~1ro11

Depesza

L6clł,

Cena

I maja 1977 roku
aok XXXID
nr 101 (8688)

I zl

nwarłek

POSIEDZENIE

E. Gier a

DZIENNIK:

•
I
SEKRETARZ
KOMITETU
CENTRALNEGO POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ EDWABD
GIEREK WYSTOSOWAŁ
DEPESZĘ
GRATULACYJNĄ DO
I SEKRETARZA
KOMITETU CENTRALNEGO WĘ
GIERSKIEJ
SOCJALISTYCZNEJ
PARTII ROBOTNICZEJ JANOSA
KADARA Z OKAZJI PRZYZNANIA MU MIĘDZYNARODOWEJ
NAGRODY LENINOWSKIEJ „ZA
UTRWALANIE POKOJU MIĘDZY
NARODAMI".

P. Jaroszewicz

ud

ą

z

•

UDZIAŁEM

•

•

'

' '

r

„~

.. ,.,. ., , (

:):

Przypomnijmy, te zespól postasobie za cel
dokładne przeanalizowanie stanu naszego rynku
i na tej podstawie określenie kie·
runków i możliwoścd trwalej poprawy zaopatrzenia I usług dla
ludności.. O rozległości tych zadań
świadczyć może chociażby to, że
już w pierwszej fazie swych prac
zespół dokonał oceny tego wszy·
stkiego,
co wiąże się ze sferą
produkcji i konsumpcj,i artykułów
rynkowych, a równocześnie zarysował wstępnie
koncepcje Wlielu
organizacyjnych posunięć I stworzenia takich mechanizmów, któ·
re zapewniłyby zarówno ilościo(Dalszy ciąg na str. 2)
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10 rqdu Czechoałowackiej Republiki
Socjallstycsnej
Lubomira

Ssłroupla uda ai• w :a.ajbU:bzych
dniach do O.echoshnvMJl z przYjaclelakll, roboesll wizyt" prezes
Rady Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Piotr Jareae-

es lu

o ego

Wczoraj odbyło 1ię w Warszawie kolejne posiedzenie plenarne partyjno-rządowego zespołu dla opracowania programu
rozwoju produkcji rynkowej. Kieruje tym zespołem zastępca
członka Biura Politycznego KC PZPR, wicepremier, przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów TA·
TEUSZ WRZASZCZYK.
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Delegacja rządowa
Etiopii wMoskwie
przybył

Wczoraj
oficjalną

do Moskwy 1
na czele
dele-

wizytą

gacji rządowej
przewodniczący
Tymczasowej
Wojskowej
Rady
Administracyjnej
Etiopii,
ppłk
Menglstu Hajle Marlam.

wtcm.

Spłonął największy

wodolot francuski

We wtorek
1płon_.
eałkowlcl•
w wyniku potaru na placu fabrycs·
nym nie opodal Bordeaux. nowy, naJ·
wlękuy francuski wodolot,
którego
pierwsze próbne reJ1y rozpoczęły 1lę
19 kwietnia 1 którego zamierzano
akJerować do teglugi na Kanale\ La
Manche między Franc.111 a W. lłrY·
tani11. Miał on 11 m długości. 25 sze•
rokołct.

17 m

wysokości

1

mógł

bra~

na pokład 89-tonowy cłę~ar
pasaterów i 15 samochodów).
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Z udziałem I sekretarza KC PZPR - EDWARDA GIERKA obradował 4 bm. w
Warszawie aktyw samorządu rolniczego 1 całego kraju, reprezentujący wielomiliono·
wq rzeszę rolników - członków Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska", kó·
lek rolniczych, rolniczych spółdzielni pro du•cyjnych i banków spółdzielczych.
W obradach udział wzięli członkowie Biura Politycznego i Sekretariatu KC PZPR:
prezes Rady Ministrów - PIOTR JAROSZEWICZ, EDWARD BABIUCH, JOZEF Pl~·
KOWSKI i ZDZISŁAW żANDAROWSKI, członkowie władz naczelnych ZSL z pre:zesem NK ZSL - STANISŁAWEM GUCWĄ, wicepremier - LONGIN CEGIELSKI, kie·
rownik Wydziału Rolnego i Gospodarki żywnościowej KC PZPR, -JERZY WOJTECKI.
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Pod hastamłl „Dła\011, wzaJemne downlczych Pokosu. nalwiększe - po
nozumienie,
współpraca,
Jedność \Kongresie Pokoju w Moskwie w 1~13
działania". obradować będzie w saU roku spotkanie przedstawicieli po·
Kongresowe.I Pałacu Kultury l Nauki stępowych sił społecznych wszystkich
w Warszawie w dniach od I do kontynentów.
11 maja Swiatowe Zgromadzenie Bu-

Przeciwko izraelskim okupantom
Kabatijl odbył się w środę poWładze
izraelskie
wprowadziły
grzeb lfi·letnlego chłopca I 55-letniej w środę godzinę pollcyjną w Nablukoblety, zastrzelonych przez wojska sie w związku z demonstracjami, do
lzraelskle w czasie wtorkowej de- jakich doszło tam wczoraj na znak
monstracjl w tej miejscowości. Stu- protestu przeciwko represjom wobec
dencl 1 ludność arabska Jenlnu ludności arabskiej_ Pollcja Izraelska
i Nablusu największego
miasta użyła pałek 1 granatów z gazem
na okupowanym zachodnim brzegu łzawiącym. Agencje' zachodnie dono.Tordanu - proklamowali strajk so- szą o bardzo napiętej sytuacji rówlldarnoścłowy li mieszkańcami
Ka· niet w innych miastach na zachodbatljl.
nim brzegu Jordanu.
W

Zapraszamy na spotkanie w WPHW
Zakłady „Foko" zrobiły początek

towano - powinni czuwać nad tym,
Narada poświęcona była roll i aby
maszyny rolnicze. nawozy mizadaniom samorządu rolniczego w neralne, materiały budowlane. których dostawy systematycznie wzrastaja, ale są wciąż niewspółmierne
społeczno-produkcy1nych
sprzYJa- do potrzeb. trafiały rzeczywiście do
jących zwiększaniu produkcji rol- tych gospodarstw. w których dadzą
efekcie najwyższy wzrost tpwaronej i przyspieszaniu zachodzacyt'b 'f
'f'ei produkcji rolnej.
_
'la '\".'si pn:eobcażeń
si;:ołecz!'
Ambicją =zystkich ogniw
aam~&ospodarcsych.
1'Z4du
rolnlcze!(o
b•~dzie
+
jak
Przemówienie o zadaniach sa- stwierdzano. .l ak najlepsze wJkorzymorządu
rolniczego w rozwoju stanle w każdym 11:ospodarstwie rol·
wsi i rolnictwa wygłosił premier nym możliwości produkcyjnych, by
Piotr Jaroszewicz
(tezy
prze- rolnicy zwiększoną produkcją odpowiedzieli na kolejne decyzje partii
mówienia podajemy na str. 2).
państwa.
Zarówno w wystąpieniach wpro- i Na
zakończenie obrad
uczestnicy
wadzających do dyskusji, wygłoszo
narady podjęll jednomyślnie postanych przez prezesa Zarządu CZSR nowienia. nakreślające zadania l kie„Samopomoc Chłopska" - Jana Ka- runki dalszego działania ogniw samińskiego I prezesa Zarządu CZKR
morządu rolniczego.
- Józefa Krotiuka. jak też w dyskusji, w której zabrało głos kilkunastu mówców. głównie rolników
indywidualnych. podkreślano, że potrzeba szybkiej Intensyfikacji produkcji rolnej wymaga podejmowania nowych inicjatyw 1 przedsię
Wczoraj w Koszalinie zainaugurowzięć.
wano IV przegląd akademickich
Nawiązując
do
najważniejszych
form
kameralnych
„PAFK-77",
obowiązków organów samorządu rol- w którym biorą
udział
studenckie
niczego. wskazywano przede wszyst· teatry i zespoły z wielu wyższych
kim na potrzeb<i: bardziej racjonal- uczelni. W pierwszym dniu zapre·
nego wykorzystania ziemi. potencja- zentowało się 20 zespołów teatralłu gospodarstw I dostarczanych rol- nych, kabaretów
i teatrów porz.Ji,
nictwu przemysłowych środków pro- m. In. 1z Politechniki Wrocławskiej,
dukcji. Działacze społeczni - akcen- Olsztyna i z Poznania.

Przed Swiatowvm Zg'"Omadzen1·emJ:'~';,~j=~~~e~óż~~~~~~ccJi in%ji~t:r:
J

31 maja - 5 czerwca

„PAFK-77"

Jutro, tj . w piątek, o godz. 13, cież, że wiele ł6cll:kkh fabr:yk dow Wojewódzkim Przedsiębiorstwie starcza swoje wyroby na JarmarHandlu Wewnetrznego przy ul. ki, organizowane w innych miaPróchnika 1 (trzecie piętro, czyn- stach kraju. Nie powinny więc
na winda), odbędzie się robocze stronić od udziału w imprezie,
spotkanie wszystkich uczestników odbywającej się na miejscu, w „rotegorocznego „Jarmarku Łódzkie· dzinnym" mieście.
Każdy łódzki
go". organizowanego pod patrona- zakład. który zgłosi chęć udziału
tem „D.:iennika Po>:ml!łrnego". Na w „Jarmarku Łódzkim" na juspotkanie to zap::-5.szam3' również trzejszym spotkaniu, bądż telefoprzedstawicieli przedsiębiorstw i nicznie - 366-89, będzie mile wizakładów produkcyjnych, które za- dziany i może liczyć na wszelką
mierzają na „Jarmarku" wystawić pomoc organizatorów naszej wspólwłasne stoiska ze swoimi wyroba- nej imprezy.
mi, bądź do~tarczyć wyroby do
straganów
WPHW
lub innych
uczestników
naszej
wspólnej
imprezy. Dobry początek zrobiły
tu zakłady „Fako". Firanki i koronki tego - znanego nie tylko na
rynku krajowym prodncenta,
będą. dostarczane prosto z fabryki na jeden ze straganów Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego. W podobny 1
sposób
zamierza.Ją.
uc:i:estniczyć
w tegorocznym „Jarmarku" m. in.
W 125 dniu roku słońce wzeZakłady TPkstylno-Odzieżowe „Teo·
szło o godz. 4.58, zajdzie
zaś
filów" i „Progal''.
o godz. 20.08.
Cnc!elibyśmy,
aby lista zakła
dów, uczestniczących w tegorocznym „Jarmarku Łódzkim"
była
znacznie dłuższa. Wiadomo przeIren.a, Waldemar
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Czerw
dniu 1 maja o godz. 3.5() na stanowisku dowodzenila 8
armii
gwardii zjawił się azef
Sztabu
Generalnego OKH, gen1!4"al pie•hot;r Krebs, któr7 oświadczył. że zo·
ata.l upoważniony do nawiązalIIJia bezpoiredniego kontaktu li naczelnym dowódcą Armii Czerwonej w celu prowadzenia
rokowań w •Prawie zawieszenia broni.
O godz. 4.00 generał Cmjkow zameldo·
wał mi telefonicznie, że generał Krebs
powiadomił go o samob6jstwde
Hitlera.
Według słów Krebsa stało się to
30·
kwietnia o godz. 15.50.
W związku ze znaczeniem tej lnforma·
c:ji natychmtiast &kierowałem swego zastępcę, generała armii Sokołowskiego, na
st.anowisko dowodzenJa Czujkowa w celu prowadzenia rokowań z niemieckim
generałem. Sokołowski miał zażądać od
Krebsa bezwarunkowej kapitułaćji
faszystows~ich Niemiec.
Niezwłocznie zadzwoniłem do Moskwy
i poprosiłem o połączenie ze Stalinem.
Znajdował się w swej willi. Telefon odebrał dyżurny generał. który powiedział:
- Stalin dopiero co położył 61!.ę spać.
- Proszę go obud7.iić. Sprawa jest pilna
ł do rana czekać nie można.
Stalin niezwł-ocznie podszedł do telefonu. Zameldowałem o otrzymaniu wiadomości, że Hitler popełnił samobójstwo
d o piśmie Goebbelsa z propozycją za.
wieszen.ia broni.

-

łajdalc. Szkoda, że
żywcer.a. GM:ie

eo

nie
są

Według

IJ'Włoki

infolrmacjt ren~ała Krebsa
Hitlera J!Of.tał!r spalone na stosie.

h"zekażcie SokołO'Wllkiemu - powdechłał naczelny dowódca t:adnych ro-

-

z wyjątkiem bezwaruclrnwej kapitulacji, ani z Krebsem, ani z innymi
hitlerowcami nie prowadzlić. Jeśli
I!Jie
zdarzy się nic nadzwyczajnego,
nie
diwońcie do rana, chcę trochę odpocząć.
Jutro mamy paradę pierwszomajową,.
Około godziny piątej nad ranem zadzwonił do mnie Sokołowski i zameldował o przebiegu pierwszej rozmowy IE
generałem Krebsem.
- Niemcy coś knują - powiedział. Krebs oświadcza, że nie jest upoważnio
ny do podejmowania decyzji w sprawie
bezwarunkowej kapitulacji. Według jego
słów może o tym zadecydować tylko nowy rząd Niemiec z Doenitzem na czele.
Krebs prosi o zawieszenie broni rzekomo po to, aby_ zebrać w BerLinie rząd
Doenitza. Myślę, że trzeba posłać ich do
diabła, jeśli natychmiast nie zgodzą się
na bezwarunkowa kaoiiulacie.
kowań,

N/z: żołnierze radzieccy
Hitlera.
Słusznie,

w gabinecie

Wasiliju Daniłowiczu - odmu, że jeśli do gopowiadomią nas
o
zgodzie Goebbelsa i Bormanna na bezwarunkową kapitulację, to wykonamy takie uderzenie, które na zawsze odbierze
mi ochotę do stawiania oporu.
Nieah
hitlerowcy zastanowią się nad ruiepotrzebnymd ofiarami narodu niemieckiego oraz
nad swoją własną odpowiedzialności' za
kezsensowine p~wanie.
-

Stalin odpowieckial 1
- Doigrał się,
udało się wziąć
zwłoki Hitlera?

n

a

W

parłem. Powiedz
dziny dziesiątej nie

•

W oznae2()nym ezasle odpowded:!
Goebbelsa i Bormanna n.ie nadeszła.

I
od

W godzinie 10.40 nasz• wojska otworzyły huraganowy ogień na resztki s,pecjalnego sektora obrony w centrum mia·
sta. O godzinie 18.00 Sokołowska zamel·
dowal, że niemieckie kierownictwo przysłało swego parlamenta,r iusza, który poinformował, że Goebbels I Bormann odrzucili żądanie bezwarunkowej kapitulacji.
W odpowiedzi na to o god%1fn!e 18.30
z niezwykłą aiłą rozpoczął się
ostatni
szturm do centralnej części mdasta,
w
której znajdowała się Kancela:ria Rzeszy
i gdzie umocniły się resztki
hitlerowców.
W nocy z 1 na 2 maja, o godzinie 1.50,
radiostacja sztabowa obrony Berlina przekazała i kilkakrotnie powtórzyła w ję
zyku niemieckim i rosyjskim następują·
cy komunikat: „Wysyłamy naszych parlamentariuszy na most Bismarckstrasse.
Przerywamy działania wojenne".
O godZlinie 6.30 w dniu 2 maja otrzymaliśmy meldunek: na odcinku 47 dywizji gwardii oddał się do niewoLi dowód·
ca LVI korpusu pancernego generał Weidling. Wraz z nim poddali się również
oficerowie jego sztabu. W czasie wstęip
nego przesłuchan.ia generał Weidling zeznał, że przed koilku dniami Hitler oso·
biście wyznaczył go na stanowisko dowódcy obrony Berlina.
W tym samym d:nlu około
godziny
14.00 powiadomiono mnie,
że zastępca
ministra propagandy,
doktor Fritzsche,
który oddał się do niewold, zaproponował wystąpienie w radiu z apelem
do
wojsk niemieck>ich w sprawie zaprzestania wszelkiego oporu. Aby przyśpieszyć
zakończenie walki, zgodziliśmy się
na
dopuszczenie 1-0 do mikrofonu roz.głośni
radiowej.
Nazajutirs •terowano IO do M<JSkwy w
eelu
przeprowadzelll.ia
c!Qkładmejlzelfo
~hania.-

Kilka słów o ostatniej,
decyd11jącej
''lalce w Berlinie.
248 dywizja piechoty (dowódca - generał N. Gałaj) i 230 dyw,izja piechoty
(dowódca - pułkownik D. Szyszkow) z
5 armii uderzeni-owej generała Bierzarina w dniu 1 maja szturmem
zdobyły
pocztę główną
i rozpoczęły walki
o
gmach ministerstwa finansów, znajdują
cy się naprzeciwko Kancelarii Rzeszy.
1 maja SOl dywizja (dowódca - pułkow
nik W. Antonow) armii Bierzarina
we
współdziałaniu
z 248 dy\v·izją piechoty
opanowała budynki gestapo i minister·
stwa lotnictwa.
piechoty podążył do przodu dywizjon artylerii pancernej.
Dowódca jednego z dział pancernych, A. Denisiuk, postaw i ł działo naprzeciwko prześwitu w murowanym ogrodzeniu i przez
tumany kurzu i dymu ujrzał ~tojący w
odległości jakichś 100 metrów ~-i:ary budynek Kancelarii Rzeszy, na którego fasadzie widniał ogromny orzeł ze swastyką w szponach. Denisiuk wydał komen·
ctę:
.,Do faszystowskiego sępa ognia!. .. "
Faszystowskie godło zostało strącone.
Ostatnia walka o Kancelarię
Rzeszy,
którą toczyły 301 i 248 dywizja piechoty, była niezwykle trudna. Starcia
na
podejśo!ach i wewnątrz gmachu były szcze
gólnie zacięte. Niezwykle odważnie wal·
czyła major Anna Władimirowna Niku·
lina - starszy instruktor wydziału politycznego 9 korpusu piechoty. Z grupą
szturmową
batalionu F. Szapowałowa
przez otwór w dachu wydostała się na
gmach Kancelarii, wyjęła spod
kurtki
munduru cz~wone płótno i za Pomocą
kawałka
k,abla telefOtlJ!cznego przywią
zała do metalowej iglicy. Nad Kancelarią Rzeszy załopotała czerwona
flaga
Związku Radzieckiego.
Pod

osłoną

Dyżurny

w dniu dzisiejszym dla ł.odzl
przewiduje następującą. pogodę:
zachmurzenie małe i umiarko·
wane. Temperatura minimalna
plus 3 st., maksymalna plus 26
st. C. Wiatry na ogół umiarkowane, okresami dość silne,
porywiste z kierunków połu
dniowo-wschodnich. Ciśnienie o
godz. 19 wynosiło '145,0 mm.

Ważniejsze

re-

rocznice

1846 -

Ur, Karol Marks.
Ur. Henryk Sienkie-

1944 -

Powołano

1818 -

wicz.

Polski Sztab

Partyzancki.

Taka sobie
Kto nie
utwierdzi

myśl

cierpiał pokus,
się w cnocie.
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amorząd wiejski stanowi potężne ogniwo Dialog USA - SRW

IV Ogólnopolski Festiwal Filmów Dydaktycznych

Edukacyjna rola film
Już po raz czwarty spotkali się'
w Lodzi filmowcy i pedagodzy na
Ogólnopolskim Festiwalu Filmów
Dydaktycznych.
Na
uroczystą
inaugurację do kina
„Iwanowo"
przybyli także sprawujący patronat nad imprezą, minister oświaty
i wychowania Jerzy Kuberski
i sekretarz KL PZPR - Genowefa
Adamczewska oraz wiceprezydent
miasta Łodzi - Zbigniew Polit.
Przybyły również delegacje a krajów socjalistycznych.
Otwierając
imprezę,
kurator
oś;'-'iaty i wychc.wania woj. miejskiego łódzkiego T.
Podwysocki, mówił m. in. o znaczeniu,
jakie przywiązuje sie do spraw
filmu w dyskusji nad nowoczesnym systemem kształcenia. Festiwal będze więc okazją do podsumowania
dotychczasowego dorobku
; k0nfrontacją poglądów twórców
1 praktyków pedagogów.
Roli łódzkiego środowiska
filmowego wiele uv.agi
poświęciła
w swym wystąpieniu G. Adamcze~ska, mówiąc m. in. o jego
udzmle w kształtowaniu modelu
filmu dydaktycznego.
Uroczystą

inaugurację

zakończył

wykład

socjalist ycznej demokracji

J. Kuberskiego nt. · „Film

szkolny,

a
problemy
reformy
oświaty w Polsce".
wystąp1enia
Festiwal, na który 183 tytuły
zgłosiły wytwórnie oraz placówki
arada odbywa się w okresie, kiedy zgodnie
naukowo-badawcze,
trwać będzie
z uchwałami V, VI i VII Plenum KC partii
do 7 bm. W
ciągu 8 pokazów
mobilizujemy wszystkie siły narodu do rekonkursowYch, które odbywać się
alizacji programu pełniejszego zaspokajania
będą
w kinie ŁDK, jury pod ro9nących potrzeb społeczeństwa, dalszej rozbudowy
przewodnictwem B. Drozdowskie- i mod,eornizacjt potencjału ekonomicznego kraju, pogo z tygodnika „Film", obejrzy 71 prawy efektywności gospodarowania, podnoszenia na
wyższy poziom jakości pracy;
filmów (wyłonionych przez komi- W programie tym kluczowe miejsce zajmuje go·
sję selekcyjną), rozdzielając złote spodarka żywnościowa, przede wszystkim rolnictwo.
srebrne i brązowe „świ atowidy"'. Od rolnictwa zale:iy przecid w główuej mierze atan
Uczestnicy imprezy
będą
też wyżywienia narodu, dopływ surowców do wielu ga•
możliwość zatrudnienia i doch<>dy
mieli okazję sprawdzić skuteczność łęzi przemysłu,
części naszego społeczeństwa. Dlatego ten
filmu
w
pJ 'lces!e
lekcyjnym. poważnej
dział gospodarki partia i państwo traktują ze szczeW 2.5 szkołach przeprowadzone gólną troską i uwagą;
zostaną bowiem specjalne zajęcia.
W wyniku realizacji decyzji partll i rządu w
W czasie festiwalu
odbywać się rozwoju rofnictwa zarysowują się korzystne zmiany.
te:!: będą obrady w 5 sekcjach te- Wzrasta zainteresowanle rolników podnoszeniem promatycznych. Ponadto spe~jalna ko- dukcji I jej specjalizacją, zwiększaniem 00SU1ru goi działalnością inwestycyjną. Rośnie spomisja przygotuje raport o stanie spodarstw
łeczna ranga zawodu rolnika i szacunek
dla jego
produkcji i rozpowszechniania fil- trudu. Zadaniem wszystkich organizacji politycznych
mów
dydaktycznych.
Jednym i społecznych, wszystkich ogniw
samorządu wiejz podstawowych celów festiwalu skiego, całej spółdzielczości wiejskiej jest umacniajest bowiem stworzenie jak naj- nie i rozwijanie tych korzystnych tendencji;
oceniając rolę samorządu wiejskiego, pań
lepszych warunków. sprzyjajacych
stv.10 podjęło wiele decyzji zmierz.ających
pełnemu
wykorzystaniu
filmu
do usprawnienia pracy gmin oraz działa
w pracy szkol.nej.
jących w nich lnatytucji i organizacji spół-

(Tezy

sji wygłosiła prof. dr hab. Teresa
Cieślikowska. Następnie głos za.
ł
t
d ysk t tó
b 1era
o k"lk
1 unas u
u an w,
analizując i prezentując stan badań naukowych nad historyczną

i

współczesną powieścią.

:tf

>tf
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W Łódzkie Dni Lfuratury

jest

dzisiaj

darki żywnościowej;
- W ścisłej wspótzależności zadań rolnictwa I gospodarki żywnościowej oraz pozarolniczych działów
gospodarki, we wzrośal.e wzajemnych
obowiązków
miasta 1 wsi w coraz lepszej ich r.eallz.acjl wyraża
się współczesna treść sojuszu robotniczo-chłopskiego,
który stale ugruntowujemy;
- Setki tysięcy działaczy . pracują w organach
wlejski~o samorządu spółdzlelczego oraz kółek rolniczych Repreze<ntujecle aktyw po~iej wsi, który
swą postawą, swymi ooiągnięciami w pracy zawodo-

Sekretarz generalny ONZ. Kurt
Waldheim wystąpił we wtorek na
konferencji prasowej w stolicy Gwatemali, gdzie toczą się obrady Komisji Gospodarczej ONZ dis Ameryki Laclńskiej. Waldheim oświadczył,
że •w bieżącym roku czołowymi tematami na forum ONZ będą probł
emy BI'is ki ego Wschodu,
A f ry kl
Południowej,
Cypru,
tzw. dialogu
Północ - Południe oraz sprawy rozbrojenia.
Mówiąc o problemie bllskowschodnim, sekretarz generalny ONZ stwler-

dzll, że strony zaangażowane w konfllkcie dzielą nadal poważne różnice

poglądów, dodał, iż nie spodziewa

rzy. Jury pod przewodnictwem
Romana Śliwonika przyznało następujące nagrody, za wiersz: II
Krystynie Kwiatkowskiej, III Wojciechowi
Wiśniewskiemu
i
Andrzejowi Babaryko oraż 5 wyróżnień.
Wśród
malarzy wyróżniono zaś: I n'lgrodą - Jacka Nowatorskiego, II - Marka Compałę
1119 4 Godz.

liZ!llilllDll9
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6.30.
W Konstantynowie
na skrzy~owaniu ul. Laskiej z pl.
Ko>cluszki. jadący rowerem Wlańy
shw K. w czasie skręc ania. \\paell
pod „Tarpana". doznając urazu gło
wy.
Mę:lczyznę
przewieziono
do
sznltala.
A Godz. 12.30. Na ulicy Plotrk<>wskiej 112 kierujący „Nysą" Ryszard K„ holując „Wołgi:" spowodował, że Jadwiga P. zahaczyła o hol,

przedsięb1or~w.

Przewodn:c~ący podzi;spolu
do
spraw rozwoJU produkcJ1 przemy-

Spotkanie wicepremieró'W PRL i CSRS wPra1tlze I~;~:~go~~I~:ł:i:rz!~7;!rJ:
:
kreślił, że

W Pradze rozpoczęło się dwudniowe spotkanie robocze wicepremierów PRL i CSRS - Tadeusza
Pyki i Rudolfa Rohliczka. Przedmfcńem rozmÓ'IV, w których
ze
strony pE>lskiej uczestniczą m. in.
minister
handlu
wewnętrznego
Adam Kowalik, a ze strony CSRS
--

l!.1l!llłl!!ll/

Kron i

wicepremier Stepan Hornik i
minister
handlu
wewnętrznego
Antouin Jakubik,
są
problemy
wymi1*nY towarów rynkowych mię
dzy c u krajami. W tym samym
dniu wicepremier Pyka
zosta
przyję\y przez premiera
CSRS
Lubomira Sztrougala.

~

--

llllll!lllllD

wypadków

doznajac złamania ręki. urazu glo- pierwszeństwa przejazdu i zderzył
wy i przewieziona została do szpi- się z „Jelczem". Pasażerka z tramtala.
waju. Jadwlr;a z. doznała o~ólnych
A Godz. 13.55. Na ul. Broniewskie- obrażeń i przebywa w szpitalu.
go
przy
Kilińskiego
motorniczy
A Godz. 18.50. Na szlaku kolejotramwaju 15/12 Jan L. nie ustąpił wym Łódż Karolew - Chojny prze-

2:1 {1:1)

Widzew

-

Gdyby nie pechowa 89 minuta.„ Marne żniwo

M l\.ŁY LOTEI{
I losowanie:

4, 5, 13, 19, 30
II losowanie:

6, 8, 24, 30, 33

IE

końcówka

o zes ołu

'
głownego wysiłku na pełne zaspokojenie
potrzeb,
zwłaszcza w dziedz1·"'i·e wyrobów
stand,~rd~wych
ale~
wysokieJ· J"akości, ~apev wnne-'.
. 0 t b"l -OŚ •
t
.
tw
rue .s a 1 n. c1 zaopa ~ema, s orzen 1e takich mechamzmów ekonomicznych, które by eliminowały produkcję towarów tzw. nietrafionych i nienowoczesnych.
Na posiedzeniu
ustalono szczegó!y harmonogramu dalszych prac
zespołu.

Nie powiodło aią takze piłkarzom ŁKS, którzy po dobl'e} 1 wyrównanej grze (o czym mogliśmy sią przekonać. obs&WUJąc d:i;ugą połow<i mecau na szklanym ekranie), pozostaw111 dwa- punkty w Mielcu, przegrywając z tamtPjszą Stal11 1:2 (1:1).
Bral'Ą)<l zdobyli dla LKS: Terlecki (be7.pośrednio z rzutu rożnego) w 29 min.. a dla Stall: Lato (W 27 mln.) i Szarmach (w 89 mln.).
Sympatycy Stali Uczyli, :te Ich %e-1 dość znaczny kryzys formy ŁKS.
spół kolejny raz rozgromi niedaw- Tymczasem podopieczni trenera Jene;\o lidera tabeli, jak to miało cho- ziersltlcgo ostatnią przerwę w rozcia:i;by miejsce w czasie niedawnego grywkach
ekstraklasy
piłkarskiej
pojedynku pucharowego, już nie wykorzystali dość efektywnie. dewspominając poprzednich, wysokich monstrując na mieleckim stadionie
porażek LKS w Mielcu. Liczono na grę na w miarę przyzwoitym pczioto w Mielcu, biorąc pod uwagę mie, Przynajmniej na takim, który
pozwolił ełkaesiakom na nawiązanie
równorzędnego pojedynku. I gdyby
nie
pechowe
wypuszczenie
piłki
przez Tomaszewskiego w 89 minucie
(bramkarz ŁKS sygnalizował faul),
spotkanie zakończyłoby się sprawiedliwym podziałem punktów.
w środę na hoke.lowych mistrzostwach świata w lViedniu. wystąpi
Jedenastka ŁKS dzielnie broniła
ł)• zespoły ubiegające się o tytuł midostępu do własnej bramki w okrestrzowski.
~ie dość wyraźnej
przewae;i Stali
lV pierwszym spotkaniu doszło do w pierwszej części •potkania. by
pojedynku
aktualnych
mistn6w w dru,e;iej - dzięki umiej~tnemu wyświata. hokeistów
CSRS z wicemi- bijaniu
z
udC'rzenia
przeciwnika
strzami - drużyną ZSRR.
Wygrali i szanowaniu piłki. zakończyć mecz
Czechosłowacy 4:3 (3:0, 1:3, O:O),
remirnm. Gdyby nie pechowa 89 miKanada - Szwecja 7:0 (3:0, 3:0, 1:0). nuta„.

CSRS- ZSRR 4:3

Polska

„szóstka~'

na XXX WP

Zgodnie z naszą informacją, zamieszczoną we wczorajszym wydaniu „Dziennika". nie zobaczymy w tym roku na tra>le XXX
Wyścigu Pokoju, prowadzącej z Warszawy przez Berlin do Pragi,
naszych najlepszych kolarzy: Szozdy, Nowickiego, Kowalskiego
i Szurkowskiego. Różne są powody ich absencji. Różnie można tłu
maczyc brak tych zawodników na starcie w Warszawie.
Jedni
twierdzą.
że nasi „mistrzowie" są
przetrenowani, a drudzy, że
chorzy. życzymy im, by czym prędzej wrócili do zdrowia 1 do
rnistrzow>kiej formy.
Skład,
przedstawiony przez trenera Karola Madaja, został zatwierdzony przez zarząd PZKol. Oto nazwiska naszych reprezentantów: Wiesław Bielski, .Tan Rrzeiny, Adam Jagła, Czesław JJang,
'l'arleusz Mytnik, Jan Raczlcowski.
Jest to drużyna wyjątkowo młoda. Jedynym rutyniarzem jest
T, Mytnik. Odmłodzenie drużyny podyktowane jest jakoby troską
o przye._otowanle naszych kolarzy do udzlału w igrzyskach olimpijskich i do mistrzostw świata.
(n)
ł
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Arka 0:0

EXPRESS LOTEK

harówki

Plerw111oligowy pojedynek, rozegrany wcEoraJ w Łodzi, pomiędzy łe·
denastkami Widzewa l gdyńskiej Arki, zakończył się wynikiem bezbramkowym.
·
Widzew wyst4J>ll w 1kładzle1 Burzyński, Kostrsewlmkl, Grębosz, Chodakowski, Możejko, Błachno, Pyrdoł (od 68 min, Zawadzki), Rozborski,
Boniek, Tłokińskl, Kowenicki (od 42 min. Gapiński).

Dnia 3 maja 1977 roku

Jesienią na gdyńskim stadionie też

, padł i·ezultat remisowy. Ciężar gatunkowy tamtego meczu jest jednak
znacznie wyższy, biorąc pod uwagę
zespół widzewski. Powrócili oni bowiem do Lodzi tylko z jednym
punktem, ale przynajmniej z dwoma
strzelonymi przeciwnikowi bramkami, podczas, gdy wczoraj jedenastka
Widzewa zawiodła swoich sympatyków Remis na własnym stadionie
z zespołem który ma na swym koncie tylko ' cztery punkty, zdobyte
w . meczach wyjazdowych, nie ·wystawia dobrego świadectwa gospodanom.
Być mote inac:.eJ potoczyłyby się
losy wczorajszego spotkania, gdyby
nie musiał opuścić boiska już w 15
1ninucie spotkania W. Chodakowski.
Sędzia główny nie mógł jednak podjąć innej decyzji
po oczywistym
sfaulowaniu Zb. Kupcewicza (uderzenie przeciwnika głową) przez kapitana łódzkiego zespołu - jak tylko pokazanie mu czerwonego kartonika. Widzewiakom przyszło grać
w dziesiątkę i to przez pełne 75 min.
meczu, toczącego się w dającym się
we znaki wszystkim piłkarzom upale.
Ale mimo przymusowej „absencji"
Chodakowskiego, gospodarze przeprowadzili kilka Interesujących akcji
ofensywnych, których autorem był
Boniek. Cót s tego jednak, gdy jego partnerzy całkowicie zawodzili
w tych korzystnych do smiany losów po,ledynku sytuacjach. Nie sposób pominąć w tym miejscu nazwisk dwóch piłkarzy Widzewa: Tło
kińsklego i Rozborslriego. Obaj ci zawodnicy mimo doskonałego wyłożenia
piłki przez Bońka, jakby uparli się
przed wpisaniem się na listę strzelców bramek. Zresztą podobnie uczynił to na 5 minut przed końcowym
gwizdkiem zawodnik drużyny gości
- Krupa. będąo sam na sam & Bu-

I

rzyńsklm. Jeśli jednak około 12 ty·
sięcy obecnych
k~w ł.ódzkiego

na meczu sympatyzespoi.u „prze~o.lało''.
kiks Krupy, o tyle !''e wyra~1li 0111
słów zachwyt':' po meud~nych str~a
lach wspomnianych wyze.1 łódzkich
„bombar?ierów"..
.
Tak więc re~1s wczorajszy . na!ezy
uznać za porazkę. zespołu W1dzi;wa.
Smutne to, ale, mestety, prawdziwe.
Smutniejsze tym bardziej, iż do sobotnich łódzkich derbów widzewiacy
przystąpią bez dwóch czołowych pił
karzy: ukaranego czerwoną kartką
Chodakowskiego i nie czującego się
jeszcze w pełni sił po wielotygodniowcJ „kwarantannie", spowodowane.1 kontuzją stawu barkowego Janasa.
W. WROREL
·-----------

1

2.
3,
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

14

ŁKS

11
12
12
12
9

Górnik
Pogoń

Stal
Widzew
Zagł:;:bie.

9
10
8
9
9
8
13. Wisła
7
14. GKS Tychy
4
15. ROW Rybnik 4
16. Lech
li

Szombierki
Ruch
Legia
Arka
Odra

6

5 34:18
9 5 31:19
5 7 31:19
6
7 30:20
5 8 29:21
10 6 28:22
10 6 28:22
5 10 25:25
9 8 25:25
6 10 24:2ff
5 11 23:27
6 li 22:28
8 10 22:28
10 11 18:32
7 14 15:35
5, 15 15:35

S. t

P.

ELŻBl'ETA
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O SOBKA.
Pogrzeb odbędzie się dnia 5. V.
br. o godz. 17 z kośdoła Serca
Jezusowego na miejscowy cmentarz - Retkinia, o czym powiadamiają pogrązeni w smutku,
CORKA, ZIĘC, WNUCZKI
i PRAWNUCZKI

z głębokim b6!em zawiadamia·
m)o, te dnia 3 maja 1911 r. zmarł
niespodziewanie w wieku 44 lat,
nasz ukochany Mąt, Olciec, syn,
Brat, Zięć i szwagier
ś. t
P.
WŁADYSŁAW

STANKIEWICZ
Wyprowadzenie

drogich nam
dnia 6 n1aja
1977 r. o godz. 16 z kaplicy szpitalnej w Pabianicach - Stare
Miasto, na miejscowy cmentarz.
zwłok

odbędzie

się

RODZINA
\,

w szóstyrr:

miesiącu

po bolesnej

śmierci

S. t P.
STAN·ISŁAWV

SKIN DER
- PtASECKIEJ
oraz w
Jej Męża

drugą rocznicę

$,

t

śmierci

P.

KAZlMIE:RZA
SKINDE1 R~

31-27
32-21

odprawiona zostanie msza tałob
na za spokój Ich dusz w koście·
le św. Józefa przy ulicy Ogrodowej dnia 8 maja 1977 r. o godz.
13, o czym zawiadamiają
MATKA i RODZINA

:;4-25
33-33
37-28
39-30
30-24
29-28
3C-32
32-33
23-26
32-33
27-29
28-33
25--39
24-44

dniu 3 maja 1971 r. zmarł
wieku 82 lat nasz
ukochany
Ojciec, Dziadek i Pradziadek
W

w

Mąż,

$.

t

P.

FRANCISZEK
KASZC.ZYK

W jedenastej kolejce (7 i 8 bm)
się: ŁKS Widzew, GKS
Tychy - Sjąsk, ROW - Legia, Lech
- Pogoń, Arka - Górnik, Zagłębie
- Stal, Odra - Ruch. Wisła - Szombierki.
zmierzą

Pogrzeb odbędzie się S maja br.
o godz. 15 z kościoła parafialnego
przy ul. Retkińskiej 127, o czym
uwiadamiają
pogrążeni w głę
bokim smutkn
ŻONA,
CORKA, SYN,
SYNOWA, ZIĘC, WNUKI
i PRAWNUKI

(w)

B. Nawrocki z Piotrkowa liderem MWP
Wczoraj na szosie między Zglerzem. a Strykowem, przy silnym,
bocznym wietrze rozegrany został
drugi etap Małego Wyścigu Pokoju.
Przed startem, sekretarz ŁOZKol,
D.
Budzyński
złożył
gratulacje
A.
Grosickiemu
za
zwycięstwo
w pierwszym etłlpie i włożona została temu kolarzowt żółta koszulka
lidera.
Kolarze startowa11 indywidualnie
na czas. Walka była bardzo interesująca i wyrównana.
Etap na dystansie około 8 km wyi:rał B. Nawrocki ze Startu Piotrków - 12.24,2, 2) W. Rodakowski
Włókniarz Lódź - 12.42,8, 3) J, Szymański Opocznianka - 12.53,7, 4) B.
Rośniak Widzew Lódź 13.15,8, 5)
w. Chrosta LKS Bełchatów - 13.18,1,
6) A. Grosicki Tramwajarz - 13.18,6,
7) K, Rychlewicz LKS Bełchatów -

zmarła

I

tabela

Sląsk

22, 23, 43

w wieku lat 87

Widzew - Arka 0:0
Stal - LKS 2:1 (1:1)
Sląsk Wiola 2:0 (1:1)
Górnik - Lech 4:1 (2:1)
Pogoń ROW Rybnik 3:2 (l:O)
Ruch - Zagłębie 1:3 (1:1)
Legia - GKS Tychy 2:1 (1:1)
Szombierki - Odra 3:0 (O:I)
TABELA
1.

10~

4,

Kom uni kot Totka

Wyniki

banderoli:

1927

za podstawowy cel opracowywanych wniosków
przyW zakładach Dużego Lotka z dnia
jęto systematyczną dążność do umaja 1977 r. stwierdzono:
trwalania równowagJ między podażą
towarów nieżywnościowych,
LOSOWANIE I:
~?:rastając)'mti środkami finanrozw. z 5 traf. prem, - wygrasowymi ludności.
Dążyć do tego
pow.inno się m. in. poprz~z zmia- ne po 549.946 zł.
69
rozw. z 5 traf. zwykł. - wynę struktury dostaw, skierowanie
grane po około 15.500 zł.
4.539 rozw. z 4 trafieniami - wy_, - - . . . . gr~ne po 363 zł.
chodził 'pod zamkniętymi
zap01·ami
89.194 rozw. z 3 trafieniami
\VYmężczyzna
o nie ustalonej
tożsa
mo~cl i
został potrącony
przez po- grane po 18 zł.
ciąg towarowy.
Mężczyzna
doznał
LOSOWA1''"IE U:
bardzo cieżkich obrażeń ciała i prze41 rozw. z 5 trafieniami - wygrabywa w Szpitalu Barlickiego.
.l Godz . 11.50. Na ul. Zawiszy przy ne po 4,1.543 zł.
2.578 rozw. z 4 trafieniami
wyMarynarsklel, kierujący „Lubllnem"
Kazimierz Ch. uderzył w tył „Sy- grane po 1.065 zł.
54.508 rozw. z 3 trafieniami
wyreny" 1826 IF, a ta z kolei uderzyła
grane po 83 zł.
w „Stara".
(eh)

środowej

także

11111i111111ł111111i111111J111111111111111
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- LKS

Ateńskie

- Liczymy na dalszy wzrost aktywnoGcl aamorzą
du wiejskiego. Oczelmjemy od niego pomocy w re·
alizacji niełatwych zadań rolnictwa, w realizacji programu społeczno-gospodarczego rozwoju kraju.

I

._,____,_,_

* ... ""

obserwatorium zanotowalekkie
trzęsienie
ziemi,
którego
epicentrum
zJokalizow'.'no
w odległości około 45 km od slollcr·
Siła
wstrzasów wynosiła 4 stopnie
w skali Richtera.
Brak doniesień
o ofiarach w ludziach i stratach materialnych.
ło

skiej;

się wznowienia konferencji pokojoYJDO-rZą
wej w Genewie przed jesienią br.
z kolei sytuację w Afryce Południowej Waldheim określił, jako .,niebezpieczną 1 grożącą w każdej chwi(Dokończenie ze str. 1)
\
. jakOSCllowy
• .
li wybuchem".
wy j.a. k 1.
wz.rost proSekretarz generalny ONZ wyraził dukCJl róznych
towarów rynkonadzieję, li przed końcem br. osią- wych.
gnięty
zostanie
poważny
postęp
D
tu ~"""uk jd ryn'koweJ
w kierunku uregulowania sytuacji
o w:z.ros . P" c
rana Cyprze.
- co bierze się pod uwa~~ w P
ca~~ zespołu - ;i;irzyczyruc się P~
w 1nien
zmodyfiko~any . ostatmo
systef1'. .
ekonom1czno-fmansowy

·~·~~=--··~--=-.-..~·~-

Trzęsienie ziemi o natężeniu 5 stopni w skali Richtera spowodowało
znaczne straty materialne w prowincji Isfahan w poł'1dniowo-zachodnim
Iranie. Epicentrum wstrząsów znajdowało
się
w
odległości
okolo
430 km od Teheranu. Uszkodzonych
zostało
wlele domów we wsiach
w górach Zagros. na szczęście jednak ofiar w ludziach nie było.

•o-

rł

wymiana towarów rynkowych

•

ziem~

w Iranie

R

nierozerwalnie

Konferencja prasowa K. Waldheima POSIE
dOW•e
pa •

bardzo aktywnie włączyło się Koło
Młodych przy Związku Literatów
Polskich, organizując we wtorek
_'I
w Kl11bie 77 tradycyjny już, Tur- ••,_,.„""_„
niej Jednego Wier!iza. W tym ro-

t~~~~~~~:r~26 °fi:::~~~ lt~~~~l~

samopomocy
zaopatryw n:e
produkcji, cona rzecz tyc11
gospodarstw, rozwijanie i doskonalenie kontraktacji
oraz skupu płodów rolnych, a także coraz lepsze
zaopatrywanie ludności wiejskiej w towary przemysłowe i artykuły konsumpcyjne;
- Czynimy wiele dla zapewnienia rolnictwu od;>owiednięj ilości środków produkcji i rozwoju zaplec=a usługowo-technicznego rolnictwa. Mimo wielkiego wysiłku, jaki gospodarka narodowa podjęła i podejmuje w tej dziedzinie, rolnictwo nadal odczuwa
niedostatek .maszyn i innych
środków produkcji.
Tym większa jest zatem rola samorządu wiejskiego
w ich sprawiedliwym i prawidłowym rozdziale;
zecz zrozumiała, że wszystko, co wiąże
się z zapewnieniem wzrostu produkcji rolnej, przede wszystklm wykorzystanie każ
dego hektara ziemi, odbudowa pogłowia
zwierząt, wzrost produkcji zbóż i pasz, wykorzystanie rezerw, ulżenie rolnikowi w pracy musi interesować samorzątl podobnie jak wszelkie nieprawidło
wości zasluguJące na społeczną krytykę, wymagające
naszego bardziej skutecznego przeciwdziałania;
- Samorząd wiejski stanowi potężne ogniwo
cjalistycznej demokracji.
Ręko.jmią
jego dalszych
sukcesów jest wasze bogate, wieloletnie doświrdcze
nie, waS'Z dotychczasowy dorobek,
wasza wielotysięczna, ofiarna armia działaczy spółdzielczo§ci wiej-

związane z cał11 gospodarką. Od wszystkich jej działów, a szczególnie od przemysłu
wymaga się jak
najlepszego i najpełniejszego
wywiązywania się z
wyznaczonych zobowiązań wobec rolnictwa I go.spo-

itera ur

I

nasze

Na

czoło zadań
spółdzielczości
Chłopskiej
wysuwa się coraz lepsze
gospodarstw indywidualnych w środki
raz sprawniejsze świadczenie usług

D

Wczoraj w Miejskiej Bibliotece oraz wyróżni1miami: Danutę LePublicznej im. L. Waryńskiego, sińską i Jacka Leklera.
Ponadto
odbyło się sympozjum
nt. „Po- jury przyznało specjalne wyróż
wieść
kryzys, czy rozwój". nien!e biorącemu udział w konImprezą
tą
zapoczątkowano ofi- kursie znanemu poecie łódzkiemu
cjalnie Łódzkie Dni Literatury, Jerzemu Waleńczykowi.
które trwać będą do 16 bm. TegO'roczne Łódzkie Dni Literatury,
inaugurują stały cykl imprez, ma- ~ ~ ~ ~ ~
jących odbywać się co dwa lata

Na sympozjum przybyli: przedstawiciele władz partyjnych i administracyjnych miasta,
literaci,
naukowcy z UŁ,
bibliotekarze,
młodzież akademicka. Bardzo interesujące wprowadzenie do dysku-

-

•

Trzęsienie

sług;

dzkłczycn;

Rolnictwo

wiejskiego)

* ... *

0

'lódzkie Dni

F~~;:;i{~~~r!il~~:{ b~1 n~~:i:

naradzie aktywu

Piotra Jaroszewicza

N

-

0

W środę w gmachu ambasady SRW
w Paryżu, odbyła się druga runda
rozmów
amerykańsko-wietnamskich
w sprawie nawiązania stosunków
dyplomatycznych i handlowych mię
dzy o)m krajami. Na czele delegacji
SRW stoi wiceminister spraw zagrar.~morządu
nicznych Phan Hien, a na czele delegacji USA - zastępca sekretarza
wej i 1 społecznej zdobył sobie autorytet i zaufanie. stanu Richard Holbrooke,
wasz wysiłek, to liczący się w kraju wkład w rozwój rolnictwa i wsi, w społeczno-gospodarczy rozRzecznik delegacji amerykańskiej
wój kraju. Nic, co się dzieje w środowisku wlej- oświadczył, iż Stany Zjednoczone
sk:m. nie może być i nie jest wam oboj<:tne;
poinformowały
stronę
wietnamską,
c ntrum uwagi działaczy kółek rolniczych że USA nie ·będą
przeciwiać
się
i tch samorządu powinny się znaleźć pro- przyjęciu SRW do ONZ,
blemy należytego wykorzystania posiadanego parku maszynowego,
operatywności
w świadczeni.u usług produkcyjnych dla gospodarstw
indywidualnych oraz jakość i terminowość tych u-

8) J. Dziedzic - 13.30,6, 9)
K. Sadura - 13.34,0 obaj ze Startu
Tomaszów, 10) K. Damski Widzew
- 13.35, 8.
Po dwóch etapach klasyfikacja jest
następująca:
1) B. Nawrocki Start
Piotrków, 2) A. Grosicki Tramwajarz, 3) B, Rośniak Widzew Łódź,
4) J. Szymański Opocznianka, 5) w
Chrosta. 6) ~ Rychlewicz obaj LKS
Bełchatów, 7) J. Dziedzic, 8) K. Sadura obaj ze startu Tomaszów, 9) K
Damski. Widzew, IO) K, Kurzawiński
13.25,9,

Dnia 3 maja 1977 roku
w wieku lat 71 nasza
Zona, Matka, i Babcia

zmarła

najdroższa

t P.
MAIRIA

S.

WYCECH

Włókniarz Łódź.

Trzeci etap rozegrany
zostanie
w niedzielę, 8 maja w Tomaszowie I
Zbiórka zawodników o godz. g na
stadionie Pilicy. a zakończenie MWP
o laurowy wieniec „Dziennika Popularnego"
I
puchar
LOZKol
- 9 maja na ul. Promińskiego,
1
(ja, nie)

II

Pogrzeb odbędzie się 6 maja br.
z kaplicy cmentarza św. Rocha
na Radagoszczu o godz.
16.30,
o czym zawiadamiają w żalu
MĄŻ,

i

SYN, SYNOWA, WNtJKI
POZOSTALA RODZINA

lil•••••••••••••m

dzono metod!\
przetrwanie„.
ZSR~

Byclroelek-.
trownia w Bracku,
t. ważne ogniwo
ra411leckiego sy1te111u energetycznego,
dostarczajl\oe
ener&'lę
elektryczni\ wielklnt ukła
dom
prze111ysło
wy111 Syberii. Elek
trownła
bracka
Jest
całkowicie

~

!~

!~

I~

uułomaty11owana,

i~
J ~~

na jednej smlanie
pracuje łu
tylko
3 os6b.
CAii' - TASS

i~
i~

W tytule mamy, oczy·
!'1sc1e, olbr,mi ~krót my·
slowy, ale 1ak się zasta·
nowić, przesady nie ma.
Bo bez produkcji łódzkiej
Fabryki Zegarów - od
pewnego czasu Zakładów
Mechanizmów
Precyzyj·

••••=••••••••••••••••••••••••••••mamsi~n~h"~m-hffi~-~e
' ~ będzie oczekiwanych przez
~

~

L

~
~

~
~

lg-4y, ani od święta, ani na
co dl:ień, nie ciaje mi spokoju pytanie naJbard11leJ
lila naayoh es1W1ów podlita,,..we, a mianowicie, Jak my pokolenie
Nowej Buty 1 Buty
ilJ'ałowice'" praeujemyf AczkolJriek wystarczaJl\CI\ odpowiedzi!\
~ wielka ind'11ltrlalizaoja
lat
'9weJennych, fabryki, ntlasta, ko„lnle, huty, stocznie, drogi,
ło
łednak właśnie sprawa „Jak praeuJe111y?" ciJlgle wywołuje
dośli
nieJednolUe opinie, Nawet skraj~ Dei to można się nasłucha6
1111 ten temat I ezego! Jedni m6.t.tti eo chcecie, pracujemy śwlet
l!le, 4oskonale. Popatrzole na PolKę bH tego pnysłowiowego bielma na oku. Drudzy m6wlą: pratw.Jemy miernie, Włlźcłe tylko l10111 por6wnaJele DU • BosJana.... :Niemcami, FraJlC!unml, Japoń
tsykamL Gdsle nam clo Ich wyłajnołcl, do loh sprawnośoi I po-

I

"r

myllłowołcl prolłukcyJneJ.

PomłJ•J'9

prsynaJntnieJ aa
111erit11m całej
sprawy
moźna powiedzieli, ie wszystkie te
4yskusje, nie rezygnujące nawet 1
metody skakania sobie do oczy,
potwierdzaJ111 tylko najważniejszą
prawdę o nas: sprawa pracy nie
narzeje Ilię. Nie zwietrzała w na·
aeJ
iWiadontośoł, nJo zmęczyła
naa. Była I ciągle Jest tentatem
numer jeden Polaków, Jak u AnJllków pogoda.
hSio -

Skl14 taka eksplozja lego

łema

h, jaka Jest przyczyna Jego
swykłej

żywotności
temat ten nta w

te
1 dynamit'?

l

nłe

co sprawia,
10bi„ I urok,

odpowłedł lest taka: prastała się kwestią honoru
I
ambicji, a będąc dla wszystkich
Jedyni\ żywicielką, tym bardziej
wciąga nas w tryby dyskusji. Zna

MoJa

0&

mlenne, ze kaMa dyskusja o pracy nta niezmiennie kontekst głę
bokiego westchnienia: „gdybyśnty
praoowali lepiej, wydajniej, spraw
niej„." Ale nle tylko to wywołu
je takle namiętności 1 spory. Chyba istnieje, zresztą dośli głębokie,
pr;11eświadczenie, te jednak
nie

dla wszystkich praca

Ject

kWesłłą 'ejamil" l\Iuszl\ takie reakcje kr1111-

honoru 1 ambicji. I łakl
Ibn
drażni w dwóJnas6b. Zaw•ze qła
szamy swój wewnętrzny spneolw,
rotujemy Ilię wobee łych, którynt
nie spl-o, kt6ny eoble lelumpolelum. Dra!nl nae marnotrawstwo muu, nukanle wymówek,
usprawiedliwień I wyroznmlałośol,
dezor1snfzacja, unikanie spotkania
11 odpowiedzialnośołlł 1 próby tworzenia all bi.
Dr&łnl
nas to marnotraw1two
czasu, poniewał 11 tej gleby wyrasta wiele, bardzo wiele sła. A
pr6ol tego drażni nas odczuwalny
podział na przedslęwslęcla, kt6re
BI\ pod acmeg611Uł kontroli\ społec11llll ł cd11le wn711iko era Jak w Hgarku oru na te pnedslęwzlęcla,
kt6re 14y ni• -. pod kontrollł, H•
esynaJI\ Ilię piekielnie 6llmaozyó.
Tej ebserwacJl łowarzyny kolejne, ale cłębne westchnienle1 „&dyby na kaideJ budowie, w kaidym
układzie,
gdyby kaf:dy pracownik.„"
Spotkałem się run pewnego •
teorii\, te te efekty trzydziestolecia osiągnęliśnty bohatersk11i pracą
nielicznych, a głównie tych, którzy pracują na odcinkach priorytetowych, kluczowych, najważniej
szych. I że przesadzamy twierdZl\C,
:l:e wszyscy Jak jeden Mili manty
w tym Jednaki
wkład 1 jednakie usługi, Oczywiście,
trudno
orzec, kto Jaki nta wkład i Jakie
zasługi, ale w teorii tej na pewno
Jest źdźbło racji. Zmienłłbynt tylko słowo: „nlelicsnyoh" na słowo:
„więka:ośc". Na taklł teorię zgoda.
W tYnt nanym krytyoyzntle, a
niekiedy nawet w takiej surowości, mozna \ trzeba dostrzegać spory ładunek optymizmu. Czyź bowiem nie jest optymistyczne właś
nie to, ie untiemy ostro rozró:l:nia6 między dobrą a złą pracą?
Czyt nie Jest optyntistyczne,
że
nasz krytycyz111 zabarwiony jest
nle tylko osobistym punktent widzenia, ale I społecznym? Albo
gdy wielu ludzi mówi: „chcę być
lepiej wykorzystywany, chcę słu
żyó wydajniej swoimi kwalifika-

PRAWO I ŻYCIE
Na poczet grotących kar konfiskaty mienia,
grzywny oraz na poczet roszcze6 odszkodo·
wawczych dokonano zabezpieczenia mienia ru·
chomego stanowiącego
własność
podeJrzan~·ch. I tak: u Mieczysława K. I Krystyny K.
sabezpleczono pieniądze,
wkłady na ksląte•
czkach oszczędnościowych, llłotą bltuterlę, aamochód o8obowy I ciętarowy, u Eugeniusza H.
- wkłady ,na książeczkach 01zczędno•ciowych,
miotą bl:tuterię, samochody osobowe I ciętarowe
oraz ciągniki - łącznej wartości 1.400.000 zł,
• Mieczysława B. - pieniądze, samochód osobowy, samochód clętarowy oraz ciągniki wartości około llł tys, zł.
abezipieClllenia dokonano w czasie
śled:lll.wa toczącego sdę prrzeciw:ko
kilku osobom,
które ookarżono
o dokonanie prz.estępstwa. Kim
li\ te osoby? 38-letnia Krystyna K. i jej mąż Mieczysław są
właścicielami rolnego gospodaratwa ogrodniczego o powierzchni 11,70 ha.
Poza tym Krystyna K. zajmowała stanowisko kierownika punktu skupu
owoców i
warzyw w Białej · Rawskiej. Punkt należał
do Wojewódzkiej Spółdzielni OgrodJl.iczej
a Pszczelanptiej w SkiernieWlicach. Uposazenie ki&"ownika skupu nie było :rulskie 3.700 zł. Stanowiło ono chyba symboliczny
d-Odatek do budżetu domowego, opartego o

~
gdyż to oznacza, że jesteśmy
na dobrej drodze. Z jednym wszak ~
sastrze:l:enient: Polaków do pracy ~
pi6,

namawlaó nie trzeba, Polacy choi\
pracowaó I nie boli\ 1ię pracy, 1111
ozaay lłę smłeniaJI\ I praca wczoraj I uli - to dwie różne neoiy. Dlatego musinty alę pracy
uczy6, musinty się uczyli jak praoowa6 w nowych okolicznościach
historycznych i nowi\ techniki\.
Polskie ręce
są
wytrzyntałe,
sprawne, bez przesady złote.
Int, tynt polskim rękont, 1 pom·
nik 11 111ar111uru byłby maluczką
rekompensat,, Ale dziś słote ręce
nie wystarczają. Tam, gdzie umiemy praoowali, gdllie technika la·
•tępuje siłę rl\k, gdzie ręce
•Il
ntllldrym sterem techniki, tam
I
rezultaty osiągamy
11&d podziw.
Najważniejszy w
tym wszy•tkim
Jest Jednak atan etyki epołeczneJ i
etyki praeownlczeJ. A tu Jest do•
brze. Badania Adanta Dudka i Ada
ma Sarapaty wykazuj!\, źe Polacy
zdecydowanie, -niemal totalnie potępiaj!\ m. In. takie postawy1 stałe, przez niedbalstwo złe wykonywanie obowiązków; przychodzenie do zakładu w stanie n1etrzeź
wy111; stałe odntawianie pracy w
sytuacjach awaryjnych; wykonywanie „fuch" w godzinach pracy;
podejmowanie pracy
bez odpowiednich kwalifikacji, niewykony.
wa.nie norm minto ntożliwoścl Ich
wykonania.

O czym to wsz:;stko .łwia.dczy'
Nie lukrując sytuacji, na pewno
o tym, że minto utyskiwań istnie!e powszechna
potrzeba dobrej
pracy. Nawet więcej: istnieje kult
dobrej pracy. A również, źe stosunek do pracy nie jest wyłącz
nie określany
zainteresowania.mi
materialnymi
(„ile się da wyciągnąć"), ale motywami głębszy
mi: jej społeczną
użytecznością,

społeczni\ efektywnością. I świa
domością, że praca jest
obecnie
polską, socjalistyczną racją stanu.

Na takim stosunku do pracy możemy

śmielej

opierać

intratną

gospodarkę

ogrodniczą.

Małżonek

cd

każdego.

widać z danych zaczerpniętych z mazawierającego
dokładne informacje
o oskabonych, byli to ludzie bardzo zasobni, żyjący z dochodów, jakJie przynosi
dobrze rozwii..nięte ogrodnictwo.
Na razie mamy fakty, a te są następują
ce: w lipcu 1973 roku pomiędzy Centralą
Spóldzieln.i Ogrodniczych w Warszawie a
c;;entralą PZU =tało zawarte por..:>zumie-

Jak

teriału

przyszłość.

STEFAN KUBECKI

:ruie w sprawie ubezpieczenia kontraktowa·
nej
produkcjL
warzywniczo - sadowniczej.
Chodz.iło o zapewnienie rolnikom - dostawcom ochrony ubezpieczeniowej przed szkoda:rrJ. losowymi. Jest to znaczny przywilej.
eliminujący straty, jakie mogliby ponieść
na skutek różnych przyczyn nieurodzaju.
Takie okoliczności miały miejsce w czerweu i lipou 1975 r.:
gradobicie poczyniło
szikody w owocach. Wypłacono ods7.kodowanie. Centrala PZU w stycznau 1976 r. przeprowadziła kontrolę
prawidlowOOcl wyliczeń tych odszkodowań.
I wtedy „pękła
bomba". Wykryto nadużycia. Pani Krystyna K. jako kierownik punktu skupu była
odpowiedz.i.a1na za nadzór i ochronę powie-

Z

prowadził gOsp<:Jdarkę
z rozmachem,
ale
dodatkowo też zatrudniał srl.ę w punkcie
skupu owoc&w i warzyw w Chodnowie na prowizji.
Eugeniusz H., 52-letnl rolnik-ogrodnik z
Goślin,
prowadzi 22-hektarowe gospodarstwo rolno-ogrodnicze, a 29-letni
Mieczysław B. zamieszkały w Szwejkach posd.adał
takiie gospodarstwo
o powierzchni 13 ha.
•rym dwóm zamdeniono tymczasowy areszt
(aresztowani 30 paźaziernika 1976 r.)
na
poręczenie majątkowe w kwocie 200 tys. zł

~

nie z mężem, rolnikami-ogrodnikami i Ire·
K. kierowniczką działu produkcji
Wojewódzkiej Ogrodnilcżej Spóldzielilli w
Skierniewicach (zajmowała także fu~kcję
Iikwidatora szkód w Inspektoracie
wym PZU w Rawie Maz.) - wyłudziła na
sz.kodę PZU przeszło pół miliona złotych,
a usiłowała wyłudz,ić jeszcze około 400 tys.,
Jak to robiła? Sfałszowała umowy kontraktacii jabłek,
zw~ększając ilość zakontraktowanych owoców. Na fałszerstwie umowy Ęugeniusza H. uzyskała dla niego 340
tys. zł, z czego dla siebie wzięła 10 tys. zł,
a dla męża - 20 tys. zł.
Mieczysław M.
dał jej 50 tys. zł za sfałszowanie jego umowy do wyliczenia 860 tys; zł odszkodowania. Nie udało się.
Własnie wkroczyła
kontrola i wykryła fałszywą umowę. Udało się jej jednak wyłu~ić dla siebie i jej
męża 150 tya. 11ł i dla Lucjana K. 14 5
tys. zł.
'
Jej mąt Mieczysław K. OSkartony
jest
nie tylko o wyłudzenie 500 tys. zł od Inspektoratu PZU praez współdziałanie z żoną.
Ma jeszcze jeden zarzut: od 1973 do
października 1976 r. w Chodnowie prowad~ na zasadach prowdzyjnyoh p.mkt skqi-

ReJ<mo-1

~

~

~

~

Chodzi • traktometry urzą
dzenia wymierzające · czu pracy
ciągnika. Jeszcze w bieiącym roku ma ich powstać IS tya., by w
1981 r. dojść do 83 tys. Łatwo powiedzieć: dojść do 83 tys. Takiego fwałtownego skoku i rozszerzenia produkcji nie może by~
bez skoku lnwestycyjne10.
Nie chodzi tutaj tylko o uupołnionie maszyn. Chodzi także
o
mury. Przed wojną, w starym
dynku I czerwonej cegły przy ul.
Wigury, był jak to w Łodzi
- zakład włókienniczy. W czasie
okupacji produkowano tu zapalniczki. Mimo, że Niemcy zdążyli
to i ewo wywieźć, trochę urzą
dzeń pozostało. Po wojnie fabryka
ruszyła· nie z produkcją włókien
niczą, ale... cyrkli zwyczajnych
szkolnych cyrkli.
Pierwsze budziki wyszły rtąd w
latach pięćdziesiątych. Wychodzą
w tej chwili dalsze, estetyczniejsze
i chyba niezłe, skoro nasza Fabryka Zegarów objęta została priorytetem przypadającym fabrykom
!l-rodukującym na rynek. · Na budzikach nie poprzestano. Znalazło
to swój wyraz w zmianie nazwy
na Zakłady Mechanizmów Precyzyjnych „Mera-Poltik".
Budziki
przestały dominować w produkcji,
choć ich ilość nie spadła. Łódzka
„Mera-Poltik" jest jedynym producentem
szybkościomierzy
do
wszystkich pojazdów z wyjątkiem
„Fiata 125 p". Jest jedynym producentem tachografów (połączenie
zegara z szybkościomierzem).
„Mera-Poltik", to także automatyka przemysłowa.
Reprezentują
ją sieci czasu centralnie sterowane zegary, np. kolejowe,
na
statkach, w stoczniach, w dużych

pu owoców i warzyw I oszukiwał dostawców. Przy dostawie wpisywał mniejsze ilości owoców w stosunku
do
rzeczywiście
przyjętych, a kiedy owoce odbierano pisał wyższe ilośoi. W ten sposób uzyskiiwał
nadwyżki i ap.rz.edawał
je
na nazwiska
fikcyjnych osób, które owoców nie dostarczały. Uzyskał dla siebie 100 tys. u (wszystkie sumy tu wymienione zawarte są w
oskiarżendu). Następny zarzut dotyczy kupna 158 arkuszy blachy falistej pochodzącej
z kradzieży, a ostatni zarzut - nielegalnego handlu dolarami
(kupił 2.500 dolarów
USA).
Irena K . - 34-letnia kierowniczka D~łu
Produkcji
Ogrodniczej · w
Wojewódzkiej
Spółdzielni w Skierniewicach (zarobek miesięczny 5.800 zł) oskarżona jest o pomoc
w wyłudzeniu pieniędzy od PZU przez wyżej wymienione osoby. Zgodziła się bowiiem
na fałszowanie umów, zapollll!nając (za odpowdednią zapłatą) o YWojej odpowliedzialności za mienie społeczne.
Wszyscy oskarżeni przyznali się do poprzestępstw.

Odpowiadać

.J~k '!ynika .• aM llll.rawy, w Woje~z
kleJ Społdziel_m Ogro.dmczej I Pszczelarskiej
W: ,SkiernleWicach ~1e pri:estrze!tano P1:llep1Sow o traktowan!u drukow w1eloletn!ch
untów kontraktacyJnych jak~ druk o w
ścisłego
z ar ach o w am a, a
poza
ty111 n i 11
e g z e kw o w a n o obowiązku
sporzątłzania
przez poszczeg6lne pnnkty
skupu owoców i warzy\v sprawozdań tzw.
wynikowych na zakończenie kontraktacji.
Brak ponanowania przepisów ntiał więo
swoje miejsce i wpływ na sprzyjające warunki c1la powstania przestępczej inic;ia.-

tywy.

••

wierzchnia 1)0d manyny, jednak
bez tych wszystkich dodatków inwestycyjnych, które czynlĄ lnwestycję jeszcze bardziej atrakcyjni\
dla załogi, bez 1ocjalnej otoczki.
Dlatego do tej pory „Mera- Poltik" nie ma stołówki bo nie ma
gdzie jej urządzić. Oglądałam pokoje śniadaniowe (bardzo przy:
zwoite), niezły bufet. Ale stołówki
nic nie zastąpi. Zaplecze socjalne,
w tym gabinety lekarskie. urzą-

„

Oglądałam
także w
towarzy-!
stwie zastępcy dyrktora d.s. in•
westycji - inż. Tadeusza Nowiń
skiego, hale zmodernizowane
(1
zielonymi roślinami - brak tylko
firanek w kwiatki) i hale po mo_.
dernizacji. No, różnica jest oczy•
wista. Porównanie „Mery-Poltik"
z niektórymi zakładami przemysłu
lekkiego także
znajdującymi
się przed skokiem inwestycyjnym
- wypada na korzyść „Mery-Poltik".
Trwa więe ntodernizacja
Iła·
rego i jednocześnie przygotowanie
do nowego, Przybierze ono kształt
5-kondygnacyjnego
budynku połl\CZOnego przewiązkll 11 duźll hallł
produkcyjną. To 250 mln zł, z czego połowa przypada
właśnie na
mury. Załoga Łódzkiego Przedsię
biorstwa Budownictwa Przemysło
wego nr 1 w najbliższych dniach
wkracza na ciasny fabryczny dziedz!niec. Nie będzie łatwo ani bndowlanym,
ani
metalowce• •
•..Mery-Pol~lk". Wle,dzą oni jednak,
ze z chw1l1l zakonczenia budowy
otrzymajll ło wszystko czego ilo,

I

tej pory nie miell. Pn:yzwołte ~
plecze socjalne, stołówkę, świetlice,
antbulatorium
lekarskie.
Nie
pnesadzlmy, Jełll powt6rzy111y •a
dyrektorem, ie załoga
czeka na
budowalnych • utęsknieniem„.
A rolnicy - na efekt tej inwestycji, - na nowe .cillgn!ki „MF•
U!'s~s •, w p~odukc.11 ktorych
I
Łodz ma swoJ udział.
•
A. PONIATOWSKA

I

Butapren
22 kwietnia o godzinie 9.30 rozpoczęla aię na faiac.h eteru rozl?"!I•
wa pTzeciwko Bat1ipnnowi. Nie wi11cie, kto zacz? Więc poslucha1cie.
Butapren, co w11nikało z oświruiczema w11bitn11ch ekspe!t9w '!"'~
m11ała akórzainego i obuwniczego, jeat oskarż<mll o ro, że me klei ~
t'l'zeb1i. A także o to, że kiedyś kleil, 11 teTaz nie kl11.1 oTa2 o to, ze
po poddooiu
p1'oceaowi udoskonalenia, znacznie się pog0Tsz11l, zamiG$t popraiwić. W re.zultacle skutki aq fatalne i 1tt1'1it11 idct w g'l'Ube

oa

pieniądze.
Słuch.alem

ttlch

a.kaf'.łei\

Ja.Jr. urzeczon11.

Bo wreazclel Wreueie po wielu bitw<14!h moich kol~gów .• lmtniJI
dzienntkankieJ o dobr11 but dla Polaka - fT!G'"!-11 wmowa.ieę. Wit•
ce}: maim11 winowajcę kc>nkTetnego, a nie 1a.kiegoś tam anonima.
Nie V ogóle kogel, nie - jak WIZ!llCY m11lleli - przem11Bł produkujqell buty. ale Bataprm. .Puemyd roblqc11 but11 Jest czuat11 Ja:le
łza ł poa wuelkimł podejnenłami. A to ważna wiadomość. Dotyc~
e - człowiek wchodząc do aklepu s butGmi, oglqd1ijąc olbrzynu4
maaę towar~ct dla nóg, kie'l'ował wictz1inki pod adresem przem11slu. Cz11tal: „Ozimek", „Rado1kór", „Chełmek'', „!'odhale" i . slal .i1li
swoje gorące pozdTowienia, I byl w błędzie. W te3 sytuacji me dziw·
nego, ze krytyka, łącznie z pozdrowte-niami, nie odnosil_a skutku. A
na.wet d-Omniemywa.m, że pTnm11sł robiąc11 but11 mógł się czuć ł pokrzywdzony, i podrażniony.
Od 22 kwietnia. - prz11Jmijmy to do wfodomo§cl - kr11tyk11 MZeż11 kierować pod adresem Butaprenu.
Prou11 •obie bowiem w11ob'!'azić, Ż• ten ca.l11 Batap1'en Jest prsv
tym wszy1tkim nieslycha.nie pe1'fidn11. W fal:>Tyce trz11ma, na stanowl8kach kontroli trzyma, jeszcze ja.koś tnyma w tramporcie, natomiast przestaje trzymać w kontroli handlu, a już wca.le
nie chce
trz11mać na noga.eh. No ł narzekania r>b11wa.teli, reklamacje.
Wedle
ocen ekapertów s przem111lu tkórza.nego i obuwniczego, aprawcq a:t
67 proce<nt braków wt1k'l'ytych w batach Jest Buta.p1'en. Lecz proszt
stę nie martw4ć. Z inn11ch .fródeł wiem, o czym donoszę, że prze•
m111ł ak6'!'zan11 i obuwniczy t'l'z11ma 'l'ękę na pulsie, a k1'11tykę klientów uwa..ta m 1łuaznq, uzasadnionq i nie podlegającą żadnej d11skusfi. Ili łn. nad But'l'aprenem
zostanie zwiększo11G kont'l'ola, "'
związku -s czum jeat duża nadzieja, że baty nie będq się rozwalać
na nogach, ale przed zapakowaniem w pudełka.
Na. tym jednak nie koniec. Na tej 14mej fG.lł eteru, równie.ł Jł
kwietnia., dowiedzialem się o innych przedsięwaięcfoch. Mia.nowicie
kMa. pa.nctwowa w11a.aygnowala 2 miltardu 166 milionów złotych na
nowe inwest11cie.
Zbuduje się hale, sprowadzi się nowe maszyny,
powstaną nowe ma.ce. Wskutek tego produkcja. ma się zwiększ11ć o
103 miliony pa.r bwtów, s czego 75 proc. otrzyma rynek wewnętrz1111. Człowiek, kt6Ty rzucał w ete'I' tymi liczbami, zapomnial w fer•
wone tego optymizmu odpowiedzieć, co dalej z t11m Batap1'enem.
I wcale mu aię nie dziwię. Ludzie u ncu kocha.ją inwestyćje, kochajq jak się w.mori, buduje, j1ik się sprowadza.. Kocha.jq też zabiega.I
o inwestycje, kocha.ją stat w okienku kiu11 państwowej po środki,
naklad11. Ale nas, azaraczkówt.. inteTeaaje i jedno i dTugie. Chwał11
inweatycjom, ale co d11leJ z l1afoprenem? Nieatet11, Butapren gloau
nie .rob'!'ał, ponieważ jest zupelnie z inne; br1iniy i byl na fali eteru
nieobecn11. Butapren, trzeba wiedzieć, pochodzi z b-ranży chemiczne;.
Kiedy lłię o t11m dowiedziałem, zmieniłem zdanie.
•
Tu jest pie. pogrzeban11! Toż to przecież winien kolega! KolegtS
s chemii. Więc skoro ta.Je, da.wa.j! Nie żalr>wać, można S-Obie nie tylko pokr11t11kr>wać, 1ile i orkaTżać.
Wobec taikiego obrotu sprawy Butapren glosa nie sabr1il, tak
•tę ze zdziwienia za,klell11 usta.
Zaś p1'zem11sl 'l'obiący buty będzie
robił awojq maaę towarową, sqdząe, że robi baty dla nas.
TOMASZ JERKO

mu

będą

przed Sądem Wojewódzkim w ~. Na
pomoc wezwali wielu obrońców
(malżeń
~two K. ma aż trzech obrońców, w tym
Jednego s Warszawy, Mieczysław B - tyluz).
.
~rz.estępstvJ:o ~tafo na gruncie pCil'~u
m1erua ludzi wielce chytryc.h, po.st~uią
cych ~ez skrupułów, dorobkiewiczów: k~ó
rym c1ąg1e ~ło było tego, co pos1adaJa.
Chleb ma rogi - spycha z drogi - głos.i
ludowe porzekadło. Ogrodruków"'!lotentatów
dobrobyt z~pchnął na drogę przestępstwa.
Ale mamy Jeszcze, do cz:i:~enia ~ warunkamd dodatkowynu, sprzyiaiącymi
przestępcorn:

By to wnystko osiągną~. trzeba
nie tylko wytężonej pracy szarych
komórek, ale także odpowiednich
pomieszczeń. Nowoczesne, w dużej mierze importowane maszyny
wymagają miejsca. Załoga przywykła już do niewri:ającej modernizacji przebudowy i remontów.
Przeżyta ona do tej pory jeden
tylko skok inwestycyjny - na poczatku lat siedemdziesiątych. Przy
była nowa hala produkcyjna, po-

bu-1

Zofia Tarnowska

pełnienia

ną

~

rolnictwo traktorów „MF·
Ursus'',
doskonalonych
poprzez wsp6łpracę „Ur·
susa" 1 brytyjską
firmą
„Massey - Ferguson
Perkins''. Produkcja Ich
ma ruszyć
niebawem
stopniowo ale w sposób
zdecydowany wzrastać w miarę rozbudowy „Ursu·
sa'• a takie m. in„. Fa·
bryki Zegarów, kt6rej w
udziale przypadła rola ko·
operanta w tej waineJ
produkcji.

fabrykach; jeden automat steruje wszystkimi zegarami. W „Merze-Po'ltik." nastawiono aię nawet na produkcję urządzeń
do
sterowania procesów technolo1icznych tam, Idzie w grę wchodzi
czas. Automatyka, to więc także
kierunek rozwojowy przedsiębior
stwa.

rospodankl\,

ZSRR. Turkmenia
s hodowli
koni rzadkiej rasy achałteklńskiej.
Niezwykle silne i
wytrzymałe, ncze&ólnie lłobrze apisu
J!l lię na torach
wyścigowych.
Sil
bardzo ponuklwane na międzynaro
dowych aukcjach,
gł6wn1e w USA I
Meksyku.
CAF-TASS
słynie

r
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PODPIS
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ZOBOWIĄZUJE

N. P.: Podżyrowałem poiyezkę nowemu 'lcoledse s zakła:S du. Pierws7.e raty spłacał jak irzeba, ale potem
kiedy ~
zwolniono ro z pracy za łamanie dyscypliny - przestał troszczy6 1łę o zaciągnięty kredyt, Nie kwapi się tez z podjęciem
nowero zatrudnienia - w 1amian
chwyta się różnych dorywczycb saję6. Tak wtęo prsynło mi spłaca-O eudzy dług, a _
::: ja mam przecież na utrzymaniu nie praeuJl\Clł żonę i małe
:
dziecko. Dlaozego nikt nie poinformował mnie w stosownym
czasie c1ym. grozi . złożenie podpisu .i żyrowanie pożyczek? •
:
RE_D.: Widać nie. zadał pan sobie trudu przeczytania po:
uczenia na blankiecie, na którym
złożył pan swój podpis.
:Z: Znalazłby pan tam bowiem wyjaśnienie mówiące, jakie obowiązki ciążą na poręczycielu. Podżyro\l\·anie pożyczki
to n.ie
tylko. grzecznościowa przysługa, ale równocześnie zgod~ na za: warcie umowy, z którą łączą się określone konsekwencje. Totez, aby odzyskać swe pieniądze, musi pan wystąpić do sądu
przeciwko byłemu koledze o zwrat spłaconych rat.
(lll
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Ro!chiełrnkowe

dziwy
Prus lata hand4ll J>n!f.l!wt1c:rana• do razowego
ptecz11wa
zalecanego przez lelcarz11 i dtetat11ków. Teraz z kolet uaUu1e
odzwyczaić, bo =wet w t4k du-

iał

żych

placówkach
jak p<Lwl!on
prz11 ul. Pojeziertkle.1 Z/I
lub
sklep piekarniczy pl'Z"JI ul. Lutomtenklef, ntkt n!e ulwladczy
kawałka „graha1na". co najw11-

lację ze spotkania z przedstawicielami ZUS. Dziś dalszy eiqg odpowiedzi na interesując• naszych Czytel·

ł11m,

nlł,ów

od

dumam m.ircu:.

casgo 2atd11

nact

1.0łofotwe

:i:aopałr••nle placówek
=•ugo
nowo zreO'l'gantzowClnego handlu.
Od ~włd:timtllę"
lclerownlków
alctepow
czy rcn:d2tetntll:a? · .A

mogtob11 uleżeć od runów I upodobali lcttentóu„.

J>THcteż

St. Swler.tewai.t
ul. Jana 17

Dla ludzi
„złotego wieku"
Coraz w!4ce; mówt •14 " hLataru:wcll, oczeleukcych
pomoc11. Sprawa ta nie jett dla
na• obojętna. Pr:r:cd dwonw& &Gil/.
na ;ednej s lelco:ll wychoWGnła
ob11watel•ldego, podjęlilm11 akcję JIOd lcierunld•m neta.Wf w11ddach

ohowawc•11nt

-

mgr Czestaw11

która zachęcUa na•
do pracy na rzecz ludzi starn11ch. Od łfl.1 pory, po :rajcctctch
1ercc11.1n11ch, staramy .ie pomagać aentorom w rożn11ch
zaję
ciach domowych: robimy Im :z11kup11, aprzqtamy, ptszem11 Hst\I,
a kiedy trzeba - to ł podania.
Naszq akcjq %ałntere1owa! 1\4
zeapó! Pomocy Zdrowotnej OArodek
Optekuna Spotecznego
l..ódt-BaŁuty. W marcu mtelUm11
bardzo poż11teczne
apolkanie z
J>Tawnlklem, p•11chologiem, aocjologlem I lekartem.
Wręczono
nam !egit'llmacje Mtodzidowych
Terenowych Opiekunów Spo!ecznych.
Zaznaczam11, że jeateśmlf
jedyną klasą ze wn'll•tklch 1zkó!
średnich w Łodzi, któri1 prowadzt taką akc:l11 i propaguje hasto pomoc11 dta ludz> „ztotego
ł.clbu1iowej,

włeku".

Nagrodq dla na• .ą mtŁ• •Iowa t uśmiechy starych, zm4czonych t11ctem ludzi. Pro.tm11, opubUkujcle nasz llat w wa1re.1
gazecie, ab11 m!octzieł
inn11ch

s:ikó!

wlączy!a

•le do lalde; alt-

cjt, jakq my prowadnm11.
Pozdrowienia od gruw opteltvnów apo!11czn11ch prze•!lła klasa
III b XI LO
łm.
Michała
Kajki wraz z U111chowawczyntq
Jcla•11. mgr C:r:calawq Ubuatowq.

W niepnyjemnei ·
sprawie
Ja

w

•prawie

kar11godnego

nit porządku panującego na klatce •chodowej, korytarzu, 11 nawat w windzie w posesji
J>TZl/
ul. Narutowicza 40, znajdujqcej
stę tut obole hotelu ,,Polonia" I
restauracji „zacta:z:e". Nteporrą
delc
cz11ntq
po.nowU,
lctórz11
przebrali mtarc pł}qc w owej reatauracfł
lub pobl!aklm pcLrku.
zamianę
klatki t lcorutarz11
szalet u!atwtet łm goietnnle uchylona brama t ntczym nłll Mlteresujqea nę dozorczlfnl.
Lokatorzy kllkakrotnk :luł u1ttowall zaradzić z!u, al• tntcrwencje w Stacji San.-Epld. t w
MO net dłuższq metę nie odnto1!11 •kutku. Mote wtęc w sprawę
wejrzy wrencte admłnłltracja t

•a

zastanowi 11ę, jakie przedtłęwt.lqć
krokt,
aby •tan budynku przy
ut. Narutowicza Ml nie komJ>Tomltowal jego gospoctarav.
J, w.

Ginie wierzba
Przy

u!. Slerakow•klego

41/!JO

rośnie płęlcnci wierzba. Nwdl~o
jut będste ona ctesz11ć naue ocz11, gd11t groił je1 zag!ada: od

wielu miesięcy do:torca, zwany
dzl.ł
gospodarzem, mc&ga11nuje
wolcó! niej opadajqc• lllct. ł łn
n1 odpadkł. Gd11 swracamy net
to uwagę admtntetracjt przy ul.
Ltmanowakiego 111, w1pomtnajqc
o wiosennych porzqdkach, ta mówł o braku transportu.
A •to•
wokó! wteuby rośnie.
Lokator lee&

cano, mozły być tylko podatkiem
od wynagrodzeń.
- Po 13 latach pracy w jednym
zakładzie zachorowałam i komisja
lekar1ka uii:nała mnie za inwalidkę
m grupy. Odt!ld zajmowałam się
chałupnictwem. We wruśniu koń
caę 60 lat i występuję o zamianę
renty na emeryturę. Osy wtedy
r6wnom:eśnłe s emerytur!\
otrzymam podwy:Ui:ę, kt6r11i wprowadsa
nowa ustawa?

W ubiegłym tygodniu wydrukowaliśmy obszerną re-

:i:najdz!e „i>!onwłt". Tymczantelctórzy mol :rnajomt
chwale{ ał4,
ż•
natraftct:lq w
•w11ch ktoskctch
lub •klepikacli
n11 wen• buteczJct - sirahamkt.
Htn

to

Jagadnienia.

iui7ni11nm zalie&e~m
inwalidów. Jednocześ
w niepełnym wymła
i sarabiam 2 tys. zł
miet1lęasnie. O:&y
nowa
u•b.W"a
sMwala mi więkae sarobki?
- 'l'ak, bo podnosi &ranicc roc:me&o llarobku z 24 tys. do 36
tys. zł dl.a. tych rencistów i emerytów, którzy wykonuj!\ w uapołecznionym
układzie
pracę
wymacając, wyt.szeco wyluztalcenia
(ł maj' je) albo pracę eksperta,
nec:s.o.inawc7 lub tł\lmac:&a pr.zysięcłe&o. Za~ien.ie min. pracy,
płac i 1praw 90ejalnych (zam. w
MP :nr ltl7), kierując si41 1zcsec6ł
n7rni potrzebami &ospodarki narodowej, dopuszcu tez 36 ty1.
kwotę zarobków dla techników i
mistrzów dyplomowanych wykonujących prace wymagające kwalifikacji technika.
- Razem 11 eórk11 - uczennic\
ołnymałam
renłę
rochinlll\ po
smarłym mętv. Osy I ile moaę do
niej dorobić?
- Jutem
•• Il arupy
nie pracuję
rse roclzln

Odkąd przesdam na rentę,
wykonuję pracę chałupniczą. Clly
t.eru będę mog-la zarabiać wię
cej bez obawy 11awie1senia renty?
-

Nowe przepisy, które wesuy
w :i:ycie i; dniem l maja, przewidują, że zarobek 11meryta, rencisty lub osoby p0bieraJąc11j rentę rod7'inną, uzyskiwany 7' tytułu zatrudnienia w niepełnym wymiua ozaau pracy, wykonywania
pracy układc&ej, umowy-zlecenia,
umowy o dzieło lub ajencyjnej,
Die powoduje uwieszenia otrzymywanych lwiadcz.ń ZUS o
ile
nie przekracsa kwoty 24 ty1. zł.
rocxnie. Tak wi~ wysokość: dopus:r.culn.ych dla rencistów lub eme
rytów zarobków jest tera:r. identyczna - be:i: względ:U na to, j~ką
wykonują pracę
(k1e<lyś wyuze
zarobki były możliwe tylko
w
handlu i usługach).
- Ozy I na Ile smlenily
się
pr:i:episy dotycz!loe moiliwoicł sarobkowych osób, które wMeśniej
prseszły

a.a

emeryturę?

- Prsepisy dotyc:Mlc• tej 1rupy
nie uległy smianie, zatem w dalazym clą&u mogą on• wykonywa~
utrudnienie jedynie na podstawie
umowy ajencyjnej, wnowy-zlecenla i o dzieło.
- Wskułek wypac1.k11 pr:zy prae7 1tałem się inwalld111. Zaliczono
mnie do m rrupy. W Jakieh rranlcach mog11i Ilię kntaUować moje urobki?
- W stosunku do os6b pobierających renty inwalidzkie lub rodtlnne z tytułu wypadku
przy

l..odzloan1e denerwujll się, gdy w1dzi1 jak przejetdtające ulicam1 miasta samochody c!ętarowe przewotące
węgiel l koks, ro1rzuc•j11 po jezdnl
11w6J załadunek. Samochody jadące
za nlm1 rozgn1ataj11 go na
miał,
który wznosi się w powietru i dodatkowo je zanieczyszcza.
Kogo winić za to marnotrawstwo
i bezmyślność!
~adowaczy, którzy
byle prędzej i byle jak ładują na

BSM „Loki.tor" wyjaśnia nam
piśmie, ie wcale nie
boi 1ię telefonów (nawet anonimowych)
srlanaj~ych
jakiei
uterki esy awarie. Natychmiast
wnysłkie tero rodsaJu scłoaenia
8łł odnotowywane w aclminlnracJI
e.ieclla i likwidowane na błeilłCO
przez
sł1d:bę
komerwałonklł.
Admlnlltracja J„t więc wtlsięcs
na
mienkańcom sa Informacje,
któr11 w ten sposób
npoblecaJ111
więknym awariom.
Co pewien okres wny1tkie bloki
Ił! poddawane przedttdowl technicEnemu. Ale lokatony sawsze
łll!lybciej dojrzą Jakąś usterkę. I:-lał11ro tak cenne 'li! ich uwagi.
Tak włAinie byó powinno.
I
ehyba Jednak jest, bo w ostatnim
) uasle 1karg na adminllłraoJe Młe
iłowe RSM „Lokator" 11rawte nie
Przyjemnie o tym pisać. M

„.

I DWW ~ •

-

i

W. P.: Na posiadanej działce wybudowałem domek eampinaowy. 81\ w nim wprawdzie tylko niezbędne meble i sprzęty,
ale i one maJ111 okreHon111 wartość. Cholellśmy więc wiedzieć,
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Krytyka
____
_

w rozwiązam·u bonam praez
sprawy. Chodzi bowiem o coś więcej:
%o prawd.2liwie wychowawczy i naślad<YWnicuwa god~ ny sposób zalatwienia tej tak pr-zecież zwykłej na
~pozór, szeregowej interwencji, wyrażający się .szyb;,, ką reakcją na potrzeby spole=e i wolny od biu~rokratycznej mitręgi tryb slużoowego dzialania.
~ Przypomnijmy: w końcu marca br. --ukazal się
~w naszej gazecie artykuł o trudnej sytuacji osiem~nastoletnie.i sieroty. wychowanki
domu dziecka,
~której w momencie „u.'!.amodzielnienia" ta placów~ka nie zapewniła pracy, ani mieszkania.
~ Już na drugi dzień <>dezw.aly się teiefo.ny. Z ku~ ratori.um przekazano nam wnioski
z dokonsnej
~w domu dziecka inspekcji i podjęte w związku
tym decyzje. Dzwoniły zakłady pracy - odzie~ :Wwe i konfekcyjne (dziewczyna ukończyla zasad~ ruczą szkolę krawiecką): ZPO im. Próch:nika, ZPDz.
~ „Delta", Spółdzielnia Pracy „Kan.fekcja", wyraziły
~gotowość zatrudnienia u siebie sieroty, za1ntereso%wanie okazał Urząd Spr.a>w WeWil1ętrzlllych Urzędu
~Dzielnicowego Lódź-Sródmieście I pomógł w z.a~ latwieniu zameldowania, czytelnie'Z<ki proponowaly
~gościnę w swych dom.ach.
~ Telefon od dyrektora Wyd7liału Gospodarki Ko~ munalnej i Lokalowej był lcrótki:
„Przyjdziemy
~z pomoc!\. N l\ przełomie kwietnia i maja sierota.
~ wra?: z bratem
(równief: wychowankiem domu
~dziecka) ołrzymaJĄ z pull miasta mieszkanie zaudzielonej pomocy

~ lesnych problemów, zasyg:n.ali7Dw.anej

za

Cl)

Automat znów działa
W końc11 lutego otrzymaliśmy
list od pacjt>ntów z oddziału urologicznego Szpitala im. Pirog-owa,
że od
kilkunastu dni nieczynny
jest jedyny automat telefoniczny,
z którego chorzy mogą, dzwonić do
rodzin I znajomych.
Podjęliśmy
interwencję. Po prawie dwóch
mieSil\cach otrzymaliśmy z Dy1·ekcji Okręg-u Poczty i Telekomunikacji wyjaśnienie, te uszkodzenie zostało
usunięte i automat
pncuje sprawnie. Po prostu ktoś
zablokował automat wrzucając niewłaściwą monetę.

~ czytel'llli.ków

zz

Dyrekcja poczty twierdzi,
te
znów przybrała fala dewastacji
automatów I blokowania Ich przez
używanie niewłaściwych monet i
innych przedmiotów.
Ekipy naprawcze mają więc pełne ręce roboty. Zlecono im jednak, aby w
takich placówkach, jak szpitale,
częściej kontrolowały automaty a
takie napra.wiały je w plerwu.; ~ stępeze".
koldno.iei.
łlł
i!M}fll

•111
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Czytelnicy mieszkający na. lio:ainach w rejonie ulic Srebrzyńska
- Długosza do niedawna
mieli
spor. kłopoty ii: nabyciem podstawowych artykułów apo:iywczycb.
Duży sklep przy ul, Ossowskiego
4 był zamknięty, a sklep w pobliżu ul. Wa.piennej w dług-im
remoncie. Do teco sklep pny ul.
Dłuaosza 28 często bywał otwarty
tylko do codz. 14.
Prsek&zaliśmy sprawę poleskiema Wydziałowi Handlu i Usług,
lecz · urzlld jest zdania, :le mieszkańcy w swoich pretensjach przesadzają.
Faktycznie, dwa sklepy
były zamknięte: w jednym koń
czono remont, w drugim Jcompletowano nowy personel, gdy~ poprzedni trzeba było przenieść do
innych placówek w związku
z
ujawnieniem manka. Ale
to inne okolic1ne sklepy spoiywcze praeowały bez zarzutu.
C. na tio ok.ol<iMnł mienk~

('819)
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sklepy

1

~

wyjaśniają ~kwitowania

Pozostałe

„Lokator"

0

=

NA WęGLOWYM SZLAKU

Instytucje
w kolejnym

B. Z.: Oinymaliśmy w dnie nowe mienkanie. Dzięki pomo·
cy rodziców wyposaiyliśmy Je w nowe meble, dywany Itp,
l: Mamy te:i: trochę cennych rzeosy, m. In. w postaci biżuterll.
::: Cz:v PZU za.pewni ochront: całemu naazemu dobytkowi?
.RED.: .PZU ubezpi~ mies~ ~ olfltla, kTadzieży, zala;:i1a. Jeśh ruchomości si! ubezpieczone na sumę odpowiadając!l
:: ich rzeczywistej _w~rtośc1, szkody, jakie ponosi właściciel Sil zre~i~k~wpa n~~~ ~~un~:użm, ale łodpow iedztiakl~ohść PZUd z!1 ózaginię
:
..
. ra
e Y .z w aman em a 1c prze miot w, jak
:
b1zut~rla, zbiory kolekcJonerskie, papiery wartościowe, ogranicza się do 30 procent sumy ubezpieczenia wszystkich ruchomości· domowych.

pracy lub chorób
:aawodowych,
renty kombatanckie, a takt. renty rodzinne po poległym źołnie
Pierwsq podwyżkę uzyska
rzu lub inwalidzie wojennym albo pani ju:i: teraz, w maju. Potem,
wojskowym - nie istniej' o&rani- po przeliczeniu renty na emeryczenia zarobkowe.
turę, korekcie ulegnie
również
wysokość podwyżki z 410 na 550
- Je8'em rencist\ u'nulnionym złotych.
czy ubezpieczenie naszero łódzkiego miesi ·a1tia zapewnia ochrow niepełnym wymiarze o:i:asu pranę mojej „letniej rezydencji", czy też tracba jll! uzupełnić doNa czym polera złArodzenie
da.tkowl\ umowl\ • PZU.
cy. Czy niezależni• od niej mon
podjlłÓ praoę :&leeo)Ul? Wynagro- zasad sawleszania renty lub emeRED.: Nie 211.pewni'a, Wteż !!la ochrony lel powin111i Państwo
dsellie sa Dilł przekracsa jełlnak rytury w razie przekroczenia doza~rze~ dodatkowe ubezpieczenie. Może ono obejmować tylko
puszczalnej dla danej osoby kwo'150 sł miellięoznie.
pos1!1d~ne w domku mienie llUChome, albo też
I domek
ty urobku?
l m1erue.
- Now11 przepisy r«aulują kw.._
Na
tym,
ie
obecnie
nie
•
ti• pracy :ii.a podstawi• umowy o
pracę i :ilecenia odmienni• niż po- wiesza się całej renty lub emeryprzednio. UstalajlL bowiem, ie wy- tury - jak to miało miejsce doZASIŁEK DLA ABSOLWENTA
lecz jedynie zmniejsza
sokość: łąc.zne&o dochodu z tytułu tychczas wynagrodzenia uzyskanego z d,wu wysokość pobieranych świadczeń o
U. B.: Po u.ko~czeniu nkoły łrednłej puez 10 miesięcy pracowałe.m, ~dyz me ~dałem egii:amlnów na studia. Druga próba
umów o pracę (ale łącznie w wy- tę kwotę, o któr- została przekroczona
granica
dopuszczalnych
dostania się na wyzszą uczelnię powiodła się jednak i teraz :li
miarze niższym ni:i: pełny wymiar
czasu pracy lub umowy o pracę zarobków.
Po ukończeniu PŁ jut pracuję, W Jakiej wysokości będzie mi
i umowy zlecenia) nie może przesię nalefał zasiłek w ra1ie ewentualnej choroby?
Otrzymuję
rentę
przyznakraczać w ciągu roku kalemia- ni\ mi w
drodze wyjątku przez
RED.: Ustawa z 23 paźd2liernika 1975 r. (Dz. U nr 34) o świad- ~"""
rzowego
tys. zł w roku lub 36 prezesa ZUS. Czy I o ile ulegnie
czeni8;ch pienię~ych z ubezpieczenia społecznego w razie chotys. jeśli rencista jest inżynierem ona zwiększeniu?
r~by l rnacierzynstw8: przewiduje, że wysokość miesięcznego zalub
technikiem;
pracownikiem
s1łku choro~owego Jest uzależniona od okresu zatrudnienia.
Renty I emerytury przyznaśredniego personelu
medycznego,
Przy
u.stalamu tego okresu uwzględnia się równiet pracę w powyjątku
również
zatrudnionym w zakładach spo- ne w drpdze
przednich zakładach bez względu na tryb rozwiązania z nimi
łecznej służby zdrowia, zakładach podlegają podwyżce, kształtują się
umowy.
pomocy społecznej czy rehabilita- one bowiem z reguły w wysokości
Do stażu nie wlicza się natomiast okresu nauki w szkołach
cji .iawodowej inwalidów; ofice- najniższych rent i emerytur. Topodsta.wowych, zasadnicz_:ych, średnich, czy wyższych - jak to
rem lub podoficerem pożarnictwa też od dnia l maja będą podwyż
ma. m1i:jsce przy ustalaniu wymiaru urlopu. Z jednym wszakże :
zatrudnionym w jednostkach ochro szone na zasadach przewidzianych
wy3ątk1em: gdy pracownik bezpośrednio przed podjęciem nauki
ny przeciwpożarowej lub w uspo- dla świadczeń minimalnych.
w sz~ole wyższej. był zatrudniony. Wtedy do lat pracy dolicza
łecznionych sakładach pracy
na
O 175 złotych zwiększone zomu się lat!l stud1ó~, I?rzewidziane programem szkoły wyższej,
stanowiskach d.s. zabezpieczenia stanĄ zatem emerytury, renty inktórą ukonczył. Dz1ęk1 temu absolwent po 5 latach studiów
przeciwpożarowego.
Uprawnienia walidzkie I i II grupy oraz renty
nabywa uprawnienia do pełnego 100-procentowego zasiłku już
do 36 tys. zarobków w 1kali ro- rodzinne, do których uprawnione
po trzech latach pracy.
cznej minister pracy, płac i spraw są dwie lub więcej osób, a o 125
(h)
socjalnych przyznał także osobom zł renty inwalidzkie III gruwykonującym .zawodową działal py i renty rodzinne dla jednej
KENTA Z PZU
ność artystyczn-. np. w dziedzi- osoby.
nie m:tuki aktorskie], reżyserii czy
- 1ak nalriy rozumie6 lnfor·
B. W.: Na.sza matka całe łycie za.jmowala się tylko domem
dyrygentury.
~ macJe prasowe o podniesieniu grai dlatero w prsyszłości nie może liczyć na własne zaopatrze- Dwa lata ~mu, aby pom6c nicy dopuaczalnych zarobków cl.o
nie z ZUS. Jest na.a troJe dzieci i pracujący ojciec. Zebraliśmy
dsleciom w zagospodarowaniu iię,
tys. zł ewentualnie 36 tys. ro:
razem znaczn- sumę pieniędzy ł chcemy za nie za.kupić rentę
podjęłam obok swero podsta- cznie? Mnie np. w lecie trafia się
dla matkl w PZU. Musimy jednak ustanowić się, jaki\ wersję
woweg-o satrudnienia
pracę zastępstwo w pełnym
wymiarze
5=!_ tej renty wybrać: płatną od razu, ozy za pięc lat, gdy matka ~
chałupniczą. Za kilka
miesięcy rodzin i w czasie jego trwania
... osiągnie wiek emerytalny. Od tego bowiem zależeć będzie niekończę 60 lał I zamierzam przejść m~gł:tJym. zarabiać po
5 tys. zł
Wl\tpliwie wysokość renty.
na emeryturę. Ponieważ przez ca- m1es1ęczme.
RED.: Sprawa istotnie wymaga zastanowienia, toteż powinni
ły ozas .w pracy naklad~z~j ~ot~ą- Może pan podjąć się tej pracy
:
Państwo zadzwonić: do PZU i poprosić, aby w umówionym
cano Dl.i .s zar~bku jakies pienią- bez obaw o zawieszenie
renty,
terminie zgłosił się pośrednik ubezpieczeniowy. Udzieli on na
dze, 111\dztłam, ze Jest to ubezple- gdyż obecnie każdy rencista
i
miejscu wyczerpujących informacji i od razu może zawrzeć
cż~nie i ie ZUS do J>!ldstaw'.I'. wy- emeryt jest rozliczany z zarobków
ubezpieczenie.
m1aru emerytury wliczy mi do- uzyskiwanych na przestrzeni roku
(b)
chód I obu sródeł. Tymczasem w kaiendarzowego (na poczĄtku nain1pektoracie ZUS
polnformowa- stępnego roku).
(h)
TulUlllDIPH?IUllllPllUllllllllJllllllllllflllllllllllllUIHllHllllllll lll
no mnie, źe Jest to nlemoUiwe i
emerytura zostanie ml obliosona ~ ~~'-~~''-"-'-"'-'-~~~~~~~"""-'-'-'-'~~~'-'-'-~
~~'""'~~~~''''"''''"'~ ~'~ ~''~"""""''~~'"'~"~
tylko z tego wynag-rodzenia, które ~
Również kuratorium zapewniło, iż „niezależnie ~
uzyskuję w sakładzie
zwartym. ~
od przeprowachonego post~ owa.nla wyjaśniającego,~
Czy Informacja ta Jest prawidło- ~
poczyniło energiczne stannla w Urzędzie Dzielni-~
wa?
~
cowym Lódź-Sródmieście, zmierzające do zapewnie- ~
- Tak, bo pracownicy wykonu- ~
nia rodzeństwu właściwych ~arunków mleszkanio-~
jący dodatkowo pracę nakładczą ~
wych".
~
nie podlegają z tytułu wykony- ~
Zgodnie z
przy
kwietnia
wania jej ubezpieczeniu. A za- ~
decyzję skierowano do re<tliza.cji. Zdajemy sobie~
tern pieniądze, które pani potrą- ~
sprawę, z jakimi to wiązalo się trudnościami. Nie ~
~
wyoofano Qię jednak z zadeklairowanych, pomocnych~
~
orące podziękowanie skl.adam po.nom zobowiązań. Z pełnym poczuciem odpowiedzi.al-~
~
mgr Ryszardowi Koaikow.1 - dyrektor<>no~ci. za lru ~sierooonycb. przez rodziców dwojga~
~
wi Wydziału Gospodairkd Komunalnej
dzieci, napraWlono popełnione przez dom dziecka
~
Uir.zędu Miasta Lodzi,
dr Tadeusz;owi
zaniedbanie. Przywróoo.no im wiarę w ludzi i zau- i:3I""
Podwysockiemu - kuratorowi oświaty
samochody węgiel l koksT Kierow- ~
fanie do łączących nas głęboko humanitamych, spoców PKS, którzy nie sprawdzają w ~
i wychowania i mgr Tadeuszowi Mil0C2lllych więzi.
jaki sposób został on załadowany!
~
chalsktlemu - wizytatorowi ~olnemu
Zdarzenia takle ostro rzucają się ~l'l: tejże instytucji.
Nie lekceważmy tych wartości. Nie pomijajmy
w oczy w okolicach Dworca Kali- ~ Nie czyndę tego wyłąC2lllJie dl:a kurtwi:eyjnego polob. m.ac.zenia dla .&pol:ecmego ladu i porządku. Po- ~
skiego, zwłaszcza przy zbiegu ulic
~
Karolewskiej l Towarowej,
gdzie
przewoźnik Państwowa
Komuni- ~
kacja Samochodowa - znaczy cen~
nym surowcem swój węglowy szlak. ~
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UBEZPIECZENIE MIESZKANIA I LETNIEGO DOMKU
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myślmy, o ileż życie byłoby lall\viejsze, gdyby~~

I

wszyscy
sprawnie
i
sumiennie
wypełniali
to, oo do nich należy.
Gdyby nie trz.eba ~
bylo p<>Prawi'.":ć te~o, co in~ zaniedbali lub spar- ~
taczyli, tr?-01c niepotrzebme czasu na zabiegi ~
w mstytu<:.1ach i urzędach, mnożyć podań i moni- ~
tować, wydeptywać ścieżek dla zal.atwienia naj- ~
oczywistszej nierzadko sprawy.
~
~pi;>łeczne koszty tego są natury nie tylko materia!-~
neJ. Równie ważne są straty moralne. Dezintegrują 2
one ludzi I budzą niezadowolenie, obniżają dyscypli- ~
nę społeczną i uczą cwaniactwa. Nie wszystkie bo-~
wiem błędy i zaniedbania dają się wytropić od~
razu. Nie zawsze też spotykają się z odpowiednią~
na nie reakcją.
:ij
~late~o tak ważne jest właściwe t.emu przeciwdz1alame. Przez rzetel!l1ą tego krytykę i wychowawcz~ PI'IZ.Ykłady. Każde zjawisko d0ł:irej roboty,
sumienności i spraw.nego dziaJania uczy i zobowią- ~
zuje. Kształtuje postawy spolecme i prawidlowe ~
normy współżycia.
~

I
I
fa

Nie wątpię, ie i wspomniana wyżej ~
krótka
historia
skromnej, prasowej ~
interwencji oraz prawidłowy, obywatel-~
ski na nią odzew, okazq się jeszcze ~
jednym tego dowodem.
Krystyna Wyrzykowska
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MŁODA GWARDIA - „Roman- ~

~
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~

tyczna Angielka" ang, od lat 18
godz,
19.15, Przegląd p.n. „Wspól

::fl~~l~~l~ ~~~l:~ń", poi:~:~~~ ~

~

b/o. Dodatek „Profesor Krwa- ~
nia" godz. lUS, n. IV Ogól- 2
nopolskl
Festiwal
Filmów
~
daktycznych
„Lalka"
pol, DYod ~
lat 15 Seans zamknlt:tY g, 8, ~
„czerwone ciernie" pol. od lat ~

~

Dni Kultury,

Przed

Oświaty, Książki

o T~as
i solaritm
Pławsi
goście

o

#

Stoimy na 13 piętrze „SWiałowiła". Właśnie pracownicy „Reklamy" montujlł ogromny neon, 1łoszący na 4 strony świata
naswę hotelu. Dyrektor ZDZISł.AW JÓŻWIAK (legiiymują117 Ilię 32-letnlm stażem w hotelarstwie) kluje, ie nie może
nam Je10 działania saprezentowac, ale wieraymy na s owo, ie
będzie migotał trsema kolorami: niebieskim, białym l pomarańczowym.

Z tarasu roztacza

aię wspapanorama miasta, którą
obecnie zdobi soczysta zieleń
drzew.
Dzięki
budowlanym
sporo zieleni pozostało
także
wokół hotelu. Kiedy na tarasie ustawi się leżaki i urządzi
solarium, goście hotelowi za-

bę

mieli okazję oglądać Łódź
niemal z lotu ptaka.

Z

Jóźwiakiem

dyrektorem

zjeżdżamy

wygodną

windą

na

parter hotelu. Do wczoraj mówi nasz przewodnik budowlani z Łódzkiego Przedsię
biorstwa Budownictwa
Miejskiego nr 1 przekazaU nam 8
pięter. Dziś odbieramy 9, ju~
po zlikwidowaniu usterek. Inz.
Zenobiusz Zawadzki kierownik budowy
którego
spotykamy w holu oświadcza
nam, że w tym tygodniu jego
ludzie opuszczają hotel.
Personel „Swiatowita" tylko
na to czeka, choć już i teraz
równocześnie
z pracami wykończeniowymi trwa
urządza
nie wnętrz. Podjeżdżają ogromne meblowe wozy i dostarczają kanapy, tapczany,
stoliki.
Część z 216 pokoi jest już gotowa. Połowa
kolorystycznie
urządzona

w

beżu,

a

połowa

w

zieleni. Każdy pokój ma swoją
łazienkę. Tylko jeden apartament - jak się dowiedzieliśmy
- będzie miał wystrój ludowy.
Znajdą się · w nim „Cepeliowskie" meble, narzuty, ceramika. „Swiatowit"
obliczony
jest na 424 JWejsca w pokojach
jedno-, dwu- i trzyosobowych,
ale jeśli zajdzie potrzeba bę
dzie można uloko ać znacznie więcej gości, gdyż kanapy
wstawiane dodatkowo są rozkładane.

Hol w recepcji prezentuje się
dość okazale. Jest obszerny o
po~ierzchni 320 m
kw„ wygodny. Ma
podłogę z biało
szarego marmuru. 'l'u staną jas
ne, wygodne „angielskie" fotele
obite jasnobeżowym
skajem.
Na parterze
mieści się też
przyjemna sala restauracyjna
<140 miejsc), wycieczkowa (52
miejsca) ze ścianami wykończonymi drewnianą·
boazerią,
bankietowa
wybita
skajem
(50 miejsc). Bardzo przyjemna
jest sala kominkowa i cocktailbar. Kawiarnia będzie posiadała 80 miejsc, a ponadto jeszcze
kilkadziesiąt
znajdzie się
na
tar asie
okolonym
murkie m,
ozdobionym kolorową mozaiką.
Część tarasu jest pod dachem,
reszta otrzyma stoliki pod parasolami.
G~om

służyć będą li wind y . Wszystkie są już gotowe, a
każda zabiera po 10 osób. Caly
hotel posiada świetnie działają
cą wentylację. Chociaż wczoraj na dworze był upał, wewnątrz panował miły chłód. Wnę

trze robi bardzo przyjemne wra
żenie. Przedsiębiorstwo
Turystyczne „Ł6dż"
może więc być
zadowolone ze swojego piątego
hotelu, dla którego nazwę wybrali czytelnicy naszej gazety. otwarcie „Światowita" tuż
po 20 bm.
WAOŁAWA

KASPBZAK

8-9 MAJA W

<re>

#

Tegoroczne Dni Kultury, Ołwiaty, KsdąW i Pruy stoją pod wiele znaczącym hasłem "Kultura dla
rodziny", co tei powinno znaleźć
odbicie w organizowanych w tym
czasie (aby jak najczęściej i jak
najbardziej sensownie!), imprezach
oraz akcjach.
Dobry początek zrobiła - jak
zawsze pełna inicjatywy - Biblioteka Publiczna im. L. Waryń
skiego, która zorganizowała u siebie wystawę właśnie pod hasłem:
„Kultura dla rodziny".

Fot.: A. Wach

niała

*

ŁODZI

Dilnopolskie zawodv modeli
kolowvch zdatnie kieruwanvch
W Łodzi,
w dniach a i ~ maja
br. odb«:dą się V Ogólnopolskie zawody Modeli Kołowych zdalnie k1.erowanych. W tej interesującej Imprezie zapowledzl.alo swój udział ponad 60 zawodników z całego kraju
oraz
reprezentacja NRD z KarlMarx-Stadt.
Zawody rozpoczną się o godz. 14.30
na terenie boisk szkolnych przy ul.
Bratysławskiej
ft a. W godz. 15-18
przewidziane są starty modeli róż-

nych klBB.
9 maja w godz. S-17
równle:t przy ul, Bratysławskiej 6a,
przewidziano wyścigi modeli zespoło
wych z napt:dem elektrycznym oraz
z napędem spalinowym,
W dniach 8-9 maja w Klubie „Karolew" (ul. Bratysławska 6 a) w godzinach lG-18 bt:dzle można zwiedzać wystawę zabawek Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Zabawkarskiego I Artykułów Pol!technlcznych w Łodzi.
(j, kr.)

•

Zwiększa

się

•

stołówek I
W Zakładzie Stołówek i Bufetów
wss „Społem" odbyło sic: spotkanie,
na którym
podsumowano dorobek
łódzkiej gastronomii w żywieniu załóg pracowniczych i młodzieży studenckiej.
Działalność te zwłaszcza w ostatnich dwu latach
cechuje wysoka
dynamika. W tym okresie ilość stołówek z 38 wzrosła do 59, Ogółem
„Społem"
prowadzi obecnie 237 tego typu placówek, W ble:l:ącym roku w łódzkich zakładach pracy nastąpi otwarcie dalszych a stołówek
i 9 bufetów.
W czasie uroczystości 7 pracowni-

ilość

bufetów

ków zakładu
otrzymało
odznak «:
„Przodownika Pracy Socjalistycznej",
a 30 pracownikom wręczono podzi«:kowanie
za aktywną wielolet nią
pracę, Dokonano także wręczenia nagród za udział
łódzkich bufetów
przyzakładowych
w konkursie krajowym o najlepszą placówkę, zorganizowanym przez CZSS „społem"
w roku ubiegłym. W konkursie uczestniczyło 315 bufetów z 37 województw. M, in. trzecie miejsce przypadło bufetowi nr 31 przy Zakładzie
„Emfor" w Łodzi, a siódme - bufetowi nr 71 w „TextUimpexie".
(kas)

PABIANICE

nawierzchnie ulic
W roku bieżącym kolejnej modernizacji doczekają się niektóre
pabianickie ulice. M. in. trwają
prace przy kładzeniu szlachetnej
nawierzchni na 2 km odcinku ulicy Moniuszki. Poza asfaltowym dy
wanikiem ulica ta otrzyma podświetlone znaki drogowe.
Całkowite jej
prze kazanie do
przeddzi e ń

u porządkowa nie
uży tku na stąpi
ś więta 22 Lipca br.

i
w

.Tak nas p oi nformował d y rektor
ne.1onowego Przedsiębiorstwa Eks-

ploatacji Dróg i Mostów w Pabianicach R. Śmiałkowski obecnie
trwa również przebudowa
nawierzchni ulicy Wspólnej, a
w
najbliższym czasie przystąpi
się
do
położenia
szlachetnej
nawierzchni na ulicach:
Tkackiej,
Lutomierskiej i Mariańskiej.
Przy okazji przypominamy wła
dzom miejskim o konieczności poprawie nia stanu nawierzchni ulicy Grabowej, którą w okresie l etnim wielu pabianiczan udaje się
na basen PTC.
(now.)

automaty
'Zdziwienie pracowników Urzędu
Telefonów Miejscowych wywolywał fakt, że puszki na pieniądze
przy automatach telefonicznych na
Teofilowie z reguły były puste.
Nie stwierdzono przy tym żadnych
śladów włamywania się do pojemników. Dane w centrali wskazywały jednak, że korzystano z automatów i bezwględnie powinny być
w puszkach pieniądze.
Funkcjonariusze z I Komisarlatu MO rozwikłali zagadkę tajemniczeg<.> znikania pieniędzy. Ustalili,
ie
automai;J'
teletamcSDIM

tełef oniczne

okradane są przez 4-05obową szajkę, która dysponuje odpowiednio
dorobionym kluczem do otwierania puszek, dlatego nie zostawiali
żadnych śladów swojej
przestęp
czej działalności. Dokonali w ten
sposób co najmniej 20 kradzieży.
Złodziei aresztowano.
W przeszłości byli już karani za kradzieże.
Po wyjściu na wolność nie
podjęli
żadnej
pracy.
Pieniądze
wykradane :z: automatów wydawali na wódkę. Klucz dorobił jeden z ~ azajk:i.

•
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WAŻNI: TELEFONY
~ Informacja 0 usługach
398-10

2
~

uhonorowania zasłu
pracowników odbyła się
wczoraj w Zakładach Graficznych
Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. W czasie spotkania z załogą, w którym uczestniczyli
minister oświaty i wychowania, Jerzy Kuberski. sekretarz KŁ PZPR,
Genowefa Adamczewska i wiceprezydent miasta Łodzi, Zbigniew
Polit, mówiono o dotychczasowym
dorobku przedsiębiorstwa i planach na przyszłość. W czas~e ur?czystości wysokie odznaczenia panstwowe otrzymali: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Zygmunt Maciejak,
Złoty ~rzyż
Zasługi
Antonina Cłapmska,
Srebrne Knyże Zasługi: St. B11naszkiewicz, J. Barczyński, K. Cichońska, M. Fus, A. Kochan, R.
Kubiak, J. Marciniak, K. Skonieczka. Brązowe ' Krzyże Zasługi:
W, machowics, B. Bohdanowicz,
J. Kardasz, B. Łyozywek. Medalami Komisji Edukacji Narodowej
wyrómiono: Z. Podsieclzika i Cz.
Swidsińsklego. Brązowy medal „Za
obronnoś6" <*'aymał
Kubiak.

:a.

po 20 bm/

dą

:;.;
~

I

~

kowych I prasowych.

o 216 pokoi
z424 miejsc001i

ałonecznych

~

Dni Kultury Oświaty, Książki i Prasy są jui:
tradycyjnie ~
okazją. do podsumowania osią.gniąc
Instytucji kulturalnych, ~
przedsiębiorstw, zajmujących się produkcją., wydawnictw ksląź f'.J
Uroczysto.ść

~

~

Kultura dla rodziny
żonych

kąpieli

~

~

o Spotkanie wZakładach Graficznych

otwar •
ciem

żywając

~~

i Prasy

~

Zaprezentowany
tu
materiał ~
książkowy
zgrupowano w dwóch ~
działach: „Rodzina a prawo" oraz ~
~
„Rodzina i wychowanie" - dzieła ~

takich znakomitych autorów, jak:
A. Makarenko, Cz. Czapów, M.
Kozakiewicz, H. Mu szyński i in.
Osobno zorganizowano dział, poświęcony łódzkiej rodzinie
literatów, złożonej z Tadeusza i Honoraty
Chróścielewskich,
Doroty
Chróścielewskiej-Kuźniak (Ich córki) oraz Mirosława Kuźniaka (jej
męża). Zaprezentowano tu ich bogaty dorobek twórczy, a m. In.
książki „Szkoła dwóch dziewcząt"
i „Szkarłatna godzina" · T. Chróś
cielewskiego,
„Córka
tego,
co
tramwaje jego" i „Królowa Majorki" Honoraty Chróścielew
skiej i inne.
Całość wystawy
uatrakcyjniono
interesującym materiałem ilustracyjnym.
(M. J.)
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Centrala Informacyjna PKO
Informacja telefoniczna
strat Po:tarna
os, 111-11,
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie MO
Komenda Miejska MO
centrala
877-22
Informacja kolejowa 655-55:
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Pogotowie wodociągowe
Pogotowie gazowe
P ogotowie energetvczne
Rejonu Północ ·
Rejonu Południe
dla odbiorców 11 rzemvsłowych
109-32
oświetlenia ulic
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie techniczne

731·82
03
795.55
09

07

292.zz
2Sł•80

Z85-S6
7(7-ZO

835-16
395-85

33ł-3t

33ł-23

245·72
220·89
Z53·11
409-32

~

TEATRY
nleczynny
~ POWSZECHNY
godz.
19.15
fi
zmartwychwstanie"
% NOWY _ godz. 19.15 „Patna"
~ z powodu nagłej
choroby P.
~ Janusza
Kubickiego - wyko% nawcy roll bp. Ignacego Kra~ sicklego przedstawienie .,Wiel~ kiego Fryderyka" w dniu 5 mar, ja 1977 r. jest odwołane.
~ zamiast „Wielkiego Fryderyka"
~
grane
będzie
przedstawienie
~
Patna" wg Josepha Conrada
~ ~ reżyserii Kazimierza Dejmka.
~
Dyrekcja teatru przeprasza ser~
decznie wszystkich widz6w za
~ zmiany w repertuarze.
~ MAŁA SALA nieczynna
,~ JARACZA - godz. lft „Placbw~
ka". g, 19.30 „Adam I Ewa"
~ TEATR '1.15 godz, 19.19 „Zna~
chor"
~ MUZYCZNY - godz. l1I
„CareZ wlcz"
~ ARLEKIN ,;odz. 17.30 „Sambo
Z i lew" (Piotrkowska 282)
~ PINOKIO - godz. 17.30 „Popro~
ścle Rzepa, by sic: nie C'zepiał"
~
MUZEA
~ HISTORII RUCHU REWOLU~ CYJNEGO cui, Gdatiska nr 13)
::;; godz. lG-18
~
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (ul,
~ Zgierska 147) godz. 11-lft
~ ARCHEOLOGICZNE
i
ETNO~
GRAFICZNE (pl, Wolności U)
~ godz. 11-1'1
~ CENTRALNE
MUZEUM
WŁO~ KIENNICTWA (Piotrkowska 282)
~
godz. 10-17
~ BIOLOGU EWOLUCYJNEJ
UŁ
~
(park Sienkiewicza) godz. 16-18
~ BISTORU MIASTA
ŁODZI (ul.
ł::
Ogrodowa 15) godz. lG-lft
I'.!, SZTUKI (u1. Wh:ckowsklego le)
8 bm. w Sieradzu odbędzie się ~ godz. 11-19
międzywojewódzki
konkurs
dla ~ POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY
~ ZDROWIA (Żeligowskiego nr T)
uczniów fryzjerskich o
puchary ~
godz. 10-13
przechodnie, ufundowane w ub.
roku przez nieżyjącego już mi- ~
~ Ł0DZKI PARK
KULTURY I
strza Antoine'a - Antoniego Cler- ~ WYPOCZYN~ . (nil
Zdrowiu)
plikowskiego.
Zwycięzcy
mają
czynny
szansę wziąć udział w ogólnopol- ~ o~!~~ ~;A 1cZNY skim konkursie uczniów, który ~ OGROD ZOOLOGICZNY - czynny w godz. &-19 (kasa do 18)
odbędzie aię 15 bm. w Poznaniu. i
Obecnie klub fryzury artystycz- ~ PALMIARNIA - czynna codzlen~
(oprócz poniedziałków) w
nej, istniejący przy Cechu Rze- ~ nie
godz. 10-17
miosł
Różnych
prowadzi inten- ~ LUNAPARK - czynny
w
dni
sywne szkolenie osób, pragnących ~ powszednie
godz. 14-21 - w
zmierzyć
sv- J siły w konkursie ~ niedziele 1 gwięta
(oraz dni
międzywojewódzkim.
Jak powie- ~ wolne od pracy) godz. lG-21
dział nam zastępca przewodniczą r,
~
K INA
cego klubu - Bogdan Pietrzak ~ BAŁTYK
„Ostatni
pociąg a
obecnie w
czesaniu obowiązuje ~ Gun Hill" USA, od lat 15, g.
naturalność, strzyże się na krótko ~
10, 12.15. 14.30, 16.45, 19. Seans
lub na półkrótko i włosy układa ~ nocny. Film w wersji oryginał
„fenem" w miękkie pukle, naj- 2 nej (czytana ljsta dialogowa)
„Brawurowe porwanie"
USA,
częściej wywinięte nad czołem lub ~
~
godz. 21.15
karkieIJl. Modne są także różne ~
IWANOWO - „Kobieta w czerwarianty grzywek, aż do „lwiej o wonych butach~ fr. od lat 18,
grzywy" nad czołem włącznie. (Na
godz. lft. 18. 20, „Ostatni pociąg
zdjęciu jedna z modnych fryzur). ~
z Gun Hill" USA, od lat 15,
~
godz. 10. 12. 14
(kas.)
~ LUTNIA „Dziewięć mleslc:cy"
~
wc:g, od lat 15. godz. 10, 12, 14,
~
16, 18. 20
% POLONIA - „Ph:tro wy:l:ej" pol.
~
od lat 12, godz, 10. 12, „Drzwi
~
w drzwi" franc. od lat 12, g.
2 14, 16. 18, 20
~ PRZEDWIOSNIE „Człowiek
z·
~
marmuru" poi, od lat 15, godz.
o 10 13 16 19
2 w'ŁOKNIARZ - „Terror Mecha~ godzllll" jap. b/o, godz. 10, 12,
Ponad dwa
lata trwa remont ~ 14. 16. 18, 20
2-pic:trowego domu przy ul. Lima- i WOLNOSC - „ serplco" - USA,
nowskiego 99. Jest to prywatny bu- ~ od lat 18, godz, 9.30, 12, 14.30,
dynek liczący 14 mieszkań.
Zwa- ~ 17, 19.30
żywszy, że nie wszyscy
lokatorzy ~ WISŁA Seans zamknięty g.
zgodzili sle na przeprowadzenie re- ~ 9.30,
„ Konie
Valdeza" wł.
montu, wydawać by si~ mogło, iź ~ od lat 15, godz. 12.15, 14.30, 17,
Jego wykonawca - Spółdzielnia Rze ~ 19.30
mieślnlcza
„Budomontaż"
(ul. Gór - ~ ZACHĘTA - „Syrenka 1 książę"
nicza 30/36) szybko upora się z ro- ~ buł<: . b/o. godz. 10. 12, 14. „Pło
botami w kilku _zaledwie mieszka-, ~ n ący wieżowiec" USA, od lat
nłach. Tymczasem w remontowanych ~
15, godz, 16, 19
pomieszczeniach nie wymieniono po- ~ ŁDK - Projekcja IV Ogólnopoldłóg, okien i drzwi, jako że „Bu- ~
sklego Festiwalu
Filmów Dydomontaż" nie posiada ekip ciesiel- ~
daktycznych
skich, które mogłyby„, sprostać tak ~ STUDIO - „Cyrk w cyrku" cze„skomplikowanym" pracom (?!) ,
~
s k i, b/o,
godz. 16, Cykl p.n.
Na interwencje: lokatorów w Urz«:- ~
„ Porozmawiajmy o kobietach"
dzie Dzielnicowym Łódź-Bałuty, Wy- ~
„Trędowata" poi. od lat 12, g,
dział Gospodarki Komunalnej i Prze ~
18. 20
strzennej, wlsśclclelka domu p, Ma- ~ STYLOWY - „Uśmiech"
USA,
rla Gradowska otrzymała pismo z
od lat 18. godz. 19.30. Przegląd
tego:l: wydziału, z którego dowiadu- ~ filmów tematycznie związanych
je si~. :l:e po dokonaniu wiz ji lo- ~ z Lodzią „ Ziemia obiecana" poi.
kalnej i stwierdzeniu niewykona- ~ od lat 15 (dodatek)
„Pałace
nia wszystkich prac. termin ukoń ~ ziemi obiecane j" godz. l6.15
czenia remontu
został przedłu ż ony
~ GDYNIA „T rzcina" NRD b/o
do 31 sierpnia 1977 r. Z chwilą u ply - ?, i:odz. 14, „Pollc la dzię k uje'; wł.
nii:cla tego terminu Wydział Gospo- ~ od la t 18, godz. 16.30, 19. IV
darki
Komunalnej i Przestrzenne.I ;.'. Ogólnopolski Fest iwal
Fllmów
nie wyrazi
zgody na finansowanie ~ Dydaktycznych „Kanał"
poi.
dalszych robót.
~ od lat 15. Seanse zamknif:te Niestety, do dzisiejszego dnia w ~ l'(odz. 8, 10. „Mazepa" pol. od
poses.11 przy ul. Limanowskiego 99 ~ lat 15. Seanse zamknlc:te g, 12
nic sic: nie dzieje. Jak były powy- 2 DKM - „Gdzie
woda
i
bijane okna w korytarzach, tak zo- ~ trawa zielona" pol, odczysta
lat 15,
stały do dziś, W mieszkaniach, gdzie
~
godz. 15.30, 1'1.45. 20
nie ukończono
remontu, lokatorzy ~ KOLEJARZ - nieczynne
nie wiedz11 kiedy nareszcie zjawią
sic: spece od robót ciesielskich l
zakończą wszystkie prace, Jeśli więc
w ciągu najbl1uzych miesięcy Spół
dzielnia Rzemieślnicza „Budomonta:l:"
nie znajdzie wykonawców. wówczas
nie będzie komu
finansować tych
robót.
Wczor a.1 dwa stru sie emu wyproLokatorzy płac11 regularnie czynsz
i nie powinno ich obchoddć jakle wadziły 11 piskląt po raz pierwszy
kłopoty ma właśc!clelks domu czy na wybieg, Małym! opiekują sle ojte:l: wykonawca remontu.
Okazuje cowie, którzy także wysiadują jaja.
się
jednak, że o wiele ~atwleJ w
Również wczoraj dwie słonice InŁodzi wybudować nowy blok, anl- dia i Magda pozwoliły zwatyć się.
:l:ell zakończyć remont niewielkiego Indla waty 5 ton a Magda „tylko"
bvidilD1al llCJll' 'Ili&, t,imanowsklego 99, 4 tony. Obydwie słonice czuj• fi•
~ WIELKI

Turniej ,,na loczki"
o tmhar Antoine'a
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+

~
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*
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Skandali czny
remont

i

MUZA - „Miłosna edukacja Walentel(o" fr, od lat 15.
godz.
15.30 17.30, 19.30.
IV Ogólnopolski Festiwal Filmów Dydaktycznych „Mazepa" pol. od lat
15. godz, 10
1 MAJ A „Zanim
nade jdzie
dzień" po!. od lat 12.
godz.
15.30, 17.30, 19.30
.
POKOJ - „zagłada Japonii jap.
od lat 12, 11odz, 15.45 „ „O~~~
wiedź zna tylko wiatr
ólod lat 15, g._ 18, 20. IV Og
nopols.kl Festiwal Filmów Dydaktycznych „Colargol na Dzlkim Zachodzie" pol. b/o, g, 8
„Mazep~" pol. od lat 15, g. 10,
„Dagny • pol. od la~ 15, g, 12
ROMA - „Trędowata po!.
od
lat 12.. godz. 12. 14 . 16, 18,
IV Ogolnopolsk1 Festiwal. F i mów Dydaktycznych
„Zielone
smugi" radz. b/o, godz. 8, „Dul
scy" pol. od lat. _15, god~. l?,
STOKI - .,Pani m1mster tanczy
pol, od lat 12. godz. 15. 17, 19
OKA - „Premia" radz.„ od lat
12, godz. 12.30, „Wążżż
USA
od lat 15. g,- 10, 15, 17.30, 20
POLESIE „Ale heca" rad~.
godz. 17, „Ojciec
chrzestny'
cz. n USA, od lat 18, godz. 18.45
POPULARNE - „Nieproszeni goścle" radz. godz. lft, 17.45
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - Seans zamknit:tY, g,
15, „Zapach kobiety"
wł. od
lat 18, g, 17.30, 19.30, IV Ogólnopolski Festiwal Fllmów Dydaktycznych. Seanse zamkn. g, 9, 11
PIONIER „Szczury
Paryża"
franc. b/o, godz. 15.30 „Ponad
strachem" fr. od lat 15. godz.
17.30, 19.30
REKORD „Plracl na Pacyfiku" rum, b/o, godz, 15.30 „Mlłość
w
godzinach nadliczbowych" ang. od lat 15,
godz.
17.30, 19.30
AWIT - „Wrzos" pol. od lat 12
godz. 15.30, 17.30, 19.30
IOJUSZ „Oddział"
USA, od
lat 15, godz. 17
TATRY - „Strzały Robin Hooda"
radz. od lat 12, godz.
14.30,
„Flic story" fr. od lat 18, g,
17, 19.15, IV Ogólnopolski Festlwal
Filmów Dydaktycznych
„Kanał" pol. od lat 15, g , s.
„Cpłopi"
cz. I i II poi. od
lat 15, godz, 10
DYZURY APTEK
Obrońców Stalingradu 15, Niclarniana 15,
Piotrkowska 225,
Dąbrowskiego 89, Lutomierska 146
Stałe dyłury nocne pełnią:
Apteka nr 47-066 Konstantynów,
ul, Sadowa 10
Apteka nr 47-087 Aleksandrów,
ul. Kościuszki 6
Apteka nr 47-098 Głowno,
ul.
Łowicka 38
Informacjf o dyżurach aptek:
w Pabianicach udziela Aptek a
nr 47-085 Armii Czerwonej 7
w Zgierzu udziela Apteka
nr
47·080, Dąbrowskiego 10
w Ozorkowie udziela
Apteka
nr 47-092, Dzler:l:yńsklego 2
DY:2:URY SZPITALI

„

2f·

Szpital Im, n. Wolf - Położnictwo 1 ginekologia z dzielnicy
Bałuty · t Polesie, Poradn1a K K:i:W:1ka~. a:~~!~!ik!9 _ Położn!ctwo i ginekologia z dzielnicy Górna. Poradnie K - Odrzatiska, Cieszkowskiego, Lokatorska Przybyszewskiego 1 Rzgow
ska oraz ginekologia z dzielnicy Polesie - Poradnia K. ul. M.
Fornalskiej.
Instytut Pol.-Gin, AM (ul. Curle-Skłodowskiej

15),

Położnictwo

i ginekologia z dzielnicy Górna
Poradnia K - Felińskiego i zapolskiej z dzielnicy Sródmieścle,
Poradnie K z ul. 10 Lutego gmlna Ksawerów i gm. Rzgów oraz
ginekologia z dzielnicy
Polesie
- Poradnia K ul, 1 Maja 1 Ollmp!jska.
Instytut Poł.-Gin. AM (Sterlinga 13). Poło:l:nictwo I ginekologia
z dzielnicy
Sródmieścle Poradnie
K,
Kopcińskiego
32,
Próchnika 11 i gmina Brójce.
Szpital Im. Jordana - Poło:l:nlctwo 1 ginekologia z dzielnicy Widzew położnictwo z dzielnicy Polesie - Poradnia K, Srebrzyńska 75.
Zgierz
miasto
i
gmina'
Zgierz. gmina Parzęczew, miasto
i gmina Ozorków, miasto 1 gm!na Aleksandrów, miasto Konstantynów, gmina Andrespol.
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital Skłodowskiej-Curie (Zgierz
Parzt:czewska 35). Górna - Szpltal Im. Jonschera (Mll1onowa 14),
Polesie - Szpital im, Pirogowa
(Wólczańska 195). Sródmleście Szpital im. Jonschera
(Mlllonowa 14), Widzew - Szpital im.
Sonenberga (Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
Jonschera (Milionowa 14)
Neurochirurgia - Szpital
tm.
Kopernika (Pabianicka 62)
Laryngologia
Szpit al Im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Okulistyka - Szpital im. Jonschera (Mlllonowa 14)
Chirurgia i laryngologia dzleclęca - Instytut Pediatrii (Sporna 36/50)
Chirurgia
szczt:kowo-twarz;>wa
- Szpital Im, ~kłodawskiej-Curie
CZ1derz. Parzc:czewska 35)
Toksykoloitla - Instytut Medycvnv Pracy (Teresy 8)
Wenerologla - Przychodnia Der
matologlczna (Zakątna 44)
NOCNA POMOC LEKARSlCA
Nocna 11omoc lekarska. Stacj i
Pogotowia Ratunkowego przy ul.
Sienkiewicza 137. tel. 66~·66
Ogólnołódzkl
Punkt Informacyjny dotyczący pracy placówek
słu:l:by
zdrowia telef on 615-19.
czynny jest w godz, 7-15 oprócz
niedziel i śwląt
TELEFON ZAUFANIA - 337-37
czynny · w dni powszednie od
1:>-7, w niedziele I święta całą
dobc:.
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inż
z aży wa ć

na wvbiegu

orzeźwiaj ącej kąpieli w basenie.
zoo zaprasza dzieci na najb liższe
wolne dni w niedziele l poniedziałek, organizowane bt:dą przejażd żki
wózkami zaprzę:!:onyml w tarpany,
a w lllubie wyśw!.etlane :filmy przyrodnie-.
111:>

WGLĄD

WMIKROKOSMOS

•
4złedziny
ochrony D.8/łuralne
go środowiska człowieka i innym.
Totei w niektórych rozwiniętych
krajach świata spektrometria masowa ma już szerokie zastosowanie, wykorzys uje się Jlł nie tylko w placówkach
naukowych.
wchodzi natomiast w wyposażeme
wielu poradni lekarskich.
eśli idzie o Polskę, to spektrometr pracujący w Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN
w Łodzi
jest jednym z nielicznych, ściśle mówiąc - jednym z
sześciu
działających
w naszym
kraju.
Pracownią
Spektr·ometrii
Masowej CBMiM kieruje doc. dr
hab. Wojciech Steo.
Jeśli aparat
wykorzystywany tam jest jednym
ai: • 11eśołu, to jest w tym zasługa właśnie
placówki łódzkiej,
która s jednej strony szeroko posługuje Ilię dla celów wlasz)ych i
klientów posiadanym spektrometDOWISKOWYM LABORATORIUM
ren, • drugiej - od kilku lat proPRZY CENTRUM
BADA:tlt MOwadzi działalno6ć uświadamiającą
J,EKULARNYCH I MAKROMO·
LEKULA.BNYCH PAN W ŁODZI.
potencjalnych
użytkowników
o
korzyściach płynących • zastosowania tego na wsk11:o6 nowoczesneJest to, należy
SpelrAl'omeW masowy Jeei wy- go urządzenia.
razem J>OStfWU w dz.iedzinilo teio, I>OdkTeślić, działalnośó owocna,
oo ai~ potocrmi.ie określa mianem który to wniosek wypływa z naWkrótce
~
jakościowej 1 ilościowej stępujf\cych przesłan.elk.
~u
spektrometru od
mWl!zan!n.
Sprężony • kornpute- po
:rem 1 tzw chromatografem gazer
okonanle anali:ay lekarskiej
zabiera dośt du:lló czasu,
choć na og6ł dotyczy •Y·
tuacjl banalnych. Wiadomo, eaego s:auka •lt w moczu,
we krwi. :awłaszcaa,
łe lekarz
daJĄC 1klerowanle. wychod:al s Ja
kieJ6 własnej hipotezy choroby,
analiza zał ma potwierdzit słu
sznołl! hipotezy, albo poinformo·
wa~
go o llosciach
pewnego,
W)'mienlone10 a nazwy składnika
w badanej substancji, A bywają
przecie~ 1ytuacJe, kiedy nie ma
ładnych
danych, tylko sygnały
niebezpleczeilstwa Amiercl I (np.
w wypadku zatrucia) ukryta we
krwi JeJ przyczyna. Ka:llda minuta mote byt decy.dującą. Trzeba 1lę wtedy uciec do bardziej
nowocse1nych metod analizy, Jed
na a nich nosi nazwę apektromełrłt masowej, JeHI• ldale. o nane
miasto, to Jeden a dw6ch
aparat6w umo:llllwlaJących JeJ saJtosowanle anajduje się w SRO-

głównie specjaliści

posługujący się

pooiadanymi wówczas w
Polsce
trzema spektrometrami. W raku
1976 było ich w kraju sześć, a zaobserwowano też rosnące zailllteresowantie w.ielu środowisk tym rodzajem apa.r atury. Dziś rozpoczyna się w CBMiM trzecie z kolei
seminarium
nt.
„Zastosowanie
Spektrometrii Masowej w Chemii
Organicznej, Biochemii i Medycynie". Ilość zgłoszeń jest rekordowa, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu
środowisk
ll.aukowych tą dziedz.iną wiedzy.
Bef eraty wygłoszl\
przedstawiciele
łódzkiego
środowiska naukoweco,
wśród n.Ich prof. dr M. Kryszewski, doo. dr W. SteG. przedstawiciele środow1isk warszawskiego, gdańskiego i innych oru liczni specjaliści zagraniczni - • Anglii, Bułganii, NorwegH,
NRD,
RFN, USA i Węgier.
Specjalnie
bliska współpraca h\cey C:BMiM z
Narodowym Instytutem Rakowym
w
Londynie,
reprezentowanym
prza d!r P, Farmera.

I. 'DB.DANKIEWICZ

wym

umożliwda identyfikację oraz
ozna~enie
ilOOcd.owe substancji

organicznej • masie Je4nej mllionowej części 1rama, lu}) jeszcze
mniejszej, nawet
jeśli
stanowi
ona składnik ba'l"dz>o skompliikowanej miesza.ni111y.
OozyWiście przykłady poclane aa
pol'zątku artykułu
naleiy uznab
za bardzo prosłe, nieudolnie charakteryzujące snacsenie, jakie dla
współczesnej nauki i praktyki ma
1pekitrometria masowa. Sięgnijmy
do
bardziej pnekonywającyoh.
Jej maesenie Jest ogromne w
dziedziinfe tak powa:lnej
jak np.
walka a rakiem. Z jednej oowiem
strooy pozwala na śledzenie substancji rakotwórczych i wykrywania ich w mieszaninach, z którymi
łatwo mogą dostać się do organizmu człowieka lub zwd.erzęc.ia,
do jakich należy 119. pokarm lub
napój. Z drugiej strony spektrometria
umożliwia
obserwację
zmian, jakie zachodzą w organiź
mie w :iwUązku z zastosowaniem
leku przeciwrakowego.
Obsługa tego urzędzenda 'Wydaje aię prosta. Do maleńkiej probóweczkrl. wkłada aię
il~ć aublftancji tak małą, że do jej nabierania służy cienka igiełka, następnie probówkę umieszcza się w
aparacie. (Tu WYPada podkreś1ić,
że przy zastosowaniu tej metody
wystarczy zupełnie znikoma ilość
substancjd, by dokonanie analizy
było możlirwe). Strumień elektronów bombarduje zawartość probóweczki i
dokonuje podziału
substancji na poszczególne fragmenty, elektromagnes wprawia te
w ruch, zróżndoowa.ny w zalezności od masy składnika,
osoba
obsługująca śledzi przebie& całego
tego procesu na ekra.n!e
oscylografu, a nie21ależnie od tego otrzymuje z
komputera czytel!lly
dla specjahlsty wykres, obrazujący skład i strukturę badanej substancji..
Ta lakoniczna
bardzo ogólna
charakterystyka
wskazuje,
jak
szerokie może by6
zastosowanie
spektrometru masowej. Znacznie
zwiększa ona możliwości działania
lekarza, zarówno w sensie stawiania diagnozy,
jak i śledzenia
przebiegu procesu leczenia. Meto:
da okaże się niezastąpiona dla chemika dowolnej specjalności, zwła
szcza specjalisty s dziedziny chemii ~ywności,
odda nieocenione
usługi farmakologom,
fachowcom

z

Hawany

Problemy ochirooy llil'&cy są
temata.Illli ooru częściej podejmowainym! 1>?'1Z8!1 kinemait.ouafię. Ta <Wiedm.111a twórcrości filmowed ma też swój międrtyina
rodowy festiwal. W Hawairui.e
"Odbył się już ósmy z lmlei Festiiwal F'i'lmów z Ochrollly Piracy - Krajów SocjalistyCZ111ych.
Do konkua-su wyst>iurtowało 80
tytułów, reprezerutujących realizatorów z Bułgarii, Ozechosło
wacji, Jugosławii~. Kuby, NRD,
Polski,
Rumunii,
Węgi~
i
ZSRR. Poh<l..l<:ę repire.zentowało
13 fillmów. Oz.tery z nich zrealizowa!Ile w „Oświatówce" wróciły do
Polski
z
la·urami.
Srebrny medal s kategorii filmów popularno-naukowych otrzymał za film pt. „Pył"
Antoni Orwiński. Brązowy w
kategorii filmów mstruktaiowych przyznano Stan:1sławowi
Sapińskiemu za „Uwaga!
Wibracja". Brązowy medal wśr6d
filmów propagandowych przyznano - Zbigniewowł Kiersztejnowi za „Twój ubiór a bezpieczna praca". Dyplom uznania otrzymał Piotr Studziński
za film „Stop! Zażyłeś lekarstwo". Dwa osta linie ftilmy otrzymały je=e d:rolomy u.znania kubańskfoh Związków Zawcxiowych.
PrzeJ kilkoma dJI1Wnd w Sa~i
K.olumoowej irmachu CRZZ w
Warszawie p.mekarzano
twórcom nałJrOdy zdobyte w Hawanie.
(rg)

Teatrze Wielkim

resortu
przemysłu
chemiC2.IJ.ego,
naukowcy łódzcy zorganizowali w
r. 1974 pierwsze ogólnopolskie seminarium poświęcone tej problematyce. Ud2iał w nim
wzięli

D

J

w
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kręconego obecnie na
Głównq rolt gra Barbara

Moreau"

•

I
o chyba najpopularniejszy
z baletów. „Jezioro łabę
dzie" Piotra Czajkowskiego
mimo różnych kolei losu,
nie schodzi ze światowych scen od
blisko 100 lat. I zawsze przy oglą
daniu tej uroczej baśni o miłości,
która pokona wszyttko - od~Y
Je się jeszcze col, co w poprzednio
widzianej
inscenizacji
jakoś
umknęło uwadze.
Dzieło to wróciło do repertuaru
Teatru Wielkiego. Nowa inscenizacja
powstała
w "koprodukcji"
łódzko-poznańskiej.
Barbara Ka1prowics przygotowała akt II i IV
oraz Pas de troi• w akcie I i Pas
de deux w akcie m. a solistka
naszego baletu Janina Niesobska
akt I i m. Inscenizacja nie epatuje wymyłlnymi pomysłami choreograficznymi, nie jest popisem
inwencji realizatorek, lecz próbą
sprostania pomysłom,
sformuło
wanym niegdyś przez Petipę i Iwanowa,
których realizacja bywa
najczęściej wykorzystywana (chyba przez niedopatrzenie nazwiska
mistrzów nie znalazły 1ię w programie).
Ale wróćmy 11& łódU:~ scenę.
Każdy balet wymaga mi~rzostwa
zespołu i •ollstów,
lecz „Jezioro
łabędzie" przez 1JWoją popularność
zmusza wręcz do szczególnej precyzji wykonania każdego kroku
i gestu. do wyjątkowej elegancji
ruchu. Zresztll już od podniesienia
kurtyny, od chwili, gdy pojawia
się niemal cały zespół, musi zostać
nawiązana choćby cienka nić kontaktu między sceną a widownią.
Trudno o to jednak, gdy publiczność trochę z niepokojem patrzy
na mało precyzyjne ruchy tancerzy
I brak zgrania.
Niełatwo poddać
się wtedy nastrojowi muzyki i libretta. Jeśli podczas premierowego
spektaklu (23 kwietnia) balet Teatru Wielkiego bliski był osiągnię
cia wysokości zadania, o tyle druga premiera (29 kwietnia) nie wy.
padła zbyt pomyślnie. Błąd gonił

T

błąd, odnosiło się wręcz wrażenie,
że niebezpieczeństwo
całkowitego
zamazania rysunku tańca jest nie-

uniknione. Miejmy jednak nadzie-

ROZMAITOŚCI

PROPOZYCJE
SYGNAl.Y

Solo skrzypcowe wykona Franciszek Bartosiak. Na
organach gra Kazimierz Wiencek. Przygotowanie
chóru - Zbigniew Pawelec.
Dzieci zapraszamy do Teatru Wielkiego w dniu
8 maja, na ostatnią w tym sezonie inscenizację
„Królewny Snieżki", Spektakl poprowadzi Józef
Kllmanek.

Na zdfociu: Odetta 1imierz Wrzosek).

Sympatycy talentu Piotra Palecznego będll młell
słuchać go w najbliższy piątek i sobotę
w Filharmonii. Artysta zagra koncert fortepianowy a-moll I. Paderewskiego. Utwór ten, niegdyś
będący stałą pozycją w repertuarze wielu solistów, dziś bywa rzadko
grywany na estradach
koncertowych. W programie usłyszymy ponadto
poemat Z. Noskowskiego „Step" i „Epizod na maskaradzie" M. Karłowicza. Koncert poprowadzi
Andrzej Cwojdziński kierownik artystyczny Filharmonii Koszalińskiej.

Pod znakiem 150 rocznicy śmierci L. v. Beetho.
vena premierę przygotował Teatr Wielki. 7, 8 i
10 bm. melomani wysłuchają dzieła Beethovena
„Missa Solemnis". Odbiega ono znacznie od tradycyjnych utworów religijnych,
bardzo rzadko
było też wykonywane w kościele. Przede wszystkim stanowi znaczącą pozycję koncertową dla solistów, chóru i orkiestry. W Teatrze Wielkim dyrygować będzie Bogusław Madey, a usłyszymy: Teresę May-Czyżowską sopran, Izabelę Kobus,
Krystynę Rorbach alt, Franciszka Przestrzelskiego, Jerzego Rynkiewicza - tenor, Andrzeja Ma1linowskiego i Włodzimierza Zalewskiego - bas.

(Liliana Kowalska) i Książe <Ka~
Fot.: Ch. Zieliński

ję,

te był to wyjątkowo zły dziel\.
Popisem umiejętności
solistów
jest akt III. Jak zawsze, publiczność nagradzała
brawami każdy
taniec. W hiszpańskim szczególnie
D. Puzanowską i M. Skuratowicza,
w neapolitańskim - L. Jasińską
i z. Lisa oraz J. Makiewicz i z.
Sobisa. W węgierskim - M. Makowską I Z. Galocha, w polskim
- M. Grześkiewicz i J. Piętkę.
Klimat całemu spektaklowi nadają jednak tzw. „białe akty" II i IV - wypełnione tańcami ła
będzi. Znów trudno nie przedkła
dać
premierowego występu nad
oglądany kilka dni później. Z salysfakcją jednak w obu oglądało
się taniec czterech łabędzi (J. Flsiak, L. Jasińska, M. Pawińska,
G. Popławska. W drugiej premierze pierwszą z wymienionych zastąpiła B. Stefaniak).
Najefektowniej i najpiękniej wypadł akt IV. Wreszcie oglądaliśmy
balet w pełni spra.wny, umiejący
odda~ każdy
odcień
nastrojowej
muzyk!. Spośród wykonawców na
uwagę
zasługują
jeszcze partie
Błazna, tańczone przez Z. Lisa I Z.
Sobisa oraz Czarodzieja w wykonaniu K. Knola i B. Jankowskiego.
W sumie oglądamy balet z pię
kną choreografią, któremu jednak
przydałoby się staranniejsze
wykonanie. I oby w następnych spektaklach nie było ono już wyjątko
wym zdarzeniem, a oczywistą konsekwencją, wynikającą
z założeń
choreograficznych
dzieła
Piotra
Czajkowskiego.
sobna uwaga należy się
odtwórcom głównych ról.
W pierwszy wieczór partię Odetty-Odylii
tańczyła
Liliana Kowalska. Warunki zewnętrzne
artystki odbiegają od
tradycyjnego wizerunku bohaterki
„J eziora łabędziego". Utalentowana artystka zaprezentowała jednak
efektowną tanecznie rolę, lecz pozbawioną swoistego ciepła
i liryzmu. W moim odczuciu jej samej lepiej odpowiadała
partia
Odylii niż Odetty. A w efekcie obie
postacie niewiele różniły się od
siebie - choć, podkreślę to raz
jeszcze, trudno odmówić artystce
talentu i umiejętności technicznych.
W drugiej obsadzie te partie tań

o

czyła

okazję

Odylia

gościnnie Bożena

I wyrazu muzyce. Ponlewa:t

Jugosławil
Na zaprQSzenie Komitetu Festtwa6
!owe.go w Sarajewie przez dwa ty.
godnie przebywał w Jugosławii łód:.
ki Teatr im. s. Jaracza. W sarajewskim Festiwalu Małych Form i Teatrów Eksperymentalnych obok scen
jugosłowiański eh
i
łódzkiej
brały
również udział teatry z NRD l Włoch.
Łódzcy artyści zaprezentowali „Tan•
go" Sławomira Mrożka w reżyse•
rii Jana Maciejowskiego l scenogra•
fii Lucji Kossakowskiej. Podczas pobytu w Jugosławii przedstawienie to
grane było również w Mostarze, Banialuce 1 Zenlcy, gdzie z tamtejszym
teatrem nasza scena od lat Już ści
g1e współpracuje. Wszystkim spek•
taklom Teatru im. s. Jaracza towarzyszyło
du:te zainteresowanie, cze•
go' dowodem gorące przyjęcie prze:&
jugosłowiańską publlcznoś~ I dobre
recenzJe prasowe.
Tych, którzy chcieliby jeszcze obejrzeć „Tango" Informujemy,
it
ostatnie spektakle tego przedstawienia odbędą się na Dużej scenie Teatru im. S. Jaracza 7 i 8 bm.
o
godz. 19.30. Bilety są jeszcze do nabycia w kasie teatru (ul. Jaracza
27, tel. 266-18)
w godz. 10-13
1
16-19.30 <lDdzienn1tt prócz poniedziałków.
(jb)

Kociołkow

Nowości „Współczesnej'

ska z Teatru Wielkiego w WarKinomanom proponujemy Tyd:i:!eil Filmów Cze- szawie, propon ując postać bardziej
oho1łowacklch. Imprezę, która w dniach 6--12 bm. złożoną psychologicznie.
Księciem
odbywać się będzie w kinie „Przedwiośnie" zai- w obu spektaklach był Kazimierz
Księgarnia „Współczesna" (al. Ko6nauguruje prapremiera dwuseryjnego dramatu wo- Wrzosek. Oglądamy go niemal ca- ciuszki 106/116) poleca w tym ty· s • b l t
godniu sporo int1'resujących nowo.
jennego „Wyzwolenie Pragi". Reż. O. Vavra. W łY czas na scerue.
ze. a e u na- ścl literatury społeczno-politycznej:
zestawie filmów czechosłowackich znalazło się po- szej opery ma w tym widowisku
w. Kieżun, st. Kwiatkowski _
nadto kilka tytułów o tematyce obyczajowej. Od- bardziej aktorską niż taneczną ro- „Style zarządzania", KiW;
notujmy komedię „Jutro się policzymy, kochanie" lę i wywiązuje się z niej bardzo
W. Modzelewski - „Naród l poreż. P. Schulhoffa, dramat, którego akcja rozgry- dobrze. Jego Książę jest człowie- stęp. Problematyka narodowa w ide.
WJł się tuż po wojnie „Gdybym miał dziewczynę" kiem głęboko kochającym, wrażli- ologii i myśli społecznej", PWN;
L. Dyczewski - "Więź pokoleń w
reż. S. Uhera, „Czas miłości i nadziei" film S. wym i wiernym. Artysta wyważył rOdzinie";
Stranda. Bohaterką tego filmu jest młoda dziew- każdy gest i krok. Jest w tej
s. Kaczmarek - „Riozważanl.a
e
czyna, pomagająca swym
najbliższym.
Wyspa inscenizacji postacią w pełni po- życiu ludzkim", WP;
srebrnych czapli" reż. J. Jirasa to znów sen- rządkującą
sytuację,
nadającą
„Ludzie XXX-lecia", KiW~
„VII Plenum KC PZPR", Kl.W;
sacyjna opowieść o losach dwu dezerterów. Ko- charakter i ton akcji. ZaprezentoL. M. Bartelski - „Pamię~ żywa'\
medię „Na skraju lasu" reż. J. Menzla ogląda wał też umieJ·ętności taneczne naj- WSIP;
liśmy już w czasie „Konfrontacji". Tydzień Fil- wyższej próby. Zwłaszcza w akcie
J. Rutkowski - „Ekonomia pol1·
mów Czechosłowackich kończy „Koncert dla po. III w partiach solowych ! w due- tyczna kapitalizmu", PWĘ;
zostałych" reż. D. Trancika, w którym obok akto- cie z L. Kowalską
zasłużył
na
M. Jungblut - „Bogaoi 1 IJllpeł'bO.
gaci w RFN", KiW;
rów z CSRS grają także B. Brylska i M. Frącko szczególne uznanie.
Jezioro łabędzie", to takte poJ. A. Szczepański
- "Imperium
wiak.
Tysiąca Bogów";
''
:# :# :#
pisowy
numer dla orkiestry. Nasz
z. Broniarek _ „Angola rir~ona
W cyklu „Iluzjonu" - gwiazdy miesiąca, tym zespół pod kierunkiem Tadeusza w walce'', MON;
razem oglądać będziemy Jadwigę Smosarską w Kozłowskiego sprostał trudnemu
W. Gruszka - „Konflikt w Illlsnje.i popularnych kreacjach, stworzonych w filmach: zadaniu znakomicie. Dynamiczna dli Północnej", MON;
B. Kaczyńsk_l - „„organlz~oja Jed„Dwie Joasie", „Barbara Radziwiłłówna", „Skła muzyka Czajkowskiego w wykołódzkiej orkiestry oddaje n.ośOi Afrykansldej • PISM,
małam::, „Ułan księcia J6zefa". Projekcje odbywać naniu
.
.
ó
J. Kasperek - „ Wywóz ne przy..
się będą w dniach 9-12 bm. w klnie ŁDK.
w peł.ni .nastró) dzieła. Szczeg ln~e musowe roboty do RZ!!lJZY li dystryk(rg)
brzm1eme blachy nadaje jasnosci tu lubelskiego", LSW.

I

Nowi gospodarze wstarvch obiektach
de mamy w Ło<W! mieście stoounkowo mło
dym - zibyt wiele zabytków
a11:chitektolllicznych -

zdaneń.

świadków

m~nionych

Te jednak, które ist-

llllieją otaczrune są staranną opieką. Jest
niie tylłro s-prawa
władz ale i (pod~eślamy to

to

z

saitysfakcją!) całego społeczeń

stwa. Tak więc można zakła
z 11.óry, że w naszym mieś
cie znajdzie żywy
odd7.wi-;:k
Ogólnopolski Dzień Mu:&e6w i
Ochrony Zabytków, który obchodzić będziemy
5 czerwca.
Przypomnijmy, że w kwiet!lliu odbył Slię w Łodzi dt0roczn.v Zjaizd Społecz!llych Opiekunów Zabytków, a 5 cze:r"Wca
p.rzeWlidz.fa.ne są róilne akcje,
celowo propagujące działaliność
muzeów oraii :iia.gadlll.!eruie ochrony mbJlltików.

dać

było

tak dobrze, chciałoby się, żeby było jeszcze lepiej. A więc Jeszcze
ciut więcej precyzji od wiolonczeli,
piękniejszego
•ola skrzyp•
cowego.
Scenografię przygotowała Halina
Korytowska. Jeśli akt I i III uzna&
by można za w pełni udane,
to
ponury landszaft z zamkiem w tle
stanowiący dekorację aktu II i IV,
YT n;ioim odczuciu, nie najlepiej słu
zy mscen!zacji. Lepiej • pewnościll
współbrzmiałby z rygorem dzieł
Wagnera niż subtelnością Czajkow•
skiego (np. białe stroje tancerek
zlewają się tu z szarością i błęki
tem płótna).
„Jezioro łabędzie" wróciło na
scenę. Realizatorzy spektaklu dali
nam widowisko efektowne i bogate. Ale nastrój nieodłączny temu
baletowi zapewnić mogą tylko wykonawcy. Zatem polecamy !ię tancerzom Teatru Wielkiego.
RENATA GRZELAK

W dniu tym
zaµrezentude
przede wszY"Stkiim bał'C!!zo at>rakcyjny
całodzieruny
program
Muzeum Szituikii. - n którym
n.ie µozostalllą w tyle r.Sw.niei
i inne placówki kulturalne tego tYTP11. Szczeg6ły podamy w
swoim ca:a~i.e. Tu SPrÓbUiirny w
wielkun skrócie p.rzy1pOIIl':i.;;ić o
różnych pracach od lat prowadzeo:1ych w Łodz.i., który !°'1 celem jest opieka nad pamiątko
W)•mi vbiektami.
Jak pamiętamy. w r. 1972
'.>pracowano w naszym m!eście
bardzo szczegółowy prog11:am re··
waloryzacji zabytków łódzkich
- przekazywanie starych obiektów nowym mi:ytkownikom, 111aturdnie -po dokonaniu odpowied!niej adapta.cjł.
Aikcję tę prowadzi el41 ~
11, ale • piięknym! rezultatamL
I 'tak m.&n. pałact pr.aJ' 11L W"•

cella lZ (po odnowieniu) z.mieniono na. Pałac Slubów, stylowa secesyjna willa
przy ul.
Wólczańskiej 31 stała się siedzibą BWA, w pięknej kamienicy przy ul. N.arutowłcza 48
gospodarzem Jest dZlli TPPR
itd.
W dailn}'l::h planach
jak
informuje nas wojewódzki konserwator zabytków
· Mieo:iiysław Pracuta. j - prrz:ekaza,nie nowym użJl'ł,lk:owniiikom
zeapol!u archiite.Jwmiczno-ul!'balllistycainego ul. Monius*i,
zeSJ>OłU
pałacowego
prrz:y ul.
Przędrzail!nia-nej 72 (daW!Ily pałac
Herbsta). Jttóry jest
obecirui.e
i;ied.?Ji.bą istniejącego
w Łodzi
od roku Rrzedfliębdoa:stwa Pań
sflwowelZIO Pracowni Konserwacji Za.byitków (PKZ), dalej stylowe~o pal:iacu ,prizy
Pl. Zw-yoi~a J. pie
a.edlOlkazalsze

sale (w których kręcono sweg'O
czasu fragmenty filmu .,Ziemia
obieca,na") będą miały
charakter reprezentacyjny.
Obecnie prowadzi się konsekwentnie prace koruserwa-::yjn~
w najstarszym budynku przem:vsłoWY'm Ł.odz.i w dawnym
bielniku, wzniesionym w r.
1827 a więc równo przed 150
laty. Stanie się on w niedaleku'.e.j przyszłości lriedzibą łódz
kiego PKZ.
Dodajmy, !e lronty;nuuje sie
również rekonst!l:ukcje sali koncertowej w dawnym
pałacu
Poznańskich (obeonej
siedzibie
Muzeum Historii Miasta Lodzi)
oraz
prace
lmnserwatorskie
przy wystroju wnętrza pałacu
przy w. Gdańskiej 32, użytko
wainego obeenie prze!Z
Pań
etwow11. WyisLą &k.ołę Muzycz111.4-

KontYllluowa,ne eą takte analogiczne prace konserwatorskie
na terenie województwa miejskiego łódzkiego. I tak jeden z
zabytkowych
budynków
w
Aleksandrowie adaptowa!llY Jest
dla potrzeb tamtejszego Urzędu
Stanu Cywilne.go.
Z kolei w
Zgierzu planuje się zorganizowanie Muzeum Miejskiego oraz
skansenu. w którym ocalone bę
dą od z.niszczenia daW!Ile dom.
ki tkaczy Ltd.
ak z tego kirótkiego .zes.tu.wienJ.a wyilllika. akcJa re•
waloryizacii stuych zabytków daje
w Łodzi
piękme efekty. Oby dawała je
również w przyszł·ości: jest to
ogólne życzenie
regional'lycn
patriotów miasta Łodzi, mtórycn
liczba wzrasta - dzi~kl właści
wej aitmosferze - coraz bardz1C(f.
M • .J.'\GOSZEWSKI

J

...i
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SPRZEDAŻ

BANK POLSKA KASA
OPIEKI SA
przyjmuje na nowych,

1RJ02lSAD WARZYW i KWl!.MOW
JIED!NI01ROCZNVCH

w

przyjmowane są bez dokumentowania
tytułu i źródła pochodzenia walut.

Oprocentowanie na rachunkach o wkładach płat
rocznie,

o na rachunkach terminowych:

na pół roku - 4,5°/o rocznie,
na 1 rok - 5°/o rocznie,
na 2 lata - 6°/o rocznie,
na 3 lata - 7°/o rocznie.
Zapewnione szerokie możliwości

dysponowania

wkładami w kraju i za granicą.

Zwrot

Oddział Banku PKO SA w Łodzi,

'al. Kościuszki 59-61.
Tam też

SPRZEDAM
wzmacniacz
60.
kolumnę głośnikową,
gitarę basową.
kalkulator
TI-30. Wiadomość:
Pabianice. Ludowa 8 a-16
9623 g

DOMEK z du~.ym placem
w pobliżu Łodzi - kupię.
Oferty „9201" Prasa, Piotr
kowska 9tl,
KUPIĘ własnościową dział

TELEWIZOR
.,Ametyst
1012" sprzedam. Tel. grzecznościowy ?1-59-57
9607 g

w okolimoże być
z

letniskową

cach Łodzi,
domkiem letniskowym. Tel. ~1-23-30
9402 g
SZKLARNIĘ
400 m kw.,
ogrzewaną, z produkcją sp.rzedam. Łódź-Radogoszcz,

Turzycowa 11.

Zółtowsk{

9701 g

ŁóDll

1. W dniu 10.05. br.

ulic e. Łęciz yc ka od Pozna ński ej do Si edlec kiej, Poznańska od Łęczyck i ej do nr
30, P!ocka od M 26 do Lęczyckiej.
!. W dnia.eh od 10 do 12.05 br.
'Ulice: Rokieińska od Parowozowej do Słiu!
bowej, Służbowa„ Maszyn101Wa i przyległe, Obywatelska od Pienistej do t-0•
ru PKP, KOCJZaskiego, Sieciowa, Bra•
ty&łaóWISlka i Sumowa.
3. W dniach od 10 do 20.05. br,
1t1lice: Prądzyńsk'iego od Rokickiej do Czachary i przylą:łe.
4. W dniu 11.05. br.
W.ice: 7.iame!llhofa od nr 11 do 38, Gdańska

ŁODż sprzedam domek
jednorodzinny (po kupnie
wolny) - okolice
Ronda
Broniewskiego. Wiadomość
Poznań. tel. 520-63
9661 g

OGROD 2.200 m kW., domek 4-izbowy, murowany
we Wrzącej k. Lutomierska - sprzedam.
Oferty
„9642"
Prasa,
Piotrkowska 98
POŁOWĘ
domku jednorodzlnnego dla starszej osoby, może być nie wykoń
czony kupię.
Najchęt
niej JuUanów, Radogoszcz,
Chelmy, Oferty „9591" Pra
sa. Piotrkowska 96

-wowia, Zdrojow~. Głogowa, ża.;rnowco
wa, MalwQwa 1 AkaC'jowa.

ulice: 'Draktol'owa od Wareckiej do Teresy,
Sierpowa, Chł'opska„ Cepowa i Koprowa.
7. W dniach od 16 do 17.05. br.
ulke: P.orzeczkowa od nr 1 doQ 37, Wall'szawska od nr 2 do Irysowej, Folwarczna
·od nT 5 do 28, Ols;rowa, Bukowa, ł1a
giewnic ka strona pa1rzysta od nr 136
do Litews kiej, Kryzysowa od nr 1
do 51 i Honorowa od nr 1 d o 31.
8. W dniach od 18 do 19.05. br.
ulice: Centralna od nr 31 do 71, Góralska
od nr 1 do 36, Eterowa od nr 1 do 23,
Tęczowa od DlI' 1 do 28, Ba!"lb-ary · od
nr 1 d.o 24. Jodowa i Akademicka.

WOJEWÓDZTWO MIEJSKIE Ł()DZKIE

1. W dniach od 6 do 31.05. br
Rigów ul.: Grocka,
Zielona,
Nadrzeczna,
Po1lna, Południowa, Glinlama, Ogt°'odowa, Rawika,, Wąska i Tylna.
dniach od 10 do 11.05. br.
Zgierz ul.: Ka~prowkza, Dolna, Boczna, Orkana I Tetmajera.
Imformacji o porzerwach udzi elają oraz prz.y .lmują rek lama<:ie od.biorców dotyczące przerw
w dostawie energii.i elektrya mej d y żurni w rejo nach Łódź-Północ, tel. 334-31, Łódź-Południe,
tel. 334-28, Pabianke, tel. 37-10, Zgierz, tel.

a. w

'

1890·k

DWA pierścionki ładne
próba) sprzedam. 327-15

~lH

g

kuplę,

=

5
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POTIR\ZEBNIE DOKUMENTY:
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świodectwo ukończenia szkoły podstawowej,
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=
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podanie,

do loOferty
Plotrkow-

NAMIOT zimowy - alpejkę kuplę. Tel. 845-63
9736 g
ODKUPIĘ oprzyrządowanie
i technologię atrakcyjnych

wyrobów
tworzywowych
O f erty „96li2" Pras a, Piotrkowska 96

-

CZERSTWE pieczywo ku
Oferty „9600" Prasa
Piotrkowska 96

------

SADZONKI chryzantem t
asparagus
(plumosus)
sprzedam, Byllonowa 1 b
przy Aleksandrowskle.1 19.j
8062 g
SPRZEDAM kredens, stół
okrągły
i krzesła.
Te l.
51-59-16, po 17
8637 g

-

ŻYRANDOL.

kinkiety, me
sprzedam. Tel. 269-8 o
9895 g

SPRZEDAM
53-22-18

glazurę.

Te I.
9853 g

l>PRZEDAM namiot „Gdy
nla-Super-3", Tel. łOS-31

.

,OCTAVIĘ" po
wypadku
spu(:dam. Sienkiewicza · ·34,
m, 11. po 16. Skowy~a

,FIATA
125-p
•(1971)
sprzedam.

1300"
Tel. 711-00

„HANOMAG 1,5 t" - sprze
dam. Aleksandrów Łódzki,
Łęczycka 18, godz, 12-18

.

,FIATA 125 p - 1500 Fin"
yellow bahama (paździer
nik 1974) sprzedam. Pokła
dowa 33, po 15
9439 g
,FIATA 125 p - 1500 MR"
sprzedam. Komorniki 30
Chojny, po 15 10324 g

-

.

DWA pokoje, kuchnia, roz
kładowe, śródmieście. telefon. garaż - nadające się
na zakład usługowy - zami enię na 3 pokoje. Tel.
262-39
9924 g

-

-

„FIATA 128 Sport"
(1975 )
- sprzedam. Tel. 51-24-90
10002 g
OPONĘ nową

chelin"
234-79

725X13, „M isprzedam,
Te1.
9849 g

MŁODE

bezdzietne małżeń
stw o - członkowie s pół
dzielni poszukuje mieszkania na 3 lata.
Dzwonie'.::
51-59-35. godz. 8-15
9834 g
POZNA!ll' spółdzielcze
M-3 zamienię
na M-2 w
Łodzi. Oferty .,9806" Prasa,
Piotrkowska 96

M-ł spółdzielcze z wYgOdami
w Skierniewicach,
Konopnickiej 311 - zamienię na równorzędne
lub
126" - odbiór Po1 mniejsze w Łodzi
9829 g
„Warszawę M-20'
M-2, M-3 kupię.
domek
Oferty
prod
sprzedam.
Te1. „10323" Prasa,
Piotrkow9'761 g ska 96

„SYRENĘ 104"
sprzedam
Tel. 51-24-99, po 17 9812 g

„FIATA
mozbyt,
namiot
NRD '153-73

e

§

e
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4 fotografie.
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PALIWOWO·SMA~OWN11CZEJ.

organizuje

, ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
w Łodzi, ul. Łąkowo 4.

I

Zapisy przyjmuje i bliższych informacji udziela:

1

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Łodzi,
ut Łąkowa 4, pokój 110, telefon 289-05,

wew.25.
1204-k
S'.l'Ulł.ENT c11dzozle.miec po M·« bloki
, zamienię
na
szukuje umeblowanego M-2 równorzędne lub więksże.
Oferty „9863" Prasa, Piotr Tel. 486-27
9548 ·g
kawska 96
M-5 sprzedam.
Oferty Plotrk owINŻYNIER poszukuje
ka- „l0179'' Prasa.
walerki !uti M-2.
Oferty sita 96
„9796"
Prasa,
Piotrkowll'lll'P'.:11~•,~~
ska 96

SAMOTNEJ wynajm<: umeblowany pokój.
Retkinia,
Przełajowa 10-8
9792 g
POKQJE letniskowe k. Spa
Wiadomość Łódź, Ciasna 12 a-19. po 17 9728 g
ły.

POSZUKUJĘ
samodzielnego mieszkania na rok Oferty .,9729" Prasa. Piotr
kowska 96
M-2 własnościowe zamient<i
na większe. Eleg 11 nck'ą suk
nię ślubną. łańcuszek 18 k,a
rata - sprzedam. Obortlieka 15. m. 32
9763 g

M-5 - zamiena M-3 Łódź lub Łowlcz. Łowicz. Oś. 22 Lipca blok III, m. 77
9747 g
MAŁŻE~STWO

z
dzieckiem poszukuje mieszkania od września.
Oferty
„9785~
Prasa,
Piotrkowska 98
ZAKOPANE 2 pokoje,
kuchnia bloki - zamienię,
Tel, Łódź 324-22
9743 g
SPRZEDAM pokój z kuchnią 27 m kw .. Osiedle Wiel
kopolska, IV piętro. w blo
ku czteropiętrowym. strona zachodnia. balkon. Ofer
ty z ceną „9694" Prasa,
Piotrkowska 96
M-2 umeblowane do wynajęcia na
rok lub 2 lata.
Oferty „9718'' Prasa, Piotr
kowska 96
z dzie
ckiem poszukuje mieszka
nla nie umeblowanego, z

niekrępującym

wejściem.

Tel, 448-20, po godz. 14
M-2 kupię (powyżej 30 m).
Oferty ,.9734" Prasa. Piotr
kawska 96
MŁODE
członkowie

małżeństwo
spółdzielni

poszukuje pokoju na 2 lata.
Oferty „9674" Prasa. Piotr
kowska 96
MAŁZE~STWO przyjm11 na

DWA mieszkania dwupoko
jowe
nowe budownictwo
zamienię na jedno czteropokojowe. Oferty
„9655"
Prasa, Piotrkowska 9ł

D J-:- .J'.ailwiga ANFOROWICZ
sk.:>_rne, weneryczne
15-19,
.Próchnika 8
9627 g

GINEKOLOG Czerwoniec, Tuwima 20, godziny
14-18

PRYWATNY Zakład Inst;:lacji Sanitarnych centraln ego ogrzewania i gazo•
wych - wykonuje roboty
i usługi,
Zatrudnię spaMATEMATYKA,
fizyka. wa cza gazowego z uprawnieniami
i
uczniów. Tel .
chemia. Mgr Kowalski, tel.
9460 g
273-64
9826 g 52-78-91 po 17
POGOTOWIE
telewizyjne
NIEMIECKIEGO
Minkner .NowakowSki 415-04
9966 g
tel, 325-30
9053 g
INSTALOWANIE anten teMATEMATYKA 630-35 Klo- lewlzyjnych,
tel, · 445-95,
nowa 13-6. mgr Pluskow- Wolniak
9859 g
Ski
9'197-2454-4682 g UKŁADANIE,
cyklinowaMATEl\IATYKA,
fizyka. nie parkietu, Tel, 53-63-48
chemia 303-74, mgr Popiń- PO ~8. Stefańczyk
9077 g
ska
gg74 g CYKLINOWANIE mechanlczne. 52-!U-19 Kluczyński
ZATRUDNIĘ
rencistę ,..,
g
9740
warsztacie rzemieślniczym
metaloplastyka. Tel. 833-70 Jl!ąosŁA WIA Grecja
około 8 rano
9594 g ffileJsca
w
samochodzie
wolne od połowy czerwca,
ZATRUDNIĘ
chałupniczkę Oferty .,9630" Prasa, Piotrdo szycia konfekcji dzieaię kowska 96
cej. Oferty „9698" Prasa,
PROSZĘ
o natychmiastoPiotrkowska 96
wy zwrot parasolki (różo
WSPOLNIKA do prasowal- we kwiatki. tło pomarań
japońska) zgubioni - magla przyjmę. Ofer czowe,
28 kwietnia kino
ty
„9825" Prasa, Piotr- nej
„Bałtyk". seans godz. 20
kowska 96
Uniwersytet,
Wydział
9580 g
POTRZEBNA pomoc do 2- Administracyjny
letniego dziecka (w planie
CZESŁAWOWI
Kubiakowi
letnisko koło
Łodzi).
Fabryczna 2, m. 31, tel. >kradziono leglt. inwalidy
9621 g
53-16-46. po 17
10114 g wo1ennego nr 2313
30.IV. br. w taksówce poOPIEKUNKA do rocznego zostawiono torebkę męsk ą
dziecka
natychmiast po- zawierającą pieczątkę letrzebna. Tel. 755-77. po 17 karską na nazwisko
Ma10062 g rian Skrzynecki
Wiadomoś ć: Łódź. Skaliia u , m.
OPIEKUNKA
do dziecka 8, tel. 865-55
10104 g
potrzebna. natychmias t. Narutowicza 67. m. 17, tel. JADWIGA Skrzypczak zgu
868-24
10327 g biła lnde;cs nr 5240 wydany przez UŁ
9786 g
JERZY

Wacław Kasput\s

zgubił indeks nr
wydany przez UŁ

MŁODE małżeństwo

-

M-2 własnościowe
sprzedam. Oferty „9832" Prasa,
Piotrkowska 91

=

e

M-S własnościowe. Osiedle
Czerwony Rynek, zamienię
na M-i. Oferty „9620" Pra
sa, Piotrkowska 96

SPRZEDAM
„Warszaw ę
223". atan dobry, .Janosik a
lłł
8'124 g

!§

DLA ~KtADOW PRACY 1 OSOB
PRYWATNYCH
w zawodach:
8 OBSŁUG:! OSADZAKA GRIQM, SUWNIC
8 DźWIGóW TOWAJROWO-OS,QBOWYCH,
8 ELEKlROWCIĄGóW 8 WóZKóW
AKUMULATOROWYCH i SPAUNOWYCH
8 AUY.OKLAIWóW 8 BUTLI TLENOWYCH
PR'OJEKTORóW 16 MM 8 GOSPODA1RiKI

.

SAMOTNY poszukuje pokoju sublokatorskiego, Tel.
363-79. godz. 10-18 10396 g

e

·5

K U R S Y

mieszkanie w śródmieściu.
Płatne za dwa lata z góry. Oferty „9633»
Prasa,
Piotrkowska 96

„SYRENĘ 105" (1974), prze
bieg 19.000, sprzedam. Te I.
663-53. od 16
9760 g

-5~

>'\:. ~~....,

ŁOWICZ -

WYNAJMĘ pokój wczasowiczom, Nadziejowska 80-518 Gdańsk, Gdańska· 8/8

$

nmmmnmmnrJTDmnmmmm11n1mmm11111mmnmm1111r1m1nnmn

nię

POSZUKUJĘ kawalerki bloki. Za rok płatne z gókor
r y . Oferty „9846"
Prasa,
Piotrkowska 96
bowe ,Syreny", „Wartbur
·
ga". Pabianicka 177
791 o
ODSTĄPIĘ pół lokalu na
„OPEL Rekord" sprzedam rzemiosło. Tel. 210-20. goSowińskiego
45
(ogląda ć
dzina 12-16
9843 g
niedziela godz. 14-18)
9044 g POSZUKUJĘ
miesz)<ania
na 2-3 lata. Tel. · 53-04-26
„TRABANTA 601" - sprz e
dam. 829-52. po 16 9005 g POMlESZCZENlE na pracownię do wynajęcia (świa
„WARTBURGA 353
stan
tło. siła . garaż) Łódź-Gór
dard" (1974) sprzedam. Te I. na.
Oferty ,.9815" Prasa,
53-27-40
9996 g Piotrkowska 96
„SKODĘ .S llOL" (1976) „
sprzedam. Oferty
„9809
Prasa. Piotrkowska 96

życiorys,

6s1-oo

M-2 kupię lub wynajmę w
starym budownictwie. Tel.
431-39, godz. 9-12 (16-20)

M-4, M-5 kupię.
Tel.
52-82-82 (10-18)
10065 g

=
E

Ucmiowie zobowiązani są doręczyć je osobiście
do działu spraw os·obowych i· szkolenia zawodowego-, Łódź, ul. Żeromskiego 9q, tel. 618-23,
w. 11s.

Piaseczna 19, m. 18

„ZASTAVĘ
750", deski I
m sześc. - sosnowe, sprzedam. Kil!ńskle
go 27/29, m. ~l
10082 g

KUPIĘ używane wały

maszynę
kupię.

puję.

Łódź.

9
~

Warunkiem podjęcia nauki
jest ukończenie szkoły pod· s·tawowej omz nieprzekroczenie 17 lat.

,SKODĘ Combi" sprzeOglądać niedziela -

kantówkę 5

SPRZEDAM „syrenę" od
blór z Polmozbytu Łódź
Oferty „607904" Biuro Ogło
szeń W-wa. Poznańska 38
1370 k

KAJAK - lkładak Neptun lub Jantar kupię.
Tel. 832-61
9750 g

ble -

5
§
5

dam.

.

„VOLKSWAGENA 411" po
wypadku - sprzedam. Tel
868-55, po godz. 17
9955 g

51-50-40
9145 g

Prasa.

.

-

-

dów
9704"
~ka 96

2:
~

godz.
9654 g

,,WA RTBURGA - 353" (1972)
s przedam. Lniana 4. m. 21

(3

„FIATA
12'7" t „Forda
Transit - Bagatowy", silnik „Forda" - sprzedam
Wapienna 18, m. 47
10050 g

DOM murowany, pl11tro'wy
z ogrodem - 2 pokoje z
kuchnią
wolne - sprze•
dam. Zgierz, Rewolucji .34
9482 g

BONY

74ł-88

Zawodowej

8 'J10KAJRZA
O MECHAN:IKA MASZYN
i URZĄDZEŃ
PR;ZEMYSŁOWVCH

I

312"

PABIANfCE - M-3 blok i
t e lefon na • pokój, kuchnię
lub
kawalerkę w Łodzi.
„SYRENĘ 105" 1975 s przeTel. 15-75-41 lub 254-70 do
dam. Tel. 661-86
9963 g 15
10110 g

W
GAŁKOWKU
kupię
działkę do 1 hektara. Łódź
Kopernika 59. m, 16, Jasnowska
9518 g

WŁOSKĄ

6. W dniach od 12 do 26.05. br.

SYGNET z brylantami sprzedam.
Oferty .,9666"
Prasa, Piotrkowska 96

,WARTBURGA
s przedam. Tel.
16-21

NOWEGO „Fiata 126 p" sprzedam. Tel. 53-41-57. od
16 do 19
9795 g

112, 114, 116, 117, 118 i 121.
5. W dniach od 12 do 13.0S. br.

uli ce: Edwarda od ~echo.słowackiej do Lawinowej, Lawinowa od n;r 1 do
36,
Pabianicka 1, la, 3, Orzeszkowej od
n.r 1 do końca, Julianowska od nr 36
do końca, Karłowicza, Po.g·odna, Krze-

CHARTY afga1'lskte - Sreb
tzyńska 49-39
9670 g

,TRABANTA" (1972) sprzedam. Lniana 19. m. 12, po
16
9602 g

Szkoły

5

w zawodzie

-

I

.
..

MIASTO

Zasadniczej

§

„

karakułowe

MAGIEL elektryczny z lokalem 30 m, woda, slła sprzedam lub zamienię na
mieszkanie. Oferty „ 9634'
Prasa, Piotrkowska 98

16-34-49.

=
§
=
: '

ul. Smugowa 21,
tel. 762-28.

.

. Zaikład . Ener.getyer;ny Lódi-Miasto informuje,
ze w zw1ąizku z przeprowadizanymi
pracami
ekspl~tacyjnymi nas.tą.pią przerwy w d()stawie
·e·n e rg11 elek<trycznej dla n.w. miejscoW<>ści w
go dz. od 6.30 d<> 17.00.

organizuje nabór uczniów do

..

Rachunki otwiera i prowadzi: .

Ukogozgaśnieświatło?

5

a5
§=

1

1

wlOD,Zll:, ul. żE~OMSKl·EGO 96

„

wkładów no ka1
i de życzenie.

kę

§

Łodzi,

nowe futro
kana<;lyj p
skle. du:!.y rozmiar. Traktorowa 39-6 blok 44, po 19 „ FIATA
125 p
1500",
1500-MR" sprzedam, Ozor
9851 g
ków. Dzierżyńskiego 18
KRAJZEGĘ
na
rolkach,
k<;>mplet pił tarczowych, 2 s PRZEDAM
.• Wartburga
sllniki S,5 I 7,5 KV, szli- Combi 1000" po remoncie.
fierkę sprzeda111.
·rei. Tel. 245-13. godz. 14-20
213-89 - wieczorem
9855 g
TRABANTA" (1971) sprzeSPRZEDAM $ZCzenlęta wy- Ci am. Tel. 53-37-72
97~5 g
żły niemieckie krótkowło
se, rodowodowe. Tel. 705-87 „ SYRENĘ
105" sprzedam.
9857 g Odbiór
Polmozbyt.
Tel.
- - - - - - - - - - - 784-66
9741 g
COCKER spaniele szczenię
SKODĘ
1000 MB" sprzeta (wszystkie
kolory) sprzedam. Łódt, Sienkiewi dam. Wólczańska 226, m. 7
9691 g
cza . e. m. 22, tel. 230-60, p o godz. 18
po te
9807 g
SYRENĘ 103"
sprzedam.
"
OBRAZY I
kryształy Tel.
382-45. godz. 10-15
sprzedam. Tel. 742-22
9830 g „126 P" nowego sprzedam
I u)l zamienię na nową „Sy
MEBLE stylowe 9719 g
sprze- r enę". Tel. 327-77
dam. Tel. ~49-80,
godz.
7-10
9833 g „ VOLKSWAGENA - 1300"
( 1970) sprzedam. Tel. 439-38
SADZONKI t.ruskawek sprzedam. Krecia 8
(do- s PRZEDAM •• syrenę 103"
jazd „16'')
1757 g d o remontu z nowymi ezę
Wiśniowa
Góra,
ś ciaml.
STROIKI do saksofonu Krzywa 32
9669 g
sprzedam, Tel. 53-37-72
„Syrenę
105
9758 g s PRZEDAM
L ux"
lllł gwarancji,
PIANINO
„Romhlldt-Wel- 53-59-61, po 18
9629 g
mar" - sprzedam. Inowro
cławska 9, n'l. 11
9787 •g
FIATA 126 p" odbiór IV
kwartał sprzedam. Ofer J
FLANCE pomidorów oraz t y „9659" Prasa, Piotrkowasparagus holenderski. ro- s ka 96
czny sprzedam. l.ódź
FIATA 125 p 1300" p!lnle
Radogoszcz. Turzycowa 11
s przedarn. Tel. 390-30
FOTOTAPETA prod. RFN
9658 g
- rozmiar 3,90X 2,65 sprzedam. Tel. 452-42
9733 g
SYRENĘ 104"
sprzedam.
"Rudzka 17 (warsztat)
9637 g
l\!ASZYNĘ
„Łucznik" nową.
krawiecką, ciężką sprzedam. Łódt, Traktoro- WKŁAD na „Fiata 126 P"
wa 82, m. a
9735 g rok 1978 odstąpię. Tel,
220-15, po godz. 16 . 9604 g
PIERSCIONEK z
brylantem 0,55 k, czysty, nowo- ,FIATA 126 p" odbiór
czesny. sprzedam.
III kwartał I
Oferty ,Polmozbyt"
„9'1'75"
Prasa,
Piotrkow- s przedam.
Tel. 220-15, po
godz. 16
9603 g
ska 96
łapki

i rent).

4°/o

„POLMATEX - MAJED"

§=

Ogrodnicze

OPROCENTOWANE
RACHUNKI WALUTOWE

nych na każde żądanie wynosi

~
§

Oddział Usług Ogrodniczych

wymienialnych na

Wpłaty

§

1

~

Łódzkie Przedsiębiorstwo

wszystkie krajowe I zagraniczne wpłaty walut

~z wyjątkiem za~ra·niicmych emerytur

lODt~ICA FA 8 RV·KA MAS,ZVN JEDWABN'ICZVCH

prowadzi

korzystnych warunkach

.

SPECJALISTA
gin ek olog
Cyperllng 16--18, PKWN 4
. 9899 g

1765.'EZ
10345 g

RABKA-Zdrój, Pokoj~ sło
neczne poleca na miesią ce
letnie
Józefa Kowalczy k
ul. Na Banię 13 (dom wła ~
sny)
109 p

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dzi.ekan i Rada . Wy~ziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytet~ Łodzk1ego podają do wiadomości, że
d~ia 19 maJa 1977 r. o godz. 10 w lokalu Instytutu
Historii, pq:y ul. M. Buczk a 27a, sala 47 odbędzie się
publiczna obrona pracy dokto.rskiej mgr Jana Szymczaka nt.: .~ol~ militarna /j:l'Odów w Wielkopolsce,
Kujawach, Z1ei:niach Łi:czyck1ej i Sieradzkiej w okresie r ozbicia dz1elnlcowegó".
PROMOTOR: prof. dr Stefan K rakowski.

* * *

Dzi~kan i Rada Wydziału Filozoficzno-Historycznego
Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości że
, dnia 1~ maja 1977 r . o godz 12 w lokalu Instytutu
Historh, przy ul. M. Buczka 27a, sala 47 odbędzie się
publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Andrzeja
Harasimowicza nt.: „Polityka zagraniczna pierwszego
rządu Partii Pracy w Wielkiej Brytanii w 1924 r."
PROMOTOR: doc. dr Waldemar Michowlcz.
Prace wyłożone są do wglądu w BibUotece Głównej
Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/38. wstęp na
rozprawy wolny.
1421-k

DZIENNIK POPULARNY nr 101 (8686)

f

~ne. 22 .00 Fakty dnia . 22 .08 Gwda•
Gilbert
da siedmiu wtecz<łl"ów O'Sulllvan. 22.:u; Co wieczór powieś6
w wydaniu dźwiękowym - T. Par„Srebrne orły". 22.45 Mi10.00 W!ad. 10.08 Muzyka wojsko- nicki wa. 10.30 „:r.laty z podróży do Ame- krorecital zespołu Luther. 23 .00 PO•
poetów.
całunk;
ryki" - H. Sienkiewicza. 10.40 Klasycy jazzu. u .oo TU radio kierowPROGRA.1\f IV
ców. 11.10 Chwila muzyki. U.15 Rytmy, 'barwy, nastroje (L). U.30 Kielu .oo Wiad. 12.os Terminarz mu~
ce na muzycznej antenie. 12.0~ Z
kraju i ze &wiata. 12.25 Kielce na czny. U .25 „Za granicami miast" (l.),
12.45 Turniej
12.45 Rolniczy 12 .łO Komentarz (l.).
muzycznej anten.ie.
13.00 Z radiowej fonotek!
kwadrans. u.oo Od eollsty do orkie- kapel.
atry. 13.111 O zdrowiu dla zdrowia. (stereo). 13.30 „Parada bohaterów".
U .IS
Omówienie programu.
13.30 Katalog wydawniczy. 13.35 Spot- 14.20
a.oo Tu radio Teatr PR: Autorzy naszych 1łucho
kanie z foU<lo.rem.
kierowców. U.05 Popołudnie w „je- w11k. 15.05 „Spotkanie z Hamletem"
dynce". U..20 Sport t<v zdrowie. lł.25 - słuch. 15 .30 „Spotkanie z Makbe15.50 A. Vivaldi i środowid:o - gawęda. tem" - słuch.
Człowiek
16.00
skrzypiec.
na ł
14.30 D.c. Popołudnia w „jedynce". Koncert
15.00 Wlad. 15.05 List z Polski. 15.10 Wiad. 16.05 Nowe nagrania radiowe.
D.c. Popołudnia w „jedynce". 16.00 16.45 Aktualności dnia (L). 16.55 InWiad. 16.05 Tu raóio kierowców. 16.06 formator Lódzkiej Wiosny ArtystyU przyjacióL 16.11 D.c. Popołudnia cznej (Ł). 17 .oo „Przed koncertem
w „jedynce". 16.30 Aktualności kul- w Filharmonii" - Inform. (L) . 17.15
turalne. 16.35 D.c. Popołudnia w „je- Reportaż z turnieju chórów woj.
17.35 Koncert ork.
dynce". 11.00 Radiokurier. 17.20 30 łódzkiego (Ł).
lat Wyścigu Pokoju. 18.oo Muzyka i PR I TV w Lodzi (Z..). 18.00 Z cy•
klu „Nasze sprawy" (l.). 18.25 Noaktualności. 18.26 Tu radio kierowców. 18.33 Panorama piosenki. 19.00 wości naukowe. 18.40 Postawy i WZO•
Dziennik. 19.15 Gwiazdy jazzu. 20.00 ry. 19.00 Szkoła Srednia dla Pracu20.25 Nowości jących. 19.J.S Lekcja jęz. ros. 19.31ł
Wiad. 20.05 NURT.
Archiwum pięknych głosów (stereo).
płytoteki. 21.00 Wiad. :u.66 Kronika
sportowa. 11.15 Koncert życzeń . 22.00 20.111 E. Paschs: Msza F-dur „P!I•
Muzyya słuchana,
21.00
".
z kraju i ze jwiata. 22.20 TU ndio sterska
Fantazja na
kierowców. 22.21 Gwiazda dnia - 22.00 c. Salnt-Saens:
l ludzie.
Kraje
22.11
skrzypce.
„Silver Convention". 22.30 Reportaż
22.u Minirecital
na zamówienie.
TELEWIZJA
„Skaldów". 23.00 Minął dzień. 23.12
Wlad.
PROGRAM I
PROGRAM II
6.CO RTSS - język polski. 8.30 RTSS
1 .30 Wlad. 1 .35 Sprawy codzienne. - matematyka. 'l.35 „Nowy lekarz" o programach. tilm tab. prod. NRD. 9.0o Dla szkół:
Informacje
8.55
kl, 7 9.0o Gra Ork. Filharmonii Czeskiej. przysposobienie obronne I lic.: samopomoc i pomoc wzajem9 . łO Tu radio Moskwa. 10.00 Kronika kulturalna. 10.16 J. Haydn: so- na. 10.00 - język polski - kl. 8 ma historia książki. 13.45 TTR - język
nata fortepianowa. 10.40 Nie
marginesu. 11.00 „zabłysła jutrzen- polski. 14.30 TTR - hodowla zwieka" - słuch. 11.30 Wiad. 11.35 Od rząt. 15.40 TV Informator WydawniTatr do Bałtyku. 11~ Poradnia Ro- czy. 16.00 Obiektyw. 16.20 Dziennik.
dzinna. 12.05 Termlnarz muzyczny. 16.30 Telewizyjny klub seniora
„Za granicami miast" (Ł) . odc. 10. 17.00 Ekran z Bratkiem. 18.00
.L2.2ó
Poligon. 18.20 Eureka . 18.50 Radzimy
12.łl Koncert.
12 ..0 Komentarz (L).
13.35 Ze wei 1 o wsi. rolnikom. 19.00 Dobranoc. 19.30 Wie13.30 Wiad.
w tej audycji czór z dziennikiem. 20.30 „Kojak" 13.50 Co si.• Wam
14.10 Więcej, odc. pt. „Bombowa psychoterapia" najbardz4eJ podobaf
14.25 Muzyka film fab. prod. USA. 21.25 Pegaz. 22.10
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Film o pierwowzorze Robinsona Crusoe ł
Znana na całym mecie powieść są.siadująca. s nlll
mn. wysepk•

Daniela Defoe ,,Robinson Crusoe",
jak wiadomo, na
oparta została,
autentycznych przeżyciach angielskiego marynarza, Aleksandra Sel"kirka. Sam jednak bohatei' tych
przygód jest do tej pory pogt.acią
mało znaną. W niedalekiej jednak
jego dzieje ukazane
przyszłości
zostaną na ekralllie, w anE{ielskim
tilmie, którego akc"ę umieszczono
w pobliżu
na tej samej wyspie
Valparaiso, gdzie w .1704 r. wylądował s2'lkocki żeglarz •.

Jedna s wulkanicznych wy~k
architpelag Juana Fernandeza jest obecnie dobrze zagoapodarowall4 wioską rybacki\. Lecz
przed dwoma wieka.mł była zupełnie opuszczont 1 jedynym jej
'mienk:ańcem stał 1 się właśme SelDla upamiętnienia przygód
kirk.
wyspa nadzielnego marynarza
zwana została jego imieniem, za.ł
tworzących

Moda ·na Fitzgeralda
nigdy
Francis Scott Fitzgerald
Ili• 011iągnął sławy i popularnoś
ei llWełO przyjaciela Hemingwaya.
Równie:t 1 :tyci.e jego nie obfitobywało w tak barW'lle karty ło pełne smutku i tra&edił oso'ł:ristych. Przu kilka ostatnfoh lat
mdeszikał i
przed łmierQJ.4 (1940)
pracował w Hollywood. Właściwie
trud.no było nazwać pracll dorywa. piaem.ie artykulików do gazet,
aby zdobyć choć p_.. dolarów nile
tTt. na j~. il• - niestety 11& alkohol. I N necz sadziwiają
Ni.komu w H<lllywood nie
te
prsyllZło w6wczu do 1łoWY,
najprostszym · apC>llObem wydobycia
pisarza ze 1krajnej niemal nędzy
jest n.akri:cenie filmu -dług któA działo
rejś z je10 powieści.
~ to w Idach, kiledy tak chęt
ni• :filmowcy brali na wlll"S'l:tat utwory Hemingwaya. Dlaczego? Po
procflu Hemingway był modny.
przyszła
"Moda" na Fitzgeralda
w Hollywood w 40 lat po jego
łmierci, kdedy to n.tkręcono film
według Mjlepszej chyba jego poFiol.m ;
wiff<:i „Wielki Gatsby".
ni• tylko
kolei za.pDCZ4tkował,
ameryzr~ w kinematografM
karu.kiej, swego rodzaju falą ..reSukces „Gatsby'ego"
t?-omanli".
skłondł filmowców do dal.azej peFitzgeralda.
twórczości
netracjl
Znany retyser Elia Kazan, sięgnął
magnat",
„Ostatni
po powieść

imieniem Robinsona Crusoe.
Selkirk po jednej z awantur s
kapitanem statku, wysadzony został u wybrz1!iy archipelagu I pozostawiony własnemu lasowi. Znaże
la.złny się n.a wyspie, sądził,
uda mu się powrócić do ojczyzny
na którymś z okrętów zawijają
cych do wybrzeży. Nie przypuszczał, że są to okolice odwiedzane
niezwykle rzadko, że jego pobyt
na wyspie potrwa aż 4 lata. Jedynymd przedmiotami, które pO'Zostawiono Selkiritowi, były nóż,
pół kilograma pl"OChu
strzelba,
strzelniczego oraz biblia. stopniowo jednak 28-letni marylUU"'Z przeosamotndende i zaczął
zwyciężał
urządzać aobie życie w prymitywZbudował trzy
nych warunkach.
chatki w lesie, zabezpieczając się
przed silnymi pod.muchami wiaW'll
oraz h~ńs:kiml pirata.mi. K;teznalazło Ilię w
dy ubranie jego
strzępach, uszył aobie okrycie ze
skór koźlich, zd dla orientacji w
czaaie na wyspie robił na pndu
drzewa z.na.kl, wyobrażające drue,
tygodnie i miesiące.
-

zakoflceyto
Wygnani. Sel.k,irka
lit stycznia 1709 r., kiedniu
w
której tematem są dmeJe produfilmowego Monro Stava. dy udało mu al• zwrócić uwag41
centa
(Jest to jak się powszechnie uwa- zał61 a~elskich okr4'tów „Duke"
portret prawdziwego mag- oraz „Duchess". Do AngM! Selkirk
ża „Metro-Goldnata s wytwórni
powrócił w peidzlerndku 1711 r„
Irvinga Talberea).
wyn-Mayer"
titu~o do
zamieszkał w Susaez,
Postać t• kreuje Robert de Niro,
Nevy,
tycia w Royal
końca
a partneruj4 mu takle sławy, jak
Zmarł w wiek.u uleclwi. ł7 laL
Jeanne Moreau i Jack Nicholson.
Jak twderdut złośliwi krytycy ajest to pozagrobomerykańscy „Lubię życie ruchliwe"
nad
we zwycięstwo Fitzgeralda
Hemingwayem, który w Hollywood
Shirley MacLałne m~ przy- c:zyła wła.śnie
prac• w filmie
daWlno już przestał być." modny. cillfa uwag41 publiczności. Uk.oć.· ,.Punkt zwrotny" o dwóch arty~t6re spotystkach baletowych
kają aię po 20 laf ach. Niedawno
w a:odzinnym propokazała aię
gramie telewizyjnym, który, podobnie jak dwa poprzedn.ie z jej
udziałem, ma szansę zdobyć nadla najlepm:ych
grodę „Emmy"
utworów prezentowanych na maKończy też trzecią
łym ekranie.
a jednocześnie duswą książkę m występuje na estradziJ.e. Niedawno skręciła nogę i aby wystą
pić w nowojorskiej sali koncertowej Arie Crown Theatre wykroiła
w bucie otwór na piętę I wzięła zastrzyk uśmierzający ból.
której gwiazda,
43-letnła
jak pisze amerykański „Times" „zmarszczki zaczynają wychodzić
spod piegów". nie myśli o zakoń
CHniu swej kariery. Dba o kondycję, ćwic-ząc jogę 1 stooując -nir
skocukrowll dietę. Obec:n.i.e r07Jpoczyna kdl.kumiesięcz.ne taurnee artystyczne po siedmiu krajach. Myśli o nowych podróżach, wystę,pie
Prawd2'1wa dama powtnna mleć w tak nte2'wy1ti11e1' olcoltcznolw musicalu na Broadwayu. - Moozdobi:t
będzie
dama
kamienna
Ta
ctach kamienny wyraz twarzy.
je życie polega na ruchu - mówiosennej wystawy matar1twa ł rzeiby w Akademii Kr61ewaktej
Jestem
wi Shirley ;MacLaine w Londynie.
szczęśLiwa jeżeli mogę robib kilka rzeczy naraz .••
się
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kartkę

-

ltościanko, stary

satyr. Cót mon panu o nllm

powiedzieć.

Znlszc.zył nasze małżeństwo. Nie wiem co pociągnęło do niego
Małgorzatę. Chyba tylko mamona. Kiiedy 1ię połapałem co

w trawie piszczy,

chciałem

jej tego starego amanta wyperswa-

dować. Powiedziała mii wtedy, i tego nie mogę pojąć do
dziś - że go kocha, że nie chce mnie dłużej okłamywać. 2:.gochiłem się na rozwód. Od czasu r<>'Zwodu nie widz.iałem jej,

n.le wiem co 1ię z nią działo.
- Kliedy i w jakich okolicznościach pańska była tona poznała Wiktora Kościanko? Jak długo trwała ta znajomość?
- Też chciałem się tego dowdedzieć. Powiedziała mi, że zna
nie
10 od dziecka, że był przyjacielem jej ojca, ale ojciec
umiał go docenić. Spotkała go przypadkowo już po naszym
ślubie. Gdz.ieś ją podwiózł, potem się umówili i tak to się zaczęło. Ale czy to prawda? Może wymyślila sobie tę historyjkę.
ojciec
- Czy nie opowiadała panu przy jakiej okazjd, jej
nil4 umiał docenić przyjaźni Kościan ki?
- N.ie. O tym n.ie mówiła. Twierdziła, u jej matka uważe
tała Kościankę za szlachetnego człowieka i gryzła się.
ojciec Małotarzaty ma o nim złe mniemanie. Dla mnie ważne
było tylko jedno: Małgorzata zdradziła mnie z Kościanką. Nie
mogłem się z tym pogodzić 1 bez względu na cechy jego charakteru. Uważałem go za łaJdaka.
, - Sam bym chyba na pana miejscu nie osądził go inaczej. Skarbek starał się wczuć w nastrój rozmówcy. - Czy nie
znał pan kogoś z rodziny Małgorzaty czy jej bliski.eh przyjaciół? Chodzi mi o kogoś z k:im przyjaźniła się także po rozwodzie.
- Wiem, że miała brata, ale mówiąc prawdę, nigdy go nie
wi<!Uałem. Był u nas raz czy dwa, ale mnie wtedy nie było
w domu. O innych Jej krewnych nie wiem. Miała przyjaciół
kę, Wandę Raplewicz z Milanówka. Rzadko ją widywałem. ale
wiem, że były z sobą zaprzyjaźnione. Więcej nie potrafię panu
powied:z.deć. Nasze małżeństwo nie trwało długo, często byłem
w podróżach. Czy może mi pan powiedzieć, gdzie jest grób
ton zażenowania w głosie.
Małgorzaty? - Kochał ją - pomyślał Skarbek. I chyba to uczucie nie
na
wygasło całkowicie._ Poczuł sympatię do tego szorstkiego
pozór mężczyzny.
- Na cmentarzu w Milanówku. Zostawiam panu mój telefon - skreślił numer na kartce. - Jeżeli zadzwoni pan do mnie
to podam panu dokładną lokalizację
jutro około południa
'
tego grobu.
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~ Rembieliilski ohowaJ4c do kieszeni

z telefanem.

Rozstali się prawłe uprzyfałnient.
- Wracajmy do k~endy - rzucił Skarbek kierowcy.
Skarbek pogrążył się w rozmyślaniach. Tym razem o kobietac!J.. Nigdy nie wiadomi? oo naprawdę czują i myślą. Taka
Aniela B~trym. . ~otraf!ła ~poić w mecenasa Kotlarskiego
Pt:zekonarue o mew~nośc1 męza. Czy sama wierzyła w tę niewinność? Wd.erzyła Jednocześnie w szlachetność Wiktora Koś
clanki . i wiarę ~' potrafiła WJ?Oić córce. Jak mogła jedno
z drug~ pogod~c? ~ochała Wikt_ora. Taka chyba jest prawda i nie rozunuala, ze w jego zyciu era tylko epizodycz.n.4
rol•· A Ma~gorzata? ~tka i córka. Kochały tego aamego czło
wieka. Czyzby był OJcem jej brata? - przypomniał sobie rozmowę s Jad'W\iią Maniewicz. A jeżeli tak, to czy o tym wiezadecydował. Wanda Rapled~ała? Trzeba szukać dalej może
w~cz. _Jeśli naprawd• była przyjaciółką Małeoczaty, to
Wledz1eć sporo.
- Jedź do MllaD.ówb - llDNnłl d:rspozycj• - Do kamisardatu.
Wandę Raplewici: znali funkcjonariusze. Była nauczycielką.
Bez trud~ uzys~ał jej ad!e.:. domowy 1 szkolny. Zacz11ł od
szkoły. Nie zaw~odła 10 1ntu·1 cja. Raplewicz była jeszcze w
szk~le. Przedstawił si• jej i powiedział, ie zaaieka aż ona
skonczy pracę.
- Zostały mi trą •esz:rty do sprawchen.1.a. Za dwadzlellcła
minut będę wolna - wyjaśniła w odpowiedzi. Nie była ładna,
ale ujmująca. Emanował 'Z niej 11pok6j i dobroć.
Zaczekał przed szkołą. Kierowcę odesłał do komisa.ri&N. Ten
miał na niego zaczekać.
lraw• - Odprowadzę pani, do domu, albo ehodźnt7

„

zaproponował.

- Chętnie wybiorę •i• Jt.a kawę - ueienyla 1ię pani Wa.n•
da. - Tu zaraz za rocłem jest taka mal& kawiarni& s ogródki.em ..•
- P!'loazę niech pani prowadzi..
Usiedli w ogródku. Zamów111 lrawę. ciastka 1 dwa lcielisz,
ki słodkiego wina.
- Dz.iwi panią zapewne moja wizyta - zagaił Skarbek. Wiem, że była pani przyjaciółką Małgorzaty Rembielińskiej.
rzeczywiście. Ale Małgosia nie
- Tak. Przyjaźniłyśmy
żyje już od paru lat.
- Gdyby żyła, rozmawiałbym s n.i.... zamiast s panl.11. Znała
pani za.pewne tajemnice jej serca?
- O to za wielkie słowo. Czy można w ogóle zna~ tajemnice serca drugiego człowieka? Zwierzała mi się z wdelu spraw.
- Może się źle wyraz.iłem. Ma pani rację. Nie sposób Zl!:łę
innego nawet bliskiego czło
blć do końca myśli i uczuć
wieka. Ale dla moich potrzeb wystarczą chyba tajemnice, którymi dzieliła się z panią. Czy znała pand jej męża?
- Widziałam go kilka razy. Małgosia się z nim rozwiodła.
- Tak. Wiem o tym. Czy zna pani przyczynę rozwodu?
- Trudno m! o tym m6wi6. To .._ sprawy oso~te, nawet
jeśli zainteresowany nie :tyje.
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DB RAB. NAUK CREMICZNYCB

JANUSZ KULESliA
profesor

l'łl"J'CSaJn„ Pollteołlllłkl lf.6dńłeJ,

dyrektor ln1tytutu Podstaw Chemii ŻyWnołol, wyb1tn1' 1pecJallata w zakresie chemlł ł technologił związków zapachowych
nauczyciel I wychowawca wielu in:łynlerów I pracowników nauko!
wych, od:maczony Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzytem Zasługi, Złotą Odznaką „zasłutony dla Przemysłu Spo:tywczego", laureat Nagrody PaństwoweJ. w zmarłym
tracimy oddanego przyjaciela ł wychowawcę młodzle:ty.
były

DYREKTOR, PRACOWNICY I STUDENCI INSTYTUTW
PODSTAW CHEMII 2YWNOSCl

Z talem sawladamiamy, te

w dniu I maJa 1911

ir. zmarł

DR RAB. NAUK CHEMICZNYCH

JANUSZ KULESZA
PROFESOR ZWYCZAJNY
były prodziekan. Wydziału ChemU Spotywczej, b. kierownik Ka·

tedry TechnologU Odtywek i Koncentratów Witaminowych, b. dy·
rektor Instytutu _Podstaw Chem_ii żywności Politechniki Łódzkiej.
odznaczony Krzyzem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski Zło
tym Krzy~em Zasługi oraz innymi odznaczeniami. w osobie Żmar
łego wydział tr!lci ~ybitnego specjalistę, twórcę szkoły naukowej
!I zakresu chemii 1wiązków zapachowych, przyjaciela l wychowawcę wielu pokoleń młodzieży.
DZIEKAN I RADA
ora:a PRACOWNICY

WYDZIAŁU,
ł STUDENCI

SPOŻYWCZEJ

-90-

Przewodniczącemu Rady Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej
„Polesie''

Przed.stawiamy zespół Ad Libitum. 15.30 My, wrocławianie
magazyn. 15.50 .,Raport z podról!y"
na wiolonczeli gra Zb, Namysłow
ski. 16.00 Rozszyfrowujemy piosenki.
„Co
16.20 Powracająca melodyjka
sil: dzieje?". 16,45 Nasz rok 'lT. lT .oo
Ekspresem przez świat. 17.05 Muzyczna poczta UKF. 17.40 Fotoplastykon.
18.30 Polityka
18.00 Muzykobranie.
18.45 Z jazzowego
dla wszystkich.
19.15 Ksl~ka tygodnia .
archiwum.
19.35
19.30 Ekspresem przez świat.
Opera tygodnia - B. Britten - „Albert Herrlng". 19.50 .,Jedna noc" odc. pow. 20.00 Studio nagrań. 20.30
Opowiastki dyrygenta - gaw«;da H.
Spotkanie z Janem
20.40
Czyża .
Wołkiem . 21 .00 Reminiscencje muzy15.10
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RO ZNP
CHEMII
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