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Rozmowy
z

Breżniewa

Spotkanie E. Gierka
z

ŁODż

nwartek 8 czerwca 1978 roku

Wyd. A

Rok XXXIV

W środę odbyło się na Kremlu
spotkanie Leonida Breżniewa z
królem Szwecji.
Karolem XVI
Gustawem, który przebywa w
Związku Radzieckim z wizytą oficjalną. Podczas rozmowy omówiono
problemy rozwoju stosunków
międz}' ZSRR a Szwecją.
Król przekazał L. BreżniewowJ
zaproszenie do złożenia oficjalnej
wizyty w Szwecji. Zaproszenie wstało przyjęte z zadowoleniem.
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DZIENNIK
'POPULIRIY I

C. Almeyda
zakończył

Szef rządu Nigerii
w
w P 0 „~. ~„w~"'~ Wciagu
weszła

i

Depesza
H. Jabłońskiego
Przewodntl'!Za<.y Rady
Panstwa
Henryk Jabłoński wystosowai depeszę gratulac~ jną do
gen rała
Ziaura Rabmana w zwiazku z wy
borem go na -;tanowiskc
prezydenta Bangladeskiej Republi.n;1 Lu,dowej.

życie

r

HWy

Państwa,

Henryk Jabł1>ński.
w czasie uroczy.stc..łci powitania
orkiestra odeg.rała nymny
obu
państw. a kompania t'Gf.irPzentacyj-

Na zapro5zenie prze:wodniczacego Rad.V Państwa
Henryka
Jabłońskiego , do Polski przybył
7 bm. z of•cjalną wizytą szef
federalnego rządu wojskowego, naczelny dow:idca sil zbrojnych Republ!ki Federalnej Nigerii,
gencrai Olusegun Ohasanjo.

możh\vości

a polskimi in•tytuc.iami i<ultu:y
sztuki.

I

Uchwalona przez Sejm usta \Va

7.<teie~1:ia.,ia i.vspół
pracy kulturalnej między ""'Ji.iskim1 ośrodka1ni kuHury no t •.• i~racji

'viono

Wczoraj z okazji dorocznego „Dnia Chemika" (4 czerwca) zawodowego świ~ta ponad półmilionowej rzeszy pracowników
przemysłu cbemic,Znl'go, ct>ramiczno-szkla1·skiego i papierniczego, I sekretarz KO PZPR EOWARD GIEREK, spotkał się a
przedstawicielami zakładów pracy tych gałęzi prr.emysłL

W spotkaniu uczestniczyli: czło· k ierownik
Wydziału
Przemysłu
nek Biura Politycznego, sekretarz Ciężkiego, Transportu i BudownicKC PZPR Stefan Olszowski, se- twa KC PZPR Zbigniew Zieliński,
kretarz }{C PZPR Zdiisław Zan- wicepremier Kazimierz 'iecomski
darowski, członPk Sekretariatu KC. oraz kierownik Wvdziału Organizacji Społeczny.:b. Sportu i Turystvki KC PZPR Zdzisław Andrusz·
kiewicz.
W składzie delegacji wymienionych orzPmysłów znależli się m. in.:
(reneusz Bagiń~ki - mist:·z ~ Zakładów PrzPm. Barwników .,Organica-Boruta" - Zgierz: Zygmunt
Ciesielski
nacz. dyr. Zjedn.
Przem. Włókien Sztuczny.:b ,Che·
mitex"; Danisława Sojka - zdobnik
szkła w Hucie Szkła r:-.ospodarczego .,Irena"; Jan Warzywoda gen . projektant w Biune Projektów i Realizacji Inwestycji „Chemitex" - Łódź.
(Dalszy ciąg na str. 2}

pobyt w Polsce
Na zapro&z<'me numstra kuiLury i
sztuki w dniach 3-7 bm. orzebYWał
w naszym kraju ~ •vizy~ą przyjaź
ni jeden z ... ajwy1>1t:.ie!'•Ych µolity1<ów Chile na emigracJi sek-etarz
wykonawczy Je<iności Ludowe; Chile - Clodoruiro Alme~·da. W r.cadzi<>
Salvadore Allende
oył rninisi:rem
spraw zagranicznych.
W cza~ie oobytu w n'"szyrn kraju Clodomtro Atmeyda spotk"ł się
z przedstawicielami ~yci:. politycznego PoJsln. Ookonano m. in. wymiany pogJądó'l'ł nt. sytuacji polityczno-gospod"lrc?ej w ::hile. omó-

z

;::e~f~ig~~~:J~~~;~;!~~r;LL':~~: I KOm·tety
I
1

wieruec opasany szarr'1

•

Kontrolel
do
. Spo'"iecznP.J. Przygotowania
f1est·1walu wHawan.1·e

t:runag~~yci~
~;;~:~ N~~~~~;~!~„ ~~t,
barwach narodowyc;(l sw„go
nierza

trzech miesiecv
u

o

~••iju.

'rego samego dnia szef redl·rałr:eciągu trzl'ch miesięcy rady narodowe powołają Komitety Kongo rządu wojskowegt- Republ'" i H·
troli Społecznej, Dotycząca tych komitetów ustawa o zmianie
deralnej Nigerii. generał Ol ' l~<'!lun
ustawy 0 1·adach narodowych, uchwalona przez Sl'jm w końObasanjo złożył w SdWPci::ize wizy"" ub. micsiac:i weszła w życie; jej tekst został ogłoszony w
tę przewodniczą~"\!mu !lady ?;,ństwa
Henrykowi Jabłońsl<icmu.
„Dzienniku Ustaw" nr 14.
Następnie rozpoczęły si.:; polo 1<0-niZadaniem Komitetów
Kontroli łecznei na dziedziny życia społecz
~eryj~kie. roi.'!lo"'Y P'.tnarr:ie, _l<~urym SpOlecznej _ ełosi
in. ustawa no-gospo(iarcze20. w których zaprze\~odruczyh H~nryk Ja.)!cnsit1
1 _ jest pomoc radom narodowym chodzi szczee:ólna potrleb'i ochrony
Olusegun OnasanJo.
I
ł · · · h f
•• „ k t · 1
W toku rozmow st.vie1dLonc.,
iż w wype man~u ~c
UI_l ....~1 1 on ro. - mienia soołeczneS!o lub praw obyłączące Polskę I Nige.rie µrz;,;,1aznc nych, 1:1macn1ame. roli 1 ~naclen~a wateli. umocnienia dvscypliny spostosunki stanowią pvd~tawę
stale ~o.n tr~li społ~czne.1, koo;d.ynowame łecznej zapewnienia ~ospoda· ności
~ozwijającej się y,,gpółpracy.
Oce- 1 insp1rowan1e clz1ałalnosc1 poRzcze- oraz zasp<>kajania ootrzeb ludności.
niono z zadowolemem jeJ. doty~t,cza-1 gólnych organów tej kontroli. dosNadzór nad działalnoś~ia Komi~owy stan, m
m .. w iz1eaz1r.H". go: konalenie wszvstkich
jej form. tetów Kontroli Sool<>czne.j sprawusnodarczei.. naukowo-t„ct1n1~zneJ
1 zwiększani<> sk•iteczności kontroli. a ja Rada Pa1'lstwa i rndy narodokulturalneJ, dając wy~ó.Z woli dal- 1
k
·,
l . ·
;zego jej poi:!łehia'nia 1 0 z„zerz~ni a , zw 1aszcza eeze wow an 1,
~a ee En we stopnia woiewódzkiego.
w rozmowach poruszono takz~ ;;;, 1·;;. poko~trolnvch oraz. twor1.Pme wawy międzyna1· ndo"" 7.e »czegCil.cyrn runkow do dzrnłan1a 1 powoływauwzględnieniem ptohlc>mów zwi,1za- 1 nia organów kontroli
społecznej
nych .z mater!alizac.fa procesu .">d przez uurawnione organizacje Kopręzenta w "wlt'cie,
ro~oro,entem mitety działa ia zgodnie z wyty.::zoraz sytuacją w Aft;re.
.
.
·
Rozmnwy będa koo-:tvnuowane
~iym1 radv :iarodowe1 orai . ?rZ:<'.
WieczorPm przewodniczący Rady :c•s1:vm wsuołdx1ałan1u z kon11s;am1
Pań•tw„. ffenryk Jabłoński wydal w · a~v .
•. .
,
warszawie obiad na rz('i;" szefa feUstavrn zv.raca uwaiię na po!l<>ralne"o rząd" w ;
· e o ~
l t t"be uki :i·unkr,wa.nia 111 z-·
k
Zielona (.ior& ine XiV Fesl.i ~a·
gen Oluseguna Oba?enjo.
m1tety pracy ore:anow Kontroli i;po
Iem
Piosenki Radzif'cki('j
oraz
licznymi, tuwarz~szą„y1ni mu im·
prezami. Różnoroanośf tyc.h
nnprez sprawia że festiwal
przekształcił się w wici!.iP ~więto ku 1tury Kraju Rad.
7 bm. rozpoczęte .:tstał.v - zorganizowane ju? po raz piąty
„Dni literatury •atl.!ieckiej". Inicjatywa ta aodzila ~ię w zidonogórskim środowisku li ·>racki'll. a
jej efektem jest s:.: •roka p;.r;..1ula1·yzacja dorobku raclzipci;:iej liteW Genewie rozpO<'zęła ię 64 Se- dziej pogłębiającym ię bl'zrobo· ratury. Na program dni" st.:ł:.da
sja Międzynarodowej Organizacji 1ciem w wielu regionach ~wiata. ją się sesje naukuwt, spolkania
Pracy, W obradach bierze udział Dotyczy to głównie krajów rozwi- pisarzy Ki·aju Rad z p ... lskim• czyponad tysiąc delegatów ze 135 kra- jającycb się. gdzie liczba całkowi telnikami ich ks1ą.':ek. dyskusje z
jów. Głównym tematl'm dyskusji cie i częściowo bezrobotnych prze· udziałem twórców z 'Pu!ski i ZSRR.
Z okazji V .,Dni literatury rasą problemy związane z coraz bar- kroczyła już 'iOO mln ludzi zdoldo
nych do pracy. Sprawa ta ma rów- dzieckiej", które trwać będą
1
t
bm. . prz:vbyła do ZielonL) Gónież doniosłe znaczenie dla t•ozwi·
ry
delegacja
pisarzy
z
ZSHh
niętych
krajów kapitalistycznych.
w których bezrobocie osiagnęło r:ie
Po konkursowej częsci XIV ~ estinotowany od blisko 40 lat poziom walu Piosenki RadzleckieJ, 7 bm.
ok. 18 mln osób.
rozpoczął się cykl koncertow nie oPod obrady konferencji przed ło cenianych jut przez jury Pierwszą
żono szereg
projektów rezolucji z tych imprez '>vly .P~eml<iry-78" Bliskowschodnia ai;;enc,\a ;:i:a1mwa postulujących bezzwłoczne podję- koncert, który dopiero od ub roku
znajduje się w programie imprezy
MENA poinformm,vata, że minionej
(l)alszy ciąg na str. 2)
Złotyly się nań utwory nagrodzone
niedzieli
z jednego z muzeów kaliskich skradziono celll'Y obraz Vlncenta van Gogha, namalowane
w
1868 roku „Maki".
Wartosć
skradzionych
Mdltów"
van Gogha ocenia slę na " ponad
<'wierć miliona dolarów.

W toku 3-dniowej '\\.izyty w naszym kraju gencrnł O Ooasanjo spotka się l czulowyuu osobistościami życia poht.)'::znego i pań
stwowego PRl
odbQ<iZie ró\llnież
krótką podróż po Pulse;e.
Na udekorowanym flagami Nigerii i Polski warszawskim lctniSKu Okęcie nigeryjskiego
gościa

W Brnie l'ozpoczt;k ;ię sputl~a
nie konsultatvwne µu~więcone XI
:>wiatowcmu Fc.st"walow 1 Mi.Jdziezy i Studentów w Ha\Va01c,
w
którym bioq udzi3ł
pr.ied~tawi
ciele organizacii stuti"n' kich z 21
krajów eurnpPisk1ch oraz z Kanady.
Uczestnicy spotl;an1s pods;.imują
dotychczasowt> przygt•towama
do
festiwalu w poszl'!2ei;:f>la vch krajach, uzgod11ią przeJ.;ięwzięc1& or~anizacvjne
komit„tó..v orzyi:otowawczyc.h jak tez L'.~ iślą t:·eści
pl'ogramów organi..:,l..:ji studenckich
przygotr•wanvch na ~•·Miwal.

m.

I

~!!l!!Bl!!!Bllllimll~--1!!!!2\!~ti!!!!:::::Z===::

ZJ

świ~to kuJtury Kraju Rad

z udziałem

Mundial W. Polska - Tunc~ia 1:0 • ."I z: Kazimierz OE.yna w:ilczy o pił
z Khaledem Gasmi.
CAF - UPI -- tele!oto

kę

Prasa światowa o meczu Polska - Tunezja
Skuteczna gra Austrii, Iranu i Peru
Brazylijczycy poniżej oczekiwań

elacje argentyńskiej TV l tutejszycll rozgłośni radiowych
z meczu Polska
Tunezja
byty niemal oez wyjątku jednostronnie pochwalne pod adresem
pilk1o.rzy z Afryki , z rzadka tylko
podkre_ślająe wal.:>ry 'lespolu polskiego. '?JiększoM miejscowych komentatorow radiow:>-tele.wlzyJnych uważa,
że Tunezja zasłużyła
przyna_J'.°'~iej
na remis Sprawozdawcy podkreslab
niedostatki kondvcyjne. f'.Olaków W
naszym zespole wyróżniali 0111 t:1fl~o
Latę. Nawałkę ; Zmudę Jednoczesnie
rel<.cje te obfitowały
w wyrazy
uznania dla Tunezyjczyków
Prasa podziela punkt wldze.nia
sprawozdawców radia i TV. zarow-

Tonowy rek•in
w s1ec1 ryback•1e1"'

Iwanowi - po 5 pkt, Lubański 1
Szarmach w oczach ekspertów „El
Cli.rin" zasłużyli na najniższą notę
4 pkt.
•
ł<
•
•
•
Wczoraj nasi piłkarze przeprawadzili dwa treningi w „Jockey Clubie" zawodnicy, którzy wyst1;powali
, we wtorkowym meczu z Tunezją,
Dwaj rybacy z Collioure (DcparI mieli zajęcia o "harakterze ulgowym, tament Pyrenee-Orieutale} ztapali w
natomiast rezerwowi odbyli normalną czasie połowu tudczyków piękn}' odbWl<ę ćwiczeń przed południem i po kaz rekina wędrow11cgo o
wadze
południu.
jednej tony. Jest to gatunek n.ki·
D
t
)
6
d ·ć
i ·t
Eo ód
I alszy ciąg na s r. 2
n w os pospo ; y w Mouu "'' ' ziemnym. Dla ludzi ni~grozny, niszczy natomiast system•Ly~znie sieci l sprz't rybaeki.„

l

pOSZuk"1wan1a• p1ec1u
••
g~i~i!~„ c,ia:~~· Na~~~nK r~~~~~~ą,"~~
~
umożliwtł
h
'b
zag1n1onyc OSO' .

tylko przypadek

Polakom

zwycięstwo
Również reoorterzy pozost„ty<'h gazet wskazuJ ą, iż Tune~

zja powinna- r>rzyn •Jmni!'j zremisowac,
o ile nie wyl!,ra~ me<'ZU z Polską
„El Clarin~· ounktuJąr ~rę wszy
stkich plll;~rzy w oo~Z<'7.Pgolnych
meczach
.M•m'fialu 78'
przyznaie
tylko Na walre 8 pkt , Tomasze w.<kic·
mu 'I pkt, [{asoercza kowi, Lacie i

Zamachy na Korsyce
W

•

•

'

w Tatraeh

t •

rwają

I

Starcia

z

75 proc.

spoleczensłwa

W 159 dniu roku s!ońcP wr.e·
o itodz. 4.16, zajdzie zaś o
rodz. 20.54.

szło

JUJ RO

:Medard, Wilhelm, Maksym

w dniu dzisiejszvm dla Lodzi
przewidn.iP następującą pogodę '
zachmurzenie małe w
ciągu
dnia wzrastające do dużego z
możliwością wystąpienia bur:f'}.
Temperatura min. 14 st., maks.
27 st. C. Wiatr:v słabe - polu.
dniowe i południowo-zach. Ci·
śnienie
o godz. 19 wyi;iosilo
990,3 ltPa (732,8 mm).

·USA

negocjacji, ponkważ i
każdy miesiąc zwłoki ozf!acza kontynuowanie prac uad nowym. rodzajami broni 1 zwi•,hsza n ;e bl'zpieczeństwo rozprzc.st1·,:,miania bronu nuklearny~h. , Clir;stian Sdence Monitor" wezwał rząd S1.;nów
Zjednoczonych do ni<'-zwłocznegc
podpisania
oor<>zundenia
Gazeta podkri;,śla. ie jest spra- ze Związkiemnowego
Radz;eckim i przywa niezwykle ważną. by nie doostatnie wyniki badań przepuścić do oslabieni& tempa
pro- toczył
prowadzone przez c;śro,Jki bad3nia
opinii publlczn!'j w ~TSA ś~iad
czące o tym.
ie ;;; 1.roc. ~;JOłe
policją
czeństwa
amerykai1:;ki •. go td.ecydowanie opowiada si~ z:.
l.>.kim
wadzonych

w Mediolan.ie

rozwiązaniem.

Potrzeba

j

jących

było

wielu lat nieu,ta-

wysiłków
- pi~ze ~Rzata
,Dalszy C'iąg ni; i.tr. 21

1968 - Zm. Lucjan Rudnicki
- pisarz
1955 - l
Mię1znyarodowa
Konferenl'.ia w sprawie Pofi·
jowPito Wykorzystania Energii
Atomowej.

'Y szczęściu człowiek się sam
me zna, w nieszczęściu inni go
znać nie ~hcą.
jj

i
j

~

Sprawcy wybuchu .
j wmetro
. . wMoskwie
1

UJęC1

~
I
'1.

Jak int'nrmu~aJa prasa radziecka,
g stycznia L977 rol.u w jednym
z
"'agonów

n•oski~wskiel;'n

n1etra

~ •tąpil wybuch, ktory po, iąjpląl

oZI s·

I

DZIER
HIESIE

JS
Pismo „Christian Seil'nce Moni·
tor" zwróciło się do ad1mnistracji
waszyngtońskiej
z apelem o jak
najszybsze zakoóczcnie prowadzonych
ze Związkil'm Radzieckim
rozmów SALT w sprawie og1aniczenia stratl'giczny<'h zbrojeń
ofensywnych.

W Tatrach cie:pla słonlc;ma
pogoda:
5zybko topnil·i4 srdcgi.
Juz od tygodnia GOPR intenwwnie poszuk11je w górath 5 zagin.onych minbnej ~ imy c5Ób.
W
dniu 10 lutego' br. ni
wróc•li z
rejonu Pięciu Stawćw
b.qstyn.l
Fedorowicz i Andrzej Pawelcz.tk
rnmics1kali kolo \\-ar>tawy, a 17
marca br.
z rcJunv Morsitir~o
Oka lirs?:ula L.ubia.·z i Jrriy
llańczur z Lublina O•a.i: I ed1 Skar

przeddzi"n
:·ozpoczynaj<.cej
w środ~ aa KJ, ''Y::<' 7
bm.
3-dnioWPj wiqty pn. ~y·JetJta Francji Valer)·egn G1sear•1,1 d'E~hing
na wyspie dol< nsno tr ;:c,·n wmachów bC>mboW\;;h v Bacitii i Ż)'ński.
jej okolicach Nikt nic
zgin.,ł.
stt·aty Pie sa wie lldc A keje:
te
zdwoiły jednak czJj.1ość
francuskich sił bezpie1·~ eńs1 ~-a któr·c już
od ponicdzia!l<u p•·Jw>1d;ą na Kor·syc;e opf'racie_ dla utn:;1:1;,n1a spokoJu na wyspie.
1t
się

delegatów 135 krajów .

J. GMOCH Skradziono
obraz van Gogha

KIEDY
R

tysiąca

t.bieglorocznym konkur''" oglo5zonym przez ZG l'PP·R n3 piosenki o przyjaźni polsko-radzieckiej
Ozis na festiwalu odbędzie się
„Koncert przy j"lźnl".

w

6 bm w MH!i~l ''li<' closz!o
lllt: f, plciWkl.'Wt!J!tO l4e;it u,_.,,,V,ullU

I z.ow

uawiących,

doslarć

między

pollc.1ą

ne·uraszystow>l<ie&o.

a

Pol!źJf:

członkami

u;iyl•

ca-

na·

za
ofiary w IUdliad"
Organa
Komitetu tl~zpiPczelistwa
Palist\voweg" - dono•i aE'.ncj" TASS
- Och. biedny piesek - zacbo·
- wykryły i arc~'llOWah· prze.tęp
..
c6w, których postawiono w stan o· 1 rował.
Piesek jest zdrów, tytko
skartenia, Przyznali &!ę <'Ili do u•• Fiat" \V remoncie!
działu w dokonaoi11 tf'&O i
Innych
p~JHttP•tw.
•••••••••••••••

sobą

L

Spotkanie E. ~ierka
z pracownikami chemii

Rozpocz~cie

(Dokończenie ZL str. l)
sze,
leki weterynaryjne, białka
SOFIA. - I sekretarz KC BPK,
itd.
przewodniczący Rady Państwa LRB
Uczestnicy SPC>tkania poinformoNa zakończenie I .sekretarz KC Todor Żiwkow, przyjął w środę'
wali E. Gierka o bieżących i per- PZPR - Edwar4 Gierek przeka- przewodniczącego Socjaldemokratyczspektywicznych problemach prze- zał obecnym i za ich pośre!fnic· hej Partii Niemiec (SPD), WU!y
mysłu chemicznego.
twem
wszystkim
pracownikom Brandta, który przybył do Sofii z
oficjalną.
szklar- wizyta
Nawiązując do informacji przed- przemysłów: chemicznego,
ALGIER. - We wspóln~m komu·
stawicieli resortu i zakładów prze- sko-ceramicznego i papie rniczego nikacie opublikowanym na zakończe
mysłu chemicznego T sekretarz KC . życzenia
wszelkiej pomyślności i nie wizyty szefa państwa libijskiego
Muammara Kadafiego w Algierze,
PZPR podkreślił, że przemysł che· sukcesów w życiu i pracy.
Libia i Algieria wyrażają wol4: zde·
miczny, mime przeżywania wielu
cydowanego przeciwstawiania się netrudności, jest współtwórcą
pozio·
okolonialnej
interwencji na Saharze
mu gospodarczego naszego kraju.
zachodniej, w zairskie.i . prowincji
Chemia jest wszechobecna w ży
Szaba oraz w Czadzie. Komunikat
ciu współczesnego człowieka i wła·
podkreśla, że problemy afrykańskie
ściwie we wszystkich dziedzinach
(Dokończenie ze str. J)
powinny być rozwiązywane przez
gospodarki. Z tego względu rola cie przez państwa członkowskie państwa t_ego kontynentu, bez obcej
chemii w naszym kraju będzie ro- Międzynarodowej Organizacji Pra- mterwencJf.>
„
śła. Chemia jest szczególnie prede- cy działań zmierzających do wy,BRUKSELA. - Premier B7lgu, Leo
.
·
dł
f
•
Tmdemans,
oświadczył
w
srodę,
że
stynowana do rozwijania produk- p1acowan1a
ugo a 1owych planow oddziały spadochroniarzy belgijskich
cii eksportowej, zwłaszcza w opar- społeczno-gospodarczych na rzecz będa wycofywane z Sz1'.by w miarę
ciu o własne surowce i technologie. ograniczenia i likwidacji masowego przybywania tam oddziałów afrySukcesy ekSPOl'toWe
farmacji i bezrobocia.
kański ch.
Tindemans oświadczył, że
przemysłu
pedumeryjno·kosmetyProjekty rezolucji wychodzą
na ewakuacja soadochroniarzy belg\jpropozycji zaw:u-1 $kich może się rozpocząć w ciągu
cznego wskazują, że warto i nale- przeciw polskiej
cia międzynarodowęj l<0nwencj1 gwa najbliższych 15 dni.
ży je rozwijać. Dotyczy to również
rantującej
powszecłme
prawu
do
wielu
innych
branż
przemysłu
pracy
w krajach c:r.lonkows!dch
BONN. - Przewodniczący zarządu
chemicznego, które bądż mogą sa· MOP. uwzględniaJą ont
zg!oszcny. IKrajowego FDP Dolnej Saksonii,
me eksportować swoje
wyroby, przez Polskę postulat panstw sor.ja- 1Roetger Gross, ~apowiedział w śro
bądż przyczynić się
do rozwoju listycznych, aby dla stw0rzcnta nic- 1~ę sw~ dymisję w związku z klęską,
po- Jaką iego partia poniosła w nie·
eksportu innych przemysłów i rol- zbędnych prze~lanck :ealizacji
uądy I dzielnych wyborach do parlamentu
nictwa. Od ch„mii załl>:ieć też bę wszechnego prawa do prac~·
P"ństw
członkowskich
MOP
poloży' krajowego. Dodał on, że ustąpi ze
dzie w dużym ~topniu rozwiązanie
szczególny nact&k na zapewnienie swego stanowiska 8 lipca hr. podspraw związanych z rozwojt'>m pro· ły
ścisłego powiązania
celow polityki czas zjazdu dolnosaksońskiej FDP.
dukcji żywności. Chodzi o nawozy utrudnienia z całolt:;zt.tltern za~ad
LONDYN. - w w. Brytanii nastąsztuczne„ środki ochrony
roślin, . i zadań polityki społec7.nej i gu:;popila ostatnio seria podwyżek. M. in.
środki konserwujące żywność i pa- darczej.
znacznie podrożda benzyna, podnie.....,,~
~~~~--~~~~--~~~--~·~~~~..............................................,,..
siono stopę oprocentowania pożyczek udzielanych na budowę domów
mieszkalnych. zdrożb.la elektryczność
a także„. niektóre gatunki piwa.
'
Jak poinformowano w Londynie
z dnjem 18 cierwca wzrosną opłaty
za przejazdy metrem i autobusem.

poselskich prac
nad sprawozdaniem rządu

na ten ceł przeznacza
do 10 mld dolarów.

się

75 proc.

społeczenstwa

Stanowisko Polski w sprawie
ekstradycji C. F. Wag neta
z wnioskiem

ministra
PRL skierowar.ym
do prokuratora ge11Prałnego PRL,
J.\.Jinisterstwo Spraw Z<>g-ranicznvch
PRL przekazało rządowi Brazylii
stanowisko Polski odnośnie ekstra·
dycji do Polski zbrodniarza
wojennego Gustawa Franz:1. Wa~ne
ra.

sprawiedliwości

I

I

Fabryka

G. F. Waflner nalci .f do grupy
zbrodniarzy wojennych ,
którzy na terP.nie Polski dopuści
li się zbrodni wobec milionów obywateli polskich i osób mnycb
'narodOWOŚCI. w·ag1Kl'
IJył lll.
in.
zastępcą komendanta w oboz1<: zagłady w Sobiborze.
'
Zgodnie z zasadan~: przyjęt:vmi
w prawie mi~dzynru·;:;~owym powszechnie
przestrzeganym
po
wojnie, osoby winne r-opełl~i~nfa
zbrodni ludobójstwa ' b:orące udział w
realizacji fas1)Stowskiego
programu masowej zaglaey
ludności na okupowanych terytoriach,
powinny być wydane> tym pań-

wypadków

sałaty"

I
I

~i~i~~en~llked~ra::weri:~izo~!~~ I

głównych

Srebrnv

łańcuch...
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wykonania
Narodowego
Planu
Spolecz110-Gospoda.rczego w ub, r.
oraz budżetu państwa, Komisje
sejmowe, po ddlroMruiu oceiny realizacji zadań w poszczególnych
dzliedzinach pl'!Zekażą swe uwagn i,
wruoski Komisji Planu Goopodai!'czego, Budiletu i FW!llsów, rozpatrującej całość rządtowego sprawo-

1
(Dokończenie ze str. 1)
Określając stanowisko administrażeby przezwyciężyć atmosferę zim- cji dodał, że pragnie ona pokoju, a zdairuiia. Powołatil-0 też cztery mię
nej wojny i przywrócić uormaine !'dla jego umacniania szerokiej dzY'komisyjne zespoły p.r0tblemowe
stosunki
ze Związkiem Ratl~iec- 1współpracy ze Związkiem Radziec- dla ainal.irzy wybranych zagadnień
k'
N'
.
•
f
,
.
kim
im.
ie mozna .ecaz co a~ tego
Przechodząc do spraw rozbrojenia z zaikresu g«'8po~i
i polityki
procesu
poprzez wysuwanie za· prezydent oświadczył: „Liczba i po- &połecznej.
Jest to kontynuacja
wyżonych i nierealistycznych
żą-1 tęga broni nuklearnych wzrast.a w
rozpoczętej w ezasie ostatniej diedań. Dlatego też pil.ze „C,ltri-, alarmuj'.lcym tempie. Dlatego t~k baty budżetowej w Sejmie p.raikstian Science Monlto1·" ·- prelly- ważne Jest oslą~męcie poro~umierua tY'kli.
która sprzyja pC1głębiain~u
dent Carter
powinil'n dokłaónie. w sprawie ogramczenla zbroień stra- poselskich analiiz i ocen.
. ·
j
ł
• .
,
tegicznych (SALT), które z:.pewni
wywazac swo .,, s o~a 1 dlmc o to, bezpieczeństwo obu naszym kraW środ~ · obradowały sejntow·e
by uniknąć niebezpie,•zeństwa po- jom".
komisje:
Przemysłu
Ciężk;tego,
gorszenia się stosunków
amr.ry· 1 Prezydent wystąpił jednak także z Maszynowego i Hut!Il!ictwa, Komikańsko-radzieckkh i nawrotu
do atakami pod adresem Związku Ra- sja Ro1nictwa j Przemysłu Spook'resu zimnej wojny.
i dziecl<iego, twierdząc gołosłownie, że żywczego, a talkże Komisja Leś
Prezydent Jimmy Carter odwiedził 1 dąży on do wy:rnrzystania odpręże7 bm. znajdującą się w Annapolis i nia dla. wła~ych k_orzyści politycz- nictwa i Przemysłu Drzewnego.
pod WaS2yngtonem Akademię Mary- n:,:ch i zw1ększema swych wpłyn;,rki Wojennej, gdzie wygłosił ppe- wow.
UfOn/•1-a
mówienie poświ•~cone w całości stoli '
K
sunkom amerykańsko-radzieckim 'i
rokowaniom rozbrojeniowym.
e Godz. 8.05. W Ozorkowie na traw pierwszej części wy~tąpienia :r. łł
sie E-16 kierowca .,Stara" KG 6275
Carter zawarł ~zereg pozytywnych,
z naczepą , zjech~ł nagle na lewą
jednoznacznie obliczonych na uspostronę i wpaał do rowu, w wyniku
kojenie opinii amerykańskiej, uwa.t?;
Amerykaust<a
firma
spoźywcza czego przewożony ładunek (Skrzynna tP.mat stosunków z ZSRR \ 0cen .,General Mills" oznajmil:t. ze jest ki z winem) uległ zniszczeniu na suje<>:< admmistracji w tym t.a'<resle , w stanie produkować tai.mowo s<.ła- mę 50 tys . zł .
Musimy zrozumieć pawiedZiał
t~. co podobno nie Jest tak łatwe,
• Godz. 8.10. Na skrzyżowaniu ulic:
prezydent - że jeszcze długo sto· jak mogłoby się wyd;;wac. Specjali· Żeromskiego Próchnika \i9-letnia
sunki naszego kraju ze Związkiem sci
„General Mills" pracowali nad Henryka W . przechodząc przez jezRadzieckim będą nacechowane wspól· zbudowaniem ,,fabryki sałaty''
cd dn!ę przy czerwonym świetle wf>azawodnictwem. Jeśli to współzawod· pięciu lat i obecni~ znaleźli si~
na dŁa pod „żuka" I doznała złamania
nictwo ma mieć charakter konstruk· Hapie badań. który poz\\ala im JUZ ręki.
świadkowie
tego wypadku
tywny, a nie być nacechowane oie· wprowadzić teorię w czyn.
Sałata proszeni są do WRD MO w Łodzi,
bezpieczeństwem i pełne potencjał· rośnie w ruchomych
zbiornikach, ul. Wł Bytomskiej 60 pok. 17, tel.
nego nieszczęścia, stosunki nasze które są automatyc:t.nie ptzesuwane 715-86.
muszą opierać się na współpracy. , z pomieszczeń jasnycit do ciemnych
• Godz. 10.00. Na skrzyżowaniu uUI Wychodząc z tej tezy Carter pod· ·i ;:godnie z cy~lem dnia i nocy. Pier- cy Wojsk~ Polskiego - Sporna wpa' kreślił, że odprężenie w stosunkach wsze sałaty tym fabrycznym sposo- dla nod czerwonego „malucha" rereB~U~SELA.
_ Władze belgijskie amerykańsko-radzieckich _jest .cen· b.!m zostały wyhodow9ne w Mmne- sa W„ lat 57, doznając złamania ręki.
wysiedhly z kraju przywódcę opozy- tralnym. problemem pokOJU św1ato• apolis. Tamtejsi kiicnci chwalili po- świadkowie tego wypadku oraz kiedobno ich smak.
rowca p'roszenl sa do WRD.
stwom, na których ulJszarze zbr od cyjne.i organizacji zairskiej „Konglj-1 wego.
ski Ruch Narol'lowy im. Lumumby" ----------------------------------------------- ---·
• Godz. 12.50. W Pabianicach na ul.
nie te zostały dokc::ran 0.
6 bm. ambasado: PRL w Brazylii poinformował MSZ Brnzylii
o stanowisku Polski w
kwestii
HANQJ:.
Ministerstwo Spraw za- 1
.
,
ekstradycji Wagnera. Przy ;.ej oO Godz. 14.30. Na ulicy w. BytomProkuratura
Woiewodzka
zakończyła innym osobom
m. in. małżeństwu J. sklej przy Ma~ynarsktej Anna G. lat
kazji wyraził on pnekonanie, iż granitzńych Socjalistycznej Republiki
Wietnamu
wystosowało 6 bm no- śledztw':' w sprawie krad.~leźy srebro w Małżonkowie sprzedawali srebro z z~skiem. 44 wpadła ood nadjeżdżający motowniosek Polski o rt:alizowanJ•) ek- tę
do
MSZ
Demokratycznej zakła~Zte nr 1 „Ema-Elster przy ul. P<"ę· Mjarą „rozmachu"
interesów rower IIL 526. Piesza doznała pot!ustradycji zostanie wykonany zgod- Kambodży, przed~tawiając propozycje dzalr~1anej 71. Zakład ten. uzvw,~ do o·o- mogą być wartości złodziejskich
zajętego - na poc<et czeń. które opatrzył lekarz Pogotowia
nie z zasadami prawa i sprawie- w sprawie rozstrzygnięcia spornych du~cii (proces posrebrzania roz.nvch de· grożących kar
mienia oskarżonych: u R;,tunkt•wego.
dliwości.
kwestii. MSZ SRW przypomln,,,, że tah do aparatury elektryczne1) srebr~ małżonków J. (renciści, właściciele 2 "ut)
e Godz. 15.25, Na ulicy A. Struga
strona wietnamska przedstawiła już przemysłowego w postaci anod, blachy 1 - na kwotę 355 tys. zł.; u Bogdana J. - 24 nietrzetwy :rerzy G. lat 26 wpadł
5 lutego br. projekt konkretnych po- azotanu. ~r,ebra.
. .
na kwotę 130 tys. zł. (dolary na rachon'. na bok autobusu MPK doznając posunięć w sprawie natychmiastowego
Brak sc1Sle o_pracowany~h nor."' zu~y::1a ku walutowym PKO, kamienie syntetyczne) ; tłuczeń ciała. Po udzieleniu pomocy
przerwania działań wojskowych roz- anod w proce!te galwanizowania, nieio- u Anny S. (b. st. referent w Instytucie orzewieziono go do IW.
p~C".~ia rozmów i podpisania 'odoo- skon?łość ba~ania grubości nałożonej p:>· Przemysłu Skórzan~go) , . na kwc;tę ,'~58
e Godz. 15.25. Na ulicy Zgierskiej
.w iednich dokumentów które położy- włoki srebrnei na poszczególne elementv 1 tys, zł., w tym duzą ilosc platyny 1 btZu· 8 Franciszek J, lat 77 wszedł na
łyby kres obecnej sytuacji
oraz bre>k należytej kontr o I i ca I 0· 1 teria wartości 43 tys. zl.; u Andrzeia B. jezdnię w mlejs~u niedozwol•inym i
·
kształt u g osp od a r ki s reb rem
(złotnik w punkcie . jubilerskim) - samo- wpadł pod „Nysę". Z ciężkimi obrastwarzaly dogodne warunki do kradzieży chód „Fiat 125 p" 1 mienie ruchome wQr· żeniami przewieziony został do SzoiWASZY~GTON. - Izba Reprezensrebra.
tości
ponad 80 tys.
(zl) tala ilh. 'Radlińskiego,
(eh)
tantów
Kongresu
am't>rykańskiei;o
rn 1:wjn1nie:.i sześć o~ób znalazło 323 głosami przeciwko 13 uchwaliła
Materiał dowodowy w tej sprawie 10 "P•lllBllR'llll!lłl'11!1'1!11!tmmiZ!llml!l!!!llli!!lm•mllll•••••-„,...'""'!ll!l-"'!!mmllillmii.:m'!!I
stał
oodtiefony.
Część
oskarżonych
1")0
i
śmierć pod zwałami skał i t1emi, któ wya5ygnowanie „odpowiedn:ch sum"
bvwców kradzioneąo srebra _ objęta «>
W dniu 6 czerwca 1978 r. odeszła od nas w Bogu nasza ko1· ~·
::.u.1ęły s ~ ~ z 11.adn10'.rskieg\li lir- ich wysokość nie została ujawnioChana Ciocia i Mama, Babcia i Prababcia
wiska na pełną ludzi plażę
na n:i: - na realizację „tajnych opera· stcło pierwszym aktem oskarżenia. Listę
siedmiu
oskarżonych
otwiera
Bogdan
J„
Wyspie Iscbia, u południowych wy- CJI" Centralnej !\gencji Wywiadow•
z zawodu ślusarz (nie pracujący), kt6·y. /
Ś. ł P.
trzeży Włoch. Spod osypts;m wydo- czej (CIA) i innych
amerykańskich
RADWAN~
byto zwłoki sześciu osób, być mo· instytucji tego '"PU w roku finan· nabył od Franciszka M. około 70 kg sre
bra
przemysłowego łącznej wartości pue-. I
że liczba ofiar okaże slę większa.
sowym 1979. Zd" iem obserwatorów, , szlo 378 tys. zl., a następnie sprzedał je !
z SOBOLEWSKICH
1
d~ugoletnia nauczycielka biologii szkół warszawskich i Jódzkich (Progimnazj~ J. Radwańskiego - II Liceum im. G. Na1
rutoWU!Za), uczestniczka strajku szkolnego w 1905 r. działacz-
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Zgodnie

7 · bm. rozpoczęły się poselskie
prace nad sprawozdaniem rządu z
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SKA
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Ludowej)

Złotym

święta
za 15.30
duszęw zmarłe,!
Odbędzie się w piątek,
9 Msza
czerwca
o godz.
kościele Matk; Boskiej zwycięskie.I
przy ul. Łakow_e.i . w Łodzi, skad nasta pi eksportac.la na Stary
1
C!l'entarz kato 1ck1 przy ul. 0ITT"odowe.t w ł,od-zi, gd%1e o godzinie
odbędzie
się złożenie zawladamfa
do a?rObu roilzinnego.
O 17
smutnej
te.i uroczystości
noP.'r~żona w talobie
ltODZJNA

1
· „ rownac.
·
r.
•
MrA•rl~#
mo:l!e
się z ską wyrażane są, na giełdzie w stoooecuą reprezentacJą • Jednal., jak sunku 20:1 gdy przed spotkaniem z
w BOŃ'KA?
plsLe dalej sprawozdawca: „Gmoch Tunezją diożliwości naszej drużyn •
śb
l
·
o meczu z Tunezją autokar Jest a~~!tny I stawia wysokie cele j szacowano 14:1. ,
>/
,••••••mmmll!lamm:::mmmmz~pilrmonli"moi.iniiiieiisilki!'iiaadilaifnii1emkilloiiniiidiiionliielinst'ii.lii.~
wiozący polskich piłkarzy z drużyme . Spraw~zdc.wca . „Bonner
Nadal faworytem mistrzos tw jest
olejny dz!eti mi'1rzost w ncia- •
·trudem dotarł do hotelu „Li- Runds~hau" chwali szczeg?lnie La- Argentyna _ 5: 2.
I
ta w Arg1mtyn!e przynios• noWY'razy głębokieg<> współMueia
w dniu 5 czerw~a L978 ir0ok·u
bertador". Tym razem jednak ti;, ktory grai i w ataku, i w obroARGENTYNA _ FRANCJA Z:l
'
wą ' porcję nl.cspodzionek. Jezmarła
kibice arge~tyńscy„ upojeni 3~kce~e:n me I wiele strz~la! na bramkę tuw rozegranym po północy z wtordenastka
Austrii znow
nie
MGR
swoich pupilow, me zwrac~h w1ęk-1 ne;i:yJską. Natomiast Deyna, zwykle ku na środę meczu grupy I Argen- zmarnowata szansy t rzucila
na
szej uwagi na zagranicznych za- mozg dr~żyny„ g~al bez koncepcji. tyna zwyciężyła Francję 2 : 1 (l:O).
kolana cynicznych, o.Ze bie•Jlyclt
w
wodników .
„w takieJ fornue Polska moze Bramki zdobyli dla Argentyny· Vilkarskim
rzemiośie
Szwedów.
ś. ł P.
1
w hallu hotelu „Libertador•• długo wprawdzie osiągnie _drugą rundę, jed- Passarella (z karnego) 1 Luque, dla Ciągle poniżej oczelclwa1i prezentują
:rozmawialiśmy o meczu z :runezyj- nak g_rając tak? . Jak we wtore~ z Francji _
Plattni.
się Brazylijczycy (tyll~o remis O:o z
czykamL Wynik 1:0 dla mkogo w TunezJą, mo,ź.e JUZ rezer.".':owac bile·
no drugiej rundy z ~rupy pierw- Htszpanią) stawiani przed rozpocz<,p.r ezesowi Zarząd.u Sp,rni Plracy
naszym zespole nie stanowił satys- ty .na ppdroz do Po~ski •
,
szej aw=sowały jedenastki gospo- etem MS w gronie faworytów do 1
żURAWSKA
im. , L. Pa,kina
fakcji. wszyscy zawodnicy byli tym . Nie ulega wątpliwości, że tak.i e ~ce- darza MS _ Argentyny i Włoch.
w
Pabtia.nwaeh
ziote110 medalu.
razem niezadowoleni ze swego wy- · ny sprawozdawców zaqio~niomemiec,w zw,iązku ze śmier.ctą
TAB L
RUP~
Nadal dużo się mówt t oisze
o
1
1 kich, chwalące szczegolme Tunezyjstępu
E ~ G
&
„lekcji"
jaką daZi naszej druzynie
1• Włochy
4:0
Pr~eciwnik zaskoczył nas przede czyków, mają na celu stworzenie
5-2
pitkarze Tunezji. Wszys~y lwmentaMATKI
Pogrze,b o'dbędzie s:ię dnia 8 cz.er_
4-2
w~zystkim szybkością i świetną tech- 'I atmosfery, ~ak groźnym przeciwni~· :rgen~yna
~::
torzy obserwujący „Mundial" zyoql.wca br. o god„.
16.30 z ka.plicy
2-4
niką - powiedzi<.ł w. Lubański. klem są om dla drużyny RFN.
· rancJa
s•kła.dają
·
nie podk1'eślają, że Polska na
ile
c·~e.nta.rza na Dolach, o czym za4 · Węgry
straciliśmy wiele sil w walce o pil·
POLACY TRACĄ NA GIEŁDZIE
D: 4
2-5
srodowego przectwni1ca w;,padla jak
wiadamia pogrą-Jll)na w źalu
kę. zagrania Tunezyjczyków w trójAkcje polskich piłkarzy spadły na
z OSTATNIEJ CHWILI
ZARZĄ,O, POP PZPIR i MA·
na trzeci zespól poprzednicli MS naCOWNICY 't KZSDW w PAkąeie były znakomite. To prawda, że iondyńskiej giełdzie. Po środowych
Późnym wieczorem czasu polsk[e- der blado. Trudno się więc dziwie,
w meczu tym mieliśmy trochę pe- meczach notowania na drużynę pol- go zakończyły się dwa pojedynki w że „biało-czerwoni" wyjątkowo nisko
BIANICACH
ROD2'INA
cha, ale potrzebna
jest dokładna
-~
grupie IV. Nadal nie wiedzie się notowani są ostatnio na futbolowe'
analiza· tego spotkania. by w przy- Ausłri"a
Szkotom, którzy żaledwle zremisowa- gieldzie w Londynie. Jedynie „u:iele
szłości podobne błędy się nie powtó·
•
li z Iranem 1:1 (1:0). Natomiast w cieplych!' slów napisali o grze
PaW dniu 6 C/Zerwca 1978 roku
W dniu 6 czerwca 1978 roku
rzyły''·
•
•
•
drugim meezu Holandii.: zremisowa- laków komentatorzv brytyjscy (ach
zmairla w Warszawie przeiyw&'Zy
po kró~kieh cierpieniach zmarł
Również krytycznie ocenił występ
la z Fem.
ci angielscy „dżentelmeni").
lat
75
J. Gmoch. Oto jego wypowiedt:
TABELA
d Baltyku po s::czyty
Tatr
„Teraz. kiedy spokojnie analiz~ję
Niezwykle
interesujący przebieg
1. Holandia
3:1
3~
panuje zgodna opinia o śroś.
P.
przebieg meczu, dochodzę do wmo- Ina rywalizacja w nr grupie rozgry2. Peru
3:1
3-1
·dowym występie PolG.ków. W
sku, że drużyn;, nasz.a zagrała zal~d- wanych w Argentynie mistrzostw
3. Szkocja
1:3
2--4
licznych dys1<us1ach o meczu
WŁADYSŁAWA
wie na 30 proc. swoich możliwoscl. świata. Wczoraj rozegrano kolejne
4. Iran
1:3
1-4
z Tunezją stanowisko j1<1.t
niemal
wynika to z tego, że niektórzy za- pojedynkd, które przyniosły dość
Do rozegrania pozostały dwa me• jednolite, Nasi piłkarze zc,;grnZi wręcz
wodnicy już teraz, na początk~ tur- nieoczekiwane "ozstrzygnięcia. Otóż cze: Peru - Iran 1 Szkocja - Ho- k~mpromitująco I ka.idy z sympatynieju, uwierzyli, że mogą byc ml- faworyzowany przez .,Mundia1·78" landia.
lcow p!!ki nożnej
]ak n.i,jszybciej
Pl)g,r'Ze.b odbędzie Silę donlia
9
Pogrzeb odhęd:zie się dinia
g
strzaml świata. Przed meczem z Tu- zespół Brazylii zdołał zaledwlę zrechcialby o tym zapomnieć.
czerw,ca br. o go•dz. 15 z kapu.cy
czerwca br. o godz. 16 z kaipUcy
nezją dzielili się już między sobą misować z Hiszpanią O:O. Mimo wieylko ezy to będzie
możliwe,
cmentaTza na Man~. o czym zacmentarza
przv
ul.
Szc•;.ec1ińoskiej,
łupem bramkowym, dyskutowali, kto )u dogodnych sytuacji z obu stron
•
czy „podopieczni" J. Gmor:ha
wfa.damiają
o czym zawiada.mia
zostanie królem strzelców. Nie było mecz zakończył się podziałem punnie splata;ą nam kolejnej nieCÓRKI. SYN, SOOSTRA
to lekceważenie przeciwnika, lecz któw.
łk
ŁKS
spodztanki? Na te pytanta tiie
1
i
RODZINA
niewła~ciwe podejście do tego waż· Natomiast od zwycięstwa do zwy·
mamy jak na razie autorytatyvmej
ŻONA z Ri!>D'Z'.UNĄ
nego spotkania.
.Już wielokrotni': cięstwa kroczy zesvół Austrii. Pod1
odpowiedzi. Inż. Gmoc:h tcź wpraw- ~mlillillllli•••••lllnl!ll!lllilllllmll!!l:::im!lj;.••••••••••••llll••••
powtarzałem, że nie potrafimy grat' opieczni trenera Senekowitschad poPo odejściu trenera L. Jezierskiego tizie
wyrazi!
niezadou·o!ente
z
będąc w roli faworytów. Mecz ten konali Szwecję .i:o . (1:0). Decy ują- z ŁKS
KOLEŻ.l\.NCE
zarząd
klubu powierzył gry
swoich
chtopc6w jedna;. naPO<DZIĘKiOW ANIE
jeszcze raz potwierdzi! tę tezę".
ca bramka padła z rzutn karnego czasowo obowiązki szkoleniowe Zyg- .d al nie odwazy! się na mi;skie deNa pytanie, kiedy ::la się pełną wykonywanego przez n~jlepszego za- muntoWi. Małolepszemu. Jednocześnie cyzje personalne. Mlodzi ; wiel<.:e oszansę Bońkowi, J. Gmoch
stwier- )VOdnika Austriaków - Krankla.
l>iec;ujący zawodnicy nadal
17rz2ją
Wszystkim, którzy nieślli
nam
dzlł:
Oto jak przedstawia się aktualna władze ŁKS Z<>biegały 0 pozyska.nie tawę, patrząc n!cmat ze lzami
w
1>001100 i !lkłll<!la,li
wvra.zy współ
· t 1 1
r
III·
·
nowego szkolenl-0wca. Sprawa ta zoserdeczne wyra'l!v · "*Pólceucia w
„Myślę, ze moment ten nastąpi a >e a g upy
.
stała sfinalizowana
czucia w trwrtnych cł.JwHach
w
ostatnich oczach na „męki" swtJich star.;zych
1>-0
związ-ku ze śmiercią
wówczas, kiedy Boniek dojrzeje d.o
1. Austria
4:0
3-1
i· utytutowanych kolegńw
bois'm.
śmierci naszej półto.rairoczneJ Có1 A ;eśli nawet nlektórZ'l/ z na
tego, by przyjąi' na siebie rolę 11·
2. Brazylia .
2: ~
1-1
dniach.
ntclt znaremkli
OJ.CA
clera, a pełniący dotychczas tę fun·
3. Szwecja
i' ' 1:3
1-2
Z informacji jakie
u:tyskaliśmy Ze:m uznanie, to dostępują „za~zczvkc.ię w zespole zawodnik notrafi prze·
4. Hiszpania
1:3
1-2
wczoraj wynika,
że z' dniem
20 tu" gry p1·zez sk1·om11y 11wadransik.
kazać mu część swych zadań. wroDo zakończenia rozgrywek eliminb.- czerwca br. obowiązki szkoleniowe
J0ZEFA BAiNASIA
Być moźe jest to planowa „pcZitydzone predyspozycje Bońka wyzna· cyjnych, jak l w pozostałych gru- nad .1-ligowa drml:yna ŁKS obejmie ka". Nasuwa się jednalc i;,ytanie. lwcza.ią jego miejsce w drutynie".
pach „Mundial-78", pozostały 1i;sz- trenPr I klasy
skla• da.ią
,Józef \Valczak. mu i czemu ma ona sluźyc. Cityba.
ZARZĄD . RADA, KOLEŻA.N·KI
Stwierdzenie co najmnlej dziwne. cze dwa mecze. Szwecja gra z H1sz- Warto nadmienić, że .J. Walczak, że zadowoli nas _ jak to stwie:rd:zil
!Okładają tą d r.oigą
i KOLEDZY
Kto wreszcie ma w naszej drużynie panią,
z
IZBY Rz,Enatomiast
nie pokonana który dotychczas pełnił obowiązki pr;?ed kamerą telewlzy;;nq s. TerZecdecydujący głos!
Austria z Brazylią. Niezwykle pasjo- trenera II-ligowej gdańskiej Lechii ~i
MIEŚLNIC~EJ, w ŁODZI
tytu!
najlepszego
zi;spolu
ROD2llOE
A oto co na ten temat mówi Bo- nujący finisz i może się również w początkach lat 70 sprawował ople- „Mundialu" krajów socjalisiycznych .
. k
c k
a 8 woją szansę zdarzyć, Iż o awansie do ćwlerćfi- kę nad piłkarzami ŁKS.
Faktem
jest, ze nasi wspaniali
~1ize~ i;;.ż~ey.;mme~zem mam nadzle: m.łu (Austriacy mają już zapewniaPo letniej przerwie ełkaes!Łcy roz- chłopcy utraciii rytm w
tangu
Dnia 6 czerwca 1973 rnku zmarł
W dniu 3 czerwca
U78
r.o.k u
ję, . 'ie to moźe będzie już tym ra· ne miejsce) może . zadecydować Io- poczną 16 bm. zajęcia
treningowe „Mundial". Może odzyskaią go
w
w wiieku lat 77
zman były pracowni•k
01a<>zeig,0
zem. .lestem gotowy spelnlać każde ~.!!!!.:.:~e:::---..~~-~---------- przygotowując sie do sezonu I-ligo- meczu z Meksykiem...
(wrb)
p.n:eottsdębioirstwa
zadanie w zespole, jakie wyznaczy
wych rozgrywek 1978-79, Po letnim
mi trener i koledzy. czuję •ię obec·
,
·
zgrupowaniu w Wągrowcu (30. VI. ś. ł P.
nie .,, „„,,•,omit.ej formie, a siedząc
I LOSOWANIE
9. Vll.) planowane jest m. in. 11·
na lawt'e rPzerwowych, spalam się
dniowe toumee po lndonezjii,
w
3 _ 11 _ 20 _ 28 _ 33
psychicznie".
II LOSOWANIE
czasie którego mają być rozegrane
cztery towarzyskie spotkania z tam·
• W zale~łyrn spotkaniu li ligi
1 _ 7 _ 8 _ l8 _ 27
Prasa RFN jest zdania, że Polacy
Banderola: 2317.
tejszymi zespołami. Pierwszy inau· piłkarskiej grupy połudmowej Resow meczu z Tunezją zaurezentowali
EXPRESS LOTEK
guracyjny mecz o mistt'Zostwo 1 ligi via Rzeszów pokonała Chemika Kę
p ,o grzeb -0d'będiztie
się
d·nia
się, mimn zwycięstwa, słabo „POL- ,
rozegra ŁKS 30 lipca br. ze szczeiń· d,u erzyn 3:0 (2:0) .
4 _ 11 _ 28 _ 39 _ 44
9 czerwca br. o godz. 16 z k31Plicy
R-0d.ztD1ie
Zmarłego
serdeczne
• Piłkarze tomaszowskiej Lechii
SKA w OPAŁACH - z wielkim truw z~kłŁdach Dużego Lotka z dnia ską Pogonią w Łodzi.
cme.nta.~a na Za.rzewde. o czY'm
wyrazy współczucia skł.aida,ją
dem 1:O przeciw Tunezji" - zatytu- 4 6 7R r stwierdzono:
Czyni się dalsze staranl..: o pozy- po zwycięstwie nad Polonią 'Piotrzwwia.da.miają pozostali w źałto<bie
lowa! ,nrawozdanie „Bildzeitune;".
T O'iOW4.NIE I: 2 rozw. z 5 traf. skanie co najmniej trzecb zawodni- ków 3:2 zapewnill sobie mistrzostwo
Polska jedenastka znowu rozczun - prem
\i14 202 zł , 253 rozw. z 5 ków do I-ligowego zespołu (bramka- klasy „A" grupy piotrkowskiej , O
ŻONA„ CÓRKI, ZIĘC
DYREJKCJA, RADA ZAK1ŁA
~~ała
Afrykaiiczycy byli drużvna traf - 4.000 zł, 8.680 rozw. z 4 traf. rza, obrońce i ·napastnika) . Sprawa awo.ns do ligi międzywojewódzkdej
i WNUCZKI
DOWA KOLEŻANKI i KOLElepsza" - pisze „Koelner stadt. An· - 177 zł, 122.863 rozw. z 3 traf. ta aktualna będzie w okresie 1-15 spotkają się oni w dwóch meczach
DZY
z
BIURA STUDIÓW
zeie;er". Zd&,ni<>m „General Anzelt:er" 12 zł.
lipca br„ kiedy to zg.odnle z decy- z Wartą Sierads.
l'lrc»lmy o nie~kładanie kolltdOł PROJEKTÓW
PRZEMYSŁU
• Zwycięstwem R. Szurkowskiego
„Tunezyjczycy napędzili strachu tak l'lSOWANIE Jl: 53 rozw . z 5 traf. zją PZPN p!lkarze t- 1 II-ligowych
leneji,
PAPlEtRNICZEGO
w ŁODZI
za·
k
ończyło
lllt: kryterium kolarskie
te Polakom". „Bonner Rundschau" - 34 .000 zł, 3.254 roz.w. z 4 traf .
zespołów mo~ą sldad~ć podania
o
zatytułował: „Trze.c !a dru:lyna z MŚ 832 zł, e9.460. rozw. z 3 traf. - 65 zł . zmianę · barw klubowych.
(wrb.) o ,,Złot7 plerścień Krakowa".
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HENRYK CHOJNACKI

ANTONI KUPISZ

Budownictwo mieszkaniowe

PODYKTOWANE
PRZEZ
Od kuku już lat najwyższy
ustawodawca - Sejm PRL konsekwentnie porządkuje adm imstrację państwową .

Z

wem czasu

prbblemów z tym
narosło sporo. stąd
- szczególnie w ubiegłej.
Vl kadencj: - Sejm ucpwalił
kilkadz.ies 1 ą t
tJstaw porządku
jących
przepisy. które to w
w i ększy m lub mniejszym swpn iu nie nadązały za szy bkim
te mpem naszego życia i po pros tu odb iegały od rzec zyw istoś
ci.
Nie wszystko zdażono .i:ałatw J ć w ub iegłej
kadencj 1
n iektóre sprawy
oozostaw i<mo
na b ieżącą - VII. Właśme jedną z takich spra w
był problem utworzenia dwóch
-Xldz ieloych centralnych orgainów
admmistracj1 Państwowej, zajmujących się sportem i turystyka. iako że ustalone w 1960
r.
wspólne zarządzanie tymi
dZiedzinami życia stało sii:: ju7
po prostu nieżyciowe.
Organizacje sportowe i turystyczne zrzeszają w kilkudziesięciu tysiącach
podstawowych
ogniw prawie pięć milionów osób, a więc co siódmego mieszkańca naszego kraju. Krajowy ruch turystyczny obejmuje
miliony osób r0C2Jnie.
Jednozwiązanych

też

•

Niedawno budowlani z l..ódzkiego Kombinatu
Budowv Domów rozpoczęli kolejne
„wyk<>pki".
Tym razem na najnowszym łódzkim plaoo budowy - na Radogoszczu. Dokładnie: pomiędiy doliną
rzeki Brzozy. a torami PKP po lewe1 stronie ul.
Zgierskiei iadąc w kierunku Zgierza. Jest to osied.Ie Radogoszcz
„B" (7426
izb w 10 budyn·kach,
z których trzy osiągną 12 kondygnacji).
Zaloga Kombinatu wylewa lawy fundamentowe,
w czerwcu przystąpi do montażu pierwszych elementów by w końcu roku oddać 1820 izb. Lódzkie
Przed.siębiorstwo Robót Inżynieryjnych uwija się
przy zbroieniu terenu osiedla. Kanalizao,ja już jest .
wkrótce przystąpi sie do układania rur wodocią
gowych i cieolnych.
Za mie.siac- dwa. równolegle ze zbrojeniem terenu, zacznie się montaż budynku. Historia się więc,
niestety , powtuza. A ż„ teren budowy
nowego
osiedla jest. iak stwierdzają budowlani, wyjątkowo
uciążltwy (kurzawka sadzawki, bioto itp.) to deptanie sobie nawzaiem po piętach tych, co zbroją
i tych . co montuia budvnki. mieć będzie dodatkowe aspektY. Ale nawet nie na tę sprawę zwracają
uwage w Kombinacie.
Bardziej
niż
niewygód
wsoółżycia załogi własnej i LPRJ na jednvm placu obawiaia się nienadążania Zgierskiego Przedsiębiorstwa Robót lnżvnieryjnych
z doprnwadzeniem sieci centrałnei;:-o om-zewania do granic osiedla. Wymaga to nie tylko skomplikowanych techn icznie czvnności . ale i czasu. Terminy pośrednie.
które iak kamienie milowe znaczą wykonywanie
poszczególnych zadań nie zostały tutaj dotr.zymane. A od tei magistrali cieplnej zależy przecież
czy domy zostaną ogrzane. a wii::c czy ponad 1800
łodzian zamieszka tam jeszcze w tym rok.u.
Radogoszcz zainteresował nas lesz~e z innych
powodów. W ubiegłym roku dyrektor Zjednoczenia Budownictwa . w czasie dyskusji nad problem a mi budownictwa mieszkaniowego. oznajmił nam
w redakcii (pio;a!iśmy o tym na naszych łamach) ,
że Radogo..<;zcz będzie budowany kompleksowo.
Czy rzeczywiście będzie? To znaczy: czy je.st ?
Na to pytanie otrzymaliśmy w Kombinacie odpowiedź niejednoznaczną . Nie ma mowy (tak, jak to
sobie wyobrażaliśmy rok temu) by wznieść najpie rw pawilony czv szkole i wykorzystać ie na
czas budowy iako zaplecze budowv domów mi eszkalnych . Dokumentacją na szkolti budowlani jeszcze nie d:vsoonują , trudno wii::c było zacząć iuż iej
budowę. W rezultacie zaplecze jest. a.Je w składa
nym baraku.

P
"'='-=r~a~wc=-=-o=__i_
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Artykuł z zeszłego tygodnia pt. „Kawiarnia dla„. koni?" spotkał się z różno
rodnymi komentarzami Czytelników. Wynikły pewne kwestie. a wśród nich najpoważniejsza dotyczy
odpowiedzialności
karnej osób, które fałszują statystykę do
takich rozmiarów, iak to irobiło
kierownictwo Przedsiebiorstwa Budownictwa
Rolniczego w Braniewie i osób,
które
tylko „dla dobra orzedsiębiorstwa" dodadzą coś tam do planu. żeby „lepiej wyi:;aść"
.
Jak praktyka nas uczy, „dobre wypadanie" związane iest z osobistym interesem określonych osób. bowiem wyższe
efekty (chociażby w ramach planu) wią
żą · się z uzyskiwaniem premii. W
tym
kontekście nie może być mowy o „dobru przedsiębiorstwa". bo (wynika to z
dokumentów prokuratorskich i Urzędu
Statystycznego) doraźna sława zamienia
się w ciężką niesławt).
I jak tu można
mieć później zaufanie do przedsiębior
stwa. które fałszuje dane? A przecie7.
na danych statystycznych opiera się cięść
planowania.
Przytoczę przykład pewnej sprawy, która w konsekwencji
zajął sii:: Sąd
Najwyższy . a która dotyczyła odpowiedzialności karnej osób sporządzających
lub
składających
sprawozdania zawierające
nieprawdziwe informacje o wykonaniu planów. W sprawie tej prokurator wniósł akt
oskarzenia przeciwko trzem pracownikom
Oddziału PKS w P. (woj. lubelskie). zarzucając im poświadczenie nieprawdy lub
podanie fikcyjnych danych w miesięci
nych i kwartalnych sprawozdaniach oddziału. Sąd
Rejonowy uznał dyrektora
winnym przestępstwa· polegającęgo
na
tym, że w okresie od kwietnia 1974 r.
do w rześn i a 1975 r. w P., w celu osiąg11ię·
cia korzyści majątkowej poświadczył nieprawdę w
sprawozdaniach,
zawyżaj ą c
f ikcyjnie wykonanie olanu Jłl'Z ewozów. w
następstwie czeeo przyznano i wypłaco ·

_Kombinat Budowy Domów otrzymał potwierdzenie wytwórcy
konstrukcji
staiowyoh na to, że
konstrukcje powilonu nadejdą w terminie. Kombinat ma też zlecenie na budowę. Tak więc pierwsze
domy rosnąć będą równolegle z pawilonem.
Pewne zaczątki kompleksowości już mamy. Na
początek dobre i to. W Kombinacie jednak zastanawiają się gorączkowo nad innym
problemem.
Chodzi o to gdzie

budować?

·

. Ko~binat mzy.i:e zmontować rOC7111.ie około 10 ty-

s u~cy izb. Rzecz w tym, że nie bardzo wie, gdzie
w przyszłym roku będzie t.o robił. Po oddaniu ponad 1800 izb w bieżącym roku na RadogOISzczu.
pozostanie w tym fragmencie ponad 5 tysięcy izb

no pracownikom nienależne premie w
ponad 58 tys,
zł.
Wyrok
rok oozbawienia wolnoici
z
warunkowym zawieszeniem
wykonania
kary na 2 lata oraz 10 tys. zł grzywny.
Na rok ograniczenia wolności z potrące
niem 10 proc. wvna~rodzenia skazany został kierownik działu
przewozów
za
przestępstwo określone w jednym z artykułów ustawy o or~anizacjl statystyki, a
dotyczącego J)Odawania
nieprawdziwych
danych.
W sto.sunku do kierowniczki działu planowania.
oskarżoilei o J)Odawanie
w
sprawozdaniach nieprawdziwych danych
(fikcyjne zwiekszanie ilości
przewożo
nych towarów) postępowanie warunkowo

o zono

Grozny wróg;
Wyrok został zaskarżony przez obrońcę
dyrektora, który w rewizji wniósł
o
umorzenie
postępowania z uwagi
na
zn i k omy
stop i eń
s p o ł e c z n ego
n ie be z piec zeń st w a
czynu.
Sprawę rozpoonaje
Sąd
Wojewódzki.
Uchyla wyrok Sądu Rejonowego i umarza postępowanie wobec wszystkich oskar żonych, podkreślając
w
uzasadnieniu
wyroku 1'2ecz szczególną: za przyjęci em
znikomego niebezpieczeństwa społe czneg o
czynu przemawia to, że działalność PKS
ma charakter usługowy, a zatem dane
statystyczne mają mniejsze znaczen ie n i ż
w przedsiębiorstwie produkcyjnym. W
konkretnym przy,padku da n e nie mial y
de cydująceg-0 znaczenia dla oceny prze dsiębiorstwa.
Podkreślono
jeszcze, że
os ka rżony dzialal nie tylko dl a os iągnię
cia korzyści majątkow e j w poo taci pre mii dla pracowników. ale w celu utrzy·.i · nia przodującej pozycji swego oddziału.

l tu mamy

·
zbieżność :r; ~ądam i

n ie-

nego na ostatn im pos iedzen u
Se jmu rozwiązania. w wy01k;.i
którego w miejsce
Głównego
Komitetu Kultury .Fizycznej j
Turystyk i powola:no dwa .:entralne
organy
admin istra.:ji
państwowej Główny
Kom:tet Kultury Fizycznej i Sportu
oraz Główny Komitet Turystyki. Koooentracja obu tycb organów w węższym (w stosu·nku do dotychczasowego) ukła
dzie organizacyjnym powinna
pozwolić im
na ·wyższą efeKtywność zarządzania, a jedno-

woj, miejskim łódzkim zdecydowana wii;kszosć, bo 93,5
pr.Jc., t!> ludność miast. Na tym mocno zurbanizowanym i uprzemysłowionym terenie jest wsza.kil' około !!2 tys. indywidualnyt;b gospodarstw roh1y<·h, a także rolnkz„ spółdzirlnie
produkcyjne, ~półdzielnie kol< k rolnic:'zy<·h i p.tństwowt goapodarstwa rolne. Pod względem rolniczym województwu daleko ilo krajnwy<:h ::mte.1tatów, jak Poznańskie uiy Les'f.:~zyń
skie. Użytki rolne zaj111uj4 zaledwie 103 tys. ha; przcw.tża.!ą
gl„i>y 'łabe, gospodarstwa są rozdrnbnione A j._.dnak z tego
terenu pochodzi 20,9 proc. mleka spożywanego przez
ponad
miliomJwą :.~lomerację, a także 17,2 proc. mięsa, 27 pruc. jaj,
31 proc. warzyw, 40 proc. owoców, 53,9 proc . .i:łemniaków i 19
proc. zboża. Nil! jl'st to dużo, ale i taka produkcja ma iowoje
zn:1czenie w ogólnym bil;i,.uie żywnościowym.

rzetelne. W prz,eciw.nym. razie de-

wzrost produkcji zwie1·zęcej,
produkcji ruślin
neJ oraz rozwó) wa-rzywmctwa i
sadownictwa.
Jak reahzuje się ten pro&ram?
Co udało się juz uobic?
Na te pytania w znacznym stopniu pozwala odpowiedzieć oi;ólnopolska konfe:rencja naukowo-techniczna, zorganizowana przez Komisję Żywności i Wyżywiema Oddziału NOT w Łodzi i Hadę Naukową
przy Prezydencie
Miasta
mi,

int~msyfikowanie:

f,orl:>.i.

Poświęcona

zust&ła

wa~·un

kom realizacji wojcwód:r.ltich programów gospou„1k! żywnościowej.
W woj. łódzkim ~r.stc;~~:::\v,,znie
rośnie
zainter esowan ie
rolaikow
t.iemią. W ciągu minionych 2 lat
3,8 tys. ha gruntów zmieniło wlaśl!tcieli. Przekazano je dt.J zagospodarowania państwowym
jednostkom rolnym łub sprzedano rolnikom indywidualnym. Należy sii::
spodziewać. że grunty te ttafiły
w lepsze ręce 1 pl'?yno~ić
bi::dą
wyższ.e ni·Ż dotychczas plony k-o-

d.zialność? Dyrektor?
Praoownik, który
to fałszywe
sprawo.zdanie robi?
Teai.,
który ie składa? Przepis wyżej wspomnianej ustawy o· statystyce określa. że
przestępstwa
dopuszcza się pracow·n ik
organu administracji albo przedsiębior
stwa, który składa .sprawozdanie staty.styczne zawierające dane nieprawdziwe,
wyrządzające szkodę intereso'Wi społecznemu lub gospodarczemu.
Chodzi
tu
o działanie
polegające
na .składaniu,
a więc i1a
przedłożeniu
odpowiedniej
jednostce już spot'Ząd2lonego 6•Prawozdania z fałszywymi danymi. Przepis ten
dotyczy zatem osoby n~jcz~ciej kierują
ce.i przedsiębiorstwem, a nie osoby, która
je .sporządza.
Kodek.a kuny Cikreśl.i. te prz~twa

dęta sprawozdawczość

cyzje podejmowane na Podstawie zdeformowa.nycb in.formacji .będą błędne.
Jeżeli zaś z fatszvwą sprawozdawczością
wiąże się korzyść majątkowa, to stopień
s połecznego
niebezpieczeństwa
takiego
po tępowania nie może być uznany za
znikomy.
A teraz wyjaśRienia dotyczące kwestii:
czy nal eży różnicować przedsiębiorstwo
u.slugowe i p rodukcyjne w kQlltekście
owego znikomego stopnia
społecznego
niebezpi eczeństwa:
Sąd Najwyiszy
nie
przyjął argumentu o usługowości przed,.;iębiorstwa. Uznał, że transport ma poważną rangę w naszej gospodarce. Teza
o społecz nym niebezpieczeństwie fałszo
wania sprawozdawczości odnosi się nie
tylko do sprawozdań 1>raed.siębiorstw lub
zakładów produkicyjnych,
lecz także do
sprawoz,dat'J innych jednostek, prowadzą
cych ważną, choć nleko.niecznie produk.cy j ną dz ialalność.
Jeszcze jest jedna ważna lq)!'awa: ~to
wlaściw~

ponoiB

kulturą

mocniej
system

fizyczną

zw iązać pań
zarząctzan:a
i turystyką z

szerok im ruchem spoleczmym.
Oba o.rgany będą kolegialne.
Na SZl.!zeblu centralnym oraz
wojewódz.k.im tworzone
będą
centralny i terenowe fundusze
rozwoju kultury fizycznej oraz
podobne fundusze rozwoju turystyki i wypoczynku
k.t óre
zarządzane będą przez komitety odpowiedn iego szczebla. Z
funduszów
tych
zapewniane
będą
odpowlednie środki
oa
rzecz rozwoju obu tych d:ziedzto życia.
I jeszcze kilka spraw szczegółowych. W obecnym układzie
rozwiązaniu ulegnie Polska Federacja
Sportu.
Jej
kadra
przejdzie
do pracy w zespołach metodyczno-szkole niO\vych.
Główny
Komi~et
Turystyki
sprawować będzie pieczę
nad
całością
turystyki,
zar6W!l1.o
krajowej
jak i zagranicznej.
Jednym z wiceprzewodniczą
cych GKT
będzie
dyrektor
Centrali Twrystycz.nej „Orbis".
W najbliższym czasie Rada
Ministrów opublikuje
statuty
GKT i GKKFiS oraz szczegółowe przepisy wykonawcze.
M. STOLARSKI

mocnić.
Analizuj ą c wszystkie
przedstawione wy żej argumenty. wyrażnie w idać c e lowość doko.na·

W

którycl! Czytelników .stawiającyoh argumenty o „dobru przed.siębior.stwa".
Od wyroku Sądu Wojewódzldego wnosi
ł'ew:izję nadzwyczajną
prokurator generalny PRL - na niekorzyść o.skarżonych.
Kwestionuje w niej ocenę stopnia Spolecz..nego niebezpieczeństwa czynów.
. Sąd Najwyższy Podzielił w całości stanowisko rewizji nadzwyczajnej. W motywach wyroku pod.kreślił: wsze1kie sprawoz<lania zawierające niepraw~we informacje o wykonawstw·ie planów zawsze
należy oceniać jako społecznie szkodliwe
(wszystkie podkreślenia z. T.). Jeśli bowiem podstawą podejmowania decyzji
g:ospodarczych mają być dane sprawozdawcze. to muszą być one przede WfrZY-

.

cześnie

stWO'\\'Y

ltllf'li8ne Pfftze/Jg

do wykonania w 1979 r. Do tej pory nie ma ;eszt.-ze pelnei dokumentacji na uzbrojenie
pod te
domy , W Kombinacie przypuszczają, że uda im się
zmontować tam w roku przys zlym niec:ale 3 tys.
izb. Razem z Retkinią-Śródmieście istnieją w tej
chwili realne szanse na 2lffiontowanie 6500 izb w
orz}"szłym roku.
W porównaniu
do 10 tysięcy,
które można by zmontować. jest to bardzo mało.
Można. oczywiście „dogęścić" nowe osiedla. Ale
taka polityka. prowadzona iuż od kilku lat (bo
terenów uzbrojonych mało. a jeśli są - wymagają wyburzeń) . ma iednak swoje granice.
Przygote>wanie nowych terenów pod budownictwo mieszUdział rolnictwa woj. łódzkiego
kanH>we jest więc w Lodzi problemem równie
w zaspokajaniu potrzd:i. żywn..Jściuwainym, co emplekso
oddawanie osiedli.
h aglom~iicji rośnie. W rok\l
mi-ejscowi
rolnicy
doDo trudności wynikających z posiadania zbyt 1980
małych w stosunku do potrzeb zasobów mieszka- starczą 22 proc. mleka, 20,1 proc.
niowych, co uniemożliwia.
a.keję wyburzeń
na mięsa, 37 proc. jaj, 4.1,7 proc. warzyw i 41,6 proc owoców.
Na
szerszą skalę, przybyły nam w ostatnich 2-3 latach dra.styczne kłopoty związane z nienadą7.aniem pierwszy rzut oka wzrost me: jest
może zbyt imponuji;cy, ale trzebudownictwa towa.rzysza.cego.
ca wziąć pod uwagę, że z roku
Obecnie w coraz ostrzejszych barwach rysuje się na rok i·osną pot1 z..iby żywnościo
narastająca. od
lat kolejna trudność
BRAKI we ludności woje~t.l!:!w!I i przyODPOWIEDNICH TERENOW. Możliwości budowa- bywa mu mieszkańców.
.h:;:~„o:ą
nia na Janowie, to dopiero lata osiemdziesiąte. się natomiast zasoby użytków rolTeofilów ,,D" - przewidyi."łany iako k-0lejny plac nych; w latach 1976-1980 na cebudowy wymaga zbyt trudnego uzbrojenia (no- le pozarolnicze przejętych zostanie
wy kolektor). Chocianowice, brane niejednokrotnie około 3 tys. ha gruntów.
Pod uwagę przez urbanistów jak-0 lokalizacja koRozwój rolnictwa 1 zwiękbzanie
lejnego osiedla, odpadły jako tereny rolnicze.
jego udziału w zaspokajaniu potrzeb żywnościowych agiomeracji
Nie piszemy o tym. by sobie wspólnie ponarze- jest przedmiotem stał<.j
uwagi
kai, ale Po to, by zilustrować trudności związane władz województwa. Opracowaily
z rea-lizacją programu budownictwa mieszkaniowe- został specjaln v program w tym
go. Trudności, które ~rzeba będzie pokonać.
zakresie; zakłada lln koncentrowanie działalności m. ;n, na taA. PONIATOWSKA kich kierunkach, jak wywko proFot.: A. Waoh dukcyjne zagospodarowywamr. zie-

wysokości
brzmiał: l

cześnie,

stę

mimo z.większającego
z roku na rok zapotrzebowania na
usług i turystycznti,
mimo że coraz więceJ młodzie
ży garnie si ę do sportu, że buduje się
wiele nowoczesnych
obiektów zarówno sportowych
jak i turysty<:znych w oou
tych dz11:ld,z10a"h (szczególm.c w
niektórycJ1 rejonach kraju) •la·
je się odczuć dt!ficy t obiektow
, urządzeń. l\11.tmo tych braków.
sport polski wywalczył wvsoką pozycję na areme m 1 ędz y 
narodow-ej . Należy ją więc n.e
tylko utrzymać , a le jeszcze u-

upły

ŻVC IE

Doił.~

~

następująoo:

fl.tl1kcjonariusz publiczny lub
inna oso.ba upowainiona do wystawiania
dokumentu, która poświadcza w nim
niepraw_dę co do
okoliczności
mającej
znaczeme prawne - podlega ka.rze pOZbawienia wolności od 6 miesii::cy do lat
5. (... ) Jeżeli sprawca dopuszcza się tego
czynu w celu osiągnięcia korzyści mająt
kowej lub o.s-0bistej podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lait 10.
Tak więc, ten klo robi fal.szvwe spraw~dania chociażby na zlecenie szefa
- poświadcza nieprawdę i odpowiada
karnie. Ten artykuł za.stosowany ~ostał
do kierowniczki działu planowania i kieirownika działu przewozów PKS.
Sądzę, że Czytelnicy będą u.sa.tys.fakcjonowa.ni powyższymi wyjaśnieniami, Jak
te.i sądzę, że przyda<l2ą się one WS/LYStk.im tym, którzy mieliby jeszcze ochotę
'J'.)Ofalsz<>wać dane statystyOllne
•.dla dobra przedsiębiorollwa".

JK>FIA 'lABNOWSltA

rzystnym zjawiski.:m jest dążenie
rolników do
zwięk~zauia
powierzchni
gospoclar"tw
Pnwala
to przewidywać, 7.e średma wielkość gospodarstwa maywidualnego
z 4,3 ha w roku ubiegłym wzroś
nie do 6 ha w l93C r.
Dobrze przebiega t'e'łlizacja programu w zakresit> twoaenia wokal Łodzi tzw picrścien•a mlecznego. W ciągu minit.Jn~cb 2
lat
wybudowano i przd„azan(J d" użytku 52 obcry w gosporlarsi.wacli
specjalistycznye;n
na 125!i s;ano":>
wisk. Budynki wyposażono w automatyczne poidła. d0jac11:i i
urządzenia
do
przygotowywania
pasz oraz usuwania obornika. Wie1e budynkow staw.wić może wzór
do naśladowaniu p:Jll
wzglQd<'m
rozwiązań funkcjonr.lnych i technologicznych. Jest to jednak. dopiero ooczątek.
Aby zrealizować \vytyczon.: zadania w zakresie produkcji mleka. niezbędne jest wybudowanie
w gospodarstwach ind7W1dualnych
470 obór na około $ tvs. stanowisk, a także modernizacJa ;, tys.
budynków. W piani.,,. jest także
przekazanie do użytku kilku olbrzymich obór w gospodarstwach
uspołecznionych.
Powinno
znaleźć się w nich ponad 2 tys. stanowisk dla bydła.

;):a wyżywienia powiększającego
się stada zw.~• ;::;t int•·nsyfikujP się
tazę paszową. Dziaii.u;a '.~.~ m. in.
w
kierunku
zwiększania
powierzchni upraw r0śJin pastew-

nych oraz podnoszenia plonów z
i pastwisk. Dzięki podno5zeniu
poziomu nawozenia uzyskuje
się
.::oraz więcej zielone3 masy. Prowadzone są mdioracje użytków
rolnych, chociaz postęp tycn prac
w opinii rolników nadal jest zl\Vt
powolny.
Dobre wyniki uzyskuje
woj.
łódzkie w zakresie specjalizacji go:;podarstw. Plany w tym zakresii!
są przekraczane. Wydano dJtych.::zas 782 karty gospodar::;tw specjalistycznych. Zdecyd:•wuna więk
s1ość rolników, bo b"? proc„ specjalizuje się w pro:Jnk<'ji. mleka.
Powstało kilka wsi wyspei.jaiizowanych w hodowli kr(1w mlecznych. Gospodarstwa sppcja!i~tycz
ne uzyskują znaczni<) wyższe wyniki produkcyjne niż powstałe gospodarstwa rolne. Prowadzom. jest
szerokie szkolenie rolników, przy
czym obowiązkowo kwahf•kacje
podwyższać muszą rol~1icy prowadzący gospodarstwa
specjalistyczne.
Są to niektóre
tylko wybrane
kierunki działania w rolnictwie, ale
i na ich przykładzie mc-.żna twierdzić, że realizacja wojewódz~ iego
programu rozwoju rolnictwa i go'lpodarki żywnościowej przebiega
zgodnie z planem, chociaż
r.ie
odbywa się to bez napięć i trudności. Dotkliwie odczuwany
jest
np. brak niektórych
matl::r · ałów
budowlanych, daje t:ik~e zu.ić o
~obie zbyt mały potencjał ;.irzedsiębiorstw
pracujących na rzecz
rolnictwa.
Wieś
dopombna
&ię
większej ilości naw·ozów, mailZyn i
innych środków produkcji.
Nie
zawsze udaje się sprostać t emu
rosnącemu zapotrzel.Jn"'aniu.
Frzy wiioltJ dotkliwy<'h niedo·
statkach można wy.:iągnąć j eden
optymistyczny wnio~ek: znacznie
- w stosunku do lat pcprzednich
·- wzrosła aktywnośi! gospod:lrcza
rolników. Coraz wi.,.ce:j rnieszkań
cow wsi zamteresowanych jtst inwestowaniem w swoje gospodarstwa i zwiększaniem ich
powierzchni. Te pozytywne zjawiska, jak i wiele innych, świadczą ,
że realizowany przez władze partyjne i państwowe program rozwoju rolnictwa odpowiada odczucióm i dążeniom rolników.
I. lt.
łąk
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Fachowe umiiejętnoścd tr7.ieba pona każdym stanowisku.
i urzędm.ika. P.rawda to
oczywista, tym niemniej w dalszym ciągu w~ele całkiem nieźle
płaitnych stano<wisk wydaje się być
obsadzonych przez ludzi. którzy
te umiejętności posiadiaia w formie n.i.edostateczinej.
A efekty? Widać ja na każdym
kroku, przy okM:ii lada kontaktu pete111ta z instytucją, reprezentowaną przez
takiego urzędinika.
Kilka już razy
„Dziennik" mul!iał na przykład
powracać
do
sprawy tak błahej, jak wymiana
stolarki okiennej u p, J. P. zam.
przy ul. Gdańskiej 12. Ale gdyby
nie powracał oo kilka miesięcy z
żelazną konsekwencją do tej wym.Lany, nic by z niej nie wyszło.
& ch<>Ć ROM miał od dawna polecenie zajęcia się stolarką przedkładał nad
nią
inne czynności.
Wreszcie po kwietniowej
notat.::e
dyrekcja PGM..Sródmieście straciła
cterp1iwość i zdecydowała się położyć kires tej ruiebywałej sytu.acj.i. I za jednym zamachem rozwiąula umawę
z
ocl:powiedzialnym za bież~ce remonty techlThlk.iem oraz przeniQ.sła na ill!ne stanowisko kderownilka ROM.
Wy-

tł
~,

I

Kto chce niech
mia.ny faworików pt"zyznała
na- &eł przypadek?
daWCZYllli prz.ewtix:Rciame ustawą o wierzy!
łącznośei oc!smlrodowan.ie w wyooDo diomu sta:rego człowiieka na
kośed 300 zł.
dzień przed wypłatą renty przyAlbo .inny prozykład. Ubiegający chodzi illlkasent i przedstawia rasię o rentę inwalidzką pracownik chunek ' za zuży>ty prąd. Odbiorcy
pilnie gromadzi dowody swej za- brak 20 złotych. Wdęc pro.si o powodowej działalności. Wysyła. kil- zostawien~ rachunku, kitóry ureka listów do byłych
pracodaw- guluje po ctrzymainiu pieniędzy
ców, prosząc o świadectwo pracy. z ZUS. Urażony i!Ilkaseni zabiera
Wszyscy, poza. jednym, nadsyłają rachunek i na odcz.epne obiecuje
mu je w miarę szybko.
Zwleka · przesła111.ie go pocztą. Nie
czyini
tylko pracodawca znajdującej się jednak tego.
Po pewnym czas1ie
w tej samej miejscowości instytu- za.interesowany udaje się więc do
ll)ji.
Interweniujemy. Zad,nteres;>-1 elektrowni, ale tam ruch. gwar
wany dostaje upragnione świade~- i każdy ma swoje liczne zajęcia.
twą. ale be:r; niezbędnej pieczątki Nie uzyskuje nasz rencista nic i
i podpisu. Znów trzeba pisać do wraca do domu, g<hie zastaje -.rydyreikrora i przypomiiriać o z~iąz- łącz.ane ś~Latło.
Bo p~y <;lka.zji
ku jak.i istnieje między prawidło- elektrowni.a dopaitrzyła się, Jaki-ew~ wypeŁnicmym d<>kumentem, a go.ś nied·ob<>ru za wrzesień 1977 r.
rentą dla scho:rowa:nego cz.łowicka, w wysdkości 84 z.łotych.
w dodatku niegdysiejszego
praObUJI':oony rencista pisze do recOWIIlika owej poważnej instytucji dakcjJ., ale
nawet redakcji .nie
Dyrekcja sumituje się, wskazu- p.rzychod:zi łatwo uzyskać wyJaś
jąe na brak złej woli
odpowie- nienie. Na pismo z lutego odpodzialnego za wydanie świadectwa wiedź dostajemy dopiero w czerwurzędnika. A więc znowu jedynie cu i to po monicie. Stanowi ją zaś
niekorzystny
zbieg okoliczności. odpis listu, sklerow.any d~ za.i~ti;Nieodparcie
nasuwa się jednak resowanego czytelnika, N1ewłasc1pytanie,
dlaczego występuje on wt;mu
postępowaniu
i~kasenta,
raz po raz właśnie w tym, a nie ktory notabene doczekał się zwolinnym przedsiębiorstwie.
Czy to nienia z pracy poświęcone są cztery wiersze. Przeprosinom dwa.
Resztę stanowią pouczenia, wykazujące odbiorcy
popełnione przez
niego wobec elektrowni
błędy.
Odbiorca w CZllS!ie
swej wizyty
przy ul. Tuwdma zamiast d'<>pytywać się u kasjera
o rachunek,
którego lllie obNymał, paw.inien
najpierw porozumieć się z portierem, by mu wyjaślllił tryb postę
sząc o udzielenie urlopu wypoczynkowego za ;rok pciwainia. NastępOJie gdy wyłączo
bieżący i jeszcze o dwa miies.iące bezpłatnego, bo no mu św:iiatto,
powinien zgłosić
ona „szlifuje" język a.ngielski ·n a specjalnych kur- Wlniosek o włączeniie poz.a kolejnością. A poza tym odbiorca sam
sach.

twOII'IZyło tQ odpOWiedm;j kLimBJt pisze dyrekcja PGM - do lepsze.
g.o zrozumienia .i ściślejsz.ej współ
pracy na linii lokator - administracja.
r dzięk:i temu nawemu
kl.imaJtawi
pani J. P. chyba doczeka się
po dług.ich miesiącact
niewygód tego, co pow.1nna urz.y.
skać od razu, gdyby ludzie zaj.
mujący odpowiedzialne stainQw:iska
w ROM chcieli od ręki załatwiać
sprawy, które są do załaitwienia.
Ale ROM nie są jedynym; placówkami, gdzie dzieją. się nicpo•
kojące rzeczy, Równą niefrasobliwość wykazuje od pewnego czasu
poczta. A to dostarcza zaproszeni.a
na jubileusz; po jubileuszu,
lub
zabawia się przez dwa tygodnie
przekaa:ywą,illem listu z Warszawy
do ~i, albo też paczkę z ostatkowymi przysmakami
podmieniia
na metalowe walce. Zwykle skal"gi czytelnilków na te pocztowe anomalie
kończą się
na k:ilku
zdawkowych
słowach prz.epr-osiin.
W pl'!Zypadku ostatniej skaTg.i jednak d>CJWód rzecznwy w postacJ owych walców był tak wymowny,
że dyrekcja poczty
zdecydowała
stlę
rui.
poniesienie fin.all50wych
ko.nse'kwencji. I mimo iż nie udiało jej się ustalić sprawców pod-

~

.

ZĄDANIE

CZY UTOPIJNE
siadać
RóWID.ież
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KODEKS PRACY NA CO DZIEN
Coraz więcej osób wyjeOOrża za grani.cę. I to nie
tylko na wyciec71ki organirowane przez różne biura turystyetLne. Ale także prywatnie, dO rodziny,
do znajomych P· rzez.naczają ·na te wyjazdy urlopy
wypoczynkowe, które łączą z urlopami bezpłatny
mi. W sumie mają więc dwa, trzy miesiące. Zakłady pracy raczej niechętnie udzielają uTlopów
bezpłatnych. To zrozumiałe. Każda dłuższa nieobecno-ść praoownika, zakłóca normalny t·ok p.racy.
Kiedyś jednak kończą się nawet i te be"Zpłatne
urlopy i podTÓ'Żujący chcą. czy nie chcą, mu..<:,zą
stawić się w zakładzie w oznaczonym dniu
i go.
dzinie. Niestety, różnie bywa z ich punktualnością
i zdyscyplinowaniem. Pewnym ~obom tak jest
„fajnie" w obcym kraju, że postanawiają przedłu
żyć swój pobyt. I wtedy nadchod'li depesza, zawiadamiająca łaskawie, że z ja.kichś tam przyczyn,
nie mogą jeszcze do klraju po~ócić. I proszą o
dalsze przedłużenie urlopu bezpłatnego.
A prawda jest taka. że gdzieś tam pochwycili
byle jakie zajęcie skubiąc na pi;zykład gęsi przez
12 godzin. Ale od swoich pracodawców w kraju, z
którymi są rwią:zani umową o pracę, żądają wyroziumienia.
·
W tej sprawie właśnie przyszła do redakcji mama pewnej młodej łodzianki. któ.ra w listopadzie
ub. roku wyjechała na d•w a miesiące do Anglii.
W styczniu zaś przysłała do zakładu depeszę, pro-

spowodował

całą

tę

lawinę,

11dyż

W odpowiedzi nadeszło pod jej łódzki, domowy zapomniał o wrześniowym
raadres pismo i·nformujące, że ponieważ nie stawiła chunku. To zaś stanowJ naruszesię w terminie do pracy zakład uważa, że porzunie zaa-ządzen.ia Ministe.rstwa Enerciła pracę i skreśla ją z listy pracowników.
getyki i Energia Atomowej i daje
Czytelniczka była obu:rzona takim post~powa podstawę do wyłączenia prądu w
niem zakładu. Wręcz żądała. a.byśmy w spra.w ie ciągu 14 dni bez uprzedzenia. Dlajej córki podjęli ;nterwencję. No nie, w tym przy. tego też dyrekcja jest zdziwiona
padku nie zrobiliśmy tego. Jedynie wyjaśniliśmy i ska•rgą CzyteLn:ika i )ej tGnem.
zdenerwowanej matce. że faktycznie zakład nie po. Skarga jest rzeczywiście
ostra
winien był córki sk>reślać z listy. Znał bowiem Ale podkreślmy, pisze ją inwalida
przyczynę jej nieobecno.śi:i. I dla.tego nie można w momencie wozumiałego razgouważać, że pOI'2JUCiła pracę. gdyż takiego zamiaru rycz.enia. Po co zatem dolewać oona rzeczywiście nie miała.
liwy do ogn.i.a.
Cztery skargi. Odmienne w toNatomiast powinien był zalkład zastosować w
stosunk:u do niej artykuł 52 kiP. Albowiem opusz· nie i treśCi i każda skierowana. na
czenie pracy bez usprawiedliwienia jest ciężikim inną instytucję. A jednak u podnaruszeniem przez pracownika jego obowiąa:ków. łoża wszystkich kryje się to saA taki czyn upoważnia pracodawcę d·o razwiąa:ania mo. Zanik troski o autorytet reu.mowy o pracę bez wypomiedzenia z winy pra- prezentowanej instytucji _ i koll1:cownika. Przedłużenie urrlopu na własną rękę, bez płf'tne lekceważenie kontrahenta.
uprwdniej zgody pracodawcy, jest bowiem niczym Czyżby żądanie przywrócenia rówinnyim, jak na.ruszeniem dyscypliny pracy. I za nowagi między dzieriOlll\ przez uta:kie czyny, niestety, tmeba ponieść koDBekwencje. rzędników „władzą", a nałożony
m.i na nich obowiązk-a.mi zaezynaGIZ.
ło być utopią?
(h)
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Chałupnictwo
Ze względu l!la chore dziecko
zmuszona byłam przerwać pracę zawodową i wziąć
roczmy,
bez.płatny uirlqp na opiekę nad
dzieckiem.
Jedynie z mężow-

E ~~~ej
rit;ns~ t~:b~~ ~a: ~~~~=
dzielcze mieszkanie.
Chciała-

---

5

=-_
:-=-

-

5_
:;===-·
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5

bym wziąć do d'<>mU jakąś pracę chałupniczą.
Gdzie należy
się w tej sprawie zWTócić? pyta nas
Czytelniczka
. K.
Nie ona jedna zresztą.
Sporo
OOwtiem tego typu pytań tnfia do redakcji. Zainteres0<wanie procą nakładczą jest · astatni-o dość duże. Ale też wokół

z

teg•o typu zajęć narosło sporo
ni,ep-orozumień. Niek.tóre młode
matki sądzą np„ że chałupnictwo to jakiby pewien rodzaj
zapomogi społecrLnej.
Tymczasem chałupnictwo

zwiiększenie

masy towarowej
tyle, że bez koniecz.ności
dokonywania w.iększych
nakładów
inwestycyjnych. Tu także możliwość szybi!la rynku,

~~~Jcji e~~~;Jich~ir~:
tów. To

również nadawainie o-

kreślonym wyrobom cech !llie-

stan.d.airdowego
wykonania
i
wykończenia. Tu głównie dla·
ł
d
·
·
t ego Wyd zia
zatru mema i
Spraw Socjalnych może ml.o.dym matkom proponować jedynie bieżące prace.
j
L'
W tej chwi1li IJIP. est ogwne
zaipotrz.ebowlMllie na ładną i O··

rygliinalmą
k·Ochętnie
niekcję.
odzieżowe
chałupniczkom
przygotowanych

Zakłady

powierz.ają
z
wł!ISlllych
wykrojów
i

materiiałów,

to

~

praca dla mlodych matek

szycie sukienek,
bl=ek, koszul, piżam.
podo-

ntek, fartus:zików. Trzeba jednaJt m1eć w domu
własną.
wi.eloczym.nośaiJOwą maszynę do
szycia. No i jakie takrl.e pojęc.ie o tej pracy,

Są też j~ inne prace,
lecz nie na talką skalę
jak
właśnie szycie.
Zresztą, każdą
sprawę kobiety-matki,
k>tóra
zdecydowała S!ię
chałupniczą,

podjąć pra.:ę

~ndyopiniujący.

rozpatruje

w1dua.Llliie
zespół
W jego skład wchodzą m. iin.
~...,..,,,.~ . . łk L' . K 0 b' t .
...~~wiclie i
;g.i
ie
l
Ł6drz.k.iej Rad'Y · Związków ZawodoWych.

Zespół ten bier.ze pod uwagę
!ałaks7ltałt wairunków rodzinnycn,
zdrowotnych
i materialnych
kandydatek, U/biegających się 0
pracę nakładczą.
Wydaje się
skierowania raczej na ściśle okTeślony czas pr7.e'Waż.nie 2-3

la!ta. CbodlZJ. przed~ o to, aby
loobiety po odchowaniu dziecka, jak najszybciej poWll'ÓClły
do swaich wyuczC!nych
zawodów w zakładach
zwartych.

:::~~=m prz=i!.~:;,a·ny:

przy Wycmia1e Zatrudnienia i
Spraw Socjallilych.
(ul. Wólozańska 49)
jest <!zdał pracy
nakładcz.ej (pokój nr 23). Plrzyj.
muJe on zgłnszienia we wtorki
i czwairt\kó. w godz. 7-14 oraz
w 8Clboty do godlL. 11.
·
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Matk~. przebywające na bez- _
:płaJtnym urlopiie z tytułu opie- ::::
ki nard dziecik&em muszą przed- stawić
zaśwjadczenie :r; z.a.kładu, ===-$
że właśruie na tak.im UII'lopie obecruie pl'lrelbywają. Albo od lekarze., że dziecko Il!i.e może
pmebywać w żłobku lub
w :
przedszkolu.
Giz.
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Bezpodstawne komorne
o
spółdzielczego

decvzii przyznania mu
mieszkania nasr Czytelnik do
wiedział się przypadkowo. Kiedy zaszedł do śródmiejskiego wydziału
kwaterunkowego żeby dowiedzieć się, kiedy jego prośba a priydzial
mieszkanio rusz~ r miejsca usłyszał szczęśliwą dla siebie nowinę.
Natychmiast pobiegł po ionOJ i wspólnie udali się do spóldzieln.i „Lok!'·
tor". iebv ralatwić formalności i odebrać klucze. Przyznane mu m1eszkan1e
wymagało iednak remontu, bowiem odpad! tynk .ze scion. _Ale i wtedy, gdy
ściany były fui otynkowane. tei kluczy nie chciano wydac. Zaiądano, "'bf
wpierw 1aplacił czynsz, 1a trzy miesiące wstecz.
Nic nie wiedziałem a przyinaniu spóldiielciego mieszkania - tlumacryt
zdiiwiony lokator. Urzędniczka była nieustępliwa - nie zap!aci. pa.n - nie
dostanie kluczy Zresztą, nikt nie każe mieszkać wam w ~połd11eln1. „
Zapłacili - bo ca mieli zrobić. Ale zaraz potem przyszli do redakc11 •!'i>Ytać. czy wolno tak traktować ludzi! Spólch!elni~ na~et nie. zadała sabie
hudu, ieb• ich powiadomić a decyx1i przyd11elen1a mie~zkania.
k' h' t
Jest faktem, ie przez 3 miesiące mieszkani!" stało pus~e. Z. i!' 1'. • am
wi:gh1dów. zwlekano J decyzją o jego przydziale. Lecz .kiedy JUi w1odomo
bylo. kto badzie ie zojmował, tei nie powiadomiono . za1ntere~o~onega. Bo
j po cał - straty z tytułu niepłacenio czynszu kaie "!' Prz!'c1e.z P.okry~ Io·
kolorowi 1 własnei kieszeni. Nie pierwszy to przypadek, ze społd11elnie miesz·
kanlowe uciekaiq sio do tego rodzaju szantażu.
Jeżeli spółdzielnia iqda pieniędzy od lokato!o za cz~•· kiedy on. nie zoj·
mował mieszkanio, bo nie miał jeszcze no nie pr~ydualu, to. powinna po·
dać aodstawe prawną tych swoich iqdań. Ale takiego przeptsu prawnego
nie ma. I to ;est iui wystarczającym powodem, ie są to iqdania ben~·
sadne.
Podjęliśmy interwencję w Spółdzielni „Lokator", która na1 poinlormowala,
ie uprzednio ustalony czynsz zostal anulowr:iny. Decyzją Z!'rządu. nasz Czy
telnik raczql opłacać czynsz od dnia pobrania kluczy do m1eszkan1a, to zna·
czy już po przeprowadzonym remoncie. Nie doczekaliśmy się jednak adi;> 0 •
wiedzi na pytanie czy jest ta decyzja jednostkowa, czy teł regula, idorq
Spółdzielnia „Lokator" posłuży si• i w innydl przypadkach.
(goz)
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wodnik Il-O świecie towarów. „Jedynka" nobilituje pr-Oduoenta, zaś nabywelil zwalnia

0
~
0

od obowiązku przepatrywania towaru W pos,zukiwaniu UG<terek. Im więcej tych znaków
wyrokiej jakości. tym lepiej zao,pa:trzone
skłepy, tym więcej zadowolonydl klientów„.
Stiqp, bo to jUŻ nieprawda. Nie ma bowiem
żadnego zwiąrdw międ2.y liczibą towarów
O wyróżni!O!llej jakości a sytua,cją na !'Yllku.
A jeśli kto ciekaw przyczyn, musi poświęcić
chwilę uwagi faktom.
Znaków jakości mamy coraz więcej, Pcd
względem dynamiki ootaotinie Iata nie mają
sobie równych. o ilę na początku . dziesięci-olecia, J'ak """d"'" niezWY'kle rze•~•-je ,,,~
,.._.. ..... „
'"""'' .... v·wad2Jone statystyki, mieliśmy jedenaście i pół
tysiąca Wyrobów
wyll'ÓŻnionych
różnymi
znakami jakości, o t)"le w minionym roku
- ponad dwadzieścia soość ty.sięcy, Jeszcze
okiaza.lej przedstawia się planowa.n.a. roczna
wartość produkcji towarów najWYższei klasy,
potwierdzonej pl'Ze2 nie2ależnych ekspertów.
Otóż dol«mał się w tym czasie prawdziwy,
skok, z 56 miliardów do 228 miliardów złotyoh. I jeśli naiwet odciąć Z tej kwoty końcówkę na wyroby oznaczone znakiem kootrolnym., potwierdzającym
tylko z.godność
:i; normą, bezipieczeństiwo użytkowania (dobre
i tlli I) l tak ina produkty o wysokim &taindardzie PMYIPłlGa i.mponująca, 200-miaiardowa
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Życie składa się

B, Sz.:
nie tylko z problemów wielkiego
kalibru, lecz i drobiazitów. Chcę zatem wskazaó jeden, ale
dokuczliwy drobiazg, Stanowi go zaś skrzyżowanie ul.
Karolewskiej z Dworcem Kaliskim. Proszę któregoś dnia
przyjść I poobserwować eo tu się dzieje l'&no i w godzinach
szczytu, kiedy to lud'l:ie Jadący z Retklni chcą się przedostać
na Dworzec Kaliski, Jak czekają. na dogodny moment, by w
sznurze pojazdów znaleźć względnie bezpieczne miejsce. Ruchu tu bowiem nie reguluje nie - ani światła, ani MO.
RED.: Fakt, że skrzyżowania ulic Bratysławskiej i Karo"lewskiei nie są najbez.pieczniejsz)"mi miejscami, dostrzegł nie
tylko pan. ale i władze miejskie. Toteż rozJ'.)OCzęto tu już
insta.lowanie syginalizacii świetlnej, co w połączeniu z korektami geometrycznymi. mającymi na celu m. in. zapewnienie
pasażerom tramwajów odpowiednio dużych miejsc na oczekiwanie. wwinno przynieść doraźną poprawę bezpieczeństwa
i warunków ruchu. Radykalnej poprawie ulegnie jednak wszys~ko dopiero z chwilą przedłużenia ul. Mickiewicza na zachód
Poza al. Włókniarzy. Opracowany już projekt przewiduje bowiem odizolowanie ruchu oieszego od kołoweg.o.
jakże

KIEDY BEZZWROTNA DOTACJA?
Czytelnik: Mieszkamy w domu, który ze względu na sły
stan techniC'l:ny został przeznaczony do rozbiórki. Głównymi
lokatorami Sil moi rodzice - emeryci, Urząd w n&S'l:ym mieś
cie proponuje im mieszkanie z wszelkimi wygodami w blokach, ale na warunkach spółdzielczych. W związku z tym
~ciałbym się dowiedzieć, czy istnieje możliwość dofina.nsowania rodziców, jako przenoszonych. nie z własnej inicjatywy,
lokatorów? I kto powinien to nczynić, aby nle musieli oni
z

własntd

kieszeni

uiszczać wkła.dn9

RED.: DQltację bez.zw.rotną na uzupełnienie wkl:<adl\l do spół
dzielni m ieszkaniowej, osoby przekwaterowywane z ®dynków przeznaczonych do rozbiórki mogą uzyskać wtedy. gdy
mie.sięcznv dochód przyipadajacy na jednego członka rodzin.[
nie przekracza 1200 zł. Mówi o tym par. 14. ust. 3 uchwały
Rady Ministrów z 10 grudnia 1971 r. (MP nr 60/71 i nr 5

z 1973 r.).

Ja'k wynika z przytoczonego przepisu. rodzice pańscy nie
ubiega.n ia o pomoc bezzwrotną. gdyż jak
władze, dochód na jedną osobę w pań
skiej rodzi•nie znacznie przekracza 1200 zł.
ZABRANO PREMIE
J. R.: W sklepie WSS „Społem" przy ul. Podbiałowej s.
kupiłem S butelek piwa. produkcji Łódzkich Zakładów Browarskich. Musiałem je natychmiast zwrócić, gdyż piwo było
zanieczyszczone. Co na to nasz łódzki browar?
RED.: Dyrekcja Zakładów Browat'Skich w Łodzi, bardzo pana przeprasza za powyższe zajście. Uważa, że był to przypadek odosobniony. ale iedna'k się zdarzył. Widać pracownicv. przeglądający mY'te butelki na ekranach, 11iezbyt uważ·
nie na nie patrzyli. Trzem pracownikom udzielono za to
UlXlmnienia i całkowicie Pozbawiono premi-i za jeden miesiąc.
Kierownika rozlewu butelkowego zobowiązano, a'2:eby ponownie przeszkolił pracowników. obsługując~b linię rozlewniczą.
Szeze_gólnie zaś te ~by, któi'e przeglądają butelki na ekTanach. Dzienna produ'kda w Browarze nr 1 wynosi 300 tys.
butelek. Proces r-0zlewu jest w pełni zootomatyzowany.
CIĄGLE TO SAMO
S. Ch.: Oddałam do czyszczenia. marynarkę czarną męską
i zielony płaszcz damski z paskiem. Usługa miała. być wykonana ekspresem, a. więc sa 4 dni. Po tygodniu płaazcz był
gotowy, ale zginą.I pasek, a. także marynarka.
RED,: Spółdzielnia Pracy „Czystość" tłumaczy się, że nie
moda w terminie przesłać pani e;arderoby do punktu usłu
gowego, gdyż podczas prania od marynarki i paska oderwały
się metki.
Dopiero. kiedy ekspedientka sama rozpoznała tJ?
rzeczy. p0 trzech tygodniach przesłali je do punktu. Zwrócono ekspedientkom uwae:ę. aby dokładniej przyszywały metki. Panią zaś spółdzielnia orzeD'!'asza za kłopoty i zdenerwowanie i prosi o odebranie garderoby.
Ciekawe. czy też zostanie pani zwrócona opłata za „usłiugQ
kwalifik'llją się do
ustaliły miejscowe

ekspresową".

URLOP PO PORZUCENIU PRACY

!l· P.:

Je~tem kierowcą. W jednym zakładzie praco\\E.lem ?t. lat.
Nied.:iwno zostało mi zatrzymane prawo jazdy. Wstyd mi llylo
i dl.\teg:> nie zslosiłem się już więce.l do pracy. l'ocztą pr>.y3ła-

no ll'i

zaświddczenie,

stwil<rdzającp

porzurenic pracy. Ob.,cnfo
wynikla •prawa motata . P~acy nie będą
m1 wllc><one do wymiaru urlopu i że przez pierw~7e trz)' lata
będę otrzymywał jedynle 110 14 dni
I dopiero po 10 latach dostanę urlop miesięczny, czy to prawda?
RED.: Prawda. Od styczni" 1975 r„ tj. od we]ścia w życie Ko·
deksu Pra~y, sumuje si<: <!o wymiaru urlopu poszcz,~gólne , okresy
zatr~dme~.1a, ;>ez względu na d!ugosć przerwy w
pr&cy i tryb
rozw1ąznnia stosunku
pracy, to jednak wyłącza się okres pt acy
w tym zaldadzie, w którym pracowritk porzucił pracę. To art. lfifl
para~ra! 2 KP.
Zas z art. 157 KP Wynika, ·; e jeśli stosunek pracy wygasł .,.. wyniku porz~ceni~ pr:icy - .. Pi.:rwszy urlop przy•ługuje w wymiarze
be~p.osrednto niższym, mz przysługiwałby
odpowiednio do dłu
gose1 zatrudnienia wrnz z okresami zallczonymL
.Przez lekkomy~lną i niepn:emyślaną decyzję , jaką hyło portuceme pracy, $tracił pan aż 26-letni okres pracy w poprzednim zakładzie, dlatego swój urlop w nowym miejscu pracy zacznk pan
od najniższego wyngaru, to jest 14 dni roboczych.
(g)
pracuję w innym przeddębiorstwie. wrasnle
je~:> n:lopu. PoinfOrmowano mnie. że tamte
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ZNAK NIE SPEŁNIONYCH NADZIEI
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A jednak nikt z odwiedzających oo dzień
skil.epy (oo
6Nfla:lizują
Czytelnicy)
nie
stwierdzi takiej skali poprawy. Także oce.na
r.ziecro7dlawców handlu Potwierdza w tym
pr:zY'pa.dku odczucia ludzi. Udział towarów
ze znakiem jakości w zaopat.rzeniu rynku
jest
bowiem w r=czywi&tości
4-5 razy
mniejszy ni:ilby to wynikało z planowanej
kwoty wairtości prodrułtcji.
Eksportują, wyw.OO:ą? Ba, gdyby...
Sedno
sprawy tkwi w sformu1owa.niu. Mieć prawo
d-0 cechowania \VY['Obów „jedynką". „Q" lub
innym znakiem,
pla.nować
produkcję dJa
pokrzepienia
zwien'llChrności i ku
wła1Snej
ohwale. to j~zc:ze nie to samo oo korzystać
z tego prawa i produkować. Rygory związa
ne z P<J61ugiwaniem się „jedynką" są bardzo .surowe. Zespół kontrolerów z Centralnego Biura Jakości WY'I'obów
b~litośnie
wychwytuje sporadyoz.ne nawet próby fał
szowa.nia standardu. Więc z.g•odnie z literą
prawa i su.mieniem nie można :zinakować „l"
własnego produktu wówczas.
gdy surowiec
lub wykończenie nie takie, gdy psuje się
coś w wew;nętrznei organizacji alb<> zawiedzie koe>perant.
To z.rO'Lumiałe. i gdyby podaż planowana'
w .stosunku do rzeczywistej
róż:niła
się
o kilka miliardów złotych. wówczas
nie
byłoby sprawy. W tym jedna.Me przypadku
zamiast ponad dWUtSiiu miliardów z.lotych w
dobrych 'Produktach, do sklepów trafia 40-50 miłia.rdów sł. A bo Jut jest rómica

ogromna, której
lepszą lub gorszą

nie da .się

wytłumaczyć

.sumiennością.

Tak duża rozbieżność bierze się, jak moż
nl!- przypuszczać. z dwóch prostych przyczyn.
Pierwsza - to chęć błyśnięcia w sprawozdaniach i tak licznych „programach". Wzór
do jakości-owej oceny „picuje" się niby samochód na niedzielną giełdę. p.orządkuje
zakład na przyjazd kontrolerów jak wioskę
pot1omJtil!lowską. Druga. to nieporządk 1 organizacyjne
wewnątrz
przedsiębiorstwa,
b:.anży ozy całego nawet przemysłu. Zrywanie umów o współpracy, niepewność dostaw
surowców i półproduktów. s1owem - balagan, którego skutki wyrównuje się w wiad'!'filY ~ób. I właściwie z te.g o
punktu
w1dzerua
narastająca rozbieżność
międrz:y
rzeczywistymi do.stawami a wartością możliwej do uzyskania produkcji,
wynikającą
z. przyzna.nyeh „jedynek" stanowi dość dobrą
miarę tzw. „rezerw". Tyle bowiem dobrych
towarów faktycznie
moglibvśmy uzyskać,
gdyby uporządkować kwestie zaopatrzeniowo-organ,izacyjne i zlikwidować bałagan.
I nie ma żadnych powodów, dla których
miałby ktoś zrezygnować z takich
poriąd
ków. Przeciwnie. są kategoryczne zalecenia
w po.staci kilku uchwał. W każdym razie
nie do zniesienia ie.st utrzymywanie obecneg.o stan1:1. „Jedynka" bowiem nie może się
stac znakiem n.ie speł:nionych nadziei.
R. L.

pro.szam, czy tu tiiją" t'ol. od
lat 18 godz. 12, 20
STOKI - „Skrzydełko czy nót·
ka'' fr. b/o. godz. 15.30, 17.30,
19.30.
POLESIE - .•Rozumiemy się bez
słów" czeli. od lat 12, godz. 17,
„Nickelodeon" ang. od lat 12,
godz. 19.
.•Kobic:tka"
POPULARNE
radz od lat 15 ~odz. 16. „Rewolwer" „Python 557" fr. od
lat 15, godZ. 17.45
ni<'czynne
ENERGETYK
HALKA - sec.nse zamknięte.
PIONIER - „Taoor węd1 UJe do
nieba" rad.z od lat 15 godz. 15,
„Historia samotnr>j dzl~wczy
ny" hiszp. od lat 15 goli-i:. 17,
19
WAŻNE TELEFONY
„Ilri.r" NRD b/o
REKORD
.A.Obradowało plenum lódzklego Komi·
godz. 15,30, „Smierć z kompu398-10
Informacja o usłu11:ach
tetu Narodowego Funduszu Ochrony Zdro·
tera". fr. od lat 15, godz. 17.30,
Informac.la kolejowa 653-55, 28ł-S~
wio t udziałem wiceorezvdenta lodzi Zb.
19.30.
(nformacja PKS:
Polita. Stwierdzono. że z roku na 10~
- „Powrót Robin Hooda"
SWIT
285-96
centralny
Dworzec.'
W...'Wf>·wzrastafq łwladczenla ludności na"ego
jest inwestorem pawilonu spożyW
ang. od lat 12, godz. 15, „Sza747-20
Dworzec Północny
województwa na NFOZ. W pierwszvch ~zie·
W tym roku w Łodzi i województwie miejskim łódzkim po·
poi. od lat Ul, godz. 17,
a_da'•
r
OJ
PBK
przez
telefoniczna
lnformacJa
wznoszonego
czel(o
rech mleslqcach br. wyniosły one 1.400 1y1.
19
winniśmy otnymać 68 placówek handlowo·usługowych i gastroKomenda Miejska MO
Ozorków. Roboty są zaawansowane
złotych I bvlv tnacznle wyisze niż w ano·
Dodajmy
kw.
m
18.756
użytkowej
- „Transamerican ExSOJUSZ
677·2?, 292·22
nomicznych o powierzchni
centrala
loqlcznvm okresie ub. roku. W bleiqcym
w 60 proc. Sa iednak trudności z
press" USA od lat 15, godz. 17.
253-U
Pogotowie cleplowmcze
przy tym, ie 11.318 m. kw. to „poślizg" z zeszłego ro)tu. Do
roku z NFOZ no Inwestycje służby zdro·
tego
podłączenia
zapewnieniem
I TA rRv - •Wyspc Skaroow" fr
t>ogotowle drOE(OWe
wio w wo1. miejskim łódzkim orzeznac.z)
k~ńca m~ja tego roku przekazano do użytku 6 tys. km. pow.
obiektu do sieci ciepłowniczej.
-włos od 12 lat, godz. 11, „Gri.409·3~
„Polmozbvt"
się ok. 80 mln. zł. W ub. roku no sprtęt
uzytkoweJ.
i nica" poi. od lat 15, godz. 9
energetyczne
ie
Po;;otow
ŁODZI.
do
NFOZ
1
POWRACAl\fY
orzekazano
A
f oparature medvcznQ
_Jak przebieg.a~ r?ootl'. w, bud?Wnictwi.e towarz~szącym, za'
334·31 I 13, 15, 17. 19.
Rejonu Północ
30 mln 800 tvs. tl.
Radni wizy,tuia punkty usługowe
rowno w Łodzi Jak i WoJewodztwie? Czy Jest nadzieja, że wszy~
334-281
Rejonu l'oludule
paw
gdzie
Retkinia.
osiedlu
na
No wczoraistvm posiedzeniu zbiorowymi
DY ... URY APTEK
dla odbiorców prze·
stkie zaplanowane obiekty handlowe. gastronomiczne i usłu
wilonie 42 przy ul. Piaski trwają
Honorowymi Odznakami NFOZ udekoro·
Obrońców Stalingradu 15 Nl2!5-721
609·32
mystowvcb
gowe . zostaną l!rze~a~ane do użytku w terminie? A7eby na te
wano: lRZZ, Zt PCK, P.Cz. „Polmerino",
kh
wykończeniowP.
roboty
15, Główna 14, Dąbrowostatnie
clarnlana
220-89
ulic
oświet1eoia
P;Ytan1a 0~~0~1edz1ec, wczoraj człon_kowie Komisji ZaopatrzeZTJ . Brokat" XXX Liceum Oąólnoksztal·
39S-85 sklego 89. Lutomierska 146, OllmPogotowie e;azowe
jakość budzi iednak poważne zania Ludnosc1 i Usług Bady NarodoweJ m. Łodzi dokonali lustraPrzedsiębiorstwo Prte·
Okręqowe
cqce,
7
P1Jska
I
07
MO
Pogotowle
strzei.en ia. Na skandal zakrawa bocji niektórych budów.
mysłu Miesneqo w lodzi. ZPO „Z~to" w
Stałe dyżury aptek:
09
Pogotowie Ratunkowe
wi em fakt. że kuje się ścianę wyZqlerzu. Pabianickie Zaklodv Tkanin Tech·
Apteka nr 47-083 Aleksandrów,
835·46
wodociagowe
Pogotowie
położoną płytkami ceramicznymi.
nicznvch Zokładv Miesne w Pobian1coch,
666·11, 793-55 ul Kościuszki ~
08.
straż Pożarna
A Osiedle Widzew-Wschód. Przy Niestety, termin ten z pewnością nieważ... zaoomniano przedtem o
So · nię .. Strykowianka". PTHW nr 2, ZPW
Apteka nr 47-087 Konstantynow,
257-77, 499.00
ul. Sadowa 10
„lodex" Sonie lnw. Im. H. Sawlcklei w ul. Elsnera wykorzystano partery nie zostanie dotrzymany, jeśli na- wykonaniu instalacji wodociągowej.
Pomoc drogowa
Lodzi, ZPW .. Zeltor" w ZqlerTu. WRZD bloków na placówki
Apteka nr 47-098 Głowno. w.
usługowe. dal 52·81-10, 706·21
PZMot.
& W centrum miasta przy ul.
wczoraj - będzie
np.
iak
w Bratoszewicach. ZPP .. lento". ZPP Dzięki temu nie pozbawiono mie- tu zatrudnionych zaledwie 6 mura· \ Piotrkowskiei komisja odwiedziła
Centrala Cnformacyjna PKO 131·3Z , Łowlrka 96
„Snndro" w Aleksandrowie, Pabianickie szkańców możliwości skorzystania
a dyżurach aptek:
Informacji
modernizowanych
kilka
jeszcze
rzy i 1 malarz.
ZPB. „Uniorot" Przędzalnie Bowełnv im.
w Pablanl(>ach udziela Apteka
TE i\ TRY
C:znwonej 7
Armil
oen. Woltera. ZPW ,Fresco". 19 osób o- z napraw radiowo-telewizyjnych i
47-038.
nr
A GŁOWNO. W oobliżu zalewu placówek handlowych.
WIELKI - godz. 19 „Pieśń nad
domowego. przy ul. Swobody również WZSR j Wnioski z wczorajszej lustracji,
(s) sprzętu gospodarstwa
trzymało odznaki lndvwldualne.
w Zgierzu udziela Apteka nr
opery ze
(występy
pleśniami"
IO
przyjęć bie- „Samopomoc
Punkt
in.
Dąbrowskiego
m.
tu
47-080.
Jest
buduje 1 to ko!1ieczność 70~wiazania wykoChłopska"
Skopje)
.A. W Domu Technika obradował aklJW
Apteka
w Ozorkowie udziela
godz. 19.15
POWSZECHNY
ltolek rolniavch województwa mieiskieqo lizny Spółdzielni „Czystość". Nie- Wiejski Dom Towarowy („poślizg" n~wcow . do . termmowego oddawa·
nr 47-092. Dzierżyńskle11;0 2
„Szwejk" (od lat 16).
Omowlono sposabv reoliz~cli dawno również przekazano do użyt z ub. roku). Trwają tu już prace j n1a oaw1lonow
lodtkieąo.
ha_ndloV-:?"usług?
NOWY - nieczynny
ku na tym osiedlu nowoczesny su- wykończeniowe. Jest nadzieJa, że wy~h postanowień XI Plenum KC PZPR oraz wv
DYŻURY SZPITALI
bez. :·ooślizgó_w . Będzie
nJ.ecz:rnna
MAJ.A SALA niki kólek roh•lczvch ta 5 miesięcy bieia per-SAM spożywczy; jest to „poPOŁOŻNICTWO
to Jednak n;ozll.we dopiero . wtedy,
JARACZA - godz. 19.30 „śluby
ceqo roku. Stczea61nle wiele uwagi po- śliz~" z zeszłego roku. Na osie- obiekt ten zostanie orzekazany do gdy
Szpital Im. Kopernika - dzielna rowni z budownictwem
użytku 1 lioca br
par>\eńskle"
łwhtcono funkcinm usluqoWTm kółek I dtio
Górna, Poradnia K ul. Oddlu Widzew-Wschód" „O" do końca
mieszkaniowym będzie się trakto'
115 - godz 19 30 - Taka noc nie nic!!
•e•Pol<>wvch qospodarstw
lalności
rzanska, Cieszkowskiego, Rzgow& ZGIBBZ. Na osiedlu Kurak j wać budownictwo towarzyszące.
"powtórzy się więcej"
ie kółko czerwca ma być ukończony następ
Stwierd•ono,
SKR.
n'(ch
PrzybynewskleLokatorska.
ska
niemniej
soożywczy,
kr.)
(j.
pawilon
ny
przy ul. Czarnej WSS „Społem"
MUZYCZNY - godz. 19 „Gejsza" go ginekologia z dzielnicy
rolniae z roku na rok twięlrnajq usl••·
Polesie
ARLEKIN - godz. 17.30 „Tymo- Poradnie
jednak nadal. iak na potrzeby tak
oraz
Fornalskiej
ul.
K,
dla rolników lndvwidualnych, roinle wielkieto osiedla mieszkaniowego,
gł
{Piotrteusz wśród ptaków"
położnictwo z dzielnicy W.idzew
teł Ich udziel w nradukcii roślinne! I zwie
kowska 282).
stanie
handel i usłul!i nie ._ w
10 „Dokąd .- s!';i~:?'\'!. Ke.u~oW~h~elnlPINOKIO - l(odz.
nęcel - lednakłe w obu tych dziedzinach :i;aspokoić ootrzeb.
pędzisz, koniku?"
ca Bałuty I ginekologia i dzielkryle sie lesrne wiele rezerw. W nara
A STBYKOW. Radni wizytują
Poradnia K, ul
nicy Polesie
dtle uaestninyl kierownik Wyd.talu Rol· pawilon !!(astronomiczny (restauraMUZEA
Gdańska I Kasprzaka oraz położ~
nego i Gospodarki tywnościowel Kl PZPR cja i kawiarnia) budowany przez
Widzew dzielnicy
z
nlctwo
REWOLU·
RUCKU
HISTORII
- T. Płoska l prezes WK ZSL - F. Leslń WZSR .•Samooomoc Chłopska". Ma
(ui. Gdatiska 13) Poradnla K ul. Zbocze 18
CYJNEGO
tygodnie.
2
za
ukończony
on
być
Szpital im. Jorrt:ina - położ
(ikl
ska.
10-18
(ul. nictwo 2 dzielnicy Polesie
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
Instytut Poł.·Gin. AM (ul. SterZgierska 147) godz. 10-16.
ARCHEOLOGICZNE l ETNOGRA· linga 113, dzielnic~ Sródmleścle,
ul Kop„lń~klego,
FICZNE (o!. Wolno~cl 14) godz. Por<1dnla K
Rewolucji 1905 r.. gmina BrOjce
10-17
dzlelnlcy Poolesle.
z
itlnekologia
I
MUZEUM WŁO·
CENTRALNE
KlENNICTW A (Piotrkowska 2821 Poradnia K, ul 1 Maja oraz poWidzew
łożnictwo 2 c!z!elnlcy
godz 10-17.
Poradnia K ui Nl<':arnlana
UŁ
BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
(ul.
AM
Pol.-Gin.
Instytut
W wielu domach rozpoczęło si" jut go· na póllorej godziny przed odjazdem. W 30
{park Sienkiewicza) i!;odz 10-18;
CurlP-Sklodowskll!J 15> - dziel·
' rqczkowe pakowanie plecaków i walir•k minut oófniei dzieci powinny iui iajqć
HlSTORll MIASTA ŁOJ>ZI {ul
K
Poradnia
Górna.
nica
prted wyjazdem na letni wypoczrnek. W mieisca w oociqgu, natomiast rodzice i
Ogrodowa 15) nieczynne.
t dziel.'
tym roku w naszym mieście skorzysta z opiekunowie będq mieli ~rawo wstępu na
SZTUKI (Ul Wlęr.kOWSk!ego 36) !O Lutegn I g1nekolngla
ul.
K,
Po1·adnia
Polesie.
nicy
niego aonad 130 tys. dzieci i mlodiieiy. peron (ta okazaniem ważnego biletu ~··
godz. 11-19.
oraz położnictwo z
Niemal polowa z nich uda się w go y. ronoweqo) no p6f qodziny arted od~j
POLSKIEJ WO.JSKO\VE,J SŁUŻ· Olimpijska
Poradnia K,
Widzew.
nad mone, czy tei nad iezioro outokaratni ściem pociqgu. Baqoł ręczny wyjeidia·
BY ZDROWIA (żell&owsk1ego 7) dzielnicy
ut Wysoka
zakładowymi oraz PKS. Ponad 30 tys. iqcego powinien być taopatn.ony w rta·
10-13.
godz.
wviedtie pociqgiem.
Szpital lm. Curie-Skłodowskiej
lepkfS zawieraiqcą: imie i nazwisko, adres
Przypominamy, ie no Dworcu Kallslt;m, tamienkanta ucrestnika oraz nazw4 i a•
- Zgierz - położn•ctwo - ffil8·
sto I 11;mlnli Zgierz. Aleksandrow.
onad 153 tys. członków indyWidualnych, zrzeszonych w 1.083 codziennie w godzinach 9-16 (z wyjqtkiem dres orgonitataro wvpoczynku.
Ozorków Konstantynów gm. Pasobie łódzki niedziel i iwiqt) nrnny jest kolonlinr
kołach oraz 477 członków zbiorowych liczy
Stosujqc si" do powriszrch zaleceń
punki informacyjny. Mołna lei do niego
PARK KULTURY
rzeczew. Andrespol oraz dzielniŁODZKI
l
Polsko-Radzie.:kiej. Swoim telefonować
oddział Towarzystwa Przyjaźni
Sztabu Akcji „Lalo·7S''
pod numer 398-80 wew. 55' I. Wofewódzkiega
Poradnia K, ul.
ca W!dzE'w
WYPOCZYNKU cna Zdrowiu)
zasięgiem TPP-R ogarnia wszystkie środowiska w naszym Pomi'llaJmy rclwniei, te zbiórki dzieci l znacznie przrczvnimy się do usprawnienia
OGROD BOTANICZNY - cr.yn- Czajkowskiego
województwie nie tylko rozszerzając svstematycznie zasięg mlodtłeiy wyjełdłafących pociqgaml od· wviotdów i zachowania niezbędnego "'""
Szpital im. Marchlewskiego ny od e:odz 10 do zmroku
(plom)
~rrot sl11 bęJlą w wytnaczonrch miejsca:!I nqdku.
· zoo - czvnne od codz. 9-20 Zgierz - g\nekol<>gla - miasto I
oddziaływania. ale i wzbogacając jego formy, W zakładQwYCh kołac
Aleksandrow.
Zgierz,
gmina
(kasa do 19).
wielu przedsiębiorstw objęto atronaty nad produkcją eks-portową d
PALMIARNIA {ul. Armu Czer- Ozorkó•~. m Konstantvnów. gm,
ZSRR. Zacieśniają się bezpośrednie kontakty ze społeczeństwem Kraoraz ŁOdż
Andrespol
Parięczew
wonej 1/3) czynna codziennie
ju Rad. Warto też nadmienić. że obok Klubu Eksporterów działa
oprócz poniedziałków w godz. dzielnica Polesie Poradnia K. ul.
Radmeckicn
Uczelni
Absolwentów
Klub
TPP-R
ZŁ
przy
również
Srebrzyńska ł dzielnica Widzew
.
10-17
Szpital Im. Biernackle11:0 - Pa· ·
(Konstantynowska
Klub Użytkowników Radzieckich Samochodów Osobowych i Klub
LUNAPARK
bianlce - mla•to I gmina Pa3/5) czynny od godz. 14-21.
Byłych Żołnierzy i Oficerów Partyzantki i Armii Radzieckiej.
bianice
Untl
KĄPIELISKO „FALA'• lal
Szpital Miejski Głowno - mia12 bm.. w siedzibie Łódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego
4) czynne od 10-19, w niedziele
Strykow.
sto l gmina Głowno,
ł-19.
gods.
w
święta
I
(Piotrkowska 203/205) odbędzie się XI Łódzka Konferencja Sprawogm. Nowor;olna
Chirurgia ngótna - Bałuty zdawczo-Wyborcza TPP-R, w której weźmie udział 172 delegatów
KI N A
Szpital Im Biegańskiego fl(nlaz terenu całego województwa miejskiego łódzkiego, Początelk obrad
dla
codziennie
„Wyspa skazańców" zlewtcza 1/5)
BAŁTYK o godz. 10.
dodatek przy<'1'odni reJonowy<'h nr 4, 6,
18,
meksyk. od lat
Barl!ckleIm
S<pital
IO
9,
8
7
10,
„ Wśród przyjaciół" godz.
go (Kopclńskleer 22). codzienW czasie trwa•ni.a lwnferenc-ji, w ŁOKI CZY'llne będą: wystawa no12.15. 15, 17.15, 19.30
nie dla orzychodnl nr 7. Szolta>
plakatu radzieckiego i fotowo.ści literatury radzieckiej, wystawa
skazańIWANOWO - „Wyspa
(Zgierz.
Im. SklodowsklE'l·Curle
ców". meksyk. od lat 16, godz. ParzeczE"wska 35) dla orzvchodnl
łl(raficzna wystawa eksoorterów do ZSRR. Ponadto w dniach 12-13
10 12.15, 14.30, 17. 19.30
Szpital
S
3
2.
1
ni
refonowvch
bm. ZŁ TPP-R i „Awtoeksport" organizują na placu Dąbrowskiego
POLONIA - „we władzy ojca" Im . Marrhlewskl~go fZ!!lerz, Dusi~
znajdą
órej
t
k·
12.15,
na
10,
Rad.
godz.
Kraju
18,
lat
od
włos
wystawę nowości motorvzacyjnycb
bois 17) codzlennlP dla m I em .
15, 17.15. 19.30.
Al<'ksandrOw
Oz• rkńw
Zgierz
poiazdv i urządzenia eksponowane na Targach Poznańskich. Otwarcie
Parzer7PW nńrn; - S'7n1ta1 1m
„straceńcy"
PRZEDWIOSNIE
wystawy o godz. 15.
!12). Pole(Pabianicka
Kopernika
USA, od lat 18 godz, 9.30 11.45,
(ptom)
Polskie filmy archi· sie - Sznltal łm PIIOl!OW• (Wól14, 16.15;
walne: „Trędowata" , .. Ordyn~t cz:ińska 19~). <1rńdmiPściE' - Szo1Mlchorowski" - od lat 12, godz. tal Im. Biegański ... ll:o <Knia:.:ieWi·
cza 1/5). Widzpw - Szpital im.
18.30
Sonenberga (Ple"liny 30)
„Odrażający,
WŁOKNIARZ
Chirurgia 'Ir azowa - S7oltal Im.
18,
lat
brudni. tl!" włos. od
Kopernika (Pabianicka 82)
godz 10. 12.30, 15, 17.30, 20.
Szottal tm.
NP11rnc-htn1rP-ia WOLNOSC: - „Kot o dziewięciu
ogonach" włos. od lat 18, godz. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Szoltal tm.
Laryngoloda
10, 12.15, 14.30, 16.45, 19.
Jeszcze nie zapomnieriśmy o atra~cfach odb~E si• będzie . VIII Jarmark Sp~'•·
USA Pirngnwa •Wólczańska 195)
.,Trzy kobiety"
WISŁA mowskr. No 48 sto!1kach b,.it1e mozna
Jarmarku lódtkiego, a fui szrkuje •i•
im.
!':7.pital
Okuli~tyka
19,
16,
13,
10,
godz.
18,
lat
od
Iowa·
poszukrwane
1
nabywać atrakcrln•
.
.
.
.
Barllckiego (Kopcińskiego 22).
W sklepie WPHW Sprzętu Zmechanire· ul. Główne! (obok DH „Hermes") czynna
dodatek „Pod błękitną flagą".
lodu koleina, wrelka 1mpreta handlow„. ry, których dostarczy si• tu za sum• ek.
iainteresowa
ogromnym
się
dzieciesząca
iesl
larvngo101!la
,
Chirurgia
p:zy
Domowego
Gospodarstwa
I
wanego
korsarz"
,.C:.arny
ZACHF;TA W dniach IC.-17 bm. na pl. Barlickiego 35 mln. zł.
Korczaka
niem klient6w wystawa najnowsrych Wy·
15, cięca - S7pttal Im
10,
włos. od lat 15, godz
'l.//////////////////////./////// /////////.///././////////././/.// ././//////././//////.//./././/./// //.//.//. rob6w produkowanrch prtez „Predom
17.15, 19.30, „Romans Teresy Hen- (Armil Czerwonej 15)
Wrozamet". Na ekspozycje skladojq się
<7<'7.ekm'7o-twarzowa
Chlrure:la
nert" poi. od lat 15, godz 12.15.
m. in. nowe 2modernizowane rodzaje ku
- Szpital Im Barlickiego (Kop„Mężczy
STYLOWY-LETNIE chni ąazowvch o wdzięcznych nazwach
cińskiego 22)
goździkiem"
białym
z
zna
„Ada". „Jola 0 i „Olimpia". Wyposaio„e
Toksvkologla - Instytut Meszwedz. l(odz . 21.15 (w dni niesq one w elektryane „zapolninki '. auto·
d:vcvnv Pracy (TPresv 8)
pogodne kino nieczynni;).
motyany termoregulator. roien. opiekacz
Wenere>loe:la - Poradnia Derfr.
„Barroco"
TATRY-LETNIE oraz dodatkowe 1abe1pieaenie w postaci
(w dni matolodC'zna <Zakatna 44)
od lat 18. godz. 21.15
qazu.
wyfqanika
automatyanego
(od
Góry
Wiśniowej
do
Rokicińska)
(iUl.
Widzewa
niepogodne kino nieczynne). _
HANDEL. W sobotę, 10 bm. w godz. 7-13, czynAMBULATORIUM
Wystawiony fest takie - w trosce o pa
Iluzjon F.P. „Gwiazdy lat
godz. 7.20 do godz, 20.35, co 17 minut), z uJ. K iŁDK nych będzie 700 sklepów spożywczych (z wyjąt
DORAfNE-1 POMOCY
nie domu - elektryany wieloczvnnośclowv
17.15,
1;;.15,
l!odz.
ti7.ydzlestych"
Pabianiw
CzeI'Wonej
Armii
ul.
przy
lińskiego
CHTRURGTCZNE.J Dl.A DZIECI
wszystkie trzy I więcej
kiem iednoosobowych).
„robot" wytwanany onez „Predom" na
19.U
cach do ośrodka na Buga.ju (od godz. 9.15 do godz. licencil znane! firmy .,Bauknecht".
osobowe skleoy mięsno-wędliniarskie i garmaże
chlr11r!!, 1czny czynny
Gabinet
.,GWiżdzę na ""szystSTUDIO
20.25 co 20 minu~). z pl. Kilińskiego w Zgierzu do
Personel sklepu udtlelo fochowvch pa·
rvjne oraz oołowa 011ólnei ilości półtora I dWUko" radz. od lat 12, godz. 15.45, całą dobe ł.ódź Armii CzerwoMalinki (od godz. 9 do godz. 20.05. oo 30 minut). rad i informocii no temot eksploatocli O·
od nej 15. tel. ~41-36 wewn. 70,
USA
77"
ll>tn1czy
„Port
zmia nowvch sklepów· ogólnospożywczych I deliktore inoidq sie w skleW niedzielę, 11 bm. obowiązywać będzie rozkład wych nowości,kraJu
457-50 do 54. wewn . 'IO
lat 15, godz. 17.45, io.
katesowvch. Ponadto czynne będą wszyistkie punk·
fui w pnyszlym roku.
pach calego
jazdy stosowany jak w każda niedzielę.
czło
„Szczęśliwy
ty sorzedaży awoców. kwiatów. lodów, napojów
A. WACH
STYLOWY NOCNA
wiek" ang. od lat 18, godz. 16.30,
chłod7acvch.
POMOC PIELEGNTARSKA
IMPREZY SPORTOWO-REKREACYJNE I AR„Zbieg" jugosł. od lat 18, godz.
Nie beda czynne sklepy z artykułami nieżyw
19.30.
dla poszczególnych dzielnic czynTYSTYCZNE 10 i 11 BM. Park 1 Maja - w godz.
z wyiatkiem domów towarowych
nościowymi
DKM - „Człowiek klanu•· USA na co<lzlE"irnt„ w godz od 20-~.
10-13, ~mprezy sportowo-rekreacyjne; godz. 13-18
„Uniwersa}" ; .Central" oraz domów handlowych·
l~, 13, „Torba
godz.
IR
lat
od
S1pital lm. H. Wolf
Bałuty imprezy artystyczne; Stawy Jana - imprezy sporHermes". i „Juventus" i
Pionier"
.Teofil"
ir.kasenta" rad:r.. ocl lat 12 godz. - ze:łoszenla na ZRblegi w domu
towo-rekreacyjne w godz. 10-13. imprezy arty20
Handlo~v 'nom Dziecka. które będą otwarte w
cl">nr<'go. tel 777-7?
styczne w godz. 13-18; :-.owa Gdynia - przez c~
KOLEJARZ - nieczynne
Górna - <:zpltal 1m . Jonschcra
& „Czarne czv białe - ich tajemgodz 9-15 (W poniedziałek. 12 bm. wymleiifon~
GDYNIA - ,Rejs" pot od lat 15 Sznlt~J Im l'lrudzlń•kiei?o - zg10
nice" - spotkanie w Klubie Szachiły dzień tur.nieje ringo, piłki siatkowej, kometki;
placówki czynne bedą w godz. 12-19). Kloski
godz 12, 14„ „Pożegnanie z ty- <zE"nla na ?abll'gl w domu choMalinka w Zgierzu - prz.ez cały dzień Imprezy stów w DUK nrzy ul. Limc.nowskie„Ruchu" beda czynne jak w powszednie dni ty1:. 1risto" rp«o . t"I 62'7·9~
. zac-hłanne
tułem
imprezy rekreacyjn~ go 166 - dziś o godz. 17.
rekreacyjne: Arturówek l!odnia Podobnie oracować bedą wszystkie zakła
od lat 15, god7.. 10, 16, 18,
USA
PoleslP - Szpital Im Plrogoturniej
15
.A Dziś o godz.
seniorów-.fi!harmoników
zes,:>Ołu
koncert
oraz
20.
dy !!astronomiczne. Zakłady usługowe będą nieSzpital Im Madurowicza
e:owa
ping-ponga, a o godz. 17.30 - film
11 bm. w ł(od.Z. 16-17.
Mr>„Król
A
DJ
AR
GW
MŁODA
zgloszE"nla na 7sbregl w domu
czynne z wviatkiem parkineów. stacji benzynopt. „Polska gola" w DOK Łódź-Po
ciuś I" pol. b/o godz. 12, „Gdyehorego . tel 278-52
wvch. dyżuruiącvch stac:fi obsłUl!i samochodów 1
lesie, al.· I Maia 87.
by Don Juan t;yl kobieta" fr.
Szottal Im. PaSrMml~§ci• WYCIECZKI. • 9-11 bm. „Zwiedzamy zabytki
naoraw t.elewizYinYch oraz wvznaczonyoh zakła
j,, „Tendencje rozwojowe słowni·
stE"ura - zgłoszenia na zabiegi
~: Ic.t 18, godz. 10, 14, 16, 18,
klasy 0" na trasie: Łódź - Głowno - Łowicz dów fryzjerskl<'h r fotol!(Taficznych.
ctwa esperanckiego" - prelekcja dr
w domu choree:o tel 8A3-11
Łys:z.lwwi T . Michalskiego dziś o godz. 18 w
Bełchów
A.Tkadlia - Nieborów POCZTA I PKO. W sobotę. 10 bm. w god.Z. 9-16
MUZA - •. Czas miłości I nadziel"
WJdzt'w - SZ'()!tal Im. Sonenal.
Polskiej,
ce - Brzeziny - Łódź. Zbiórka na Rynku Sta- Instytucie Filologii
m1 zablegl
wszelkie usłul(I oocztowe świadczyć bedą Placówczes. od lat 12. godz. 15.15 bere:a - z1tlo~zenta
65.
Kościuszki
kowycieczka
bm.
10
•
15.
godz.
w
Miasta
rego
lat
od
fr.
interes"
„Wspaniały
Zgierdomu chorPl'o. tel. 8~4-11
w
ki orzy ul. Tuwima 38. Piotrkowskie.i 311.
19.30.
17.30,
godz
15,
powstaniu
w
aptekarzy
Góra
,.Udział
.A.
Wiśniowa
Andrespol
Łódź
larska
powyższych
w
skiej 2 Usłul!i telekomu n ikacvjne
won:wOn7"R:A STAt:,TA
MAJA - „Motylem ;r„tem,
Rynek Starego Miasta. 11odz. 15. kościuszkowskim 1794 r." - refer11t
Łódź. Zbiórka urzerlacb oraz przv al. Kościu.-;zki 5!7.
dr hab. Henryka Pankiewicza d7-iś
POnOTOWTA RATUNKOWEGO
czyli romans 40-!atlra" pal b/o
• 11 bm.: wyciecllka piesza żabiczki - Rszew 10 i 11 hm czvnna będzie w III Odd1liale PKO
o l(odz. 18 w sali Wydziału Farm~cj:.
godz. 15, „ U cieczka gangster a" - ł.ó<lt. ul. Sienkiewicza 137.
StaW'Jci - Piaskowa Góra - Aleksandrów. Zbiórka ul. Narutowicza 120 a.
przv ul Piotrkowskiej 74, w godz. 10-13, dyżu
USA, od lat 18 !!,OdZ. 17 19.30
tel. 09
przy pętli MPK Północna. l!!odZ. 9.15; wycieczka
POKO.J - ., Wtnndou" cz III
ru iaca kasa wPłat i wypłat do 5 tys, 7Jł.
j,, Spotkanie z kompozytorem BroJug b/o go,iz. !fi lO, 17 .15. „Otakolarska Łódź - Ozorków - Sokolnrki - Modl- nisławem Kazimierzem Przybylskim
KOMUNIKACJA. W s<>botę, 10 bm„ ruch tramOr.01:.NOŁODZKT
lia z Bahii" bruzyl. od 1'1t 15
al.
PUNKT T~FORMACYJNY
na - Biała - Zgierz - Łódź. zbiórka o godz. 8 dziś o godz. 18 w ~all DST,
wajów i autohus6w odbywać się będzie jak, w dni
19
go1z.
l
33
Kościuszki
R::>na Rynku Starel!o Miasta; wycieczka piesza
dotyczacy otacówPk słutby zdrorobocze od !?odz 4 rano. Nie będa kursowac tram„Fl!p ' f'lap w Legli wia czvnnv cała dobe WP wszy.
j,, .,Roszczenia ugresowe w razie ( ROMA rezerwat .Doleśka" - „Górki" - „Zimna
'!.ÓW wa.ie i autobusy linii pomocmiczvch. Uruchomione
r::udzozli>n>Rl<ieJ" Ri-'N b1o godz. stkie
wyza
osllb
kilku
dni tyg1>dnla, tel. 615-19
odpowiedzialności
Łódź
PKP
dworcu
na
21biórka
Rogów
·
Woda"
zostana nasteouJace autobusowe „zielone linie" :
od
USA
12, 13.45, „Wążtż"
niedo;r;wolonym
csvnem
rządsonFabrycz.na. l!(odz. 9; wvcieczka pie«za Sieroów z o!. Dabrowskie110 do Łal!iewnik (linia .,51"). z
lat 15, ICOdZ. 10, 15.30, 17.30, 19.30.
w
dyskusyjne
zebranie
ZAUFANIA - 337·37
szkodę" TELEFON
.,No i co, doktorku" 15-7, w niedziele I święta ca1ą
OKA Solca Mala - Wielka - Cedrowice r.ubień pl. Dabrowskieg0 do Arturówka Oinia .. 56", od
salt nr XII gmachu Sadu WojewódzUSA godz. 10, 14, 16, 18, „Prze- dobę,
i;zerchów - Sokolniki - Modlna Ozorków. zbiór- kiego, pl. Dąbrowskiego 5 - dziś o
godz. 7.58 do godz. 20.10). z -pl. Piooierów ?o Grot
:;:a na D ·;:orcu Łódź Kaliska, godz. 8.
godz. 18.311.
21.ik (od godz. 7 do godz. 20.50, co 20 minut), z
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O czym należy pamiętać
przed wyjazdem ?

•

p

n
•
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„Ada", „Jola", „Ol 1mp1a „.

\~i elki

Jarmark
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I
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Zwykle piszemy o nieb jako o laureatach rozmaitych konkursów krajowych i zagranicznych, ale w moim odczuciu prawdziwym sprawdzianem talentu i rzemiosła jest scena. Na niej
bowiem nrz:vjdzie pędzić zawodowy ż:vwot obecnym studentom
wydziału wokalno-aktorskiego PWSl\.t, Co roku więc w spektaklach dyplomowych prezentuja swoje umiejętności, konfrontu.iąc .ie od razu l rea.keja publiczności. Na scenie Teatru Wielkieiro O!t'lądaliśm:v właśnie .. Krakowiaków i górali" w studenc·
kim wvdaniu. Stala się .inż zwyw.ajem, że przyszli absolwenci
PWSM wvstępują w widowisku, które jest aktualnie w repertuarze opery.
Przyinam, że według mnie nie
najl„pszy wvbór. Młodzi
zb\-t malo mieli możliwoś·
ci do zaot"PLentowa nia swoich glosów . Na pewno warto
wiedzieć
co orooonuja iako dktorzv ale na
takiej dvplomow'o!i oremierze waż·
niei.sze
a orzvna imrne1
równie
ważne. są walory wokalne. Tymczasem .. Krakowiacv ; górale" da.
.ią szansę tylko
niewielu wyko·
nawoom znacznej ilości pozo.stawiaiąc rolę
statyst.ów
dramatu.
Ale ialt uiwsze uwagę orzvkuwają postacie z pierwszego planu.
Talentem i werwą zabłysną! od·
twórca partii Starha Andrzej
Niemierowicz (V rok). Stworzył
postać
zadziornego
prostaczka,
umieiącei::o jednak szybko
ocenić
sytuację i znaleźć
sprzymierzeńców. Co najważniejsze całą skalę
nastroj<iw udało mu się świetnie
wvśoiewać. Umieietności
wokalne
był to
artYśri

j

szły przy tym w parze w nie przery,;owanvm aktor.stwem. Ponadto.
A. Niemierowicz ~wietni e czuje
się na scenie. umie znaleźć punkt.
z którego głos brzmi efektownie
i doniośle. Wa1·to również oodkre·
ślić jego dvkcję - trudny stylizowanv tekst Bogus ia wskiego nastrecza zwvkle wielu orvblemów i akto·
rom i słuchaczom. f, mcza em mło
dv śpiewak oorad?:il ~obi ~ z nim
bez trudu.
Podobnie zreszta Krystyna Jaź.
wińska (IV rok). grająca
Dorotę.
Energii i werwy starczylo iej na
caly spektakl.
Przy tvm znów
orzygotowanie wokalne dopełniało
dobre aktorstwo pżwięczny. pełny
gtos
zyskał mlodej
śpiewaczce
uznanie i brawa. Zwłaszczn podobata mi się aria z TV aktu (.,Ser·
ce nie sługa"). Stach i Dorota twoi:zyli prawdziwie
barwną
parę
z humorem i bez widoczne.i tremy

a ta raco n a'
-'' otwarta dyskusja
W Galerii Baluckiej (na Sta.rym
Rynku) oi::lądaliśmv iuż wiele często bardzo
interesujacych
v.-ystaw olastycznych
Ta jednak
impreza . która zorganizowano teraz on . Otwarta oracownia". za.
slugujP na ~zczegńlna uwagę,
Utalentowa.nv
nlastvk
łódzki
Henryk Płóciennik zaprezentowal
tu swoie n.statn1e orace malarskie.
cenne zarówno ::lzieki swoim walorom treściowym iak i fonnalnvm.
Eksoonowane obrazy wchodzą w
skład trzech cvkli:
Miodowy miesiąc"
Zachód ~łońca" ora.z
„Spacer konia". G!ńwnvm bohaterem tego
ostatniego. iest
koń,
przedstawiony w różnych sceneriach i svtuacja<:>b
pejzażowvch.
przv czym jest to pejzaż · nie09
przewrotny, bo oglądany oczvma:„
tego właśnie Iwnia
wedrującego
po chmurach.
górach i dolinach.
W każdym ze swoich olejów stara
się artv.sta
zaakcentować
przede
WSZY.!'tkim harmonie barw. przv
czvin. oowt.arzajac często ten sam
temat harmonie ową nastraia w
odmiennej !:(amie kolorvstycznei.
Jednakże Henryk Płóciennik nie
poprzestaje
tu na
prezentacji
swoich
go'tow:vch już obrazów.

WYSIJiewuiącą

świadczony śpiewak starał się tak

po!derować
każdy mógł zaprezent<l'\vać

swymi podopiecznymi.
swoje
wszeebstronne umiejętności.
aby

bi~:!1~~ój~nX~~k~f~~~h:zri:~
I
(VI rok)
tal'< „ustawicmy",
efek towne by
sw. ój
w

.
swoi e

zootał

mógł zaznacz.vć

partie.
.
.
.
. spektaklu
przynajmniej
aktot·Se~undowala 1m dzielnie Ba.}ta stwem dobrej próby.
- .Krystyna Konopacka (IV rok)
W efekcie. choć trudno ·nazwać
Moze
trochę . zbyt egzaltowa~a widowisko
(piszę
o piątkowym)
1 szamocąca się, a przez to nie inaczej niż szkoJnym, to myślę. że
w ~elni
wykorzvstu.]ąca
~valory dało próbkę umiejętności i dojrza„wo1e~? głosu. Chciałabym 1e.:.r.cze totki chat kilku ml(>C!ych śpiewa
zwrocic uwagę na ~~rvndh.sa. kto,- ków. Nie mogę się jednak oprzeć
;·ego grai .Tad~usz ~-~wando'. vsk1. w:·ażeni1;1. ~e cala sz~olna obsad~
~rudno sobie wyo.~raz1c do te1 ro- mtala niewiele okaz.]t
bv odbyc
11 aktora ~ lepsze1 posturze . .Przy 1 próby na • scenie. Widać bowiem
t~·m . z taktm zaoalem . rnztancz:ył b'•to zbyt często zmagania z prze·
się 1 rozhulał
Po sci;nie.
że. me strzenią nie zawsze trafne zajęcie
od razu utlalo mu się . powiązać miej ca a co za tvm idzie zapreg:·ę ak~or,<ką z wo~alna mt~rvret;:i- .zenlowanir
glosu. Wypada także
C.Ją. l'?'ll "."le t ka.zda . ch~1Jq obie z wrócić uwagę !la jeszcze
jeden
~1m1c1ętnosc1 zacz~1". s 1e ro:vnowa- : dość trudny próg j:iki mu„ieli pozvc Lewandowski 112-.~t dopiero na . IH>n•1ć wvkonawc•:.
Na pewno w
III rnk~1, :vięc zob3~zvm:v iak roz-' zaw:>dowym życiu orzyidzie im nie
wm1c tę ie.go lalent.
r:1„ zmagać się ~ widownią. malo
• Za to trema .zja;:Jla:· Bardosa ~int eres owaną
tym co na scenie.
IHzysziofa Leszczynslucgo (V rok). Ale chYba \.\"lasnie na dyplomow\·m
Podobnie zresztą na i e .\ karb trze· popisie należalo zadbać o dojrzalba by zr?. ucić mało efektowny wy- sza publiczność. Setki 10-12-Jatków
stęp wielu innych
w.vkonawców. , świetnie bawi!v się tekstem padaktórzy ..nie ~awsze
wiedz.ieli jak I jącym ze sceny.
przeszkadzajae
poradzie sobie z nakazami dyr:v-1 jednak w odbiorze partii wokali::enta - l\.Iieczyslawa Wojciechow- nvch.
skiego i iak zmieścić się w cezuOcenę
przyszł:vm
absolwentom
rze. dźwiękó.w płynących z l:analu wystawią pedagodzy. My pozoor k 1estrowego.
stańmy więc
przy refleksji nad
W nic najlepszej dysµozycji byt zawodowvm startem.
Oby ci, o
także chór Teatru Wielkiego, kló- których dziś można
µowicdzieć:
r.v tym razem nie bvł sprz·ymie- dobrze się zapowiadają,
spełnili
rzeńcem mlodych wykonawców.
i oczekiwania i dołączyli do czolów·
Na koniec słowa uznania dla , ki artystów operowvch.
reżysera Antoniego
!\fa.jaka. Do- I
RENATA GRZELAK

I

I

Człowiek

I

I

osób. z którymi artysta
dyskusję,

prowadził

odpowia<lając

na ich
czasem nieco naiwne. czasem fachowe pytania na temat jego własnych kompozycji. i sztuki plas tycznej w ogólności. Mówił również
o cbarakterze i założeni.ach swo·
ich. gotowYch już obrazów. zdobiących ścillny Galerii. a przy pomocy rzutników pokazywał z kolei

j reakcję gosc1, zwiedzających

wy-

stawę i wdając się z nimi w dyskus,ię, sam wyciąga.w z tego również pewne wnioski. które na pew·
no przydadz~ mi się w mojej dalszej pracy malarslil"j, Uważam, że
akcja jest udana i 8adze. że tego

typu imprezy iJlastyczne warto by
w przyszłoś
ci.
kontynuować również

. ·~':·,..
że

przedstawia równ1ez
sam proces ich oowstawania.
Kiedy one.gdaj ;idwiedziłem Galerię. zastałem Henryka Plócienni·
ka przed
sztalui::a. pracuiącego
nad swoim nowvm dziełem. prz:v
ezym z minuty na minutę obraz
stawał się coraz
doskonalszy w
swoim artystycznym kształcie.
Pracy jego przyglądało się kilka

oleje. których z różnych powodów
nie można było µokazać na wystawie.
Tak zatrudniony arf.vsta znalazł
jednak czas. ażeby porozmawiać
z przed tawicielem .•Dziennika Popularne~o". Powiedział m.in.: .
- A.keja „otwarta
pracownia"
,iest w Lodzi pierwsz~ tego typu
imprezą

plastyczną.

PQllly.sl lnteresujacy i !(cdny zreaJizO'l\'ania ! Zorgani7A>Wana Qbecnie
w Galerii Baluckiei impreza sta·
nowi zarówno atrakcyjną formę
przybliżenia do nas twórczości H.
Plóciennika, jak i dobra propagandę sztuki plastycznej w ogóle.

wobec

śmierci

jest charakterystyczne dla operowego sposobu budowania akcji. Przy-'

·~Rłt···

Ważne.

D1a wielu artystów zasygnali.rowany w tytule -problem stał się .iruipldo stwoczenia największych d:zicl. W muzyce spowodował P<>wstanie specyficznych form - kantaty, pasji, mszy. oratorium i requiem. Zwłaszcza to ostatnie, jako muzyka żałobna predestynowane
było do rozważan zagadnie11ia życia i śmierci.
Bezpośrednim impulsem, który skłonił Giuseppe Verdiego do napisania Requiem była śmierć dwóch wielkich twórców - kompoxytora
Gioacchina Ro.:s.siniego i poety Aleksandra Manzoniego. W ten sposób
Verdi oddal hold obu zmarłym twórcom, wyra.żal ża.J z powodu icll
odejścia.. a jednocz.eśnie przyczyniał się do utrwalenia pamięci o hich.
Verdi parał się przede wszystkim muzyką operową i te doświad
czenia silnie zaważ.vty na obliczu Requi'em. Uwidacznia się to i w
charakterze melodii i w sp05obie narracji (podQbne wplyw·y są zauwaźalne w przypadku dwóch innych znanych nam utworów: „Malej
mszy uroczystej" Ros.sinie.~o i „Mess:i di gloria" Pucciniego). Tematy
nabierają miej.scami cech szerokich. melodyjnych arii operowych (np.
partia tenora w .,Salva me" i „Ingemisco". duet .sopranów w „Rec:or·
darc" . początek .,Libra me"). Ope·rowość ujawniają również moment~· najbardziej dramatyczne sekwencja „Dies irae" • przY'pominała
mi jako żywo fragment „Tańców p0lowiookich" z „Kniazia Igora"
Borodina.
Tradycyjnie Corma oratoryjna powstawala pe>przez zestawienie pewnej ilości arii, fragmentów chóraln~·ch itp, Dramatyczność byla wynikiem nie rozwoju akcji, ale ładunku emocjonalnego tkwiącego "!"
statystycznych obraza.eh przedstawiających bardziej
atmosferę mż
treść. U Verdiego mamy natomiast pewną fabularll<l'ŚĆ nabudowywanie treści. dialogowanie. kQlllenwwanie W)"powied'Zi, a więc to, co
racją

udział

I

Idadem jest powtarzający się motyw „Dies irae"', bt"Zmiący ja'k memento. komentar:i., myśl przewodnia akcji mówiącej, że Po śmierci
czeka nas jeszcze dzień sądu, w którym okaże się. czy zaslurżyliśmy
sobie na gniew boi:y. czy też na laskę.
Fakt .,operowości" niektórych fragmentów Requiem nie jest dla
mnie skaza tego dzieła. Trzeb.a zdawać sobie sprawę, że Verdi nie
mógł pisać inaczej, a gdyby nawet usiłował to czynić, twór wypadłby
niewątpliwie sztucznie.
W utworze mieliśm:v też fragmenty nawią:wjące do tradycyjnych
środków wypowiedzi. Mam tu na myśli surowość brzmienia
chóru
w „Requiem". ascetyczność linii melodyczne.i („Agnus Dei" z pięknym
choć prostym efektem śpiewu oopranu i mezzosopranu
w oktawie,
pr-zypominającym śpiew gregoriański) oraz stosowanie techniki polifonicznej (fugi w „Sanctus" i „Libera me"). Wyn.ikiem końcowym była
muzyka może nieco niespójna styli.sty=ie, ale piękna. naładowana
znaczną dozą ekspresji. wdzięczna do słuchania.
Sądzę, że te walory dzieła zostały wydobyte w zadowalającej mie·
rze w trakcie niedawnego koncertu prowadzonego przez Zdzisława
Szostaka. Przyczynił się do tego szczęśliwy dobór soli.stów _;,, Jadwiga
Gadulanka - sopran. Krystyna Szczepańska - mezzooopran. Bogda.n
Paprocki - tenor, l\faciej Witkiewicz - bas. Rzadko mieliśmy moż
ność słuchania śpiewaków tak dopasowanych do siebie zarówno pod
wz.ględem barwy jak i siły głosu (nareszcie porządny tenor!). Solistom
dzielnie sekundował chór Filharmonii solidnie przygotowany przez
Marka Jaszczaka. Orkiestrze tym razem przY'l)adal:a rola dopelni.ająoa
- stwarzanie tla muzycznego,
Oczywiście przy tak rozbudowanym aparacie \ltykonawczym i czasie
trwania utworu nie obyło się bez pewnych usterek. Do najważniej
szych zaliczyłbym pewien „niepokój intonacyjny" ogarniający głównie
solistów. Sopran i mezzos·opran ujawniały go w górnych rejestrach,
gdzie niektóre dźwięki były przesilone i brane „z podjazdem". W baie - nieezystoścl. pojawiały się w rejestrze środkowym („Confutatis")
a zwłaszcza dolnym - duto słabszym pod względem siły brzmienia
(„Lacrymosa"). Do bas.a mQi;na mieć również preten.sie o niewłaściwe
akcentowanie pewnych sylab rozrywające morfologię słów i frazy
muzyc;zne.i.
Niepokój intonacyj.ny udzielał się nie-kiedy orkiestrze. Jego główne
.objawy to. niedostrojenie fletów z solistami i skn:ypcami w „Lacrymosa·•. rażący wstęp wiolonczel w „Ofertorio", nieczyśtości w górnych reje.strach skrz)-piec w tejże części i w „Agnus Dei". Ogólnie
jednak należy stwierdzić. że zalety wykonania \Vzięły zdecydowanie
górę nad jego drobnymi wreszcie potknięciami. Taką opinię wyrazili
słuchacze na~radzając wykonawców gorącymi brawami. Do tej opinii
ja również się przyłączam.
JACEK SZERSZENOWICZ

· M, JAGOSZEWSKI

Obserwując

Fot.: A. W ach

'

85--letni Miro tworzy ldla teatr11

Juan Miro to - obok Chagatla
i Dalego - naj3lynmejszy ! na:lbcgr.tszy malarz u;spotc~esny,
a
także
wyjątkowo
.:11nam1czny.
85-l„t.ni Miró praCUJ" ;uk mlvdzie11iec. Ostatnio Pu•rnnowti ztef!lizowac matt.ertie ~wego zye<a
o
·s tworzeniu scenog~afii. Są tJ dekoracje 1 maski. do
widowis'~a
„Mori el Glaca•· dla teatra
na
Mc1jorce.
Spektal<t ten nie jest
p1·z„dstawteniem :. u yl'tl:inie za1·ysuwanei akcii,
!ee~ roaw;Jem
zbiorowe; "mvr„:u·izacJt. zamJ,ntą~
tej w ba1'wnyrn ~wiecie .~liro A„tysta postanoivil z o.zida
teg.o
zro;JiC •• poRatni~ do it>telel<.iual!-

stói.;".

Test

ta1n.

przedsta11~iona

jego :imlerc 1 pogrzeb ze specyficznym rodzajem
nie~o ma1•ab1·yc>nego 1iisz1•af,s1<lego humoru.
Mir1 postaciom nad<il truciu, grotesl:.owy w1;glqd lalek.
. .
P~aca tn za)ęla r.;11·0 14 mies<ę
cy, iecz t.w"7zyl z wteL1<.ą radości!+
moQąc
wrest!zie 'lu;ouodnie
wyp .wiadae stę na •ereni" Hisz·
pa„ii. Nie 1est to lutw~ i dzi&ia1,
pon•eważ "ll)a1 11;szpańscy reżyse
rzy widowisk.a
ograniczeni
Bf!
l!cuiymt zakazami
! nakazami.
Lol<alne władze uznat11, że .,Mori e! Gtaca" to .widowisko polityczne". Jednak
Mtró
jest
wreszcie pogodzony 2 ojczystym

Tino Rossi
•

nie
Tino Rossi obchodzi 70 urod:riny
i w wieku, w którvm większość
ludz' . iest iuż na emeryturze. nlanu.if' wysten na narvskiej estradzie. .Tego kalendarz terminowy
:iest ~zll'l<Plnib.i wvuf'lniony, niż nie·
iednego młodf'e:o artv~tv! cztery
koncPrtv w Szwa.ical"ii finał „Zło
te! 1ł.ó7,v'' w AntibPs, w•·~teu galowv na uółnocv Francji. ttowa
płyta
na
jesieni i
występy
w .• Roku <!zuhPrtowskim"· będzit'
to „Ave Maria" i .Serenada" ze
słowa. mi l\fareela Pagnola.

"

Planów występów byłoby więcej,
gdyby Tino Rossi nie bał się panicznie podróży samolotami.

6

wv-

krawm. ktory przez crzly b.cżqcy do 1iierwszej swej wicUc1c1.
rol; będzie uroczy.•cie obc/.o<tz.it slo.tvy w Muzeum. S?tuk1 W>POljcgo 85-lecie. l1rt11sw szyku1e się czesnej w Mad>·y~ie.

Polonica• Polonica• Polonica
W l\fuzeum Literatury im. Sandora .Petoefieito w
BudapeHcie
otwarto wystawę poświęconą twórczości Stanisława Wyspiańskie~o,
zorganizowaną przez Muzeum im. Adama Mickiewicza w Warszawie.

*

•

•

•

•

•

•

•

•

W Kijowie ukazała się monografia poświęcona twórczości Jarosława
Iwaszkiewicza; autorem monografii jest Grigorij Werwes.

•

Na scenie Operetki Drezdeńskiej odbyła się premiera polskiego mu·
sicalu „l\fachiavclli" Jerzego Wasowskiego wedłull' libretta Ryszarda
Marka Grońskieito i Antoniego Marianowicza.
Nakładem wydawnictwa „Univers" ukazał sie w Rumunii tom, zawierający wiersze dziesięciu współczesnych poetów polskich; wyboru
i przekładu doko!1ał Nicolae ~ares. •
•

Norweskie wydawnictwo „Solum" wydało „Matke Joannę od Aniołów" Jarosława Iwaszkiewicza w przekładzie Ole Michaela Selberga.

L_A.T0-78
Jeden
z najważniejszych
problemów, który trapi rodzi·
ców wysyłających swe pociechy
na kolonie ; obozy (a już szcze·
gólnie tych. którzy czynią to po
raz pierwszy) znajduje wyraz w
dość często zadawanym r.rganizatorom pytaniu:
- Pod
czyje
opiekuńcze
skrzydła dostaną się nasze dzie·
ci, kto o nie zadba, kto się hę·
dzie nimi .iak nalei:v zajmował,
kiedv zabraknie pod ręką ma·
my i tatv?
Bardzo czesto zanim jeszcze
padnie odPOwiedź - plotka , lub
także dotychczasowe nie n.ijlepsze doświadczenia - podsuwają
straoioovm rodzicom obraz dzie·
ciarni nuszczonej sam.opas, nie
dopilnowanej. brvkajacej bez
odPOwiedniee:o nadzoru po lasach i nad zbyt !!łębokimi wo·
darni. µodczas gdy wychowawcy ..•
- Już od dawna - rozumiejąc
doskonale ów rodzicielski niepokój i troskę - Kuratorium
Oświaty i Wychowania 7.a·
ostrzyło nadzór nad przygoto·

DZIENNIK POPULARNY nr 129 (9010)

waniem i doborem kadry pedagogiczne.i
zatrudnianej
na
koloniach i obozach. Robi się
wszvstko, aby byli to ludzie
odpowiednio przeszkoleni, zdający sobie sprawę z branej na
siebie odpowiedzialności, a także... lubiący dzieci. co w cało·
kształcie życia kolonijnego nie

Nic co

Towarzystwo

Przyja-1 towanej

Jak twierdzą przedstawiciele
'.I. owarzystwa Przyjaciół L11dzi, n1ając
na myśli laureatów 01·garuzov. auego czechosłowackiei.
przez siebie konkuxsu pt. „Czy znasz
Obecnie w hallu Biblioteki f..TŁ
swoje miasto?" - 11ic ~o lódzk;c nie (Matejki
34138) zmontowało ono
jest im obce. W lrnnkurs1e
tym
wzięli udział przed•tawiciele 1li łódz
kich szkól wykazując duży
us.Jb
•.vicdzy o Łodzi i ży"o interesując
się zarówno histoną Lod7i da\'onej,
jaJC i współczesnej, zwl:tbzcza ;ej osiągnięciami we wsi:ystkich dzie1zi·
nach życia.
Największym zainteresowaniem
i
wiadomościami „utysnęJi" w pionie szkół pod~tawowych: Iwona ży wystawę ilustracji książkowej i
chlińska SP nr L88, Matgo.zata małych form e:raficznych utalenOnhiecka - SP nr 185 oraz Mał
gorzata Gawrysiak - SP nr 2b.
.wśród młodzieży ze szk.)! ponadp~d
stawowych na.ilepie,i znali swoje mia·
sto: Zbigniew Dziekański - uczeń zasadniczej Szkoły &a111(1rbodow„j dja
Pracujących PKS, Ryoz::.rd Sliwli1ski
'Ponoć nie suknia zdobi najbarz III LO oraz Grze;;o1z Kościst) z
zasadniczej
Szkoły
l\Iechamc~nej dziej. lecz uroi.la i talent. Nie odmawiając jednak Łódzkiemu Harr..i-2.
lsł)

Kraj

baśni

Olgi Cechovej

grafll:z;ki

czeskiej

Olgi

I

Są UJ artystvczne cacka, znako·
, u.ii.e w formie. wprowadzające w
· kraine czarów i fantastycznych. peł
nych poetyczności bajek. przy czym
artystka nawiazuje tu często do
tradycji starei sztuki ludowej.
Olga Cechova adresuje swoje
kompozycyjne
ilustracje
(suche
igły i litoerafial przede wszystkim
do dzieci. Jednakże trafiają one
również
i do starszych, właśnie
dzięki tinezyjnę_j formie i urokliwei treśei.
(M. J.)

„Krajki" jak z baJ'ki?•

nerzy sportowi oraz pracownicy zakładów produkcyjnych i
innych instvtucji. Dla 300 osób,
które PO raz pierwszy będą peł
nić funkcję wychowawców na
11:.oloniach i obozach, zorganizowany został odpowiedni kurs.
W ramach akcji letniej ponad
1000 studentów UŁ z kierunków

Pod czyje
pozostaje bez wpływu na dobre
lub kiepskie wspomnienia z
wakacji.
·
Jak sie dowiadujemy w kuratorium - POdczas tegorocznej akcji letniej organizaton.v
z terenu woi. łódzkiego planują zatrudnić około 13 tys. pra·
cowników - w tym około 1 tys.
kadry peda11;ogicznej.
Zdecydowana większo&ć wychowawców. bo około 65 proc.
stanowić będa nauczyciele. PozostałE> 3fi Proc . to studenci kierunków
oedagogicznych
UŁ,
instruktorzv harcerscy z innych
środowisk 7awodowych,
ofice·
rowie LWP, instruktorzy i ire-

łódzkie.„

Łódzkie

ciół Książki, od wielu lat organi·
Cechovej.
zujące
różne
pożyteczne
akcje
Artystka zilustrowała około 70
propagujące estetykę książki, ostat- . ksiażek dla dzieci i skomponowała
nio stara się przybliżyć do nas 1130 ekslibrisów. których część <>małe formy współczesnej grafiki i glądamv tera7 na wvst""''-

trudnionych ratowników. We
wszystkich placówkach zapew·
niona bedzte także odpowiednia opieka lekarsko-pielęgniar
ska.
Dobre samopoczucie i pq:y.jemne wsoomnienia z kolonii
gwarantuie także dobra kuchnia
i smaczne menu. Niestety, jak

skrzydła ...

nauczycielskich i 153 acz1mnice
Studium Wychowania Przodszkolnee;o odbywać będzi:! praktykę pedagogiczna.
Jednym z
najistotniejszych
problemów branych pod uwagę
w czasie przygotowań de
letniego wypoczynku dzieci i
młodzieży iest zapewnienie bez·
pieczne11:0 i zdrowego pobytu
uczestników kolonii i obozów.
Stąd
też
wszyscy 11racownicy
pedagogiczni uodpisują deklara-.
cje o odpowiedzialności za ży- ,
cie i zdrowie wychowanków.
PlacóVl(ki
zlokalizowane nad
wodami muszą być wyposażone
w sprzęt ratunkowy i mieć za-

co roku niemalże. organizatorzy sygnalizują trudności ze
znalezieniem odpowiedniej licz·
by kucharek i pomocy kuchennych.
Te m. in. kłopoty, a także
cele wychowawcze sprawią, iż
w szerszvm niż dotychczas za·
kresie stosowana będzie zasada
samoobsłul!!i
µoprzez przydzielanie młodzieży odoowiednich
do wieku i możliwości zadań m. in. w zakresie utrzymywania porządku. czystości. higkny,
opieki nad urzadzeoiami i spr?.ę
tem ora7 wvkonywanie innych
01·ac użytecznych na rze :z wła
snej placówki i środowiska. (Sł,)

cerskiemu ZesPOłowi Artysty~zne
mu „Krajki" tych ostatnich przymiotó',V, doceniić trzeba . takze zn-acz~n_ie. jakie dla jego
prezencji
m1ec mogą odoowiednie stroje.
Pod tvm względem zespół reprezentujący włókniarską stolicę
na
harcerskim festiwalu w Kielcach
przedstawiał sie dotychczas raczej
szaro i mizernie. Urocw harcerki
nadrabiały iak mogły to wrażenie
tańcem i oiosenką, lecz i tak nie
obyło się bez uwag: „Cóż to,
w
Łodzi
ła«Jniej was '
ubrać
nie
umieją?!"

Zespół działający przy
Pałacu
~łodzie*y· podobnie iak 1 jego ma-

cierzysty Hufiec Łódź-$ródmieście
nie mają iednak 7.byt
obfitych
funduszów. Za naszym pośredni
ctwe~ ..Kraiki" zwró"iły się więc
~ prosbą o pomoc do sympatyków
1 przyjaciół harcerstwa. Prośba nie
pozostała bez echa, bo jak donoszą wdzieczne „Kra.jki" pomocy w zdobyciu materiałów
na
m~··nio w których „Krajki" wystą
pią tego lata na kolejnym kielec!tim festiwalu, udzieliły: Zakłady
1m. 9 Maja, Zakłady Dziewiarskie
„Iwona" oraz im. Duracza, Lenta,
Spółdzielnia
„Ogniwo", a takźe
Spółdzielnia Zabawkarska „Prozapol".
Dziękując w imieniu
„Krajek"
za pomoc sadzimy, :ie znajdą one
wreszcie stałe11to i życzliwego pa·
trona, a sprowokowana naszym ape
l~ „aikcja ratU:11kowa" zamie.ni
się - ?" stałą
i z wdzdęcznoOOią
Pl'ZYJmowaną

qpi,ekę.

(sł)

..
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miasta stolarzy
w Dobrodzieniu
zapraszają do zwiedzenia

~

=
--

- OBRONY PRAC DOITORSKICR

Rzemieślnicy

§

--

=
=
=
=

WYSTAWY MEBLI
połączonej

=
=
=
=
=
=

z zamówieniami
w dniach 11 czerwca - 18 czerwca 1978 r.

=

1568-k

nej w Dobrodzieniu, ul. Piastowska
.od godz. 10 do 19.

=
=
-

codziennie
1458-"lł:

-~~;~
ŁODZI
I
w

ł

kandydatów do nauki zawodu

ł

POSIADA WOLNE MIEJSCA
na obozie lingwistycznym
w SREBRNEJ GORZE
(j. angielski)
dla dzieci i młodzieży
- turnusy 20-dniowe
·w terminach:
I od dnia 11 czerwca
do 30 czerwca br.
li od dnia 1 lipca
do 20 lipca br.
Ili od dnia 21 lipca
do 9 sierpnia br.
1V od dnia 1O sierpnia
do 29 sierpnia br.
Zapisy i informacje codziennie 8 - 16, soboty 8 - 14 w
biurze Okręgowego Oddziału
w lodzi, ul. Piotrkowska 6, tele-

ł
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I
ł

1
~
~

~

I

I
~

i
~
i
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DOM oiętrowy, siedmiotzbowy wolny, dzhlkę 130
m kw. (możliwość założe
nia sklepu) - \;przedam.
centrum miasta.
Marian
Llchawski 62-730 Dobra k.
Turka ul. 1 M:.ja 22.
11948 g
----~---

--

rekreacyjną zarejentalnie kupię.

DZIAŁKĘ

lesione
Ofert.v „12342" Prasa, Piotrkowska 96.
z pozwoleniem
na
budowfl - sprzedam. Ofer
ty ,,12274'• Prasa, Piotrko.w ska 96.
PLĄC

•SAD

nowoczesny duży 6letni o.llrodzony, budynek
mieszkalny i gospodarczy
sprzedam. <Warta nad zalewem).
Oferty
„12493''
Prasa. Piotrkowski. 96.

DOMEK
5-pokojowy
w
Szczecinie
sprzedam. w
rozliczeniu minimum 2 pokoje.
Ryszard Zmurkow
Szczecin-Podjychy, ul. Krze
mienna 22 A.
11936 g
DZIAŁKĘ najchętniej Grot
niki - notarialnie
kupię.
Oferty .,11893" Prasa, Piotr
kowska 96.

- --- ---·-

- --·--·- -

LAGlEWNIKI - plac budowlany sprzedam. C7aµI!
18, Bryl.
1593 k

AKADEMIA MEDYCZNA
w ŁODZI
OGŁASZA

OVEllLOCK oraz maszynfl
do szycie wieloczynnościo
wą kuplę. Oferty „11969"
Prasa, Piotrkowska 96.

KIEROWNfKA STUDIUM
PRAKTYCZNEJ NAUKI

MASZYNF; do szycl.11 '. ekupifl. Tel.
494-58.
12529 g

OBCYCH.

IOCZY11J1ościową

O powyższa stanowisko

mo-

NOZ r.lektryczny do krojenia tkanin oraz stębnów
ze stołem kuplę. Tel.
762-39.
11886 g

gą ubiegać się osoby posiadają
ce tytuł magistra filologii obcej.

kę

MAŁA lodówkę na chodzie
- kupifl. Kościuszki 41 m.
19. Jońska .
11809 g

Kandydaci winni złożyć następujące dokumenty:

KOŻUCH

męski

l"OZmiar
48 lub 50 dobrej jakości kupię. Oferty .,11982'• Prasa. PlotrkowsJca 96.

- · podanie,
- życiorys,
- . kwestionariusz osobowy,
uwierzytelniony odpis
dyplomu,
opinię z ostatniego miejsca
pracy.

DOG - niemiecki z rodowodem
do sprzedania.
Nowotki 301. Godz. 17-20.
11959 g
WZMACNIACZ

100
W
sprzedam.
Konstytucyjna 44 m. 35.
12006 g

„Marsłtall'

Dokumenty należy składać w
dziale spraw pracowniczych Akademii Medycznej w Łodzi, al.
Kościuszki 4, p. 41, tel. 255-00

PRZYJ;ZEPĘ

N-126 373-58.

campingową

sprzedam.

Tel.
12005 g

OPYLACZ motorowy, stół
wibracyjny, formy do pustakó\11, m;.szynę dziewiarską
..5" sprzedam.
Tel.
758-67.
12329 g

W TERMINIE DO DNIA
30 CZERWCA 1978 ROKU.

PIANINO do ćwiczeń
sprzedam. Tel. 209-34.
12568 g

1544-i~

Ukogo

BŁAJl4

karak4łowy

zgaśnie światło?

Zakład Energetyczny · L6dź -

Miasto. informu7
je, że w zwią!l;ku z przeprowadzanymi pracami
eksploatacyjnymi n'.18tąpia prze~Y. w dost~w1e
e:iergii elektryezneJ dJa n.w. m1eisoowośc1 w
godz. od 6.30 dl) 17:

MIASTO ŁODŻ:

1. W dniach od 15 czerwca do 8 lipca br.

ulice: Frandszka. Drzyimały, Zenitowa i przyległe.
/
!. W dniu 20 czerwca br.
.
ulice: Marchlewskiego n.r bl. 300, 307, 308,
310 i 312.
3. W dniach od 21 czerwca do 10 lipca br.
ulice: Socjalna od Powszechnej do uil. Kuil"czaki.
4. W dniach od 27 do 28 czerwca ~r•.
u.lice: Pabianicka od Bednarsk1eJ do Sanockiej, Krośnieńska, Czackiego i pr.zyległe.

WOJEWODZTWO l\UEJSKIB ŁODZKIE
1. W dniu 14 czerwca br.
Aleksandrów oś. Wojska Polskiego nr bl.
1 do 17 i Szymańskiego.
2. W dniu 15 czerwca br.
Konstantynów. ul. 1 Maja w kier. ul. Ko1ejowej.
3. W dniach od 15 do 30 O'llerwoa br,
Konstantynów. ul. ul. Srebrzyńska, Kofejowa, Poludniowa i przyległe..
.
.
Informac-ji o przerwach udz1elaJą oraz przy3mują ri.klamacje odbioreów dotyci;ące . orzerw
w dostawie energii elektrycznej dy2mr~1 w rejonach L6dź - Półn·bc, tel. 334-31, Łódz - . Południe, tel. 334-28, Pabianice, tel. 37-10, Zgierz,
tel. 1~-34-49.
1652-k

oo

ZES.TAW
wypoczynkowy,
no~v: kanapa, dwa fotele - niebieskie - sprzedam. Tel. 633-ll4, I><> 18.
1.1949 g
MAGIEL

ręczny sprzedam.
Wiadomość:
Tkacka 20 D

lub tel. 836-76.

11946 g

ZAGRANICZNY
kożuch
damski,
krótki - sprzedam. Tel. 53-50-93.
11937 g
Mewa II brodzik plastykowy
l\_orzedam.
Dzwonić:
608-09.
11921 g
ZAGLOWKĘ

~kładaną

TOKARZA
przvjmujq

Zasadnicze Szkoły Zawodowe
przy

Osprzętu

I

I

- - •••~

„VOL:S:SW AGENA
1200"
1969 - stan bardzo dobry
- sprzedam. Obornicka 15
m. 27, oo 18.
12024 g
WKLAD „Fiata 126 p" odstąplę. Odbiór \~80. Tel.
119992 ,

MALŻElQ°STWO poszukuje j
mieszkania. Oferty z ceną
I „12009" Prasa,
Plotrkowisk:. 98.
------NO\llC: domek z wygadami - Pabianice
zamienię '.
na ci;iteszkanie w '>lokach ,
Łódt. Oferty
.,12153"
Prasa. Piotrkowska 96.

I
I

· 388-07.

I SAMQ.;I'NY - członek SM
„MOS5-WICZA 412"
1973, I poszukuje
niekrępującego
kamere altanową !8 X 24, pokoju. Tel. 285-80. w. 168.
różny sprzęt fotogr„ficzny
- sprzedam. Zgi:?rZ, 17 Sty POSZUKUJĘ M-2 lub M-3 . .
cznia 13, tel. lłl-29-28.
Ofert.V „11942" Prasa, Plotr11962 g kowska 98.

I

ŁODZ zamienił:

pokój,
lrnchnia
na mieszkanie w ·
Poznaniu. Oferty
„11821"
Prasa. Piotrkowska 98.

„Trabanta"
odst:ipie.
Odbiór
czerwiec KAWA.I.ERKI
poszukuję.
1978. zawadzki 53-28-09.
Ofert:v „11909" Pr-.sa, P10-

13~: Zi1:to-1 =~~:s;a_ss~ródmieście
00

„FIAT 125 p dl;
pad 1973) biały, sprzedam. samotnego pana. Płatne z
Sierakowskiego 12 m. 4G góry. Tel. 337-70.
11854 g
(16-18).
12635 g
MATJ$:A z dzieckiem
„FIAT 125 p - 1300 (1976) czlonelc spółdzielni poszusprzedam. Tel. 757-66 godz. kuje IJ!ieszkanla
najcłtęt
~14.
12e98 g nte:I
Retk1nta.
OfP.rty
„11837" Prasa, Piotrkowska
„OPEL-Rekord'• (1970) 96
sprzedam. Traktorowa
53 I - - - - - - - - - m. 93.
WYN.1.JMĘ lub odkupię lo12311 g kal
oosklepowy. Oferty
--------„1183łl'• Prasa, Piotrkowska
SPRZJ;.:DAM pilnie rozbite 96
nadwozia „Fiata 125
p"
(1975) . . .Zaporożci." (1976), LOKALU na pracownię po
„118"18"
Nowosolna, Stokowska 15 szukuję . Oferty
(9-17).
12208 g
Prasa. Piotrkowsk„ 9łl.

j

,,FIATA 125" lewe drzwi
przednie - „Skody 100 S"
i „120 L"
kleł
zderzaka
„gaz 24" - nowe sprzedam. Parking strzeżony Zachodnia - Więckowskie
go (10--18).
12401 I(

M-2 umeblowane do ·wynaję<:.1.B . Oferty „11877'• Pra
sa. Piotrkowska 90.

,FIAT 12łl P" odbiór
IV
icwartllł 1978 zamienię
na wcześniejszy. Tel. 219-40.
11834 I(

Ml.ODE małżeństwo poszukuje M-2 - na rok . Płlltne
z g6ry.
Oferty
„12792''
Prasi., Piotrkowska 98.

-------

PRZY.tZEPKĘ

WROCŁAW
trzypokojowe,
telefo11
zamienię.
Łódź.
Czapli 18, Bryl.
1594 k

bagażową

do samochodu osobowego
- sprzedam. Ta.trzańska 75
m. łl.
11740 g
CZĘSCI do „VW 1200"
sprzf:Nlm. Tel. 53-03-59 wieczorem.
12611 g
„SKODĘ s 100" (1971) stan
dobry• - sprzedam. Telefon
848-07 Łódź, Buczka 36 m.
15.
12548 &:

ZATRUDNIJ;:
Instalatora
elektryka oraz ucznia. oferty „11820'• Prasa, Piotrkowska 98

NIEMIECKIEGO UC:B4=. Tel.
679-25. Lewandowski.
„SKODĘ Octavi~"
sprze- MA~TYKA a50-ll Bidam. Łódź, Przełajowa ł bel.
12090 g
m. 273.
11935 g

„WAB.:;I'BURGA 311'• sprze- MAT;:)IATYKA 630-35. Klodam. Tel. 787-11, od godz. nowa 13/6 mgr
Pluskow17.
11934 g
ski
9336 11.
„TRABANTA !!Ol" - sprze
dam. ~ódź, Podgórna 70 m.
28.
11920 g
„VOl,.KSW AGENA Bud 1600" sprzedam. PKWN 27
m. 14.
l19H g
MK" z koszem
Romet"
~owy, Komar używany, wó
zek dziecięcy tanio sprzedam. Oświatowa 27.
1l882 g
„SYRJ>NĘ 105" Lux
sprzedam. Oglądać wtorki, piąt
ki, 111--20, czerwonL 2.

11828

ZATRUDNIĘ
kierowcę
„Fiata" - rencistę na 1/2

etatu. Oferty „11830" Prasa. PJotrkowska 96.
ZATRUDNIĘ na cały i pól

etl>.tu
szwaczki do szycia
konfekcji lekkiej 1 bieliźniarstwa. Tel. 762-39.

POTUEBNY krawiec
na
konf~cję.
Oferty „11733"
Prasa. Piotrkowska 96.
POTCEBNl\ po:imoc
do
dziecka na kil1<a
godZin
dziennie. Tel. 1174-52.

c

„Syrenę" dostawczą. oczekuję propozy-

POSI.e,DAM

CASTROL sprzedam tanio.
Hortensji 4.
11913 g

JUNl\KA z wózkiem bo·
cznym - sprzedam. Łódź,
Odvńca 22 m. 15.
11899 g

CEGLlii białą , potrójną drą
żona sprzedam. Telefon
53-04-63 po 16.
11891 g

PRAWY przedni
błotnik,
prawe drzwi - nowe do
„vw 1200" (1963) - sprzedam. Tel. 53-27-99.
11890 g

p!er•clonek s
brylan.tamt 1,30 i 0,21
czyste. Oferty „11902" Prasa, PiQtrkowska M.

dowego oraz zawodu

SPRZEDAM szczeniaka - li
srebrnego pudla, miniatur- MIESZKANIE do wyndję
ke z 1·odowodem. Telefon cla (qgmek) Zgierz-Cłtełmy,
777-94.
11876 g Grottg<?ra 4 (blisko tram- -· - --· - - - - - - - 1 waju) tel.
16-42-45.
SPRZEDAM meble anty12019 g
czne oojedyńcze, komplety, 1 SŁO~CZNY pokój
przy
sta~e obrazy :>raz inne sta- k lt , ~i j rodzinie
wyroc1e. Kargowa ul. Kośu IJ,r„ ne
.
ciusz1'i 11 woj.
zielono- naJme
lekarzowi na 9~-3
górskie
1;;9; k
lata. Płatne z góry. Ofer- ,
ty ,J.1932" Prasa,
Piotr·
'
kowska 9łl •
ŁAPKl karakułowe, „Pentacon Six TL" sprzedam. LOKALU 20-30 m.
kW.
53-05-20.
12633 g
na cichą pracownię w Ło· - - - - - - - - · dzi lub okolicy - do 20
km (elektryczność,
w.c.,
dobry dojazd)
poszulcuję.
Rłf!ł~ Tel. ir.;zecznościowy 52-31-72

cji. Oferty „11825'• Prasa,
Pic. tr1'owska 90.

SPR~DAM

możiiwościq uzyskania prawa jazdy samocho-

brązo

APARAT „Kijew 15"
sprzedam. T.argowc. 27 m.
9.
11915 g

SADZONKI
chryzantem
wiellcokw!atowych - sprze
dam. Kazimierz Jaszczyk,
ProbQ:<zczewice k. Zgierza,
Podgórna łl C (przy lesie
Dąbrowskim).
11855 g

I

zowy sprzedam. Zii;iersk„ ,
11879 g
142-115.

WKŁAD

BRYLANT czysty 1 k. kuplfl. Oferty .,119ll5" Prasa,
Piotrkowska 96.

na stanowisko

JĘZYKOW

Dziek ain i Rada Wydziału Biolog.ii i Nauk o Ziemi
Uniwersytetu Łód.7lkieg 0 podają do wiadomości, że
w dniu 20 czerwea 1978 roku o g~. 13 w Gmachu
Biologii (ud. S. Banacha 12/16, saJa 126)
odibędzie
się pwbliczna obrona pracy doktorskiej mgir BARBARY DAMSZ na temat:
„Areały
zawierające
DNA i rozwój systemu tylakoidowego w anto.genezie chforopJ.astów liści wybranych gatunków starczy>ków".
PROMOTOR: prof. d ·r hab. Eugenia Miku:J-s:ka
z Uniwersytetru Łódzkiego,
Praca doktorska wraiz z opiniami recenzentów
znajduje się do wiglądu w BibJi.oteee Uniwersytetu Ł6d7ikiego (u!l. Matejki 34). Wstęp na rozprawę
wolny.
1592-lk

JUN&J{A, kosz, części
sprzeqam. 53-28-09.
12004 g

KONKURS

M.ECHANIK SILNIKOW
SPALINOWYCH

-----------~-----~-

Wystawa czynna jest w Zbiorczej Szkole Gmin-

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ! ! l li llllllii

ł

Dziekan i Ba.da Wydziału Mecha.niemego Polltechnikj Łódzkiej podają d·o wiadomości, że dnia
19
czerwca 1978 rokJu ti>oniedttiałek) o godz. 10 w Sałi
Konferencyjnej PL (pawilon Chemii, I pięt.ro, ul.
żwi:'ki 36) od•będzie się publiezna obrona
pracy
doktorskiej mgir STANISŁAWA WOJCIECHA
na
temat: „Stateazność dy·n amic.zna ortotiropowej pły
ty pieścieniowej obciążonej w swej
pias=yźnie
ciśnieniem zmiennym w czasie".
PROMOTOR: doc. dr hab. im. Marek T=bsiki
- Politechnika L6dzka.
Z rozprawą doktorską zapoznać się można w Czytdni Biblioteki Głównej P.oliteehniki ŁódZJkdej.

KOZUCHY 1 futra czyści
my w czerwcu taniej o 10
proc. Termin 3 dni (w lipcu z~'<:lad nieczyn!1y). Specjal!sy.czny Zakład „szop"
Zgierska 74 (14-17).
12338 '
NAPQAWA i przerób złota
14 i lll k. Krótkie terminy,
przy;lccia codziennie. Jerzy Wróblewski, Aleksandrów Łódzki, Armii C%erwon~1 28.

PRZYDZIAŁ „Fiata 125 p
- 1500'' bieżący rok - zamien!r. na przydział „Wartburg11" 1978 ewent.
1979
rok. Oferty „11857" Prasa, UW ĄGAI Zio.pamiętaj ten
adres;
Punkt Usłu&:t>wy
Piotrkowska 96.
Odświeżanie odzieży i obuwia
$ls:órzanego
(licowe) I
RECZNE mycie nadWOZi.
Fredrv 13 od Grunwaldz- cieniowanie obuwia metodą
kiej. Godz. 10-20. Zygadle- garbarską. Zenon Młocek,
wlcz.
1160łl I
Hutora 40.
11851 I

l
1

Fabryce
Samochodowego

,,PO LM O''
w Łodzi, ul.

Przybyszęwskiego

99.

SZKOŁY MIESZCZĄ SIĘ:

w budynku Zasadniczej Szkołr Mechanicznej
nr 1 w Łodzi, ul. Nałkowskiej 2;
• w budynku Zespołu Szkół Zawodowych Zakła
dów Mechanicznych im. J. Strzelczyka w 'Ło
dzi, ul. Rewolucji 1905 r. nr 18.
Kandydaci do klasy I. winni zgłaszać się do S!=?kretariotów szkół przedstawiając dokumenty:
świadectwo ukończenia klasy VII;
wykaz ocen za I półrocze klasy VIII:
świadectwo zdrowia;
4 fotografie;
po zakończeniu roku szkolnego świadectwo
ukończenia szkoły podstawowej.
W czasie trwania nauki zawodu uczniowie otrzymują wynagrodzenie wg obowiązujących przepi·
sów dla naszego przemysłu. Zapisy przyjmowane
są codziennie w godzinach 9-15.
Po zakończeniu nauki w szkole zawodowej
zakład zapewnia uczniom pracę.
Chętni do dalszej nat.1ki kierowani są do 3-letniego Tech n i kum Mechanicznego, znajdującego się
przy zakładzie.
Szczegółowych informacji udzielają szkoły lub
służbo pracowniCza FOS „Polmo"
tel. 402-40
wew. 352.

•

EXPRESSOWA
naprawa ZAK:,.AD Kuśnierski Zofii j 24 Ma.JA zginął na RetklmaSZl/n do szycia.
750-78 I Schlllr.iler przeniesiony z ni zagrodniki
roczny
Goss.
12łl15 g I ul. ?Uwrot na ul. Piotr- I prążkowany bokser z biakowska 132, lewa oficyna, błym krawatem. OdprowaDRUK metodą sitową
parter.
12109 g
dzić z.a
wynagrodzenlem:
rrzyjmuję zamówiema
w
Thaelmanna e m 78 Tel
szybki.eh terminacn. Możli- UPRZEJMIE proszę 0 zgło-1426-53.
· 11938 g ·
wa wsoółpraca z blellźniar- szenie się kierowcy
taks~wem. krawiectw~.m lek- sówki, który dnia 21. IV. ZGINft.Ł biały pudel - ~u
kun. Oferty „12!!04 Prasa, br. w godz. 21_ 21 .30 wiózł czkt.. Odprowadzić naPlotrk,:iwska 98 .
pasaw1cę z centrum Lodzi groda. Marysińska BR m .
na 53.
12029 g
w kierunku Pabti.nlc
SZLIFOWANIE wałów kor- ul. Elbl11sk11 13 (wysz~a do PRZ~~ł..ĄKAŁ się bokser
domu
po
pieniądze).
Adres
bowych, bloków tulei, do·
brązowy pręgowany . Drzyl2059 g
rabianie Uoków, panewek w.w.
mały 12.
12~49 g
do !i!.lników
samochodowych. ciągników dla silni- LETWSKO do wynajęcia, ZGUBIONO
w
centrum
ków „Warszawa", „Fiata d1iałlt1 sprzedam. 221-81.
Łodzi damski zegarek
ze
125" krótkie terminy wyzłotą bransoletką 3 ~zerw
12571 g
konania. warsztat Łódt, LI·
ca br. w godz. przedpołu
tewska 11, tel. 190-10 Zie- DZIECI w Wieku li-10 lat dniowych. Zwrot za wysoliński.
118łl2 g
wynagrodzeniem.
na letnisko przyjmę (las, kim
woda,. okolice Łodzi). Ofer- Łódź. Gdańska 74 m. 33.
ty „ll.951" Prasa, Piotrkow- PRAGNIESZ
szczęśliwego
SIATKE specjallatyczną dla ska se.
małżeństwa? Napisz:
Pryhodowców zwierząt futerwatne
Biuro
„
VENUS••
Kokowych, sic.tkę ogrodzeniową o<az barierki l
ogro- GROtJlfIKI _ przyjmę dzie I szalin, . Czarnieckiego
7.
prześlemy
dzeni:i metalowe - wyko· cl w wieku przeds~kolnym Błyskawicznie
nuje ~kład ślusarski Łódź na letnisko. Tel. grzecznoś- krajowe adresy.
170-p
Stokl czorsztyńska 2 przy ciowy 210-35.
118611 g GROTSIKI-Ustronie
SzoTelefQllicznej. Ławskł.
pena 9 odnajm~ letnisko
11768 I
STANlSł.AW Stasiak, Ji.- blisko stacji.
12819 g
racza 3. zgubił dowód le-- - - - - CYKLINOWANIE - lakle· galizacji taksometru .,Pol- LETNISKO do wyn:.jęcia.
rowanie, zakładanie karni- tax" ,_
12033 g
Tel. 435-33, po 16.
szy własnych. Tel. 814-91
gods. 8-11, lS-18. Jakson.
~"''''~~""'~~~~ ~",::-._'-"~"'~...::
-~~~"-~''-"~
12420 g

I

telewizyjne

POGQ.TOWIE
Sionek, tel. 53-17-10.
11521

I(

ZAKł...~D
Mechaniki Pojazdo'l{ej przyjmuje usługi
w za..tu"es!e spawt.nLa, ogólnego blacharki. Słrykow•
ska 8~ Iwański.

12333 '

lewJzy Jnych.
444-77.

-

anten teWolniak tel.
11281 g

INST~LOWANIE

~

FABRYKA LIN I DRUTU

~

„D R U M E T"
im. Rewolucji Październikowej
we Włocławku

~
~~

~~
~

~

- ~
hafty
Niepodległo
~
~

PLISOWANIE,
ekspres. Plac
ści. Pawilon Rzemiosła, lokal 31. Rybicka.
11814 Ili

.

ZAKLAD Mechaniki
Po·
jazdovyel I spawalnictwa
oferuje swoje
11rywatne
usługi Łódź, ul. Kolińskia~
go 18 (Wjazd od Dekerta Bałuty).
11954 I

~

~

~

~

- ~
campingowa
~

PRZYCZEPA
na ru-c lipiec
potrzebna.
Tel. 388-50. Po godz. 111.
11906 g

CAMPING do
wynaNcie
blisko Kołobrzegu. Informacje: Zgierz, 17 Stycznia
79, bl.. 4 m. 18. Po lłl.
12011 I

.

LET!'{ISKO do wynajęci11 .
Tel. U-03-91 wieczorem.
12114 I

~

~

~
~

~
~
~

~

~
%
~
i

~~

PRZYSTĘPUJE

~

DO ORGANIZOWANIA

ZAKŁADOWEJ ORKIESTRY .

~

DĘTEJ.

W rwiqrku 1 powyższym pro·
simy przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznionej posiadające nie używane lub w dobrym
stanie instrumenty dęte o zgłoszenie oferty sprzedaży pod
adresem:
Fabryka Lin i Drutu „Drumet"
im. Rewolucji Październikowej,
ul. Purmana 26/74
87-800 Wł·ocławek,
tel. 212·21, wewn. 372.
1533-k

~

~~

~
~

~
~

~

,.,
~
~

fil
~

~
~

~

~~~~'-~'-'-'-'-''~''''-''"'''~"'""'~'y::.:-: ~~.::,. ---~,. . .~
.
DZIENNIK POPULARWY nr 129 (9010) 'I

CZWARTEK, I CZERWCA
PROGitAM I
12.03 z kraju 1 ze ~wiat<l. 12.25 Mozalka polsktch melodii. 12.45 Rolniczy kwadrans. l~.00 Konc„rt wiosenny. 13.25 Spotkanle r. folklorem 13.40
„Kącik melomana". 14.00 Studio „Gama" - tran'Smisja z Festlwarn Pioseniti Radzieckie: w Zielonej G.)rze
5tudio
14.20 Studio ,Relaks". 14.25
„Gama" - tran&m. z Z Góry. 15.00
Wiad. 15.05 Korespondencja z zagranicy. 15.10 Stndic „Gama" - t.ransm.
i
z Zielonej Góry. 13.G5 Człowi~k
gawc;da 16.00 ri.„ Jeśrodowisko Tu
dynka. 17.30 Radiokurh,r . 18.00
18.25.
Jedynka. 18.15 „Mundial 78".
Nie tylko dla kierowców 1S.3J Koncert życzeń. 19.00 07.tPnnik w1eczorny. 19.15 Słynne tematy j.;zzowe.
19.33 Wsponunamy festtwo.le opolskie.
dla
20.00 Wiadomości I Informacje
kierowców. 20.05 Reportaż na zamóWienie. 20.20 Wybitni soliści w 1·ei:>ertuarze popularnym 21 OO Z kraju i ze świata 21.20 Kronik;i. b>'ortowa. 21.30 XIV Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze - transmisJa Koncertu Przy .iaźn i. 2=.40 Tu
radio kierowców. 2~Aa Przebc.je na
instrumenty.

1~wodiie 1 obsesję z:robienia „wielkiej kauery
konywanym
w stylu amerykańskim", le't przed samotnościq i ~mierciq.

Pośmiertny kult Ooude' a Francoi1s
Gdy 15 marca br. pochowano na cmentanu w Dannemol1
aiosenkarza Claude Franc:ois, zwanego ,Clo·Clo" śnlierteł
nie ooraioneqo oradem podcra1 wymiany żarówki, trudno
było arzewidrieć ie rmarly stanie się obiektem niezwykłego
~ułtu. niewso61m;emeao do jego iyciowef kariery Cme„1:111
iesł nstemotvCTnie odwiedtonv prrez tłumy . Kobiety, od na·
<lola!~~ do oań rnoełnie doirzałych, składała . na ąrobie bu
obrvwnla< l"dnoCTeśnie ołatki posadzonych przet ro~letv
drine tół. które urbiernia iako „relikwie". Odwiedzany ;est
teł wiei~ki dom oiosenkaria ł wieiowiec, w którym miesdca 1
w Parviu.
w cioau trzech tygodni od smiercl piosenkarza, ukazały się
oozvcie wydawnicte, m. in. trzy ksiqłki poświęcone jemu:
„Claude Franc;oi1, te llien
.,Une idole nommo'e Clo·Clo"
oime" co <łonowi oarafrarę ieqo piosenki „Le mat aime„
ora1 o Ibum . Claude Franco is Story''. Pubtikacfe le mówią
mnlei więcei to samo: o miłości oiosenkarza da matki, a ie·
CIO umiłowaniu nrocv. o charakterze, łq:czqcym cechy mena·
diera 1 kaorvsami księcia, dążenie do doskonałości w WJ·

Ani repertuar, ani głos Claude Frnnc:ois nie wyjaśniai<1
pnyc1yn tak wielkiego rainteresowania i 'woistego kultu po·
imiertnego, Dysponowal głosem miło brzmiącym umiał 'łim
operować, ale - nie był to głos wyróiniaiący się lego wiei
biciele twierdzą. ie u iródel u:kcesu. leiy autentyczne raan·
qaiowanie piosenkarza, który pragnqł publiczności dać: & sie·
bie wszystko, do tego stopnia. ie schodził z estrady 1upetn1e

wvp::::a:~ypomniała historię

iycia Clo-Clo: fata w Egipcie,
odzie ojciec pracował w administracit Kanału Sueskiego, na·
nędza w Monte Carlo. występy w orkiestrze po
stępnie ~mierci oico i marzenia, aby dać: matce bogactwo i spokój.
Pierwua miłość, zakończona małieństwern, ldóre ~rybko roz·
padło się r J>owodu niewierności iony. Gdy Janet odenła.
Clo·Clo po~tnnowil ro wszelką cenę stać $ie ,kimś" oby
w ten s11osób t:emścić sie. Jako ,iedyne ocarcie tostała ułco·
chana matka, z kt6rq się nie rozstawał Póiniei piosenkarz
dwóch synów, mających obecnie 9 i 10 lat.
został ojcem
Pracował dla nich, wciąż bojąc się przyszłości, klęski 1awo·
dowei. starości i śmierci.

została ofo:et"er.1. darza
kien pierwsza
Jeana-.Satt.istę nriuvcła •. !!'
Na razie jest dosc nicśmiaia. ła później wielokrotnie ustalano JeJ
„oJciec p•>łożenie. Dlatego V''l trzeb<. wytwo się peszy. lecz WJ
minister vbrony na- kluczyć mo?li wość pomyłki dawchrzestny",
nosi spódnicę
porodowej twierdzi i:c gdy o:ajdzie nych nawigatorów Padania
konieczność dowodzenia podo-łdzifl twierdziły hipoteze r1orw„skic:1 uTakiego widoku nigcty dotąd w tem, pudporucznik Ld-:ien nauczy czonych, że wyspa w ciqgu ostatBelgii nie ogladano: 31. III pierw- się wydawać komendy.
nich 200 lat ulcgln prwmieszczesza kobieta w urnii belgijskiej zoniu, przesuwając się o 2.5 km na
maja zachód. Są to echa dawnvch rustała oficerf'm. Byla nia 22-letnia
dniach
pierwszych
W
Jej zaw:>dem ppor. Lekien przestała być iedy- ~hów kontynentów. które spowoFrancoise Lek•en.
cywilnym bvła informatvka. lecz naczką jako oficer belgijski bo- dowały rozkład p·akontynentu nie mo- w1em promowano 48 kobiet - o- Gondwany.
wobec · beirobocia gła dostać pracy, postanowiła więc ficerów w słuźoie zdrowia. Sześciu
pułkownika
spódniczpójść w ślady ojca,
w
,podporucznikńw
tyle kach" otrzymała ma:·ynarka
służby czynnej. Było to o
woŻywe sejsmografy
że je~•enią ubiegłego ro- jenna. W czerwcu ni.>.stąpią d::ilsze
łatwe,
iź armia belgijska promocje oficerskie kobiet.
ku ogłoszono.
poszukuje inform'lt~·ków, a ponieJesienią 1977 r. naJtąpił wybuch
~ do >lużby
waż ppyjm0wane
jednego z większych w świecie
czynnej dzlt>wc·zęta.„
demografów
Niepokoje
wulkanów - Mauno. Loa na HaLekien zoWkrótce F'rancot>e
wajach. Potoki la-wy !•:,łynęły na
stała skierowana rlo podchor4żów
lnajd•1jacc się
miasto Kołaoana
którą
ki dla oficerów rezerwy.
w ·idhgłr,ści kilkuAmerykańscy demograf1Yw ;e po- od WJ.Hkanu
ukończyła. 31 marca w bazie wojli'rancoise ważnie niepok::ją siq spaukiem dziesięciu kilometrów i znisz.:z:vły
Zafraamsber~
skowej
gdyż
wierna przy1·ostu naturalnego. W'>dłul( o- k. Jednak ofiar nie było,
być
pr1vsięg1~:
złożyła
po
i statnich danych współczyoml\ roz- mieszkańcy w kilka l!oclzin
królowi. oosłu~7.ną konstytucji
prawem ludu belgjjskiegq_ służY\: rodczości kształtuje się w grani- j wybuchu porzucili domy i zdą
krajowi. by zapewnić mu wolność cach poniżej 1.9. Dr Chat lcs Wes- 1 żyli wyjechać z miasta. Po protoff, dyrektn- Prmct•t..in Offiee of stu zwierzęta domc.we uprzt-:iziły
i zachować ookój
że ich o grożącym niebezpiecze!l.stwie:
W armii t:elgijskicj, która przyj- Population · Re>earch uważa.
zwrńciło
Francoise Le· jest to Wynik powszecł-riie , stoso- ich dziwne zachowanie
muje dziewczęta,
wanych metod kontroli urodzeń , uwagę właścicieli.
częstych poronień uraz stylu życia
potrzeby
uwzględniającego
nie
zawierania zwLizk/,w małżens"k:ich.
Gipsowy pa·pier
Zdaniem ek'lpertów bior<! C pod uwagę nawet procesy imigracyjne,
w wyniku którycri d ·, USA bę
z japo1'iskiego miaSpecjaliści
dzie pnybywało roczni·~ okofo 400
oguiotrwa!y
tys. osób, należy się ticzvć z tym, sta Kobe otrzymali
to
lat papier z gipsu. Nowy papie1
Źe w ciągu najbli:'.sącb 50
liczba ludn .: ści Stannw Zjednoczo- uboczny proclukt po\%tający przy
przestani" w2rastać, a od
nych
przemysło
gaz;ow
roku 2020 będzie stopniowo mala- o<"zyszczaniu
wych. Zwykle w 1.a:tąd:>:enia.:h oła.
czyszczających korzysta się z wapna, które wchłania ~oajclując•' się
Wędrująca wyspa
w dymie zwiazki a.dr ki i przekształca się w gips. Spe\'jaliSLl jaucz:onych
norweskich
Grupa
niedawno badania pońscy zm"enili konstrukcję trlprzeprowadziła
Boo 1eta. stalacii oczvszczającej i zainstalona niewielkiej wyspie
w pobliżu atl:mty<'kich wali w mej sp0cjaJnv katal1·wtor,
położonej
wybrzeży Antarkt.?dy . .::'elem wypo czym zaczęli twor zvr dwa roprawy było założenit- star.:ji meteorologicznej oraz przcprowa0.7~nie dzaje gipsowvcb kry:::ltałów. Przy
i bioln2ic2- ogrzewaniu od 200 GO 800 5'.opni
badań geologJcznych
że z igiełkowatyt·h
Okazało się jednak,
nych.
Jut niedlu.go ł my będziemy
oki y~ztalów
wyspa znajduie sii; w inrivm mi<•jplażach.
ni:dmor-~Jclcl1
bh1a111ć po
nierozscu niź ją oznaczono na starych trzymuje się niPpaln„ i
CAF - AP
Wv$pa została odkryta puszczalne gipsowe włókna, z któmapach.
w 1739 r. przez francuskiego że- rych
można wy1 abiać papier.

Gdy podporucznik

I

19.00 S. Miaskowski: „Burubabajr czyli na drol(ach Afgo.nlstanu". 1& 15
Pocztówka dźwiekowa z Paryża 19.30
Ekspresem przez świat. 19.35 Opera
tygodnia - G. Rossini: .,Włoszka w
Algierze". 19.50 .,Bajlta o Nowym
.Jorku" _ odc . pow. 20.00 Mini-max.
~0.35 Przygody z archeolo!(lą. 21.00
RemlniSc-encje muzyczne: Opus 4
Haendla Malcolma I tnnych. 22.00
Fakty dnia. 22.08 GwlazdA siedmiu
Olivia Newton-John.
wieczorów 22.15 interradio. 23.00 z. Malynlcz remłodości". 23.05 Mlę
do
,Ode
cytuje
dZY' dniem a snem.
PROGRAM IV
12.00 Wiad. 12.05 J Wański - Symfonia G-dur. 12.25 Wlad. (L). 12.28
Chwila muzyki. 12.30 „Za granicami
miast" - mag. (L). 12.45 Giełda
płyt. 13.00 Lekcja jęz. hiszpal'lsklego.
13 15 Hiszpańskie tc.ńce ludowe. 13.30
T~t studio Stereo (stereo). 'IS.OO Wlad.
15.05 Teatr PR: ll ,Polów'• - słuch.
w Sokorskiego. 2) „Obrońca" sł~ch L Proroka. 16.00 Wiad. 16.05
nauka t technika w krajach socJalistycznych. 16.25 Lekcja jęz . niernleckiego.· 16.40 Aktualności dnia (Ł).
16.55 Chwila muzyki (Ł). 17.00 .,Przed
koncertem w Filharmonii" - informacja E Oulskie11:0 (Łl. 17 15 Kalejdoskop muzycznv (Ł). 18.00 Z cyk~11
„Nasze spri.wy" (L). 18.10 Łódzkie
zespoły rozrywkowe (Ll 18.2~ „Kosmiczny człowiek'' - aud. z telefon. udziałem słu<"haczv. 19.15 Lekrja J~z.
rosyjskiego. 19.30 wszystkie sonaty
fortepianowe Beethovena w najnowszym nagraniu R. Woodwarda . 20.10
Motety Adriana Willaerta. 20.55 .Horyzonty muzyki" 21.35 Sonaty na flet
i basso continuo J . S Bacha 22.is
Postawy f wzorv. 22.25 Radiowo-TV
Szkoła średnia dla Pracujących 22.~
C L. Buchardo ...._ „Lekarz" - argentyńska pieśń ludowa. 22.55 Wlad.

PROGRAM IJ

Na festiwal filmowy do Cri:n-ies
najba,dziei
rown!cź
alctor!ca ! Jnodel/l:a ame<ttórą
~·'.twcett,
ryl.:ańs\a Far1·ah
w l<zlka g1Jdzin po !rob1en1u .tego >djęcia, atak1tją..:e ttumy w1e~
l;icicli doprowaclzily eto ataku luprzyjechała

kasowa

sterll ...

Kary za zainieczyszczainie
środowiska ropą
Ustawa o wysckicb karach pieza płuka~uc> tanko''· ców
u brzegów Alaski wydana została
Pri:ewid:.ije
USA.
stanif'
tym
w
ona ta"k:ze wysokie grzywny za zanieczystczeniF ropą gruntow. rzek
i jezior. W jednym z j<'j artykulów mówi sie. ż~ t;::k samo ostro
będą ka•·ane osoby, l<"tćire nie za;urząd zen
sian
o
troszczą sii;
służący· h do wydobywania 1 przeróbki ropy naftowej, jak tez w
wycieku, spowodowawypadku
nia US7.kodzPnza tankcwca. przewodów naftowych, cystel'ln, ostrE'
sankcjP bedą stoi.owi..n~ za urnyśl
produktów
lub
~Y spust ropy
r.aftowvch.
nic:żny-.;b

11.30 Wiad. 11.35 Radiowa Poradnia
Rodzinn a. 11.40 Muzy;,'ł spod strzechy. 12.05 Jan Wański - Sy:nfonia
do
G-dur na motywach uw"rtury
opery ,Kqilotek". 12.25 Wiad. (L).
12.28 Chwila muzyki CL) 12.a~ „Za
granicami miast" - mag. (ŁI n.45
Od poloneza do mazur'l. l3 oo Ludzie
13.10
mal'datem.
społecznym
ze
M. Gomółka - Melodie na Psałterz
Polski do tel<stu J K'>chunowskiego.
l:uo Wlad. 13.35 Ze wsi i o ws•. 13 50
- Taric:'> l1iazpańskie.
J. Massenet
le;iiej, nowocześmeJ.
H.10 Więcej,
14.25 Muzyka Teler.1~nna. 15.30 Studio Plus. 16.10 Sylwetka lrnmpozytora: Crzegor? Fit„lbt>rg i6.40 Aktual16.55 Chwila muzyności dnia (L)
ki CL). 17.00 Twdrze janu. 17.20 „Są
o
dy nieostateczne. czyli niepoed
ooezjl i poetac-h". 17 4? „Agata" rep. literacki 18.00 Nowe na~~ania
na
radiowe - M. RavP.l - Sonat::
skrzypce i wiolonczelę. 18 25 Plf'biEcJ1a
scyt Studia .,Garna" 18.30
18.40 Sladem Inwestowanych
dnia.
miliardów. rn.oo K~n~ert wieczorny.
19.-10 Dźwiękowy Pla.cat Rekl:anowy
19.55 Katalog Wydawniczy. 20.00 Studio Relaks. 20.20 Rubinstein - gra
z Kwartetem „GuarnPri„ 21.30 Wiad.
Mój ojciec"
i inf. sportowe 21 40
- wspomnle'lia wandy Melcei 21.~o
Promenada. 22.~~ K>iązlri, ktore na
Was czekają 22 .40 Li~ty z teetrów
Nr 143. 23.10 C. Mont.-verd.i - Magnlficat secondo 23.30 Wiad. 23.35 Co
słychać w świecie. 2óAO Muzyka na
dobranoc.

TELEWIZJA
PROGRAM I
6.00 RTSS - języ:< µolski. sem. 4.
RTSS - matematyka, sem. 4.
Studio Suort - Mundial 78
sprawozdanie z meczów: A.ustrla Szwecja, Brazylia - Hłs~pania. SzkoPeru
. Iran Holandia
cja
(powt.) 12.45 RTS$ - Język" polski,
sem. 2. 13.25 RTSS - matematyk_.,
sem. 2. 15.QO Melodie - rapsod'e wę
gierskie F. Liszta. 15 30 ,BH-.t rto kina" - program pub!. 16.ryo Dziennik. 16.10 Obiektyw ~6.30 Ekran z
Bratkiem oraz film Walta Disneya
6.30
9.30

..Concho''

pt.

PROGRAM Ill
Za
tonac.h trójki. 12.25
13.00 Powtorka z rozkierownicą.
,Miasto szcześliwych
rywki. 13.50
odc. pow i" Kozika.
miłości"
14.00 Muzyka z hiszpańskim r„dowodem. 15.00 Eksoresem przez świat.
mełody Jka
Powraca.ląc;.
i,r.DS
„Let•s fali \n love" 15 40 Rozszylrowujemy piosenki. 16.00 Gorzki ~mak
rep. 16.20 l\1u7ykobra
zwyr!ęstwa" nie 16 45 Nasz rok 78 17 oo F.kspresem przez świat 17.05 Muzyczna ooczta UKF 17 40 wszystkie drogi proNashville 18.10 Polityka
wadzą do
dla wszystkich. 16.2S czas relaksu.
11.30 W

Z

głębokim

zmarł

l7.S5

(l<oL)

,,P.:.trol".

18.20 „Sonda" - Ryby 18.50 !i.&dzlmy rolnikom 19.00 Dobranoc. 19.10
Siódemka. 19.30 Wieczór z dzienni·
„T~le
l<iem. 20.30 Kinc L"tme ,ZaęJuą! Peter Schnok"
fon 110" 21.30
·- film fab prod. TV NRD.
F!'stlwal Piuseni<I Ra·izieckfoj
Koncert przyjaźni. 22.~5 Pegaz. 23.20
Dziennik.
PROGRAM

Il

16.05 „Parajl'ra(y I rny" 16.35 Afryka bez maski. 1·1.10 „nwie ::iry~ady"
- program puol l"l.4~ M.::e:; zyn morski - Wielka tnama. •8.10 .,t.1..k tę
czy" - odc 1 pt. .,$m•crc na szczyfV CSRS.
cie" - fllm fat• prod
!U.OO Progra -„ lokalny. 19.20 fl~:mra
19.30 W1"cz0r z '17.ien.itkiPr:'.I.
noc.
21 OO
20.30 NURT - p<•rlai,:ogfka.
NURT - prdagc.gik~ 21. :,c Nt'RT 22.U
pedagogika 22 05 2~ ~ntizlny.
f"ilm Latarni Czdr11nl<sii;<'<iej · .. Mifilm fab. ;>r'>!'I '"ęg
łość" -

talem za.wiadamiamy. ie dnia 2 czerwca 1971 roku

mgr JAN WALEWSKI
były

dyrektor Bibliot<'ki Głównej Politechniki Łó~zkiel.
o wielk1eb zal<'tarh chaTa!<teru.

Zmarł

• Odznaczony byt

Złettym

Krzyźem

Człowiek

ZaS!ug; z l\lieczami,

Knvźeni Partyzanckim i innym1 odznaczeniam i wojskowymi.

Wyrazy serderznego wspólczucia Ro<ł7inle Zmarleg 0 składają:

Przełożyli
C. BoUtbo

Na szczęście nikt tego nie
Gjerde.
Zmieszanie '3catona jakby

MańtJma

spostr7.oegł,

dzy rozsianymi wysepkami. ni~które z .nich_ były ledwie wystającymi z morza poszarp~nym1 skał!im1 .. widać było mnóstw?

A. i M Grabowscy
Productions Lad 1975.

znaczków wskazujących mieJsca, i:dz1e k1edvś zatonęły statJi:i.
Było tu niebezpiecznie i z pewnością nif!!dzie nie dałoby się
..
•
przybić i zejść na ląd z pasaże1·em.
w najgorszym wypadku ładun_ek mógł wybuchnąc w_ chwil!~
gdy skończy się tapalnlk, w naJlepSzym - w mome~c1e ode~
wania się od kadłuba Z takimi kartami w i·ęku me gra się
.
.
w pokera, jak mógłby powiedzieć Drake.
Odwrócił się. - Wypchnąć cały balast - polecił. - Ptzeg;łę
bić w górę, jak tylko się da. Zmnieiszvć obroty do dwoch
·k·
b"
·
.
węzłów.
Powietrze z natarczywym sykiem. wdarło_ si~ . do z 1orni ow
balastowych, pokład przechylił się Jeszcze s1lmeJ. a boczny ła.
dunek do połowy wynurzył się z wodv. .
Seaton ujął telefon pokładowy. - Ric~ard? . - odezwał si~.
- Nadmuchaj kamizelkę ratunkową .. Bvc moze trzeba będzie
·ed · ł
opuścić łódź.
- Zabierz profesora Gjerde tul górny t:JOk~ad -:- powt zia
twona
usiądę
do Drake'a. - Jak tylko ustawisz prze2łęb1eme,
im miejscu.
- Gotowe. - Drake oddychał ciężko. Rozejrzał się z roz-

nikt oprócz profesora

paczą.

tchnęło w niego źycle. Podp1era:ąc
rękoma. gdvż łódź podrygiwała ostro w głębokiej dolinie
fali, przecisnął się obok stolika nawigacyjnego i zawoldł: się
Zupełnie :?:apnmniałem. kapitanie. Mam pforsiówką zdaje
z brandv - ?:acząl przeszukiwać brudny i zmięt) płasz.:z. .
Seaton już ~h~iał odmńwić, kiedv Gierd<• do:zucił nie~yraz
nie: - Muszę gdzieś ją mieć. Nina kazała mi Ją schowac przed
innymi - Wreszcie z wewnętrznej kieszeni wydobył małą butelkę I powiedział : - Jest!
Seaton wpatrzył gię w przestrzeli, a jego wargi ułożyły się
tak jakby miał wvmówić jej imię. Nina.
Wziął butPlk~ przytknął do ust i strużka brandy pociekła

. \
.
.
- Idź ty, kapitanie. Ja zostanę.
Seatoo uśmiechnął się posępnie. - W takim stame? Nie był
bym w stanie zrobić nawet trzech_ metrów. Rus~aj s~ę ~ d_oChoc1az raz r.rób. lak c1 mo"".1ę_.
rzucił ostrzejszym tonem. Pochwycił spojrzenie profesora, którego Drake popychał JUZ
świetle centralki Gjerde
słabym
w
w stronę włazu. Nawet
wyglądał jak chodzący trup. Musi to bvć dla niego sto razy
.
gorsze. pomyślał Seat?n.
zwrócił się do
- Potrzebuję kogos na ochotnika, Alec
Go ·
·
.
Jenkyna.
tow,
- Ciekawe kto to będzie? - Jenkvn zaśmiał się. panie kapitai'.iie. Kurs trzy-dwa·zero. Naimniejsze obroty.
Seatoo słyszał, jak pozostali posuwają si~ ni~zdarnie po gór-;
nym pokładzie. Musiało tam być cholerme zimno. ale w teJ
.
,
.
chwili nie miało to już znaczenia.
Ponownie sięgnął po telefon. "7 Geoff? ~da chwil~ spr?buJę
ty~
~i
~zost:tłe
~yb_uchme.
Jeśli
..
pozbyć się naszego skarbu
ko powiedzieć że miło m1 było cieb1e ooznac. Ji:sll. zas doJrzeje dopiero wtedy, gdy zacznie tonać. to oberwiecie . tr~hę,
ale przy odrobinie szczęścia powinn iście dotrzeć do n.aJbltz.sze.
.
. .
.
go lądu.
, Dobiegł go jakby szloch 1 domyślił się, ze to GJerde. - W porzadku, Alec. - Wyłączył telefon. - Zostaw ster.
jenkyn podszedł do urządzenia zwalniaiącego i splunął w rę:
kawice. - Za to, co nas wkrótce czeka ... - Spojrzał Seatonow1
prosto w oczy. - Fajny z pana gość. pa.nie kapitanie.
- Ty też nie jesteś najgorszy.
Jenkyn odwrócił się I schwycił oburacz obręcz, Do wybuchu
ładunku pozostawało jeszcze piętnaście minut. Takze tego pod

się

mu po fęzvku . T<> było cudowne
oowiedział przyglą
Proszę dał po trochu wszystkim Przvkro. bvło n:i nieg~ patrzeć.
dając -;ię twarzy orotesora.
Gjerdf' miał taka minę. jak gdyby 111ę spodziewał, ze Seaton
uderzy go w twai·z.
- n7.ieki . kolf'go. - Jenkyn z wdzięcznościa t?rzyjmując pier'iówkę , nii> odrvwał wzroku od powtarzacza zyrokompasu.
nraki> '7Vbko orzełknął swoja porcję i podziekował skinieniem
Seaton pomyślał,
głowv. C:zy był skrępowany? Zakłopatany?
~e w ~fągu minionvch godzin trudno bvło oogodz:ic się z myśla i<' zna się tak clobru clrueiel(o człowieka.
°Dotarł do ~wu ; oparł ~ię na nim. czuiac jak bijące serce
.,liliputa" wprawia w drźenie wręgi, stół nawigacyjny i jego
wła~ni> c-iało . ·
Z pocJwl,jną dokładnością przestudiował mapę. sprawclzając
po kołPi wszystkie naniesione przez Nivena krzvżyki, z:naczą
ce trasę. ktńrą przr>bvli płvnął'.' do Bereen Czas mijał szybko.
Trzeba było podjąć decyzję. J to 1araz. Przvirzał się najbliższej
wysepce. Za nią i pozocstałymf rozpościerało się mprze. Pom ię-

pływającxm dźwigiem.
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PRACOWNICY BIBLIOTEKI
POLITECHllólKI L0DZKTEJ

GŁOWNEJ

W dniu 6 czerwca 19i8 roku Po krótkich, lecz ciętkieh cierpieniart; zma.rła w wieku lat 79, na~za najukochańsza Matka, Babcia
ł Prababcia
P.
ś. t

WERONIKA FILIPIAK
z domu KOW/\f.EWSKA,
( vot.o KrF.RO~CZAK.
Pogrzeb odbę-dzie się w dniu 8 c-zerwca br. o g.odz. 15.31
na
cmenta.rzu rzym.-kat. św. Wojcieeha orzv ul. Kurczaki, o czym powia.damiaia
CORKA. zrĘC. WNUKI i PRAWNUK[
Z głębokim bólem zawiadamiamy. te dnia fi czerwca 19i8 roku
23 nasz najukochańszy Mąż, Brat i Syn

zmarł, przeżyws.zy lat

$.

LECH

t

P.

BIAŁECKI

żywliwych pamięci Zmarłego zawiadamiamy_ że pogrzeb odbę
dzie się dnia 9 C%erwca 1978 roku o godz. 17 na cmentanu - Doczęść katolicka).
ły (Komunalny ŻONA,

OJCIEC. BRAT BRATOWA
RODZTNA
zmarł

W dniu 6 czerwca 1978 roku
i Ojciec

droższy Mąż

$.

t

nagle w

i POZOSTAŁA

wi~ku

53 lat nasz naj-

P.

ZBIGNIEW WŁODARCZYK
w.re.loletnj pracownik Wytwórni Filmowej ,,Semafor"
Filmów Fabularnych w Lod:ti.

Wytwórni

na
U~zygtośei falobne odbędą się dnia 8 c-zerwca 1978 roku
o
ementuzu św. Franciszka przy ul. R.zgow1>kiej 0 godz. 12.30,
czym p.owiMlamiają pogrążone w ro-zpaczy
Pre»imy o

nie.składanie

k-0ndolencji.

ŻONA. C0RKA i RODZINA

Z głębokim tatem za.wiadamlamy. ie rlnla 6 czerwca
zmarła po długich i cięż:kich c1e-rpieniaeh, przeźy~zy
ś.

t

1978 roku
lat 78

P.

MARIA KLIMKIEWICZ
1 domu ZROST.
łlsza odbędzie się dnia 9 czerwca br. o godz. 15.20. wyprowadzenie drcn;ich oam zwłok nastąpi 0 godz. 16 z kościoła Najświ~sze.
go Serca Jezusowego przy ul. Retkińsklej 127. o czym z głębok>im
smutkiem zawia,damiają
MĄŻ, CORKA, zrĘC . WNUKI I PRA WNUCZEiK
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