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80 rocznica urodzin
Zofii Marchlewskiei
obchodziła
urodzin
SO-rocznicę
30 bm. działaczka międzynarodo
wego i polskiego ruchu ' robotniczego, pisarka i dziennikarka. Zofia Marchlewska, córka jednego
z najwybitniejszych rewolucjonistów polskich - Juliana Marchlewskiego.
Z okazji jubileuszu zasłużonej
działaczki, list z serdecznymi gratulacjami przesłał T sekretarz KC
PZPR. Edward Gierek.
jubilatka
życzenia i gratulacje
otrzymała także od sekretarza KC,
I sekretarza Komitetu Warszawskiego PZPR. Alojzego Karkoszki.
W dniu urodzin Zofię Marchlewską odwiedziły delel(acje z warszawskich zakładów pracy, szkół,
noszących Imię jej ojca, instytucji
i organizacji społecznych.

Edward Gierek zwizytą

czwartek, 31 sierpnia 1978 roku
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I sekretarz KC PZPR zaznajomił
również z działaniem nowego
typu deszczowni, demonstrowanej
orzez konstruktorów z Inowrocław
>k; e j Fabryki „Agromet-Inofama".
Następnie Edward Gierek za~
znał się z postępami robót na b'U1owie Wytwórni Sody Cięilkiej w
Inowrocławiu, której rozruch technologiczny nastąpić ma w IV
kwartale· br. Fabryka ta - zaliczana do inwestycji szczególnie
ważnych dla gosJX>darki narodowej
rocznie 460
wytwarzać będzie
tys, ton półproduktu dla kilku gaezi orzemvsłu. a jednocześnie z odoadów Posodowvch - 330 tys.
ton kredy nawozowej dla rolnictwa.
e:ościem
E. Giex;ek był także
mieszkańców największego osiedla
mieszkaniowe110 Inowrocławia
„P iastowskie110".
zgotowała
przyjęc i e
Serdeczne
Edwardowi Gierkowi przodująca
załol!'a o<>lsk iel!O pri~ mysłu szklarskiego - Huty Szkła „Irena". Jej
· równa soecialnośc i a jest obecnie
orodukcja kryształów. W ostatnich
oaru latach - dzięki rozbudowie huta wielokrotnie zwieksz v ła wyrób szkła dla gospotiarstw domowvch. E. Gierek zaPoznał się z
warunkami Pracy i życia załogi.
Na zakończen i e wizyty w woj.
bydgoskim T sekretarz KC PZPR
z Egzekutywą KW
się
spotkał
PZPR w Bydgoszczy.

c:roraj, 30 bm. I sekretarz
KC PZPR ,..- Edward Gierek przebywał w woj , bydtowarzystwie
W
goskim.
l(ospodar.zy województwa odwiedził
on wzorowe Państwowe Przedsię
Rolnej w
biorstwo G<>spodarki
Chwaliszewie na Pałukach; spOtkał się tutaj z brygadą kombajnwtów przedsiebiorstwa, oracująI cych w polu przy sprzęcie oszenic:v.

W

się

Przygotowania
do Święta Plonów
Na kolejnym posiedzeniu Komite·
tu Ori;anlzacvlnei:o centralnych do·
które odbyło śie 30 bm. w
Olsztynie, oc.-eniono stan urzygotodo uroczystości Swieta Plonów.1 liC:ll!Dfiiil'llllZIES11BE:>:::::Z1:i~~~=3lr!.1!11!'.~::i::;;:;=:=;=:o::=:z;mn
wań
W catym województwie trwają o- I'
statnie przye;otowanta do tej tmpreosiedla I ulice w
zy. Odnowiono
zagrody wiejskie.
miastach oraz
Trwają ostatnie prace wykończenio·
we I kosmetyczne przy nowym sta·
sportowego .Stomil"
dłonie klubu
na ktOrym odbędą sle l(lówne uroczystości dożynkowe, nal.i widowi- l 1••••E•l!E!IS·B~!:l~lm~:1.1iilt0ilSlb•!&.l&Lf.in::::;%:::'!:&%iE531~:!
nowoczesnego uskowo-sportowej
żynek,

samorządu

kładu

robotniczego

lł;<>munlka<'Ylnego.

Solidnie przygotowu.Je siei do dotynek wieś olsztyńska . M. in. przekroczone !ut tos•slo doiynkowe zozwl~k•zenia w br. ho·
bowiązanie
chlewnej o 60 tys.
dowll trzody
sztuk.
Obradom Komitetu Orl'!anizacyjnego centramyc" dożyn<'k pnewodniczył I sekretut KW PZPR w Olsztynie - Edmund Wojnowski.

Uczestnicy obradującej w stolicy
Danii Młe<lzyna1 odowe1 Konferencji
Rucr.u Oporu w Wojnie
Członkó"'
1939 1945 uchwalili we wtorek 1ektore• apelują do r~ą
w
zol11c.le.
du RFN bv wv~tąolł z mtcjatywa
w sprawie orzedh1żen\a okresu ści
gania zbrodniarzy wojenovch . Zgodnie z ustawa Bundestaitu okres ten
upływa w RFN z końcem 1979 roku.

Tornado

Memphis

się w zakładach pracy wybory ro·
Samorządu Robotniczego, W wydz14łacb przedsiębiorstw jednozakładowych, będą zwoływane nara·
dy, na których załogi wybiorą swoich bezpośrednich reprezC'utantów do podstawowego organu samorządu. Wybory, organi-

We wnesnm rozpoczną
botników do Konferencji

zowane pnez ogniwa związkowe. powinny się
tego roku, tak, by KSR już w nowym składzie
plan przedsiębiorstwa na 1979 r.

odbyć
mogła

do konc-~
uchvrnhc

Raport K. Waldheima

I

----.;!

załogi. Będą stanowić I

Sekretarz generalny ONZ, Kurt
Wa ldheim. przedstawlł w środę RaONZ raport,
dzie Bezpieczeństwa
proponuie skierowanie
w którym
żołnierzy oraz 1.200
7.300 oficerów
funkcjonar1usz:11 cywilnych · do nadzorowania wyborów w Namibii.

Warto przypomnieć, że obecnie zaufaniem
składu
w zdecydowanej większości przed- co najmniej t r zecia część
siębiorstw, robotnicy stanowią oo
(Dalszy ciąg na str. 2)
najmniej połowę składu KSR. Są
to członkowie komitetów zakłado
wych PZPR. rad zakładowvch, zarządów ZSMP. NiP.zaleznie od tego, na naradacb wytwórczych co
roku będą wybierani (w głosowa
niu tajnym) robotnicy - przedstawiciele wvdziałów działalności ó<>dstawowej, ludzie o wysokim autosię
cieszący
rvt"ecie osobistvm.

Armia USA w Europie

•
•
•
wzmocniona
znacznie
zostanie

transporterów opancerzonych 1 316
rakiet ulepszonego typu „Hawk".
dostan>e
Lotnictwo amerykańskie
i s:i:tureskadrę myśliwców F-15
przystosowanych
niemieckie C2lasoplsmo „Wehrtech· mowców „A-10"
nik". Zdaniem pisma siły lądowe do walki z czołgami. Oddziały lą
uzupeł
no
719
dodatkowo
roku
dowe otrzymają,
otrzymają w 1979
wych czołgów szturmowych, 914 nienie w postaci 8200 żołnierzy, a
zapasy amunicji zostaną 21większoI
ne o 210 tysięcy ton.

Europie
w
Siły amerykańskie
znacznie wzmocnione w
21ostaną
pisze we
ciągu przyszłego roku uchodnio
wrześniowym numerze

0•"'"".,.•Yl"U

Gromyko - Chaddam

29 bm nad amerykańskim miastem Memphis przeszło tornado, ktO·
re wyrządziło znaczne straty materialne. 30 osób Odniosło obrażenia.
Na zdjęciu: bulwar Elvisa Presleya po prze.Jściu to1·nado.
CAF - Unlfax - telefoto

odbyły się
W środę w Moskwie
spraw
rozmowy m i ędzy ministrem
Andr iejem
ZSRR
zagranicznych
za11 ministrem spraw
Gromyką,
granicznycn Syrii Abd el-Ha llmem
rozmów
cza~ ;e
W
Chaddamem.
szcze~ólną uwage poświęcono oroble
mowi bllskowsch<>dnlemu. Dokonano
wymiany poglądów na niektóre pro
blemy międzynarodowe Interesujące
oble strony Omawiano taku problemy stosunków dwustronnych.

roku
Inauguracja
Uroczysta
szkolnei:o U78/79 odbędzie alę w
ZPSpole Szkół Oę61noktztałeąt'ych
w Gnieinie. 'Irwa1a tuta) o~tat·
nie przygotowani.a. do pierwszego
dzwonka. Na zd'.tęciu: dziedziniec,
qa którym odbędzie sie centralna
roku
Inauguracji
uroczyst~~
szkolnego, Na pierwszym planie
- pomnik Mieszka I I Bolesława
Chrobrego.
CAF - Szyperko

DZIEi

KIESIE·
I

Paulina, Rajmund, Bohdan

Starcia zbrojne w Nikaragui

f

Powstańcy, wśród

Według doniesień z Managui, arktórych znajdu-1
mia nikaraguańska otrzymała roz· .lą się partyzanci z Frontu Wyzwo·
az zaatakowania pozyc.U, kontrolo· lenia Narodow1>1:0 im. Sandino, od
wanych prze7 siły przeciwne reźi· wtorku ~prawu.ta kontrole oad glów
mowi prezydenta Somozy w Mata- nymi punktami
tego Uczącego 60
gaJpie (120 km na północ od sto· tysięcy mieszkaflców miasta.
Siły porządkowe,
licy Nikaragui)
złotone z piechoty I wojsk zmotoWszelka łączność miedzy Matagal·
przez pą, a Manai;uą zos1a1a przerwana.
ryzowanych oraz wspleralle
lotnictwo, przystąpiły do ataku o Agencje sygnalizują starcia również
w innych miastach Nikaragui.
godz. 8.50 czasu lokalnego.

w dniu

zachmurzenie duże, z wiekszymi przejaśnieniami. Temp, od
8 do 16 st. Wiatry słabe i umiar·
kowane, z kierunków zachodnich.
Ciśnienie o god:z. 19 wynosiło
984,0 hPa (738,1 mm).

1443
szy 1963
cuski
1908

-Kontynuujemy dziś druk fragmentów nowej książki
prof. dr hab. Włodzimierza Kowalskiego pt. „Rok'
1918". która wkrótce ukaże się nakładem KAW. Autor w sposób wnikliwy ukazuje P.rzebieg wydarzeń ści
śle związanych z odzyskaniem niepodległości przez
Polskę, co czyni tę pracę szczególnie aktualnq i ciekawą w roku 60-lecio powstania li Rzeczypospolitej.

dslsił',łsaym dla f.odzi
nas&ępuią1·:i pogodę:

Pta.PWidujp

- Ur. R. Agricola Starfilolog ! filozof
- Zm. G, Brauque, franmalarz i grafik
- Ur. W. Saroyan, pillarz

amerykański

1939 - Prowokacja hitlerowska w radiostacji gliwickiej,

Lepiej czasami
wcale niż myśleć
błądzić.

Panie Dmowski! Ma Pan głos.
Tymi słowv 1'0zpoczął Clemen·
ceau posiedL.enle Rady Dziesięciu
29 stycznia 1919 coku, na które za·
proswno Ornowskiego i Piltza.
. Dmowski był zaskoczony takim
przedmiotu
znał
nie
wstępPm.
posiedt.enla. a cel zaproszenia nie
został

~konkr<'tyzowany.

- . M6w Pan o sprawie poL~kiejl
- dodał Clem<!nceau widząc konsternację delegata Polski.
- Zaprosłllśmv Pana - wtrącił
Wilson - by '1owiedzieć się , co się
jej
dziejP w Polsce?„. jakle są
potrzeby!... w czym możemy jej
pomlic?
Tera2 wreszcie Dmowski uchwyc ił wła6clwv kierunek i rozpoczął
po
długi referat. mówił najpierw
po
powtarzał
francusku . pot<im
angit>lsku. Był to jakby długi tour
najwat.niej·
o
d'hori7.on . trakt •1jący
szych problema~h wewnętrznych i
międzynarodowych Pol ki, przery·
konkr· etyzującyml
wan:v niekiedy
pytaniami uczestników sootkania.
W części wstępnej zarejestrowanej or-zez stenogramy franctVkie I
amervkańskłe. 'it>legat poh;kl skon·
uwagę na aktualnych
centrował
w
stoounkacb polskcrnit>mieckich
przez
aspekcie nlewykonywania
postanowień
niemieckie
władze
konwencji rozejmowej.
mówił
Wojska ni„miec-kie
obnary
Dmowski - ewakuując
wsrhodnle, grabią I masakrują ludność, nie uznają pozycji admini·

ochronną. a w r swej pełnej świadomości narodowej.
Piłsudski Cóż w takim wypadku winno 1ta·
komendant
warszawie
nad socjalistyczny, Bvł to nowlć podstawę do wykreślenia gra·
nic Polski? Jest jedna metoda po·
istnleJacej 1ytuacJi chwyt na
w
pewno zręczny, ale mimo to, ro:ąd stępowania: przyjęcie jako punktu
ten napotkał od początku powazne wyjścia granic Polski z roku 1'172
i na tej podstawie dokonanie odpotrudności.
Pa.nie Dmowski - odezwał si ę wiednich zmian.
Dmowski nie dokończył. swego
niech
znowu Clemenceau - teraz
expose, Clemenceau ogłosił przerPan powie o granicach.
.
Zaproszenie to nie podobało się wę.
'?~rady ~tały wz_n ow1one o got esprawy
Wilsonowi, który
rytorialne chciał dyskutować w in- dzm!e 15 1. Dmowski kontynuował
.
nym porządku, ale - jak zauwa· SWÓJ wywód. .
- Teraz gramce z Niemcami. Otóż
w miarę rozwijania
żył Piltz Dmowskiego kW~estia polsko-niemiecka _nad. Bał·
tego tematu przez
. ty_kiem została tak przez h1storię za.
··
· t
wikłana, że nie można jej dzisiaj
prezy d ~n t wydawał się racic po
rozstrzygnąć bez niczyjej krzywdy.
przednią rezerwę.
z Albo niemiecka wyspa w Prusach
Dmowski ro~poc:zą.ł od sporu
WschodJticb wraz z Królewcem bę
Czech06łowacją, oóźniej sta;ał się dzie odcięta od swej ojczyzny,
albo
odpowiedzieć na postawione przez sięgająca
polska
ludność
morza
siebie pytanie: jak ma wyglądać w Prusach zachodnich będzie wy·
stawiona na zagładę, a 25-millonowy
wskrzeszona Polska?
dostępn do Bał·
- Jeat to temat skomplikowany naród -pozbawiony
tci zaś będzie krzywdą.
I tructny, studiując bowiem historię. tyku
mo:tna stwierdzić, te w pewnym z którą tamta mierzyć się nie mo·
okresie Polska stanowiła królestwo że. Co prawda - są ludzie, którzy
państwo wolą krzywdę polską„„ przecież oni
wlębze. ni:I: jakiekolwiek
tak długo byU krzywdzeni, te mieli
w Europie,
czas się do tego prz~wyczaićl
jaka
Jetell dziś padnie pytanie.
- Ile lic:r;y ludność okręgu krójest ludno~ Francji lub Włoch lub
Clemenwtrącił
wystarczy l Wieckiego? Innego kraju,
każdego
Piłsudskiego.
staty· ceau.
pracę
otworzyć jakąkolwiek
zamfoszkany
- Rejon ten jest
- Tak. jak to wygląda obecnle, styczną, by ' dowiedzieć się, Ue miwszystkich lionów Jest Francuzów, ile Angli- przez półtora miliona Niemców.
ze
otoczeni
Jesteśmy
stron przez rewolucje: rosyjską, wę• ków, a ile Włochów. Inaczej ma sle
„.a ile ludności liczą Prusy
nie ma.ląc ant rzecz, jeśll posta wić to pytanie
niemiecką,
perską
- zapytal Lloyd Geor·
wojska. ani oienlędzy. Cóż mogllśmy w odniesieniu do Polaków. Sa Po· Wschodnie?
ge,
zrobić w teJ sytuacji? ZroblUśmy łO. tacy mieszkający w Polsce, są Po·
milionów, • tym, le
5
Około
co w przyrodzie robią słabe zwierzę· Jacy w Rosji, Austrii. Niemczech, l!l\
samieszkuje
południow~
ta, pozbawione pazurów 1 kłów - łd Polacr, kt6t'Zll' , nie mają. ]eszcze o:zęś6

stracjl polskiej, prsekasują, to obssa
ry oddziałom bolszew1ckim. amow·
ski uwypuklił ten moment. ekspoto rolę Polski w po•
nując przes
Utyce powstrzymania bolszewizmu
I 11wią11ane • tym potn:eby: przyjazd do Polski armil gen. Hallera
I wywarcie presji !Ojuszników tak,
na
by nąd niemiecki cgodził i;ię
przejazd tych wo;tik do Gdańska,
a następnie 11ddał dla tycb celów
Toruń.
linię kolejową Gdańsk t:achodnim
ńa froncie
Niemcy
nznały swoją porażkę, ale oddziały.
które skoncentrowane ~ą na frón·
o
cie wschodnim. maną Jes·1 cze
podbojach: zdają cobie doskonale
sprawę a tego, oo utraciły na zachodzie, ale chCll ntn:ymaó oo ma•
jeśli to możliwe
ją na wsrhodzie sabezpiec.zyó
- p6jió llalej, aby
·
sobie penetrację' RclsJi.
W dalszej części Dmowski scharaktervwwał sytuacjt: polityczną na
ziemiach byłego zaboru rosyjsldego, mówił o rosnących wpływach ·
lewicy. o paiycji PPS. która forsuje program radykalnych przemian,
młlwił bez życzliwości. ·ale Z!! zrozumieniem o roli odegranej przez

przybrallśmy barwę

utworzył

myśle6

nie
głęboko

-

I

(Shaw)

tysięcy
omarem 1wartym 1.200
Polaków.
że
Chcę jeszcze raz podkreśli ć,
przyznanie Polsce wyjśe1a na mokoniecznym
rze jest warunkiem
dla utrzymania w przyszło5ci po- ,
koju.
wywodu 1
W dalszej części tego
delegat Polski skoncentrował uwawygę na okręgu królewieckim
powitdając się za utworzeniem nie
wielkiej republiki handlowt>j, bez
fizycznej z pozostałymi
łączności
częściami Niemiec.

wystąpienia
Ostatnim punktem
perspektywy rozwiązan ia gra·
nic Polski na wschodzie. nmowski
nie był tu konsekwentny: z iednej
strony widział trudności w przyłączeniu obszarów z ludnoŚt'ią etnicznie obcą, z drugiej wypowiadał się
za związkiem Litwy z Polską na
zasadzie autonomii, negował prawa Litwinów i Ukraińców do utwo
rzenia własnej państwowości.
były

Clemenceau, Lloyd George i Wilson nie zabierali głosu, dla nich
granice wschodnie Polski były za·
chodnimi gr·anlcami rosyjskiego sojusznika i chociaż teraz Rosja była nieobecna. to przecież nie stracono naljzfei na klęskę bolszewików i odbudowę białej Rosji. Czy
było
w sytuacji. gdy tak wiele
niewiadomych, można rozstrzygać
(Dalszy

ciąg

na str. $)

-

czyć

ża?„.

Czy

mi pani poży.
grabie i swego mę·

mogłaby

łopatę,

•

•

I -

•
Egipskie propozycje 37 Targi Kraj owe ,,J esłeń 78"
śiietem 11Il"
warszawskin
1rzed
miMładl
I
Łocld.
·na spotkanie w Camp· David DO r O C Z n Y. p r z e g I ą d
lu
n'lóŻ:1Jlprzyałym
mys
·
ze
r
p·
o
deldarację os1ągn1ęc naszeg:
p.rzedłożyć
najwdęcej ~ wairbóśmająca ,stworzyć możliwości

Pi.otrko- Piodobnd.e jaac w 11.oo.Ydl
l"o udeszkaflolOh
wa Trybunalskiego, Sieradza { - ~ w Wan:ziawdie święto
bmtejszycb województw - w naJ- zapawtliada &ię bc,>ga'tó i atrakcy~.
bliższą sobotę i niedzielę warsz&• nd.e, Ó?pni:izalt<tt.y zad'bal.ii o to,
Wiiaey spotkają się w widu mi~J- aiby a jedlnej sibrony ~ć jeuozeslm;iikom
lleach stolicy; na placach, w .... go
.
d
lach wystawowreh l widowisko- Wile jak
wych, na terenMlh rekreaeyjnyeh, (li poUtY=ych, ldeowo-wycllowaw_
na. dorOCtlllym, organJzowall'1!l - czych, pait.rllotyczinyc.h zwi-.nych
jąż po uz siódmy - święcie z przypadającymi w tym rdru
Warszawllikie walłlnymi dll4 11141SZeCo IMi!"Odu !l'OOZlLudu".
„Trybilńy
W t - 60-leoiern ....,,_,_
spotk~~;~ • g~we+~ '""'"ta ..... '-'"··· ~•A•-•
..,...,.:r
„.„
......,. • ...,
"""'"'
.,... ..... AIW
-·~ s.
mi.oeillięcy obo~Qdiz.i SWóje ll() ~- skain.ia P1'2ll!IZ P·ól8kę •n.iJepodi!egl!ośQi
t.e.j Wil~lkilej • - z dlru«Jej uozymiić ze św.iętia
ny, będzie f>ialillłem
prawdziw4 zab~wę 4 rozrywkę.
im~ezy, mii·nalltg'\lfl'IOWalMj _'PQ7A!d
tY'godmdiami w ~ilca!ej ~.

W Aleksandrii odbyło się pod
pr11ew 1>dnictwcm prezydenta An·
w ar.i Sadata posiedzenie najwyi1zego ol'ganu państwa egipskiego Narodowej Rady Bezpieczeństwa.
Minister spraw zagranicznych lb·
rahim Kamei przedstawił gotowy
projekt egipskich propozycji na
trójstronne spotkanie w Stanach
Zjednoczonych z prezydentem Jimmy Carterem i premierem Menacheplem Beginem w Camp David.
ofiojalnych kół rządo
Wedlu·.!?
wych, prodek.t ten zaikłada całko
wite wycofa.nie Izraela ze wszystkich terytoriów oku!J)Owanycb oraz
palestyń
problemu
rozwiązanie
skiego na za<iadzie samostanowienia

.
,
i. uznania praw narodowych. Jed.
,
•
•
nocześnie teii: delegaqja eigLpska za1
tzw.·
mierza
1
1
.
zasad,
kontynuowania d'Wlllstronnych ~mów eg!Jpsko-izraelskich. PrO!POZYC'je te zostały rozesłane do państw
od 10 do 18 września trwa~ będą w Poznaniu !IT Targi Krajowe
a.rab&kfoh utl'zymudących stosunki
„Jesień 78", stanowiąc podstawowe forum roboczych kontaktó'\!
z Ęgi!J:;tem, W obecnY'tll stadium
między przemysłem i handlem. Przedmiotem ekspozycji będą towary rynkowe przeznaczone na zaopatrzenie w I półroczu Pf:ZYprzyigotowań do sipotka.nia w Camo
szłego rnku, a w niektórych branżach na cały rok. Targi b!l~I\
David z,a,ryrowuje się poważna
również okazją do dorocznego pr.zeglądu przy udziale publlcznosc1,
różnica między 'P~clttami egiJpsltim
. osiągnięć naszego przem~łu.
l izrael$ik'im. Wynika ona przede
·-~----·------------,
wszystl!:hn z założenia rządu izra·
elskiego, że ustanowienie o.1mu11Mija dwadzieścia lat od pierwszej turystyczna, biellizna osobista l poczonej autonomii palestyńskiej w
r e jonie Ga:;zv i na zachodni.ni brze- ta<kieij imprezy. I Tairgii Kra,jowe 'ścielowa); Przemysłu Jniewiarsltie- i
gu Jordan.u mo, że nastąipić dopiero .zorganiizowano w marcu 1958 roku. go i Pończoszniczego (wY'l'ObY dzieza pięć lat przv stałej obecności 1Uczestniczyło w nich około 1000 wfa.rskie, ga,Janteryijne, pończoszni(Dokończenie ze str. 1)
a wyni1ki ha.ndiowe cze, i odzieżO!We); Przemysłu Skóizraelskich wojsk na tych tere- wvsta'Wców,
cze prze.ci podjęciem prac nad Pia•
imprezy zaimknęły się kwotą 935 rzanego (obuwie tekstylne i skó- KSR. Jest rzeczą zrotumiałą, ie nem prżyszłE"go roku, w zakładach
nach".
_
Filcowego w n1'ekto'rych za'""ada' "!t. :il".-• biu-1 pracy z-bior11 się sesje KSIR, by wy.
M. Begin nie zamierza tet odstą- mln zł. Z roku na rok N>sła J:>OrPU- ! rzane) oraz Przemysłu
" „
"
"''
· • ·
" (
• Tk in T " •
·
ł
• ks
•
L.
„.
pić z ZachOdmego Brzegu Jordanu 1'.lrnosc
e~„_moznycu namio,y 1 rach projektów, czy biurach kón- brać prezydium samorządu robotni.;.
tar.g uw l ZWUl!. za a sii; l , an
ustanawiając tam bądź suwerenność
• •
oraz uchwalić nowy regula-Jorda!".Jl, bąc!2: bairdzieJ rozwiniętą 1 liczba wystawcaw, a talk~ wartośc Śll!Wory, odz1ez Skór<iiPO<fobna, Pa- strukcyjnych, gdzie podstawowym, czego
Prezydium - to
min sam<>-rZ11du.
trzonem są inż)'n-ierowie, proporcje organ.
samodzielną autonomię palestyńską. tl"ansakcji. W ubiegłym rok:u za- r.asolk'i. '.kołdry),
1kt6ry będzie kierować dzlaZ okazji 37 Targów Krajow~ch te będą odmienne.
PaństVfa sprzeciwiające s~ę od po- warto umowy na kwQtę 220 mld.
łalncśct11 ·samon:ądu i kOOrdynowa4
Si" WYbo"" stanowia j• w okresie między sesjami KSR,
ZbliżaJ·6ce
ror,ganiZowany ż<>sta~ie tradyeyijny
ezątku inicjatywom e!\lpskim <>raz złotvch.
.
""
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p ·" "'
,D b
,_ k
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h t
t
Pod
Organizacja Wyzwolenia Palestyny
Q
_o jed!1o z całego zespo~i.t Przeds1~- rtad:z<>rować na co dzień realizację
allgvw, Po• '"on urs •„ O re :- ,..a..,.e . czas egor<>cmyo
ule akceptują metody proponowanc·J
roku ubiegłym, szukiwa.ne • Oćenie poddane z.osta- wzięć _ podejmowanych - zgodnie decyzji samor-z4du. :Rozlegle zadajak w
30 bm. członek BiJll'a Polityczne- przez E"ipt uwa.utjąc Iż zawicszo- dobnie
i loompetencje preeydi.um o•b el·
go KC PZPR wicepremier Józef na jest" w' prM.ni. nie uwzględnia wszystk!ich wystawców obowią:zy- na wyroby ry.nkowe produkówane z ~stanowieniami kierownfotwa nia
muj'I kontrolę całOśc! funkcjonowa. eze-. wl.ity.cznego kraju _ w celu pod- tUa
państw ,sąsi3:dujący. eh z wać będzie zasada, że towary eks- seryjnie. W Pt'Zeddzień zakoń
Tejchma spotkał się w S~czewce innych
priedslęblorstw, ad: · do opLntowaoraz oddaJe większość atu- ponow.l'ne na stoiskach muszlł być nia fanprezy tal'gowe;t ?>roducęnd niesienia l:'~ngi i zwiększenia efek- nla w sprawach mianowania l odkoło Płocka z aktywem SZSP śro- Izraelem
1 6 ~ra~la:ęce Stanów Zjednoczonych identyczne z towar.ami of ero.wany- naijle,pszych '\VYl'<>~w wyró~·ieni tyw~ości działania sam&rządu ~ woływania dyre:k tora.
dowiska łóqzkiego, . . . .
Sprawił wielk\ej wa·g i jest zapewoficjalne t prasa egipska mi do. kontraktacji. Nowo~1 'Pl'?'" zosta.ną medadami 1 dYQ)lomai1n;~ u- bQtn1czego,
Kola
W swoim wystąpienm w1ceprePo kam'panll wyborcze4, ale ,lel;Z• nlenle naletnego miejsca organom
(1k)
mier omówił najważniejsze spra- stwierdzają ze swej strony, że pro I du'kcyJne, lub tzw. kr6tk1e sene znarna.
załóg w całym
pnedi;taWicle!Sklm
wy związane z aktualnym etapem pozycje egipskie · zawierają postulaty i P'l'Ototyipy, mQgą być t»rezentowasystemie zarządzania gaspoda·r kll, na
społeczno-gostlodarczego ogólnoarabskle. W tym świetle, zda ne wyłącznie. odrębnie lub w wyroz~oju
jego szczeblach. w t-ym
wszystkich
can;p ra-źnie•• oznaczonych miejscach eksmiędzynarodowego niemi E~iptub, ć sdpotkdai:te w pun.,krai·u a także
celu w zjednoczeniach i jednostkach
ecy UJącym
Dav d ma y
.
równorzt:dnych co najmniej raz do
.
tern zwrotnym w raz.woj.u całej sy- pozyc~.
ruchu robotniczego.
róku będll zwoływane konferencje
najz
Kra.iowyc.h
Targach
„7
Na
Wschodzie.
Bll:Sklm
na
W spotkaniu uczestniczył prze- tuacji
robótnlprzedstawicte.11 samorz11du
większą oierią wystąip.i przemvsł
ZG SZSP, Stanisław
wo dniczący
delegowanych przez KS'R
c~o.
maszynOJWy. Re-prezentować go bę
Gabrielski.
w
zgruł'O'Wanyeh
przedsiębiorstw
sloliplających
dzie 10 zjednoczeń,
branty. ZarzlldY główne . związków
około 80 zakładów. Wśród Oferozawodowych przygotowujll obeoo.le
do układa111ia górnej pierwsze takle !t<>nterencje. Odbędll
eieli wsiystkie prace PTZY lJ'l"Z'Yiltąplło
• wanvch toiwarów znajdą się m. in.
J · się one w lV kwartale bt„ jeszcze
j
.._.._. k t
budowie stacji kontenero- wa.rstwy. P•.l'
odbiorniki telewizyjne kolorowe i
••
~z pr:red sesja ml planistycznymi KSR .
on enerowe •.
• ..,
wej Łódi; - Olechów zo- na starcie tych
czarno-bia•łe. zm.e~ha n:zowany s.przęit
prac notuJe s1ę
staną ukończone, Jak się pewne opóznien.fa. Przy wystarcza• - - - - - - - - - - - - - - - domowego, · oraz
Wczoraj przebywał w Łodzi a.m- rros.oodarstwa
październi- ją,cej ilości sprzętu i odpowiedniej I l i
w
planuje
basador nadzwyczajny i pełnomoc- sprzęt turystyczny.
•I~
ku, to zupełnie realne jest ze jesz- organizacji pracy. dzienme pow1n- .
ny Koreańskiej Repul::>liki LudowoDemokratyc~nej - PAIK NAM Jednym z największych wystaw- cze w tym roku będzie ona w s_ta- no przybywać ok. 800 metrów kW&· 1
ców na Targach Krajowych trady- nie przyjąć 30 tys. ton towaro~, dratowych płyty. . Dotychczas'!we
.
Amerykańskiej . SOUN.
Przedstątviciel
.t. Godz. uo. Na ullcy Pa'bianlW ~od~ina~}l Pi:zed·~łudm~wk~~ cyjnie jest przemysł lekki; W tym Przewiduje się, ze w przyszłości, tempo prac nie Jest zadowalaJące ckle,J S34 n/n motocykllsta jadący
Agencji Aeronautyki ~ Pr ze&" -'·': n 1
315
przyjlłó
żdolna
będzie
stacja
połącznej
o
ekspozycja
jeg
roku
.
wizytę
złozył
r.osc.
k<'.rea_nsk1
ukrywaJą,
me
(NASA),
Kosmiczne.j
- ok. 200 metrów kwadratowych. na „WSK'' PTB 1657 potrącił Wie0
którego z obrażeniami
pewne zahamowania sława K„
Początkowo
że hal"monogram nowego progr~- m1tec1e Lódz.klm PZPR. W czasie wierzchni 17.035 m kw. obejmować tys. towarów w skali rocznej.
do szpitala.
przewieziono
Stacja kontenerowa ł.ódź - Ole- można było tłumaczyć brakiem ce· ciała
mu . orzewiduiacego WProwadzen1e wizyt,v I sekretarz KŁ PZ_J?R. P~;): będzie prodiukcj~ 116 zakładów. Wy1>roszen1
• ko~..: (używan-o Swladkowte. tego wypadku
stawcami bedą zjednoczenia: Prze- chów jest jedyną stacjlł tego typu m entu wysok"1eJ• ~a
tzw. promu k?~- wodmczący RN m. ŁodZi do eksploatacji
są do WJ'U> MO w Łódzi,
~„
-·
KOPERSKI . zaJ)Ozi;tał myslu Odzieżowego (okrycia męskie . w sieci PKP, budowa,ną od pod- do ~y~onyw:ani!' płyt totńłskomicznego. ulegnie znacznemu o.poz- LESŁAW
.t. Godz. s.26. Na- ulicy Inflancn ieniu. 'Konieczność przeprowadze- PAIK ~AM SOUNA z o_s-1ąg.~ięcia-1 damskie, chłOtpięce, dziewczęce i staw (według projektu opracowa- wyeh), Obecnie cement Jest,_ nale- klej 33 Marianna R. lat 47 wpadła
nia dodatkowych prób z silnikiem mi woiewódz~w~ w real~zacł~ pro- dziecięce. ubiory, odzieii: sportowo- nego w COB!RTK). O ile i~e sta- źy więc zrobić Wszystko, by dO· pod samochód -,,Kamaz", Kobieta z
cje przystosowane do przyJmo~a- trzyma-O terminów · l)rzewidz.ia.nyeh u~zem głowy przebywa w Szpita·Lu
startującego trady- gramu rozwoJU 1 modermzacn oraz
tego PO]azdu.
ńia kontenerów działaj& w wyniku w barmonogramie prac,
cvin ie jak; wszystkie dotychczaso- z Planami przeobra7;eń SJ)Ołecznoim. Barlickiego.
modernizacji stacji ;luz istniejących
miejwe ra:kie.ty. ale ląduj.ącego lotem gospodarczych wojew6d.mwa
.t. Godz. 11. Kierowca „żuka" .Jan
Spóźnia się również „Elektromon197
był
inwestycyjny
wysiłek
tu
to
8-llO.
lafach
w
łódzkiego
skiego
spomoże
ślizgowvm jak samolot,
oświetlenia M. p0dczas cofania na ull~y Limainstalowaniem
taż"
przy SpraWiedhwej ponowskiego
•
•
przebyło
Konieczne
duzr.
bardzn..
"
NAM
PAIK
ambasador
Następnie
y;ydaty
orzesunięcie
wodować
i torowisk, co nie spnyja trącił 65-letnlą Genowefę W. 1 która
łożenie torów zasadniczych w zu- placu
I
l
z SOUN zwiedził miasto oraz .niepie rwszego promu
strzelenia
p<>tłuczen. Pomoogólnych
domala
zapadnięciu
Po
prac
prowadzeniu
pełnie inne miejsce. Dokonano teg! zmroku, a dni staja się f.Oraz Jtrót- cy udt!ellł jej lekarz.
ktÓl'e za/(łady prżemysłu lekkiego.
czerwca 1979 r. na jesień.
także z myśl!J o rozbudowie stac.11
. .
·
- - - - - - - - - -- - - - - .t. Godz, 13.20. Na ulic:v A. Struj 30 bm. z:1łQga s~~lotu li~iowe- w latach następnych. Prace te zo- sze.
Prowadżi się również adaptaoję ga 26 kleruJllcY „Fiatem" LOB 1448
Lotniczych st ł zakończone pod koniec czer- lokomotywowni. Pierwszy etap Lina
Pol:sitich
go
Anton! J. wpadł w p(lśl!zg l wjegoto- modernizaojA obłekiów i urzl\dzeń chał na chodnik, gdzie potrącił Ja.do sto: w!ay br. Do 15
z
·:Lot",
dwigę J . Piesza doznała stłuczenia
•
•"
llcy NRD, została po st:irc1e ster we do pracy suwnice stacji kODwyko- głowy l przewieziono ją do szpitala.
dla tra.kcJi spalinowej swoją,
jui
Zakończyli
·
t
tu.roryzowana przez zagran1czn~go
.
.t. Godz. lUS. Na ull1!y swojskiej
wiedeńskiej fir- naw_cy. ma~ą już za sof>lł. Obecnie
enerow:~· l"ci
przez ugrupowania rvste Detle:fa. Aleksandra T1ede l
w całym Libanie panuje powat· j nowiska zaJęte
.
d wa · w - s~rlihii! pracę s . Ja is z
d
"
"-· ·oczekiwan1·u na dal• palestyńskie i oddZiały regul<lrnvcb
~.,.· ·
• kierowca „Stara" _Janusz M.
m• Elin - Union", którz:v zam- ,reahżuJe się II et.ap - modernlza- nr
nia . ~
zmuszona o 1ą 0
na I wojsk li' bańskich pod i.e ołych rządo- z
ne n„„ięcie w
{1st1i'Pił pierwszeństwa przejamlu
nie
łrakejł
·
urzą,dzeń
i
obiektów
cję
••
"'
f
Tempelh
lotnisku
·hod
"
szą eskaląct-; dzialal'l wojennych
0
urzą,dzema
elektronicme
stalowali
'
e
'
.
na
mm
ac
po łudniu w centrutłl i na północy wi centralnemu. Na północy wojska
elektrycznej. Stacja Łódź - Ole· l spc;>wodował z~erzenie ze „s~odą"
.
mającą Lad;awanie ?dbył'? s~e beJ prz • st,ru.iace suwnic.
kraju . Ńa przedmieśc-iach Bejrutu 1 syryjskie prowadzą. ~kc~ę.
której dwóch pasazerów
sta.newió zaplecze FI 1850,
będzie
d • wy- chów
dochodzi w dal5 zym ciągu do starć na celu unieszkoc!l1yv1eme jednostek szkod. Pasaze.r ow1e l załoga ~ą W
Po udzieleniu poW u.b. sobotę,..l° up;e rum sk; tr&kcyjne i zabezpieczać prace roz• doznało obrateil.
. hodzeme w
oddzlalów sy ryjskich z milicją pra-1 falangistowskich, ktore dokonały se- j oełni bez:o.i eczni. Doc
zwolnieni do domu.
zostall
mocy
łódzwęzła
całego
dla
l'Zlłdowe
tam s prawie ustalenia szczegółów upro- konan1~ . podł.,.~a. • arszaw i:
wicowego ugrupowania Falangi. Na rli napadów na rozproszone
.t. Swladkowie potrącenia Janiny
kiego
Przeds1ęb1orstwo Robot Drog&wye
wadzen ia samolotu jest w toku.
.
południu po\'1erane przez. Izrael od- jednostki syryjskie.
M lat 76 wczoraj około godz. 21
•
ii~lii:I
st.l:!llS!:Y!i\I
•
działy pi: awwowe osttzel1wują staprzeglądach technicznych SI\ n~ ulicy Pojeilerskle·l 59 przez nie
Po
_
.
_
_
•w_
WWWZ:::DJ&OW's.&l'!!&'IWWW·Jl'WWW&lJ
p
S2P'i*"#s
i'
pro'>Zeni. są do
,Już budynki administraeyjn~-socjal- :z:nany sam<>ehód,
ne, które urzekazane zosfana dO WRD MO w Łodzi, ul. W. Bytom(eh)
(jm) sklej 60, tel. 715-418.
uźytku w połowie września.
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CICHOWLAS, PASIEWICZ I SKOCZEK JUŻ 1W Pół.FINALE

Dziś Bobrowski walczv zmistrzem świata-Raczkowem
Drugi dzień XIX Spartakiady klu b6w gwardyjskich krajów socjalistycznych rozgrywanej · na ringu łódzkiego Pałacu Sp1>rtowego. _dostarczył obecnym na tr~bunach sympa tykqm boksu kolejnej porcji emocji.
w 11 ćwierćfinałowy'ch walkach który otrzymał punktY_ walkowere~
w lejtkośredniej, bowiem zawodnik
wystąpiło wczoraj czterech Polaków
z których trzech (Ciehowla,s, Pasie- NRD - Schneider z powodu kontuwicz i Skoczek) awansowało do pół· zji ręki nle mógł stanąć do walki.
Borkowskieg<1
Nieste•.y , odpadł z dalszej Klubowy kolega
finału.
sympatyczny pięściarz Paslewicz, po nie najlepszej walce
rywalizacji
reprezentanta
średniej
łódzkiej Gwacdll L. Borkowski, któ pokonał w
podobnie .lak w
ry w pierwszej watce wczorajszego Kuby Scull 4:1,
d.n ia w wadz" koguciej musiał u- ciężkiej takim samym re:1mltatem za
koi!.czył pojedynek z Kubańczykiem
znać wyższość aktywnie i skutecznie walczącego Kubańczyka - To- , Grafordem - Skoczek.
Spośród Wt'ZOrajszych walk na wy
re:.~jłatwiejszą drogę do półfinału róż.nlenie zasłu>!:yll Rumun Dlnu w
Panczewem
walce z
zwycięskiej
Cichowłas,
,
ant
nasz reprezen_t
miał

•

I

finale!

w

Dunecki

w

Obaj Polacy
porannych eliminacjach dru- trzyk i .R. Podlas.
~lego dnia lekkoatletycznych awansowa'U bez trudu do półfinału.
swą
Leszek Duneck.i potwJerdzlł
mistrzostw Eur<'PY wystąpl!y
Polski wysoką formę w finałowym biegu
dwie reprezE>ntantki
U. Kielan I D. Bułkowska . Rekor- na 100 m. Złoty medal zdobył Włoch
Ray
dzistka Polski Klelan w pierwszym Mennea - 10,27. Drugi był
sk<Yku pokonała po pr zeczkę na wy (NRD) - 10,36, a trzeci Ignatlenko
l85 cm i zakwalifikowała (ZSRR) - 10.37. Duneckl zajął pią
sok ośc i
te miejsce, uzyskując czas 10,43,
się do finału . Gorz!!t powiodło się
kobiet wygrała
kulą
Pchnięeie
Bulkowskiej która skot'zyła 175 cm
i n.ie zdołała uporać się z następ Slupianek (NRD) - 2'1.41 przed Ft20.86 i Droese
bingerową (CSRS) ną wysokości!\ odpadając z dals~j
(NRD) - 20.58.
walki.
eliminacjach
w popołudniowych
Komisja sędziowska po kilkakrotbieg u na 400 m wystąpili J. Pienym przejrzeniu taśmy filmowej z
zapisem finiszowym biegu na 10 km
poprawk! do podanej
wprowadziła
poprie1inoio kolejności zawodników.
Miejsca Polaków nie uległy zmiaNa Stadionie Olimpijskim w Hel- nie. Okazało się jednak, te 1. Kosinka·ch re.prezE>ntacja Polski poko._ wol uzyskał lepszy rti!l: p<>dano czas.
nala w 1owarzyskim spotkanLu pił Wynlk Kowola - 2'7.53,70 jest no·
karskim Finlandię l:O (0:0). Bramkę wym rekordem Polski.
zdobył w 81 min Majewski. żółte
kartki ctrzymaU Maculewicz i Ku-

• ... *

Finlandia• Polska 0:1

Komunikat „Totka"

st~.olska:

Kukla - Szyma·n owskl,
Maculewicz, Rudy
Kupc<'wicz, Masztaler (od
Kusto, Ogaza,
82 m!Jn. Wói<'lckl),
Terlecki (od 45 <nin. Dworczyk).
Nasi pr zeci"' 'l:cy okazail się zespołem dobrze zo „ganlzowanym i nieźle wyszkolonym technicznie, który
Majewsk't,
Błachno .

potrafił

DZIENNIK POPUL.AU'K •

11 -

lł

-

·li -

40

MAI.'!' LGTJM

pomysłowe
przep rowadzać
F tnowle zakłada-jllC obronny

a·k cje.
system gry nie rezygnowali jednak
ze śmiałych ataków. przy!IP,&l"zają
aych naszemu zespołowi aiell'as !IPO'ro kl<>P<>tów.

I

EXPRESS LOTEK
3 -

13 -

I

Ili

I LOSOWANIE
at - 25 - 29 -

32

II LOSOWANIE
5-7-11-23-33
B~nderola:

(IO'f.

lllT.

z be:1·m iernym ź!llem zawlad:imill.my, te w dntu 18 sie11P11ia 1978
Ziona
C6rka,
• roklU ~i;asla przeldiweże.Sttłe nana na.jukochamza
l

derby

na stadionie

Ma•teńk:l.

S. ł P.

ŁKS

Kierownictwo RTS Widzew podję
dotyczącą
decyzję.
ostatecznll
meezu o m!Btrzostwo I ligi pllkarŁKS. Mając na względzie
z
sklei
Bułgaria (w koguciej), w ciężkiej za
olbrzymie zainteresowanie sympa·t ywodnik ZSRR - Iwanow (zwyciężył k6w fu~'bolu w wo.j. łódzkim (l nie
jednogłośnie Lefeterowa z Bułgarii.),
postanowiono der.by Widzew
tylko)
a przede wszystkim K.olew. Re-p re- - LKS rozegrać w
niedzielę, 10
zwyciężył przez
B·ułgaril
zentant
wrześn·ia br. na stadionie przy al.
RSC Kubańczyka Igleciasa w kate- Unii (początek o godz. 16).
gorii lekkopółśredniej, demonstrując
doskonały boks jak przystało na wi.J.ut O'd dzi4 moima zakupić bicemistrza świata z Hawany 1 dwu- lety w kasie stadionu widzewski.ekrotnego brązowego meclalistQ ME. go przy ul, Armil Czerwonej 80 1
W pozostałych walkach zwyciężyli PBP Orbis
przy pl. Wolnoild, a
Chrapcow (ZSRR) - Vrbę (CSRS), zamówienia zbiorowe przyjmuje seNemecka kreta!"iat klubu. Natomiast od po(ZSRR) Strelnikow
(OSM), Gardlejew (ZSRR) - Mol- niedziałku (4 września) czynna bę
nara (Węgry1 i Levai (Węgry) dzie !<asa stadionu łJKS od strony
Resla (CSRS).
ul. Kar<llewak~j.
Jak dotychczas e·klq:>a radzieckiego
Dynama prezentuje na łódzkim rinpoziomie, w
gu boks na dobrym
od p!'zereklamowane·j
o·dróżnie· niu
q.ieco drużyny kubańskiej. '
Dziś w drugieJ serll pojedynków
Po raz szósty jut sportowa mło
te
(odbędzie się
ćwierćfinałowych
wYbrała na.jlepszych trenerówwalk) wystąpi kolejnych trzech re- dzie2
Wczora1 w siedzibie
wychowawców.
prezentantów Gwardii. W piórkowej FSZMP odbyła się
ur<>ezystość wrę
Piątkowski z-mierzy się z Sandewem
czenia. wyróżnień laureatom tegoro(Bułgaria), w p61średniej Bobrowski
trybuny
„Hono:::owej
edycji
cznej
ma za przeciwnika · mistrza świata trenera-wychowawcy młodzie-ty".
(ZSRR), a w lekko- Raczkowa
średniej Krysiak skrzyżuje rękawi
Wśród wyróżnionych znalazła Ilię
ce z Bukienowem (ZSRR), Em<1cji opiekunka młodych lyżwtarzy figu•
nie zabraknie równiet w pqzosta· rowych ł6dzkl-.go Społem - Mada
(wrób)
łych 9 walkach.
Olszewska. GratuluJemyl

MIRO·StAWA ANNA DEPCZVK
. • do.m u PIECHOTA,
MtT. PLASTYK.

ło

W dn.lu a'I' sier.p nia :IMS !\Oku smut

tow. WACŁAW KUZIA

prac01W.n:lk przemylłu lellrAclleso, li. 11..ea dy.rektora d.s.' iecbniczno-iprodułteyjnyeh Z8'kł&46w :Jedwabiu Na·t unlnego „MILA.NOWEK" w Mil&'116~·ku, O>d1JD&CZi01Dy K.nyłem ~arwa
łmkim Ordł!lllll OdTOd'IJenla Polski, Srebmym Jt.r zytem zasłu~1 oru
lf.ed-atem H•teeia PRL,
,
w oeoble Zmairłego tradmy ofiuneco t eeillłoneio łaK!hoiw.ca
brianły jedwaibnlezej.
CZESC JE.GO PA•J\łtlCH
Wyrazy głębo•ldego współeitueia lt!Odalnie zma:rłeg,o składa
Z.J·EDNOCZENl'E PRZ~YSŁU
.JEDW A lłN·ICZO-DEK.01\AlCY J.N EGO
długoletn·I

za&łułony

1971 roku

w wieku ss lat
~nil pr-u.ownmc

zma-rł

n84!<Z

JóZEFTKACZ

Zwicemistrzem świata przv PI czarnei"
z 23 zębami (zawodnicy ZSRR wyruszyli na trasę z trybamd 111-zę
bowyml) 1 podobnie jaik Szwajcar;y
odegraliśmy na trute wyścigu zna.
czącą' rolę.
w czasie ~potkan.Ja s-ca kierownika Wydziału Orgaoizacyj.nego KŁ
P. 'K.rnatyr wreczYł K,
PZPR
Sujce list gratulacyjny I 1ekretana
KŁ PZPR, n. Koperskiego. Gra·tulacje zło:!:yll równie!!: wicemistrzowi
świata oraz trenerom i działaczom
Społem I sekr6'tarz KD PZPR Łódz
naczelnik
;s, Kowalsld,
Bałuty dzielnicy - z, Błasu1:ak, dyrektor
H. Grenda oraz prezes
WKF!S WFS - J. Mikołajczyk.
K. Sujka wraz z
Po 11potikan.lu
trenerem M. Jańcem · wyjechan do
Nowej Rudy. gdzie dziś odbędzie
górskiego misię wyścig o tytuł
Natomiast w sobotę
strza PolSk!.
wystartuje w
wicemistrz śW1ata
Toruniu do wallt.\ o tytuł indywidualnego mistrza: Polski. A po tej
imprezie wyjedzie w sklad~e polsk1ej eklpy na doroczny m1ędzyna
rodowy wyścig kolanki Tour de
ł'łl1
l'i4v.mr.

DYREKCJA, RIA.DA ZA.KŁA.
DOW A. POP PZPR i PRACÓWNICY z POPN „CPN"
w ŁODZI

W Społem odbyło Się &potkanie
świata w~ indywidua!wlcemistr~
KrzyszwyścigU szosowYm -

nym

przedmawicielami
z
Sujki
'\"Ojewódz!kich l dziel.nicowładz
dziennikarzami sportowymi
wych.
ora·z działaczami klubu.
Polski bohater sobotniego viyścigu podz1e1!ł się wrażeniami z rywa'llzacji o mistrzostwo świata. A
oto wypowiedź A. Sujki:
dru!l:ynowym, w
- Po wyścigu
którym zajęliśmy czwarte miejsce,
miałem poważne obawy czy wytrzy
mam trudy wyścigu \ndywid111alnego. Zwróciłem się do trenera, alby
dał mi SZ81JSę podjęcia decyzji doW przeddzień
plero po treningu.
startu przejechałem 50 kilometrów
i czując się znakomicie, „głosiłem
gotowość do startu w wyścigu indywidualnym. Mieliśmy za zadanie
jechać aktywnie t „zał>leral! sl41" z
każdą ~rupą która tnlcjowata ucieczkę. Jak sl.ę okazało, zdało to w
bowiem pozostali
pełni egzamin,
moi koledzy również nie zawiedli.
1 Zaskoczyliśmy niektórych rywaU zamonllOwamem do rower6w trpb6w
· tofa

I

WY\fazy

wsp6-łezu$

KOLEDZE

dłuco

Wyrasy sęrdecznego wsp6łczucła
żoome I poz0&tałe>j Rodzinh! •kła· daJli:

11

I

pogrzebie kt6ry OO.będzie się llnta: 1 -zemi& 1$'7ł T'O'Ku O l!rOchinie t7 na '$tll!rym Cmentarzu k&ti>J.iCkihn PrzY uJ., Og;rod·owej,
._powjadamlają a głębi roz-dlatte«o •Mea
MA.ll:KA, l\1..\1:, SYN i NAJBLIŻSZA RODZINA

o

GRATULUJEMY!

Lekkoatletyczne ME w Pradze

Kie Ian

Łódzkie

3"

STANISŁAWOWI

STUDZll\lSKIEMU
z pafWodiu

łm1ero1

TESCIOWE.J..
sldaidaJli:
DYR®KCIJ-'• PC>.P PZPR. RA.-

RADA
ZAKŁADOWA,
DA
ODDZIAŁOWA i PRACOWNI-

CY ODDZIAŁU ROBÓT REBUDOWLAMONTOWO NYCH SKB ':l..KCJMBUD"
w

ł..OiuZJ

Wyr~y wsp6łczne.la

K.OLEDZE

RYSZARDOWI
DVHDALEWICZOWł
11

}JIOIWÓILu łmlerc4
MATKI

KOL.

STANISŁAWOWI

ROGOZll\lSKl·EMU
z powodu •mterei
ŻONY

Składa,Jli:

DYRElltC.YA, PO!P PZPR, &A·
DA ZAKŁADOWA, RADA on.
PRACOWNICY
DZIAŁOWA I
. ODl>ZtAIŁU ROBÓT REMONBUDOWLANYCH
TOWO SKB ,rKOMBU-D". w l.ODZI

składa Jiu

DYREKCJA, PO!P PZPR, RA·
DA ZAKŁADOWA oraz KO·
LEZANKt I KOLEDZY

I MUR • WUTEH" w

z PIP

ŁODZI

Jnłynler Stanisław Nysiak - 29-letnl, chętnłe uimiecha,iący się blondyn o spokojnym, zrównoważonym sposobie wy~ławlanla. się,
chemii z nap.tsem
od kiłku lat pracuje w zakładzie, który w tym roku umieścił w szklanej gablocię' w hallu sztandar resortu
,
,,Dla najlepszego zakłada Zje!lnoezenia Przemysłu Włókien Chemicznych za wyniki 1977 roku".
taNajlepszy za.kład to przecież nic innego, jak bardzo dobra za loga i mądre kierownictwo, które wspolnie, w warunkach
cho~zl
kich samych, jak lnni, potrafiły zrobić dla kraju, a tym samym i dla siebie; zna~znie więcej od _przeciętne~. A przecież
by -przemysł, by gospel darka składały się z samych takich zakładow, 1 samych takich
właśnie o to i cel ten jest CJSiągalny zespołów pracowniczych.

O tury styc e

- prak tycz nie
omaleńku kończy się masowy powrót s wakacji. Kończy
niestety - tak się u
się zatem turystyczne lato, bo nas dzieje, że Iato turystyczne Polaków jest kilkanaście
dni krótsze od lata. ka.lenda.'howego. 1 września. wszyscy

Polacy są już zwykle w domach przy normalnej. codzien-:
nej krzątaninie.
Z jakimi na.strojami kończymy ' lato?
Stanowczo za duźo deszc!;u - oto odpowiedź, która pa.da bez na:mysłu. Rzeczywiście, w tym roku słońca. było znów jak na. lekarGdy świer.i
stwo, a ono przede wszystkim decyduje o nastrojach.
wszystkie małe i większe dokuczliwosci turystyc~nego lasłonce jakby rodokuczliwości
ta są nieważne, ale gdy go nie ma? Wtedy
sły w oczach, jakby ogromniały! Psują na.strój, pryska hum.or_ Prócz
słońca ; nie wszędzie na wysokości zadania stanęli organizatorzy turystyki. Zawodził też ha.ndel, za.wodziły usługi, chociaż .- co naintencje przed sezonem były szla.chetne, a słowa
leży podkreślić · ta obietnica, typ i ękne. „W tym roku będzie ·na. pewno dobrze!" pojmowana.
była
powa dla sytuacji przedsezonowej, nie zawsze
przez organizatorów turystyki jako odpowiedzialne zobowiązanie.
tym roku jednak · można. mieć na.dzieję, że obietnice dotyczące turystyki będą bardzi'ej powai:ne, a t.o z prostłlj
przyczyny, że w lecie - jak zapewne zauważyliśmy
z Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki wyodrębnił się Główny Komitet Turystyki, który z wię_k:
szym zdecydowaniem ma odnieść się do rzeczywistosc1
Te na.dzieje potęguje dooraz przyszłości turystycznej.
datkowo fakt że aa szefa komitetu, a więc na szefa całej polskiej
turystyki, została powołana. kobieta. Od tej chwili o · nl\Strojae~ ~ie
zioriych z wakacji, obok słońca, będzie decydować ona - miruster
Andrz.ejews)ta, - ze swoim sztabem.
Turystyka. - że przypomni~y na P?żegnanie lata '!czywi_słą pr~w
jest dzieuziną n1esłychan1e wa.z.ną - tak wazną, Jak kazda
dę iuaa· dziedzma życ1a społecznego. JUożn<' i należy posta.wić ją na
mieJscu równorzędnym obok oświa.ty, ochrony zdrowia, bezpieczeń
stwa pracy zabezp1eczenia na. starość hd. W naszych socjalistycz.
n ych waruiikach zna.czną część odpowiedzialności za rozwój t11:rystyki bierze państwo, przy ist1>tnym 1współudziale licznych orga.mzaCJi społecznych - ze związkami zawodowymi na .czele. Nadrzędną
imencją państwa jest żeby organizacja wypoczynku nie była wyłącz
Państwo więc, jak tylko może,
nie prywatną sprawą obywatela.
spieszy każdemu obywatelowi z pomocą, np. w formie dopłat do
inspiruje różnymi
i·óżnycb form wypoJJzynku urlopowego, a takie
środka.mi potrzebę uprawia,nia turystyki. Nic dziwnego więc, że w
bo nie więcej niż kilkunastu lat ciągu tak krótkiego czasu turysty.i:a urnsla do rangi wielkiej dziedziny społeczno-ek1111omiczncj
i stała się obecnie artykułem pierwszej potrzebł'· Dostęp do turyst yki jej poziom - w nowym odczuciu - wspołczesnego pokolenia
- r;utuje na poziom życia. i decyduje o opinii na. teinat stopy ży
ciowej.
jest przecież spraw~ 35 milionów
powia,da się
Turystyka
Pola.ków.
Rzeczywiście tylko że turystyka ciągle bywa problemem sezonowym czyli p~·oblemem wówczas, ~edy zaczyna wiosna przygi'z-ewać 'smńce Dopiero wtedy niejeden światek organizator6w turystyki zaczyna" się budzić. Dlatego tfle skarg m. in. w listach do redakcji: że ośrodek nie przygotowany, że wszystko jeszcze „w Pt;,Oszku" . że bałagan itd. T.urystyka musi. stać się dla orgamzatorow
jednakowi) ważnym problemem w sezonie, j&k i poza sezonem. W
organizacji turystyki nie może być okresu martwego, ulgo~vego, w
jednego sezonu zna.czyc winno
organizacji tur~styki zamknięcie
· .,_ · ·
otwiM'a.nie drugiego•
iele jest jeszcze kapita.lnych problemów w dziedzinie turystyki - kapitalnych z punktu widzenia. każdego czło
wieka jak i społeczeństwa. jako całości. Na ezoto wysuwa. 'się zdecydowanie problem ochrony środęwisk.a ·.na
turalnego a więc także środowiska turystycznego 1 Jego
zago.spod~rowania dla. potrzeb dzisiejszych oraz jutrzejszych, Artykuł w lipcowym numerze organu KC PZPR
Nowe Drogi" nt. ochrony środowiska naturalnego, przedstawiając 'iiczne zagrożenia a.tmosfery, ,wód, ziemi i roślinnoś_ci, mu_si ~~
zwać do wielkiego czynu także turystów. Trzeba bowiem w1edz1ec,
że obszary turystyczne „kurczą się" pod wpływ~m dzi.ałalności przemysłowej. Ci, kt6rzy na. szlaku ~ur~stycz!1ym skła.daJą hołdy ~rzy
rodzie potra.fią szczerze zachwycac się kazdym kw1atk1em - c1 ~a.
mi 1u'dzie często są współodpowiedzialni za emisję ton pyl6w do
a.tmosfery za zanieczyszczanie rzek. Niekiedy nasz stosunek do przyrody, do środowiska naturalnego, wydaje się niezroz.umiały •. Czas~
mi wygląda na to że znaczna. część na.szego społeezenstwa menaWtdzi wręcz przyrody. Coraz mnfej jest_ · i:zek i jezior nadaj!\c;rch się dla
turystyki, a Wisła - poczynaJąc gdztes od Krakowa - JUz dla turystyki nie istnieje.
Baza turystyczna też czeka na dobre~o gospodarza. W, . t~j dziedzinie zapanowała tzw. psia budka, ktora szpeci najładmeJs~e rejony - uznane za klej,noty przyrody. Trzeba pot.ożyć' kres teJ _,,radosnej twórczości" budowla.nej, a także budowa.mu np. chat gora.l:
skich na Mazurach i na.d morzem.
Turystyka sa.mochodowa - to kolejna. sprawa i wcale nie ostat.
~L
Najważniejsze jest jedna.k to, że obecnie mamy już wyraźnie sprecyzowaną listę konieczności: bardzo pilnych i mniej pilnych. Mamy
już za sobą okres dyskusji teoretycznych o turystyce, o tym, czym
ma być, natomiast walą się nam na głowę bard~o ~onkretne problemy, które ograniczają turystykę. .T urystyka. staJe się w ten S);lOsób bardzo ważną sprawą.
JERZY KOCHA~SKI
0

(Dokończenie

ze str. 1)
bez strony bezpośrednio
zainte resowanej?
Te> uwarunkowania były zupeł·
n ie wyrażne. a w pe~nym sensie,
z~oz~e
potwierdziły je pytania
V1ttono
p rzez p1·emie1·a Włoch
Emanuele Orlando.
- Czy Pan, Panie Dmowski, wierzy jeszcze w powrót caratu?
- Nie jest to niemożliwe? . ale
wroc1łyby
gdyby powrócił carat,
wraz z· nim wszystkie wady stare,
go ustroju.
Dyskusja dobiegała k_?ńca •. reszta
konal eżała teraz do specJalneJ
misji, powołanej dla p1 zygotowan ia c<lnośnycb postanowień trak·
tatowych. dotvcz;ących Polski i jej
m ie jsca na mapie politycznej Europy.
było
wystąpienie
- Pańskie
powiedział przy powspaniałe ale Polżegnan i u Clem<>nceau ma
ska w sprawie Cies.iyna nie
r acji ·
11 lutego w Bytomiu odbyła ąię
znamienna
podniosła, a zarazem
u roczvst0ść , W domu związkowym
Ul" Józef Grzegorzek. orzewodni~zacy Komitetu Wykonawczego, a
za1;azem naczelnik Polskiej Orga·
n izacji Wojskowej Górnego Sląska.
pr-z yjmował przysięgę od 12 Komen·
dan tów pow iatowych.
„Przysięgam Pa.nu Bogu Wszechgłosiła rota przysię
1 mogącemu gi - że jako ilobry iołnierz będę
mojej
s pełniał wszy~tkie roZk\\ZY
powstańczej.
pnelozonej włądzy
Slubuję dochować tajemnicy organiza.cyjnej i na wezwanie walczyć

tę sprawę

-.."":7.~'l'lr

opatentowany. Cena jednej nieco
elektrody o
grubszej od włosa
przekroju trójramienne'j rozewiaz·
nł,ynier Stanisław Nysia.k jest do~ii typowym przedstady wynooi za granicą 13 frartków
wiciele1n obecnego pokolenia 30-lMków. Zary:eykowałaszwajcarskich. Tieehnologia młodych
·bym twierdzenie, że jest przedŚtawicielem modelowym
polskich techników sprawdziła się
tych roczników. Gdyby nie przeświadczenie, że w gruoddoskonale w praktyce • . Dziś
pie Jego rówieśników, którą można nazwać niewątpliwie podział inż. Nysiaka jest w stanie
koleniem wielkiej szansy, są jednak ludzie różniący się sposootwotys.
90
ok.
wykonać rocznie
bem wy).i:orzystywania danych itn możliwośd. Mając wykształ·
mln
rów Rrofilowych i ok. 1,5
cenie zagwarantowane przez państwo, można różnić się ~a~
Qkrągłych. To w całości zapewn!a
pracowyższych,
celów
dla
lentem, skalą jego spożytkowania
spełnienie potrzeb przemysłu w~owitością i ho.ryzontami myślenia. Wedle stawu grobla, wedle
kien sztucznych na to precyzy,ne
aspiracji i zaangażowania w to, co się robi - efekty.
'I urządzenie. któ1e wykonać potrafi
"'"'=""" w świecie tylko kilkunastu proprzy warsztacie jako robott1ik. póź- dytu zaufania w angażowaniu ma- duceńtów, Pozwoliło t~ ograniczyć
import dysz przędzalniczych warmistr~ i. mistrz. teriałów i nakładów,
niej pomocaik
, Wypróbowano go także, Jak innych stażystów, w kierowaniu jeszcze większymi zespołami.
To poznanie pracy od podstaw,
zżycie się z ludźmi, było drugim
jakże koniecznym, praktycznym fa.
kultetem na progu startu zawodowego. Pełną przydatność dla fir·
my zaprezentował młody inżynier
w ez.aSie rocznej pracy na stanowi.s ku kierowniczym w filii sieradzkiej. Umiał organizować pracę i
współżyć z ludźmi. Jl\iep1zypadkow nawo powierzono mu więc
stępnej kolejności kierownictwo oddziału obróbki precyzyjnej, gdzie
nowatorstwo i rzutkość w innowaCJ"aeh są ' nieustannie poz·ądane.

Gdy Zakłady Mechaniczne „Che„
mitex" ki1ka lat temu zaczęły lo- j
kować dużą: tilię w Sietadzu, mlody sieradzanin. Sta1].isław Nysiak,
rozpoczynający właśnie studia na
do
informacje
PL, poszedł po
ówczesnego Komitetu . Powiatoweotrzymać
go partii. Sieradz miał

I

pierw~y zakład branży mętalowej.
Wielu młodych chłopców widziało
szczęśliwy
w · tym wydarzeniu
układ losu. Przedwstępnie wiązali
swą prżyszłość z ty'm zakładem.

Już wtedy Nysiak z grupą kolegów, jako stypendysta łódzkiego zakładu, zaczął utrzymywać z nim
stalą więź.
Dz.iś okres ten w
go inżyniera należy
cych wspomnień, a

życiu

młode-

do interesująw kt·onikach
zakładu też zajmuje miejsce ilustrujące rozwój i wychowanie reniełatwej
w
zerw kadrowych
branży pacującej w metalu, a słuwłókieni
żącej pośrednio i chemii,
nictwu.
z rozległej hali obróbki mechanicznej do oddziału obróbki precyzyjnej tylko jeden krok, ale są
to dwa światy. Tu hałas maszyn
dl
t
kt
h
.
a ru1 gwar e ata erys yczny
chliwej ob.sługi - tam cisza i skupienie. Tu ład i i;iorządek, a za
śeianą laboratoryjna czystość i peoorabiarki,
danteria. E'tecyzyjne
Od inżyniera powinno się żądać
niedużo większe od maszyn do , piOd
Ludzie stałej twórczości technicznej.
sania, pracują bezgłośnie.
rzemieślnicy.
są
przy maszynach nie mogą sobie wykonawstwa
wypróbowanyin w pomyna chwilę dekon- Przed
pozwolić nawet
zespołem
słach antyimportowych
cent11acji.
inżynierskim „Chem:texu" krajowy
poprzemysł włókien sztucznych
PRACUJĄ W MINISKALI
zadanie:
stawił następne trudne
p1'0dukcji
seryjnej
w przygotowanie
gdzie precyzja obliczana jest
mikronach, a gładzie powiei-zchni elektrod do robienia mikrootworów
„Chemitości ponad 1 mln złotych dewizotwardego metalu decydują o ja- profilowych w dyszach.
ZAKŁADOWY KONKURS
wych rocznie.
kości p1·ocesu wytwarzania włókien tex" zakupił w związku z tym za
TALENI'ÓW
dla delikatnych dz1anm i tkanin, granicą maszyny do elektrodrąże
Sukces poszukiwań młodego łó
a także o elegancji modnej odzieży. nia. Zagwarantowanie w dużych
inż;Ynier St.ap.isław Nysia~. d21kiego inżyniera zbiegł !tię z 10·
W latach 60-tych Zakłady Mechani- ilościach specjalnych min.ikońcówek wygrał
wykonawstWl(;l
w
partnerem
Jego
importowyr.h
wydatkach
w
byłoby
leciem istnienia TMMT. Z5 najzdolczne .„Chemitex" rozpoczęły· produk
bez dna. · Spróbowano 'i .ten był młody kolega, także wych,o· niejszych
laureatów-wynalazców
cję dysz przędzalnic1.ych/ Ktoś po- studnią
wanek fabryki - Zdzisław Zdziar- zaproszonych zostałą z tej okazji
że trudny próg przeskoczyć, tworząc
wiedział mi kiedyś obrazowo,
eksperymentujące na ski. Oprzyrządowanie ich pomysłu na spotkanie z E. Gierkiem. Koten przyrząd, będący wazną częś trzyd zespoły
zdobyło I nagrodę w wojewódz- ledzy z „Chemitexu" - Nysiak i
' ·· "
b
·
cią maszyny przędzalniczej, to ta- zasa zie " urzy mozgow •
kim konkursie Turnieju Młodych
Zdziarski, którzy wiele miesięcy
pr·zechodzi
które
kie sitko przez
Po półtora raku prób i ekspery- Mistrzów Techniki i III miejsce ~ spędzili na wytrwałym eksperychemiczna zupa i zastyga w postatez
Został
~rajowym.
konkursie
krepełnego
z
korzystając
mentowaniu, znależli się w tym
mi' mentów,
ci delikatnej przędzy. Przez
gronie ludzi Upartych, wierzących,
krootwory tego ,,sitka" nitkę tło
że trudności są po . to, by je poczy .się pod dużym ciśnieniem. Dykonywać.
sza musi więc być z najtwa.-dszych
pokazuje
Gdy inżynie,r Nysiak
metali - ze staliwa luo platyny.
minin'li pod mikroskopem SWt!
A wie·rcenie mikrootworów należy
narzędzie służące do drążenia otwow światowym przemyśle precyzyjrów, dzięki którym przęd;:a uzynym do szćiegól.l).ie pilnie> strzeżo
skuje właściwości kędzierzawione,
nych tajemnic. Nic dziwnego, jeśli
dzwoni telefon. Zona prosi o wstą
dokładnościach
ptzy ogromnych
pienie po p1·acy n.a Bałucki Rynek.
:>tworów .
średnice lub boki tych
skalą i precyzją teZafascynowana
wynoszą po 0,25 lub 0,06 mm. To
go~ eo mi ukazuje powiększenie so-nie jest rzemiosło dla każdego.
czewki, nie rezygnuję z pytań oso„ChemiW miarę jak ludzie
bistych. Młody ojciec rodziny wg motexu" opanowywali trudną sztudelu 2 plus 2, włącza się kiedy
także
kę wytwarzania dysz, które
może do obowiązków domowych.
nazywa się włośnicami, można byjest teżona - także •nżynie'r ło zacząć ograniczać import. Pr·zyraz na przedłużonym urlopie maoszczędności
niook to olbrzymie
10Kasią,
córeczką
z
cierzyńskim
dewiz i poprawiło zaopatrzenie w
3miesięczną siostrzyczltą praw;e
części zamienne.
letniego Pawełka. Dopóki maluchy
W „Chemitexie" , obowiązuje zanie są nakarm ione i uśpione. krzą
sada, że żołnierz nosi buławę martaniny nie b1ak dla obojga rodziszałkowską w plecaku. Jest także
ców. Od lipca or. inż. Nysiak jeż
którzy
teoria, że należy ludzi,
dzi własnym „Fiatem 126 p". Wysprawdzili się, P.oddawać coraz amdatek ten pokryty został głównie
1 !.-=-..---..::.-~..::::.....;.;;;..-=...;....:._===--====-===:.....;...:;.
NyInżynier
probom.
bitniejszym
młodego
z premii wynalazczych
siak jako absolwent PŁ stanął więc •
do
inżyniera. Po drodze z pracy
osiedla na Inflanckiej można za·
łatwić sporo sprawunków dla do·
się mu.
scowego sołtysa . zatrzymało
- Rodzina, dom, dzieci - to mój
czterP.ch rowerzystów; oficer w tomały świat, przystań, któ1ą z żowairzystwie trz<?ch szeregowych.
„- A więc, chłopcy, j esteśmy na ną od kilku lat budujemy - mómiejscu, przyprowadźcie mi teraz I wi o planach na przyszłość inży~
nie·
n.ier Nysiak. - Do tego świata
. • . . . sołt ys.
tepgo khac~
. .
.
.
o c W! I ZJaW11 się
- Jestem lejtnant hr. Garnier z odłączn1e nalezy zaspokoJente amw
117 ~r:vizji. c.zy wy jesteście na- bieji zawodowych i ~ukcesy
dziedzinie której poznaniu poświP.czelruk1em gromy?
·'
1
·
·
- Tak. Panie hrabio! - odrzekł .ł
sołtys, zanii;pokojony odwiedzinami ~1 e~ wie e 1at nauki. D.YP. otp . mp1erzamkmęc1e
tyłka
to
zyntera,
twarz
Surowa
. takiej osobistości.
oficera nie wróżyła nic dobrego. wszego rozdziału w życiu techni·
'
d' ·
d b
Bad
przywódców
nazwiskach
o
wanie
przyniósł
roku
Początek
ski.
vrzyłąezenie
z bronią w ręku o
mez współczesną
zeie ka. Przygoda
rze, W?.toWa
zo . . 0 kancelaru!
- do rswoJeJ
ny
G'
h
·1
kt·
h
pol· poIsk'1c , " oczy s1 ą c cą . or
.
.
.
- odenas
Wzrost napl·,.,,1·a
u
"y w stos>-n.kach
Górnego Sląska do Polski".
fascynuJąea, ale wyJest
chamką
tonem
jtnant
le
znowu
się
zwał
przyłączyć".
Polski
do
Sl~k
śląsku.
Górnym
na
sko-ni~ieckich
W ceremonii bt-ało udział jesz.cze
maga . ciągłego kształcenia i poszu- '
W pierwszych tyeodniach władze ostrym, rozkazującym.
czterech działaczy, którzy wraz z W dzień Nowego Roku prezydent
Komitet regencji opolskiej ogłosił następują- naczelne POW koncentrowały uwa- . - No, sołtysie - pokaż.cie ka- kiwań. Dziedzina mikrootworów to
Grzegorzkiem tworzyli
. '
• d
dla we· ż •
organizacji ee obwieszczenie: „Wszelkie usiło- gę na sprawach organizacyjnyc.,h, rabiny, które przechowujecie
Wykonawczy śląskiej
.białych
z
ią Jes~cze Je na
odłączenia na tworzeniu szerejtów ' przyszłych przyszłej „Einwohnerwehry". muPOW . Był to. obok powstania wiel- wa.nia zmierzające do
Nie• powstańców śląskich. Była to wdzię szę się prz ekonać, czy bronią tą plam, ktore warto wypelmć.
kopolskiego, niejako drugi obszar Górnego Sląska od Rzeszy
pracuję,
1 W zespole, w którym
celem mieckiej są zbrodnią zdrady sta- cz.n a praca, mając n,a uwa(lze zwła- należycie si ę opiekujec1e".
aktywności polskiej, której
Oczywiście, wynik t e j lustracji mamy szansę zapewnić przemysło·
naj- szcza ogromny zapał tysięcy mło·
było odzyskanie ziem byłego zabo- nu... Władze policyjne jak
ru pruskiego. było to za.razem wy- energiczniej wystąpią z wsielkimi dych ludzi, którzy parli do czynu, był z góry wiadomy. Oficer oglądał wi jeszcze niejedno usprawnienie.
naszego zanikiem utrwalającego się przekona- dozwolonymi śrndkami przeciwko którzy, tak jak w Wielkopolsce, zamki; brał lufy pod światło, miał Dzięki udoskonaleniom można
było
przyaresztują chcieli o własnych siłach wy-i:wolić wiele krytycznych uwag za stan kładu, w tym roku
nia, że o przyłączenie do Polski tym usiłowaniom,
:;posób całkowicie zlikwidować import dysz
będ?.ie natychmiast osoby winne I podda- te ziemię. W kwietniu 1919 r. orga- techniczny i w ogóle za
trzeba
Gómęgo Sląska
przędzalniczych. Przemysł włókien
nizacja liczyła ponad 15 tysięcy lu- przechowywania broni.
·wkrótce stoczyć walkę przy uży dzą je ukaraniu".
- Ja wam coś powiem! - ode- chemicznych oczekuje jeszcze wyżzarządzeniem dzi.
te!
W ślad za tym
ciu innych instrumentów niż
gładkości i jednolitości rnikroszej
WiSzczególnie palącym problemem . zwał się surowym głose m.
którymi posługiwali -się dyplomaci wprowadzony został stan oblężenia.
zależy jawaszej otworów, od których
w Wersalu. Slązacy nie mieli prze· rozpoczęły się masowe are.sztow,a- była sprawa uzbrojenia. Grom.adzo- dły byłyby za dobre dla
Te karabiny kość włókna chemicznego. Dojście
konania do oficjalnej linii pt· z:yjętej nia, rewizje, ograniczenia swoboliy no je wykorzystując Środki finan· ,,Einwohnerwehry".
z sowe, upadek dyscypliny· wśród zabieram teraz ze sobą, ohzyma· z obecnej dokładności obróbki, wyw prasy, propagandy, wydalanie
przez Naczelną Radę Ludową
do 1 miPoznaniu, która występowała jako p1·acy. W wytworzonej sytuacji ty• miejscowych -oddziałów i garnizo· cie pokwitowanie, a gdy t en kwit noszącej 2-3 mikrony, niejednemu
dywizji, krona, spędzi jeszcze
za- siące co bardziej aktywnych jedno- nów „Grenzscbutzu" łącząc ' spryt, okażecie w komendzie
polityczna reprezentacja zi.em
inżyniei-owi w naszej branży sen
boru pruskieeo i która apelowała ·stek (niekiedy wraz z rodzinami) pomysłowość z iście polską fanta- otrzymacie w zamian pistolety".
być
·- ~rzeczywiście, następnego dnia z powiek, Cliciałbym znów
ko- w obawie przed represjami (obszar zją. Mówią o tym wspomnienia,
o spokój w ociekiwaniu na
zameldował się 'w sztabie tym, który mógłby z radością zarzystny wynik konfeJ;"encji pokojo- śląska) pow.ięk.szało obozy uchodź· relacje, przekazy spoczywające w sołtys
„Eureka"!
meldować:
wyw<>tym
dywizji, a sceny, jaką
ców, tworzone za kordonem między aktach.
wej.
Było to w Smolnicy, niewielkiej łał, „niepodobna opisać".
W listopadzie i grudniu Hl18 r. innvmi w Piotrowicach.
:MARYNA KRAJ
WŁODZIMIERZ T. KOWALSKI
gdzie
gliwickim,
powiecie
niemieckie ustanowiły jwiosce w
Władze
nasiliła się Uość strajków i wystą
WY")
.ARSZA
W
(„ŻYGIE
Fot.: A. Wach
miejdome.m
przed
dnia
pewJiefo
pień na rzecz przyłączenia do Pol- nagrodę (4 tys. :marek) za ptormo-
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WCZESNIEJ NA EMERYTUR

Do zakładów pracy i i1nstytucj;i dotarł jui 26 numer l ~~ne~~~n~=~: ~~~~jot:: ' :~1~~~0ott;~';1~~~~c~.ie~ta ~
Monitora Polskiego z 28 Npca 1978 r. Została w nim i r~ już pytają nasi <:zytelnicy, pro- ?iet stanowi on ukońc~en i~ , 55 lat
do i 20 lat pracy (nauczycielki i wy1 simy przesyłać swoie pytama
,
•
opublikowana nowa uchwała rządu W sprawie Wczes- ; redaikcji. Po konsultacji z dyrekcją chowawczynie placówek oświato'k • ZUS, odpowiemy listownie. . · wych - 50 lat życia). Natomiast
h d •
,
. ·
niejszego przec O zenia na emeryturę pmCOWnl OW Otóż w myśl tej uchwały, ooo- męż~zyźni muszą. miE<ć za sobą
do 30 by będące w d.niu 1 sierpnia br. ukon~~ne 60 lat i 25 lat . pracy.
uspołec~ni'onych za'kład6w pracy w okresie
bvć
· pracownikami uspołecznionych za- ~rzeJŚCie na en:ieryturę_ mus.i
I kładów, mogą - za zgodą zakładu Jedn!ik uza:iadni<:ne Wazi!lynu wzglę
czerwca 1979 r.
prncowmka. A
' i po i·ozwiązaniu na swój wniosek I dan:ii crob_istym1
·
Zainte!'eSQWanie tym dokumen- przekazać dziś, w wielkim skrócie I stosunku pracy do dnia 30 czerwca Itakze mu~i on uz~a.ć zgodę, ~

PO POWROCIE Z SOB

H. B.: Po ukończeniu Poliiechniki Łódzkiej w dniu 1 stycz·
_ nia 1977 roku, stałem się pracownikiem, ale po pół roku, w lipcu zostałem powołany do odbycia przeszkolenia wojskowego.
W połowie br. wróciłem bezzwłocznie do za.kładu, w którym
podjąłem pierwsze w swym życiu zatrudnienie. W październi
ku mam uzyskać urlop wypoczynkowy. W jakim wymiarze?
RED.: Okres przeszkolenia wojskowegoo wlicza . się absolwentom SOR do stażu w zakresie wszystkich uprawnień, uzależ
nionych od ilości lat pracy w danym zakładzie. Wobec tego,
w br. należeć się będzie panu 20-dniowy urlop wypoczynkowy,
a po dniu 31 grudnia br. 6 dni u,rlopu uzupełniaj11cego za ten
rok (1978).
Przepisy regulujące uprawnienia absolwentów SOR, publikuje M. P. nr 22/74, a wyjaśnienie minis·t ra pracy, płac i spraw
socjalnych w Sprawie urlopów uzupełniających, należnych
absolwentom P<> dwóch latach pracy, „Informator Związkowca"
z 1976 roku.

I

(h)

ZGODNm Z

NORMĄ

LOKATORZl'.': Na wprost bloków 231 ł 232 na osiedlu RetkiM
.iµa przy ul Maratońskiej mają powsta.6 trzy nowe budynki.
Wydaje nam się, źe zaprojektowano je chyba wbrew przepisom i ie zasłonią nam widocsność, odciinając od świl'tła sło
necznego lokatorów mieszkających na niższych kondygnacjach.
Uważamy więc, że w miejscu projektowanych budynków powinien raczej powstać skwer z ławkami i kwietnikami.
RED.: Wojewódzkie Biuro Plan<:>wania Przestrzennego
przeanalizowaniu spraw zakwestionowanych przez państwa
dynków przy ul. Maratońskiej, zakomunikowało nam, że zostały one zaprojektowane zgodnie z obowiazującymi normami.
A normy te zakładają z jednej strony właściwe wykorzystanie terenów uzbrojonych, a z drugiej takie rozmieszczenie budynków, aby zapewniały wszystkim użytkownikom właściwe
oświetlenie i nasłonecZ!lienie ich mieszkań. Normy nie pomija• ją także kwestii zieleni, a zdaniem Wojewódzkiego Biura, osiedle Retkinia p05iada dootateczną ilość terenów rekreacyjnych.
dodatkowe
Toteż nie wymaga ono powiększenia ich poprzez
skwery, zwłaszcza w miejscach tak cennych społecznie dla
miasta.

I

tern jest ogromne. Pragniemy więc podstawowe in'formacje na jego te- / 1979 r. ·
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przejść na em~ryturę po l_t~~u. ktory moze Je~
Jesh

, N I A i:;
W VJA S
I
•

podróży,

1

~~1!~~n~z:tr;:&~~~i ~~~~

rzędne], przy czym rozstrzygnięcie
·
to jest ostateczme. _
Wysokość emerytm·y przyznanej
w ramach uchwały, ustala się r.go1 dnie z przepisami o powszechnym
,
·
Pra~
nich porze, miejsce w naszych zaopatrzeniu emerytalnym.
· cownikom uzyskującym do końca
środkach przewozowych.
Nie jest to ~yfaśnienie, mogące 1979 r. prawo do dodatku za w_yn11:1?8'wać optym_1zm_e~. Ponadto po- sługę lat, zosta_nie on _ą_względmo
ffilJa ono na3wazrueJSZY zarzut, 111y na podstawie wyrrua.t'l.l emery•
podniesiony w naszym artykule. tury. Poza tym pracownikowi, odM
A mianowicie, że obsługa autob'U- chodzącemu na wcześniejszą emesów - nawet, gdy stanowią ją rytua·ę w ramach tej uchwały, bę
2 osoby - w większości nie chce, dzie mogła być przyznana w dniu
naczy nie . potrafi, Z!ipanow.~ć nad rozwiązan~ stosunku pr~cy
okres
sz_turmuJącą do poJazdu c1zbą, da- groda jubileuszowa, jezeli
jąc tym samym szanse najbez- zatrudniooia wymagany do uzyskan!a te~ nagrody, upływa nie póż.
•
wzgl~niejszym.
Totez. w ty~ k?ntekscie,_ z m1e- mej niź do końca 1979 roku-.
Gi:i;
szanymi uczuciami czyta się ostatnie zdania p!sma dyre~cji P~S:
POCZ~:A
~,Jak z powyzszego w;rn!ka, us1łuJemy ~tworzyć mozhwie .~ośne
podroznych.
odprawy
warunki
Jędnak do pełnej realizacji zamierzeń potrzebna jes:. jeszcze. dobr~
wola samych J><?<lroz~ych 1 c_hęc
podporządkowama się zalecemom
per~n.~lu dworca i obsługi autobusow •
Oj, nieprę~ko P';'~yjdzie nam
delekto~ac się pod~ozą autobusem,
-~h!ba, ze pr ~.;rzucimy się na woKOMU CZARNY BALKONIK?
Jaze „Luxam1 . Tylko, czy jest to

nie spóź- sującego do jednej z w/w miej-1
marzy · scowości przed pasażerami, nie po,odbie- siadającymi _biletó~. _Rezultaty t~gają jednak te niezbyt ~ygo~ow~- go i:iosumęcia. naJlepi~j ..:,;pra~dz1ne marzenia od rzeczyw1Stośc1, p1- ły się na „zielonej lmu. , wiodąsaliśmy w dniu 27 lipca w ll'l'ty- cej do Sokolnik i mimo iż cieszy
kule PKS-owskie zapasy". Reagu- się ona dużą frekwencją, nie dojąc n; tpodniesione w nim zarzu- chodzi na niej do tak niemiłych
ty dyrekcja PKS przysłała nam sytuacji, jak kiedyś, gdy o dostaWyni~ D:iu się do samochodu decydowała
wyjaśnienie.
o~erne
z niego że kierownictwo PKS mi· siła.
Jak dodaje dyrekcja - prowamo tr~dnej sytuacji taborowej,
stara się rozładować szczyty prze- d~eni~ sprze?aży l>iletów . przez
wozowe przez podstawianie do- kioski, _przyn10sł~ jeszcze 1 .te:i
datkowych autobusów i aięganie efekt, ze pozwoliło na wcześmeJpo różnorodne środki zaradcze. Do ~ze zorientowanie się w _sytuacji
dośrodków tych należy wprowadze- i ewentualne przygotowanie
na d8:1~owych autobu;;ów. do tych
nie przedsprzedaży biletów
30 dni przed zamierzonym wyjaz- mieJS<:owości, do ktorych chce udać
dem (w Orbisie") i upoważnienie się najwięcej pasażerów · Toteż kilku kio~ków „Ruchu" (na Dwor- s~wierdza w twym. piśmie dyrek;
cu Północnym i przy ul. ~ojs.ka CJa PKS - planuJ~my ro~~erzyc
podroznych,
obsługi
Polskiego) do sprzedaży biletow tę' formę
do miejsc~wości podmiejskich na w celu uł~twie!1i~ i_m • l!rzejaz~u
Nie
Sokol- do :i:ądaneJ ll1Je~cowosc1.
następuiące linie: Łódź niki, Piątek, Głowno, Brzeziny. oznacza. to jednak, • że bę~ziemy
I choć bilety nabyte w kioskac~. w .stanie w obecneJ s~tuacJ1 (wynie są numerowane, każdy podróz- słuzony i mocno sf~tygowany ~awszystkim
zagwarantowac
ny który zaopatrzył ' się w nie, bor)
m; prawo wejść do autobusu, kur- chętnym i w każdej dogodnej dla zadowalające wyjście?
O wygodnej

odmov; i •
tego mteresy zaM
Wówczas p racownik ma pra•

wymagają

kładill.

niającymi się samochodami,
każdy pasażer. J_ak dalece

1

(b)

Dobry wieczór sąsiedzie
na
mnie znajomy
wieschodach, gdy późnym
taszczyłem z ro!'łziną
czorem
'valizki po powrą.cie z we;zasów.
Malują nam balkony, na uroczy kolor - dodał dziwnie zjadliwie. . Rankiem wyruszyliśmy
więc podziwiali ten uroczy ' od·
cień naszych balkonów. T poczuliśmy się jak na cmentarzu,
gdyż · mistrzowie pędzla. uznali,
dla
źe najbardziej . odpowiedni
balkonów w bloku przy ul Mu,rarskiej 5 będzie kolor czarny.
Malowanie trwa. Jeclui lokatorzy patrzą na to z rezygnacją
inni utrudniają wstęp na sw(\j
balkon, choć grozi im się kolegium, A awangardowa ba.rwa
powoli osnuwa cały nasz blok
7B.
Lokatorzy
NA UL. GRAB!ENIEC
przywitał

tary człowiek, z zawodu frell:er, od
lat J'uż na emeryturze, rozłożył .n a
redakcyjnym stole swoje „papiery".
Były to skargi, które pisał do różnych instytucji oraz odpowiedzi, ja;kie od
ni. ch otrzymywał. Łącznie z orzeczemem Sądu Pracy. gdzie ostatnio swoje roszczenia
skierował. Sprawy nie wygrał, bo nie mógł
.s.. Formalnie i. prawnie zakład był
jej Wygr..,.
'"
wobec niego w porządk'ł.
On jednak żyje w poczuciu krzywdy. Je-

S

~:g~y~~e!~~~k~r r~::r·~~ó~~!~~=n~ ~~:

rakterze ogólnym, oparte na nieuzasadmonych przekonaniach i domnierhaniach. Nie
może on zrozumieć, dlaczego kilku jego koIegów, którzy przeszli na emeryturę później,
mają ją aż o tysiąc złotych wyższą. On p;-zecież także ci(1żko pracował. Coś tam w Jego
własnych pbliczeniach mu się nie ~g:Sdza.
Tym bardziej jest przekonany o . sW~JeJ. racji że kiedy otrzymywał nagrodę iubileusz~wą, to była to zupełnie inna kwota, niż
ta, na podstawie której ZUS dokonał obliczeń jego świadczeń. Nie może zrozumieć
tych rozbieżności. występujących, między
y.rielkościami średnich jego zarobkow • usta!onych przez zakład dla nagrody jubileuszowej i do ZUS, ustalającego wymiar emery-

~~~~~d~~~i:r:c~~~~ąz~1!~~~~ m;jiep~:~~~

Najpierw zgłosił on swoje zażalenie efo proł sprawdzić na miejk
któ
to
k
uraw raakład~ł' npla~~!re dokumenty. Wszy:tko sięz jednake zgadzało. Jedyną nieformal-

R ~:1
I~~~
·
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.

•
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·
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czesnym rankiem jechaliśmy · niedawno traktem łódzko-kieleckim

~Y~~erk~r~:ro~o~~~m_:::r~~o~~~

t

f

napijemy się kawy. Kwadransik przeoied:
nie zrobi nam różnicy.
Fak1tycznie. dzień był ponury, d~Yk
siąpił od samego rana i przydałoby się

w . wyso
•. ekspor.,,wą
za frezera z~1enmk,
e prze
ed d
to
F S4 em, z
który oświadczył i . _prz
r~cież te pieniądze zamosł mu do do~u.
kom
akł d
· · 1 d
z~.r zgł,osił sv:-oJe za e 0 z .a oweł tk isJi rozJemczeJ. Była_ to dla _niej wyJą owo
. e g0 Prze•
trudna ~prawa. .Moze w ła Śme. dlat
prowadziła ją mezwykle sumienme, dokł~. dz.ając _dokume. nt po dokumencie
nie s.p.raw
1 św dkó
~
· k
V'.·
ia
i przes~~c uiąc. wie u
Kom1s3a rozJemcza orzeczemem wniose

·

nością było, że premię

ko"ści 400 zł pobrał

· !j~.a:~~;ii~:=t~
zbożowe
przvp0minająca przedwojenne
„Enryllo" suto zaprawiane cyk,orią, nież

vrawdziwą kawę.

- "Kolumbijka" - od'POwied·ziała kelnerka na nasze zapytanie o jakość owej
źe
~orzko-kwaśnej eieczy I wyjaśniła.
dooiero. gdy wyczerpie się zapas mieszanki, zakupionej ubieJ?lej jesieni orzez zapobiegliwego magazyniera. będzie można
oodawać gościom lepszE' gatunki.
-

Zaplaciliśmy przecież za
jakieś
kawę. a dostaliśmy

N.c> a cena?

prawdziwą

zdenerowowal sie inżynier Z.
Kel.nerka wvjaśnlła jednak. że wszystko
iest w porządku. bowiem cena zależy nie
(ld jakości na'POiU a od kategorii lokalu.
Z::ipłaciliśmy zres11tą zgodnie z cennikiem
a
11stalonym dla tego właśnie nauoiu.
wlec taniej. Nie ma w ogóle o czym mówić i tracić nieootrzebnie czasu.
- Byó mote Bie jest to najlepszy pny~wiństwo -

ł

DZIENNIK POPULARNY nr 198 (90'79)

prze,..,.owadził

KODEKS .PRACY' NA
.

byłego pracownika oddaliła, powołując ~ię
na przeprowadzony dowód z dokumentow
w postaci kart pracy frezera za cały sporny

okres. Stwierdziła bowiem, że wynagrodzenie to zostało wyliczone w oparciu o . te
właśnie karty, które są wiarygodnym źród·
łem płaćowym. Ilość wykonywanych detali,
w oparciu 0 które obliczono wynagrodzenie,
uzgadniana była z zapisami pracowników.
Prowadzili oni także notatki dla swoich potrzeb. Toteż wszelkie zaistniałe ' rozbieżności
były wjaśniane na bieżąco.
Od orzeczenia komisji rozjemczej, frezer
odwołał się do Sądu Pracy, wnosząc o uchylenie decyzji i żasadzenie różnicy wyna.grodzenia wraz ze wszystkimi dodatkami za
ostatnie półtora roku jego pracy.

·

„.

uzupełniające

d

postępo-

co

DZIEN-

odwołując sie
stolarz
rodzaju spraw.ł Pewien
ł
ś'
ł śr
·
do sądu, poda , ze przez z o iwo c prze ożonych nie byl przeszeregowany i odszedł
na emeryturę, nie posiadając maksymalnej
.
p
rzez to Jego emestawki wynagrodzenia.
rytura jest niewysoka.
t
W czerwcu 1975 r. zoo ał przeszeregowad
t
N
ny z· 11 na 13 zł. a dwa 1a a prze emeryturą prosił .o wyższą stawkę. Zwodzono
go, mówiąc, że pędzie regulacja płac. Ale
kiedy już _ była, on leżał ciężko , choi:;y
t
ed
k
.1
N
"tal

~~~~~~~;a ~::a~in~:i~~~~;e~~1ł~~~Te~'fr~

i dziś maJą ponad trzy tysiące emerytury,
a on tylko 2.500 zł.
Jakich argumentów użyć i jak przekonać
starego frezera, stolarza i innych, podobnie
•
wydziału uzgadniał z nim wysokosć wy-I jak oni, żyjących w poczuciu krzywdy, że
o sprawach przeszeregowania i awansowa.
.
.
płaty.
~koro więc d_okumenty płacowe me zawie-1 nia pracowników decyduje wyłącznie kieraią sk~eśl~ń i popra~ek, a sam frezerj rownik zakła<j.u, który podejmuje stosowne
~rzy~na3~, ze . w okresie . P;acy do tych wy;- decyzje. Fakt, że pracownik nie był- w przeczy
hczen nie miał .zas.trzezen, trudno znalezć widzianych terminach awansowany,
przeszeregowany, nie daje podstaw do
przyczynę wystąpienia.
On jednak wciąż uparcie twierdzi, że po- uwzględnienia roszczeń, jeśli wynagrodzenie
winien był za swo~ kilkudziesięcioletnią, to mieści się w minimalnych stawkach,
nienaganną i cięilką pracę, mieć o wiele przewidzianych dla zajmowanego przez p rawyższą emeryturę. Bo, jeśli inni mają„. Ci cownika stanowiska.
i~i . jednak poszli _na. emerytu~ę znacznie Toteż prawda jest taka, że w wielu zapoźru~j. Jeszcze :ązfhdi'lrzejść przez . re- kładach o starych pracownikach po- prostu
.a eg? m~Ją wyzs~e się „ZaQOmina", argumentując ten fakt, iż
gu~acJe i _podwy i.
świadczenia._ Ale starzy ludzie nie potrafią dbać trzeba o młodych, bo z zakładu
uciekną, a stary i tak zostanie...
tego zrozumieć.
G. BARGmLOWA
,
W Sądzie Pracy w Łodzi nie brak tego

Ulica Grabieniec na Teofilowie, jest bardzo ruchliwą a.rte"
rią. Jeździ nią w dodatku sporo samochodów ciężarowych z
różnymi ład.unkami. I niemal
wszystkie wpadają w pokaźnych
znajdującą
rozmiarów wyrwę
Handlowego
się obok Domu
„Teofil". w pogodny dzień powoduje to „tylko" straszliwy ha·
las, ale w deszczowy daje. dodatkowy elekt w postaci rozwszystkie
,pryskującej si_ę we
.
·
' · j sprze· wet więc
•- na j częseie
. •
,
. fontanny.
i · strony . błotneJ
g d y przyczyną przeceny b u t a ? •ft
kw1wa1entu d eeyd u...,
odbarwienie ~~ r- Prosn~y wi_ęc o 1nterwencJę i
czy skórzanej kurtki było
dawca lub arbitraż branżowy, stosujący
rekla- ~~ 1 potlpow1edzeme.. komu. trzeba,
skóry, a zgłoszona przez klienta
handlu
rozstrzygnięcie najba.rd~iej dla
aby przy okaZJ1 ro:::waz~ł spra:
macja dotyczyła całkiem inej, uja.wnio- ~~
korzystne. Tryb rekla-macyjno-arbitrażoWę Wyasfal~w.ania nawierzchni
nej 1_10t~m ~a.dy (np, przemakania, l~b s~
Wy, pr?lewlel.dy do ~go, i UCią~JiWy, ~~:
na ul. Grab1emec.
roo;łazen1a się w szwach, czy rozkleJama )
sza Wlęc wielu khentow do rM:ygnacJ1
Mieszkaiicy
resię nabytego towaru) odprawia się
Nie
z przysługujących im uprawnień.
klamująeego klienta z kwitkiem w prze- ~~
ma
każdy bowiem zawiedziony klient
Jednostką odpowiedzialną za
kmi.aniu o słuszności ogólnikowej maksychęci i siły do dqchodzenia swych racji,
stan łódzk ich ulic Jest Wojeprzecenfony ~
my band~owej, że „towar
a.:i: na drodze sądowej, wskutek czego nie
wódzkie P r z edsiębioi stwo Dr óg
,
nie podlega reklam:a.cji".
każda najsłuszniejsza nawet rekla.macj.a
i Mootów. Prżedstawiliśmy m11
Przez cały czas gdy sruchałam uwag )
reIrnńczy się korzystną dla klienta
zale. I w edług
zatem wasze
i spostrzeżeń inżyniera z„ nie mogłam od- ~
przypadku
kompensa.tą. Taką, ja.k w
słynnych jui: rozklejających się kozaC'li- mówić mu racji, zwłaszcza, że można by- ~ ot~zy~ych informacji nawierze i;iia na. ul. Graoieniec ~
innych ~~
łoby przytoczyć w iele . . jeszcze
proponoków „Syreny": na.byw~y'llliom
stała juz wyrownana i wszelkie
potrzeibę >~
uzasadrnaJących
przykładów
wano ..naprawę i dopiero ,_. wyrok sądu
dl"
,
t
uregulowania , ~ zapa my, w tym ta najwięksprawniejszego niż dotąd
sprowadził problem do Wirdciwyeh us a„Teofilu" zniknęły bez
przy
sza
~~
klienpra!W
ochrony
zakresu
z
problemów
gotówki.
leń zobowiązujących dAI zwrotu
1
)~ , śladu. Jednakże ułożenie dYWa-

· ·

- pcwrócił potem do tematu j,nzy.
jeśli
nier z. - ale n11. pewno iypowy
klientowskich.
cbod7li o ochronę pl'6W
dowolność
Istnieje bowiem u nas taka
interp~etacji przepisÓW regulujących Uprawmenia klienta, wydawa.nych w po.
i
staci róinych zarządzeń branŻOwYch
resortowych powielaczowYch ~nstrukcji
i okólnikó~. iż nierza.dko beai M'bitrażu
sądowego klient swych racji dowieść nie
jest w stanie.
Na przykład instrukcje ministra handłu
wewnętrznego dotyczące załatwia.nia re•
klamacjj towarów przemysłowych i żyw.
wenościowych. Miały one regulowa.6
mmach
wnętrzny tryb postępowani.a w
orga.n1iza-0jj handlu. w oparciu o zasadę
równości praw i obowiązków na.bywcy.

kład

I~ K~~a
l

Sąd

wanie dowodowe z zeznań świa k 6w i zaStwierdził jednak,
łą~z-0nych dokumen·t ów.
z· e odwołanie frezera nie zasługuje na
Zakładowa komisja rozjemuwzględnienie.
cza wydała prawidłowe orzeczeµ.ie. Znajdul·e ono oparcie w zgromadzonym materiale
dowodowym. Wynika z niego, że w okresie
zatrudnienia, frezes nie zgłaszał zastrzeżeń,
co do prawidłoweści naliczonego wynagroct'zenia. Sam zresztą przyznał, że rachmistrz

'!
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Wróćmy jed.nak do najbardziej interecia,gnął dalej
sujących nas konkretów Do naszej sytuacji, ja.ko
inżynier Z. gdy
zwykłych klientów, ·W przypadku,
zgłaszamy słuszną reklamację na zakupiony towar. Otóż (Ja.k przypomniała o tym
Prawa
doc. dr ba.b. kierownik Zespołu
Cywilnego w InstytuCie Państwa i Pra·
wa PAN - Ewa Łętowska na łamach tYprzysługują
godnika „Prawo I Zyoie'')
ldienfom z tytułu rękojmł CZttery upra.w-

towaru,
nienia alternatywne: wymiany
jego cetJ,1. naprawy lub 7iwrotu
Wybór którego• z nich należy
tylko do klienta.
o formie •W praktyce tymczasem

obniżenia
Pieitiędzy,

I

1

I

~1·-1~·111 1 1 ~~
.

jednak tyloma lnterpretaoJMJ}i,
ii do zam·i erzonego pierwotnie ioh seosu
oo.iść nie sposób.

I

1

. :~t.~ł

Wyrzykowska : •••.:.{.; d··;b;.i,dA:i:At·••';,,L;,::;d;~,~~&t:.~t~t··d:

Obrosły

I

N'ie •Ił takie 111t.od11e z ctuohem nd'Zego

te wszystkie interpretacje, kt6re 1 góry sta.wiaJ4 klienta na poNp. w wielu
zyejj pc>kornego petenta.
naszych sklepach bieliźniarskJch nie ma
kabim 11 lampami bakterie>bóJMymi. umożliwiających przed kupnem pl".llymierzanie biu&tonoszy lub bielimy na gołe ciało. Nabywcom natomiast z reguły personel sklepowy odmawia PHWa do reklamacji - nawet, Jeśli zgłoszą ją tego samego dnia, stwierdziwszy w domu nieprzyda.tnośó zakupionego towa;ru.
usławoda;wstwa

się równie!
Niezgodność ta.. ujawnia
przy akcji róinY.eh przecen, którYm towarzyszyć winna informacja, jakie ściśle
okreslone wady towaru sl>«Jwodow·ały Je·
go przeee11ę. W rzeczywistości la.§ klient
· PG7iba.wiony Jest takiej łntormuJi. Na-

I

~~--__,......,.-

w
ta. Potrzeba ta rysuj e się nie tyltko
usługo
handlu, ale i u innych Jeszcze
dawców, jak poezta i kolej, komunikacja
miejska czy spółdzielczość branżowo-usłu
różnych
gowa, i:dzie również nie brak
:nterpretacyjnych presji i wypiczeń.
J»'Zek.raczająą
Jest to Jednak temat
ramy zwykłych i na,brzmialyoh goryczą
Obejmuje
zafaleń.
i
klientowskich ska.rg
on takżp zależności i polecenia służbowe.
jakimi dy!I'ekcle branżowe k!I'ępują swych
podwładnych z tamtej strony biurka czy
lady, drogą owych pat'1tykulał'nych ograniczeń i nakazów.

srowem sprawa dawno jUIŹ qojrzała do
u.reg1Ulowania. I warto byłOlby, aby w
jak najszybciej
zespołach SPecjalistów
z11alazła właści we rozwiązanie.

r ·~:::::::·::::~·

. P~szę w imieniu pierwszokla·
s1stow, zamieszkałych na osił'"
dlu Chełmońskiego. Chudzi ml
im bezpiecznej
o zapewnienie
drogi do szkoły. Dzieci z naszt'lgo osiedla ućzęs zczają bowiem do
Szkoły Podstawowej nr 38 przy
u~ . Kroch1!1:dnej i aby się do
nieJ dostac muszą przejść bar·
dzo ruchliwą ulicę Dąbrowskie·
go. Dlatego tez prosiłbym 0 ozna
kowani~. przejścia. dla pieszych
ul.
w pobhzu skrzyzowania
~ąbrowskiego z ul. Siemiradz·
mój
kiego. Sądzę, ze . postulat
znajdzie uznanie w oczach kie·
rownictwa Wydziału Komunikacji i wkrótce dzieci a także i
· inni piesi będą mogli spokojnie
przechodzili na drugą stronę uL
(h)
Dąbrowskiego.
A.Z.

.·

1·
·
r

,

•
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I.odzianie swemu miastu

WRZEŚNLĄ

Sesja

„

RN m.

„„ .

„

Przed rozJ)OCzęclem obrad
godz. 8, odbędzie si11 posiedzeni~
zes1>0łu
radnych członków
PZPa i beZl)artyjnycb.

s

swlęknył

się

ncb - łe Jednak sezon Jesielnno-słmow7 na clobre
rozpocsnłe
llifl we wnełQia.
Przygotowania ło nowego •kresa, który co roka charakteryzuje się najwlęknymi obrotami
- łrwały jut od dawna. Posiadane •allU)' oraz blekee dostawy, zdaniem. specjalistów,
świadcz• o tym, le artykułów
jesienno-zimowych będzie nacznie wiflCeJ nit w ub. roku. Nie·
słeły,
trudno sacwarantowa6
pełne
zaopatrzenie rynku we

wszystkie asert:rmenty.

Ciepłej bielizny m. In. męskich flanelowych koszul i piżam.
czy „niewvmownych" oraz damskich.
komr;iletów ~~ełnlanych.
wełmanych 1 z pod.biciem. prz:veotowano tyle, że na statystycznego

:'

dlowy nr 11 na Dą,browie,
nr 4
,,Zarzew", nr 24 ,,Matejlki".
Przy
oieleJ?.nadi i konserwacji zieleni.
iiwł.aszcza zadrzewień leśnych, przodu.je łódzka młodzież.
Czyny s1><>łeczne
jako akitywna
forma współuczestniczenia obywateli w rozwoju naszego wojew6dz.
twa. będą tematem ses.ii plenarnej
Łódzkiego Komitetu Frontu
Jedności Narodu. Poprzedz.ł ją dzisie.isze posiedzenie Komisji Czynów Społecznych ŁK FJN. Oceni
ona realizację planu prac w pierwszej połowie te«o roku i nakreśli
zadania na na~bliż.szą przyszłość.
(!tas)

Wymiana torów
u zbiegu ulic

mieszkańca

naszesco wo.Jewódzbwa
dwie sztuki. Mogą też
wystą.plć kłopoty z numeracją.
· h
k ć
ki h i
w.ier.zc h me
~ ry
męs· c
damsk:ch „Otex przygotował 100
ty:s, aztu~. Vf 130 v:wrach. Przydałyby s1e. Jednak Jaszcze d<>d!1tkowe ilości garderoby od ta.kich
J>roducentów,
jak: · ,,Próchnik".
· „Emfor", „Pabia". „Otex" liczy też
na wielu innych dostawców, m. in.
I artykuł?,w d ian~~h
z
„Lido",
j .. Marko , „Olimpu wełen - z
„Lodexu" i Zakładów im. Niedzielpr!yipadają

I

7

w wolne dni

HANDEL. W sobotę, ~ Wll_'UŚllia, w godz. od 7 do 13 czynne będą
wszystkie sklepy (~ WYJąt.k~m !-osobowych): piekarskie, nabiałowe,
w=o-cuk1ernicze, ?Wocowo-warzywne, kwiaci.a:rsk.ie, rybne, dirobi.ar~kle \ z obsadą trzy-1 ~ięcej. 080bową mlęsn.o-wędliniiankiie i garmaz.eryJne; polowa ogoln.ej ililści Sklepów spoż;ywC2ych i deli.katesowych pracujących n.a półtorej i dwte mnlany. Ponadto otwarte będą
punkty sprzedaży owoców, kwiatów, lodów .i napojów chłodzących.
'?~stron~mia pracuje jak co dzień. Placówkii z artykułami nieżywtn.-0sc1owyrru będą zamknięte. W g~. 9-15 dyżurują doiny towairowe
„Uniwersal" i „Central" oraz domy handlowe: „Teofil", „Pion.ier",
„Hermes", „Juventus" i Ha.ndlowy Dom Dziecka.
W poniedalialek,
4 WTZeśruia, placówki te pracują w god'Z, 12--19. Kiioski „Ruchu" w
sobotę czyrune jak oo dtllień. Tego dnia zakłady usługowe będą n.i<'czynne z wyjątk.iem pa.rkri.ngów, stacjl bern!ynowycb, W'SIZystkich placówek „Polm<Jzbytu", pogotowia napraw telewizyj.nyoh oraz wyzna®onych zakładów f·r yzjerskicb i fotograficznych.
KOMUNIKACJA MIEJSKA. W so~ę, 2 września, ruch t.ramwajów i ~uitobusów rozpocmde się od godz. 4.
Nie będą kuirsować
tramwaie i autobusy Lin.ii pomOOl'lliczych. Autobusy ,zielonych linii"
kursują: z pl. DąbrowskLeg~ dio Łagiewnik („51")
do ArutróWka
(„56"), z pl. Pionierów (ul. B=owa) do Grotniik, z Widzewa (ul
Rokkińska) do Wiśniiowej Góry Trnmwaje 9"
13" 17" 43" Oll"a:.1
dodatkowe tramwaje z ul. NS1"utowioza od Tr~wai~ej \ ·~utobusy
linii „76", dOWO'Zić będa do ZOO i Parltu Kultury i Wypoczyinku na
Zd:rowiu. Do Parl<u 1 Maja w Rud.7.lie kursują Li.nie „26", „42" oraz
dodatkowo !dnia „l", do lasów tuSllyńskich ltinie „42" i „254"
z.e
Rzgowa. do la5ów lućmi.erskich linia „46", d'o Bąibieinrlia autobus Unid podmiejskiej „252" z ul. Wersalskiej (TeoM16w). W Pabiamcach
z ul. Kilińs1<iiego (przy ul. At"mid Czerwonej) kursuje autobus do
o.9rod'ka na Bugaju, a w ZgJerzu z pl. Killńs'kie.go do Mal.iOO.
3 września obowiązuje niedzielny rozkład jazdy, KomU!ndkacyjna
obsługa miejse wypoczynkowych jak w wolną sobotę.
POCZTA i PKO, W sobotę, w godz, 9-16, czynne będą placówki
pocztowe przy ul. Tu"Wmla 38, Piotrkowskiej 311 i Zgiieirskdej 2. Usłu
gd telekom\11llilkacyj:ne przez całą dobę świ~ wymienione urzędy
oraz przy al. Kościuszki 5/7. P<madto w godrz. 9-11 w zakiresie telekomunikacji. przyjmowania przesyłek poleconych i spme<laży 1.IIlaCZ..
ków pocztowych oferuja swe usługj urzędy: Paibiiainice 1, Aleksandrów, Konstantynów, ZgJerz 1, Głownio 1 i Orot'ków 1.
W poniedziałek, 4 wneśn!a,
urzędy przy ul. Tuwmia 38, Pi.ot4'kowslciiej 311 i Zgierskiej 2 precują od g~ 14 do 21. S'krytki
i slUŻiba doręczeń od godz. 7 do 21.
·
W wolną sobotę i w niedzielę, 3 września czy= ~re dyżwrują
ca kasa PKO przy al. Kościu57lk.! 15, w god.z. 10-13.
WYPOCZYNEK. Wszystkie ośrodki wypoczynkowe WOSiR ceyulne
są w godZ. 10-19. w A.rturowku, pairlw im, 1 Maja. na stawa~h Jana i rui Młynku, w ośrodka Busi.n.ka w Pabianicach, M!rożynka w
Głowruie, Malinka w Zgiiemu, Borlk.i nad Zalewem Sulejowskiim czynne będą wypożyczalnie. WOSiR zaprasza amatorów wędikow.aniia na
stawy Stefańskiego oraz do Matinki, milośn.ików sza.chów plenerowych i kl"ęgli do ośrodka „Promienistych". W Artw-ówku orgaini~
wllll1e są przejażdżlki kOIJ.Pe wieiv.cllem i powozami.
W Pa.rku 1m.
1 Maja i na Stawach J&la od goci2. 11 konkursy zręcznościowe. W
sobotę, w Oś~u im. 1 Maja, od g<Xi2. 13 ,do 17 występy zespołów
estradowych oraz impreza spru-towo...rekł'eacyjna. Na stawach Jana
od godz. 13 do 17 występy kapeli „Górniak". turnieje, gry i zabawy.
W niedzielę, w Malince, od godz, 10-15 zabawy sportowe, W Ośrod
ku im. Promienistych od godrz, 12 do 16 turniej teillisa slołQwego,
a od 14 do 16 tu.?Utiej kręgli. Kąp.ieLisko „Fala" w sobotę w god.i.
14-17 zaprasza na turniej tenisa ziemnego, Pocl.obn.y tuirni.ej odbę
drllie się Da kortach widzeW.skich o godz. 14-17,
WYSTĘPY ARTYSTYCZNE. W sobotę w amfiteata:me wdd:zewskJ.m
o godz 16 koncert w wyk<Jorul.llliu artystów scen wairszawskich m. in.
Mairka · Perepeczko i Ani.ty DymszóWny. W Pa:rku 1 Maja o goda;, 13
- impreza estradowa. Na stawach Jllllla o godz. 13 iimprerza estradowa. W pa.rku Micltiew.icza o eodZ. 16.30 koncert Filhairmonń.i U>dzkiej Kąpiel·isko „Fala" - o godz. 19 „Dyskoteka pod chmurką".
W niedzielę 3 bm. w mus:z.li koncertowej na Zd!l"Olwiu ogólnołódzka
impre2a .„Na poWlita'11.ie jesieni'' (początek ~ godz. ~6). W P~u PoDiiatowsk1ego o godz, 17 kOncert FilharmQllt.J ŁócWkieJ. W amfilteatrze
widzewskim 0 godz. 16 koncert (w przypadku złej pogody impreza
odbędzie się w klubie „Al'liadna"). W muszli koncEiI'ioWej w Pal'ku
Mickiewicza o godz. 16.30 preizentacja• zespołów nagr-Odzonych na
drugim przeglądzie łódzkich zespołów muzyczno-wQkalnych. W DDK
Polesie al. 1 Maja 87 od godiz. 10 giełda staroci.
ZOO zaprasza w sobOtę o godz, 16 i w niedrJJielę od godz. 10 na
filmy przyrodrn:lcze. Przy sprzyjają~j pog~ie org~ane będą
w niedzielę l>l'Zejażd~ii wózkami zaprzężonymi w trurpainy. .
.
WYCIECZKI, •
Dwudmdowa rowerowa nad Za.lew SuleJOWSki:
Uczestnicy prosizeni są o za.bramie sprzętu tueysitycznego, Spot~aJIUe
w sobotę na Ryniku S~go Miasta o godz. 8.
W niedzielę pies.za
dla dzieci w wieku 7-14 lait na trasie Lubli.nek - Zd!I'OWie - Luna„ark. Spotkanie na · drworctl PKP
Łódź-K?liska o godz. 9.30.
• kolairska na trasie Łódź - Wa<filew - Zelów - Buczek - Łask
- Łódź. Spotkanie na pl. 9 Ma}a o godz. 8. • kolM"Ska do Tuszyna. Spotkanie na Rynku Stalriego Miasta o godz. 8.

Iskiego,
„Polanilu".

włóczki

-

Bieliznę

z „Arelanu" i

produkcji k.rajo\vej uzu.pełnia dostawy z im,portu. Będzie 60 tys, bieli2ny męskie.i z Chin, Rękawiczki skórzane
otrzymamy z NRD.
Aby umożliwić łatwiejszy wybór
odoowiedniej odzieży obuwia czy
t „
Ot " ' 487
· h.
ga1an ern,
" ex .z
sy.roic
9
1
placówek wyb_rał . ~ te będzie ~
opatrywał na1leP1eJ we ":'sz:ystk~e

=~z:ri: 1 ~ię 5~~~~:'1fiori'. „~vel~~~!\
T f'l" $ 't" .P' . „ aos· „

i'

.~a~ad;;•• wi • • ionier · ••
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Jeśli chod2i o sprzęt do ogrzewania mieszkań,
WPHW zaoowiada
duże dostawy pieców aklUmulacyjny-eh, Nowością jest kominek akumulacyjny, który u.kazał się już w
kiliku sklepach. W IV kwartale ma
znaleźć się w sprzedaży radiator
ele'ktryczny
z termoregulatorem.
Zaipowiadane są też spore dostawy
nowycb wzorów SJ>rzętu do ośWietlenia mieszkań, a więc różnego rod.zaju lam1), żyrandoli itp.
(kas)

16'', „17'', „22'', „28„

,JOl''•

„102",
kursować będą częściowo
zmienionymi trasami.
2 września, od wcn:esnych godzin
rannych, powrócą na swoją właściwą trasę tramwaje kursujące ul.
Kilińskiego. Tego samego dnia. od
_godz. 18, wznowiony zostanie ruch
tramwajów na ul. Nowotki, nato1· ast wszystkie tramwaje skręca
jace z ul. Kilińskiego w ul. Nowotki, powrócą na właściwe trasy
3 września, po ca-Mcowitym zak<>ń
,„eni u robót modernizacyjnych.
Na wyłączonych • ruchu tramwajowego odcinkach ul. Killńskie
go i Nowotki kursować będą autobusy MPK, które zatrzymywa6
~ie bedą na przystankach tramwa.i owych.
(m)

~--~__c....:.___:___:_~~~~~-...:=

Konkurs na

najpiękniejsze głosy

„ Włókniarskie słowiki'', to chór · chłopię·
cy i męski działojqcy przy Międzpaklado·
wym Domu Kultury Włókniarzy „LodH"
(ul. Buczka 17/19), Zespół, pracujqcy pod
kierunkiem Jana Worouyly, ma na swvm

koncie wiele udanych występów I konkur·
sowych sukcesów. Chór został m. in. fall•
realem ostatniego Ogófnłlt)ofskiego Festl·
L'u~~~a"."'eśnl ZaangaiowaneJ „c;zer•ona
W dniach 4 I 7 września „Wl6knia•skle
słowiki" i „Lodex" zapnuzaJą (w godz
16-19) do udziału w konkursie na nof·
piękniejsze glosy chłopięce I męskie. u.

i

e

Jutro,
POCZl\WSZY od godz. 21,
r<>zpocznie się wymianę torów na
skrzyżowaniu
ulic Kilińskiego i
Nowotki. W związku z tym tramwaje linii: ulu. „3'', „4", „5'', „6'\
91

czestnlcy zobowiqzanl sq do przyqotowa ·
nia dowolnej piosenki. Przewidziano na·
grody. Szczegółowe Informacje - tel. 815· 14.
(rg)

Polecamy naJnowsze pozycje z ukresu literatury społeczno-politycz
nej, pl'2ypominając równoc2eśnle iż
największy wybór wydawnictw .z tej
dziedziny oferuje w ŁOdzi księgar
nia „Współczes.na"
(al. Kościuszki
106/ll6):
P. Rossi - „Fllozofowie 1 maszyna" PWN•
B.' ltym~k - „Pierwsze lata wła
dzy ludowej na Mazowszu", KiW;
St. Glerszewskli. - „Elbląg, Przeszłość i terażnlejszość", WM;
F.
Kalicka - ,,Międzynarodowa
Federacja ZWiązk6w
Zawodowych
Międzynarodówka
Amsterdamska", KiW;

St. Rudolf - „Szwedzka „Polityka" dobrobytu", PWN;
D.
Tanalskł „Katolicyzm Ewolucja ldeologU", PWN;
St, Młynankj - „Analiza rynku''.
PWN;
H.
Kurek·Dudowa - „Młodość
tragiczna 1 męska. O Stefanie Skoczylasie", K!W;
z.
Zo!llik
„Najt11t1dnlejl!Zy
front'', KiW;
J, Pene - „Społeczno-ekonomicz
ne uwarunkewania skracania czasu
pracy", KiW;
H. Syska - „Rozmait~c1
znad
Łyny", LSW:
M. Skrzypek - „Holbach", WP;
z. Morawski - „Watykan :z; daleka i z bliska'', K~W;
St, Gnesiuk - „Pięć lat kacetu'',
Ki W;
„Wy'brane
problemy socjalistyczne-i rodziny" KiW.

Rewia z foggiem
Wl•lbiclelki I wlelblclele piosenek Ml•·
ctysla- Fogga b41dą mlełl, luł ra lrilka
dni, okazję do •Potkania z popularnym
artystą. Jego kariera, to klika epolc poi·
skiej piosenki, róinorodnołc! stylów I mód.
Program, Jaki M. Fogg przywiezie do
lodz,i'. nosi tytul „50 lat dookoła śwłala".
Artysc1e 1-arzyszy na scenie grono łpłe ·
-jqcych pań oraz zespól muzyuno·-kal·
ny „Baby Jagi". Koncerty odbędą si•
trzrlcrotnie w dniu 9 września: o 11od1. te,
11 i 20 w •Teatrze Ro1maitoścl. Biiety do
nabycia w „EJtradlie" (ul. Narutowiaa
21).
(rg)

Emu

z Łodzi

dla lipskiego ZOO
Łódzkie ZOO miała zawaze dobre wvui ·
kl w hodowli strusi australlfsklch emu.
W ciqgu ostatnich kilkunastu lat wvl<lulo
Ich się tu ok. 40. Ptaki le znalazły się
niemal we wszystkich krajowyeh I wlelu
zagranicznych ogrodach.
Wczoral parę
emu wysiano do ogrodu zoologicznego w
Lipsku.
Ile)

Do prenumeratorów
prasy radzieckiej
Uwaga, sald~y ~racy, instytucje, 1z~oly, un:ędy ł wayscy czytelni·
cy prasy radzieckiej: pOdajemy do wiadomości, te wszystkie placówki
!\8W. „Prasa-Książka-Ruch"
Przedsiębiorstwa
UpowszecbnJania Prasy
1 Ks1ą:tki w Łodzi p1'2yJmują zamówienia i pnedpłaty na prenumeratę
dzienników i cusoplsm radzieckich na ~-979 rok.
Na teren!e woj. miejskiego łódzkiego zamówienia t przedpłaty pnyJmują:

Oddział Łódź-Południe, ul. Smocza 6/8, teł . 460-ZO;
Oddział Ł6dt-śr6dmieście. ul. Zamenhofa 10, tet. 679-88;
Oddział Łódź-Północ, ul. żurawia 3, tel. 756·82;
Klub Międzynarodowej Prasy i Ksią:tld,
Łódź, ut. Narutowicza

te I. 212-67;
16

Oddział w Pabianicach, ul. Warszawska Zł,
Dział Kolportatow-o-Handlowy w
Zgierzu,

Ul. 52-00. 52-01;
ul. Narutowicza is,

398-10
284-tiO

ZGS-98

747-20
03

292-22
253-ll
ł09-3Z
33ł-31

Łowi~ka

INFORMACJB
O DYŻURACH APTEK.:
w Pabianlcah udziela
Apteka
nr 47-083, Armil Czerwonej 7
w Zgierzu udziela
Apteka
nr 47-080, Dąbrow1kiego to
w Ozorkowl111 udziela
Apteka
nr 47-092, Dzierżyńskiego· :a

220-89
395-SS
07

ot

835-ł&

795-55

257-77, ł99-00

1/10,
tel.

i~~~~dycja Pu.sy w Ozorkowie, ut. Dzl~rtyilskiego 19, tel. 47.
Aktualne cenniki, obejmujące ponad tyli"c
pięćset tytułów radzieckich wydawnictw z rółnych dziedzin, motna otrzymać do wglądu we
wszystkich placówkach RSW „Prasa-Kslatka-Ruch".
Wszelkich Informacji udzielaj• wymienione placówkł drogii telefontcz•
ną w
godz. 7-15, w soboty 7-IS.
Zamówienia 1:łotone we wcześniejszym terminie gwarantUj~ prenume•
ratorom regu1&riu1 dostawę umówionych wy4awnk:tw.
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DYŻURY

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

JARACZA godz. 15.30
,,All
Baba i 40 rozbójników'', 111.30
„Dama Kameliowa"
7,15 godz. 19.15 „Tato, tato
sprawa się rypła"
ZIEMI ŁÓDZKIEJ godz. 19
„Błękitny zamek"
Pozostałe teatry nieczynne
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYI·
NEGO (Ut. Gdańska nr 13)
godz. lG-18
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz. lG-lł
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO·
GRAFICZNE (pl, Wolności l4)

aró~5m~e EWOLUC'i'.JNEJ UŁ
(park Sienkiewicza) nieczynne
CEN1'RALNE
MUZEUM
WŁO·
KIENN1€TWA (Piotrkowska 282)
godz. !t'.>-17
BISTORU MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) nieczynne
SZTUIU (Wi ęckowskiego 36) godz.
11-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
nieczynne

• • •

PARK KULTURY
I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
OGRÓD BOTANICZNY - czynny cd godz 10 do zmroku
ZOO - czynne od godz. &-19
(kasa czynna do godz 18)
PALMIARNIA
(Ul. Armil Czer·
woneJ 1/3) - czynna cJdzlennie'
oprócz poniedziałków w godz
10-17
LUNAPARK. (Ul. Konstantynowska 3/5) - c.zynny od godz.
14-21
KĄPIELISKO „FALA"
(al. Unii
4.) czynne od lÓ-19, w nie·
dziele 1 święta w godz. &-18
KINA.
BAŁTYK

„King Kong" USA
od lat 12 godz. 10, 12.30, 15,
17.3,0, 20
IW ANOWO - „King Kong" USA
od 1a t 12 godz. 9.30, 12, 14.30,
17, 19.30
POLONIA - „Wodzirej" pot. od
lat 18 godz. 10, 12.30, 15, 17.30,
20

STAŁE DYŻURY APTEK
Apteka nr 47-083, Aleksandrów.
ul. Kościuszki 6
Apteka nr 47-087, Konstantynów
ul. Sadowa 10
·
Apteka nr 47-083, Głowno, ul

245-72

Pomoc drogowa
PZMot.
52-81·10, 706-27
Centrala Informacyjna PKO 731-82

ŁODZKl

DYŻURY APTEK
Obrońców Stallng1 adu 15,
Niciarniana 15, Główna 14, DąbrOW·
sktego 89, Lutomierska H6, Ollm·
pijska 7

334-28

TEATRY

ich zuzycm. Dzięki nowym torowiskom wzrasta komfort
jazdy
oraz jej bezpieczeństwo.

„10",

informacja o usługach
Informacja kolejowa 655-55,
Informacja PKS:
Dworzec centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Miejska MO
centrala
677-22,
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
Pogotowie energetyczne:
ReJonu Północ
Rejonu Południe
dla od biorców przemysłowych
609-3!
oświetlenia uUc
Pogotowie gazowe
Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
Pogotowie wodocl~gowe
Strat Pożarna
08, ł86·11,
'

wyimiany
torów tramwajowych,
które · - sz.czególnie na llkrzyiowa-

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

L

'

Przed jesiennym K!~~~~K~
'
szczyt em Zakupow ~i::-;i~~~!~:~4~~sz~~

WPBW

le chOć
w
ich sklepach ostatnio

łódl

.

~

Szczególne nasi.lenie prac społecz- , DąJbrowa, 2.8 wiat na przystankach
nycll wvstąpiło w maju te.go roku MPK i PKS.
Nie bez znaczenia
Podczas młodllieżowej Wioony Czy- bY'ł remont 63 km dróg lokalnych.
nów i w dniach Czynu Partyjnego, uszlachetnienie 17 km nawierzchni
Uczestniczyło w nich ponad 200 ty.;;. , dróg, budowa 5,5 km chodników,
obywatel.i naszego województwa.
8 parkingów, 6 ogródków jordanoOkoło 80 proc, ~ółu l)l'ac stano- · wskich. Wyremontowano 4 strażni·
wią czyny społeczne,
mające na ce
Ochotniczej Straży Pożarnej,
celu wprowadzenie większeg<> ładu przebudowano 18 przepustów dro! 1>0r24dku w naszych P<>Sesjach I izowych. •
obo'k nich. Pomyślna realizacja czyDużym wkładem pracy społecz
nów przyczyniła się także do wzbo- nej legitymują się samorządy miel(acenia wajewództwa o wiele no- szkańców, z których wiele zasłu
wych obiektów. Morina by tu wy- zyło na wy.różnienie w skali ogólm1enić park na O~iedlu Zarzew no1>0ls!fiej, jak n:P. Komitet Osie-

wiska człowieka i dalszego rozwQju wychowa.nia fizyczne,go i
rekreacja w woj. miejskim łó
dzi'kim.

macsnie

~· „

nim nasze miasta i wsie stają się coraz schlud·
niejsze i bardziej zielone. Wartość tych czynów w I półroczu 1978
roku wyniosła niebagatelną kwotę 188 mln zL a więc o 28 mln
wyższą od wYpracowanej w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Głównymi temałami se&ji bę
dą; P<>Wołanie
Wojewódz.kiego
Komitetu
.Kontroli Społecznej
oraz ocena
realizacji uchwał
Rady w sprawłe ochrony środo

H

'

społecmiych. Dzięki

Łodzi.

łwierdl!l,

~

O aktywności i zaangażowa.niu społecznym mieszkańców nasze·
10 województwa świadczą, najlepiej rezultaty wykonanych prac

5 września o godz. li w saJi
obrad l)rzy
ul. PiotrkoW'Slkiej
10ł rozpocznie się XIV zwyczajna sesja Rady Na.rodowej
m.

andlowcy

HALKA - „Biały ptak li cza.rnym znam·en!em" radz.
0<1
lat 15 godz. 17.30, 19.30, „Nieme
kino" USA od lat Ul godz. U.30
PIONIER - „Człowiek z kaTabinem" radz.
b/o
god.z. Ul,
,,Marat<>ńczyk" USA od lat 18
godz. 17, 19.30
REKORD - „Wszyscy i nl'!tt"
pol. cd la•t .LZ, g, 15.141, 17.30,
„Nieme kino" USA od lat 1$
godz. 19.30
SWIT - „Onl walcey'li :q 03czyznę" radz. od lat 12 godz.
14.30, „Kobra" jap. od lat 18
godz. 17 .30, 19.30
SOJUSZ - „Ofiara nsmiętnOści"
hiszp. od lat 18 godz. 17
TATRY - „Maratończyk" USA
od lat li godz. 10. 12.30, 15,
17.30. 20.

PRZEDWIOSNIE - „Za!sady domina" USA nd lat 15 godz. 10,
12, !ł, 16. 18, 20
WŁOKNIARZ
„Rollercoaster"
USA od lat 15 godz. 10, 12.30.
15. 17.30, 20
WOLNO$C - „śmierć prezydenta" pol. od lat 12 godz. 9.30,
„Mandingo USA cd lat 18 g.
12.30, 15, 17.30, 20
WISŁA
„Godziny
miłości"
szw.-norw. od lat 15 godz. 101
12.15, 15, 17 15, 19.30
ZACHĘTA „Jarosław Dąbrow
ski" pot. b/o godz 12, IS,
„Dom pod c24.'rwoną latarnią"
węg. od lat 18 godz. 10, 18, 20
STYLOWY•LETNIE „zasady
domina" USA godz. 20.30 (kino
czynne tylko w dni pogodne)
TATRY-LETNIE „Długi weekend" hiszp godz. 20.30 (kino
czynne tylko w dni oogodne)
ŁDK
„Wyspa skazańców"
mek11. od lat 18
god2, 15.30,
·17 .ł5, 19.45
STUDIO - „Strzały Robin Hooda" radz. od lat 12 godz. 18.30
„Szczęki" USA od lat 15 godz.
18.30
STYLOWY - „Nie zaznasz •pokoju" ool. od lat 18 11:odz. 15.~0
17 .30, 18.30
DKM
„Ostatni film o LP.!lil
cudZcZiemskiej' USA, od lat 15,
l(Odz. 16, 18 20,
KOLEJARZ - nieczynne
GDYNIA „Jutro s!ę policzy. my, kochanie" czes. od lat 12
godz. 12, 14, 16, „Niewygodny
kochanek" włos. od lat 18 g.
10, 18, 20
MŁODA GWARDIA „OpowieśC
o prawdzlwym człowielrn" radz.
b/o god:i. 12.30. 15,
„Czarny
korsarz" włos. od lat 15 11:odz
10, 17 .30, 20
MUZA - „Hubal" pot. b/o godz.
111, „Barroco" fr. od lat 18
godz. 1'1.30, 19.4łl
1 MAJA - Polskie filmy arcnlwalne: „Trędowata", „Ordynat
Mlchorowski" od lat 12 godz.
16, 19
POKOJ - ;,M!mino" radz. b/o
godz. 15.30, „Diabli mnie biorą" ł.r. od lat l!i
godz. 17.30,
19.30
ROMA
„Ojciec
1ołnlerza"
radz. b/o,
godz. 12, 14, 16,
„Dick i Jane" USA od lat 15
godz. 10, 18, 20
STOKI - „Lato z kowbojem"
czes. od lat 12 godz. 15.30, 17.30
„Zagubione du~ze" włos.
oa
lat 18 godz. 19.30
OKA ,Jak rozpętałem II woJnę światową"
pol. od lat 12
(część I)
godz. 13, „Płonący
wleiowlec" USA od lat 15 g.
10, 16, 19
POLESIE - „Troje ze skrzydlagodz, 17,
tego pułku"
radz.
„Gorące polo.wanie"
Jap. oa
lat 15 godz. 19
POPULARNE - ,,Między wrzesniem a majem" pol. godz. 16,
„Człcwlek
klanu"
USA
od
lat 18 godz. 18
ENERGETYK - nler.zynne

Szpital tm. Kopernika - dz.lel!Uca Górna Poradnia K, ul. Odrzańska, Ci eszkowskle~o. Rzgowska, Lokatorska, Przybyszewsklego i gm. Rzgów oru ginekologia
z dzielnicy Polesie. Poradnia K,
ul. l!'crnalskieJ
Instytut
Połołnłcso-Gln.
AM
(ul. SterUnga 13)
dzlelnlca
Sródmieśc!e, Poradnia K, Kopcińskiego, Rewolncjl 1901 r„ gmina Brójce. z dzielnicy
Górna.
Por. K, ul. l!'el:ńskiego oraz ginekologia z dzlelnlcy
Pol~le.
Poradnia K, ul. t Maja
Szpital Int. H. Jordana (polotnlctwo) - dzielnica Widzew i Polesie
Szpital lm. B. Wolf - dzlelnlca Bałuty i z dztelnlcy Górna
Poradnia K, ul. Zapolskiej oraz
ginekologia z d<lelnicy Polesie,
Poradnia K, ul. Gdamka,
Kasprzaka
Szpital lm. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu - położnlctwo - rmasto I !\mino Zgierz, Aleksandrów,
Ozorków. miasto Konstantynow.
gmina Parzęczew I Andrespol
oraz Łódi < dzielnicy Sródmleśc!e Poradnia K ul 10 Lutego
Szpil al iott. Mart"hlewsklego w
Zgierzu - ginekolnj\la - miasto
i gm . Zgierz. Aleksandrów Ozor
ków, miasto Kt-nstantvnów, gm.
Partęczew
Andrespol
oraz
Łódź-Wldl"W , z dzielnicy
Polesie. Poradnia K ul. Srebrzynska I z dilelnlcy
Sródmleście.
Poradnia K, ut 10 Lutego
Szpital im. Biernackiego (Pa·
blanlce) - gmina I miasto Pa·
b!anlce
Szpital w Głownie - gmtna
l miasto Głowno, Stryków oraz
gm, NOWOS'llna
Chirurgia ?gólna - Bałuty Szpital im. Blegańskiegi> (Knlazlewtcza 1/5) dla przychodni rejonowyct- nr nr 4. 6. 8, 9, 10 I
54. Szpital lm BarU<'klego (Kopcińskiego 22) <'Od~lt'nnle dla przy
chodni rejonowe] nr 7. Szpttal
Im Skłociowskit'1·Curle (Zgierz.
PaJJ:ęczewska 35) dla przychodni
rej'l!'nowyr.h nr nr l, 2, 3. 5 Szoi·
tal Im. Marchlf'wsklego {Zgierz.
Dubo!S 17). Ozorków Aleksandrów
Parzęczew
Górna - Szpital fm.
Jcnschera {Milionowa 14), Polesie
- S•oital Im Pirogowa (Wólczańska 1951 Sródmleśc!e - Szpital im. Biegańskiego (Kniaziewlcza 1/5), Widzew - Szpital im.
Sonenberga (Pieniny 30).
Ch!rur~la
urazowa - Szpital Im.
Koperniki! (Pabianicka 62)
Neurochirurgia
Szpital tm.
Skłodowskiej
Curie (Zgierz, Parzęczewska 35)
Laryngologia
Szpital
1m.
Barlickiego CKopclt\sldege 22)
Okulistyka - Szpital im, Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia i laryngologia dziecięca Szpital im. KorczaKa
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
~z~zękowo-twarzcwa
- Szpital Im. Barlickiego (Kooctńsklego 22)
Toksykolngla - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia - Poradnia Der·
matologlczna IZakątna 44>
AMBl1 LATORIUM
DORA'!NEJ POMOCY
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
Gabinet
chlrur!l.lczny czynny
całą dobe, Łódł
Armil Czerwo·
nej IS. te• 341 ·3' wewn. 70,
457-50 do 54 wewn 70
NOCNA
POMOC LEKARSKA
dla poszczególnych d:r.!elnlc
czynna ccdzlt>nnie w godz. cd
2~ . telefon cent111lny 666-fle w
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łodzi
NOCNA
POMOC" PIELEGNIARSKA
dla poszcze~ólnych dz!elnlc
czynna codziennie w godz. od
20-5:
Bałuty Szpital im. H. Wolf
- zabiegi na mieJscu; zgłoszenia
na
zabiegi w dOmu chorego,
tel. 7'1'1-77
Górna - Szpital 1m. J'onschera
- zabiegi n~ miejscu: Szpital !m
' Wł . Btud•1ńsk!„go zabiegi na
mieJscu; zgl~zen!a na zabiegi
w dmn11 chort'a:o tel. 406-56
Polesie - Szolta , lm Pirogowa
- zablel(l na ml•lscu· Szpital
lm.
Madutt>w!C78 - zabiegi na
miejscu; u;łos1enta na zabiegi w
domu chore~o. tel. Ml-85
Sródmieście Szoltal Im. L.
Pasteura - zablegl na miejscu;
z~loszenla na zablegl
w domu
chore11.o tel 864-11
Widzew - Szpital Im. Z. So·
nenber11,a - zah1t>gl na miejscu;
zgłoszenia na 1abiegl
w demu
chore~c. tel. 8114-11
·WO.JEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
- Łódź, ul
tel. 09

Sienkiewicza nr 137,

OG0LNOŁ0DZK.J

PUNKT INFORMACYJNY
dotyl'zący plal'Owek slutby zdrowia czynny całą dt1bę we wszy.
&tkie dru tyantłnla tel 1115-19

DZIENNIK POPULARNY nr 1118 (9079)

I

•

Temat z·ulicy l atrzańs iej...
także dostać

i ludzie młodzi.· Bysali mamy przekrój pownuki, ojcowie,
dziadkowie.
Ci
ostatni
bywają
nierzadko najsprawniejsi. Potrafią
tańczyć do upadłego, pokonują mło
dych werwą, poczuciem humoru,
pomysłami „ostatkowych"
kostiumów;··

że na
koleń -

wa,

Materiał do tego reportażu zebrałem już dawno
al~ k~edy wróciłem do redakcji po parogodzinnej
w1zyc1e w „Klubie nad gołębiami'.' (nazywam go
ta~, ~o kazr:i~nne g<?łębie - symbol Domu SpokoJneJ Starosc1 przysiadły przed wejściem, a klub
pofr~nął na ostatnie piętro) okazało się, że „temat
z u!1cy Tatrzańskiej" może jeszcze poczekać. Zycie
g?mło akurat w zupełnie inną stronę... Dziś kiedy
p1.szę ,t~ wszystko z nadzieją na jaką taką wyrozum1ałosc1 z Ich
strony zastanawiam się, jak bardzo .syr:1ptomatyczne było to moje „zapomnienie"
odło.zeme na półkę ~ematu, który tylko pozornie
trącił ~tereotyp?wą l!tością dla samotnych· i odfajkowaniem wspołczucia dla staruszków.
Całe szczęście więc, że ludzie z.
z „Klubu nad gołębiami" nie potrzebują ani mojego, ani niczyjego
gładkiego współrzucia, okazjonalnej litości, zdawkowego zainteresowania. Bo i po co? A może po
prostu boją się zawodu, porażek,
łatwych do zlekceważenia obietnic
i takiego jak
mój
„słomianego
ognia"? Zresztą niech lepiej mówi
o tym p. Wiesława Piąsta, która od
1974 r.. a więc od ooczatku istnienia domu jest- kierowniczka klubu. Sądzę, że z jej doświadczeń,
obserwacji i wrażeń, z urywanych
zdań i ni<' Wyi?ładzonych notatek.
jakie robiłem wówczas w pośpie
ch u powstanie obraz klubu dużo
pra'Vdziwszy od każdej wymalo·
wanej na przepr·osiny laurki.

••. Początlti były błądzeniem
po
omacku. Ten dom był eksperymentem w skali ogólnopolskiej, a jego
klub ekspervmentem w ekspery·
mencie. Mieszkają tu
członkowie
„Bawełny" - ludzie powyżej 45 roku życia, w zdecydowanej
więk·
szości samotne kobiety, ~boć są i
mał?eństwa, wdowa z: córką.„ Przekrój społeczny mieszkańców bardzo różny. Od ludzi, którzy ledwie potrafią się podpisać po lekarzy i adwokatów. Z tych t·óż
nycb zainteresowań i potrzeb wypośrodkować miałam to. co Ich połączy. zbliży. pozwoli współżyć bez
większych konfliktów. nauczy tolerancji, obudzi potrzeby k.ulturalne... Bo klub miał być dla wszystkich.

wę, żeby
okazywać
że

JAK UGRZECZNIONA

Wracłjąc do stałych imprez

to
do nich spotkania z ciekawymi ludźmi, literatami. aktorami.
wspomniane już piątkowe spotka·
nia z podróżnikami oraz niedzielne
ino, gdzie filmy poprzedzałv ułatwiająca odbiór prekkcja. Kiedyś
przez czter.v miesiące w każdy wtorck mieliśmy six>tkania z artystami z operetki. ,Po jednym z nich
śpiewała arie całe sala - i to jak
śpiewała. Mamy zres-ztą własne kółko śpiewacze. Dzień Wojska Polskiego. Rocznicę Wyzwolenia i inne imprezy także organizujemy sobie sam.i. Jak to się mówi _
z
obsługą własną. A prelegentów mamy na miejscu. Tylko trzeba tu
~rzyjść i usłyszeć, zobaczyć przeJęcie, wzruszenie, czasem i łzy na
twarzach ludzi, którzy po raz pierwszy qzielą się
głośno
swoimi
wspomnieniami z
pai·tyzanckich
walk,
obozowych i żołnierskich

sprawie wł~nego stanowiska, hzeba było mnostwa rozmów _ próbowałam takie ankiety _ zanim
wykształciły się fortny życia naszego kl!lbu. Ot, chociażby pierVl'.sze p~·oby z teatrem. Niektórzy
nie byli. ~am nigdy.
Zaprosiłam
~ięc naJpierw do nas aktorów. z
J~k:J fraJdą. rozpoznawali kh póź
n~e.J n~ .sc~~ie. r z jaką pasja bron1l1 poznreJ swoich ' ulubi~ńców
przed krytyką.

przeżyć„.

Problemy? Kontakty z młodzie
Kie.dy po raz pierwszy przypro- żą? Powiem panu otwarcie: przyj·
Mówili:
'l'l'.adz1łam do nas na odczyt p0dróz- rnowali je dość opornie.
n;ka sam~ była przejęta tym, jak „Nie chcemy. Mamy pełen klub, a
cr . lu~zre chłoną niesamowicie oni przyjdą tu pewnie z jakąś dyskazde Jego słowo. Jakirr.i oczami koteką". Uważali, że tu w . klubie
pa~rza na slajdy z widokami Paryza, Rzvmu, .Wenecji... w pewSTWORZYLI SOBIE
nym . momencie ktoś powiedział z
metaJonym smutkiem, jakbv tłu
mac;~ ·się z tej ogrom nef fascyJAKIS AZYL
naCJ•: ,,Bo my już tego nie zobaczymy„."
że ktoś im ten spokój zakłóci.
Przec~owują te opowiadania
i
Najpierw próbowała szkoła pod·
1'o~ograf1czn~ ':"izj~ ba; dzo skrzę
tme w .Pamięci. K1edys, .b:iedy był stawowa. Ze to niby będą przyu nas mny prelegent i mówił o nosić mleko. gazety all:io ~e nauczvWłoszech znanych moim podopie- cielka zadała wypracowanie o lucznym z wcześniejszej diapo?.vty- dziach starych. Przychodzili gruwowej wycieczki, ktoś przerwał mu pami i meldowali: „chcemy poroznagle i powietiział: „Oj, to
nie- mawiać, no zrobić taki w'wiad ze
'!raw~~· to nie tak, my widzieli- staruszkami... Ale zaraz, bo mamy
smy.„
zadane już na jutro".

w·Powszechn.yn1 i No·wym

nie krępowali się pytać,
swego zainteresowania,

NIC GORSZEGO

OBOJĘTNOSC„.

należą

r

.

.

1
. No 1 gdy obie strony spotka.y
przy. ekspcnatach to dopiero~·
~częłJ'. się fachowe yozmowy, rozb~erarne mcchamzmo~, dop:v:tywan!e ~ sposoby ,mon.tazu. . Zrnknęła
rozmca pok~len, k~edy .srę patrzy~o na tych S1Wy~b 1 krotko ostrzyzony~h chłopakow z z~pałem dysk;utuiący~h z kolegami o włosach.
cmt dłu~zy~h„.
~tanęla.
wtedy
u!Ilowa, ~e 1 .młodzi pokazą co rob1ą ..Nawrązahśm;: ~ontakt:f z nauczyc1elem od zaię~ tPchmcznych:··
Zres~tą po. co Ja. panu
takie
sz~zeg.oł;y.„ Nie sposo~ na"."et ~P?-·
w1e?z1~c tych lat. W~zne •. z.3. lu~z1~
z. bieg.iem c~.asu . docierali się, ~t~
piły się ~m.mozie wysychał~ zrodła konfliktow. J~dn:i z m1i:szk<,1n~k domu
bawi się V-: ~1same
wierszy. I muszę przyznac, ze pa·
ni Danuta Maks i jej „satyryczne
kawałki" pomogły mi wiele. Bo nie
m<1 t'OtS7<>i kary na plotkarzy niż
śmiech. Kuplety pani Maks powtarzał cały Dom. tak że i satyra
zrohił'I
niemało
dla oolens?.enia
at111osfery i ponrawy wzajemnych
stosunków w Dom11.
Wytwarzały się nowe formy dzia
łania klubu.
Na trzecim piętrze
mamy punkt biblioteczny,
który

się

I

był zaczątkiem koła·
miłośników
książki.
Należące do niego panie
zawzięcie dyskutują. dużo czytają,
zrobiły już kilka imprez, zgadujzgadule, quizy. Scie;·ają się poglą
dy ; poziomy. Rów!lież irimnasty-

ka prowad7.ona przez asystenta z
A WF pana
Andrzeja
Czarnotę
<:>rZPStała być dAwno sensacja. ob)!adywaną tu i ówdzie „nieprzyzwoitością", a stała się wspaniała
rekreacją, cieszy się wielkim powodzeniem i wszyscy teraz twierdza,
że „nie ,ma na to za późnych lat.„"
Có7 dodać jeszcze .. ? Moż.e taH:ie
wspomnienie z pewnego nnia Babci. Zaplanowałam
odp<}WiPdnich
gości. I na początku zaraz sprzeciw „Po co te przedszkolaki?
Wcale nie trzeba„." Ale wtem, jak
maluchy zaczęły
popiukiwać te
sw0je wirrszvki - babcie co i rusz
buch za drzwi łzy ocierai'. A jeszcze później w rozpacz: „Pani kierowniczko - prędko, • prędziutko
kochana, trzeba po jakieś ciasteczka, euJtierki - one tak nie mogą
wy.iść te maleństwa„. Coś
trzeba

A oni wołali: ,,A kysz, a do doA prelegent toczył zdumionym
wzrokiem i szeptał mi na u~ho mu! Niech lepiej z własną babcią
porozmawia jeden z drugim, niech
„skąd oni to wiedzą, przecież · w
dostrzeże, ze ma staruszkę w dożyciu tam nie byli...?"
mu pod nosem". To mleko ezy gaze.ta ~d drzwi też im nie odpoWidzi pan, ludzie w ivm wie- wradaJą•.,A po co? Sąsiadka
mi
ku - a może nie tylko
oni - przyniesie jak już będzie potrzeprzyzwyczajają się do imprez sta- ba". Opierają się odruchowo p1zed
tą stereotypową pomocą. Nazywają
Niektórzy nie WiP.dzieli po pro- łych, cyklicznych. Że we wtorek to jałmuż:ią i mówią nie.
to
dajmy
na
to
spotkania
z
•
pisastu oo to będzie takiego. Inni wyoTen
Dopiero z XVI LO.„ Najpierw
rzem_
a w niedzielę kino.
brażali sobie, że to pomieszczenie,
t
tak
<>?była~ długie rozmowy z nauczyże i u nas zdał egza- cielką. zeby przygotowała młodzież, zrohić żeby.„"
gdzie można ,organizować imieniny. sys em
i która tu przyjdzie, wytłumaczyła,
Ja sama pełna byłam wahań
i min. Oswoił ludzi z klubem
WŁASNIE. BO TYLKO GOŁĘwątpliwości, wiedziałam, że
mimo przyzwyczaił do niego. Więc w po- ż.e muszą si~ swoim zachowaniem nie
niedziałek mieliśmy roboty ręczne J~ko wkupić, w zaufanie mieszkań BIE NA DOLE PRZED DOl\IIEM
życzliwej opieki „Bawełny" i naR
b ł
.
· cow tego domu, a nie, te zjawi się
z~c~
Y a w ogole trzyetapowa. jakieś
rozbrykane
towarzystwo
rad z działac1ami kultury w ŁDK
NaJprerw
przychodziła
in.o;truktor„?<!fajkować" z.aplanowane odgór- MAJĄ KAMIENNE SERCA.„
będę popełniać błętl.y. Bo
uC'tyć
1
takich ludzi, prowadzić ich w stro- ka i doradzała jak .haftować, szy- rue p1·ace społeczne.
dełkować, rnbić na drutach a
ZDZISŁAW SZCZEPANIAK
nę kultury, przekonywać do książ
szkoła. to zrozumiała„. Zaczęli
jalcim odI teg?,
ki czy teatru, to znaczy znaleźć ty- oni przychodzili - pytali
~e okopali pięknie róże,
ściegiem, ile oczek, który lepszy wymyli, Jak należy, klatkę schole dróg ile jest lud:r.i.
wzorek. W drugim etapie z za- dową. wzięli się za inne i.:zarne ro- ·
Klubowe początki były więc wza- awansowanych
w szydełkowaniu boty: któr~ - mu~zę przyznać podjemnym rekonesansem, przełamy- pań powstał zespół
prawdziwych rzuciła!? im dośc perfidnie. Myślę sobie: albo. - albo. Wytrwają
w~niem n~eu~n~ści i nieśmiałości„.~ mistrzyń. Mężczyżni byli trodniejsi
wspanrale, Nie - mówi się truKiedy po .iak1eJś imprezie pytałam, - bardziej ukrywali się ze swoimi dno. Potem była wspólna impreczy się podob.a na~tykałam nietaz zainteresowaniami. Rok
przeszedł za w klubie. Uczniowie przyszH
nak jakości, a przynajmniej
rnzem
z nauczycielami i dopiero
wyłą:znr~ .mrlc:i:eme lub co naj- zanim dowiedzieliśmy się, że jeden wtedy, po tej ogniowej próbie docyfra z wybitym na metce
określeniem
gatunku pozwawyz„J usmrechy.
uprawia metaloplastykę, inny rzeź szło do pierwszych bezpośrednich
la mięć nadzieję, :ie towar
kontaktów
bi
w
drzewie.
Z
czasem
udało mi rozmów, wzajemnvcb
będzie
dobry,
albo
każe nam się
STAŁAM PRZED NIMI
opowiadań. Przekonali się do tej
się namówić ich na wystawę
zgodzić z własnej woli
na jego
młodzieży, a później miała być wykiepską jakość.
Tymczasem wyzaprezentowani<ł mieszkańcom
te- stawa prac mieszkanców
Domu,
do kina, to nie tylko ze
JAK PRZED MUREM
go wszystkiego co robią. Były więc którą mieli obejrzeć ci zaprzyjaź· cieczka
względu na jakość artystyczną filnieni
licealiści.
Co
ja
się
wówczas
i szopki ruchome i rzeźby, zabawmu, ale i odbiór, kupowanie konagadałam. naprzekonywałam naZastanawiałam się w czym
im ki ze słomy itp. itp.
szych majsterklepków, żeby chcie- ta w worku. Tylko więc od uczcisprzedaja.cych zależy, co
nie dogo<i1.1łam, myślałam - może
li pokazać swoje prace. Tłumaczy wości
mnie nie lubią? A oni zwyczajnie
To nasza pracownia robót ręcz- łam - pokaż.cie im co i jak robi- nam wepchną za nasze własne pie·
niądze. Za reżysei:ię instytucje roz- po prostu - nie bardzo wie· nych. których uczy
p.
Joanna cie to ich na pewno zaciekawi.
powszechniania nie odpowiadają,
dzieli jak głośno powiedzieć. i to Grygiel-Boltatyrewicz
bardzo
Eeee„ powątpiewali i z oporami, ale kopie to m. in. ich sprawa.
przy wszystkich ~e .to był? ład_ne ofiarna i cierpliwa dziewczyna
a
a na innym to się 1m spac chr1a- I
. •
z ociąganiem zgodzili si.ę, a po- Przykład traktowania widza jali:
ło. Trzeba było przełamać wstyd. pr·zy tym doskonała organizatorka tem zapalili do pomysłu coraz bar- natrętnego klienta, który wszystko
uprzPdzenia abym :nogła '- ich ży· - wykonała maski na nasze bale dziej. niepokojąc się skrycie, jak kupi mieliśmy właśnie •na naszych
ekranach.
czeń i potrzeb zbudt)wać jako ta- maskowe. Bo
nasi
mieszkańcy też młodzi przyjmą ich „dzieła".
W kinie „Wisła" od kilku - i tylko ideę klubu. Trzeba było mie· wspaniale umieją się bawić.
Na
W szkole mówiłam do młodzie ko przez kilka - dni wyświetlany
sięcy. zanim wielu z nieb zdoby- I nasze ostatki, wieezorki taneczne w
ło, się na odwagę zajęcia w
tej karnawale czy sylwestra starają się ży, która miała przyjść na wysta- był film Sławomira Idziaka „Nau-

I

sezonu

Początek
1 września „Przedsi.awieniem
„Hamleta" we wsi Głucha Dolna" rozpoczyna po urlopowej
przerwie swa działalność Teatr.
Powszechny.
Sztukę
jugosło
wiańskiego pisarza h•o Breszana
wyreżyserował
Andrzej
Kondratiuk do scenografii Jana Banucha i muzyki Bogda.na
Pawłowskiego. W
przedstawieniu możemy ,obejrzeć:
Ewę
Frąckiewicz,
Zofię
Kopacz,
Aleksandra
Fogla, Ireneusza
Karamona, Romana Kłosowskie
go, Włodzimierza Musiała, Czesława Pnybyłę i Michała Szewczyka. W pierwszym miesiącu
nowego sezonu będziemy mogli

przez Kazimierza Dejmka. Ło
dzian Teatr Nowy zaprasza od
7 września do swej Małej Sali,
by przypomnieć „Sędziów" S.
Wyspiańskiego, w
reżyserii A.
Wanata i scenografii K. Wiś·
niaka z K. Nogajówną, Z. MaJswskim, W. Pilarskim · i B.
Sochnackim w rolach głów
nych.
14 września planowana jest
pierwsza
premiera.
sezonu
1&78/1979 w Teatrze Nowym.
B~dz1e nią „Zemsta" A. Fredry,
p~zygotowywana
przez
K.
DeJmka w scenografii Teresy
Roszkows)dej. Na scenie ujrzv:1'' :

Zdzi~lawa

Mrcżewskiego

N/z: Z. l\lrozewski
B.
Bacr
podczas
próby „Zemsty"
w Teatrze N!l\\TYm.
Fot.:
A. Brustman

także zobaczyć na scenie Teatru Powszechnego „Słonia" A.
Kopkowa,
czyli
sztukę,
w której, tak, jak i w utworze
Breszana, komizm, ironia. satyra, służą krytyce nieprawidło
wości współczesnego życia.

Problemy współczesnej cywilizacji,
choć
podejmowane
w inny sposób, sa tez tematyką adaptacji
głośnej powieści
K. Keseya - „Lot nad kukuł
czym gniazdem". Spektakl wyreżyserowała
Lidia Zamkow,
a w rolach głównych występu
ją: Halina Miller
i Ryszard
Mróz.
Wrześniowy
repertuar
Teatru Powszechnego dopełnia
ją przedstawienia
„Szwejka"
z Romanem Kłosowskim w roli tytułowej.
Natomiast Teatr Nowy swoi
trzydziesty już sezon, zainauguruje.„ w Warszawie. Z okazji
święta „Trybuny Ludu" na deskach stołecznego Teatru Dramatycznego,
zespół
łódzki
przedstawi dwukrotnie „Cień"
wg E. Szwarca z librettem
W. Młynarskiego i muzyka M.
Małeckiego

ic.'6eśnik).

Seweryna Batryma
(R,jent),
Hannę
Bedryllską
<Podstolina),
Bogdana
Baera
(Papkin),
Ludwika Benoit
(Dyndalski).
Elżbietę Jasińską
(Klara) i Wiesława Wieremiejczyka (\'/acław).
W Małej Sali teatru trwają
przygotowania do dwu nowych
spektakli. Wojciech Pilarski reżys~ruJe
„,Drugie danie"
S.
Mrożka, a Andrzej Wanat „Wodza•· R. M. Gl'Ońskiego.
Hównież

we wrześniu (23-30)
Teatru Nowego
będq
mog„ ogladać teatromani z całego świata podczas Xll Mię
dzynarodowego . Festiwalu l'ea·
tralnego (BITEF) w Belgradzie.
Do Jugosławii (oprócz Belg<adu, teatr odwiedzi także N<Jwy
Sad)
łódzcy
artyści
jadą
z „Operetką" W. Gombrowicza,
w reżyse1·ii K. Dejmka, z muzyką T. · Kiesewettera i scenografia A.. Majewski.ego. Ostatnie
P"Zed wyjazdem przedstawienie
te1 szwk1 będzie wystawione
w naszym mieście 19 września.
z~spół

wyreżyserowany

W niroku kina

entralne Muzeum Włó
kiennictwa w Łodzi od
kilku iuż lat wsoółpra
cti.je z Muzeum Sztuki
·Użytkowej w Pradze.
W ramach owych kontaktów, otwarto ostatnio w łódzkim Muzeum
Włókiennictwa wvstawę „Artystyczna Włóknina Czechosłowac
ka Art-Protis".
ZaprPzpntowano na niej kolekcję 40 tkanin,
wykonanych
technika art-protis - techniką,
która powstała przed 19 laty
w Naukowvm Tnstytucie Weł
ny w Brnie efektowną,
lecz
w Polsce prawie nie znana.

C

Przedstawione tkaniny, bardzo malarskie i dekoracyjne,
skomoonowane są w intensvw~
nich kolorach odważnie zestawiopvch. Przv wveliminowaniu
anPi?cloty powtarzaia sie tutaj
motvwy abstrakcvine.
Bodaj
naibardzlej
charaktervstyczne.
to tkaniny. których twórcami

I

są

Antonin Kybal
(„Kurtyna do Laterny Magiki"), Vladi·
mir Krecan („IkaPus". „Czerwone słońce"), Ines Tuschnerova (cykl: „Z Morawy piJłudnio
wej")
i
Kreta
BanusikoYa
(„Wojna", „Pokój"),
Z Łodzi wystawa przewiezio-

nego podejścia do zagadnień
warsztatowych, nie powtarza
jednak jej założeń formalnych.
Po latach eksperymentowania,
wszedł obecnie w okres
kontynuowania własnvcb środków
artystycznej wypowiedzi i wypracowania własnego stylu.

a
na zostanie do Ałma-Aty, skad
z kolei wróci do Polski,
do
warszawskiej „Zachęty".
Również w Centralnym Muzeum Włókiennh:twa prezentuje swoje prace artvsta ooznań
ski. Stefan Popławski. absolwent
Państwowej
Wyższej
Szkoły
Sztuk
Plastycznych
w Poznaniu, uczeń Magdaleny
Abakanowicz. , Od 5Wojej1 mistrzyni nauczył s(ę też rzetel-

DZIENNIK POPULARNY nr 198 (9079)

Na wystawie zaprezentowano
jego gobeliny oraz kartony itobelinów, wykonane w ciągu
ostatnich trzech lat. Ich zestaw
świadczy o tym, że Popławski
daje się chętnie zasugerować
przez mistrzów gobelinu klasycznego sprzed 400 lat. równocześnie
Jednak worowadza
efekty bardzo nowoczesne, posiłkując sie fotografia
i filmem. Podkreśla to sam arty-

sta dając

głównej serii swoich prac
tytuł „Obraz~i filmowe".

Bardzo po malarsku buduje
komoozycje i operuje z rei?ułY
dwoma kontrastowvmi barwami: bielą i czernią, względnie
kolorem czerwonym i c~lastym.
/
Nie poddając się nakazom
chwilowej mody, tworzy kom' pozycje zdecydowanie fi1ruratywne. wymowne w swoich
treściach. Nie gubi się w meandrach- abstracji, lecz nawiązu
•je do aktualnej rzecz.vwistości,
do spraw politycznych. Znajduje to przede wszystkim wyraz
w jego pracach „Karol Swierczewski'',
„Walencja
1937"
i ,,Spotkanie - Helsinki 1975",
Jak dowiadujemy się. Stefan
Popławski

w

weźmie

Triennale

odbędzie się w
w październiku.

udział

Tkaniny, które
naszym mieśaie

M • .JAGOSZEWSKI

ka latania". Debiut reżyserski znaMoż1ta było wcześniej
wyjść z
nego operatora miał być adresowa- kina. To fakt. Ale skoro już się
ny zarów110 do młodych jak i do- człowiek wybrał i przetrwał kilka
rosłych wulzów,
„Będzie to film kolejnych zaciemnie.ń, miai prawo
wielowątkowy mówił twórca w sądzić, ie wreszcie pójdzie gładko.
czasie
realizacji
truilny do Trudno było . zrezygnować,
tym
streszczenia, konstrukcyjnie amor- I bardziej, że nie od razu udało mi
ficzny. Nie narzucam z góry wy- się zapewnić udział w projekcji.
myślonych rozwiązań.
Aranżuję Dwukrotnie byłam
jedyną chętną
sytuację tak, aby rozwijała się sa- do obejrzenia tego filmu, więc nie
moi~tnie".
Przedsię\więcie
trud- śmiałam domagać się od personene. bo jak widać z tezy konstruk- lu kina by wyświetlano go tylko
cja obrazu, sytuacja ma być tym, dla mnie, Trudno być aspołecznym
co wywoła określony nastrój, spra- typem nie dostrzega.iącym
faktu, ·
wi, ze filmowy świat trafi do wyo- ze eksploatacja kopii to spory
braźni. Bohater „Nauki latania", to koszt. Tylko czy grą fair ;est ser9-letni chłopak. który z obserwa- wowanie widzom takiego bubla?,
tora przekształca się w kreatora (mówię 0 kopii). - Taką dostaliś
zdarzeń, dostrzegającego swoją rolę my, taką przyjęła komisja, a my
w tworzeniu. a raczej przeista.cza- od razu skierowaliśmy do kina mó•
niu otaczających go zjawisk i rze- wJ dyr. OPRF - W. Okulak.
czy. Tomek zaczyna wykorzysty•
wać z różnym skutkiem swoją
W tym miejscu tt-zeba by wróc16
czynną rolę w konstruowaniu wła· do początku. Owa kopię wykonała
snego małego świata.
Wytwórnia Filmów Fabularnych
we Wrocławiu, a do nas skierował przy tych kilku
refleksjach no ją \>o wcześniejszej prezenta.cjl
muszę pozostać, albowiem widzia- gdzieś taQ1. Do rozpowszechniania
łam tylko niewiele ponad połowę trafiła tylko ta jedna. bo film od
obrazu. Resztę wypełniła c~arna rąza zakwalifikowano jako niezbyt
plama ekranu i cisza przerywana „chodliwy". Może tego samego zdanajwyźej jakimś bełkotliwym dia- nia by!; tez producenci kopii, któlogiem. Kilka osób jakie znajdo- rzy uznali, ze nie wa1ito przykła
wały się na czarnej sali kina sie· dać się do tej roboty?
A może
działo z przerażeniem oraz nadzic- jeszcze wcześniej reżyser zrewldoją, ze już za chwilę ten horror się wał swoje ambitne plany? A moskończy i choć trochę
światła
z że.„
·ekranu rozświetli mrok na sali naświetlając
fabularno-emocjonalne
Można by slę tak bawić w przyzamierzenia twórcy. Tylko 1kilku
puszczeni&, balansować opiniami.
malców
"hichotało
przeraźliwie
I byłoby to nawet groteskowe i za·
chcąc dodać sobie otuchy w przytłaczających ciemnościach.
Tym- bawne gdyby ta cała partanina nie
czasem projekcja trwała dalej odbyła się kosztem nas widzów i
Obraz za obrazem przesuwał się nie pochłonęła sporych finansów
albo i nie, bo co jeden to czarniej- Produkcyjnych. Odbiorcom często
się zarzuca
brak zainteresowania
szy.
Zakończenie JJTOjekcji · przysztuką. Mówi się, źe na wszys~1to
niosło prawdziwe odprężenie.
tvtko nie na kontakt z nia mają
Skutecznie sprzedano nam kota czas. Tylko po co zniechęca się jch
w worku, bo nikt nawet nie· po- w sposób najprymitywniejszy, wyszedł do kasy prosić o zwrot pie- korzystuja.c najciemniejsze
strony
niędzy za ·bilety. Az trudno uwie- sztuki lubiace.i mrok.
rzyć ile radości może sprawió klat~ z napisem „koniec"•
RENATA GRZELAK
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NIE MASZ KWALIFIKACJI, CHCESZ ZDOBYC
INTERESUJĄCY ZAWOD
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MASZYNISTY KOPAREK
lub SPYCHAREK
oraz KIEROWCY li kat.
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Cella posiadaczy prawa iazdy kat. Ili o rocznym
stażu pracy)
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zatrudnienia no wielkotonażowych
·
samochodach
- zgłoś się do naszego przedsiębiorstwa.

PRZEDSIĘBIORSTWO

~

Cl~2KIEGO SPRZĘTU

~~
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BUDOWLANEGO
BUDOWNICTWA WĘGLOWEGO
. ·. ·
w . TYCHACH
.
jest największym przedsiębiorstwem typu sprzęto·
wo-transportowego z 25-letniq tradycją i w dalszym ciągu dynamicznie rozwijającym się.
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1. W dnia-0h od 5 do 6

września br.

ulice: Marmurowa Beskidzka Od Marmurowej
do lll' 208, Listopadowa od lliI' 2 do nr 40,
Tadeusza, Pisarska.

Z. W dniach od 5 do 7 Wt"lleśnia br.
ulice: Nowotki od Krokusowe; do Chmurne-i.
Sza·rotki od N<>wotki do Zrębowej,

~

I. W dniu 7 września br.
ulice: Janosika od Powstańców do nr 124, Giewont. r.hatubińskiel!<>. Wvżv·nna od Giewontu eto nr 19. Wiślicka. Jadwigi,
Pstrowskieg<>,
Morskie Oko, Olkuska,
Obłoczna. Listopadowa od nr 40 do nr
58 Halna, Krokiew. Wichr<>wa, 'l'\lJI"nie,
Rvsv.

4. W dniu 10

wrześn i a

br.

WOJE\'VODZTWO MIEJSKm ŁODZKIE
1. W dniu 4

września

br.
Sołectwo a„siekterz Nawoi<>wv
Besiekierz
Nc.woiowv , Besiekierz G<>rzew<>.
- „ - Besit-kierz Rudny - Besieklerz Rudnv.
Warszvce - Warszyce.
- „ - Ciołek - Zal!łoba.
- „ - Wli;dvsław6w - Władysławów.
- „ - Wola Rogozińska - Wola Rogozińska.
Wo18 Branicka - Wola Branó.cka.

- „-

z.

W dniach od 4 do 9

września

br.
Sołectwo Wola Rakowa - Wola Rakowa. Wola
Rakowa Hydrofornia.

~
~

~

~

~

S. W dniach od 4 do 15
Sołectwo

września

br.

ł.

W dniu 8 września br.
Rzgów ul. Tuszvńska
Sołectwo Guzew - Guzew. Babichy.
- „ Prawda - Prawda. Rvd.Zvnki
wdv .
1_

5. W dniach od 8 do 30
Sołectwo

Bronisln •ew -

września

br,

Pakzew.

7. W dniach od 11 września do 11 paidziemili:a br.

Ozorków ul. Kościuszki. Słowackie11:0 i Joselewicza.

Informadi o 'Drzerwach udzielają oraz n'l"ZYjmuia reklamacje odbior,~ów dotvczace orzerw
w dostawie Pnerl!ii elektrvcznei dv7urni w rejonach· Łó<l• Północ - tel. 334 31 Ł6d7 P~u
dnie - tel 334. 28, Pabianice - tel. 37-10, Zgierz

-

tel. 16-34-49,

urządzeń

MEBLE sprzedam: komplet
- gal>met orzech kaukaski. szafe
trzydrzWi'lWą.
stolik, krzesła, ta bo rety złota brzoza. Kupię regary
wyszkowskie. Tel. 407-52
g

KREDENS antyk
l>ardzo
ciekawy - sprzedam. Tel.
211-711
18!1 'l!9 g
BRYLANT l,13 1 0,76 k sprze<lam. oterty ,,18163"
Prasa, Piotrkowska 96
NUTRIE hodowlane sprzedam. Tel. M-91-79, po 16
18262 g

TAKSOMETR
„Ryga"
akordeon
,Weltmeister",
zegar antylt ścienny sprze
dam. Gałczyń.s'kiego 2, m
41, tel. 53-70-21
18345 g
SZCZENIĘTA
Wyżły
niemieckie krótkowłose, roazi
ce złoto-medaliści polują
cy - sprzedam. Tel. 705-87
1829'7 g

RADIOMAGNETOFON samochodowy „Autovox" ste
reo oraz przenośny „National Panasonik"
sprzedam 2111-50, wew. 842, wie
czorem
18256 g
Tel
18336 g

kupię.

PIERSCIONEK z brylantem czysty 1 karat kuplę
Oferty
„18208"
Prasa,
PiotrkowSka 96
POKROWCE RFN czerwone do „Fia tą 125 p" sprzedam. Tel. 295--06 (17-20)
18333 g

br.

Bron isin.

6. W dniach od 1l do 16
Soł<'·f01;0 PP.ł

września

li. Plra-

21846-k

PIANINO
781i-35, w.

(1977) -

,\SYRENĘ 105" nową sprze
dam lub zamienię na „~·ia
ta 126 p" nowego.
Gandhiego 29-18
13226 g

TRYSKARKĘ do 50 gram
- kupię. Oferty
„18650"
Prasa, Piotrkowska 96

Gieczno -:- G ieczno.

•

l

przyczepę

bagażówkę

Trojańska

18093

19,

sprzedam. Tel
63, godz. B-15
18230 g

.

PŁASZCZ skórzany damski modny sprzedam. Tel
751-54
18748 g

PIANINO I futro
łapki
karakułowe czarne
nowe
sprzedam.
Wlęcko wskiego
S1, m. 9S
1423ł I

fl/LUl©ll
2 POKOJE

z

ul. Rewolucji 1905 r. nr 18,
tel. 288-03

o specjalnościach:
TOKARZ,
MECHANIK MASZYN i URZĄDZEKI
PRZEMYSŁOWYCH.

Po ukończeniu szkoły uczniowie otrzymują
świadectwo ukońezen,ia szkoły zasadniczej ~ TYTUŁ PRACOWNIKA WYKWALIFIKOWANEGO.
Okres nauki w szkole wlicza się do stażu pracy
w zak~adzie ,,J O T E S".
Po ukończeniu szkoły absolwenci mogą kontynuować naukę w TECHNIKUM MECHANICZNYM

I

I
g
1

POWODU
wyjazdu I
sprzedam „żuka" górno- '
zaworowego rok 1977. Tel. I
385-41, po 16.JO
78092 g
SAMOCHÓD „Star A-28",
stan dobry sprzedam. Tel.
,FIATA-600" tanio sprze- 248-97
18143 g
dam. Żeligowskiego 50/52
m 4.
188'11! g „vw 1303" (1973) sprzedam.
Tel. 342-óO, godz. 16-20
,FIATA 126 p 650" 18174 g
(1978) sprzedam. Tel. 4111-88
,JUNAKA" z koszem _
17ll_7_o_g ~zęści zapasowe do silnika
________
„FIATA 125 p" (l!l78) ku- - sprzedam.
Tel. 628-27,
pię. Tel. 871-59
17415 g ·
18238 g godz. 17---22
„MZ·TS 250" stan idealny
„FIATA 125 - 1300" prze- sprzedam.
Srebrzyńska
bieg 16.000 sprzedam. Zgier 100-7
18211 g
ska 124/140, m. l l 7, po Ul
18331 g NADWOZIE
„wartburga
------------------- 353" z wyposażeniem (mo,FIATY 125 p 1300 I. ze być po
wypadku) isoo" (197'1) sprzedam. Ki- kupię. Łódź, Flatta 15, m.
lińskiego 120, m. 21
4. Tel. 465-11
18350 g
„FIATA 1.26 p" (119'16) prze- SILNIK górny „żuka" nobieg 19.000 sprzedam. Tel. minalny, „Zastavę 750" na
nadwozie „Wart- i
740-41
18178 g części,
l>urga
353" - i;przedam. j
Głowno, Ogrodnicza 4, po
,FIATA 2300"
sprzedam
18125 g
iul> zamienię na „Zuka", 17
„Nysę" tel. 53-12-112 (9-17)
ZAMIENIĘ
„126 p - 650"
18200 g (1978) na „125 p" (1974-75).
826-58
L82Sl g
SPRZEDAM
„Fiata 132 p
sprze- 1600" ('1974). Tel. 51-49-68, „ZASTA VĘ 750"
18767 g
dam Tel. 744-49.
PO 17
UI099 g

0 SYRENĘ 105 L"

długowłose rodowodowe sprzedam. Tel 52-34-71, po
17
17336-1~ g

PKO

::

SPRZEDAM
„Zaporożca"
(1975) lul> zamienię
na
,Fiata 125"
ewentualnie
kupię. Tel. 329-24, (15-18).

sprzedam. Nowogrodzka 11
(18-20)
18240 g

szczenięta

BONY
799-411

B

~

„SYRENĘ
105" sprzedam.
Taxi, przyczepę
Smetany .2, m. 10
l8ll3 ~ •N 126 a - sprzedam. Tel.
52-90-28
181151 g
,SYRENĘ 105" odbiór naBŁOTNIKI ,
do „Zastavy
tychmiast
sprzedam. 750" k.upl~. Tel. 680-41
Łódź, Północna 35, m. ·1.
_niedziela, godz. 16-20
Wojtyla
1111Z21 g
KAROSERIĘ
„Wartburga
353 W" fabrycznie nową
„SYRENĘ
105" (1975) sprzedam.
sprzedam.
Grabieniec 14, - kompletną
m 27, po 17
18180 g Łozowa 12 (16-18) 19030 g

.

ulica: 8 Mal!' ca llil' nr 18, 20, 22.

I

-„SKODĘ"

~

IB~Zl

~

I~

„NYSĘ ~" sprzedam. - '
Tel. 743-80, po 18
182111 g ,

„FORD Diesel",

Łodzi,

prowod1i rekrutację uczniów do klasy I
ZASJl.DNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
w r~ku szkolnym 1978/1979

-

do
napełniania naboi ,a utosyfonów - sprzedam. Lokal
odstąpię.
oterty
„ltł366"
Prasa. Piotrkowska 96

ŁODZ

MIASTO

w

dla pracujących oraz otrzymać interesującą pracę
na wydziałach produkcyjnych zakładu produkującego i ebportujqcego szlifierki do wielu krajów
, . t
SWla,O.

P o t r z e b n e d o k u m e n ty:
ł świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

ł podanie o przyjęcie do szkoły,
ł karta zdrowia od lekarza szkolnego,
ł 4 fotografie.
•
Bliższych informacji udziela i zgłoszenia przyjm~e
•
SEKRETARIAT SZKOŁY mieszczącej się
ŁODZI, ul. REWOLUCJI 1905 r. nr 18
w godz. 9-15.

-

JAMNIKI

KOMPLET

IM. J. STRZELCZYKA

~ 'WJuCl::tfiłl

Pe:CF' llP

zakładzie

,,.JOT ES''

z

Ukogo zgaśnie światło?
dzinach od 6.30 do

n

campingową,

~

ŁODZI

0

sprzedam.
Zgierz

~''''''''"'''''''''''~~'''"'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''~''..,.JJ
Zakład Energetyczny Łódź-Miasto informuje,
w związku z przeprowadzanymi pracami
eksploatacvinvmi nastąpią orzerwv- w dostawie
energi, elektrvcznej dla n. m1eiscowości w go-

•JIMa:.r Plł:JI'

PIANINO, akordeon sprze
dam. Kaszubska 13-13
18673 g

~

1696-k

że

....,.:Oli"

~

rzvimu· e:

przy

I

~

przednim za'kłotłłie pracy.
Praca w PCSBBW jest wielozmianowa i .zakordowano.
Pracownicy zamiejscowi otrzymują dodatki z
tytułu rozłąki lub delegacji zgodnie . z obowiązujqcym układem zbiorowym oraz bezpłatne
zakwaterowanie w hotelach robotniczych lub
kwaterach prywatnych.
Pracownicy wykornjący duże zaangaiowąnie
w procy mogą liczyć no pomoc przędsiębior·
stwa w otrzymaniu własnego mieszkania do
4 lat.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo wyboru kandydatów na stanowisko pracy.

.

'

~

Reflektujemy wyłącznie na pracowników zainteresowonych trwałą i rzetelną pracą oraz posiadających uregulowany stosunek pracy w p9:

NIE DOTYCZY KANDYDATOW Z TERENU

INFORMACJA, TEL. 316-09.
gospodnika i małej gastronomii.·
INFORMACJA, TEL. 289-05
w. 39.
2322-k

·

~

FABRVIGI SZLIFIEREK „PONAR - ŁODż"

e

kościomierzy.

·

~

41, 82. 161 w kierunku 'terenów przemysłowych Tychy „Wschód".

~

I

~

ZATRUDNIENIA - POKOJ 104/105, I p.
Do PCSBBW możno dojechać pociągiem łub autobusami WPK nr 4. 36 relacji Kotowice - Tychy,
a następnie w Tychach autobusami WPK nr 2, 36,

~

1

~

nowoczesny sprzęt i tabor samochodowy wykonuje roboty ziemna na rzecz Ministerstwo Górnictwo - budowo i rozbudowa
kopalń i zakładów górniczych i budownictwa
mieszkaniowego.
Pracownicy zatrudnieni sq przy obsłudze i naprawie sprzętu i taboru samochodowego.

Załoszenia

I

~
~
~~

Posiadając

DZIAŁ

I
I
1~

~

wliilil/_tl

ZESPOŁ SZKOŁ ZAWODOWYCH

e·

1

~ :•
~ 1:

. .

~-

e

I

~

®X

DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO w LODZI
ORGAN IZ U JE KURSY:
kroju i szycia - 3-letnie mlo·
dzieżowe,
kroju i szycia - dla potrizeb
wfosnych,
kroju i szycia spodni,
haftu maszynowego i dziewiarstwa ręcznego,
kwalifikacyjne w zawodzie krawieckim i dziewiarskim.
INFORMACJA, TEL. 238-26
kierow~ów kategorii „B",
l*iernictwa,
blacharki samochodowej,
mechaniki pojazdowej,
legalizacji drogomierzy i szyb-

•e

~ ;

możliwością

~~

~

~

&4

ZAKŁAD

:

lO'kal sklepowy
w dchrym punkcie. Oferty „18254" Prasa,
Piotrkowska 96
ODSTĄPIĘ

• GARAŻU

na Górnej poszu
kuj(l. Oferty „18109" Prasa, Piotrkowska 96
GARAŻ
mienię

M-3 z telefonem

~

parter
(Chełmońskiego) różne me
ble sprzedam. Tel. 53-80-28
(dni 31. VIII„ 1, 2.IX. bm.)
godz. 10-15) /
18264 g

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

„ZASTA \TĘ 1100 p" ('l.9'77) DO
wynajęcia pokój nie
sprzedam. Tel. 16-25-93, po umeblowany, Marchlewskle
17
18216 g go 51, m. 19, bl. 318 A
l&'UY.l g
(17-20)
~--------„MOSKWICZA 412" (19'73),
przebieg 54.000 sprzedam.' POKÓJ sublokatorski do
Łódt, Tęczowa 2"
18991 g wynajęcia, Maszynowa la

~

:..;

kwa
WYNAJMĘ 2 pokoje z wy
terunkowe bloki 46 m Kw.
g<>dami
studentkom
iut>
rozkładowe, I piętro, cen- .
uczennicom. Oferty „18156"
trum obOik parku, zamiePrasa,
Pd.otrkowska
96
nię z dopłatą na ~ po„SYRENĘ 105" (1977) sprze
koje z wygodami. Oferty
BIAŁYSTOK
M-4
nowe
dam. Tel. &3-47-43, po 16
„18377"
Prasa, Piotrkowzamienię
na ()<Hiobne
l.8J.98 g ska 96
.
Łódź. Tel. 4.14-23.
18276 g
„SYRENĘ 105" (1$73) sprze
ZAMIENIĘ M..:S, U piętro,
dam. Tel. 53-54-74, po li!
M-2, M-3 wynajruę na roK
Dąbrowa na pokój, kuchnajchętndej Widzew.
Inne
nia blokl. najchętniej
WYLOSOWANl\
„Syrenę
propozycje.
Tel.
265-54,
Stefana, Teofilów. Oferty
W5" sprzedam,
zamienię
godz. B-'15.
18027 g
„18095"
Prasa, Piotrkowna „Fiata 126 p" (przydział ska 96
POSZUKUJĘ
mieszkania.
1979). Oferty ;,18322" PraUl168 g
sa, Piotrkowska 96
MIESZKANIE
w
Radp- Tel. 475-63, po 1·5.
ntiu
zamienię na Łódź.
MAŁŻEI!'JSTWO
z dzlecSPRZEDAM . ,Syrenę 105" Tel 51-50-0:-S
(19'74). Tel. 2011-00 Jezierski, ..=..:=--=-:.:...:~----
kłem poszukuje pokoju na
Obr. Stalingradu 76
3 POKOJE, kuchnia, 128 m
rok. ,Oferty „18289" Prasa,
17950 g bez c.o„ zamienię na bloPiotrkowska 96
-------------------- ki. Tel. 384-78
18245 g
SPRZEDAM „Syrenę 104''. M-2 Retk!nia, zamienię na
DWIE studentkd PoSZUltUją p<>koju sublokatorskie30 tys.
przebiegu,
tel. większe.
Oferty „111!15"
4a2-27, po godz. 16, sobota Prasa, Piotr'kowska 96
go na rok. Oferty „182150"
po 14
18a66 g
Prasa, Piotrik<>wska 96
POSZUKUJĘ mieszkania z
CHŁOPCA
na mieszkanie
„WARTBURGA
1000" niekrępującym
wejściem
sprzedam. Wandurskiego 8, na klika dni w miesiącu.
- przyjmę . Julianowska 1
m.
ł64
blok
40, Skórka.
m. 12, blok 125 (Zarzew)
Oferty
„18212"
Prasa,
Piotrkowska 96
UCZNIA
pracującego
„WARTBURGA 353" sprzeprzyjmę
na
mieszkanie
dam. Wilanowska 10, po 16 MAŁŻE1'rSTWO bezdzietne
M-3 .
18230 g poszukuje M-2 lub
Ol>r.
Stalingradu
30f/,
Oferty
„18213", . Pr-asa,
front.
18232 g
„WARTBURGA
353" de Pio~rkowska 96
Lux (1972) sprzedam. Tel,
MAŁżEI!'JSTWO
z dz1ecMŁODE, bezdzietne
mał
klem (7 lat)
778-86, po 16
18294 g żeństwo'
poszukuje
członkowie
spotmieszkania
w
okolicach
dzielni mieszkaniowej po- Pl.
\ Oferty
„WARTBURGA 1000" tanio szukuje
Wolności.
mie
sprzedam. Sosnowa 11, m. szkania. samodzielnego
,,18243"
Prasa, PlotrkowTel.
239-25
18147
12, po 15, sobota, nledzlela
ska 96
Ul185 g PRACUJĄCA poszukuje sa
modzielnego
pokoju
lub
~--------„w ARTBURGA de
Lux" M...2 na 2-3 lata. Oferty
(19'73) sprzedam. Pablani- „18352" Prasa, Piotrkowce. Tel. 75-418 (17-20)
ska 96
18324 g
POSZUKUJ~ pokoju, naJ~--------OPIEKUNKA do dziecka
„WARSZAWĘ 223
comb1" chętniej w starym budow
sprzedam. Kolumna., Sado- nictwie. Płatne miesięcz
potrzebna, Gra,b ieniec 11 B
m. 22, bl. 264
188118 g
wa 5
18325 g nie. Oferty „18258" Prasa,
Piotrkowska 96
POMOC do dziecka po„WARSZAWĘ
M-20" na MŁODE małżeństwo poszu
trzebna. Tel. 667-89, godz..
części lub w całości sprze
niekrępującego poko11-11
19075 g
dam. G<>łębia 10,
m. Ila, kuje
ju.
Oferty
„18182"
Prasa,
po 17
18287 g
NIEMIECKI egzaminy, liPiotrkowska 96
sty 325-30, A. Struga 3'2/16a
„TRABANTA" (1971l) sprze POSZUKUJĘ
miesz'kania
mgr Minkner
17677 g
dam. Tel. 683-99, po 16
lub samodzielnego pokoju.
________
1&_l2_6_g Tel. 53-H-23, Po 18
18219 '///h'////////////.///,
STARSZY pan bez nało
gów
poszukuje
pok#.:,.!
przy dobrej rodzinie. Ofer
Piotr„TRABANTA 601" sprze- ty „18119" Prasa,
kowska 96
dam. Tel. 766-J4, po 18
_ _ _ _ _ _ _ _1_81_97_g SPRZEDAM
M..:S.
Tel.
„ZASTAVĘ 750" sprzedam. _86_9_-4_5,;......;.p_o_11_ _ _1_81_4ll--'-g
Tel. 2119-67 (l&-19) 18014 g M-4 !>loki, telefon, Sródmieścle do wynajęcia. Ofer
„ZASTAVĘ 7M" sprze- ty „18286" Prasa, Piotrdam. Tel. 322-TI
18196 g ::k.:..ow=sk.:..:a:_...:96..;.__ _ _ __

~

na , Teofilowie zana żubardź
lub
odstąpię.
Oferty „18235"
Prasa, Piotrkowska lIB

kuchnią

„TRABANTA" (1972) sprzedam. Tel. 52-46-47 111122 g

R s y
JĘZYKÓW OBCYCH TWP

Ośrodek

Szkolenia
Kierowców
Lódź,

ul. Próchnika 42
przyjmuje
jeszcze zapisy
(wrzesień br.)
na KURSY PRAWA
JAZDY KAT „B".

u

K

~
~

~

~

~
~

~
~

· Zapisy na początkowe i zaawansowane tradycyjne i laboratoryjne
kursy języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, rosyjskiego, hiszpańskiego i włoskiego
oraz przygotowujące do egzaminu
pańshvowego i na . wyższe uczelnie przyjmowane są w godz. 16.30
- 19, oprócz sobót w TWP, ul.
Piotrkowska 68, tel. 301-04 i ul.
Wólcwńska 23 (szkoła). Przyjmowane są także zlecenia na organizację kursów w zakładach pracy.

~
~

2109-k

°;r/.///././///_//.//.//.////.///././///////~ / // /,//;:;

WPISY na zaoczne (kore- DNIA 18 sierpnia
goaz.
spondencyjne) kursy kre- 17.15 na trasie Sporna śleń technicznych oraz Ko- Nawrot (oarJi:ln.e:) w „Fiasztorysowania
przyjmuje. cie 125 p" kolor :!:ółty zos~czegółowych
informacji stawiono na tylnym siepisemnych udziela „Oświa dzeniu parasolkę damS'Ką
ta", 31.;139
Kraków, ul. „automatlk".
Uczciwego
Spasowskiego 8 (przedłu znalazcę proszę o skontak
:!:enle ul. Siemiradzkiego)
towanle tel. 791-TI 18120 g
2314 k
JĘZYK
niemiecki, tłuma ZGINĘŁA niedurl:a SUCZKa
czenia Niepokojczycki (szczenna)
włos
krotki
733-20
16613 g ciemny, podpalana, łebek
jasnobrązowy,
ogon~
dłuANGIELSKI, Gajda 31, m.
Krokusowa
74, PO 17
183a5 g gi. Nagroda
62, Barrzyńska
18477 g
BUKIECIARKA poszukuje
pracy. Oferty ,.17566" PraMAREK Banaś zgub~ł lesa, Piotrkowska 96

- -szytteł
--

POSZUKUJĘ osol>y
kującej.
OfQrty

„16802"

Prasa, Piotrkowska 96
RENCISTĘ-emeryta mecha
nika-elektryka
zatrudnię.

Tel. 857-23

18445 g

KWIACIARNIA
zatrudni
wysoko kwalllikowaną nu
klec!arke . Oferty „18509"
Prasa, Piotrkowska 96
CHŁOP(;OW
do pracy nauki rzemiosła przyJ!nę,
wulkartlzacja, żwirki 5

18112 g
mechanik
przyjmie
ka:!:dą pracę po godz. 16.
330-98, od 17
18220 g

gitymację
PŁ

studencką

JANUSZ

Nowa'k

pieczątkę

4~07

18140 g
:tgut>lł
„Spedytor-łado

wacz Nr. 3302 i 3555 PTHW
Zakład Nr. 3''
18328 g

UNIEWAŻNIA się piecz11tkę: „Instalatorstwo
eleK-

tryczne i elektromechanika. H. Kruzel, Łódź, ul.
Mazurska 23"
18444 g
UNIEWAŻNIAM

skradziopiecząt.kę
„Lek. mett.
Organlszczak chorony
wewnętrzne, Łódź, ul. Ję
czmienna 14 tel. 256-28"
1&105 g

ną

INŻ.

K.

KIEROWCA
z „Fiatel!)~'
podejmie pracę ewentualnie
wspólpracę.
Oferty
„18347"
Prasa, Piotrkowska 116

TAPETOWANIE, malowanie, Bleskierski. Te1. 293-45
18149 g

POTRZEBNY

kładu

uczeń
ślusarskiego.

do zaŁbdż,

Ceglana 8, Szllfir&kl
lfl.171 g
FOTOGRAFA oraz ucz01a
do zakładiu , przyjmę. Tel.
442-73
18448 g
~ZWACZKI

zaraz. Tel.
19-22

SIAT~Ę ogrodzeniową wy.
konuję z materiałów wł.t

snych

i

powlerZ'Onych,
Jusz-

przeciąganie
drutu.
Łódź, Złota 8

czy'k,

18:ioll g
CERUJĘ
derobę.

uszkodzoną

garCerownia Artysty•
od czna
Więclłowsklego ~3.
313-42.
godz. Frank.owska
18236 g
16954 g
SUPER trwałe plisowante
Przybyszewskiego
Yl!.
Cichecki
17320 g
zatrudnię

2389-.k EKSPRESOWE szycie spo17447 g
V/./././././././././././././././.././/.ó dni, Nawrot 91

NOWO otwarty sklep poszukuje
dostawców art.
gospodarstwa domowego 1
motoryzacyjnych. Łódt, ul.
Główna 47
17600 g

8ZIENNIK POPULARNY nr 198 (9079)

•

f

•
! w.
prrze!Z

CZWA'RTEK, Il SIJ!lRPNU.
PIU)~

Japońskie

1

niedyskrecje

PROGRAM IV

„urojenia"

Zrozumiałe zdziwienie wzbudził Ellis Fraser z Lond"ynu, zgła
Po
szając się po raz 66 do jedneio z miejscowych szpitali.
że tym razem w żołądku pabliższym badaniu stwierdzono,
cjenta znajdują się monety półfi.;ntowe. Jak się okazało, Fraser celowo połykał różne przedmioty, aby na koszt państwa

TELEWIZJA
PROGRAM I
8.10 Dla sz·k6ł: Zoolo.g ia kl. 7 $wiat istot jednokomórkowych. 9.00
Historia kl. 6 - „Grunwald". 10.0D
ltl. 7 „Jan KochaJęzyk polski,
nowski". 14.35 Wakacyjne Kino MłO'
za Adamem" dych - „Pogoń
film prod. poi. (kol.) 16.00 Dzien:.
nik (kol.). 16.10 Obiektyw - program województw: łódzkiego, kiele•
ckiego. piotrkowskiego, radomskie•
tarnobrzeskiego
sieradzkiego,
go,
reP.
(Ł). 16.30 .• Polili:onowe lato" wojskawy (kol.). 16.55 Sonda (ko!.).
Radzimy
17.25 Studio Sport. 18.50
Dobranflc
19.00
rolnikom (kolor).
19.30
Siódemka.
19.10
(kolor).
Wieczór z dziennikiem (kol.). 20.3ł
Maigret" - odc. pt.
„Komisarz
Maigret" - film
„Znajoma pani
prod. TV Francuskiej
kryminalny
(kol.). 22.00 Studio Sport. 22.30 Pebaz.
23.15 Dziennik (kol.).

przebywać

w lecznicach.
Jestem samotny. a lubię towarzystwo pielęgniarek - wyjaśnił prokuratorowi, który wystąpił do sądu o skazanie „pacjenta" na karę roku więzienia, za wyłudzanie szpitalnego leczenia.
-

Rekord
Do śW:iatowych rekordów przybył Jeszcze jeden, ustanowiony
gimnazjalnego
nauczyciela
zachodnioniemieckiego
przez
z Trossingen. Uloźył on gigantyczną krzyżówkę, mającą aż 44.115
kratek, w które można wpisać 7.612 haseł poziomych i 8.823
olbrzyma ma
hasła · pionowe. Powierzchnia tej krzyżówki 7,45 mkw.

Ofiary

1•.aa Jl:kispresem

W.

-

Na Hawajach odbyło się ściśle
konsultatywne
spotkanie
tajne
wojskowych
kół
przedstawicieli
USA i Japonii, nazwane „konfeKilka dni
strategiczną".
rencją
później w prasie zachodnioeuropejskiej krajów NATO ukazały s i ę
wiadomości, iż Tokio rozbudąwuje
drogą zakupów i modernizacji swą
flotę powietrzną i łodzi podwodnych oraz pełną parą przygotowuzbrojeniowy,
je nowy program
współdziałan i u
realizowany .· we
z Pentagonem. Szef sztabu głów
nego, gen. Hiroomi Kurisu, wyniedomósię tu bez
powiedział
„Jaki to będzie system?
wień:
nie myślę bawić się
Osobiście
w wybieranie między broniami d efensywnymi, a ofensywnymi. Historia · uczy, że kwiat zwycięstwa
może zerwać tylko ten, kto pierw-

Chory

Młynarski.

•wiat. 19.31 Opera tygodnia
A. Mozatt „Idomenea kr61
Krety". 19.SO „Lwy mają apetyt" pdc. PCl'W. P . Dickinsona. 20.00 Mi20.35 Pocztówka
ni-max J. Basz.
~źwlękowa z Pa'l"yża. 20.50 „Pryni.•
k'a" H. Miśkiewicza. 2J. .oo Reminiscencje muzyczne. 22.00 Fakty dnia.
22.08 Gwiazda $ledmiu wieczorów 22.15 Interradio M. Grechuta.
aktualności.. 23.00 Nowe tomilti poetyckie - A. Zaniewski.

i

przywiązania·

Kiedy lekarz weterynarii poinformował małżonków Leontyni
z Liworno, iż ich ulubieńcowi. plldlowi Mimi pozostało jeszcze
najwyżej dwie godziny życia, popadli w straszną rozpacz. Oboje dostali ataku serca i zmarli, zanim przybyło wgotowie.

PROGRAM U

Skorupa itemska syg nali1ZJuje trzęSiienia
1

1

świata szukają najlepszych sposobów prognozowainia trzęsień ziemi. Stwierdzoino, że &i.line trzęsienia z iemi poprzedzane są pionowymi rucham.i skorupy z11e111.Sklej.
Uczena l'adzieccy i amerykańscy przeprowadzili setię badań

Uozeni ..:aJ.t:go

sejsmicznych i geologicznych oiaz pomiairów geoclezyjnych w
st.refach aktywności sejsmioz.nej, a tailtże w epicentrach trzę
sień ziemj w J~p<mid. Ame!ryce PóŁnocnej i ZSRR.
W więk~ przypadków wstrząsy są poprzedzone ruewielW epicentrach
kimi ruchami pdonowyma skarlJIPy Ziemskiej.
przyszły~ hrzflS!-eń ziemi ruc~y te1 występują srt.ezególnie illtensY'W1Ilile. Zaleznaść ta potwierdlZ.iła się w ostatnich lataeh
w różnych rejonach kuli ziemskiej, m. .i.n. w strefie sejsmicznej Morza Sr&memnego i Pacyf.i.ku, w Azji Srodikowej i w
Kallfornid.
Uczeni bada-Li szczegóławo ·te zja'W'iska w KaJiif-Ojl'lndJi. w ok~
Jica'ch wielikiego roz:tamu Sam Andreas molo Los Angeles ri.1chy wznoszące dochodzące do 15 mm roamie. W tym riej0111.ie
było silne brzęsiellde -Memi w 1857 r„ równdież poprzedzone Mimo. ie pneciaganie liny nie jest olimpijska dyscyplina suortu,
jak wykazały szczegółowe badaJ1Jia :mni.alll porz.iomu mooza &ta.ie sie coraz óoPularnie.l •ze. W przyszłym roku odbeda się na•
Na te.j zasad2lie sejsmol-Odizy
silnym ruchem wmicmącym.
wet międzynarodowe zawody „przeciągae7y" w Dundalk w Isl.mdii.
p.merykańscy zapowiadają, że w rejonie L<>s Angeles można
spodziewać się jeszcze przed 1985 . r. silnego tir.zęsienia uemi. Talmt:R!E!lll!lmlil11e11••••ia~m!:Jill!lm•lrtl!:=mlll1C::.:::;;~

- Nie wiem, czego by tu się napili - jęknęła. - Trzymaj
mnie. bo upadnę.
rówrue szeroki11 jak
O.toczyłem ramieniem plecy niemal
moje. Mocno wsparła s.ię na mnie. Czułem, jak oddech unoszą
cy jej piersi, stopniowo zamiera.
- Nie próbuj żadnych sztuk, złotko, jestem dzii skonana.
Innym razem... - Głos brzmiał łafodnie. i jakoś po dziewczę
cemu, ale niewyrdnie. Bvł zamazany niczym .podwodne prze'
błyski młodości w jej wzroku.
Zamknęła oczy. Widziałem delikatne Pulsowanie żył w więd
była
rzęs
nących powiekach. Frędzla podwiniętych czarnych
śladem młodości i urody, a w zestawieniu z nim ruina Fay
wydawała się straszna i nieodwracalna. Łatwiej przychodziło
jej żałować, kiedy spała.
Żeby się upewnić . czy śpi, delikatnie uniosłem jedną powiekę. Pożyłkowana gałka oczna bielała. wJ)atrując się w próż
nię. Cofnąłem ramię podtrzymu]ące jej ciało i pozwoliłem. by
osunęła się na poduszki. Piersi Fav obwisły krzywo. Pończochy
·
'
miała przekręcone. Zaczęła chrapać.
Przeszedłem do drugiego pokoju i zamknąwszy za _sobą drzwi,
zapaliłem światło. Blask górnej lampy padał na _ stół jądalny
z wybielonego mahoniu. ze sztucznymi kwiatami oo środku,
serwantka oo jednej stroni'!!, kredensem ściennym po drugiej
i sześcicma masywnymi krzesłami, przykucniętymi pod ścianą.
?;gasiłem światło i zajrzałem do czystej, dobrze wypqsażonej
•
kuchni.
!?rzez chwilę zasta.nawiałem się, czy nie byłem niespr.awiedhwy w ocenie tej kobiety. Zdarzali się uczciwi astrologowie
- I mnóstwo nieszkodliwych pijaków. Jęj dom przypominał
~to tvsięcv domów w okręgu Los Angeles, niemal za typowy,
'l:eby być prawdziwy. Wyjąwszy olbrzymi earaż i buldoga na
'
;ell'o straży.
Łazienka miała ściany z pastelowoniebieskich kafli i pro..,tokątńą niebieską wannę. Szafka pod umywalką była zapchakremami, farbami
"a, zawalona odżvwkami i specyfikami
Flaszeczki
i pudrami. luminalem, ·nembutalem i weronalem.
i pudełeczka hipochondryczki zafewały wvstęp umvwalki, kosz
na brudną bieliznę i toaletkę. Odzież w koszu była damska.
W uchwy<.'!e tkwiła tylko jedna szczoteczka do zębi'iw. ' Żyletka,
ale b:ak kremu do _gole.nia. cz.Y Innego śladu mężczyzny.
Sypialnia obok łaz1enk1. ukwiecona I upiększona różowościa
mi, przywodziła na myil przedwojenną sentymentalną nadzieję.

Na nocnym stoliku leżała książka o gwiazdach. Sukni wisiało
w szafie mnóstwo. z etykietkami Saksa i Magnina. Brzoskwiniową i jasnoniebieską dzienną i nocną b i elimę w komodzie
zdobiły czarne koronki.
Pod. skłębioną masą pończoch w drugiej szufladzie natrafiłem
na coś, eo stanowiło o osobliwości tego domu. Był to rząd
wąskich pakietów, opasanych gumką. Zawierały pieniądze, wyłącznie. banknoty jedno-, pięcia- i dziesięciodolarowe, na ogół
..stare i tłuste. Jeśli każdy plik odpowiadał wartością temu,
który przeliczyłem, dno szuflady wyściełał~ osiem, może dziesięć tysięcy dolarów.
Przukucnąłem, zapatrzony w całą tę forsę. Szufladę w sypialni trlMno nazwać dobrym sc~owkiem. Ale _dla ~u?zi, n~~
mogących ujawnić swoich dochodow, była bezp1eczmeJSza mz
bank.
Brzęczenie telefonu wdarło się w ciszę, jak świder dentystyczny. Natrafiło na nerw, więc podskoczyłem. Ale pr~ed
wyjściem do hallu, gdzie stał telefon, zasunąłem szufladę. Sp1ą
ca w salonie Fav nie wydała żadnego dźwięku.
Ze by stłumić głos, podniosłem do ust · krawat.
-Halo.
- Pan T1·oy? - zapytała jakaś kobieta • .
-Tak.
- Czy Fay jest w domu? - Mówiła szybko, krótkim.i zdaniami. - Tu Betty.
- Nie ma jej.
- Niech pan słucha. Fay była zalana w Valerlo jakąś g<l"'
dzinę temu. Możliwe. że jej towarzysz to tajniak. Mówił, że
odwiezie ją do domu. Lepiej. żeby się tam nie kręcił, jak przyjedzie ciężarówka. A wie pan, jaka jest Fay na bani.
- Tak - odparłem i zaryzykowałem: - Skąd dzwonisz?
- Oczywiście " Fortepianu.
- Czy jest tam Ralf Sąmpson?
Aż zachłysnęła się ze zdziwienia. Prze-z; chwilę milczała. Po
drugiej stronie drutu słyszałem szmer roz,mów, szczęk talerzy.
Przypuszczalnie restauracja.
Odzyskała głos:

Dlaczego mnie pan pyta? Nie widziałem fo ostat:ąio.
Gdzie on jest?
Nie wiem. Kto mówi? Pan Troy?
Tak. Zajmę się Fay. - Odłożyłem słuchawkę.
Gałk9- u drzwi frdntowych skrzypnęła lekko za moimi plecaz
mi. Zastygłem z dłonia na telefonie, zapatrzony w kulę
świetle
rżniętego szkła, obracającą si ę powoli. i;:oziskrzoną w
padającym z salonu. Drzwi otwarły się 'gwałtownie i stanął
w nich mężczyzna w jasnym płaszczu. Na s\•ebrzystej głowie
nie miał kapelusza . Wkroczył do środka, jak .aktor na scenę,
starannie zamykając drzwi lewą ręką. Prawą tr-zymał w kieszeni płaszcza. Kieszeń była wypchnięta w moją stronę.
Obróciłem się twarzą do niego.
- Kim pa.n jest?
-

z głęookin.1 talem. za.wradamiamy. te w dn·i'll 29 !lieirp,ndll 1978 ro~u zmarła po dług.ich i ciężlłi>cl1 cierpieniach w wiek.u lat 64 O•Patrrona św. s~kramentaimi

$.

P.

z domu IGNACZAK •
.Po§rze<b odbędzie ltię w dniu 1 września br. o godzoin.ie
z kaipli<:y Sta'l"ego Cmentarza przy ni. Ogrorlowej.
MĄŻ. CÓRKA. SYN. SYNOW i\ SIOSTRA i WNUCZEK
łtOLEDZE

DANUCIE PIASNEJ

JERZEMU GRADOWI

głębQkliego wsp6łczu"fa
śmierci

.•

MĘŻA

OJCA
&kia.daj•
DYREKCJA; RADA ZAKŁA
KOLEZANKI
oraz
DOWA
i KOLEDZY z t.ODZKIEGO
PRZEDSIĘBIORSTWA BUDOPRZEMYSŁOWEWNICTWA
GO NR ! w ŁODZI

DYREiltCJA. RADA ZAiKŁA
DOWA oraz KOLEŻANKI i
WDZKIEGO
z
!lt:OLFIDZY
BUDO•
PRZE.DSIĘBIORSTWA
PRZEMYSŁOWE~
WN'ICTWA
OO NR 2 w ŁOIDZI

'

DR

Dn>a !9 &ieir.p nla 1978

CZESŁAWOWI

nagle, przetywmy

CIERNIEWSKIEMU
wyra;zy SeTdeczn~go
z powodu śmluc1

. JAN
Pogrze<b

,na ementarzu

WSPÓŁPRACOWN'CCY

W

cziwartą

śmiered

boleMią

t

katolłckim

1 września 1978 roku w
nicę śmie:rei mojego Ojca

rocz;nieę

~.

P.

WO·JCIECHA JERZEGO
SAJDUDV
1Hlbędzi1' się w dniu 3 wrześnila
msza św. w Jr.oście·
le św. Teresy Pl'zy ul. N.owotki,
o czym zawtiada.m>ają tyczliwych
.Jego pamięcd
RODZICE

d!lliia

&ię

Sl

rCl'ku o gCl'dz. 16.30
na Do-

RODZIINA

;, 25 uoodzlny u•kochanego

$.

łl

łach.

BIOCHEMII
INSTYTUTU
BIOFIZYKI UNIWERSYTE·
TU Ł0DZKIEGO

Sy.na

zmad

KOŁBA

oclbęd'J:ie

sierpnia 1978

sk!a•daJlł:

'I

łait

ir.

wsp6łcz:u.cia

MATKI

ł

współczucia

wy.ra:Zy gJębokiego
.z poWod•u śmierci

skład>&Jll:

.

13.30

lltiOLEŻANCE

WY'l'M:Y
powodu

+

6 ro.c-i:-

P.

STEFANA
WAWRZYNIAKA

In, o ~. 19

-44-

-43-

t

JÓZEFA ŁUCZKOWSKA

odbędzie

ticiele

msza ta10.b na w kloKrzy:ta 0 godz. 17 .30 •

się

św.

CÓRKA

DZll!:NNIK POPULARNY - dzlentńlf Robotniczej SpOld:z.lelnl Wydawniczej „Prasa-Ksl§żka-Rrucb". Wydawca: ŁOdzkle Wydawtńctwo Praoowe RSW „Prasa·thlążka-Ruch" RedaguJe, Kcle~lum Reda1<c·J"
kod <I0-103 t.Odlt. Ptotrt<owsl<a 911 . Adres pocztowy: „OP'', t.ódt, skrytka nr 69 Telefony: centrala 293-00 łączy ze wszystlrłml działami. Redaktor naczelny 32S-64. Z-ca redaktora nac•elneeo :l07 2 ~
nie · zamówtc-nvct
rrękootsnw
Sek-ret.an odpowiedzialny u sekret.ar> 204-75 Działy: miejski 341-10, 337-47, sportowv 208-lłll, eltonomlcznv 228-32. woJew6dzkl 223-05. dział 11st0w I lnterwenc11 303-04
Re<1a1<cja nocna F6ii- 6a
reda1<cja nie zWl'acal, ttutturalny 621 -60. .,Panorama" 307-28, dział społeczny I fotoreporterzv 3'18-97 Dział Oie•oszell 311-SO (Za treM Ogłoszeń redalreja nte odpowladaJ
terruloarh
w
dorerzvMele
I
poc-ztowe
unędy
oraz
„Prasa-Kslą'ika·Rur.h"
RSW
oddZ)ałv
pnyjmuJa
888-'18 Pena prenume1"8ty• rOC!mle SU zł . oOtronzole 158 tł. ltWar talnie 78 zł Prenumerate
na I kwartał, I pńh'Ot'Ze orn r.!lł:v rok do lD ketde~o miesiąca poprzedzającego okres orenumeraty Zakładv orac!y, tnstytuc-je _I organizacje. skladeJą zam<'lwtenla na orenum„r 11 tę w mle!ęrowym
oddziale RSW. a w mlejscowo~lacb. w któryeh nie ms tego od działu, w unędacl) por.ztowycb, bądł u doreczyeteU. Natomiast p,renumeratorzy tndyWidualnJ wyłącznie w urzędach pocztowych
·
bądł u doręczycieli Egzemplarze archiwalne -Dztenn!ka" są do oabycła w •klepie ,.Ruchu" l!.6dł. Piotrkowska 85.
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