technik budowlany zabrał się do fał
szowania delegacji służbowych . Członko
wie brygady pracowali przy rozbiórce komina fabrycznego w Tomaszowie Maz.
Byli mieszkańcami tego miasta wraz z
szefem I wykonując roboty na miejscu
- nigdzie nie wyjeżdżali. Tymczasem
szef „wydelegował" ich właśnie na wiele. dni do Sulejowa. sam rozliczył delegacje i podjął z tego tytułu przeszło
11.600 zl, Oczywiście dla siebie. Piecząt
kę uzyskał podstępnie,
podpis głównego
energetyka podrobił. Podrabianie stało
się jego hobby. On sam załatwiał w macierzystej spółdzielni sprawy związane z

łością bez wzajemności. Slady de-

w

k

nadz11ru nad pracą brygady. On akceptodo wypłaty wyższe koszty robocizny
wykazywane przez Jerzego P . nie dokonując konfrontacji z faktycznymi robotami wykonanymi przez brygadę.
Stefan M. był głównym księgowym.
Wbrew przepisom nie dopełniał obowiąz
ku kontroli nad podległym mu działem
księgowości.
Nie
dopełnil
obowiazku
szkolenia i instruowania pracowników
tego działu. Dopuścił do sporządzania
miesięcznych list płac w oparciu o n ie
spr a w d z o n e
przez uprawnione osoby k a r t y p r ą c y i w y p ł a c a n i a
należności z delegacji
służbowych
nie
o b j ę t y c h ewidencją Spółdzielni. dopu ścił do dokonywania
wypłat na pod-·
stawie n I e z a t w i e r d z o n y c h list
płac. Doprowadzi! do· wypłacenia
kwoty
o 293 tys. zł wyższej od tej, która się na-

leżała.

Składają się naj cz ęściej z
daszków,
stołów,
ław,
st\ldni,
miejsc do rozpalania ognisk, sani·
tariatów, zbiorników na odpadki
Coraz częściej
powstają ostatnio
w pobliżu także place zabaw dla
dzieci, ścieżki zdrowia itp. Budulec - to na ogół surowe bierwio·
na, kamień łupapy . gonty. sitowie
a wobec niewielkich środków na
te inwestycje, powstają one na ogół
dzięki
ofiarności i dużemu
wkładowi pracy emerytów - leśni
ków i innych pracowników lasu.

••

podejmowaniem dla członków brygady
zaliczek pieniężnych, rozliczeń delegacji
i wynagrodzen za pracę z list płac. W
tym układzie członkowie b_rygady nie
mieli wglądu w dokumentację finansową
i uważali, że kwoty przekazywane im
przez szefa są z nią zgodne. Zgodne nie
były. Przy nazwisku j ednęgo z członków
brygady figurowała na liście płacy kwota
5 tys., od Jerzego P. otrzynrnł... 3.400.
Działał sam?
Niby tak, ale są także
współwinni
Stan,isław B. by! kierownikiem technicznym Spółdzielni Usług Wielobranżowvch
r z tego tytułu zobowią
zany do sprawowania
bezpośrednieA"O

wał

leśnym.

Ale obiektu zaczęło szybko „ubywać" stawał się tonażowo coraz lżejszy i mniejszy, Żnikały deski, stołki, części dachu.
Teraz
parking ma swojego stałego straż
nika.
Podol;me przykłady otrzymuję w
Wydziale Ochrony Lasów Okręgo
wego Zarz. Lasów Państwowych w
Łodzi W 1974 ; 1975 r w turystYcZ
n~ urządzenia leśne zainwestowano w m1szym okręgu po 7 mln z.ł.
W 1974 r. w,vkonano
539 miejsc
postojowvch (w 1975 r. - 160), przy
drog:wh Parkingów ~ródleśnvcb Akcję zagospodarowania turysty- 41 w 1974 r.
i 25 w 1975 r. ocznego lasów prowadzi się na te- siem miejs<' biwAkowych w 1974 r.
renie całego kraju, Zgodnie z u i 17 - w 1975 r Niektóre leśne
chwałami VI i VIJ Zjazdu PZPR obiekty wypoczynkowe reprezentuzakładającymi stwarzanie cora1 ją już wvqC<Jd standard.
lepszych warunków wypoczynku
łających
„pojemność turystyczną" dla
szerokich warstw społecz<'ń
C 'ć t yct ·w
terenów zielonych, leśnicy
przy stwa. przewjduje się w ciągu naistąpili do ich takiego zagospoda· bliższych lat
przystosowanie
do
p zy"ęła te inwestycje
rowa~ia.
by człowie~ _i przyro~a celów rekreacyjnych kilkuset tymo_gh i:~ .s~pą współzyc Jak, naJ- ~ię'cy hektarów fasów. otac'z;;tj;'j't!.Y~h
harmon11meJ.
16 najwi~kszych aglomę.i:acjl pr1e b entuzjazmem. Icll na wyki kul' mysłowych i miejskiCh
naszego htry . wypoczynku ka:IJą im sprzą
Polsce nasilenie
kraju. Już obecnie zagospodaro tać i zakopywać po sobie śmieci,
,
wuje się leśny pas ochrony Gór zmyć po posiłkach stoły. korzytej ampanll trwa
nośląskiego Okręgu Przemysłowe stać w sposób przepisowy z sanigo na powierzchni ok 30 tys. ha tariatów. Znaiduja się także luod 1974 r. Lasy udostępniły ponad lasu oraz Warszawski Zespół Leś nzie, którzy samorzutnie przyłą
60 proc. swej powierzchni do wol- ny o powierzchni ok. 31 tys„ ha czaia się do nadzoru.iiirei te obieknego wstępu Zakazem wstępu ob- .Taki będzie los tych terenów !eś·. ty służby leśnej i troszcz!\ się o
ma
jęto to, co konieczne. a więc upra- nych i ich kosztownych urzadzPń nie. Taka mlodll opiekunkę
wy leśne, młodniki, ostoje zwie- rekreacyjnych. czy taki jak nie- np parking na trasie Pabianice rzyny, rezerwaty przyrody itp. 0- których znanych mi leśnych biwa- 81-'rh11tów.
Ktoś czuje
potrzebq
porzadku,
gqłem ok. 25 proc.
ogólnej
po- ków?
ale ktoś inny wprost na odwrót.
wierzchni.
Na trasie
Spala
Tomaszów,
Na cele rekreacyjno-wypoczynW rezerwacie iubrów
wanclale w qnosf:>b n•jbarclziej '•b·
kowe wyznaczono tereny leśne posurclnlny ,wvżyli się" na
stole
łożone w najbardziej atrakcyJnyeh
w Białowieży
oarkingu
orlstraszai"<" innvch tumiejscach
o
dużych
walorach
rvstów.
którzv z ohrzvcl?:eniPm i
krajobrazowych. Na tych terena<:'h
Lasy Państwowe budują najczęś zwraca uwagę przepiękny, stylo- oh•irzpniPrn mi.jali to mieisce Na
wy
przedrożny parking leśny. Ot
tr<isie Wieluń - O?il'!!os71rn s\{raciej systemem gospodarczym uoroszczone obiekty zapewniające prawdziwa odkryta kawiarnia n nziono rałv blat stołu. e:dzie in·
turystom możliwości wypoczynku kategorii bez baru i kelnerów. 0- rlziej n" clebnwvm blncie rozpalobiwakowania oraz parkowania po- .biekt ten zawierzono z całym ?;a- no o<rnisko Pod Tomas'zowem oogospodarzom wvr.vw„ no na narkim~u zabdonofazdów. Te typowe już dziś urzą ufaniem wspólnym
masowemu
turyście.
dzenia ooracowane przez
W w"n"' sto v i l"wv i tnk ie zost11Biuro czyli
Studiów i Projektów Leśnictwa, pierwszej fazie Nie chodzi o malo- 'viono f7 +o~ cie7ko "de n?nraC'ował,
pięknie harmonizują z otoczeniem wane i wycinane inicjały i serca. bv innvm uniemożliwić korzystanin z bk celowych urzadzeń.

gradacji terenów zielonych
stały
się tak wyraźne, że wkroczyć mu·
siał badacz i strażnik. NiauH:owcy
stwierdzili, że na przykład lasek
świerkowy nie może
dłużej niż
5-7 lat wytrzymać
jednoczesnej
obecności więcej niż 15 ludzi na
hektar, trawiasta brzezina, czy lasek osikowy 25-30 ludzi, a sosnowy bór - 7 ludzi na ba. Las, gleba leśna posiada naturalne właściwaści re!'len~racyjne, o ile stopi<:ń
degradac;J~ me przekroczy stopnia
odpornos_ci te~enu. ..N~ i;rzyk~acl
rozpalenie ogniska ehmmuJe z zycia na przeciag 5-6 lat fragmenty
gleby (nie mówiąc o
niebezpieczeństwach
·. ru).
poza
Po ustaleniu wskażników okreś-

Ktoś no~ie.
że taki
iest 1os
i;•i 0 l11 nowo<~i worowarlzanYch do
0hv„znjfiw
snn}przno- k111t11tnlnvC'h .
'l'o 'lr:n"cl" Rlf' trz„h• rhvhA 7.1'0·

Zofia Tarnowska
Mirosława

hv

h;fo ws?v,tlro,

K. była kierowniczką sekcji

ekonomicznej Spółdzielni. Wiedziała, że
listy płac mogą byc wysławiane tylko w
oparciu o zatwierdzone przez członków
Zarządu Spółdzielni
k a r ty p r a cy, a
sporządziła listy wypłrat na podstawie ni e
z.a t w i e r d z o n y c h kart.
owadów do szczególnie
ścisłej
kontroli było dużo - jak zresztą
w każdej instytuc-ji i w każdym
przedsiębiorstwie,
które ma do
czynienia z dobrem społecznym, z, pieniędzmi przeznaczonymi, na wynagradzanie pracowników itd., itp. Zbyt często
kontrola pojmowana jest jako formalność, fetyszyzowana
przez uchwały czy·
ustawy ,
A
ieżeli
chod7i
głównego oskarżonego, to hvłv
oow,1rlv
do poddania jego poczynań szczee:ńlnej
kontroli. Oto co bowiem zawiera rlokumentacja osobowa: wyrokiem Sąd11 Powiatow<>go w Brzezinach z 30 sierpnia
1974 r. skazany został na karę iedne~o
roku i 6 miesięcy pozbawienia w0lnoki
i na 5 tys. zł grzywny. Na zasadzie amnestii kara pozbawienia wolności została
mu darowana.

P

Darowizna okazała się prezentem nie ·
docenionym. Jerzy P. skazany był . bow iem na mocy art. 200 § 1 Kodeksu Karnego a ten głosi: Kto, zarząd711jąc m 1 en iem sp o Ie cz n y m albo będar o cP o w i e d 2 i a I n y za jego o c h r o n ę
lub za nadzór nad nim w związku z zajmowanym stanowiski em lub pełnioną
funkcją, zagarnia to mienie, podlega karze pozbawienia wolności od rolm do lat10.

Znakomity życiorys zawodowy Jcr7f'gO
P. ma więc potężną plamę, która - jak
widać z aktu oskarżenia znacznie się
powiększy. Jego nowa sprawa - i wspótoskarżonych będzie kolejnym · ostrzeżeniem dla innych. Czy skutecznym?
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Na co ja,k na co, ale na brak
inicjatywy u pr-ywatnej inicjatywy ze sfer budowlanych nie
możemy narzekać. Ledwo ()trzumamy klucze do upr\lgnionego
mieszkania i zabieramy się do
usterek, płoszy
inwentaryzacji
Może
n.as dzwonek u drzwi. proponuje
wstrzelić,
kołeczki
oo
pierwszy gość. Dziękujemy,
jeszcze nie rozpatrzyliśmy się
kołeczkowych,
p·otrz"bach
w
drugi
rozlega się
gdy · wtem
dzwonek. A co by pa.ni powiedziała na przesunięcie kuchni kusi następny pan.
temu nie odskrobawDzięk·i
szy jeszcze dokładnie podłogi z
nie
budowlani
której
farby,
mają zwycwju szczęd.zić, wkrót
ce mamy już kuchnię prześu
ntętq ta,m gdzie trzeba, wstrzepolone na obecne i przyszie
uszczelnione
kołeczki,
trzeby
drzwi i okna taśmą metalową
doi fiikinki zawieszone na
prz.ez prywatnego
starczonych
przedsiębio'1'cę szynach. My nie

D

IPAŃSKIE OKO...

Przerabiam okna
na „otwferalne „
rusza,my nawet palcem, sięgamy
jedynie raz po raz d-0 portfela
lub biegamy do PKO, aby uzupelnić

gwałtownie

n lasów łagieWnickich na spacery chodzimy wszys~y
Wielu z nas wychodzi iednak stamtąd z mieszanymi
uczuciami. Bo ten piękny kompleks li>śny, chvć jest
bez wątpienia miejscem dającym olucom pnteżna dawkę tlenu, jest jednocześnie obiektem, w którym działalność
człowieka niszczy naturalny urok.
Jedni czynią to zabierając ze sobą tranzystorowe radia, zagłuszające śpiew ptaków i .szum drze:v. Drudzy torby z. ~ro
wiantem, którego pozostałosci porzucaJa beztrosko na m1eJscu
chwilowej uczty. Od pewnego, jednak czasu do tej gruPY. staµodmiejskich ośrodków rc\creacYJnych
łych plag wszystkich.
przybyła nowa, w pcAaci utwacrdzania alejek i dróg.
Pisze o tym z pasj~ jeden z naszych Czytelników w nastcpujący sposób: „Zwr cam się do Ciebie „Dzienniku" po to, ai.Jyś
podją°ł' walki; z barbarzyńskim pokrywaniem śe•e7.ek l~śn~ch
żużlem. Po takiej operacji, ścieżki te stają się zupełnie meuzyteczne dla spacerów. Po paru minutach bowiem po grubych,
nierównyfJh grudach żuzlu wykończają się najspca.wuiejsze nogi, Poza tym, zamiast cieszyć się otaczająca przyroda, trzeba
va!rzcć uważnie przed siebie, aby nie wykręci5 nogi na tych

topniejące

zapt,a.sy pieniężne.
Nikt jednak - jak dotąd - nie.
kusił się o rotwiązanie problewymamu okien, tych, które
uczestnictw,z
gają przy myciu
do otwierania,
całej -rodziny
ponownego
podtrzymywania i
instalowanila. Toteż z pewną dozawiści czytaliśmy ogłosze
stołecznej prasie głoszą
Przer,zbiam
następuje:
na
okien
skrzydła
środkowe
lltaotwieralne". Aliści nasza
wiść straciła już swój sens, bo
oto podążając w ślady stołecz

zą

nia w
ce co

i do naszuch
ne.i inicjatywy
mie-s.z kaii. - Jhk informują nas
mieszkańcy
rozentv,zjazmowani
nowych osiedli - z;aczynajq, puubrani panokać nienaga,nnie
nn
ofei·ty
przyjmujq,c
wie,
środkowych
tych
przeróbkę
skrzydeł, tak, aby dztałały joak
71Prmalne i nie wyma,gały mobilizacji całej rodziny. I teraz
ten
z na/! może mieć
każdy
luksus, bo i ceny nie są zbyt
Wszystko za je·
wygórowane.
dyne 180 złotych..
I niech tu ktoś powie, że nie
(hl
nadążamy .zz stolicą.

NADESZLA WIOSNA, A WRAZ Z NI.1\ ZIELEŃ, KWIATY, PORA GENERALNYCH

RZĄDKÓW I MNIEJ LUB BARDZIEJ UCIĄŻLIWYCII, CIĄGŁYCH OPADÓW.
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~W żużloWych

NEGO AREAŁU ORAZ SCHLUDNOŚC I POR.ZĄDEK, 'CAK . .

I

I

aleiach

parkach, na skwerkach i w luje, podlewa, usuwa zielsko, sieje Ot choćby Robotnicza Spółdzielnia i
grudach. Będąc ostatniej niedzie'li (pisane w końcu kwietnia)
podmiejskich lasach porza- trawę. Kontrast jest tyru wit:kszy, Mieszkaniowa „Lokato. r". której od 1
widziałem na poboc::ach dróg leśnych, góry żużlu do rozsypa:lek czynią powołane do tych że tuż obok w blokach 49-S2 nie mi e sięcy nie udaje sie skłonić wy- ,
ni.a. Boję sl:ę, że niedługo ten piękny las stanie się niepr:i;yPrzeds.iecelów przedsiebiorstwa. A tylko nic się nic dzieje. ale w konawcy - Łódzkiegn
datny dla długich wędrówek, chyba, że spacel'Owicze zaczną
dewastacji. biorstwa Budownictwa Miejskiego
wQk:ół naszych domów administra-1 dodatku ulega stałej
wydeptywać nowe śoieżki. Jc,stem zamiłowanym piechuren;i. nocje, których przedłużonym ramie- Znikaja ławki, ulega likwidacji z nr 3 - Sienkiewicza 85 - do zlikszę wygo1ne )luty na grubych podeszwach, ale chodzeme po
niem są pracownicy zwani osta- naturalnych „przyczyn" pir.skowni widowania przecieków występują~
żużlu wykańcza mnie fizycznie i psychicznie (boleję nad nitnio gospodarzami domów. Satyry- ca, dawne trawniki zamieniają się cych w mieszkaniach w budynku
·
sznzeniem pnyrod,y, w imię czego?)".
Zbożowej 3 na osiedlu
czne rysunki od lat ukazywały o- w WYdeóltane klepiska itp,, itd". przy ul.
Z odpowiedzi Zjednoczenia Gospodarki Komunalnej m. Łodzi
Aby wykazać. ż'e przełom w gos- Infl~ncka. Cóż, Ż[! pisma i .m.onrty
sob! pełniąc~ ową ~unkc.ie ":"' niewynika, że widzi ten proble}TI z zupełnie innej strony. A)e qopodarce mieszkaniowej obiał nie ~ą~a od lok~t.orow .~o adm1mstra.
zm1enme tei sameJ po,staci.
słuchajmy; „Na terenie lasow, mimo zakazu ruchu poJazdow
. wzrosou, w sile tylko najniższe szczeble, lęcz sięg- cJ1,i rod admm1stracJ1 do ŁPB.M nr
P~na słusznego
tzw.
mechanicznych, konieczne jest poruszanie się pojaz1ów
wieku, ze szczeciniastym wą.sem nął i wyższych. chętnie opubliko- 3. Na wykonaw<:ę me ma mocroboczych, głównie do wywozu drzewa. W przypadku naturalgłoszący nych.
iist,
opa:tego na maJącym o.ługą ti:a- walibyśmy jakiś
dużego
okre&ie
w
zwłaszcza
te,
pojazdy
nej leśnej nawierzchni
I na ostatek pozostał nam list,
administracji.
dycJe n.arzed~1u. - zwanym m10.- chwałę rejonowej
nawilgocenia gleby, grzęzną, tworząc koleiny i ni8zcząc tym
tłą - 1 oczeKuJącym na odwi.lz, Cóż. kiedy jak dotąd, nic takiego zawierający zaprosiny do odwiesamym drogę. W tej sytuacji niezbędne staje si~ ich utwarde.szc.z czy suk.urs ze ~trony me- do nas nie wpłynęło. Za to po daw dzenia poses.ii przy ul. Wólczańdzenie. Czyni się to juz od dłu:iszego czas~u systematycznie,
Stereotyp ten nemu dobiegają nas błagalne wo- skiej 147, dla stwierdzenia, jak
w1'!-z1alne1 . ręki.
wysypując 'na cieńką warstwę żużlu, piasek, a następnie waone zmieniła się ta posesja od czasów
mnie.i łania 0 pomoc. Nasiliły się
coraz
staJe s1ę Jednak
łując go. Tak utwardzona droga nie ma ujemnego wpływu
aktualny„ z.właszcz~ W spó~dzw~- zwłaszcza w ubiegłym miesiącu, przejęcia jej od LPRB - PółnGc
na roślinność leśną".
czy.eh os1e~~ach, kt?JJe potraf1,ą me b0gatym, jak pamiętamy, w opa- µrzez ROM przy . ul. Świerczewskie
Cóż mamy robić, musimy wierzyć fachowcom, że utwardzady. U p, E. C, z ul. Wo.iska go. A że nie jest to zmiana na
tylko płacie _lecz i W.Ymagac.
żużlem drożyn leśnych, jest niezbędne. Nie mcżemy się
nie
spowndował lepsze. lokatorzy proszą, by przedTotez zamiast skarg na go~po: Polskiego 19 potop
jednak zgodzić, że po utwardzeniu drogi, te wyglądają tak
cz~s~1e.1 już pierwszy majowy cieszcz. Nie stawicie! redakcji przybył do nich
d~rzy, zac~yu~my coraz
i<lealnie, jak sugeruje wyjaśnienie. Też przecież chodzimy od
o•rzym:l'.wae hsty od ~zytelmkow, czekając na następne. lokator po- w asyście przedstawiciela Państwo
czasu do czasu po wyżużlowanych ścież.kach' i wid.1arny, .iakie
wskazuJące n'.1' na.ro?z.1_ny nowego biegł od razu . do ADM przy ulicy we.i Inspekcji Sanitarnej.
one naprawdę są. Wniosek: jeśli już. musimy żużlować ścieżki.
Jak na jeden raz, chyba wystartypu prac:o~vmka„ na.~n.1zszego. szcz.e Drewnnwskie.i 5, ale tam usłyszał,
róbmy to dobrze, tak aby nadawały się i do pieszych we<lrónie czy.
bla 11;d!llm1stracJ1 mieszkamowe~. że na dziurawy dach ADM
(hl
wek, a nie tylko do ruchu pojazdów roboczych.
Człowi_es.a ~z::sto ~łodego, rzutk!e ma wpływu, bo akurat zachorował
A. KULPIŃSKA
go, kt?ry m~ 1:1.waza za. degradacJę dekarz. Cały maj nasz Czytelnik
łąl'z~ma fumrn31 ogrodm»a, z pra- spędzał więc 11a poqstawianiu naprawo do wcześnie.iszeE(o przejścia
':3:1:11 w~!H>~yw'.'nymi !'r':~~ człon- czyń psd kąpiące z. sufitu strugi i
w stan SPOczynku, określają .iedczekaniu na„. wyzdrowienie dekak~w Społtlzieln1 „Czysoośc .
i
noczęśnie dolna granicę wieku
Z orawdziwą przyj_emnościa czy- rza.
minimalny okres zatrudnienia. nie
Państwo S. z ul, Struga 35 przyta sie te listy mówiące o gospou:z;yskania emerytury.
zbędny do
darskiej solidności, o tym, że nie słali nam też niezgorszy pakiecik
Nie przewidują orw iednak dalszego
tylko ręce. lecz przed.~ wszystkim skarg na pękanie, zalewanie ścian
obniżania wieku w przypadku userce włożone w prac<':, bez wzglę- i sufitów w ich mieszkaniu. Duprawnień do ·wcześniejszei emerydu na to .ial,ą, przynosi efekty wi- dajmy dó.piero co poddanym ~osz(hl
tury z dwóch tytułów.
Z DWU TYTUł;,óW
HONOROWE WYRÓŻNIENIE!
doczne dla w szysti<:ich, iak rza- townemu, kapitalnemu remontowi:
ST LY CZYTELNIK; OtrzymaSkargi te dyrekcja PGM - Polec!ko w którym zawodzie.
J. M.: Należę do pracowników
Honoro·wa Odz·nake
irytacią, łem ostatnio
informu- sie przyjęła z jawną
'IV moim otoczeniu
do I. kategorii zatrudje jedna z lokatorek - ·wzór ta- przebijafą.cą z telegraficznego sty- Miasta Łodzi. Cieszy mnie to wy- zaliczonych
często
z różnienie. ale chciałbym wie;dzieć nienia, cq wiąże się . z prawem do,
!:: ie.i nienaganne.i pracy rlaje gos- lu odpowiedzi. Dowiedzieć się
emerytury,
poda:>:z C::omu przy ul. Nawrot 49. nie.i można, że zadek na ścianie i od kiedy miasto je orzyzna.ie. A o 5 lat wcześniejszej
Jednocześnie iestem inwalida woToteż aż miło µ opatrzeć na nasze sufinie w kuchni nastąpił wsku!ek przy okaz.ii może „Dziennik" wyjennym, posiatlającym .III grupę
czyste, zawsze zamiecione chodniki, nieszczelnośei polh-ycia dachowego jaśni czym jest ta odznaka.
RED.: Regionalna Honorowa Od- inwalidzką i z tego wtułu też mo
na podvvórlrn z dwoma oirródkami - jakby ktoś miał co do tego jai
Przezorny myśli o przyszłości
ubiegać się o wcześniejszą egę
zaś pekniecia znaka m. Łodzi została ustanowioJJełnymi kWifl.tów. A w zimie, kie- kieś wątpliwości,
zamierza nabyć jakiś artykuł
jeśli
na w 1959 roku. Stanowi ona wy meryturę. Czy zbieg tych dwóch deficytowy
śniegu, u nas na złączach ścianek działowych dy wokół zwały
przed
oczyWiście
to
czyni
zamiecione, na skutek ich osiadanfa. Od wy- łącznie honorowe wyróżnienie przy uprawnień pnwoduje ich kumula- sezonem. Nie zawsze jednak
zawsze
wszystko
jego
moim lrnnkretnym
tłumaczenia genezv usterek w po- znawane osobom za zusJugi poło- cję, tla.iąc w
uprzątnięte, posypane piaskiem.
działanie przynosi spodziewany efekt,
możliwość przejścia na
przypadku
miasta.
naszego
rozwoju
dla
żone
poda~ie,
uchylił
PGM
brakasadzkach
być
lubią
też
gospodarza
te
artykuły
wizerunek
bo
Podobny
sie emeryturc np. już w wieku 55 lat. mi Więc w razie ewentualnej reklama
i otrzymanie ie.i nie wiąże
kreśli następny list nochoc'zący od jąc jedynie termin ich usunięcia.
o- cji przezorny staje na tej same.i poRED.: Przepisy przyznające
Nieraz jednak bezradny iest nie z przywilejami materialnymi lub
lokatorki spółdzielczego hloku p.r zy
grupom pracownikow zycji, co nieprzezorny, tj. ma
kreślonym
w
(h)
.,Obserwu,ie, tylko lokator ale i administracja innymi.
ul. Traktorowej 29.
portfelu gotówkę, nie ma natomiast
:Gll!lllllll„iill„„„„„„„„„
=illlillD:lilljlillllm1!IZllEll
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53
nr
bloku
dozorcv
prac~
często
nadziei na posiadanie tego co mu
i !':4 przy ul. Traktarowe.i. Nawet r
dzie.nn,ycb porzaiików. Oióż sprzą żąco nacżynia, podłogę w należy jest potrzebne.
nie wiem, jak się nazvwa, ale od
na własnej
Przekonał się o tym
miejscach.
w
taczki Przystqpują do swoich prac tej czystości. Jedyni.e
zaskoczona
kilku tygodni ;jestem
Wl. P. kupując z popunktualnie· o godz. 20. Często je- gdzie ustawiają się w kolejce kon- skórze pan
widząc, .iak ten człowiek bez przer
kwietnia br. dwie butle tuszcze wtedy klienci sa przy stoi- sumenci, była nieznacznie zadepta- czątkiem
wy chodzi koło „swoich bloków".
rystyczne a zł 275 każda. Obie na
skach obsługiwani. Późnie.i nie mo- na.
.Tak coś tam zbiera, zamiata, magdy
oko wyglądały solidnie, lecz
gdyż
żna rozpoczynać sorzatania,
No właśnie, tak powinno być co- miesiąc później właściciel chciał je
duży .dom handlo- dziennie.
bardzo
to
wieczora.
jest
do
rana
od
~twierdzono w jedgazem
·
napełnić
WSPóI,NE PORZĄDKOWANilE
Cl.ziom, .iąk ·tu nil! psioczyć na adwy, liczy ponad 5 tys. m kw. po- Ale dobrze, że dyrekc.h nie zlek- nej pęknięcie zaworów. Po długiej
ULICY
sie do
ministrację, która ogranicza
wierz,chni sprzedażowe;. Uporząd ceważyła pilnośd naszei czytel- dyskusji z personelem sklepu (tym
obietnic i ukazywania perspektvw.
sal oochłania niczki i orzeprowadziła z kierow- który sprzedał ten rarytas) sporzą
Skarża sie mieszkaricy z ul. Li- ko,.vanie wszystkich
dzono protokół - polecając przyjść
JnDN A Z LOKATOREK
tewskie.i. że ich ulica iest przez mase czasu. Do zamiatania używa niczka „Wzorowego" baru rozmo~ naszemu Czytelnikowi za 14 dni. Czynawilgoconych trocin. więc wę na temat iego czystości i este, „ojców" Bałut zupełnie zapomnia- się
telnik, aby dać oddech personelowi
(g)
ROZJEżDZONA TRYLINKA
na. Jezdnia porozjeżdżana. chodni sprzątanie odbywa sie bez kurzu. tyki.
sklepu na zdobycie nowej butli przy
le
zdaniem
skromnym
naszym
A
altoną
zaś
ludzie
po 18 dniach. ale zamiast
szedł
ki w rozsypce.
Wzdłuż bloku przy ul. Kadłubka bo w kurzu, albo w błocie.
oie.i przy gościach nie sprzątać.
zaproponowano mu
wymiany butli
wyłożona
jezdnia
się
42, znajduje
zwrot pieniędzy. W dodatku tylko
Gospodarki Kamunalnej To nieelegancko.
to i Wydział
trylinką. Taka nawierzchnia
który
za gaz, za
nie
a
butlę,
za
Przestrzenne.i Urzedu Dzielnicoteż przecież musiał zapłacić.
ROZMOWA NA TEMAT
dobra rzecz, o ile iest równa i wego Łódż-Bałuty przyznaje,
że
szybk~ obsługę
gładka. Ale trylinkę pp;y ul. KaI tym razem „dyskusja" była naCZYSTOŚCI
zna cieżką sytuacje mieszkańców
hie
dłubka rozjeżdżono tak dokładnie, te.i właśnie ulicy i wystapił iuż do
i ani jedna ze stron
miętna
drugiej. Ostatecznie staprzekonała
Spółd:zielgładka.
Znów skarżą się klienci
że dawno przestała być
Bar „Wzorowy" orzy ul. PiotrZjednoczenia Gospodarki Komuna!
Na interwencję komitet·.i blokowe- ne.i o nawiezienie szlak'. Wówczas. kowskiei 95. okazał sie któregoś n! „Czystość" .. że zbyt długo muszą nę!o na tym, że klient zrzekł się
niewzoro- czekać na wypranie bielizny. Usta- pie~ędzy, nie zrzekając się natomiast
go obi&ano naprawić ia. gdy na- przy pomocy soołecznei mieszk:>{1- p·rzedpołudnia . bardzo
nie la im się terminy wykonania usłu- nowej butli Pozostało mu więc przybył
stana odpowiednie warunki ·atmo- ców tego
rejonu. bedzie można wym barem. Po prostu
gi, lecz nie są one respektowane. chodzić I dowiadywać się.
k
.
sferyczne.
I klienc1 chodzą dwa, trzy razy, nim
onsuprzy1ęcia
dodo
przygotowany
wreszcie ulice Litewska iakoś
gazowe są artykułem rozButle
odbiorą WYPraną bielizmentów. Stoliki nie myte naczynia wreszcie
Warunki dawno iuż nastały, ale prowadzić do ładu i sl, fadu.
chodzącym się jak woda w każdym
nie sprzątnięte, posadzka zaś czarna ne.
jezdni
try!inkowei
na
kratery
można zatem dziwić się
Nie
~ezonie
Spo'łdz1'elni
k1·erown1'ka
Zastępca
o
od brudu. Opowiedziała nam
nadal nie znikaja, a w czasie deNIEEJ.iEGAN'C"<O
osobom, którym w chwili reklamacji
szczu pełno w nich wody. W dotym, zaszokowana takim stanem d/s usług - inż. J. Tybulczuk, tłu- oferuje się zwrot pieniedzy, że nie
TAK PRZY GOSC!ACH
maczy tę udrękę, „dużą podażą prze- raduje ich ten fakt. Dlatego też wy·
datku ktoś układający te .iezdni~
rzeczy, czytelniczka.
nie pomyślał o skie-rowaniu wód
Wręcz innego zdania była dyrek kraczającą mo_c przerobową:•· Ostat- daje się koniecznym przeznaczenia
głów
Inż. Jacek Kuczkowski uruchomiła nowy przez dyrekcję rozprowadzającą buopadowych we właściwe miejsce. ny specjalista d/s techniczno-inwe- c;a
Przedsiebiorstwa Przemysłu nlo Spo!dzielnia
pralniczy. którego moc pro- tle zarezerwowanie cboć kilku egk'lk
kt'
g
.
t
spływa ona no każdym . stycyjnych domu towarowego „Uni
stąd też
1 a zakład
duża zemplarzy na ewentualne wymiany.
stosunkowo
jest
dukcyjna
w
ora.„
o.
ronomiczr;e.
as
deszczu do piwnic. co wyprowadza wersal", przeprasza naszego czyzrobić
prze- Daje to gwarancję szybszego wyko- Jeśli ,luż nie można więcej
PO nasze] !IlterwemJ1.
z równowagi nawet naispokoiniei- telnika, któremu zdarzyło się być dm
ten dla klientów, trzeba dać im choć
oczywiście
ile
o
usług.
nania
~o.baczyła:
I
kontrolę.
p.rowadz1ła
szych lokatorów.
świadkiem sprzątania tego domu na czystych. bo często sc1eranych nowy zakład. upora się z pełną obsa- tyle. możliwość szvbkiej zamiany złe(h)
!'(o artykułu na rtobry
. (g)
KOMITET BLOKOWY
i przy okaz.ii wyjaśnia sprawo co- stołach, serwetki, sprzątane na bie dą stanu zatrudnienia.
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Przezorny
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Nadzieja

DEKORACYJNE ANTENY
Od prawie 2 lat mieszkańcy bloku przy ul. Thalmanna 10, należącego do Spółdzielni „Polesie", usiłują zaintere:mwać osiedlowa adanten zbiorministrację sprawą
czych. Ante!]Y, owszem. są zainsta
lowane, stanowią jednak przynajmniej dla lokatorów Pierwsze.i klat
Toteż
ki bezużyteczna dekorację
każdy z nich, chcąc korzystać ze
SW€go telewizora, musiał zaopatrzyć się dodatkowo we własna an
zainstalowana na balkonie.
tenę,
Ale chociaż koegzystują one zgodnie z anteną zbiorczą, pożytek z
nich jest racze.i niewielki, bo i
tak nie ma dobrego obrazu. A że
telewizja weszła już w krew lu-

Dwie tabele

d

I

;m E1im'D

~

~

opłat

Sporo P:lt'tań otrzymal!i;my w ostatnim Gkresie od osób wymienia
jących dowody osobiste. Naszym roz
wszymówcom chodziło przedE
stkim o wysokość opłat skarbowych, które trzeba uiszczać przy
tej okaz.ii.
Sprawa wygląda tak. Od l stycznia br. obowiązują dwie tabele
opłat za dowody tożsamości. Wysokość ich ustaliło rozporządzenie
Rady Ministrów z inia 29 grudnia 1975 r. opublikowane .w Dzienniku Ustaw nr 46 z 1975 roku,
stawki niższe.i uiszczają
Według
opłaty skarbowe za dowody toż
samości osoby, które wyrabiają .ie
po raz pierwszy lub wymieniają
na nowe w związku ze zmiana sta
nu cywilnego, zmiana wyglądu posiadacza czy też dlatego, że wskutek długoletniego posługiwania się
poprzednim dokumentem uległ on
zrozumiałemu zużyciu.

na

Osoby, które ubiegają się o nowy dowód osobisty z innych p,rzyczyn, zobowiązane są do uiszczen',;;'!
opłaty skarbowe.i w podwyższone.i
wysokości. Jednak w przypadkach,
gdy utrata lub zniszczenie p~przed
niego dokumentu nie nastąpiło z
winy jego właściciela, może ubiegać sie on o pobranie od niego
opłaty wedłuf( stawek przewidzianych w tabeli nr 1.
Może to mieć miejsce np. wtedy,
gdy posiadacz dowodu utracił go
z powodu pożaru czy inne.i klęski
7.ywiołowej, w wyniku rozboju lub
zagubienia dokumeT1tu przez
też
organ administjac.ii oaństwowej.
Oczywiście ubiegający sie o ulgę,
są zobowiązani przedłożyć dowody stwierdzające ten fakt (wydane
w pierwszym rzędzie 1>rzez organy
(h)
MO).

jaka są wczasy i wypoczynek sobotnio-niedzielny, na które to
cele przeznacza się ponad 60 proc. zakładowych funduszów socjalnych. Przezna
cza słusznie, ponieważ właściwa organizacja wypoczynku urlopowego pracowników wciąż .i eszcze nie ·zasp11s:aja wszystkich potrzeb, w tym potrzeb iakościo
wyćh także, a m.oże przede wszystkim.
O jakości urlopowego wypoczynku pracownika decyduje bowiem nie tylko baza noclegowa i żywieniowa, wokół któnę

a sposobem zaspokajania po
trzeb socjalnych w miejscu zatrudnienia. Nie podstawowa i nie wyłączna, ale niebagatelna i bezsoorna. „Pracownik przynosi bowiem do zakła
du nie tylko ręce do pracy, ale i potrzebę godności i szacunku - pisze pan
Od tego, jak
. Mieczysław Michalak. ma zapewnione .warunki socjalne zależy
praca. Przed
wydajna
jego samopoczucie i
słu·zbami soc.ialnymi stoją
zakładowymi
one
więc poważne zadania. Powinny
i
· zn~ć zagadnienia takie, jak wielkość
rodzaj potrzeb socjalno-bytowych załogi,
kierunek i tendencje ich rozwoju, stopień ich zaspokajania, społe!>Zne uzasadnienie potrzeb w zak1·esie świadczeń i
pomocy ze środków zakładowego funduszu socjalnego oraz efektywność zużycia
środków przezn'.\czonych na cele socjal-·
no-bytowe".
:iosłownym
powyżej. w
Przytoczony
brzmieniu, fragment ·nadeslan<?go do renurtujących
ilustracją
iest
listu,
dakcji
temat roli i
opinię społeczną uwag na
znaczenia działów socjalnych w przedsiebiorstwach, nie tylko w sensie doraźnesogo zaspokajania bieżących potrzeb
rozcjalnych załóg, ale i racjonalnego
kultudotyczą~ych
wijania ich aspiracji
ry bycia i wypoczynku, higie'lY czy rozrywki.
Weźmy chociażby tak szenka dziedzi-

I
i
I

1
I

1
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działalności.

El!ll!ll - w prywatnych
-dziećmi; lokowanych
kwa

terach bez zaplecza stołówkowego nawet.
Nie są to zapewne masowo występują
ostatnie
ce przypadki, jeśli o te dwa
one ieprzykłady chodzi. Zdarzyły się
czym
o
dnak w . niedalekiej przeszłości.
sygnalizowano nam w redakcyjnej poczcie, .iak również w trakcie dorocznych
we<lrówek do miejscowości wczasowych.
Przypomniałam je dla podkreślenia wagi
zagadnienia już Vl poc.:zątkowym punkcie

•

wvpoczvwan1a

życia

rych koncentrują sie na ogół starania
socjalnych, ale i
pracowników działów
reszta warunków umo.żliwiających higieniczne i kulturalne spędzenie urlopowego czasu. Mam tu na myśli możliwość
kulturalnej rozrywki, turystyki i rozburacjonalnego redzania zainteresowań,
czy
laksu fizy.c znego i psychiczm:go,
spoWspółżycia
norm
popularyzowania
środo•Nisku
wczasowym
we
łecznego
skierowanym na wypoczynek ludzi.
Tymczasem te. właśnie walory w zakładowej organizacji wczasowei najwię
cej pozostawiają do życzenia. Wynajmowane nierzadko PO linii najmniejszego
oporu kwatery prywatne to najczęściej
tylko spanie i iedzenie. bez telewizora
na wet i odpowiedniego zaplecza sanitarnego, nie zawsze najlepiej zlokalizowane, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych
Trudno
poszczególnych wcaasowiczów.
bowiem mówić o zaspokojeniu wczasoemerytów
zdrowotnych
wymogów
wych
domkierowanych słotna jesienią do
ków campingowych lub zmeczonych caz
łodzienna. domową harówka matek

-- -

organizowania wczasowego wypoczynku
załóg pracowniczych i wynikającej stąd
w
konieczności patrzenia na problem
szerszym aspekcie potrzeb i oczekiwań.
Nasz Czytelnik - autor listu- marację dowodząc, że tylko wyspecjalizowany, wysoko kwalifikowany pe~3onel pracowniczy zakładowych działów socjalwynikającym
nych może wszystkim,
stąd zadan~om sprostać. Przemowadzony
doraźnie przez nas sondaż w łódzkich
gospodarczych i związko
instancjach
wych wskazuje na znaczna, w stosunku
lat poprawę, choć jeszcze
ubiegłych
do
nie wszędzie zadowalająca i widoczną.
pi„Wciąż jeszcze nie brak zakładów - traktu.iącycb
sze p. Mi&zysław M.
socjalne, jako służby trzeciorzedziały
przydne, kierujących do nieb ludzi
nadkowych, bez żadnego nawet przeszko·
źe
to,
i
jest
również
faktem
Ale
lenia.
poważna część kadry socjalnej to ludzie
wartościowi i pełni inwencji, z odpowiepraktyką".
i
dnim przygotowaniem
Opinie tę potwierdzają i przeprowadzone PIJ'Zez nas ostatnio rozmowy.

~

-

. i- i
--

oku.i.a~ym poprawe zjawiskiem są

Ml
amb1cJe i starania prowadzone w
normaliza-1
kierunku stopniowej
·
c.ii sytuacji. W wiekszy~h przed. .
s1ęb10rstwach przemysłu lekkitgo służby
socjalne legitymują się ścisłą współpra·cą z miejscowymi socjologami i komórkami humanizacji pracy, zaś kierowni-1
cy działów socjalnych wyższym socjolog;cznym lub ekonomicznym WYksztalcemem. W łódzkim „Uniontexie" np. pracownia humanizacji pracy znajduje się
w pionie działu socjalnego i wspólnie z
rl!-da zakładnwa pomaga w rozwiązywa
mu ważniejszych socjalnych oroblemów
współdziałaniu
Dzięki systematycznemu
organizacji związkowej, Ćlział11 socjalnego i dyrekcji można było korzvstnie rozszerzyć geografię zakładowej bazy wypoczynkowej na nowe. atrak.!Yjne ośro
dki wypoczynku pracowników i ich ro:.
dzin. Uzyskano dzięki temu w br. pod-.
wójną ilość skierowań wczasowych w sto
sunku do 1972 r. Zakupując m1eisca w
okręgowych ośrodkach turystycznych
wyżsportowych zapewniono ludzi·qm
szy standard racjonalnego i kulturalnego wypoczynku. .50 namiotów i 10 sa~ampingowycb
mochodowych przyczep
sobotninzłagodziło problem wczasów
niedzielnych. w Wiśniowej Górze.
Dobrze, źe bieżący rok rozl>oczął się
W Łodzi systematycznym ~zkoleniem pracowników zakładowvch służb socjalnych
na specjalistycznvcb kursach. urowadzoplacówkach unowszecbniauia
ttych w
wiedzy i doskonalenia kadr. Tak iak w
całej gosuodarce bowiem tak i w dziedzi
ńie socjalno-bytowej uotrzebne .iest dzia-1
decyz.il
łanie na rzecz przemvślanvch
oraz sprawnej i obustronnie korzystne;
zakładowej
ich realizacji w codziennej
praktyce.
C~ytelniuwaga
Solidaryzując się z ta
ka czekamy na dalsze listy.
KRYSTYNA WYRZYKOWSKA
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5 CZERWCA - WOLNA SOBOTA, Oto ważniejsze lnfOTmac.1e
ne tę okazję.
HANDEL I USŁUGI. 8'kle.py SJX>żywcze. plekar·skie l nabiałoWt pracują w godz. 6-12, delikatesowe, winn.o-•cuklerni cze. warzywniczo-owo carskie mlęsno-wędlmiarskle. ga.rmażeryjne. rybne.
monopolowe i kwiaciarnie w god~. 8-14, Drobny detal (owoce,
kwiaty, lody, napoje chłod'Zące) czynny jak w zwykłe dni tygodnia. Sklepy p1·zemysłowe - zamknięte. Dyżurują w godz. 9-15;
„Parada".
„Pionier"
„Uniwersał". „Central". HDD, „Teofil",
Pogotowie telewizyjne ZURT (ul. Franciszkańska 66. tel. 753-29)
Bez
zwykle.
jak
czynne
„Ruchu"
Kioski
10-19.
godz.
w
pracuje
zmian pracuje gastronomia. Usługi mają wolne z wyjątkiem P'!lrkingów stacji benzynowych. dyżurujący-eh stacji obslu:;:i samoc~~~ów. Niektóre zakłady fryzjerskie i kosmetyczne pracują w
'· 9-15.
g
• KOMUNIKACJ A, w wolna sobotę ruch tramwajów i autobujazdy w dni robocze.
s.ów odbywać się będzie według rozkładu
Ws ' rzym'lne sa tra'"'.lwaie i autob11~y linii pomocniczycł).: „21-bis".
„77-bis, „81-bis" i „ll6''.
„23", „28'.'· „55-bis".- „69-bis". „70-bls".
K ukr~owac będą „zielone !lnie": z pl. Dąbrowskiego do Łagiewn 1 l do Arturówka, z pl. Plonierów (ul. Bazarowa) do Gr9tnlk.
z 1ll. Zwycięstwa do Wiśniawe.1 Góry, Ponadto U.nia PKS z Dworca Północnego do Sokolnik. MPK zapewnia komunikację tramwajawą do Parku Ludowego na Zdrnwiu (linie 9, 13, 17 43 i dcxlatkowe tramwaje od ul. Tramwajowei do ZOO). Do oarku l Maja
(linie 4Z. 26. i 1 do ul. Popioły), w lasy tuszyńskie (liw Rudzie
ni? 42), w_ lasy lućmierskie (Unia 16). W nierlzielę , 6 czerwca obo~~~~.uje rut><lz1elny rozkład jazdy, Kursują wszvstkie „ZielonP. li-
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Centrala Informacyjnd PKO 731-82
03
Informacja tełeroni;o1ua
Straż

się
(3 bm.) rozpocznie
„Harcerskie Lato - 76". AkcJę letoni
nią zainaugurują zuchy. Wyjadą
na specjalnie zorganizowane dla nich
kolonie zuchowe. W czerwcu ok. 800
zuchów zostanie zakwaterowany ch w
zakładowych o.~rodkach wypoczynkowych i szkołach.
harcerskiej akcji
W tegorocznej
trzech
letniej weźmie udział, na
turnusach, ok. 16 tys. zuchów, harŁódż
Chorągwi
cerzy i instruktorów
kiej ZHP im. Bohaterskich Dzieci
Polskich - o 3 tys. więcej aniżeli
zeszłorocznych wakacji.
V{ czasie
wypoczywać będą
Łódzcy harcerze
w 15 województwach (32 miejscowozakąt
h
najpiękniejszyc
w
ściach)
kach kraju, na >tałych obozach 21.
1 26-dnlowych
obozowama
Oprócz stałych form
na uwagę zasługują obozy wędrow
ne młodzieży ze szkól ponadpodstaObozy te
wowych z drużyn HSPS,
wezmą udział we współzawodnictwie
kwalifikowanej
o odznakę turystyki
W programie wędrujących obozów
na
bedz!e także praca społeczna
rzecz budowy stałego miejsca pobytu harcerzy w czasie kolejnej akcji
1etniej. Poza tvm Chorągiew Łódzka
7.HP or„anizuie wiele obozów i Spły
wów żel!'arskirh. W rzasie tegorocznvch wakRc1i harcerze zdohywać bę
rlą 11mle1etności żeglarza i sternika
jachtowego.
Cj. kr.)

f

e

harcerze
obozv

Zuchv ,.
f • d
1a a na
'f
z;
i,'

WYPOCZYNEK , Zapraszają wszy•tkie ośrodki wypoczynkowe .
•:<.
''J Arturó.wk_u, na Stawach Stefańskieiro. Stawach .Jana, na Bu·
<::;Ju (Pabianice), w dniach 5 i 6 czvnne przystanie, wypożyczał- )
1\1e sorzętu sportowego i plywackicgo w godz. lG-18, W ty-eh
··środ.kach odbedą się Imprezy sp0Ttowe i rekreacyjne ood O'Pie- re.,
Na basenie „Promienistych " w godz. )
ką instruktorów TKKF.
0-1~ (Woda podgrzewana) zabawv ruchowe. W sobotę w· Arturów·<.
lrn imprezy w gO<iz. 10--20. Na estradzie g!ównei. mlodzieżowei
)
i w innych punkta·ch. W niedziele wvstępy w godz. 11-21. 5 i 6
)~
soorte>wesorzętu
kiermasz
I
wystawa
czynna
10......18
godz
bm w
hasłem
pod
go oraz tur•·3(ycznego. ·a także kiermasz handlowy
Atrakc.1a będą orzewozv zaorzee:aml )~
„Wszystko ra wakacje".
.._(
ko~nym! o"l przvstanku tramwajowego Cui. Warszawska) do11 Ardo .r
turowka. W sobote Ośrodek Bugaj w Pabianica<:h od godz.
16 - wystawa sprzetu sportowego, kiermasz książki. Na Stawach )(
~
Jana w godz. lł-17 imprezv rekreacvJne. w niedziele na ChoJ)
nach w godz. 16-18 - festvn z okazji Międzynarodowego Dnia
Dziecka. W ramach widzewskie.i wolnej soboty przed ośrodkiem
(
wypoczynkowy m „Anilan;i" w godz. 1(1-2-0. mnóstwo imorez. Basen w sobotę bez.płatny. Od godz. 10 do 19 turnieje, konkursy, za- ,>
)<.
„Wilan_n"
Klub
wody oraz pokaz mody i wysteov artyst:vc:me.
(.
na tarasie - imprezy od godz 16. Na boisku „Anilany" startak1ada, turnieje mecze. W kręeielnl konkurs dla wszystkich. W Am- )
}·
panowie".
„Wiosna.
koncert
16-18
irodz.
fiteatrze Widzewskim
godz. 1~19 - dyskoteka. W miastec1ku ruchu d·rOl~oweeo - za- )(
bawy i konkursy. w rniędzyszkclnvm ośrodk11 sportowym - od
w Parku żródliska cxl godz. 11 godz. 10 - boisko otwarte.
<.,
k 1ermasz ks!ążki dzlecięce.j. godz 15-18 - koncert.
)
Bałuty zapraszają w sobotę od ?.cdz. 11i do Parku Mickiewicza
do parku „Promienina koncert, k-inkursv i projekc.1e filmu,
(
stych" od godz. 15 - na rozgrywk; s::iortowe. na stadion KS Bue I mecze. do )
lekkoatletyczn
zawodv
na
15-17
godz.
w
'1owlanl
(.
PZK.
<:S Włókniarz na godz. IO - wyścigi w ramach programu
o godz. 15 zlot młodvch )l
Ta motorlromle (•il. Drewnowska 147!
)
rowerzystów, godz. 16-17 - V.'Yśclgi przełajowe. godz. 17-17.30 m. in. pokazy modeli samochO<ióv; zdaln:e sterowany-eh w DDK )(
(ul. Zubardzka 3) o godz. 19 dyskoteka. W niedzielę w oarku im.
:1fickiewicza - wiele imorez w tiodz. 11-18 m. In. przed~awienle .}prezenMta<;ja psów. bquiz . )l
Tceatru. „Pine>kBio". konkursy koncerty.
t
anka" i za awa
kabare~ „Gdz.te iest
r:l11tach
. o w.es"'7 n
11-17 - nauka olywa- )
godz.
"
„Promienistvch
lndowa. W parku
(.
nia, tory przes~kód. mecze. W KS Włókniarz od goclz. 10 - wy)
ścigi kolarskie. Na motodromie (u]. Drewnowska N7) od godz. 11
- wiele imprez m. in. festyn dla dziec!. Kabaret „Brzdąc". Teatr J(
(
„Pinokio" wystawa sprzetu motorowego. Pokaz "1koków soado„melexf'mi" W sobotę I niedziele w )
chronowvch. przejażdżki
(
wyrobów
parku Mickiew:icza - kiermasz 1abewek i atrakcyjnych
„Stomll''. Uwaga - jeśli poeoda nie dopisze lmorez~' orzenies;o- >(
)
ne będą do Domu Kultury RSM .,Lokator" (ul. N<>wopolska 14/16).
l
Instruktorzy
DDK (ul. żubardzka 3) i MDK (ul. Zawiszy 39).
)l
~KKF ocze>ku1ą chętnych na zajęcia w sobotę od godz. IO na
)
KaSPrzaka
(ul,
91
'>oisku KS Włókniarz i na boisku Szkoty nr
41'). od 11 na stadionie PTC w Pabianicach i od eod'Z. 12 w ośrod·'ku w~oo~zynkowvm Z<rierz. W nie:dziele od godz. 10 ~a ~isku
>"/
•c,; Włokmarz i od godz. 11 w ośrodkach Nowa Gdyma i Ma(.
·-)
• 'iMPREZY KULTURALNE . W sobotę DDK (ul. 1 Maja 87).
z 17 - przegląd amatorskich zespołów artystycznych. Klub
l
~olesie" (ul. Fornalskiei 59) godz. 13-17 - pokaz mody kon·en. impreza sportowa. MUllzla koncertowa w Parku Lud0'\11v171 ) l
„Kil1a Zdrowiu w godz. 11-20 - koncerty i dyskoteka Klub
'-aCik" (ul. Wólctańska 2Hll godz. 17 - dyskoteka Klub .Przą- )l
'niczka" (ul. Armii Czerwonei 77) godz. 17.30 - koncert. W nie- )
l
'1zielę w MzDK im. Znoika Cui. S'edlecka 1) !!cxlz. 18 -:-- wystęo
Jl
"apeli „Górniak". W Muzeum Historii Ruchu Rewolucv1nceo Cui.
)
16
go,ctz.
ekspozycji,
11-19 - zwiedzanie
G~ańsk'l 13) w godz
l
"ilm „Zwyczajny fas~vz.m" M11ze11m Archeologiczne 1 Etnol!raficzJ(.
-e. godz. 11-17 - wvstawa . Broń dalekich ludów". Estrada Łódz)
artystów.
\VYStePY
15.30
l!odz.
Zgierzu)
w
Boruty
'<a (stadion
(
składanka E'Stra·v Aleksandrowie MzDK .Sandra" l!odz. 11 )<rlowa. Godz. 15 - wysteo cnórów. '(<Xlz. 18 - wieczorek. ~low~o
'-::l'lb przv ul Kopernik~ 37. godz. 15) - festyn z okazn Dma >
(.
.,,'eck.• Park Słowackieeo w Pabianicach. godz. 15 - Teatr La)
kon::.ert
·~·- .Pinokio" Park Wolności w Pabianicach. god.z. 1~ WYCIECZKI. Piatek - wvcieczka kolarska do Białej . Zbiór(
- <;tarv Rvnek godz. 15. Trzydniowy ralrl „Do środka Pol··- ·•. Zbiórka 0 godz. 15 na Starvm Rvnku. Powrót w nledz:ele · )
)<.
Zb'.ó~Czarnocrna.
do
wvcieczka trnlarska
'O ooluclniu. Sobota <ka Stary Rynek godz. 8. Niedziela - wvciec:?Jka oiesza !la tras1e
)
'""."ierz :_ Krogulec - las lnćmierskl - Lućm'f"!'7 ldl~tj!OŚCI U J<,rn).
Rodo
Wy_c1eczka
9.30.
godz
PńłnocnR
ul
MPK
Dworzec
~blórka
(.
Zbiórka Dworzec Fabrvc;znv. llodz. 9. OdJazd 9.25. Wvrt 0 w„.
)
c•pczka kol~rsk• do P'atku. Zbiórka Starv Rynek. godz. ~·
(.
zoo Z'\PRASZA w sobote i n,edi;iele na orzeiaż<'żl<l wozk•~t
}
(k)
do świetlirv na filmv z Rolklem I Lolldem w godz. 10-18.

rJ,.V""'V-.,.J;,v;.,..,....r,....v~"'-..v;.,...J;...,>tJ"*'V"-,...-,....,_;" ~

J

~

:>(•
>

'"' ,.., -""' "" ""' ""' "'"'

Już

dziś

Wiadomości
Od trzech lat z własnego ośrodw
ka wypoczynku świątecznego
korzystają
Konopnicy nad Wartą
pracownicy ZPB „Pamotex" w Pabianicach. Ośrodek jest jednak nie~~~~~

. ~~~~~~~~~~~~

Potrzeba więeej przewodników
ora z pilo tów wy cie cze k
Mamy ambicje, aby nasze ~ia
sto odwiedzało wiece.i turystow
krajowych i zagranicznych ! oglądało nie tylko interesuJac"
muzea, przedstawieni a w ~ea
trach ale także roLbudowuJące
się stale osiedla, nowe obieitty
przemvsłowe i kulturalne. Wia
domo jednak, że wrażenia, jakie
pozostafa po zwiedzeniu każde
go miasta, w dużej mierze zależą od tego. w jaki ~posób wycieczkę poprowadzi nrzewodnik.
przewodników turyNiestety,
stycznych mamv. hk dotychczas, zbyt mało. W Lodzi przeszkolono ich 350. al„ czynnych
jest tvlko połowa. Niedostateczna iest zresztą. takżP. liczba
pilotów. Jest ich 135 tlla wycieczek kra.iowych i 200 dla zagranicznych.
Komisja tei enowo-branżows dla
koordynacji turystyki na swvm ostatnim posiedzeniu uchwaliła kononieczność szkolenia zarówno
wych przewodników . iak również
pilotów wycieczek. a także info17niatorów i organizatorów turystykj w zakładach pracy. W związku
~ tym zobowiązanp wszystkie biu-

także PTT-K do
ra podróży, a
przeprowadze nia naboru kandydatów. Warto dodać. że piloci wycieprzy
kluby
swoje
ma.ia
czek
turystycznych :
przedsiebiorst wach
i
Gromada"
Orbis"
Łódż"
:;Turysta"." nato~iast' przew~nicy
zrzeszeni sa w oddziale łódzkim oraz akademickim PTI'-K.

Naszych Czytelników zaintereso;
wanych kursami. które odbywac
sie będą iuż po wakaciac~. w si;zonie jesiennym, informuJemy, ze
od kandydatów na cilotów. a prze
de wsz 'Stkim przewodników wymaga ~ie wykształcenia co n~.i
JCmniej sredniel!o. znajomości
obcych, dobrego zdrowia.
zykó\v
wieku do 55 lat i zamiłowania do
turystyki. Pożądani są zwłaszcza
i
ucząca
młodzież
nauczyciele,
kształcąca sie. Miejmy nadzieje. że
do jesieni GKKFiT zadecyduje. jaki teren obejma uprawnienia przewodników - czy tylko woj. miejskie łódzkie, czy również inne sasiednie woiewództwa. a wiec sieradzkie. piotrkowskie i skierniewickie.
Jak nam powiedział mgr T. Ge-

Pożarna

08, 661-11,

795·5~

09
Pogotowie Ratunltowe
Informacja lrnłejowa 653-55, 254-60
lnformac,ia PKS:
265-96
Dworzec Ccnlralny
747-20
Dworzec Północny
~
835-46
Pogotowie wodociągowe
395-85
Pogotowie g-azowe
Pog9tow1„ Energctyc7ne:
334-31
Rejonu Północ
Na imprezach „Dziennika Popu334-28
Rejonu Południe
larnego i DT „Centrum" z okazji
dla odbiorrów przeMDD, bvło dużo radości i uśmie S<:~
245-'i'2
C09-32
myslowych
chów. Pierwsze spotkanie z naj253-11
P<1eotowie ciepłownicze
220-89
oswictłenia ulic
młodszymi i rodzicami odbyło sic
na tarasie „Uniwersalu". Bardzo
TEATRY
dziewcze
Państwowa
modv
19
rewia
godz.
sic
WIELKI
' podobała
Opera Sląska w Bytomiu
ubranka z teksasu, dŹinsy
cej godz.
19.15
POWSZECHNY
w rozmaitych wzorach. sukienki.
.Słoń"
.
r.adrukiem.
bluzki z kolorowym
„Estzamin"
19.15
godz.
NOWY
~zapeczki. Dzieci z estrady rzucaM '\ł '' SALA - n!eczvnna
ły dzieciom z widowni efektowne
,JARACZA - godz. 19.30 „Kocha„Dzien
nadrukiem
z
Plażowe
piłki
n'.\' Tlanie Ionesco"
TEATR 7.15 - godz. 19.15 „Afenik" i „Uniwersa!". Mali zwyciezry pani Hankl"
cy wielu konkursów cieszyli sic z
l\ll'Z\'C:ZNY - godz. 19 .. Najprzyjemnych nagród.
nieknleisza"
ie
Dużym powodzeniem ciesz.v ia
\RLEK!N - godz. 17.30 .Szewc
także wczorajsza impre:>:a w kluKonvtko I kaczor Kwak"
10 „Kot w
bie „Ariadna ". Dzieci uczestniczą
PINOKIO - E(odz.
w tym spotkaniu oklaskiwały }
w~llzce"
ce
MUZF.A
Aktorów i same gpieWĄIY: i deklaREWOLU·
RUCHU
lllSTORU
estradzie.
na
mowały wierszyki
Gdańska nr 13)
lul.
CY.J.'EGO
nie
otrzymały
Najzdolniejsze dzieci
godz. 10-19
tylko brawa. ale nagrody w posta<ul.
RADOGOSZCZ
ODOZIAł
ci lalek, samochodów 1 •wielu inZgierska 147) godz. 10-16
Ck)
nych zabawek.
ETNOI
ZNE
ARCllf:OLOGIC
14)
Wolności
GRAFICZNE (pl
ł godz.
10-17
WŁOMUZEUM
CENTRALNE
KmNNffTWA CPiotrkows.l!:a 282)
godz. 10-17
L:WO! t•r.rONIZMU roark Sien~ kiewicza) nleczynne
~
MIASTA ŁODZI Cui.
ściany. Fibrofobem pokrywan~ są ~ HISTORII
Ogrodowa 15) godz. 12-19
pawi10nle :n
wewnętrzne w
ściany
SZTUKI rw1eckowskteg o nr 36)
handlowym przy zbie,e:u Głównej i ł
godz. 11-19
Sienkiewicza. tym, który ma być. ~ ZOO czynne od 9-20 (kasa
do 19)
przekazany użytkownikom w koń- ;;
:'t' PALMIARNIA - czynna codziencu czerwca.
nie w godz. 10-17 (oprócz ooTechnologie tej rewebcyjnej ma ~
nledziałkówl
~
Instyw
opracowano
~.Y tynkowej
LUNAPARK (park na Zdrowiu)
Spo- ~
czvnnv w l!Odz. 14-21
tucie Techniki Budowlanej.
KI N A
śród trzech wytwórni w kraju wy- ~
„Morderstwo w
typowanvch do jej ::irortukcii zna- 1 BAŁTYK
ie'· ang od lat
Orient-Ekspres
Produkcji ~
Zakład
lazł sie także
lb godz. 10. 12.30 15 17.30 20,
,Swiat Dzikiego
Prefabrvkatów Łódzkiego Przedsie ;f,- lWANOWO
Zachodu" USA od la1 15 eodz,
biorstwa Budownictwa Miejskiego ~
10 12.15 15, 17.15 .. 19.30
LUTNIA - „Wsoaniałv interes"
(AP)
"' L
b':'łg, od lat 15, godz. 10. 12, 14
Kino Variete'' w orogramie Ha
lina Frąckowiak grupa Hokus
f{a~ .film fr. ,Rywalka" eodz.

ł

ł

I

I
ł

1
i

Rewelacyjna masa tynkowa I
Fibrofob - ta nieccdzienna nalWa kryje coś pośredmego pomię
dzy normalnym tynkiem, a płyn
ną tapeta. Składa sie z włókna cepiasku fomierskiego,
lulozowego,
całej
i - jak mówią budowhni '\!chemii. Jest. to masa. która dale tynki gładkie. nakrapiane. typu
.baranek". Do wybor11 i... kolom. Istnie.ie bowiem możliwość
całei
1vprowadzenia do tei masy
~'.!my kolorów pastelowvch.
m"
tvnkować
Fibrofobem można
ehanicznie, a wiec szybko. A także
bardzo
wystarczy
oszczędnie
cienka warstwa, by cieknie pokryć

zella z komisji branżowej dla _kozorgamzoordynacji turystyki wanych bedzie tyle kursów. aby
obiać nimi wszystkich kandydató'Y
spełniających wymagane warunki.
W dalszym ciągu szkQliĆ sie bedzie
także organizatorów "turystyki dla
zakładów pracy. Wprawdzie wiekposiada
łódzkh!h
szość zakładów
już' organizatorów turystyki.. a np.
ma
1:'oko1u
Obrońców
Zakłady im.
ją ich iuż 50. ale w wie!u instytucjach brak jeszcze takich osób.
Tu warto dodać, że zakładowy organizator turystyki z powodzeniem
po przeszkoleniu może być przeIKasJ
wodnikiem lub pilotem.

I

z Pabianic

i

0

POLONIA - „Con Amore" poi.
10. 12.15.
godz.
15,
lat
od
15. 17.15. 19.30
„Morderstwo
wystarcza tylko dla 90
PRZEDWIOŚNIE duży od
w Orient-Eksores ie'' ani?
osób.
9.30 12 14.30 17.
lat 15 c:(odz.
podo
przystąpiono
W tym roku
19.30
ha.
fr.
WŁÓKNIARZ - „Rywalka"
większania tego terenu o 7
od łat 15. eodz 10 12. 14 ie.
„PaZakupiony on został przez
20
18.
motex", ale służyć będzie wszyst„Trzej muszkieteWOI.NOśC kim zakładom przemysłu lekkiego
10.
row1e" Panam , b/o. eodz.
Zakładom Tkanin
12.15. 14.30 17. 19.30
z Pabianic
.Pollcianci" USA. od
WISŁA Technicznych, „ Wełnie", „Odzieżów
łat 18. godz, 10, 12.15, 14.30. 17,
ce", Zakładom środków Opatrun19.30
kowych i in.
.Os~atnl skok
T.'\TRY·LETNl E godz.
<!lln<!u Olsena•• duński.
W projektowany m dla 20 tys.
lkino czvnne w dni oo20 30
osób największym w Pabianicach
godne)
osiedlu mieszkaniowy m im. M. KoMarylin
„Iluzjon" ŁDK pernika, w którym zasiedlono ju7
Monroe - ewlazd" miesiąca g.
13.15 15.30. 17.45 20
475 rodzin, nie brakuje wandali
STUDIO - . Pożeenania" CA) oo!.
Gospodarze domów codziennie in·
od lat 15. l!Odz. 16. .Gdzie się
o nowych
formują administrację
oodziRła sióam„ komoania " fr.
złodziei i chuligaców
wybrykach
b/o, godz. 18. 20
klatek
z
wyłączniki
kradnących
STYLOWY - Dzień Młodości ZD
wykręcaja
śródmieście. Wstęp wolpiwnic,
i
ZSMP
schodowych
nv . Składanki filmowe na wecych żarówki i niszczących świeżą
godz.
soło z niP•nn.-JziAnkam i
zieleń.
12. 13 14 1R .45 . 110. 17.30 - sePabianicka Spółdzielnia Mieszka~nse ?a mkn .l. Otwarta oro1ekcia DKF "od>, 18.45. .żądło"
niowa liczy na większą aktywność
TJSA eodz . 20.15
likwiw
samorządu
miejscowego
„Znikąd donikad"
GDYNIA
dowaniu tego rodzaju łobuzerskich ;t
(A) Pol. od lat 15. eodz . 12.30.
(now)
wybryków.
14.30 Pożegnanie z tytułPm .Je
~
stem niewler vm mPżem" fr.
~
od lat 18. c:(odz . 10, 17 19.30
.Drzewo b"' korzeni"
OT<M hnl„ ""'" IR 18 20
"11.TER(;F:TVJI: - .!'famotnv detektvw M~ Q" USA. od ht 15. g.
17. 19.15
'")LE.TAR?': - „:i'łln I Flao w
U źródeł sztuki nowoczesnej •
Leei1 Cudzoziemskie j" RFN. g.
to tytuł prelekcji mgr J. Weinberga.
6.~0 . 19
Ło
Miasta
Historii
„ Zew
dziś w Muzeum
GWARDJ .
M'f-OD!\
dzi (ul. Ogrodowa 15) o godz. 17.
'trw!" IBl · ane -hlszo nd ·lat
15 l!Odz. rn. 1t seanse zamkn.).
• Przegląd zespołów artystvcznych
13 „Żądło" USA, od lat 15, g.
o godz. 15 w filii DDK Łódź-Bału
16. 19
ty (ul. Zubardzka 3).
Po1edvnel< potworów"
•~TTZA z właia p. b/o. godz. 1A 18
w
Kaoele i zespoły taneczne
•
'voli"
c:ne1 f niepr1vmuc;1.on ei
(ul. Dąbrowsali klubu „Polanil"
l'Rl rum . or! lat 15 irodz 20
•kiego 225) dziś od godz. Hl.
orzvgodv
.Nlezwvkłe
"'"'!lfA Włochów w Rosi'" fRl rad1 -wł.
z Janem Czarnym
• Spotkanie
"Od7. 110 •e~n~ ?amkn.). I? 18.
Mieczysła 'f.
Zbigniewem Kosińskim,
•notkant e • IA)
. O•htnlP
ZO
wem SzarJ?anem i L<tdwikiem Swie- 't
rad>. nd lat 15, «odz, 14 16
żawskim w bibliotece Zakładów im.
Marchlewskieg o o godz. 18.

Wkilku zdaniach

i
i

1

Na Targi Lipskie

uśmte-

i

nieju poetyckiego młodych jednego wiersza. Na Bałutach w dniach
4-5 VI. - bałucki rajd młodych i
spartakiada młodzieży. W śródmie
śeiu dziś festyny przed „Centra•
Jem". w pasażu ZHP i ZWM i w
al. Schi'Jlera. Kiermasze organizu.i<l „Cepelia", „Otex" i .,Dom
4
K3iążki". lV dzielnicy Górna,
Niepodległości ZD
pl.
na
bm.
ZSMP organizuje festvn. koncert
zespołów młodzieżowych, kierma~
Na
sze handlowe. pokaz mody.
Widzewie, 4 bm. spartakiada mło
dzieży w Parku im. 3 Maja, i w
godz.
w
drogowym
miasteczku
13.30-19. 5 bm. w Amfiteatrze Wiprzegląd
dzewskim, godz. 16-20
zespołów amatorskich. 6 bm - festyn młodych w Amfiteatrze Widzcwskim. w programie zespoł:v
amators"i'e, pokaz mody, kierma~
•
C.kl
sze.

kolejne
We wrześniu odbędą 5ię
Tragi Lipskie. Wczoraj ,Orbis" przy
na
pl. Wolności otrzymał miejsca
5-dniowe wycieczki na trasie: Łódt
rseburg
Zgorzelec-Dre zno-Llpsk-Me
Przejazd wygod-Zgorzelec-Łódź.
wyży
nymi autokarami, całkow1te
w1enie i noclegi Można już rezerwować m1e.1sca na wycieczki w okre(k)
sie od 6 do 14 września.

ł

STOKI - „Dulscy•· (AJ oo!. od
lat 15, godz. 15.30, 17 .30, 19.30
„Zorro" wł.-fr. b/o
ZACHĘTA godz. 9.30, 12, 14.30, 17. 19.30
ORA - „Tomcio Paluch" !r. g.
poi.
12, 14, 16, „Hazardziści"
od lat 15, l!Odz. IO. 17.45, 20
radz
ratunek"
„Na
POLESIE godz. 17, „Dzieje grzechu" oo!
od lat 18. i;: od z. 19
?OPl1LARNE - nieczynne
t'OKÓJ - „Osaczeni w dollnie"
(A) czeski. od lat 15, godz, 18,
starej sowy" (A)
20. „JeZioro
NRD. b/o. godz. 16
1 w
„ w pustyni
PIONIER godz.
puszczy" (A) Pol. b/o,
13.45, „Synowie szeryfa" USA,
od lat 15. godz. 17.15, 19.30
REKORD - „Szpieg wvszedł L
morza" (A) radz. b/o, godz. 15
„Noce i dnie" cz. I oo!. od lat
15, godz. 17, 19.30
SWJT - „Polska gola" poi. b/o
godz. 15.15. „Gangsterski walc"
fr. od lat 15. godz, 17.15. 19.30
Zestaw filmów .BoTATRY
lek I Lolek" godz IO 11, 12
13. 14. 15. 16. „Ucieczka gangstera" USA. od lat 18, godz. 17.
19.30
SO.TUSZ - nieczynne
niedźwiedzi
1 MAJ A - „Sześć
I klown Cebulka" (A) czeski,
gO<iz. 15.45 „Love story'' USA
od lat 15. godz, 17.30 19.30
Czarodzieiskie dary"
H.'\LKA (B) NRD b/o godz. 15.15, „Noc
ny kowboj" USA, od lat 18,
godz. 17.15, 19.30;

I

* ... *

PABIANICE - MAZUR - ,Drol(i chłoolec" radz„ „Pol!cjanc.i"
godz, 15.30, 17 30 19.~0;
USA,
„Doktor MlaROBOTNIK
den" jug„ „s:vn" fr. ge>dz. 15,
17. 19
„z
PRZYJAŻ~ ZGIERZ
oodniesionvm czołem" USA g
WŁÓKNIARZ
16, 18. 20;
.. Awantura o Basie" no!. godz.
16. 18. 20
DYŻURY .\PTEK
Sierakowskiego ffl a. Narutowicza 42. Piotrkowska 225 Lutomierska 146 (boks). Dąbrowskiegn 60, Armii C1erwonej 9111. Obr
St" li ngradu 15
DYŻURY APTEKA MIE.TSKIEGO
ł 0D7.KIEGO
WOJEWÓDZTW
Stale dvżurv nocne pełnią:
KonstuntvApteka nr 47---086
nów ul. Sadciwa IO
Apteka nr 47--087 Aleksandrów,
ul. Kości uszki 6
Apteka nr 47-098 Głowno. ul
Łowi eka 38
Informacji o dyżurach <Jptek:
w Pabianicach udziela Anteka
Armii
Pabianice.
47--085.
nr
Czerwone1 7
Apteka nr
w Zeierzu udziela
47--090 Zgierz, Dąbrowskiego 12
w Ozorkowie udziela Apteka nr
47--093 Ozorków Dzierżvńskiego 2
DYŻURY SZPJTA.LI
POŁOŻNICTWO

Szpital Im H Jordana - Dzieł
nica Widzew ora2 t Dzielnicy
ul. Sre
ooradnla K,
Polesie.
brzyńska 75
Szpital im dr H. Wolf - Dzieł
nica Bałutv oraz 2 Dzielnicy Po
lesie ooradnle K. ul Kasprza.
ka 17 Gr:lańska 29
Szpital Im. Kopernika - Dziel
nic'! Górna ooradnie K ul, OdLoka·
C!eszkowskiego
rznnska
Przvbvszew.
Rzeowska
torska
skiel!o oraz eml na Rzl!ÓW
Instytut Pol. G;n. l\M (ul CuDiielnica
rle-Skloduwskl ej 15 Feliń 
Górna ooradnle K: ul
skiego 5. Zapolskiej ' ora2 '
K
Poradnia
Polesie
dzielnicy
ul I Maja ł z dzielnicy Sród
Luteto
ul
mieście . Poradnia K:
!lO 7/9
Instytut Pol.-Gin. AM !Sterlinga 1/3) Dzielnlca Srodmteście Poradnia K ul Koortńskiego 32
i ul Próehnlka 11.
zglerz Szpital im. Marchlew .
gnilna Zgierz
skiego - miasto
Curle-Sl<lodows l<ie.1
Szpital im
miasto 1 !!mina 4feksandr<'"
Konst.antv
miasto
i Ozorków.
Nowo
Aodre•9ol
nów. <!miny
Pqr1e<'1ew ora>
Brójce.
solna.
Lód>' z dzielnicy Pnlesle pora
dnie K. ul Fornat•kle1 I ThaPI
manna
Pabianice. Szpital Im. Barlic·
kiego - miasto Pabi•rnice I gmi
na Ksawerów
Szpital Mieiski - miasto I gml ·
na Glown" ' <;tryków
Bałuty Chirurgia ngółna
(Knla
Blel!ańsklPgc
Szpital im
t:;1oitRI 1,,.,
7lewicza l lfi' n.ńrna
Po
Jonschera IM!l!onowa t4l.
Kooerim.
Szpital
lesie
<rńr:łmlP~,..;
nik~ rPahlRnkkR Ą?\
- Szolłał tm Pasteura IWlgun•
'>7nita1 łm Son„n
tą) Wid7PW ber1:rn !Pieniny ~Ol
,;zpital
Chirurgia ura7owa
tm. Tonschera CMillonr'lwa 14).
Np11roC"hlrnr1tt~
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KnnPrnlko 'P•h'Anlcka ~2)
. L~rvneolne l a - S7.olta1 im. Bar
ltckle"n IKonrlńskiec:(o 22)
'>•nltRI Im . .Ton.
Oknłl<'vk~ '"h•r• IM!l!onowa 141
Chlr11rela I larvneologła dzle
Tnstytut PPr\łRtrii (Spor
cie~a na ~~150)
sz"zekowo-twa rzow•
Chirurgia
- Szpital Im. Borll,..l<iP<!O !Kon·
rińsklego 22).
r,..••vtut Me.
Toksvkologia
dvcvnv Pracv (Teresy 8)
NOrNA POMor fl'KARSKA
Stnt'f;
No<'na porno<' ff'ka••kR
Sienkiewi<'7a
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DZIENNIK POPULARNY nr 126 (8414) 5

„Na obecnyn;i. etapie rozwoju społeczeństwa dotychC'Jlasowy system oświaty .fuł nie wystarcza i w najbhzszych latach· powinien ulec daleko idącej przebudowie" - czytamy w uchwale Sejmu z 13 października 1973 rolr.u. Uchwale, w której parlament zaleca i inspiruje podstawowe kierunki I idee reformy systemu edukacji w kraju. VI i vn Zjazd PZPR nakreśliły
perspektywy rozwoju społeczno-iospodarczeg:o zmierzajl\()e do budowy rozwiniętego spoleczeń
s~wa socjalistycznego. Jednym z podstawowych czynników koniecznych do realizacjl tych celow, jest oświata zapewniająca podnoszenie Wił'dzy i umiejętności obywateli, rozbudzająca ich
zaangażowanie I wzbogacająca Ich świadomość.
Oświata, której postęp winien wyprzedzać
rozwój spoleczno-ekon'lmiczny narodu, gdyi: tylko w tl'n sposób iqoźe kształcić I wychowywa6 pokolenie zdolne do realizacji spoleczno-gOl!l)odarczego programu jutra.
rzekonaniu temu dała wYraz partia w swych naj\\'ażni<>iszych uchwałach VI Zjazdu, VII Plenum,
V Zjazdu i III Plenum. W materiałach tych podkreślano fakt. że
ciężar wychowania przyszłych pokoleń spoczywa na nas wszystkich
- całym społeczeństwie. a podstawowym ogniwem tego :zintegrowanego systemu oświaty i wYchow1tnla ma być zmodernizowana szlto-

cech jaka nowoczesna szkoła pragnie wpajać uczniowi. iest aktyw-

rządkowanych
kształtowaniu

przede wszystkim
t.zw. dyspozycji inność. Aktywność wyzwalająca sa- strumentalnych
(wiedz&. naWYki.
morzutną chęć działania.
umieietności,
sprawność). wychoSzkoła
musi swemu wychowankowi uświa wawczych tworzących
system
domić celowość
owego działania, wartości, przekonań, postaw. przy
zrobienia czegoś dla siebie i In- zwyczajeń. wreszcie opiekuńczych
nych. Potrz~bny Jest do tego cały - gwarantujących uczniom optyzespół motywacji osobistych i soo- malne warunki rozwoju, 'l'e spałe
łecznych. I tak rozumianym moczne funkcje szkoły w rozwinktywacjom poświecone były obra- tym społeczeństwie socjalistycznym
dy całego ITI Plenum KC PZPR mogą zostać osiągnięte jedynie dzi~
ła.
Plenum ukazujące kierunki J)ra ki: prawidłowemu określeniu JaSzkoła. której pierwszymi uci;nia cy wychowawczej całemu naszemu kościowych i ilościowych na.iistotmi będą młodzi Polacy rozpaczyna
nieJszych kierunków w rozwoju
jący swa edukacje pierwszoklasiprocesów wychowania i kształc·e
sty we wrześniu tego roku. Oni
nia. ciągłej modernizacii treści. ceto, jako pierwsi, będą się
uczyć
lów, metod, form i środków kształ
w 10-letniej średniej szkole ogólno
cenia, t>odnoszeniu kwalifikacji i
kształcącej, w której zreformowazaangażowania
kadr
pedagoginy system nauczania początkowe
cznych .
go w klasach I-III rozpoczyna sie
wych zadań szkoła nie bejuż w roku 1980. Znaleźliśmy się
dzie w stanie zrealizować
wlec u progu przebud'.lWY szkolbez
współpracy i pomocy
nictwa. Przebudowy. której istocałego spoloozeństwa. Prof.
ta nie polega tylko na zmianach
.Jan Szczepański napisał kiedyś, :ie:
,Jakiś haród ma skuteczny system
programów i zwieksz.mia
czasu I
nauczania powszechnego, ale przewychowania, jeżeli znaczna wiekde wszystkim na zmi!lnach jakoszość
jego. obywateli postępuje
ściowych we wszystkich funkcjach
zgodnie z podstawowymi dyrektyspełnianych
przez szkole - dywami ideału wychowawczego". I
daktycznych.
wychowawczych 1
nie jest możliwe by sama szkoła,
opiekuńczych.
czy sam nauczyciel mógł ukształ
Celem szkoły jest przygotowanie
tować osobowość ucznia zgodnie z
przyszłych pokoleń do aktywnego,
wzorem moralno-społecznym. jakie
współodpowiedzialnego
uczestnicgo od przyszłych pokoleń oczekutwa w życiu społecznym, gospojemy. Coraz więcej istotnych eledarczym i kulturalnym kraju. I
mentów procesu wychowania przewinna to osl!łgać poprzez wszechnosi . się poza mury szkoły. Koniestronny rozwój swych wychowanczne Jest wiec tworzenie jednolikow. W okresie rewolucji n~uko
tego frontu wychowawczego, opiewo-tc~hnlcznej zależy nam nie tyl
systemowi edukacji. Równie istot- rającego sle na więzi szkoły z roko n•. wv tsdałceniu armii wyso- nym zadaniem szkoły jest przy- dzicami. organizacjami młodzieżo
ko
wyspecjalizowanych fachow- gotowanie absolwentów do samo- wymi, zakładami pracy. Frontu ma
ców, ale dą,:i:ymy do zespolenia dzielności w myśleniu i działaniu. jąceio zbieżne, uzupełniające
się
wszelkich
umlejetnoścl,
których Samodzielności pozwalającej za- cele. Umożliwiającego równy start
wymaga cywilizacja techniczna ze równo aktywnie poznawać, jak ł wszystkich dzieci (w mieście i na
sferą, życia kulturalnego. •Pragnie- zmieniać otaczająca nas rzeczywiwsi) do wszechstronnego wykształ
my wychować pokolenie głel;oko stość. Interes społeczny, interes nas cenia średniego. Kształtująceg11 i
emocjonalnie I rozumnie zaania- wszystkich wymaga także. by każ rozwijającego indywillualne cechy
źowane w sJ)rawy socjalizmu.
I dy uczeń. już od pierwszei klasy osobowości. zainteresowania i unie chodzi nam o bierna aprobate zdobywał umiejętność
współdzia zdolnienia. Propagującego socjaliI deklaracje słowne. Dążymy
do łania z inn:vmi.
styczny system wartości oraz poautentycznej spójności Ideałów spn
Kształtowanie takich cech oso- sta wy
obywatelskie i moralne.
łeczno-narodowych z wzorcem o- bowości
młodego
człowieka
uza- Wreszcie gwarantującego modernisobowym, w sferze przeżyć, emo- leżnione jest od nowoczesnego, zację procesów dydaktycznych i
cji. wyborów. Wyma,ga to kształ zgodnego z perspektywami rozwo- treści nauczania na miarę przetowania,
wrecz
przebudowania i u simłecznego, wypełniania przez mian zar.hodzących w okresie reświadomości społeczne.I.
si.koli) ow:vch wyżej wspomnianych wolucji naukowo-technicznej.
JERZY BĄBQJ,
Dlatego też iedna z istotniejszych fu".!l<·c:i. Dydaktycznych - podpo-
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Przed
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Premierv ftlmowe miesiaca

wśród

Przepraszamy
za usterki

NA PRACE O lODZI
Zgodnie z tradycją lat ubleglycll Rada Naukowa przy Prezydencie Miasta. Łodzi ogłosiła konkurs na najlepsze opracowania o tematyce szczególnie ważnej dla dalszego rozwoju
miasta
Łodzi i województwa miejskiego ledzkiego. W konkursie mogą wziąć udział: autorzy p.rac habilitacyjnych, doktorskich, magisterskich i dyplomowych, odpowiadających przepisom zawartym w ustawie o szkolnictwie wyi:szym; autorzy
innych opracowań o tematyce mającej istotne znaczenie dla
rozwoju społeczno-gospodarczego i kulturalnego Łodzi oraz województwa miejskiego; prace winny być w latach 1974--1975
wykonane, zakończone w całości lub zamkniętycłt fragmentach;
w szczególności chodzi o książki, rozprawy, artykuły problemówe, zbiory pódstawowych Informacji i inne.
Prace mogą być zgłaszane przez: wyższe uczelnie ł placówki
naukowo-badawcze;
jednostki organizaeyjne Urzędu Miasta.
stowarzyszenia i organizacje naukowe, Indywidualnych autorów.
Prace należy kierować w terminie do 15 lipca br. pod adresem: Rada Naukowa przy Prezydencie Miasta Łodzi, podając
dokładny adres lub numer telefonu.
Ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród odbę•
dzie się w styczniu 1977 r.
(ju)

ł
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współpracowników,

nawią

zuje romans z inną kobieta.
Zwolenników talentu Sophii Loren, Richarda Burtona, zachecamy
do obejrzenia angielskiego
filmu
reż. Alaina Bridgesa „Spotkanie".
Jest to historia nie spełnionej miłości.

„Morderstwo w Orient-Express·•.
to głośny film angielski. reż. Sydneya Lumeta. zrealizowany na pod
stawie powieści Agath:v Christie.
Zagadkę: kto zabił. musi rozstrzygnąć detektyw Poirot, wybierając,

Kadr z filmu A. Obroszkowa która z 12 osób jadących tym wa
gonem ekspresu. miała rxiwody do
popełnienia
zbrodni. W rolach
głównych: A. Finney, L, Bacall,
I. Bergman i in.
Współczesna wersje westernu pro
ponuie reż. P. Karlson, twórca filmu
„Z
podniesionym
czołem"
(prod. USA). Młody szeryf
ze
stanu Tennesee. stara sie za wszelką cene wprowadzić ład i porzadek na swoim terenie. Grają: E.
Hartmann, J, D. Baker. D. Garret.
Z
miesiecznym
.,poślizgiem"
wchodzi na ek rany zapowiadany
już „świat Dzikiego Zachodu" reż.
Michaela Crichtona z R. Benjaminem i Y. :3rynnerem w rolach
głównych. Miejscem zdarzeń
jest
tajemniczy o~rodek wczasowy. w
którym pracują rohoty,
Film duński reż. Erika Ballinga
,.Ostatni skok gangu Olsena", to

Ciekawostki

kulturalne ze
„SUPER -

Ś\\fiata

DISNEYLAND"

W dziewięć lat po śmierci amerykańskiego
reżysera i producenta filmów
rysunkowych
Walta Disneya jego słynny „Disneyland.'•
na
FlOTydzie przyciąga rocznie 10 mln turystów z
calego śwtata. „Miastu radości", usytuowanemu
na powierzchni dwci razy większe; niż nowojorski Manhattan, przybfd,zie wkrótce bliźnia
czy „Super-Disneyland",
poświęcony
idobyczom ludzkiej wiedzy i myśli. Ideę jego budowy wylansował Disney na krótko przed śmier
ciq.
Celem, który przyświeca budowniczym,
iest stwOTzPnie ośrodka,
w którym mogliby
spotykać się przedstawiciele nauki,
kultur11.
przemysłu i gospodarki :z calego świata,
dla
wymiany poglądów. Budowle tego miasta przyszlo§ci zespolone będą ściśle z otaczaj'{cym ao
krajobrazem.
Miasto skupione zostanie wokól tzw. „Theme
Centrum", w którym zgromadzi się informacje
dotyczące najnowszych zdobyczy wiedzy. Wokół
centrum rozmieszczone będą osiedla, w których
sprawdzone zostanie wykorzysta.nie Słońca jako
iródla energii, urządzenia samooczyszczające po-

Tworcze planv s. Gierasimowa

Filmy historyczne i podejmujące wieści Stendhala „Czerwone
i
temat współczesny oraz ekraniza- czarne".
Kończy właśnie montaż
cja francuskiej klasyki - oto pla 5-odcinkowego serialu. - Powieść
ny
znanego reżysera Sergiusza Stendhala, jak każde wielkie dzieGierąsimowa, który ostatnio obcho- ło literackie, należy do całej ludzdził 70 rocznicę urodzin.
kości mówi reżyser. - Pragną
- Im mniej pozostaje czasu, tym łem w tej ekranizacji przedstawić
więcej chciałoby się zdążyć zrobić . nową, rosyjską wersję filmową te- powiedział twórca dziennikarzo- go wspaniałego utworu. Dodajmy,
wi TASS. Swe 70-lecie uczcił de- że w rolach głównych
wystąpili
biutem: zrealizował film przezna- wychowankowie studia, które Gieczony dla telewizji, oparty na po- rasimow prowadzi od przeszło 30
lat w Moskiewskim Instytucie Kinematografii.
Niedawno S. Gierasimow wraz z
młodym
dramaturgiem Arturem
Makarowem opracował scenariusz
zatytułowany „Jedno życie",
poświęcony
projektowi
połączenia
dwóch kontynentów przy pomocy
tamy przez Cieśninę Beringa.
Ten wielki
projekt,
o którym
myśleli do niedawna jedynie fanW ramach wolności życia poliuczotycznego, turecka telewizja włą taści, dziś serio interesuj!!
nych - stwierdza Gierasimow. czyła do swego programu specjalna
transmisję z debaty parlamentar- Zafascynowała mnie nie techniczua
nej nad projektem nowego budże strona przedsięwzięcia, a twórcze
tu państwowego. Audycja dostar- możliwości ludzkości zdolnej do
czyła telewidzom mnóstwo emocji. planowania takich gigantów.
W toku dyskusji miedzy frakcja
W planach Gierasimowa znajdurządowa a
opozycją parlamentaje . się także film o młodości
i
rzyści przystąpili do rekoczynów, a
pierwszych latach panowania Pionastępnie zaczeli łupać sie po gło
tra
I,
tego
jak
go
określa reży
wach kamerami telewizyjnymi, re.,
jednego
z najwybitniej!lektorami i inna aparatura audio. ser szych,
a
zarazem
chyba
najbarwizualna. Wtedy to na małych ekranach ukazała sie plansza „Prze- dziej kontrowersyjnego władcy w
praszamy za usterki" i luke
w historii Rosji.
S. Gierasimow rozpoczynał swą
programie trzeba było zapełnić po.
gadanka z zakresu wychowania o- karierę artystyczną jako aktor.
Zwierzył się też dziennikarzowi, ze
bywatelskiego.

olską

kinematografie reprezentuje na czerwcowym
ekranie film sensacyjny.
zrealizowany w koprodukcji z CSRS „Krótkie życie". Reży
ser. Zbigniew Kuźmiński osadził
a.keję w 1949 r. na Podhalu. Bohaterowie, to grupa przedstawicieli nielegalnej organizacii terrorystycznej usiłującej przedrzeć
sie
na Zach6d.
Wielką Złota Arena na XXII festiwal u w Puli otrzymał w 1975 r.
obraz jugosłowiański Bogdana Zizica „Dom". Te historię dyrektora
przedsiębiorstwa eksportowo-impor
towego uwikłanego w problemy za
wodowe oglądali już uczestnicy tegorocznych „Konfrontacji".
Jednym z wątków filmu iest miłość
starszego już dyrektora do mło
dej, Pi<;>koej dziewczyny. W rolach
głównych F. Sovagovic, J. Kaloper. R. Markovic.
Po problemy młodego pokolenia
Bułgarów sięga
reż.
Aleksander
Obroszkow w filmie „Wspaniały
mężczyzna". Jest tu i obraz uczuć
dwojga ludzi. i kłopot.V związane
ze startem zawodowym i życio
wym. Grają: S. Danaiłow. E. Dymitrowa. S. Iliew.
O prawo do osobistego szcześcia
każe walczyć swojemu bohaterowi
(J. Jakowlew), reżyser radzieckiego filmu „Spóźniona miłość" Jew
gienij Matwiejew. Akc.ia toczy się
w kokhozie, a jej bohater. czło
wiek żonaty. cieszący sie uznaniem
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jego marzeniem jest wystąpienie w
roli Lwa Tołstoja
w końcowym
okresie jego życia, ukazanie związ
ków wielkiego pisarza
z życiem
społeczno-politycznym
Rosji tamtych lat, wielkiego dramatu autora „Wojny i pokoju". Proponowano mu kilka scenariuszy podejmujących ten temat, nie zyskały one
jednak jego akceptacji. Być może
sam sięgnie po pióro, jak już niejednokrotnie czynił to w przeszło

„Wspaniały

mężczyzna".

komedia kryminalna. P'l wielu nie
udanych próbach obrabowania kas,
grupa włamywaczy postanawia zro
bić swói ostatni skok. W rolach
głównych: O. Sprogoe. M. Grun•
wald. P. Bundgaard.
Sympatyków kina sn.vedzkiego
zainteresuje
obraz
rez.
Stiga.
Bjorkmana. „Bez wyjścia". Jest to
PTÓba sportretowania rozwiedzionej, samotnej kobiety, poszukują•
cej wartościowego uczucia. Grają!
H. Anderson, L. Nyman, S, Wollter. T Pontey.
Młodym
widzom proponujemy
film prod. NRD „Ikar" reż. Reiner Carow. Bohaterem iest 9-letni
chłopak, którego rodzice rozwiedli
sie. Dziecko cicżko przeżywa rozbicie rodziny. Wyobraźnie chłopca
rozpala opowieść o Deda1u i Ikarze. Próbuje więc naśhdować ich
wyczyn,
Oprac. (rg)

wietrze przez wprowadzenie ogromnych
nawiewni-wentylatorów itp,
W nowym „Disneylandzie" czynna będzie
stała
międzynarodo
wa wystawa „Okno świata", obrazuja,ca wytwory przemysłu, nauki i sztuki.
AMERYKANIE W OCZACH
JOHNA OSBORNE'A
Znany dramaturg i reżyser angielski,
John
Osborne zapytany o wrażenia z pobytu w USA
odpowiedział: Ameryka to kraj pełen absurdów, zamieszkały przez ludzi usiłujących nieustannie przekonywa~ o swych sukcesach„. Wypotdedź pisana ukazała się w kilku dziennikach brytyjskich, a „Daily Mail" opatrzył jq
nagl6wkiem: „John Osborne mówi: „Do diabla

z Amer11kq".

46-lctni Osborne, któremu rozglos przyniosły
utwory wyrażające protest
przeciwko jałowej
egzystencji cz!owieka we współczesnym świecie,
jest autor1mi otwartego listu pt. „Do diabla
z Anglią", który przed 15 laty ukazal się na
lam.a.cli pra~y brytyjskiej. Mlody, zbuntowany
autor ogłosił w nim swe credo, szokując 6wcZPsną opinię publiczną.

Również żona Osborne'a. aktorka Jill Ben.net
wyznala, że wrażenia odniesione z wizyty w
Hollywood były zdecydowanie negatywne:
Los Angeles - stwierd.za - jest miastem
z
plast11ku, nawet .iedzenie i ludzie wydiają
się
być z tego tworzywa".

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

ści.

ażdy 11 nas przywykł do tego, że budujemy m.etodą.
upnemysłowioną i przywykł tP.:i do
widoku owych
ogromnych przyczep, którymi wozi się elementy prefabrykowane. Przyczepy są ogromne, bowiem budujemy
domy z masywnych bloków żelazo-beton.owych. a te pożerają
znaczną część produkowanego u nas cementu. Toteż cennego
tego surowca Jest wciąż mało. Zwiększamy jego dostawy, bu-

dując wciąż

nowe cementownie, nie trzeba jednak .ladnej speby przyjąć, że możliwy jest inny sposób
na rynku - drogą oszczędnosci. Chodzi
tylko o ten drobiazg: jak zaoszczędzić odczuwalne dla. rynku
Ilości materiałów budowlanych?

wnikliwości,
zwiększenia cementu

cjalnej

Jeden z możliwych sposobów
nie wdrożonych!) wskazano
już tak dawno. że szczegóły zatarły sie w ludzkiej pamięci.
Spróbujmy ie odtworzyć,
„Dziennik Łódzki" pisał w numerze z 12-13 grudnia 1965 roku:
„Po raz pierwszy w Polsce omawiano wczoraj w Łodzi sprawę
wprowadzenia siatkobetonu do nowoczesnego budownictwa. wykonywanego 11 lekkich konstrukcji
powłokowych". Wydarumie to wia
że sie z narada. w jakiej wzieli
udział przedstawiciele nauki oraz
budownictwa. W zakońc.zen iu artykułu czytamy: „Na naradzie postulowano konieczności opanowania
produkcji prefabrykatów z tego
materiału oraz wydziel1Jnie
kilku
P.ksperymentalnych placów budowy, gdzie stosowano by siatkobeto
ny".
(dotąd

Cztery lata później w tymże
„Dzienniku Łódzkim" z 14 lutego
1969 roku dowiedzieliśmy sie.
że
pod koniec 1969 roku lub z początkiem następnego, LPBM nł' 1
przystąpi do budowy krytego basenu przy al. Politechniki,
jego
zaś dach przykryty zostanie
.,po
raz pierwszy w J;>olsce", elementami z siatkobetonu. W zakończeiliu
artykułu
czytamy: „Siatkobetony
„raczkują" nawet w krajach wysoko UJ)rzemysłowlonych, W Polsce, Jak do tej pory ograniczono
się ~o prób laboratoryjnych".
Oba przytoczone wyjątki obok
wielu nie przytoczonych, świad
czą, jak bardzo sprawa ta od daw
na już leży na sercu dziennikarzom, I jak trudno iej doczeka~
sie pełnej realizacji. Określenie
,.pr6b laboratoryjnych'.' nie
było
zupełnie precyzyjne. Idea siatkobetonu powstała w rok~ 1962, a

jej autorem był dzisiejszy
prof.
dr Ryszard Walkus. Sprawa zainteresowało sie
Łódzkie Przedsiebiorstwo
Remontowo-Budowlane
Przemysłu Lekkiego. Przy jego PO
mocy prof. Walkus wraz z zespo·
łem, który się w międzyczasie zawiązał, osiągnął to, że wyprodukowano partie elementów siatkobetonowych i w roku 1965 przykryto nimi magazyn bawełny w Ozorkowie. Jakie natomiast
były
doświadrzenia ŁPBM "" 1 w tei

kiej blachy i uzyskalibvśmy element kilkanaście razy lże.iszv od
poprzedniego, a równie sztywny.
Na Podobnej zasadzie konstruują
sle niektóre elementy statków kos
micznych. A możemy też sobie
. wyobrazić ie.i zastosowanie
przy
produkcji elementów
budowlanych. Z tym, że musi to być produkcja na wskroś nowoczesna.
Zadanie takie podjął kierowany
przez prof. dr Ryszarda Walkusa.
zespół w Instytucie Inżynierii Budowlanej Politechmki Łódzkiei. W
skład zespołu weszli: dr inż.
A.
Czkwianianc. dr inż. 1\1. Kamiń
ska. dr inź. D. Ułańska oraz mgr
inż. E. Sztajkowski. Zespół
ten
na zlecenie Centralnego
Ośrodka
Badawczo-Rozwojowego Przemysłu
Betonów opracował metodę zmecha
nizowanej
produkcji
elementów
cienkościennych,
określoną mianem „wibroprasowania".
Jeżeli wrócimy raz ieszcze
do
owych ogromnych oloków żelazo
betonowych, z których buduiemy
nom''· to Zn'1iar· ie Chofohv 7 Wi-

l.f

mierze. nie d14wiedziellśmv sie ni-1 dzenia. z trudem uwieriymy, że z
gdy, bowiem basen dla studentów tego samego materiału można zropozostał do dziś w sferze proje- bić bardzo mocna ścianke gruboll:tów i marzeń.
ści 1 cm, lub nawet kilku miliAle prasa nie zamilkła i co ja- metrów. Dwie takie ścianki, miekiś czas w tej, czy innej gazecie dzy którymi umieścimy warstwe
łódzkiej, coś na ten temat pisano. orawie nic nie ważącej pianki poTym niemniej. choć od czasu pier liuretanowei. albo stvrooianu, mowszej udanej próby mineło
już gą tworz:vć lekką,
o ci eo 1 o n a
lat 12, budownictwo obstaje przy ściane zewnetrzna domu lub ścia
metodzie raz przyietei: dużo ce- ne działowa . Dojście do takich wy
mentu, dużo żwiru. dużo stali.
ników możliwe jest oo rozwiazaNa użytek nie zorientowanych niu wielu
problemów
teoretvparę słów wyjaśnienia.
cznych' i praktycznych. które moWyobraźmy
sobie ścianke
na żna by ująć w nasteoujnce punkty:
orzykład czołgu z blachy stalowej forma, w któref taki cienki ptzedgrubości 1 cm. Ściana taka
jest miot odlewamy, .musi być wypeł
sztywna. a jednocześnie
stawia niona idealnie równą warstwa beopór orzebijającemu ia pociskowi. tonu, beton musi idea lnie urzyleGdyby nie wchodziła w grę mo- gać do uzbrojenia - jest nim moc
żliwość przebicia, ścianke można by na siatka z cienkiego drutu
beskonstruować inaczej. Można by 2 ton musi być maksym:ilnie ~agę
zupelnie cienkiej blachy zrobić coś szczony, element musi uzyskać żą
padobnego do opróżnionego plastra dany ksz:tałt I mieć precyzyjne wy
miodu. Ten blaszany plaster o- miary, i wreszcie - proces prokryć z óbu stron M"kuszami clen- dukcii musi być maksymalnie z.me

chanizowany.
Pracownicy Instytutu Inżynierii
Budowlanej
rozwiązali te wszystkie sprawy i na niewielkiej
szynie wyprodukowali próbne se•
rie . elementów budowlanych. Wyo
brazmy sobie szyny, podobne do
koleiowYch. PO któr:vch toczy sie
na kołach nieskomplikowane i niewielkie urządzenie. Układa ono w
leżącej na ziemi formie siatke zbro
ienio~a. zalewa ia betonem, powodu1e zageszczenie bt>tonu i WYrównuie Powierzchme elementu:
Zdawać by się mogło, że niczego
Więcei naszym specjalistom od budownictwa nie trzeba. Zdawać by
się mogło. że odkryta została droga do ogromnych oszczedności. Bo
wiem zastosowanie tel
metody
zmniejszy zużycie cementu o
30
oroc„ o tyleż samo zmniejszy robociznę, a prz:v tym montaż przy
użyciu elementów lekkich iest pro
~tszy, a wiec
tańszy, łatwiejszy
iest transoort. do takiC'h elementów cienkościennvch można poza
tym używać na igorsz<>go rodzaju
kruszywa, iakim iest piasek.
A
wiec - same plusy
Niestetv. choriai opr:i.cowanie to
liczy sobie .iuż około 15 lat. nie
zostało dotąd wdrożonp Nasze fa~rYki nie lobia zmiPniać raz przyJętvch technologii. Wur·łwdzie korzvści dla budownictwa i gospo~3:rki są tu oczywistp, ale przejs~u· fabrvki elementów budowlanych na
nowa metode nołąc1.one
by b:vło z trudnośriami. Przedsieb1orstwa. budowlane maja równiPŻ
S'1:'70je powodv. hv nowe.i metody
me dostrzega!), Rozliczane sa bowiem od wagi wmontowanvcb elementów. wv,.-odnh•; iesl wiP<' po
l".żvć .ieden element i zaliczyć sobie Pr7.Y nnmocy te.i operacji 3 tonv, niż iedna.
ankreślić należy, że siatkobE>to~. to tylko ieden. iak
mówią fachowrv. z komooivtów. nad któ„vmi oracuie sie w instytucie. Na warszta~ie naukowców leża te:i: inne. takie
iak drutobeton. szkłobeton. polimerobeton.
Nazwy
wyjaśniają
istote sprawy,
·
·
Jest rzeczą interesuiaca. że opi"1;anym onracowaniem zainteresowano sit> Oil Ślasku i w Krakowie
W •Ło~zi .. gdz_ie idea 5it> narodzi~
ła 1 wie s1e. iak to robić - cisza,
JERZY URBANKIEWICZ
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Zjednoczone

Zakłady

Prz1e~ysłu

Odzieżowego

„WOLCZANKA''

I•
i=
=
I

E_
=

ogłaszają zapisy uczniów do klasy pierwszej

ZA·SAIDN ICZEJ SZKOŁY

I

~

s PRZED AM

-~

w Łodzi, ul. Wólczańska 243
ooz:11Eż10WEJ

1

~

,JUNAKA" w dobrym sta
e tanio sprzedam. Przęduilniana 93, m. 9, PO 16
10900.- g

§
§

w zawodzie

„Volkswai:(eOferty .,10933"
na 1200",
Prasa. Piotr.kowska 96

SPRZEDAM
gażo>wą
d-0

10823 · g

OPONY .• Michelin" 175X13.
sprzedam. Tel, 831-08
10827 g

KRAWIEC ODZIEŻY LEKKIEJ

'I"
I

~
:

=

Nauka trwa 2 lata. Rozrpoc:zęcie naU'kii od września 1976 ro'lm. Szkoła

:!I!

nie posiada internatu.

I=·

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie szkoły podstawowej.

II

i

=

Po ukończeniu nauki absolwenci ·mają zapewnioną pracę w przed-

E
::

siębiorstwie i możliwość dalszej nauki w Technikum Odzieżowym.

~

~~

s
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SPóŁDZIHNIA

~

LEKARZY
SPECJALIS I ow

'

zawiadami::~~~~:~E::.kar-

uprzejmie
skie z wyburzonej Lecznicy przy ul. Piotrkowskiej 159 zosiały przeniesione do NOWEJ LECZNICY przy

KOŚCIUSZKI 67
(róg Zamenh0fa)

ł
~

I(···

AL

telefony 629-50 i 664-87
Lekarze, wybitni specjaliści,
codziennie w zakresie·

przyjmują

~

I
ł

chirurgii
neurologii i psychiatrii
ginekologii i cytologii
stomatologii
naprawy i wykonania protez
Lekarska Pomoc Domowa
czynna w godz. 7-22

telefon 666-55

OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI NIERUCHOMOśCI
KMS 230175. Komornik Sądu Rejonowego w Z g ierzu, mający kancela~ię w Zgierzu, ul. Dąbrnwsikie
go 18, na podstawie art. 953 podaje do pu.b1i=cj
wiadomooci, że dnia 22 azerwca 1976 roku o godz. 10
,w Sądzie Rejonowym w Zgierzu, ul. Dąbrowskie
go 18 odbędzie się sprzedaż w drodze publiczn e g·:>
przetargu nieruchomości położonej w Głowni e przy
ul. 18 Stycznia 10, pooiadającej Księgę Wieczystą
nr 7582 w PBN w Łowiczu, obecnie PBN w Z2ierzu; stanowiącej w 1/2 części własność Stefana Szymańskiego, zam. w
Zgierzu przy ul. Dubois 22.
Sprzedaży
podlega
udzial:,
wynoszący 1/2 części
działki o pmvJerzchni 56 arów i 18 m kw. wraz
z naniesieniami na tej działce, jak: dom mieszkalny drewnia111y wraz z oficyną oraz drzewostan leśny
na pniu, oszacowane na 222.254 zł. Ce.na wywołania
wynosi 166.692 z.I. Przystępujący do liqtacji winien
złożyć rękojmię w wysokc-śoi 22.226 zł. W ciągu
dwóch ostatnich tygodn.i
przed
licytacją
wolno
óglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 9
do 18, akta postępowania egzekucyjnego
moi!na
przeglądać
w
sekretariacie Sądu Rejmwwego w
Zgierzu.
1389-k

Ukogozgaśnieświatło?
Zakład

Enerl'!etyczny Łódź - Miasto informuje,
w zwiazku z przeprowadzanymi pracami eKsoloatacyJ'.:lymi
nastaPia
przerwy w dostawie
enerl'!ii elektrycznej w l'!odz. od 6.:io do 17.00 dla
że

mieiscowości:

MIASTO ŁÓDŻ
l, W dniach od 9 do 11 czerwca br.
ulice: Wycieczkowa od nr 10 do 34a. str. parzysta. Ksieżycowa. Promienna od Ksieżycowej
do Fiołkowei. Fiołkowa i Woskowa.
2. W dniach od 10 do 12 czerwca br.
ulice: Brzezińska od nr 4 do 24. SJJiska. Kobz<iwa i Radziecka od Solskie.i do toru
PKP.
3. W dniu 11 czerwca br.
ulice: Józefa nr 1. 3. Stylonowa nr 7. Konstytucyjna nr 42. 42a. 42b. 42c, 44. 44a i 44b.
4. W dniu 13 czerwca br.
ulice: Łomżyńska. Zarzewsll:a nr 37. 41. 4?. Suwalska od Zarzewskiei do nr 24 i Praska od zarzewskie1 do ~ nr 31.
· WOJEW0DZTWO MIEJSKIE Ł0DZKIE
1. W dniu 4 czerwca br.
Zltierz Osiedle 650-lecia, bl. nr 1. 2. 3 i 4.
2. W dniu 7 czerwca br.
Dąbrowa od Rypułtowic do ulicy
Zachodniei
Pabianice ulice: 20 Stycznia od Maślane.i do lasu. Rydzyńska Sienna. Mokra. Smul!owa Gawrońska. Drewnowska. Popławska i Bugaj orl
Brackiei do końca.
s. W dniach 7 i 8 czerwca br.
Pabia'.:lice ulice: Pułaskiego od Gwardii LUdowei do Partyzanckie.i.
4. W dniu 8 czerwca br.
Konarzew Ruch'.:la. Wola Zbroż~own T. II, Ziewanice I. Il. Antoniew. Bronisławów. Karasica. DomaradzYń. DomaradzYń Parcele. Glinnik
PSK. Boczki Domaradzkie. Gawronki. Helenów.
Boczki zarzeczne. Chlebowice. Ponów. Pooów hydrofornia, Kar>:ików. Miesośnla. Władvsławów
I. II Pieńki Pooowskie. Malrnlice I. IL III IV.
V. Mąkolice KP Dabrowa. Je.<lonna. Głown
ulice· Sowińskiego. Wiśniowa. ł.owicka. Bielaw
ska. SwierczewskJego ol. Wolności i Młvn.ir
ska.
5. W dniach od 8 do 12 czerwca br.
.
Ksawerów ulice: Szkolna i Zachodnia.
&. W dniu 9 czerwca br.
ża biczki Las.
7. W dniu 10 czerwca br.
Ksawerów ulice: Zachodnia od Nowotki do
Wolskiej
1. w dniach od 10 do 12 czerwca b_r.
_
Wardzyń. Bru.l ee POM. Bru1ce Wieś. Dalkowhydrcfornia i Dalków Wieś.
Informacji o przerwach udziela.la oraz nrzv.imula reklamacje odbiorców doty~z.ice przerw w dostawie energii elektrvcznci dvtut·ni w reionach:
Ł6dź - Północ. tel. 334-31.
J:.ódź - Południe. tel.
334-28. Pabianice, tel. 37-10, Zltierz. tel. 16-34-:~;0-k

r

SPRZEDAM
bojler elektryczny SO-Litrowy
jugoslowianski. Łódź, Od.-zań
ska 19
1()717 g
!STEGNA Gdanska
wy d>0m.
blisko
parter
nadający
usługi sprzedam.
mość:
Malbork,
2·!-42

-

no ...

morza.

się
na
Wiadotelefon
2038 k

KOMFORTOWĄ willę oraz
1000 m kw.
szklarni sprzedam.
Sz.czecm
18.
Hangarowa 8
2031 k

SPRZEDAM domek murowany dwuizbowy.
ogród
1208 m w Łazach kolo Zawiercia. Wiadomość: Łódź,
Nowomiejska
Hl--4
tel.
260-21 po 16 lub Pabianice. Żukowa 74fl6. m. 4,
g-0dz. 16-19
10580 I'!
ZAKŁAD
na.prawv samochodów przy trasie wylotowej z Łodzi .. E-12" sprzedam. (Możliwość zamieszkania.) Oferty .103()2"
Prasa. Piotrkowska 96

DOM jednorodzinny z wygoda.mi. podphvniczony. te
lefon.
QJ1:ród 1340 m •przedam. o·erty
.. 10589"
Prasa. Piotrkowska S6
ODDAM ogród w dzierża
wę w bardzo ła dnvm punk
cie
Cmie.i5cowość
prawie
letniskowa) w Łodzi,
40
drzew owocowych. 25 ai;!restu. Oferty ,10726" I'rasa.
P iotrkowska 96
DZIAŁKĘ

frontową

6000

m ul Strvkowika
obok
parkin!!;u (cze'iciowo drzewa ow-0cowe)
sprzed;im.
Oferty
.. Hl657"
Pr t>a.
Piotrkowska 96
DZIAŁKĘ
1500 m
wioną. zakrzewioną

zadrzesprzedam. Janówka 59. Wiadomość:
Włókiennicza 4. ro.
17. godz. 16-18
10579 g
DZIAŁKĘ
budowlaną 500
m w atra.kcyjnym mie.iscu Pabianic - sp.rzedam.
Oferty
.,HJ ą()J"
Prasa.
Piotrkowska 96
zadrzewi::mą. 0,56
ha. ogrodzoną koło Strykowskie.i - sprzedam . Tel.
706-47
1Ge.14 g
DZIAŁKĘ

SPRZEDAM
dowlaną
k.
415-ll7

buTel.
11470 g

działkę

Łodzi.

BONY kupię.
wieczorem

Tel. 484-:M
8537 g

PIANINO kupię. Najchęt
niej brązowe. Oferty moz telefonem „1H33"
Prasa Piotrkowska 96

żliwie

KUPIĘ

ka>Se
&1-59-78

matą lub średnia
ogniotrwałą.
Tel.

10'196 g

ŻAGLOWKĘ

AKORDEON .,aohner" kupię. Oferty „1064~·· Prasa, P i otrkowska 96
kożuch
damski
Oferty
.,10831"
Prasa. Piotrkow&ka 96

KUPIĘ
szczupły.

OLEJ silni•k owy
Castro!
GTX oraz peruki męskie
tanio sprzedam. Narutowicza 45-1. po 15
10705 g
OWCZARKI
alzackie
sprzedam. Anyżowa ;
g
1 522
SPRZEDAM stół,
biurko,
motocykl „ WSK" - Kilin
skiego 73, m. 35
10724 · g
metalową na
10
płyt betonowych

sztuk do
300X50X5 cm wraz z wibratorem - sprzedam. Paoi anlce. Wileńska l4
10731 g
Kent i ę

dam. Tel.

bransoletkę

k.

Ul

Tel.
10&21 g

SPRZEDAM hydrofor czeski nowy (na
siłę) 150litrowy, sil.nili: elsktryczny
4 5 kW. walcarkę
poziomą 90X40.
pompę wodną
.. Kama". Piotrkowska 166.
Tel. 634-01
10662 g
SPRZEDAM wózek inwalidziki. encyklopedie .. Meye
'";J.
silnik 7 kW rury i
rynny dachowe cynkowe.
'!"el, 53-43-54
10638 g
71

•

SYPIALNIĘ

i palmę Kensprzedam. Telefon
51-59-21, godz. 8-9 i 16-18

tię

JACHT .. Rambler" sprzedam. Tel. 52-93-91, oo 17
PIERSCIONEK z brylantem 0,86 karat sprzedam.
O ferty
„10835"
Prasa.
Piotrkowska 96
PALMĘ

Kent!ę

sprzedam.
1Oł-39

dużą

Wrzesnienska
l 0858 i;!

MASZYNKĘ
do napełnia
nia na boi do autosyfonów
sprzedam.
Oferty „10828"
Prasa. Piotrkowska 96

TERMOMETRY elektryczne
do Pomiaru
temperatury
na odległość. łączniki samoczynne
do okresowei;!o
za ł ączania
wentvlatorów,
regulatory temperatury urządzenia dostosowane do
potrzeb hodowli oieczarek,
kwiatów warzvw. zwierząt
- wykonu.ie na zamówienie Zakład Elektromechaniczny,
Gliwice.
Dolnej
Wsl 58 - Czeczot
2056 k
GRYSY marmurowe. poleca zakład w Nowym Waliswwie k. Bystrzycy Kło
dzkie.i. Zamówienia kierować:
Gisza.
Polanica
Zdrój, ul. Łąkowa 9. tel.
481
2030 k
WYTWORNIA mazai.ki par
k:etowej. oferuje mozaikę
dębową 150 zł//m kw. gatunek pierwszy, adres domowy. dla korespondencji
51-004
Wrocław.
Sniadeckich 511-2, tel.
48-15-86
Kostecki
2032 k
MASZYNĘ dziewiarska saneczkowa .. 6" dwupłytową,
nową spnedam. Wiesława
Kra.ida, Ła,sk
ul.
Polna 7, m . 72
161 o

CASTROL GTX dam. Tel. 8~-07
SPRZEDAM
Tel. 662-17

sprze10965 g

Ca'5trol GTX.
117119 g

kupie.
Prasa.

KUPIĘ stare kłódki duże.
Tel. 653-03 godz. 8-10 i oo
16
10601 g

PALMĘ

SPRZEDAM
złotą
48 g
51-31-64

składaną

ewent. uszkodzoną
O ' erty
„10783"
Piotrkowska 96

FORMĘ

SPRZEDAM srebrne.!(o oudla minlaturkę z rodowodem. Kochanowskiei;!o 9-5
1-0659 i;(

461-89

-

sprze10-773 g

SZYNSZYLE tanio sprzedam - Kryzysowa 14 A, godzina 13--21
llt703 g
SPRZEDAM kolorowe świa
sterowane muzyką oraz
triaki 7 A 400 V, Tel. ·352-52
po 16
10797 g

tła

FOKSTERIERY
szorstko·
2-miesieczne sp::ze.a.
dam. Tel, 3'77-52, po 20
10786 g
włose

PIEC akumulacyjny 3 kW
E·przedam,
289-98
godz.
18-20
10735 g

„SKODĘ

100 S" sprzedam.
Telefon 784-89. po god_z. 16
SAMOCHOD PO wypad·k u
lub do remontu kapitalnego (chętnie
zachodni) kupię.
Szczegółowe oferty
z
ceną
„10683"
Prasa,
Plotrko·w ska 96
KOMPLETNĄ

karoserię

,.Fiata 125 P" Po wypadku
- sprzedam. Łódź. StaniDziatka rn
10764 g

sława

CIĄGNIK „ursus
C-330"
fabrycz,nie nowy - sprzedam. Oferty .,10771" Prasa. Piotrkowska 96

HAK holowniczy do .,Fiata 127" oraz szybę przednią
do „ Fo.rda Taunusa"
- sprzedam. Tel. 51-'12-85,
po godz. rn
10'179 g
SAMOCHOD ..Syrena 104"
po wypadku sprzedam. Stanisław Dudkiewicz. Stra
dzew. gm. Bedl110,
woj.
Płock
LUKSUSOWĄ

camp i ngową

Tel. 676-66

107~3

I'!

przyczepę

sorzedam. 10'141 I'!

SPRZEDAM .. Svrene 103"
rok prod. 1966 . Oglądać ul.
6. od Warszaw
skiej, godz. 18-20 IO'Tlrl g
Wałbrzyska

na
.. Fiata 1:00 o" 1S'78 r. Kupię bony. Tel. S.2-73-77. Po
16
1Q569 g
ODSTĄPIĘ

wkład

„SYRENĘ

1()5" (1973) sprzedam. Tel. 437-22. 7-1'5
MOTOCYKL
.. K-750"
z
koszem
sprzedam. Wapienna 8, m. l (Koziny)
105{)1 g

nową

394-36

-

małżeństwo. człon

POKOJE, kuchnia. wszys tkie wyi;(ody 53 m . II plę
t ro. bloki kwaterunkowe.
N owe
Rokicie
zamienię
n a 3 lub 4 pokoje. ltU·ChTel. 44i-55,
nia. wygody,
10849 i;(
o d godz . 20

POKÓJ
bloki do wyK·o.. Fiata n4" . naJecia. Wiadomość:
m. 36,
PO i;!odz. 18 chan owskiego 13.
10846 g bi. 20, PO godz. 16
10829 g

SPR2EDAM
Te!. 53-47-0~.

„NYSĘ

I

basamochodu

przyczepę

•. WaTSzawa". Tel. 330-30

MŁODE

k owie
. sp óld zie
. lni nos z u.k uie mieszkarua na 2 lata.
10929 g
T el. 791-12

Lux
Towos 522"
Tel.
sprzedam.
1•1485 g

---cam

SPRZEDAM przyczepę
p!ni;!ową „Romi-23". Oferty
,.l!l.1527'' Prasa.
PiotrkO<Wska 96

-

„HANOMAG
Kurier"
i;przedam.
stan dobry
Łódź. Nawrot 24, od 9 raHl140 i;(
n-0

-

„FIATA 127 P" przebieg 23
sprzedam.
Tel.
tys.
U665 g
343-49

-

mr11ra1Ill

3

POKOJE.

dzywo.1enne,

-

kuchnia

c entrum. budownictwo

mię

zamienię

na
2 · pokoje, kuchnia i i>okój,
k uchnia. Inne propozycje.
10853 g
Tel. 325-01
GARAŻ

kupię.

oikolice Za
chodnia. Wo.is.ka Polskiego_
Franciszikańska,
tel. 329-04
p o 17
10853 g
KUPIĘ
lub wydzierżawię
gara z na Dąbrowie. Of erPiott"V ,.10912" Prasa.
ko wska 96

GARAŻ
kuplę
lub wydzierżawię w reJoni.e Wo.iska Pol..•koel'!o. Fn~nc!szkań

ska.

Tel, 704-30. PO 17
10709 i;(

SPRZEDAM i;!araż
nadasię na cam'Ping. Polna 17. g~z. 16,
Janklewicz
U393 . g
ZAMIENIĘ M-3 kwate!'unżubardź na
kowe 38 m
M-4.
polożcme
podobnie
11378 i;(
Telef oo 51-54-80
jący

Wf&&?)

LUBLIN. Mieszkanie spółdzielcze 2-pokojowe. komfort II piętro - zamienię
na podobne w Łodzi. Wiesława Gm.Her. Lublin. ul.
160 p
Przyjaźni 5. m. 22

SPECJALISTYCZNY Dermatologiczny Zespół Opiekl Zdrowotne.i. ul. Zakąt- ·
na 44 - Poradnia Wenerololńcznił I piętro. przy.imuje cala do be (oprócz
zamienie 3 niedziel), udziela porad w
GDAŃSK
pokoje na 3 pokoje w Ło- zakresie chorób wener:vczdzi. Wiadomość: Miras. Al- ny~h i leczy bezpłatnie
2109 k
dony 1/2
1789 k

-

-

dwupokojowe SPECJALISTA
WROCŁAW
ginekolog
mieszkanie. sta•re budow- Cyperl!ng.
Poniedziałki
piątki.
16-18.
nictwo. zamienię na mie- środy.
szk anie w 0odzi. Wiado- PKWN 4. Tel. 240-17
Wrocław.
50-354
mość:
ll>!S3 g
Reja 17/14, Sierako,~:scv
2060 k GINEKOLOG
Czerwoniec 14-16
Tuwima 20.
mieszkanie tel. 355-30
BYDGOSZCZ:
11226 g
kwater-unikowe. trzypokojo
łazienka.
Dr
Jadwiga
kuchnia.
ANFOROWICZ
we.
przedpokój, telefon. oietro . skórne, weneryczne 15--19.
U15l g
sloneczne. i;(araż. centrum Próchnika 8
za mienie
na mieszkanie
dwu-trzypokojowe kwa te- MATEMATYKA 257-57 mgr
runkowe w Łodzi. Oferty: Pl U'5k OWlS>ki
88&7 g
Orańscy. Śniadeckich 13/5.
20S7
k
MATEMATYKA,
Bydgoszcz
fizyka.
mgr
chemia, tel. 675-47.
poszukuje Syla
!llAŁŻEJll'STWO
11339 g
hez
M-2 - z wygodami
umeblowanta na rok. Of er KULTURALNA pomoc do
tv z ceną .. 11402" Prasa . 2-letnie.1 dziewczynki. Wap;otrkow'Ska 96
runki ba.rdzo dobre Referencje pożądane. Luto-mier
MIESZKANIA na pół ro- ska 125. m. 32, PO 19
ku ooszukuie młode. bez10009 g
dzietne n1ałżeństwo. Of erty .. 1'1144" Prasa.
Piotr- POTRZEBNA kelner Ka, PO
moc kuchni I
kowska 96
kuch:lrz.
Próchnika 19, PO 16
wynajmę
111-3 bloki
10691 g
obco kraprzedsiębi orstwu.
iowcoon L>b innym Of er- BLACHARZA samo~hodotv możliwie z cene .10886" w ego - przyjme. Warsztat
samochodowy, ~ Zg!AI'
P"?.Sa Piotrkowska 95 ....
•.•„06'78
~lf~}~
ki~\!lma ... (lf
2 pb°KO'.~.
k, Warszawy POMOC domowa potrzebBrwinowie
z'łmienię na mie.,;zka111ie w
na przychodząca tel. fi03--00
470-25, PO go- godz. 13-20
Łodzi. Tel.
1'1333 g
;0661 g
dzinie Hi
POGOTOWIE
telewizvine.
ZAMIE NIE dwa
ookoje. Nowak-owski. 415-04
komkućhnia 49 m bloki
10665 g
fort Pt"%Y Zachodniej na
pokói. kuchnia. bloki nie TELEWIZORY·
naprawia
daleko Zachodnie; lub Li Bednaa:ek, tel. 830-92
Ofertv
manmvskiesto.
10970 g
Piot rkow.. 10838" Prasa.
NOWOCZESNE
Biuro Maska 96
trymonlalne
„Apollo"
MIESZKANIE
3 ookoie. Słupsk.
Garncarska 5
kuchnia. łazienka . c.o. (Io szczęśliwie kojarzy
malce,-itrum żeństwa. Adresy wysylamy
kalne). telefon.
front.
I
pię
natvchmiast
Piotrkows·k iei.
148 p
tro. słonec:ime - zRmienie
na pokói. kuchnle w oko- PIANINA stroi. naprawia.
Oferty ocenia. transport. Instytul i cv
R•diostacJL
Piotrkow- cje przelewem. Grochow. 10588" Prasa.
ska 96
ska. Piramowicza 10. tel.
376-211.
11434 i;(
WARSZAWA Stare Miasto
kuchnia z telefo ZLECĘ budowę domu wv-nempokój.
zamienię
konawcy prywatnemu.
31-26-03
Łódź-Górna z telef oKonstantynów,
:i2 Lioca
na
10677 g 87. Zgłoszenia w niedzielę
nem
10592 g
M-3 wtasno<"iciowe.
sorzePradam. Ofertv .. 107oi"
LETNISKO SoJtolnlki. Kasa. Piotrkowska 96
sprowlcza 9
10839 g
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KONKURS
I
z p anowanym

~

ł

3 solistki baletu
2 solistów baletu
ł 4 koryfejki
ł 3 ko·ryfejów
ł 14 tancerek corps de balet
ł 14 tancerzy corps de balet
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PANA młodego pracujące)!'O orzvjme na mieszkanie.
10767
Kowieńska 9. m. 16

-

c?.lon.ko
MAŁŻEŃSTWO
wie spółdzielni poszuku.le
samodzielnego mieszkania.
Tel. 829-62. PO godz. 17
1(1744 g
POKO.J z wygodami orzy
lesie. blisko ł,0d2i do wyna.Jecta. Tel. 17-Q6-33
10'1Zl g
MAŁŻEŃSTWO

bezdzietne
poszukuje mles1..kania. Płat
ne za rok z górv. Oferty
„10716" Prasa. Piotrkowsika 96
DWIE pracujące poszukują
pokoju. Tel. 286-10
10603 i;(

BRZEZINY - M-4 zamienię
na n-odobne w Łodzi
lub
Zgierzu.
Of er tv
.,10006" Prasa.
Piotrkowska 96
3 POKOJE

-

58 m
kw.
rozkładowe. II P. balkon.
ble>ki
Sląska 9.0. m. 7,
z amienię na 2 po.koje i PO
kój oddzieln ie lub kawalerke w
otokach.
Tel.
10671 g
765-01

-

l~UPIĘ
lokal na zakład
l'~ódź.
zei;!a rmlstrzowSlkl.
10648 g
Hibnera 4, m. 3

-

LUCJAN Wolak Zi;!Ubił legltymację
ratownika
nr
938/I wyd. przez ZŁ WOPR
10997 g
TADEUSZ Niemirski zguindeks nr 43803 wydany przez PŁ
10868 g

bił

BOGUSŁAW
Chmielewski
Fibaków 7 zgubił indeks
wydany przez UŁ 10859 g
PRZYBŁĄKAŁ
sie
duży, sierść 11;ładka.

Pies

MŁODE

członkowie

małżenstwo
sipółdzielni

-

:nie

Obr. Stalini;!radu 58-:18
10913 li:

JOANNA Idzikowska zgubila
legit. służbową 84ns
wyd.
przez TE nr 1 w
Łodzi
10848 g
Spółdzielni PraAkord w Łodz·l unlezagub>lony bloczek
rachunkowy o
numer ac.il
25876-25900
10902 i;(

ZARZĄD

cy

ważnia

ZARZĄD
Spółdzielni Fracy Akord w Łodzi unieważnia
zagubiony bloczek
rachunkowv o numeracji
252511-252275
10903 g
CZESŁAW
Zawadzki zgu.
bił leg. studenci<;
27319
wyda•ną o rzez PŁ
10568 g

a nr

JAN SobleraJstki.
Z"Ub!I
leg.
ratownika wodnego
nr
książeczki 544/.1 wyd.
o rzez Wodne
Ochotni.cze
Pogotowie Ratunkowe
10634 i;(

ANNA Piszcza Iska.
stwa Fibaków 3

książeczike
przez UŁ
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Wrocła- ~I:

Jednocześnie podaje się do wio·
domości, że z dniem 2 kwietnia
1976 r. w balecie Opery Wro·
da-wskiej stanowisko choreogra·
fa i pedagoga objął radziecki
artysta Cułukidze Rewaz. Zgło·
szenia i oferty należy kierować
na piśmie na adres: Państwowa
Opera we Wrocławiu, ul. świdnicka 35 (tel. 386-41) lub osobiście we wszystkie dni tygodnia

wyjątkiem świąt
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HALINA Grzelcza.a: zgubiła leg_ studencką nr 323<>
wydaną przez UŁ
,0790
JACEK
bił leg,
wydaną

Wawrzyniak zgunr 757
PŁ
10762 g

studencką

przez

ZGUBIONO dowód legalizacji taksometru nr 14421
na nazwisko Janisław Pyć
Wąsowska
Franciszkańska 29 zgubiła
1.eg.

ANNA

studencką

UŁ

wydana

pnez
10727 g

UNIE W AŻNJA sie skradzio
na
plecz11tke
oltrąe;łą:
.• Urząd Dzielnicowy Łódź
Bałuty II/4 Oddz.
E-wid.
Ludn. i Dow. Osob."
2027 k
CYKLINOWANIE.,. lekieroKluczy:Qsll'!. 52-91-19
lłl-ll5S

Ili

INSTALOWANIE anten telewizyjnych. Wolniak. Tel.
445-95
9593 g
OD 1 lipca przyjmę pracę
do przepisywania na maszynie. Tel. 619-75.
Kalinow!Oka. Godz. 9-16
11'722 g
KOŁOBRZEG

- Pokoje do
4-osobowe na
czerwiec.
lioiec.
sieroien i wrzesień. Łódź,
Armii Czerwonej 7. m. 67,
godz. 13--20
11&16 g
wynajęcia

miesiąc

NA
miesiące wakacyjne
matka dwuletniego
dziecka zaangażuje absolwentkę wyższej ltlasy !icealneJ
Cw porozumieniu z rodzicami) do PO!lliJCV i towarzystwa.
Pob
nad mon.em. Tel. llol.8413
11326 I'!

UBHONY PRAC

Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
UniwersyteLu Lódzkiego podają do wiadomości że
w dniu 18 czerwca 1976 roku o g()dz_ 12 w Instytucie Geografii (al. Kościuszki 21) odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Andrzeja Suliborskiego na temat: „Zmiany funkcji miast woj.
łódzkiego w latach 1960-1970".
Pr011Tiot>or: prof. dr Ludwik Straszewlicz z Uniwersytetu Łódzkiego.
Dziekan i Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Lódzkiego podają do wiad()mości, że
w dniu 14 czerwca 1976 roku o godz. 11 w Gmachu
Biologhi (ul. S. Banacha 12116, sala 126) odbędzie.
się publi=a obrona pracy doktorskiej mgr Marii
Krzechowskiej na temat: „Pozakomórkowe glukoamylazy Aspergillus niger i Cephalospor.ium charticola".
Promotor; doc. dr hab. Henryk Urbanek z Uniwersytetu Łódzkiego.
Prace doktorskie wraz z opiniami recenzentów
znajdują się- do wg1ądu w Bibliotece Uniwersytetu
Łódzkiego (ul. Matejki 34). Wstęp na rozprawy
wolny.
2115-k
Dziekan i Rada Wydziału Chemicznego Politechniki
Lódzkiej podają do wiadomości, że dnia 15 czerwca
1976 roku <> godz. 15 w Sali Konferencyjnej w
Gmachu Chemii, I p., u.I. żwirki 36, odbę-dzie się
publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mgr
Elżbiety
Wojciechowskiej-Bujok
pt.:
„Radioliza
S7lkliwa 3-metylopentanowego. Nisk.otem,peraturol\ve
badania spektrofotometryczne".
Promotor: prof.
dr Jerzy Kroh Politechnika
Łódzka.

opinie recenzentów zostały wy!ożone do
wglądu w czytelni Biblioteki Głównej Politechniki
Praca i

Łódzkiej.

żółta.

ŁODZ
ookóJ z lcuchnią
38 m kw. - bloki
spółdzielcze. zamienię na wiek
sze w
Sieradzu.
KU'Pie TADEUSZ Wiatrowski Zl(Ugazową
butle
do kuchni. bił leg. studencką . wyd.
Oferty
.,1064:5"
Prasa. o.rzez
UŁ
Wydział Mat ..
Fizyki i Chemii
P '.·otrkow'Ska 96
10~ g

szkanlowe.i wynajmie mileszk anie. Tel. 651-03
10620 i;(

~

~

h

Opera we
wiu zapewnia wynagrodzenie
zgodne z układem zbiorowym
pracowników kultury i sztuki
oraz zakwaterowanie.

_„ Io wanie.

-

k

W związku
zwię szeniem · zespołu baletowego,
Państwowa Opera we Wrocławiu, na zasadzie konkursu, zaangażuje natychmiast:
ł
2 pierwsze tancerki
ł
2 pierwszych tancerzy

~2
~

s~
~<'

~

~„
k\
},~~

Rodzeń
zgubiła

zdrOl\vl,1

WVd.
10025 g

INŻ. Elżbieta Płu ta zg>uKUPIĘ
mieszkanie
do biła
leg.
służbową
nr
100.000. Łódź. Łanowa 11!.· 4724 wyd, przez
Instytut
10613 g Włókienn!C<twa Łód~
m. 55, blok 55
10778 g
BAŁUTY M-2 komfort zamienię
równorzędne
na
JERZY Chudy z,gubił leg.
lub M-3. Może być Trój- służbową nr 590
wvdaną
miasto Tel. 724-49, PO 16 przez PWSSP
10791 g

PRZETARG

IComenda Wojewódzka Straży Pożarnych w Sieradzu zis w Zduńskiej Woli, ul. Długa 28, stosownie
do zarządzenia minisitra komunikacji z dnia 14. IV.
1972 roku w sprawie rozporządzania przez jednostki
gospodarki uspołecznionej zbędnymi pojazdami samochodowymi (M.P. nr 26 z dnia 2 maja 1972 r.
poz. 148) oglasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodów :
- osobowy marki „Fiat 125 p
1500", nr 'rej.
FH 39-52, nr silnika 125036, nr podwozia 93783,
rok produkcji 1971, procent zużycia 75, cena w:ywolawcza 45,675 zł;
- furgon. markii „Nysa" N-59, nr rej. FH 14-65,
nr silnik.a 33548, nr podwozia 1565, rok produkcji
1959, procent zużycia
75,
cena
wywoławcza
40.000 zł.
Pojazdy można oglądać codziennie w Rejonowej
Komendzie Straży Pożarnycn w Lasku, ul. Strażac
ka 4 w godz. 10-15. Samochód osobowy marki
„Fiat 125 p 1500", nr rej. FC-7239, nr · silnika 033932,
~r podwozia 76874, rok produkcji 1971, procent zuzyc1a 75, cena wywoławcza 45.675 zl - pojazd ten
można oglądać codziennie w podwórku ZSP w
Zduńskiej Wo1i, ul. Długa 28 w godz. 10-15. Przetarg odbędzie się w dniu 18. VI. 1976 roku w miejscach garażowania w Łasku o godz. 9, w Zduńs>kiej
Woli o· godz. 12. Wadium w wysokości 10 proc.
ceny "'.~olawczej należy wplacić najpóźniej w
przeddzien przetargu w k asie Komu1dy Wojewódzldej. Straży Pożarnych w Sieradzu zis w Zduńskiej
W~h,. ul. Długa 28. Jeżeli pierwszy przetarg nie
do.idzie do skutku, drugi przetarg odbędzie się w
dnm 21. VI. br. w tych samych miejscowościach
i g~nach za cenę niższą o 50 proc. Do przetargu mogą przystąpić jednos tki gospo-darki us·połeczni-onej. ora~ ~o.by indywidualne. Zastrze ga się
Prawo umewazmema przetargu bez podania przyczyn.
1407-'k
DZIENNIK POPULAJ,tNY nr 126 (8414) 7

CZWARTEK., S CZERWCA
Wiad. 9.0S Po jedonej p.losenz tańcem i piosenką po
10.00 Wiad, 10.08 z pol&tich
pól i lasów. 10.30 „Róża i płanacY
las" - fragm, 10.40 Z nagrań P.
Desmonda.
u.oo ChW'ila muzyki.
11.05 Nie tyllto dla kierowców: 11.12
Rytmy. barwy, nastroie (L). 11.30
Kielce na muzycznej a·ntenie. 12.05
z k-raju i ze świata. 12 ~ Kielce na
muzycznej antenie. 12.45 Raln1czy
kwadrans. 13.00 Kwadra•DS z zespo.
lem „Hagaw". 13.15 Dom i my 13,30
Kataloll! wydawniczy, 13.35 Spotkanie z folldorem. 14.00 Co się wam
w tej audycji najbardziej podoba,
14.20 Sport to zd-rowie.
U.Z5 Czło
wiek i środowisko - 1tawęda, a.30
Rytmy młodych.
1~.00 Wiad.
15.05
List z Pol.sJtl. 13.10 Z polskiej fonoteki. 15.35 z lekllll muzą przez lata.
16.00 Wiad. 16.05 Informacje dla kle
rowców. 16.06 U przyjaciół. 16.11
Antologia jaz.zu, 16.30 Aktualności
kulturalne, 16.35 Estrada przyiaźni.
16.55 Huta Katowice ma !tłC>S.
17.00
Radiokurier. l'f.20 Wiellti konkurs
olimpijski. l'f .30 Parada piosenki.
18.00 Muzyka i aktualności. 18.23 Nie
tylko dla kierowców, 18.30 Twórcy
poL">klej piosenki. 19.00 Dzienruk.
19.15 Orkiestra PR i TV. 20.00 Wlad,
20.05 MUzYka. 20.25 Koncert z .nvlazdą J. Brel. 21.00 Wlad. 21.05 Kro
nik.a sportowa. ~l.15 Konce·r t :!;y~
cz eń. 22.00 z kraju l ze śWia~a. 22.20
W stylu „Tijuana". 22.30 Reportaż
na zamówienie.
22.45
Minirecital
duetu Duni'll - Kurtycz. 23.00 Wiad.
9.00

ce.

9.25

świecię,

I
I
IAgostlna Belli -

aktorka

włoska

Kompromitująca

korespondencja
Brytyjskie Muzeum Wojny wypłaciło sumę 4.800 funtów za pakiet listów miłosnych pisanych
przez iednego z dowódców brytyjskich w okresi~ I wojny światowej
do swe:i
przyjaciółki.
Winifred
Bennet. nazywanej w listach zdrob
niałym imieniem „Wendy",
Listy pisane w okresie walk pod
Ypres i Marną oraz wycofywania
frontu sood Mons. nrzechwytywane były przez Niemców. dla których stanowiły doskonałe źr6dło
informacji.
Generał pisał w nich bowiem
o
przygotowaniach do walk i przegrupowań frontowych. wizytach
i
inspekciach oddziałów woiskowych
m. in. przez króla .Jerzego V i
Winstona
Churchilla.
rozkazach
itp.
Podczas przygotowań do
walki
pod Loos we wrześniu 1915 r .• pod
czas której zginęło 50 tys żołnierzy
alianckich. generał French pisał.
„Zbliża sie dzień bitwy, kochanie.
Z pewnościa bedziemy mieć straty.
ale - niestety - iesteśmy do nich
prz:vzwvczaieni".
Wątpliwy talent woienny generała i błedv ofensywy, iakie niejednokrotnie popełniał byłv przyczyną iego późnieiszei dymisji
pisze wojskowy historvk. Liddell
Hart.
Fakt sprzedaży listów został ostro skomentowany przez wnuczke
generała. lady Patrycje Kingsbur:v.
która uważa ujawnienie orvwatnei
korespondencji,
stanowiącej
pamiatke rodzinną za forme publiczneJ!o „orania brudów''

Najbardziej partaczone
samochody
Szwedzkie samochody VOLVO i
SAAB stanowią od lat
symbol
najwyższej
iakości
i
solidności
wykonania . Jak się jednak okazuje, i est to iuż dziś sława na kredyt, co dowodnie potwierdziły wyniki testu nrzeprowad?.onego ostatnio przez Szwedzki Związek Mo1torowv
Tłum

ANNA

Eksperci SZM zbadali mianowicie 36 marek samochodów sprzedawanych na rynku
szwedzkim.
przv czym brane były nod .uwagę
tylko egzemplarze wyprodukowane w 1975 r. Kryterium testu stanowiła liczba
poważnych usterek
wymagających naprawy w wyspecjalizowanym warsztacie, liczba usterek pomniejszych. które użyt
kownik mógłby ewentualnie usunąć sam, dalej postępy korozji
oraz koszty eksploatacii mierwne
sumą wydatków na paliwo i naprawy.
Uzyskane tą droga rezultaty są
zaiste szokujące. Świadczą bowiem,
że osławione VOLVO i SAAB są w
rzeczywistości
naibardzi ·~j
partaczonymi samochodami - w każ
dym razie spośród dostępnych
w
Szwecji. Modele VOLVO 245 i 242244 DL oraz SAAB 99 znalazły się
mianowicie na ostatnich miejscach
wśród wspomnianych 36 marek. zarówno pod wzgledem czestotHwości wystepowania wad. iak i . kosztów eksploatacji. Np blisko co
drugi samochód VOLVO 245 miał
przynajmniei iedną usterkę zmuszającą do oddania wozu do warsztatu, podczas gdy wady takie odnotowano w co czwartym BMW.
Fiacie 128. Fordzie Tau'lusie i Renault 12, w co piątym Fiacie 131
i Simce 1100, w co dwunastym Mer
cedesie 220 Diesel. Mnieisze usterki
stwierdzono w 84 proc. YOL VO 245
i niemal w takim samvm odsetku
VOLVO 242 i SAAB 99. Test rozwiał także mit o rzekomo idealnym zabezpieczeniu antykorozyjnym szwedzkich wozów. Mimo bowiem, że sprawdzone
samoC"hody
znajdowały sie w eksplMtacii
przecietnie niespełna 8 miesiPcy, rdza występowała iu:i: w
22
na 100 egzemplarzy VOLVO 245
(przy średniej wszystkich marek
5 na 100),
Drugim zaskakujacym rezultatem testu iest bezkonkurencyjna
iakość
samochodów
jąpońskich.
które według wymienionych kryteriów pobiły na głowę wszvstkie
inne marki. Dotyczy to zwłaszcza
Toyoty Corolli. Sprawdzone egzemplarze tei marki nie miały w ogóle poważnych
usterek. o oołowę
mniej wad drobnych *. stosunku
do przeciętnej innych modeli, ża
dnych śladów korozii .i najniż:lze
koszty eksploatacji. Niewiele gorsze wyniki uzyskały także
wozy
DATSUN 120 i HONDA Civic.
Oprócz
.,japończyków"
dobre
cenzurki uzyskałv u eksporterów
m. in. AUDI BO. Fiat 127 i Mercedes. Wśród iakościowYch outsiderów znalazły się natomiast OPEL
REKORD DIESEL, ALFASUD
i
VOLKSWAGEN GOLF.
Omawiany test. z niemal identycznymi wvnikami. nrzeprowadzono
także w Danii i Norw<"rgii.
Dla
producentów szwedzkich rezultaty
te stanowia niewątpliwie
głośny
sygnał
alarmowy,

iednocześnie dwa filmy jeden
w Paryżu, a drugi w Londynie.
49-letnia aktorka kreuje główna
rolę w nowym filmie
Chabrola
„Mieszczańskie
szaleństwa".
Gra
Gretel, szwajcarską kucharkę, pra
cu.iącą u wielce snobistycznej rodziny, W filmie tym wystepują
także: Stephana
Audran, Sidne
Rome, Curd Jilrgens i mlody aktor
amerykański Bruce Dern.
W Londynie Maria Schell gra
w filmie Stuarta Rosenberga „Po
dróż". Kreuje dramatyczna postać
matki, tracącej córke.
Te dwa filmy, których realizacja zbiegła się z sobą, stanowią
oowrót Marii Schell, o której mówiono, że chyba już
sie
„skończyła". W latach oiećdziesia
tych aktocka ta cieszyła się mię
dzynarodową sława. Otrzymała na
grode za interpretację w Cannes
za role w filmie „Ostatni most" i
w Wenecji za „Gervaise". W
1959 r. Hollywood przykło ją jako
„nową Gretę Garbo". To ona.
a
nie Marilyn Monroe otrzymała 'role Gruszeńki w „Braciach Karamazow". Występowała jako partnerki Gazy Coopera. Glena !"orda. grała W' telewizyjnej wersji
„Komu bi.ie dzwon". Nle były to
jednak sukcesy artystyczne.
Gdy wróciła do Europy, jej gwia
zda znacznie zbladła. Otrzymywała błahe role w drugorzędnych fil
mach, a publiczność zapomniała o
niej. Były to trudne lata dla artystki. W każdym zawodzie
są
ciężkie chwile mówi. - Trzeba
sie z tym pogodzić, umieć to przezwyciężyć. W czasie niepowodzenia nic się nie udaje, nż nadchodzi chwila, gdy znów
wszystko
jest w porządku.

SZERYNSKA

odszkodowań

wypłaca

szyć.

Wynikiem poszukiwań, do udzia
w których zaproszono również
architektów, jest „bezpieczny dom".
Koszt 21 ulepszeń wvniósł
ok.
2-3 tys. koron' (470-700 dol.) Za
tę cenę mieszkania zaopatrzono w
drzwi l zamki stawiające opór wła
mywaczom, automątycznie
uruchamiające się gaśnice.
wodoszczelne podłogi i progi opóźniające
chwilę, w. której przelewająca s!e
woda z wanny zactnie
zalewać
resztę mieszkania.
łu

Do

ciekawszych innowacji należy m. in.
usuniecie z pomieszczeń · sanitarnych wszystkich materiałów chłonących wilgoc. ułat
wienie dostępu .do rur i zastąpie
nie niektórych wykładzin z PCV
płytami gipsowymi. Klatki schodowe zabezpieczono siatką
dziek!
której wychylającym sie lub zjeż
dżającym oo poręczach niesfornym
dzieciom grozi co najwyżej chwila
strachu, a nie szpital.
' Zdaniem praktycznych i umiejących liczyć Szwedów. ulepszenia
te opłacą się. Pierwszą kolonie 40
„bezpiecznych domów" wzniesiono
w Hasselby w pobliżu Sztokholmu.

Aktorka
filmowa
Christine

PROGRAM Il
6.35
Gimnastyka. 6.4'f
Aktualnośei dnia (Ł), 7.10 Soliści w
repertuarze popularnym. 7.30 ·w1ad.
'f.35 Aud. publicystyczna. 7.45 K;oncert poranny, B.30 Wiad. 8.35 Sprawy codzienne 8.56 Informacje o pro
gram&ch. 9.00 Forma wariacji w mu
zyce. 9.40 Tu Radio Moskwa. 10.00
Kronika kulturalna. 10.lS Z oper
Hektora Berlioza I George'a Bizeta.
10.40 Nie ma marginesu. 'Il.OO Utwo
ry fortepianowe. ll.30 Wiad
11.35
Choroby weneryczne nadal groźne.
11.40
Alkohol. alkohollun. alkohol.
11.45 Od Tatr do Bałtyku. 11.50 Poradnia Rodzinna. 12.05 Terminarz mu
zyczn:v 12.25 „za granicami miast"
...:.. magazyn (Ł). 12.45 Na temat 24
kaprysu N ~aganl.nlego. 13.30 Wlad.
13.35 Ze wsl i o wsi. 13,50 W ryt.
ml.e cza-cza. 14.10 Wlęcel lepiej, taniej, 14.25 Wiek' XX w muzyce wło
skiej. 15.00 Zawsze o 15.00. 15.40 Gra
Warszawska Orkiestra PR l TV.
16.lO Trzy p!u.sy dla urody 16.25 Me
Jodle z operetek. 18.40 Aktual.'l.oścl
dnia (L). 16.45 Komentarz I Stankle·
wicza (Ll . 16.50 10 ml-nut z zesµołem
.,Happy End" (Ł). 1'7.00 Perkusla
wyemancypowana. 1'1.20 .,Na trooa-ch
syna" - fragm, pow. 17.40 Radiolatarnia. 18.00 Recital wokal!stv J.
Mahlera. 18.23 Chwila muzyki, 18.30
Echa d-nia. 18.40 Urządzenie Zleml.
19.00 „Stołeczne aktualnośOi .nuzvczne". 12.30 „Z miejscówką przez okno" - aud. 20.00 J. Brahms: r Sonata G-dur 20 30 Wiersze A. Bartyńskiego. 20.40 Symfonia s. l.tachmanlnowa. 21.30 Dziennik. 21.45 Wiadomości sport, 31.50 Koncert Chóru
I TV. 22.10 Ksl•tkl. które na was
czekają
22.40 Utwory forteoia.nC>we
23.00 G. de Machaut:
Mu.a Notre
Dame. 23.30 Wl11d.
8.30

Wlad.

PJJOGRAM ID

Valerian

6.00 Wlad. 8.os MuzYczna zeitarvnka. 6.30 Polityka dla '\VSzystltlch. e.~s
Muzvczna zegarynka_ 8.GO !:ksoresem przez świat. 7.05 Muzyczna ze1tarvnka, 8.00 EkS"Prcsem orzez Awiat.

•

S.

PROGRAM IV
12.05 Terminarz rr.uz:vczny. 12.:!5 „Za granicami miast"
ma;:azyn CŁ). 12.45 Europejskie
pieśni.
13.00
Z radiowej fonoteki.
13.SO
„Gdybym był„. czyli ekonomlcz·ne ABC". 14.20 Omówienie oro
gramu tł.25 „Nie ma kto pisać do
pułkownika"
słuch.
15.35 Teatr
PR: „Dziewleć lat" - słuch. 16.00
Wiad. 1~.05 Z Estrady Warszawskiej
PWSM. 16.40 Aktualności dnia (Ł).
16.45 Komentarz I. Stankiewicz (Ł).
16.50 141 mlnut z zespołem
„Happy
End" !Ł). 1'7.00 W!azanka melodii IŁ) ,
1'7.10 Or-kiestTy taneczne (Ł).
1'7.30
Zespół „Ekseptlon"
gra kia-syków
(L). 1'7.50 Kronika Łódzkiej Wiosny
Artystyczne1 IŁ). 18.05 „Przed koncertem w Filharmonii" - Inf. (Ł).
18.2.~ Kodeks t kierownica. 18.40 Kulisy historii. 19.00 PMadnik jęzvko
wy. 19.15 Lekcja jęz. ros, 19.30 K.
M. Weber - „Oberon"
opera.
22.15 Kraj i lU<izie. 212.35 Ge~rafia
Jazzu.
12.00

Wiad.

TELEWIZJA
PROGRAM I
6.00 TVTR język
polski.
8.30
TVTR - matematyka. 9.0o „Ostatni
tabun" _ film fab. prod. radz.
13,45 TVTR - chemia. 14.30 TVTR mechanizacja rolnictwa. 16 30 Dziennik. 111.40 Obiektyw,· 17.00 Teleferie
- List. 18.05 Towarzysze broni
film dok. 18.40 Dwie strony medalu
- progr, pub!. 19.20 Dobranoc. 19.30
Dziennik. 20,15 Wiadomości sportowe.
20.25 Przypominamy, radzimy.
20.30 „Nie kupujcie Rolls-Royce'ów"f!lm fab. prod. angielskieJ.
21.35
Dwie strony medalu - progr. pub!.
21.'5 Pegaz. 22.30 Dziennik.
PROGRAM Il
1'7.30 To moja ziemia - film dok.
18.00 Program na życzenie szklane domki. 18.30 Spotkania z górami

Tatrzański kurier. 19.00 Mag. Kulturalny. 19.20 Dobranoc. 19,30 Dziennik. 20.15 Wlad. sportowe. 2Q.25 !'!prawazdawcty Magazyn Sportowy. 21.15
J'azz Jamboree '75. 21.45 24 godziny.
!f.11 '!!!strada poetycka 22.15 Polski
fllm dokumentalny: 22.55 Język francuski - kurs 1 stopnia.

P.

były dłusoletnl
cl. kslęcoweco.

pracownik ł.OdzkleJ Enercet:vkł. na stanowiskach
b. ppor, AK, partysant, odznaczony Krzy:l:em Wa·
lecznych, Krzytem Partyzanckim I Medalem 30-lecia PRL.

Wyprowadzenie zwłok a kaplicy cmentarza na Zarzewie, odbę
dzie aię dnia 4. VI. 1971 r. o soch. 11.30.
PozostaJ11 pogrą!enl w &łęboklm smutku
ŻONA, CORKA, SYN, SYNOWA ZIĘC
i POZOSTAl.A RODZINA '

-

/

PODZIĘ&O'\VANIE

s. + tt.
WŁADYSŁAWA KAR'BOWSKIEGO

a w szcze&ólnoici: Kierownictwu, Kole:tankom i Kolecom z pracy
z <?d działu II PKS I ZPB im. Sa. Uarnama oraz s11siadom 1 przy:

Jac10 1 om, serdeczne

podziękowania 1kładaja:

ZONA I CORKA

z &łębokim talem zawiadamiamy, te dnia z. VI. 117& r. &marł
przeiywszy lat 17 nuz naJuko·
chańszy Ojciec, Dziadek i Pr&•
dziadek

m z A o g 1 i i.
poruszony tą wiadomoocią.
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DUDZlr\ISKI
kryl tyk literacki. uubllcysta. urzez

w ele

Pogrzeb odbędzie się dnia ł. VI.
1976 r. · o godz. 18 z kaplicy r.men•
tarza Wojskowego na Dołach. Po•
zo1taj11 w głębokim smutku
SYNOWIE, SYNOWE, WN'UCZ•
Kl I PRA WNUCZltl

JADWIDZE
CHMIELEWSKl•EJ

powiedziała
b ę dz i e.

BOLESŁAW

+ P.
MICHAŁ MILEWSKI

KIEROWNICZCE

drogi tato tut aj n i e

Związek Literatów Polskłcb Oddział w l.odzi zawiadamia z clę·
bokim :!:alem, te w dniu 27 maja
197& roku zmarł nasz Koleca

S.

II

przyszłość.

WNUCZĘTA

w:szystkim, ktOrzy .okazali nam pomoc I współczucie oraz wzięli
ud:uał w uroczystościach pograebowych nuzego Męta i Ojca

' Trzeba, żebym wszystko spisał. Wszystko opowiedzi.al po
kolei.
A więc było już po pogrzebie. Siedzi.alem w swoim pokoju
z Judith Usiłowałem snuć jakieś niejasne plany na najbliższa
- Ale słuchaj,
Judith. - Mn i e
- Jak t.o nie?
- W v ·i e i d ż a
Byłem do głębi

+

KAZIMIERZ NOWICKI

Przez dłuższy czas gapiłem się bezmyślnie na tytuły obu tomików.
Ot.o wszystkie wskazówki poZOiStawio.ne mi przez Poi·rota! Co
robić, skoro nie kojarzą mi się absolutnie z niczym?
Co Poirot chciał przez nie powiedzieć?
Wpadło mi do głowy jedynie, że !tryje się
w nich jaikiś
s z y fr. S-zyfr słowny. oparty na tych dwóch sztukach.
Ale jeżeli nawet tak byto. t.o gdzie szukać do niego klucza?
Nie znalazłem ani jednego podkreślonego słowa, litery, czy
cyfry. Próbowałem lek.ko podgrzać kilka kartek, ale bez rezultatu.
Starannie przestudiowałem trzeci akt sztuki „John Fergueson".
JP.dna ze scen bardzo mi się spodobała. Mianowicie t.a, w której
,,słaby na umyśle" Clutie John siedzi i gada, a która kończy
się w ten spo.sób. że młodszy Fergueson udaje się na poszukiwanie człowieka, który skrzywdził jego siostrę. Wspaniale
narY'sowane postacie. owszem, ale czy Poirot pozostawił mi te
sztuki tylko po to. żeby pozytywnie wpłynąć na moje gusty
literackie?
Jednakże w momencie, g-dy
przerzucałem
&tronke tomiku
Ervine'a, wypadła z niego mała karteczka, na której widniało
kilka słów. Poznalem charakter pisma Poirota.
„P or o zmawiaj z George 'm".
Nareszcie coo. Możliwe, że klucz do szyfru - jeżeli rzeczywiście istnieje
jakiś szyfr znajduje się u dawnego służą
cego Poirota, George'a. PostanowilQm natychmiast odszukać jego
adres i udać się cło niego.
Ale przedtem trzeba było spełnić smulll'!y obowiązek
zająć
się pogrzebem mojego drogiego przyjaciela.
Tu mieszkał. kiedy po raz pierwszy przybył do naszego kiraju.
Tu miały spocząć iei:io z:włoki.
W tych przykrych dniach Judith okazała mi wiele Mrea.
Spędzała ze mną długie godziny i był.a bardzo pomocna w
załatwianiu niezliczonych
formalności. Współczuła mi i była
nad wyraz cierpliwa I wyrozumiała. Elizabeth Cole i Boyd
Carringto.n także robili co mogli.
Panna Cole przejęła się śmłercią Norton.a znacznie mniej
niż można było przypuszczać. Jeżeli była nieszczęśliwa, to starannie ukrywała swoje uczucia.
I tak się to wszystko skończyło.
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- J'ohn Mayall. n.oo życie rodzinne. 11.30 Powraea .1acv temat Kroki
olbrzyma" 12.05 Z kra1u i ze ~wia
ta. · 12.25 Za kierownką. 13.00 Powtór
ka z rozrywki. 13.50 .W cieniu malWv" - odc. pow. 14.00 Utworv fortepianowe M. Ravela. 14.30 '\uto- ·
Portret zespołu L. Sound. 15.00 Eks~
prMem przez świat. 15.10 SBB I soliści,
15.30
Sezam .. Pod Trói ka" 15.40 Rock z Japonii. 16.00 Rozszyfrowujemy piosenki. 16.20 .. Swit"
- suita zespołu Ome11a. 16.45 Nasz
rok 76, l'f.00 Ekspresem Przez ~wiat.
17.05 Muzyczna
poczta UKF. 17.4ó
Fotoplastikon. 18.00 Muzykobranle.
18,30 Polltvka dla wszystkich.
18.45
Z Jazzowego archiwum. 19.15 Książ
ka ty;:odnla. 19.30 Ekspresem orzez
świat.
19.35 Opera ty;:odnia.
19.50
„Lewe pieniądze" - odc. pow. 20.00
„ \'lgpomnlenia z przeszłości" - ksląż
ka. film„. muzyka. 20.30 Wlenlec z
dzlkle.1 oliwki - iiaweda. 20.40 Muzyczne spotkania. :11.00 Reminiscencje muzyczne. 21.50 Muzvczne ~"Oot
kania. 22.00 Faktv dnia. 22.08 Gwiazda Siedmiu wieczorów
Daniel
Gu!chard. 22.15 Co wieczór nowie§ć.
22.45
Róma·nse nocy czerwcowej .
23.00 Nowe
tom1•k i poetyckie - A.
Pa-tev-Gra bowska.

z &łębokim bólem zawiadamiamy, f:e dnia z czerwca 197' r. po
cię:l:klch cierpieniach, przetywszy lat 71, zmarł nasz M11ż Tatuś
i Dziadziuś
'

--

Odbyła się rozprawa wstępna dla ustalenia przyczyn śmierci
Nortona i zapad! werdykt, że zginął z wlasnej ręki. Tylko
lekarz policyjny wyraził pewne wątpliwości twierdząc, że nikt
nie potrafiłby strzelić sobie doktadnie w środek czoła. Była to
jedyną, wątła zresztą, poszlak.a przemawiająca
z a teorią zabóJ~twa. Poza tvm wszystko było jasne i proote. Drzwi pok;OJU
zaryglowane od środka, klucz w kieszeni, okiennice zamknięte
- także od środka - pistolet w zaciśniętej ręce denata. Na
dodatek stwierdzono, że Norł;on cierpiał na silne migreny i w
ostatnich czasach stracił sporo pieniędzy na giełdzie. Nie była
to wvstarczająca przyczyna dla odP.brania sobie życia, ale coo
przec>' .:ż trzeb.a byto wvmyśleć.
Pi.stolet był oodohno jego własnoocią. W czasie IJ?bytu ~or
tona w Styles pokojówka zauważyła go dwukrotnie na Jego
nocnym stoliku. I na tym się skończyło. JeS'?'.cze iedna ~yrafi
nowana zbrodnia wspaniaJe zakamuflO'Wana Jako samobo1stwo.
W pojedynku pomiędzy Poirotem a Iksem zwycięstwo odniósł
Ik.s.
Ale ja pozostałem na placu.
Poszedłem do pokoju Poirota i wynioołem teczkę z dokumentami.
Ponieważ wiedziałem, że przyjaciel mirunował mnie wykonawcą swojego testamentu, miałem do tego pełne prawo. Kluczyk
od teczki znalazłem na łańc>uszku na szyi Poirota.
W swoim pokoiu otworzyłem teczkę.
,
Mróz przeszedł mi po kościach. W teczce n i e b Y ł o dok u m en t ów dotyczących zbrodni Iksa. Pamiętam, że widziałem le jeszcze przed kilkoma
dniami. Był to niezbity dO'Wód
winy Iksa - chociaż zupełnie dla mnie zbyteczny. Nie widziałem alternatywy. Albo Poirot co było wielce nieprawdopodobne - osobiście zniszczył wszystkie papiery, alt-o przywła
szczył ie _
s obie Iks.
Iks, Iks, przeklęty Iks.
.
. .
.
.
T:?C2lka nie była · całk!iem pusta. Przypommalo mr się, ze Poirot
powiedzi<il. że znajdę tam inne wskazówki, które dla Iksa
będą bez z:naczenia, ale dla mnie P<J'Winny być jasne.
Jak je znaleźć?
.
Był w teczce jeden tomik taniego wydania dzieł Szekspira.
„Otello". Poza tym znajdowała się tam jeszcze niewielka broszurka, zawierająca sztukę pióra St. Johna Ervine'a pod tytułem „John Fergueson". W po!O.Wie trzeciego aktu t!mviła zakila.dka.

-

Wartość

nych przez szwedzkie towarzystwa
ubezpieczeniowe z tytułu
ubezpieczenia mieszkań przed poża
rem, kradzieżą, zalaniem wodą itd.
wynosi rocznie ćwierć
miliarda
koron (ok. 58 mln dolarów). Jest
to suma pokaźna, zadęto więc zastanawiać się, jak by ją zmniej-

•

Nowe role
Marii Schell
Maria Schell pamiet:-ia odtwórczyni tytułowej roli
w
filmie
„Gervaise" . następnie i:>rzez całe
lata pozbawiona dobrych ról. znów
ma dobrą passe: nakreca niemal

Bezpiec:tne domy

Kieł'Tllasz płyt. 8.30 Co kto lubi. 9.00 .• Lewe pieniądze" - odc.
P".>W. 9.io W Parytu śpiewają, . 9.30
Nasz rok 711. 9.45 A , Vivaldi - ł
pory roku. 10.30 Ekspresem orzez
świat. 10.35 Od pierwszego nal(rania

B.65

PROGRAM I

serdeczne wyrazy
powodu śmierci

w pewnej chwili

wspOłczucla

łat

związany

z

naszym

miastem.
się
w dniu
br. o godz. t6 na
cmentarzu ewan11:elickim w Łodzi.

Pocrzeb

odbędzie

S czerwca

ZARZĄD

ODDZIAŁU

ZWIĄZ·

KU LITERATOW POLSKICH
W ŁODZI

Wyraay

głębokiego

współczucia

KOLEDZE rNZ.

MARIANOWI
BANASIOWI

z

z powodu zi:onu

M~2A

MATltl

składają:

składają:

WSPOŁPRACOWNICY Z 7 RE·
JONOWEJ BIBLIOTEKI PU·
BLICZNEJ LODZ • GORNA
I KOLO PRZYJACIOI. BI•
BLIOTEKI

DYREKCJA, RADA MIE,JSCOWA ORAZ WSPOŁPRACOW
NICY ZE
ZJEDNOCZENI .o\.
PRZEMYSŁtl

OD'T.Ji<:ŻOWEGO

W t.ODZI

DZIENNIK POPVLARNY - dziennik Robotniczej Spńłdzlelnl Wyda wnlczej „Pra•a-Kslążka-Ruch" Wydawca U>dzkle Wydawnictwo Prasowe RSW •. Prasa-K11111tka-Ruch• ' Redaguje Kolegium Redakcja
lcod 'l0-103 . Łódf Piotrkowska 96 Adre• pocztowy .DP" Łódź, skrytka nr 89 Te!P.fony: centrala 293-00 łączy te wszystkimi dztalA ml Redaktor naczelny 325-114 Z-ea redaktora naezeln~o 301.2e
Sekretarz odpowiedzialny a sekretan 2114-75 Działy miejski 341-10 337-47 sportowy 2118-95. e1tonomlC%ny 228-32. wojewódzki 223-05 dział 11st6w I tnterwenrjl 30.1-04
(rę1rnpls6w
nie zamówionych reda1<cia nie 1wr'1ca\. 1rnltura1ny 621-60. Panorama" 307-26 dział społeczny I fotoreporterzy 3'18-9'1 Dział 011łoszeń 311-Slł tZa treś~ ogłoszeń re<iakeja nie· odpowiada) Redakcja nocna 889-68
Prenumeratę przyJmuJa "Oddzlałv RSW „Prasa-Kslą,ka-Ruch"
oraz
urzędy poc:ttowe I doręczyciele w terminach
868-78 Cena orenumeraty rocznie 234 zł półrocznie 117 zł, kwartalnie 58 M
na 1 kwartał . I oólrocze oraz cały role: do IO k'a1dego mles!ara poprzerlzBląc-e;:o okres prenumeraty Zakłady pracy, Instytucje ' or!'anlzaeje sl<ladaJll l'.amńwlenła na orenumerate w mleis~owvm
Oddz;ale RSW a w mteJscowośclsch, w których nie ma t1?go orlrlzl~lu. w urzędach pocztowych bądt u doręceyctell Natomiast orenumeratorzy lrldywldualnl wył11C%nle w urzędach pocztowych
bądt 1u doręrzyclell
E;:zemplarze archiwalne „Dziennika" są do nabycia w sklepie „Ruchu" t.6d! Plotrk,n wska 911 Nr Indeksu '.l.'IOll4
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Skład

I druk: Prasowe

zakłady

Graficzne

„Prasa-Książka-Ruch'',

Lódż,

ul. Ar.mil .czerwonej 28. Papier druk. mat. BO g.
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