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Doradczv Komitet, Politvcznv
J

DZIENNIK
kiego
POPULIRIY rozpoczal obrady wMoskwie
•

W

nia od E. Gierka

E. Wojtaszek
złoży wizyty

GD-lecie wydawnictwa wAustralii, lndonł!zji,
•

•

I

'

I

dz' ''

Malezji i Tajlandu

60 lat działalności edytorskiej obchodzi jedno z najbardziej
zasłużonych wydawnictw w naS'llym kraju „Ksią.zka i Wiedza",

której dorobek ilustruje m. in, edycja ok. 10,2 tys, publikacji
o łącznym nakładzie 320 mln egzemplarzy. Długotrwała działalność wydawnicza przypadła na czas wielkich wydarzeń dzie·
jowych.
tej
Okazją do przY\PO'll1!1lie'Ilia
dro.11:i i do refleksji nad da.lszvmi
zadaniami „KiW" bvłv 22 bm. uroczń:vstoścl związane z obchodami
jub1 eusz.u 60-lecia wvdawnictwa.
w
tbiei:iaiącego sie z trwaiacvmi
całvm kraju XIT Dniami Książki
Społeczno-Polityczn.eJ. w którei edycji oficvna ta SJ>eeializu)e sie.
W Warszawie odbyło sie okolicz-

RWPG

-

sootkainie z udziałem zaI nościowe
pracowników wy<;lawsłużonych

nictwa. Wzielv w nim udział też
dele.11:acfo bratnich wvdawnfotw z
krajów socjalistvcz.nvch.
Serdeczne oozdrowienia i wvrazy
uuznania z okazji 60 rocznicy
tworzenia .,Ksiażki i Wiedzy" wvrosłej z najlepszych tradvdi ool(Dalszy ciair na str. 2)

EWG

przed połud
mem w Pałacu na
. Wzgórzach Leninowskich
rozpoczęła się kolejna narada Doradczego Komitetu Politycznego, państw stron Układu Warszawskiego. W pięknej stylowej
sali ustawione w prostokącie stoły siedmiu krajów
Układu Warszawskiego uczestniczących w naradzie.
ś~odę

'

Delegacji polskiej przewooniczy
Edward
sekretarz KC PZPR
Na zaproszenie ministrów spraw Gierek. serdecznie powitany pr:i'lez
generalnego KC KPZR.
Polska delegacja pod przewodnictwem Edwarda Gierka podczas -ob·
zagranicznych AustraHi, Indonezj1, sekretairza
przewodniczacego Prezydium Rady ,
stron Układu
państw
:tad Doradczego Komitetu Politycznego
Malezji i 'l;'ajląndill, na przełomie Najwyższej ZSRR Leonida Breż
Warszawskiego w Moskwie 22 bm.
listopada· i irrudnia · br. uda się z niewa.
CAF - PI - tel~oto
wizytą oficjaln'ą do ·tych państw
W . posied:zehiu, uczestruiczą dele- z I sekretarzem KC BPK, prz e- pr E.zydentem SRR - Nicolae Cean•
spraw ' zagranicznych,
minister
gacje: Ludowej Republiki Bułgarii wodniczącym Rady Państwa LRB sescu; Węgierskiej Republiki Lu"'
Emil Wojtaszek.
- Todorem Żiwkowem, Czechosło· dowej z I sekretarzem KC WSPR
wackiej Republiki Socjalistycznej
(Dalszy ciąi:i na str. 2)
KC
generalnym
z sekretarzem
KPCz, prezydentem CSRS - G11·
Niemieckiej
Husakiem;
stavem
Republiki Demokratycznej z sekre·
tarzem generalnym KC SED, prze·
wodnicząevm Rady Państwa l\'RD
- Erichem Hone•Jkerein; Polskiej
Rzeczypospolitei Ludowej z l se·
Edwar·
kretarzem KC PZPR dem Gierkiem oraz członkiem Biura Politycznego KC PZPR, prezesem
Sanjiva spraw Współpracy Gospodarczej i Rad: Mini;;trów PRL - Piotrem .JaPrezydent Indii Neetam
roszewiczem, członkiem Biura PoReddy przyjął 22 bm. delegację Sej· Naukowo-Technicznej.
k t
"C PZPR
RO'l!mowy WYkazały , te obie st~- 1. ._
- mu polskiego, na której czele stoi
· se re arzem
i..rcznego '"'
pogłębienia
dalszego
pragną
ny
marszałek Sejmu Stanisław Gucwa.
Srodowa prasa mgeryj!Jta po.in.;
Przedstawiciele Sejmu zostali przy przyjaźni potsko-lndy,iskiej i rozsze· KC - Edwardem Babiuchem, se·
dni.a
formowała, że poprzedniego
Jęci w środę równiet przez premip· 1 rzenla wzajemnie korzystnej współ· kretarzem KC PZPR - Ryszardem
do ka•tastrofy kolejowej w
doszło
PZPR
KC
członkiem
Frelkiem,
gospodarczej.
ra IndlJ Mora.rjiego Desaill. Spotk - 1,lracy handlowej I
pr<>V1>i.ncjli
w
Ot·urkpo
rn1ejscnwo.~l
zagranicznll'ch
spn~w
ministrem
·
.
mirlłr,t
lndyJskim
Il sit takłe z
L'o<:ląi.; •"3-0bo.,,,J> kui:„u.3ący
PlU. - Emilem Wojtasz~iem: So· ~'-'!?".
energetyki -P. R.!m::.cłl.andraue'J\. to'.l
11\iędzy Port Ha>reourt i Maffid·ugiJ"i
..
bl'k." R
. R
r t
I•
ry lest wsp6Jt>rzewodniczącym
umum1 Z zderzył się z pociągiem towMowym
epU I l
CJa IS yczne]
ą
sko·lndyjskieJ Komls~l Mieszanej t\o
RPK. w!o!l:ącym , ro'])ę naftową Część wag'e neralnym
sekretarzem
JJ
staillęła w
pociągów
'g<:mów obu
Ponad ioo osób P<l' ndiosło
ogniu.
śmde,rć, a wiele innych zostało cięż•
ko ran'!lych.

I

•

CJa 8J

uprezydenta i premiera Indii
I

I.

M twy 11"

W Brllksel4 ro~cz~ się 22 bm. '
rozmowy tnięctzy delegacją sekreta1 . przedstawłcteli
RWPG
riatu
czk>!lllkowsldcl! a delei;:acją
państw
komitsjł EWG, maJl\(?e na celu wyjaśndende spra'w zW'lazal!lych z n,Of!'•
między obymłlwaniem stosunków
dwoma ugrupowand.am.t 1 ustalenie

dyploinac~

9

ogólnych za9ad ewentualnego ukła·
du o współpracy
De.tegacJl! RWPG prnewod!!Ji.<:Zy eeue•tan RWPG Nd.lrołaj Faid«:tieje'W,
a na czele deJegacJ.I ltoin!sji EWG
Front zimy, który przeszedł poWli.1st.o! jej Wk:eprzewod.n.lczący
helm Haferkamp, odpawledzdalny z.a przednio nad śrOdkowymi I zachodnimi stanami USA, dotarł we wto·
polltykę za·grandcmią. Przewiduje się.
rek do wybueźy atlantyckich. W
że r<>Zimowy paflrwają do 25 bm.
Jest t·o ctrugie w ciągu ostatn!l.cb stanach Nowv Jork I Massachusetts
miesięcy spo'ka<nie obydwu spadło 5 cm §nlegu. Na drogach dn·
kil.ku
stron na tym szczeblu. W. Hafer- szło do wielu wvnadków, w któryi;h
kamp przebywa.!> pod k.QllJiec maja 1 osób poniosło śmiert. W rejonie
br. w Moskwie na za-proszenie N. Bostonu śnietyca. której towarzyszy!
Po:nadfo w osta<tntcb huraganowy wiatr; całkowicie sparaFad&eJewa.
clndacb ll'l'Ca odbyła się w Brukseli liżowała ruch kołowy na obwodnicy tej metropolii.
nalI"Sd.a e~tów EWG 1 RWPG.

Zima w N. Jorku

je

po~nowanJ.a suwereruipścl i interytor!almej. równoteg-ralniości
ści I wzajemnych koTzyści.

KIESIE

I

W 327 dniu roku słońce wze·
szło o godz. 7.09, zajdzie zaś •
godz. 15.35, •

Ponowne zawieszenie
rokowań

Jednym z pr.zy'kładów umacmania się ~ęd-eynaiodowej rold 1
auto• ytetu Pol&ld na śwli.ecde jest
fakt7 12 kraj nasz ut!"Zymuje dtiś
dyplolLatyc=e ze U9
stosunkd
patist wami wszystld.cb kontynent<;>w . W tych właśnde dndach natalkie stoswlki na
wląza11śmy
szczeblu ambasadorOw z Rep'ub1ika Demokraityoz.ną Wysp świ.ę
tego Toma80a t Ksdąttącej Qll'lllZ z
'
Republd.ka Botswany.
Nawdą:mijąc -stosunild ~Loma
tyczne rządy :Po1slkil I Repu-blliikA
Demokratycz.nej WySP świętego
Tomasza I Ksiątęcej oratz Republiki Botswany 110godnd.ly - jak
podano w o&laln'Ych komundkatacl). - tie stosunki! te będą opie:r ały się n.a zasadrlde pwy Jaźnd,

DZIER

I

I

Polscy

obchodzq

Egipt - Izrael

Waszyngtońskie rok.<>rwainda prowad1J0ne mi!ęd"Ly Egd.ptem a Iz.raelem
nad sepall'atystycw.ym · uk.l.adem pokojowym zostały ponowniie pr"LerwaPrezydent sadat wezwał na
ne.
konsultację d-0 Egi'{l"tu stojącego na
czele delegac:l>i m:Jm!i.stra obrony Keina la Hasana Ali, pon.lewa>! w Kai·
rze od ~ewJlego czasu przeby\W! dn'u

delegacji,
gd wspólpmewOO;ni!ezący
!ll!U!J!ste,r spraw :r.agrao:tdcz.nych Butt-os
Ghailli. W WaS"Lyngtonde pozostald jedyntl.e OliJ!szej rangi delegaci egipscy
nde upraqend do prowadze'!!JLa roomów. W tej sytuacji rokowania ros~ały zaw11.esZOl!le i n>Lkt nie potrati powiedllJ!eć kd.edy 1 gdr.ii.e zostaną
·
wznowł.cme.

Felicyta, Klemens

•W
w

pobliżu st.arej wytwórni sody
Mątwach

Inowrocławia

tA

46 LAT?

N~jstarsza

awcv se _ w1a i ludu"
Pakistanka
istnieia również , we Francii Etna wznowila
li

I

Wedłuc relaejl pra110wycłl w Ka·
raezi, w jednej ż wiosek, w odle·
głośei 100 km od tego m.lasta, mie·
szka kobieta, kt6ra skończy nie·
długo 147 lat. Najsta.rsza Pakistan·
Wyznawcy fanatycznej I skom- istnieją również I działają we Fran- Ai Beebal - cieszy się do·
ka
„Zielo·
nazwą
-pod
1
'Występując
cji,
sekty
Gujanie
w
promitowanej
brym zdrowiem, a co najęiekaw~
Rytuał ich i obyczaje
ład".
amerykańskiej „Swiątynia Ludu" ny
pr.terwioe sze - wyrosły jej nawet nowe zę·
pótoramteslęc.7.nej
Po
bardzo przypominają sektę kali·, \VULka<n
Etna • na SycyLLi W2dlOWÓ.ł by.
jeclineigo z bOOZDNch
aktywność. z
fortllijską Jima JoMsa. Łączy ich
Ai Beebal twierdzi, że pamię
ofi.aTy kx•a terów ną wysolooścd okoto 3 tys. ta dynastię Mir i porażkę władcy
zbiorowej
idea
również
i
s-~up popd!ołu
w.zbił silę
met:rów
formie zbiorowego clyffi'u, c·z emu towaw.~yły
w
składanej
wstr...ąsy Mir Nasira Khana Tal1>ura w· wal·
samobójstwa.
padziem<ne.
ce z Brytyjm:ykami \V 1842 roku·
liczba wyNieokreślona bliżej
posiada zai:rodę
znawców sekty
wiejską w regionie Owernii oraz
potajemną świątynię w Pa,ryżu i
praktykuje demoniczny r.ytuał bi·
czowanda się, a takie Innych tortur cielesnych w cetu ~yzwole;nia
się z dawnej osobowości i osiąg·
uięcia nowej ..

aktywność

I
Na zdjęciu: oddziały amnykaflskie,ł- wojskowej służby medycznej udaJll się do Gujany, Cdzie w dżungli kryją się jeszcze pozostali przy
'
życiu członkowie sekty "S~ątynja Ludu",

•·m

. Straszliwy dramat, jaki · rqze.grał
Do·p1ero te.ra.>i ujawndono, M '\\'1.ew dżungli . gujańskięj, wyworzymsk.i.ego
lotn~!>ka
łał wśród francuskich wyznawców ~a kontrn1na
Z>ao0bserwow.ala 12 bm.
„Zielonego ładu" swego rodzaju Fiumicino
wlecz'Orem llllezLdentymlrowarty obiekt
donosiliśm:y, laroający,
.Jak juź
psychozę.
wielu śWiad.k<'.fw
we.dług
stwierdz•o no nagłe zniknięcie 10 zjawi.ska, była to wlelka kula, emimłodych ludzi ze wspólnoty sek·
tująca czell'wOlllo-pomaorańczówe śwda
ciarsklej, co rozwią?,ało języki ok-o· tlo o silnym n'a.tężend.u. Wi<ltia·1ność
liczne.i ludności, Stwierdza on.a, iż była tego wleczora d-0skonala 0i pe;r
wieży kontrolnej mógł cl okład
wprawdzie mł~i ludzie Z' S€kiY son.el
nie śledzić ewolucje obiektu w µr-zebyli bardzo przyjaźnie nastawieni strzeni, nilm znikinął on o dda:l.ając
do świata i pracowici. ale izolo- się· błyskawicz.nie w J.me;runku \1rywali się, zabranłając obcym wstę· brzeża Adrii.a.tyku.
Omal nie doszło do . ogłoszenia alall'
pu na teren posesji, Widziano ich
często ze śladami poparzeń na ,cie• mu, kliedy obdekt z.rutyl się nad pali
na ' którym czekało wiele
startowy,
le. Członko'Wi.e sekty zniknęli już samolotów. w~e~ kontrolna zawis..
wieści o makabrze
po nadejściu
centrum lol'Ilidomlła na•ty-chmlast
gujański-ej.
c<twa wcjslwwego.
się

.

koło

budowany Jest nowy zakład sody
W niedłu·
„Mątwy II".
gim cza•l'ie rozpocznie się rozruch
pieców wapiennych. „Mątwy II"
dostarczać będą 460 tys. ton sody ciężkiej, cała produkcja wytwórni będzje auto:m atycznie sterowana. PrzekM!anie całego sa•
eksploa..tacji
kładu . da . wstępnej
w koflcu m kwartału
n;u;tą,pł
1979 roku.
CAF - Żolnowsk•l - tel~roto
ciężkiej

a

.

Zderzenie pociagów
w Nigerii

w dniu dziesiejszym dla Łodzi
Pl'Zewiduje następując.i. pogodę:
l!achmurzenie duże z większymi
w ciągu dnia.
przejaśnieniami
Okresami opady deszczu. Temp.
od 6 do 10 st. Wiatr:v umiarko·
wane i dość silne - norywiste
po~udniowo-zachodnie.

Ciśnienie

o god~. 19 wynosiło lOO!i,9 hPa

(754,5 mm).

te rocznice
Założenie To-nr t '
1944 stwa Przyjaźni Polslto-Radziec·
ki ej
Pemlereckl,
1933 - Ur. K.
kompozytor.

Kto chce wnieść skarg~ musi
do·
mieć dwie torby: jedną z
z cierpli•
jedną
kumentami

wością.

J

•
DS

~wowany wówczas
jak sdę sąd!l:!l leoi,ał -

obiekt nadze st>re·f y,
z,aczyna się coraiz .częściej oJolllko .,brójką.t actriatyckd".
znajduje sdę w pobliżu
strefa ta
m·Ie~scowości Pescu·a, której rybacy
oba-wdają só.ę wYChodz.lć w mocize z
pow.o.dol dlZdvmych zja\Wsk, jaikd.e Z'S•
obserwowaii w ostoatn~ch lllli.esiącach.

którą
kTeślat

Duże wrażeń.ie wywołała tajemnil.śmlierć dwóch osób. które od·
ty·
wa·żyły się opuści~ w toń Adrda1

c?.a

ku w rejoJIJie „trójkąta". Zwłokll ich
wypłynęły Po jailtimś cz.asie na powli.er1rehnię nie zdll'ad'Llljąc jednakże
m>nak uronięc•l.a am. też uduszenia.
Na C1Joła.ch oflaor 21mważono jednaikdawne ś1'adw
że
umoz.yp.nięC'],a,

I
Odchodzisz na za.wsze? Nie

prey,~-jące i•o•b•ej•rzy••sz•d•o•k•o•ń•c•a•s•e:r•ia•lu•Z•••

Projekt ·ustawy o ]akośei Doradczy
na forum komisji sejmąwęj

·u

stawa o ja.kości wyrobów,
usług i obiektów · budowlanych, której celem jest pra·
wne określenie obowiązków
gospodarjednostek
wszystkich
czych w tym zakresie, jest szczególnie potrzebna na· obecnym etapie rozwoju społe1Y~no·g~podarcze
go kraju. Projekt ustawy był 22
bm. przedmiotem <1brad Sejmowej
Ustawodawczych,
Prac
Komisji
którym przewodniczył pos. ADAM
ŁOPATKA (PZPR).
Dyskusja koncentrowała się na
kwestiach zapewnienia właściwego
oddziiaływania prawa na dosll:onalenie systemu ekonomiczno-finansowego oraz zasad \)lanowania, od·
powiedzialoości za jakość oraz pre·
cyzyjnego ustalenia obowiązków
producentów we wszystkich fazach
wytwarzania wyrobu i świadcze
nia usług.

Prz,edmiotem debaty były również formy i za:kres kontrpli jakości, przede wszystkim zaj proposzczególnych
blemy uprawruięń
instytucji i organizacji w tej dzie.:Izinie. Podnoszono kwestie rozsże
rzE:'l'lia społecznej kontroli jakości
oraz ochrony konsumenta.
Zamykając dvskusję pos. Adam
Ł::>patka stwierdził, że w wyniku
intensywnych prac poselskich z
przedstawiciela poszczeudziałem
gólnych resortów, obecny projekt
w większym stopniu odpowiada im
tencjom projektodawców: stworzenia prawnych podstaw dla stałej
poprawy jakości wyrobów i usług.
Obecna wersja lepiej odpowiada
wymogom życia społecznego i obo'Prawnym.
wiązującym • normom
jednak
Ranga sprawy wymaga
szerokiej konsultacji ·społecznej omawianych problemów.
Po -- poprawkach, uzgod111ionych w
C?.asle posj,edzenia, projekt będzie
jeszcze rozpatrzony przez Sej_mową
Komisję Planu, · Budżetu i Finan-

6C-Jecie wydawnictwa
.
»Książka I Wiedza«

w Odg

Q

~~on~~~~fnc; ~~~~r:ś~1ó~

Je~rzy Łuka<>ze-

Aiby je
z ZSRR.
pracownicy
obsl!ulgiwać,
muszą
""rzecisi"biorstw
PN·ejść spec.iailne $2lk()llenie. WyW«YLOra.j
chodzą.c temu "nąiprzeciw,
w Instybucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Pl.. oitwą.rto centira.lny ośrodek koostrukcfj''ó
'-'-"'-"""- 1 ni
nO-.yr;n.() e qwy, "-"'Lego g. Wl!lyt!Il
:z.aidani·ean będ;z!ie pi:eygot()IWanie fa...
chowe kaidJr ......,.zetn"""l!u do ~,._..,,„i
"""""'...,.
t·~" ___, _. · :;::;;„"_.„J~ń
J"'-"' w~a„nie ..... ,,_..,.e •
im,'!)Ortowane
Wil.aśaiwie

szeregu

. .,

,.

'

$
-

kursy <ID.a pracałego kraju. Prowadzić je będą 'Pl"aOOWtitlcy
faichowcy z przemysfu.,
PL oraz
„Wifamy".
z lód~kiej
głównie
Strona radziecka WYlJ)Cl6.alŻyla QoŚ!'O
dek w Olbraibi:lłll'lki B1lkoleruiowe, z
któcyich obslltugą zaZirulljairruac się
będzie ok. 150 ooób rocz.nie.
(ptom)
·

oowników prze:mY&llu z

·=
-

:
-

od

Ł

11

.

dziś

~«:J.śrnd

Lodzi! .illifoomiwje.
Radia w tY'liko
Poaskiegio. będ2iiemy
==_-_- ł..eKi€JllO'Wnllictwo
na failaoh
od daliś program nasz n.a.dawać
UKF w paśmie 68,51 MHz ~J)l"<l®ram IV) w godZinacll: . 6 .~
7.40, 12.05-12.25, 16.40-18.25. W .niedziele i dni śwliąteczne, w
Horst KatU>l', stw!erd:M?, ze po!· - tym samym . paśmie. w giodrzJil!lialoh: 8.05-il{).00. 16.05-17.00, 22.00

We wtorek, 21 bm., w wypełnio n.ej po brzegj wiel~iej hali wido- scy artyści podbili serca mieszkańwiskowej Grugahalle w Essen, od- ców .swoją urodą, tańcami ! piosen·

Zespcłu
był się galowy kon-::ert
Pieśni i Tańca „Ma1.owsze". Występ nagradzany był wielokrotnie
rzęsistymi okiaskami wielotysięcz
nej widowni. Dziękując za wspaniałe widpwisko, burmistrz Essen

5
5-

=

§-

W wynillku btyska~j aikcj.i ml.~~c~:_ zaibójcę dwooh kobiet we

Skiego.
Celem kolejnej se5ji IBL jest
próby przeanalizowania
zmieniającej się sytuacji literatu·
ry w strukturze kultury »X w.,
roli ltteratury wobec p~Zt.>mian
podjęcie

świadomości,

światopoi:lądów

ideologii.i.

Odwołane
•
•
poc1ąg1

-1==

o PUCHAR

Dobra postawa jedenastki

L. RONCHETTI

Koszvkarki tKS lepsze od Akademika o19 punktOw Borussia: wczoraj w ha.li przy al. Unii cieka· Ja.n.owska - a, Bek - •• Sieczko
Ron· - 2, dla AKADEMlKA: D. Dym!trowy pojedynek o puchar L.
chetti stoczyły z Akademikiem Sofia wa - 20, R.
Dymitlro'Wa - 17,
zwyciężając 92:73
koszykarki ŁKS,
Joirdainowa - 8,
Ele·nkowa - 12,
(55:33).
Ewtlmowa - &, Głurowa i Koleda·
Punkty zdoby?y dla ŁKS: Wołuje rowa. po 4, Stojanowa - 2.
wic.: - 24, Glębska - 18, Gburczyk
zakończyłia
dJruityna
Bu.łgtairskta
12, G<>rtat - 10, ubieglloroc!l.11.e
- 14, Błaszczyk rozgicywkd. p·oidlobme
Jak LKS na rozedm miejscu. Identyczne pozyeje zajmuią też ob1e dn:u
tegm--ocznych ro'lg'I'ywkacb.
żyny w
19-punktowe
Wydaje się więc, te
meczu
zwycięstwo we wczorajszym
to spory sukces drużyny łódzkiej i
dobry zadatek przed sofljsltim reinicjatywq wystąpili , Chyba nie. Kaidy sposób jest jednak do wanżem.
interesujqcą
drialacre kolarscy KS Włókniarz. bry, jeśli przynosi konkretne korzyści.
Zdain.tem wU.e1u obserwaitorów mecz
(wrb) mógłby zatk.ońceyć Silę dla LKS 1ZJ1aodchodząc od tradycyjnych a czę·
klo:r1Zyslmil.ejszym rezmta.tem.
c:znie
sta mała efektywnych poszukiwań,
Wystairczy prey.pomruieć, że w pierw
.
fok to się zwykła określać, narybku. Za·
s,potk.aniLa dtr.\.l'ŻY'nll gopoł<JIWie
szej
miast agronicrenia się - jak ta i:zynl do·
~l)'rzy pr~ kiilJl!:ainaścd.e mltrwt utychczas więkstaść klubów - da prasa·
flreymywalta 22-ipUllikWwą pir2'!ewagę.
wych anonsów o przy]mowo!!IU .,,ladych
adeptów da sekcJI kalorsklch w Włóknie·
sobolmie p0połudJlie, 25 bm. Wiręcz f.attal!nire k~irkil łJKS. roo:Seri.a
rzu postanowiono pójść innq dragą.
(mowa o Klubie „Kominek" przy ul. poczęby drugą, część meczu.
piłki błędów w obronłe oram spoiro nlecel
Kilińskiego 95) instruktorzy
mi·
33
w
te
sprawiły,
:rizutów
nych
Miody trener sekcji kolarskiej Bagdan noźne.I woj. łódzkiego zbiorą się na
gry Bułgarki przegrywały je·
Klat załadował po prostu sześć rowerów kolejną konferencję szlrnle.niową. Po nucie
wy
Kiedy
(65:72).
punktami
7
dynie
na bagażnik klubowego samochodu i udoi czątek zajęć od godz. 16.
dawało się, że cały d•orobek został
po peryferyjnych rejo
się 11a wycieczk~
zmarnowany, drużyna łódzka przynach lodzi I do pobliskich miejsce>wcści
.iak to
spieszyła grę, powróciła Fiat·kombi" go·
woiewództwa . Klubo-wy
kwamiało miejsce w pierwszym
przyjOgnisko TKKF „Dąbrowa"
ścil jui m. in. w szkołach oodstawowych
dransie meczu - do skutecznej gry
nr 61 pny ul. Okólnej i nr 158 Prtv ul. m uje zapisy do sekcji dżudq (zaję· w obronie stre'fą i uzyskała w koń
także w Zbiorcz:ei Szkol~ cia i przyjmowanie zgłoszeń w sali
a
Janosika,
Nie
~imnastycznej ZSMet. przy ul. N?-1- cówce 19-punktową przewagi:.
Gminnei w Nownsołnei, gd?:ie w poro-1u:
sprzyjającycb
sposób też pominąć
i wychowawC"am1 kowskie.l 2) w soboty (godz. 17) i nte· okoliczności ~ posta.ci
mien.iu z dyrektorami
opuszczenia
dziele (godz. 11).
tych szkół przeorowodzono 11 wstępne egza
osobiboiska za pięć przewinien
miny kolarskie".
stych przetz Jordainową i . Elenkową
(w 34 min. p_rzy rezultacie 74:67) oPrzed niespełna tygodniem czte,dzi„st~
raz R. Dymitrową (86:71).
przeb 1 nęl~
szczęśliwie
którzy
chłopców,
W su.miie jednaik zwyci<:S·two lroprzez pierwsze sito mialo okazję spolk~c
szykal)'etk LKS nad A'.kadexm,k 1em z
się w świetlicy 11 Uniontexu" przy ti~rboc1e
Sto:filli je.st w pełni z.a-służ.one. Tren.ei ciastku ze swymi wymorzonymi bahote~
uy łódrzkJieg.o zespołu mtle'1ti dość doMAł, Y LOTEK
rami, czołowymi kolarzami Włókniar10 bre r.ozexniande przeclwndc.zek. Tulli.
Nowickim, Majkowskim i Ka!linskim Spot·
bowJem obecny na
żyld·ńi.<;ką był
LOSOWANIE
kanie zaaranżowane przez opiekun.' l ko·
dwóch Hgowych meczach Akademi3Z
9-15-26-29
lorzy wlókniorskieqa klubu - dy"•ktore
k.a z Lokomoowem w Sodild I p<.zytecliniczneqo ŁZPB im. Obrońców Pokolu .
jak s!ę oka,zało - dośC::
gotO<Wał Il LOSOWANIE
- inż. J. Woitolę bvlo doskonalą lekclQ.
skutecczny plan gry swojej dJrużyny
s::iogłqdową, no zakończenie której ~fl."ldz1
chocfa<ż:by gra strefą w
(wspomndana
27
2Z 19 16 5
kolarze złożyli uroczyste, sporto~e sfub~
,,Przestój" !1111 po•cz ąt•kU
obronie).
Z854.
Banderola:
wonie.
spotk.a:ruia trener
drugd.ej porowy
LKS' t!umac.iył 1mia:ną cyklu trendnEXPRESS LOTEK
Na tym jednak nie kończy się apl'l,ka
g<>Wego. Zamiast ponied.zlialkowej Wli
za strony klubu. Wspomniona "czterdz1e
zyty w gabiinecje odm.owy zarząd•ZIO
38-39
~-U-31
stka" prrez okres zimy poddana będzie
no dość mtensyvniy tre:nJin,g . Stąd
kolejnym próbom sprawnościowym oołqc•o·
w zakladtach Dużego l»tka stwier· też Illiektóre zaiwodll'Li.ezkll z<agll'ały ~o
nym r nalr6żnorodniejszymi testami ~o·
Ponadto
ildlżej swych utnliiejętn1ośc.i.
!orskimi. Kiedy ta grupa rp1pa'7nie „a dJZ-OIIlO:
Bła&Zczytk i JatlllO'WSka nra.baiw.Hy ·si ę
1
dobre dosko,nalenie umie)ętnaśc1 ko!arlek'lt.i.ego na szcz<:ścae, p r:ze;zó.ębiendia,
LOSOWANIE I
sklch, klubowy „Fiat·kambi" KS Wl6kniarr
z kt6rym ffiiiejmy na.dlt1leję, „u1l'QITaze stalowvmi „rumakami" no dachiJ od·
3. roa.w. z 5 traif. prem. - 39{).529 ją" •się przed meczem rewanżowym.
wiedri kilka łiolelnvch szkól peryferyJnycłl~ zł
K•oszykaxld ŁKS udadzą Silę do st>a takie uda si41 do pobli•kic~ miast '
fd1 (si:mtkaiDlle od'będ zile się w przy249 rozw. z 5 traif. - 4.$0 zł
osiedli w oosrukiwaniu nost•~c~w. popue
szłą śrooę) prosto z Poznanda. gdZJie
zł
l!11l
tr.aif.
4
z
r,ozw.
8.8{)3
1th kO·
I
farnego uDiiadko", „Mundka
roz.,,e;.rają w sobotę i ndedz1elę ko13 zł
12S.48<J rozw. z 3 t,r«'f.
(wrb)
lejne mecze o1erwsz.ol1e;owe.
legów.
LOSOWANIE Il
Inicjatywo godna chyba pawiele~ia w
Koszykrurze wrocławskiego Sl~ka
Innych klubach posiadających sekc;ie k~;
zwycięstwo w
odnieśli w Szwecji
3 :rozw. t: 8 trat. - 345.755 zł
larskie. Czy jest ta jedyny „zloty srodek
spotkaniu· 118 _fina.lu rozg,r ywel$ o
zł
:09.000
['IOZW. z 5 tratf. '1'l
na odrodr:enie się młodzieżowego kolar·
82:64
łłelsingborn
polroniując
PZP
3.619 riozw. tz 4 traif. - 859 zl
1 twa w naszym województwie. (ca morrY
(42~31).
83.139 flOZW. Z 3 traf. - 60 zi.
dtlolacram tej dyscypliny sportu)?
slę
W ciągu dwóch osta."tlnich dl1ii sympatycy koszykówk~ w n:aiszym mieście mie1i o•kiarzję e!llJOcjo•nować się
mec:zarrul z cyk.Lu ro.zgirywek o euiroPo wlm'·k owej,
pucbalry.
!P·e'fsklie
koszytp.ięmastiopuntktowej p0<rake
k.airizy LKS z bra~ysŁawsklim InteKoraca,
rem w mecz.u o puchair

-„Objazdowa" sekcja kolarska
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nej przez Instytut Badan Literackich PAN, biorą udział historycy i krytycy literatury z różnych ośrodków badawczyc}l w kraju, a
takie naukowcy r. Instytutu Sło
wianoznawstwa i Bałkanistykd AN
ZSRR i Undwersytetu Moskiew-

Od cnWrilll JPl"ZYbyeile. gNJpy operacY.I
niej MO na md.ejsoo 21modnll do momeai:
·
-22.10,
$ tu ujęcia s,prawcy z.aJbójstwa up!ynęPoruidto ilJlJ!oaimujemy, że f!lboohać inas modlna w rprogram.ie I,
Okazał s.l.ę
ła ndespelnJa goozlin.a.
:
w ciikJ,u aiudyeji „Cztery pory roku" (rpi.ątek) oraz w „Sygna:
·
kanu.
W zwiqzku z modernlzac)q tor.Sw na
n!im 51-1etnll z.dtisław D. z Często:
ła1ch dnia" i w maigazynie z kraju i ze świata"
chO'\vy, k!órY preyzruił Silę do n~i>a~ odcinku Stryków BrzHińsk; - DamanieNi·
Uwagi o naszym progr.miie prosimy kderO'WaĆ pod adresem:
Zesp6ł „Mazowsze" odbywa kosw<>: ce ad 23 li•topada ai do odwolania w
m?tywując
obi<: kobiety
na
du
~ "'"',
130 , 90 - 146 LJVUZ.
'
R-....,,
#>~l n...•.-1..:
po
lejne. tournee artystyczne
,,, cbęc:i
d,.,1alaru.em
zbrodn1ę
Ją
:
......,a., U:l' • NMUt ow,-cza
.-~AUego
..,.,,,.'6J'U'>'...,a
- •n~-.
.
•
goch. 1.40-,!.40 (opróci sobót I niedzi•łl
Dalsze dochodzenie w tej %OStajq
zemsty.
publice Fed~ralneJ, W czas;e któ- :
odwołane pociqgi: nr '7119 relo· .
rego wystąpi w ponad 20 Im.1Stach. lllllUIJllllfJDllllllllllllfllllllllllllllłlllllłłłlllHIUJllllllUJllUIJllJJlllll tr.agiicmeJ spraw.ie trw-a.
cji tawiłZ G/ównr - Sieradz (odjazd - •
go di. 8.40), poc:iqg nr 513 rela·
Łowicza
'
cli lowia Glówny - lódj KalislJa (odjazd
z lowicza o godz.10.30) I pkiqgl po-otne: pociqg nr 516 relacji Lódi Kali•
ska - lowia Glówny (ocljmd a lodzi ICa•
li1klej a godz. 1.2!), poclqg nr 71' 16 relacji Sieradz - lOIWcz Gló-r (odjazd . •
Sieradza a gocb. 9.25), pociqg nr 511
relacJ; lódi Kaliska - lowta Gl6wnr
(odjard 1 lodzi Kalialtlej o godz. IZ.35)
- tutaj uruchomiona 1ostani• komunika
cja 1astępcia PKS.
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;t,;óDZKI POJEDYNEK

polskiej
literatu1·y
Rozwojowi
naszego stulecia w szerokim konustrojowych i
przemian
tekście
w
zarówno
światopoglądowych
Polsce, jak i na łwiecie, poświę·
eona jest .dwudniowa konferencja
naukowa, która rozpoczęła się w
Warszawie 22
Pałacu Staszica w
bm. W konferencji, zorganizowa-

:
-

•

do
Ustosunkowując się następnie
ostat-n.1o w USA
publ:ikowany'ch
posWldama
de>tyczą.cych
pretensJi,
typu
samolotów
Kub<:
przez
„Mlig-2a", Fl;Iel Castro oświiadczył, że
Kuba n•l e robi tajemndey z teg,o, i.Z
służącym.li
mzporządza taktycliilymd,
wylącznte do celów obrony samolotamJ tego typu Nie są to pr.zec!f.eq;
samo1oty . strategtcrme. Dla•tego zaidzi
wlające są próby w USA wywoła
n.ta za pomocą pr·opa.gan.dowej fairsy wokół tej spr a wy atmosfeiry tiz.w.
kryzysu. Nasuwa się pytaru.e, dlaC'restwana ten
go rząd amerykań~k1
sztuczny problem? O wiele słuszndej
sze byłoby Lanlepokojen1e K'tlby z
pcwodu znajdujących s1ę w USA setek samolotów bombardujących typu
„B-5Z'', tysięcy inJny~h samollOtów o
ora11:
p.rzeznaczenłu
str•a~eg1cznym
bomb jąctn-otysięcy
dZ!iesiątków
wych - stv.,ierrd'z.tł Fddel oastro. ·

Konferencja naukowa wWarszawie

or,garlJizO'Wać będzie

or d zr §=Za~ójca 2 kobiet
w_programie IV ~ we Wrocł,awiu - ujęty

11

ny Zjednoczone i dlatego sa on!ł
zobowiązane do udzielenia zezwolenia na wjazd do USA tym zwolnionym, którzy wyrażają chęć udania sie tam.

\V spólczesna literatura polska
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Jak poinformowała agencja PrenRady
Latina, ~przcwodnjczacv
Fidel Castro oPaństwa Kuby,
świadczył na konferencji prasowej,
u·
źe opracowany został prolt'ram
wolnienia 3 tys. więźniów politycznych, skazanych za działalność wyprzeciw bezpieczeństwu
mierzoną
Prolt'ram
kubańskielt'o.
państwa
jest WYnikiem rozmów, jakie zostały przeprowadzone przez przedstawicieli społeczności kubańsltiej
za gra.nicą z władzami kubański
mi.
tych
Kulminacyjnym punlt>tem
rozmów było 5-godzinne spotkanie
F. Castro z l!MlPa 75 przedstawicieli emi.gracji. Następnie PQdczas
konferencji prasowej F. Castro oowiedział. że rzad kubański nie stawia żadnych warunków w sp.rawie
zwolnienia wieźniów. Jednocześnie
zaznaczył, iź wiel'1.l więźniów zostało skazanych za. udzfał we wrogich wobec Kuby aktach. organizowanych !_ub P<>Pieranych -przez Sta-

sa

lllaid którym ipartt'onat
Ośrodelk:,
ś•ród nowoczesnych obrabi.arek instalowanych ostat- ISll>rawują: Mł·nisterstwo Przemysłu
Maszynowego orraz centrale handruo w wlskim przemyśle, lu zagira.nicznego: . „Sta.nikoimport"
Zillat=.ą część stainowią o- z :l)SRR f „Meta.lexport" z Polski,
bra,biiarki sterowane nUJlllerycz!l11ie

_stWIO_we._ _ _ _

,U

;

obrabiarek
Radzieckiego

ze Związku

I

. .

całego

roli i

obsługi

Kursy

F. Castro

Kuba uwolni ~ tysiące
,
w1ęzn1ow politycznych

świata. Wynika to z
Zl!laczeni.a, jakie W'SłJÓl).nota
spełnia
socjalistycznych
państw
międz:Yl!larodo
wydarzeniach
w
wych. Obecna narada w Moskwie
odbywa się w ważnym momende
syW.ac}i światowej, w którei napohamowanie
kazem chwili jest
jest
spirali zbrojeń. Rozbrojenie
kluezow:l"lll problemem. rozwiazanie
którego ma.ia na celu pańs.twa ·socjalisty.czne. Tym właśnie zamiarom poświęcona jest moskiewska
stron Układu
państw na~ada
Warszaw&kiego. zmierza ona do nadania nowe.go ~mpulsu problem.om
rozbrojoo.ia i odprężenia na świe,
cie.
Posiedzenie będzie kontynuowane
w dniu dzisiejszym.
wagę

po Isk e Ra d
=
IO
I
norkoma~łl S

Tol•"nee ,,,Maz„owsza" po RFN

Oświadczenie
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Łódzkiej

Na Politechnice

w
sach''

d.,,-
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{Dokończeniie ze str. 1)
Janosem Kadarem j Zwdązku
Socjalistycznych Republik Radzieckich z sekretarz.em generalnym
KC KPZR, przewodniczącym Pre·
zydium Ra~y Najwyższej ZSRR Leonidem Breżniewem.
Posiedzenie roZlJ)OCZyna sie punkmostualnie o &odz. 11.00 czasu
Ro~zyna je krótkiewskiego.
BreżLeonid
kim W)'Stą'Pi.eniem
niew. prze:kaZ1Ujac nasteipnie przewodnictiwo pierwszego posiedzenia
Edwardowi Gier<kowi.
z
Jesteśmy świadka,mi jedne.go
najdonioślejszych wydarzeń 1978 ro
ku. Rozpoczęta w środę w Moskwie
narada Doradczego Komitetu Politycznego · państw - stron Układu
Warszawsk.ie;ao skupia na sobie u-

sćw.

Sejmd\.va Komisja Prac Ustaworównież
21aopiiDiowała
dawczych
projekt usitawy o odznakach i mun(Dokończe;nie z:e str. 1)
"Skiego r1uchu · robo<tni.czeao przeka- durach.
zał w liście I sekretarz KC PZPR
Edward Gierek. Autorom. reł
dak.torom, Pracownikom technicz''
nym, całemu zesP<>łowi I sekretarz
KC PZPR przekazał życzenia dalazych osiaanięć w pięknej i P<>ŻYW nowym, 48 numerze „Odgłosów",
który już jest w kioskach, Czytelnicy znoi·
tecznej działalności.
Na;stępnie odbyła się uroczysta
sztandaru , wydawnadwa dq ";~z~".;~anio Andrzeja F. Grabskiego
ik>or.acja
0Książka i Wiedza" - Krzyżem Ko0 Republice Sztabińskiej Karola Brio·
stawskiega,
mandorskdm z Gw1a:z.dą Orderu Odartykuł Konrada FreJdlicha o Hel„nie
iroozenia PolskJ - przyznanym pr.ze,z
Boguszewskiej 1 jej kontaktach z lo·
R.adę Pa·ństwa w ll2naniu wybitnych
n.a rzecz upowizaslu,g po-Łocl:o:n.ych
dtfq,
rnan:ksdstowszechiniLanda littera.tury
rzecz Jerzego Urbanlciewicxa o sam~·
sko-1endnowskiiej, za szozegóbly d!Orzqdzie łódzkim w erosach pierwszej
wojny światowej,
['Obeilt w dzaerdJzLnie wydawnliciw hllrarważanla Ziemawlta Sklbli\skiego 0
s~y,c!llnych, dydaiktycmych i pubLiwIń k
h J
cyistyC1m1~h oraz donlitosły W'kłald w
~;~k~lc Fran~i!:(; le;a~d~~~~ga a
polZilomu edu,kacjt1
dzieło podarosze!Illl.a
/
dr Tytusie Cholublńsldm - odkr,wcy
na1rodowej.
"
Tatr,
zastępca
kkt'tl derk m·acji dokonał
reportaż Zbigniewa S. Nowaka 0
członika B1u.ra Pollityc'll!lego, sekrePZPR -·
i moralności w amerykańskim b12ne·
pr.acownLlc(>w
zasłu:l>onych
G~'tl·pa
sle
„Ki.W" otTzymala odz:naczren1a pań-

Komitet ·Polityczny

DZIENNIK POPULARNY nr 266 (9147)

\

„

wrocławskiej

Śląsk 1:1 (1:0)

Pociqg nr !!13 relacji Głowna - t.6dł
Kaliska - towicz Główny (odjazd z •O·
dzi Kal. o godz. 13.53), pac. 17217 rela•
cji lawiu Główny - Zduńska Wola (od
jazd z tawiaa GI. a godr. 14.16) ni•
będq miały komunikacji zastępczej.
relacji WłOClaw - WamaPociąg
Wschodnla nr 61108/09 „SlflZG" skierowany
zostanie przez stację lódł Chajnr - edjazd. o gadr. 10.22.
Za !'trudnienia w padrófr Polskie Kol•·
je Panstwowe przepraszajq podróżnych.

Doskio:na le spiisald się piłk.an.-e wro~ :nfo po 'tl.t·l'laoie bramki (!'Z'Ut kiam.y
za fel\.lil Zmudy Ilia
clalwsltieg-0 Sląska urzyskując wczoraij podyktc>wany
milnruJty po
W cz.tery
w Moenchenglaidbacb remdsowych wy Ndelse?llie).
niLk mecz.u 1 :1 (O: 1) w sp.otkal!lJiJu 1J8 ~<l'Wliendiu t:rY da:•ugdej połowy O~
slak wymanewirował obrońców Botamttejszą
~ PuchaJl'u UEFA z
l''USSl i ueysltal wyrówna!lllie. Wairlto
Bo!russdą.
Bramikę d1a ~spodaa:ey ueySkał w
o.dnJOtować Jeszcze t<raifie!nde plliką °"""
ai
po[plrlZlecrzkę ~po sł.trzale Ll.enena),
37 mfu. · Ku1filt IL Ti!llUtU karrtnegO, a
87
sytuację w
wynlilk mecz.u ustaUdil Olesilaik w ~ pmede wsizystk~
.
min. meczu, kliedy ł>o W1l'oOClawli.ame
m~n.
Kali- byli bl!i:scy zdobycia d<rugti-ej bramki.
Śląsk wystąpił w składzie:
nowski, Sobiesiak, KPwałczyk, żmu Bramkarza Bon1ss.t - Kneiba ~ę
FabeT, Pawłowski, czył Lienen wYboijając piłkę nriema1
da, Karpiński
Tnonkowski. Olesla.k, Kwiatkowski, z llinilii bramkowej.
Sybis.
Rerms z Borussią stawia w meczu
Po nie najlepszej postawie w re- rewa'lllixlwym w roll ławorya jedewanżowym meco:u poprzedniej rundy
nast!kę z Wrocla.wla.
z jedenastką islMldzką więk6zość fa
Emilia a. Jat u
A Godz. 7.3ll.
wyllllikii paz.ostalych spottk;al'l
futbolu wyrażafa obawę, 1~A at-o
chowców
Pucharu wl)legła nagle na jezdnię """"Y ulic"'
ze UEFA::r.tnału piUkJairSkd.ego
wrocła.wiame w pojedynku
że
,
.-D broWSkde
go 60 i wipatd!Ja pod „F.ia.ą·
Duk<I& Pnp ł:l
VfB Stuttcart sławną Borussią M·gladbach stoją z
ta". Ze złaman.ym utdem 'Plf!UlWliezl<>(Z:O)
Mało,
góry na l'trac0111eJ pClQJycJi.
zastanawiano się jedynie z Ja·kim
Am- no J11 dla SZIPlltaiLa.
HOtDved Budapent - Ajax
bramkowym baga:!;em powróci wTo- sterdam 4:1 (0:1)
A GodJz. 9.ll5. W K'Ul'O'Wdcach gm,
cławska druźyn,a. Nie brano pod uCrvena Zvezda - Arseinal 1:0 ll:O) Bróje·e kJLero~ „Nysy" Kazdmlie1'iz
faktu, że niemiecki
wa.gę nawet
Hertha BSC 2:1 (1:1) B. wjechał do rowu, w wyndiku Cze-.
Esbjerg przeciwnik wrocławian nie sta.no•w l
gro dio'l.na~ on u~a.zu kl&tkil p!eirsioAC Mila.n - Malll.Cheste;r City takiej marki, Jak tó miało mmejsce pr~elożony na czwairtek.
wej li pr;ziewd.ez.Lony zos~ał do ~i.jeszco:e, co:y trzema
przed dwoma
~
Racing Stlra·SSbOlllrg - MBV Du-is- t\<!lla.
A Godz. 11_.30. J'.adący ,,m.a1ucl:lem"
laty. ,
burg o:o.
pltkarrze ślą.'>ka nd.e
Tymczasem
CF Valencia - West Bromwich .1:1 Janusz M. nne ustąpili pierwszeństwa
u!łcy
1 por,zejazdu i:a slcrzyżowa!l1iiu
z.ra©eni klasą pr•z eeiwnjka ! sław (l:O)
równonym SimonBe!l1em, toczyli
RzgowskJ.ej .1 Dąbrowskiego powodu'if
rtZE:"dny pojedynek, a ponadt-0 gro,ź
par ćw<ierć~tnalowych ią.c zde.rzeiµe z kad'etką pogotowia,
Losowa!l1iie
Wystaxczy powie- rozgrywek KPE,
nie aital«>wa1i.
PZP i Puclla•ru która następnie udereyła w tramwaj
dald pierwszy UEFA odb~ozie się 13 stycZIIlli.a p.rizy- „Nauka jazdy". Kierujący \karetk ą
drieć, że gospodairrze od1
str!lał na brnmkę Kalii.nowsl<Jeg0 dolekaf.z i san.t'ta[·,tusz doz,nali 0gó!nyeh
szłego roku.
O·br,a<teń i przebywają na obserwaej!
pdero w Hi milI1Jucie. W.rocł.aiwl.anie
w szpitalu.
ntie „zden.er·vv1owaJii. Silę" n.a.wet :z;byiNa sl«'rzy~owalt'lliu
A Godz. 1U!O.
Pogrążeni w bez!l'ranlcznej rozMarysi.ń.ska kierow
ul~ liII!flancka dnia
że
pac.z y zawiadamiamy,
ca· , 1Fla•ta L26 p" 'Wl!ot:J..zimd.era: T. po
20.XI. AD 1978 zmarł śmiercią
trącdł Maria111a F., k·tóry z wstrrz:ą
tragiczną w 141 wiośnie tycia nasz
ś'111ieindem mózgu przeWliezd-ony został
ukochany Syn,ek
do sz·Pl!tala. świadkowie t'!lgo wypad!
W zarległym meczu I ll!.g!l pilłkair
P.
ś.
k·u proszend są do WRD MO w ł:Jo>
s.k.iej, A.Tka GrdYl!11ia wygl)'~a z Wi.~'Zd., ul. w. Bytomskiej 60, re!. ?15-16.
(O:l,) Brnmk.i tzdo9łą Kra.ków 4:2
!i- Godz. H;.30. Na sklr;zyże>wan.iu·
byl:i - dla .Airik.i: Blkd.e'Wllicz - 2,
Ulky S·wierczewskilee:o z Wókzańską
Korynt i :r. Kupcewlicz, dla Wisły:
JA'ZW1ŃSK'I
kierowca „ma.Jucha" Ren:-yk R. spo
Kmriecik - 2,
wodował zdeirzenie z „F-iaitem 125 p".
RODZICE, BRACIA, BABCIA..
jesienn,y se.z.on
Arka zakońc,zył.a
ma łeg-0 „Fllata"
Trzej pa\Sa:l:erowie
PRZYi
WUJKOWIE,
CIOCIE,
n.a własnym b~u (ma jeszcze do
dozna:lii lekJtjch obrażeń. Stria.ty .,aJACIELE
r-0.zeg.ranlia wyjazdowy zaległy mecz
\
tlllłd li tys. Zł.
nam
Wyprowadzenie drogich
ze Sląsk.iem Wl)'ocl.aw) efektownym
A God.2. 13.20. N,a uldoey Bo,jrieJ
zwłok nastąpi z kaplicy cmentazwycięstwem. Spotkarnti.e bylo c.iekaKatz<iprrzy Gd"a1bleniec n!etl'2e·źwy
rza mymskokarollckiego Łódź-Do
we, a gra PI<l'\\"8dlZ<l!ILll w szy·bk·im
mlier.z G. wpadł pod „F!a~a" 1 d.o'
tempie.
ły w dniu 24.XI. br. a godz. 13.
mał złamania podud1da. św.la•dlrowl.e
tego wyipadku piroszel1ii są do WIRD
Pl".osimy o Dlie!lkład&nrli! kondo(eh)
MO w łJodzd.
lencji.

+ *

Arka

K.

-

Deyno

Wisla 4:2

+

MAR'IUSZ

w M.C.

City
An.gielski klub ·Ma:nchester
zwrócił się do CWKS Legii W81Nzawa o wyrażen,ie zgody na grę w
swoim zespole K. Deyny. Po uzyskaniu .i:gody oraz p-O'Zytywnego stanowiska PZPN oraz l}O przeprowadzeniu rozm6w i uzgodnienou warunk6w - władze spo:rtowe zaakcep
towaly prośbę Manchester City i K.
Deyny. zawodnik ten będzie gra! w
pierwszej lidze angielskiej w okre·
s:ie dwóch aeizon<>w i najprawdopojuż w sobotnim
dobniej wystl\Pi
meca:u o mistir'll01ltwo ligi.

w dlll.lu zo 116topada 1978 roikiu qi111ą1 śtmieT.eią flraigiezn!'t na po.steOjciec, Syn, Zięć i Brat,
ru111'k.u pra,cy na$z naju'ko·chańso:y Mąż,
przeżywszy lat 44

ZBYSZJIClO

KŁOS

Pogr.zeb Oldbęd/zie aię dnia U IJs.tx>pll.da br. o ·godz. 14 na cmeintapogrążeni
11;111Wia.da.mia.ją
-rzu ZaHew (ca:ęść kato.UC'ka), o czym
w b61u i tałobie
RODZINAMI
z
ZON:A., S~NOWIE. MATKA, BRACIA
l TESCIOWIE

Z ro:k-u n.a. rok ' kraj D.a'S'! odwiedza. coraz więcej łlu:rystów
za.gr11-mcznyeh. W ubiegłyl'n roku gościliśmy 10,5 mln obco.krajowców, a .w cią.gu 8 miesięcy tego roku przyjęliśmy ich 7,7 mln,
przy czym przyja.zdy z \lrajów kapitalistycznych wzrosły o 9,5
proc. Wpływy z turystyki przyja"Zdowej w ro.Im 1977 ·wyni<JSly
556 mln zł dewi'll-0wych. W tym rOku bę<lą. na pewno wyżs.ze.
Od tego, jak z.a. granicą, rekla.mujemy waloll'y kra.jo~na.wc.ze
WY·POOZynkowe P1>lskJi, od d&kfa.drnej informacji o wszystkim
co interesuje turystę, zależy ile osób wybierze &ie do na~ego
kraju. Totei niebagatelną. role w tym ruchu odgrywają. polskie
turystyczne ośrodki informacyjne działające za granicą.. Jednym
• z nich jest istniejący w Sm·o.kholmie „Norbis Tra.vel". Od kiLku
mgr IREla.t kieruje nim byl;V dYll"ek!t~ łód'llkiego „Orbisu" .
NEUSZ SOSN9WSKI.
- Pa.nie ·dyrektorze, c:zy Polska jest ciekawym k!l'ajem
dla. Ska·n dyna,wów?
- Na pewno tak. Do.wooea:n tego jest zWlięll~ąca się
· z r<Jlku na rok liczba SkaindYa'l.aJwów odwiedzająca :rL&Srl
krad. O ide w ubiegłym roku gościliśmy 124 tys. turystó~v
.ze Szwecji, Danii, Norwegii i Fimfai1dii, to w ciągu 9
j.oo 136 tys, Można nawet p<l'w,i emiesięcy tego mku Poilisikli,
dzieć. że teraz jest ta.ap moda na wyjaiz<ly do
dmgie (po obyiwate;Iarc h
fot-eiż Skandy1naiW'O'Wie mjmują
d:o
piray-jetrlźają.cy.oh
RFN) miejsce wśród· naj·czę~c:iej
Po1ski tu.ry.s:tów z krajów. kaµiłałistycmych.
- „Noł'bis-TraveJ" jest spófką. polsko-ska-ndY'nawską?„.
- Naszym zadarni€11li jest przygotowan~e dila skandynaiWISlltic:h bi'lllr podll.'óży ofert wy<Ciecz,e k do Po115'ki. ,Ntp,
rpropozyic:,i>e turystyiQ2lI1e na na:ibliżs.zy rok, ujęte w formę
xnaik:u
J)O!Siiadają jedlllruk
:ilustrowarnego kartaloglU,,
„Norbis-Travel", a .,Polto1lil's". Jest to. hmsło określające
firmy. Taik;i kaltailog
i!r.J.ry51tykę do Polski, a nie na1Lwę
ikla2lde z kiilkludziesięciu ekandyinawsldoh bh1lt' podróży .po osłemplmvaniiu pieczątką srwoj.ej famy - lrainsuje 1&,ko wlasną ofertę.
- Co proponujecie Skandynawom w Polsce?
- Zimą koo.tyinoować będzdenny ciemą.ce ;iię wielkim
!Pi)WOdzeni€all loty =terowe ze Sztolcllolllll1U do Kradrowa i dalej podróże autokarem do Zakopanego. Wprowadzam,)' podohny pomO\St iolm1czy ·na trasie Kopeinha.ga Kraków ~ Zaiko;pane. Lą.cznie prizewidz!iainyich j.e<;t 25 1!0tów, w któzych uczesbnioezyć będą• także 111i.e.szrkań>ey poz nich WJT;JJOCiyWać
ludiniowej Szwecji i Darui. Ozęść
tysiącorw-i
Ok-cło
bedz.ie PO raiz pi€'I"W\Sey w Szczy"Tku,
Skandynawów stworzymy możliwość spędzenia w Polsce
śwriąt i Sylweska - w WaJ!'&.aawie, S~cz~dfile i Gdań&k;u.
- Co w Pi>lsce list np. d1a Szweda. na.jwięk;szą, a.trak-

nie

cją?

POlbyt\. w na;s;zyim kra.jiu jest atra~cyjl1ly zarówno djalk i latem. S!kaindyinawów W'Pll'OIS~ fa.stcynuje na~z
fo1lk!J.QI', naisza sztuikla., a i111teres~1je wszysbloo .-- od ~czół
do przemysru. Zadal!l.iem ,,NO'l"bis:u" jest śoi~ęoie do
nasz-ego kraij'U Większej lic7Jby bUil.'Y\'ltÓW iJ:ldyW"iduaiJinyrch,
&ile oorgaini7XJ!Wain:vt:h - to znaiozy bakiich. któcym zaipewniamy światd!c:zenira. w formie noelegów, wy1ŻyWienia, biletów l«Jmll!Iliikacyjn;yich i na róilne imprezy iitp. 'Du1r:ysta
jadący na własną rękę Z!q.Stawia w Polsoe średnio 35 d'<>Iarów. a z<lll.'gamlrrowainy - 90 dolarów, nie Ucząc biletów
rokiu
:prnewozowy-ch. Jeś1i uda n~ się w ~
zrwiękmyć Uldzia.ł tn.ln"!ltów z<t'ganirrowa;nych do 32 J)roc.
(iz 16 P'fOC. w tym rOlk•u). to l!Jrai nasz uzyska dooatlk01Wo
około 1.5 mln dola:rów. Dziś za nas:zym PQŚrednictwem
już oo czwarly S7JWed jeździ do Polski jak.o turysta zorganizowany, Rosną też n3Sge obroty, które w •Jb. r-Oiku
'l.llJ'11iosły 5,5 mln k<lQ"Oll, a w ciągu 9 miesięcy tego roku
- 7,5 mln ko.ron. Plainujea:ny zaim'lmąć o):lec.ny rok kiwotą
9 mlm karon. co róWll).a się 2 mlJn dolai!'ów. Z tego !)fi
oraz
:proc. przypada d:la po1s:kich bl'Ur podróży, hote1i
przewoźników - PLL „LOT" i Polskiej żegi1urgi Bałtyc
kiej.
- Czy l..ódź zttajdrlie się na. trasii, proponowanyvb li'
przyszh•m ro-ku w;vcieczek 11e Ska.nd.,,nawi.i?
- LódzQm „OthiS" wyst 'pil l: bogatym programem. uwi era.jącyim p i ęć ciekaiwY<:h bras, które Ma.lazły się w
katalogach biur tury.;,tyez:ny-e h n.a całym świecie . .Po raa:
pienvszv w pi-zys.złym roku .,Norbi.s" zaoferuje :mnotoryz<>wa11wm irndyw.iidu.alnym tuirystO'IIl skandy,na'-"'l'llkia:n osiem
różnych tras orzea: naj'Pięd!iniejsize p;ohskie miasta. Polowa
Prog,ram
przebiegać będzie przez Lódź.
~ych szla:ków
poby'1Ju w naszyun mieście przewiduje m.i<n. zwiedzanie
filmO'W'Ych
wytwórni
jego centrum i oik<>lic. ro111Leów.
oraiz orzedsta»vie.nia teatralne (ro.dl!l. W zn.a.mej w Ska;ndynawH o.per1Zoe łó~iej), W ten sp<>sób chcemy poikiarzać
Po
D'1ńcz:vi1wrn i Finom.
Lód·ź SZl\ve<lonn. Nor'We,gom,
utwo.rzeniu placówek ,Norbi.siu" w Ystad i Hel.siiilkach,
plaJllJUjemy zorganizować nasze prnedstawkielstwa w
Kopenhadze i Osfo. Nlewątf!liwie .skutecmiej będą orn e
terenów do oowledz·en-i a
:zachęcać turystów z _bamty>eh
!!lasze.go kraj,u. Na lato prz_sgotowujemy naturalnie takrże
pitbyt nad morzei:n - w Kołobrzegu, Dziwnowie i Sopocie. Dla skandynawskich hobbistów proponujemy pr,ze-'
ja!ŻidŻiki konne, żęg'!arstwo i ~-ędJkowanie.
Rozmawia.la.: W. l\.ASPRZAI(
-

mą,

I
.I

z
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atatnio forrum teneraJ.ne 'PielQl[niaawój
;rek polskich zaPOwiedz.iało
sióstr
sprzeciw wobec obarczania
nadmiarem biurowej pisaniny. Nadmiai·em sprawiającym, że z "Pielee:niarek :?irnienia.ia sie one w refe~·entkl.
Na dobra sprawę cieszymy się tylko, gdy
uda nam się trafić na taki momen~ w 1tabinecie lekarskim, gdy lekarz leczy. Jeszcze
t:v'J.ko chfo:,urdzy opierają się jako tako &pienionej fali biurokracji. Podejrzewa1m jednak, iż tylko z tego względu, że nie ma
wśród ni-eh tak.ich, co 1>0trafia trzymać skalpel w lewej, a d'hugopis w prawej rece i
operować obydwoma jednocześnie.
Niech no jednak tylko cbirur11: w:v.ldzie t
zaklętych wrót ope:racyjnego trak.tu„. Wtedy
w~czy sie · dlacze.1to zużyl dwde P8.I'Y,
rękawic. J)Oclllarpał krwią fai·,tuch k,tóry teraz trzeba prać. zużył całe kilo wały i -pieć
metrów bandaża.
Niech pan "Pt"t.eKtoś może powiedIDeć: sta.n ie pleść bzdury i teoretyzować!
- Dlaczego? - odpowiem. - Przecież n-a.ł
pierw Sił fakty, a- do-piero -potem na ich
bazie pows;ta;ją, teorie. , A fakty - proszę
bardzo! Od lat kilkudziesięciu narzekaliśi..
my wspólnie na orga.nizac.ie pomocy dora:i_nej, więc dla jej dobra została ueorganb:-0wana. Zaczęła działali sprawniej? Niby t11;k!
Ale co z tego ze wezwany lekarz przy3edzie dość szyllko, skoro w trzy dni pó~
niej nadejdzie do domu oficfailne „WEZW ANIE", które w związku z udzieleniem
pomocy Pogotowia nr rej„. wzywa obywatela(kę) do stawienia się w nieprzekraczalnym terminie 7 dni w stacji i okazania dokumentów uprawniaj~c~ch ob:vwa·t ela(ke) . d?
korzystania z bezpłatheJ lJl()IUOCV lekarskieJ.
za.py.iajmy: - Ilu obecnie obywa.teli PRL

zresl'ltą jest zrozumiałe. zważywszy ie mało kto idzie na rellltę w wieo'ku ll!P. 45 ' lat.
na
za.decydowamo, ŻEi
Niedługo potem
jednej recepeie nie może być więcej nili: jeden lek. Zgodat Niedawno decyzja nastę,p

ea takich

ta.kim tempie iść będziemy dalej, jedna releku
cepta na jedno opakowanie jednego
będzie musiała mieli postali rulonu, perforowanego co 10 cm., wielkości rolki papieru
toaletowego„.
(
A my cierpimy na braik paiPiet'U. A my
wymagamy od lekairzy by leczy]j, bo żeby
pielęgniarka pielęgnowała. to już n.am dawno wywietrzało z 1tlów.
Coś mi sie zdaje, że nasza medycyna zaczyna to!Ulć w oowodzi nieootrzebnych papierków. Czas na}wyższy. by zatrzymać ich
,
zalew,

„wezwań",

którzy

zwalniać

się

w godz.inach Hh-14 , z pracy. by panience za biurkiem ookazać coi.
co ma już prarwle każdy obywa.tel w tym
muszą wyłącz.nie

kraju -

książeczkę

Ubezpieczalni!

Wiadomo. że brakru.ie
nam leków. Wiadomo także. że oo części na
skiutelk nadmiernego ich używania. Osobiacie
nie jestem przekonany co do przyczynv. ale
niech taim - nie spieram się! Władze reso1·tu zdrowia postanowiły 02'raniczyć to. w,prowadzają.c dla rencistów recepty pisane przez
kaI'kę. Ponoć oni używają ich · najwięcej. co
Przyk.Ład

następny.

na: jeden lek i tylko w jednym opakowabędą
niu. Teraz więe chorzy chronicznie
~hodzić do le1'j:ar2a co drugi dzień, ooniewa~ h:i.k,t W J:>01Ski1m przemyśle fa,rmaceutycznym Die wyimyślił w takich przypadkach opakOIWa:oia z. powiedz.my, 100 tabletkami zamiast 20.
óto decyzja następna - lelkarz ~ obecnie kopię recemy wklejać do karty choroby pacjenta. A ja sie "P:vta:m: - Jeśli w

-4

c::

::tJ

-<
en
~
-<
oN
,,,z
c...

,,,

Słuszne wytyczne, pr!')fer11jąc•
zakłady rozbudowywane które or-

cy.
Łódzkie lata siedemdziesiąte, to nie łylko realizacja Programu Rozwoju l Moderniza-0jf m. Łodzi
- a więe pozytywne zmiany w przemyśle i gospodarce komunalne.J - to także konkretne efekty w

wskazują tó lic;,-,gby: w bieżącym 10-leciu (1970budownictwie mieszkaniowym. 'Najjaskrawiej
1980) wybudowało się i wybuduje w Łodzi więcej mieszkań, aniżeJj w całym ubiel!.'łym ćwierćwie
czu. Konkrctnll!: lata 1945-1970 przyniosły woj. miejskiemu 108.458 mieszkań, Iata 1970-1980 .
dadzą 118.779 mieszkań.
Moż;ia w tym miejscu powiedzie(': dobrze, ale budownictwo mieszkaniowe naprawdę ruszyło w
nietkttj_ętej wojną Lodzi dopiero w późniejszyrh latach. Będzie to pr.awda, ale dodajmy od razu,
- opierając się znowu na danych statystycznych -ie Łódz przoduje ostatnio w kraju pod względem
budowanych , mieszkań. Istnieje takie pojęcie, jak wskaźnik intensywności budowy nowych
ilości
mieszkań, obliC'Zany ilością wznoszonych i111b nalOOO mieszkańrów. W Łodzi w 1975 r. wskaźnik
ten wynosił 43,0 (dla porównania.: woj. warszawskie - 41,3, krakowskie - 27.9) )>rzy ogólnopol
skiej średniej 28,2. W 1977 r. w woj. miejskim łódzkim mamy 40,1, ' w warsza.wskim - 29,2, kra.
kowskim - 30,5; ptzy średnie.j krajowej 30,2.

Buduje . się intensywnie. Czy oznacza to leps7..e n:iż ·w kraju zasp.o k.ajanie potrzeh, krótsze oe~ekiwaul" na mieszkanie? W ~:Ibi deka się tak samo długo, jak w ~łym kraju_ Wedh1g stao11u na k-0niec ubiegłego roku - jeśli, oczywiście, weźmiemy pod uwagę wyłącznie członków, a nie kandydatow nawet z pełnym .wpłaconym
wkŁadem -: to ocz":ku3ących 3est
39.~14. A _waęc. prawi.e 4() !Y8· _rodzm, wśród mch 16.1192 czwnkow,
Ponad pół
to mlode małże~stwa.
tysiąca członków zamieszkuje budynlti zagrożone zawaleniem lub
przezmaczone do rozbiórki. Prawie
900 członków zajmuje lokale niemieszkalne (z tego prawie 300 to
młode , małżeństwa). Nie~nała jest
liczba oc?:ekujących w lokalach.
gdz,ie na jedną osobę przypada
mniej aniżeli 5 metrów kwadratawych. Jest ich 6.650, z tpgo młocie

NA D,RODZE DO JEDNOŚCI (2).
KomimiŚci, wkrótce po przewrocie ma- jowym 1926 r., dokonali reo1·ientacji. PoPiłsudskiemu
udzielili
parcie jak-iego
uznali za błąd, sam zaś przewrót zyskał
sobie opinię faszystowskiego. Po burzliwych dyskusjach wydali oni zdecydowaale
ną w:ilkę nie tylko naczelnikowi.
także wszystkim jego zwolennikom.
To ~tedy z trybuny sejmowej J;;pmumówał:
nistyczny poseł Adolf Wa;rski
„„.tueba żeby masy pracujące (.„) rozumiały, że armaty marszałka Piłsudskiego
,w dniach majowych zmiażdżyły nic tylko więks~ość tego Sejmu, nie tylko ten
Sejm, ale demokrację, parlamentaryzm
i rządy parlamentarne w Polsce w ogóle ..• "
W s'tosunkiu <;Io wszclkiej opozycji wła
dze zaczęły się posługiwa& terrorem, uży
wając do tego celu n.ie tyl~o policji, ale
wojska. z trybuny sejmowej posłowie
r i
piętnowali
~omun.istyczni niejeden raz
okrutne metody stosowa.: ie przez władze
oskarżali
wobec chłopów białoruskich,
.autokratytzny system rządz enia krajem.
Walka komunistów rozpocr.ęła się już na
pierwszym (po przewrocie) posiedzen!u
Sejmu. ale najostrzejsze formy przybrała ona po wyborach w 1928 r·, kiedy to
w składzie frakcji sejmowej KPP z.naleźli się: przedstawiciele Lodzi Henryk
Bitner i Paweł Rosiak, pr zedstawiciele
stolicy ,Adolf Warski i Konstanty Sypuprzedstawiciel Zagłęb ia Jep:y
ła ora?
. Czes;i;Pjko-Socbacki.
W czasie posi•e dzenia Sejmu 27 marrca
1928 r. Piłsudslti jako premier odczytał
dekret o zwołaniu s~sji. Gdy pojawił się
na trybunie, posłowie stanęli przed n im
na ba~.i:r,ość. Wówczas to Warski wzniósł
okrzyk: , ,,Precz z faszy$towską dyktatu·nacwlnik,
rą PiłsudSkiego!" Obrażony
skinąwszy na policję, którą dowodził gen.
komuniSkładk<l'Wski, polecił wywlec
stów i saLi obcad. „Tłukąc kolbami,
komunistyczposłów
kopiąc
i
wlokąc
nych, policjanci wciągnęli .ich do samo·
chodów i wrzucili do lochów defensy·
wy ..• " ~czytamy w oświad.::zeniu Komunistycznej Frakcji Poselskiej.
Policja popelnił11 jednak błąd. w ferwo-

nie jest uprawnionych do kol'!lystania • tej
pomoey? Odpowiedż: uła.mek vrocenta. A już
na pew1110 uprawnione są wszystkie dzieci!
Ale wezwarnie nadejdzie, choćbyś nawet lew domu ooka'l:ywał ksiazeczke
lkarzowi
Ube-z.pieczalni.
1
A my w całej Polsce setki, ludzi odrywamy codziennie od pracy i godzinami debatujemy _na na,radach iak tu wvko·rzystać
we wszy st k"J. c h
rezerwy produkcyjne
dziedzinach Baszego ż:V'Cia. Pomyślcie teraz
ile· to etatów w Polsce zatrudnionych jest
wysyłaniem pism do obvwateli. Pism, które
nie ' są nikomu Potrzebne, są bez sensu. lleź
tó tysięcy 11:odzin dzieQ.lllie marnują ad.r esa-

rze nie dostrzegła w sali Henryka Bitnera. I ruim zdążono ochłonąc z wr<IŻenia
po tym brutalnym akcie gwałtu, nie
mającym precedensu w historii pol~iego
znaJ.aźł
parlamenta1·yzmu, na trybunie
się reprezentąnt łódzkich włókniarzy.
ohydnego
„Dżiś byliśmy świadkami

- mówił Bitneir - (.„) jest (on)
znamiennym fa.ktem terro·r11 faszystowskieg-0„."
W maju 1928 r. gdy Sejm ob1·adował
nad wydal.)iem władzom sądowym posła
komunistycznego Sochackiego, Bitner mówił z gniewem: „Wy podtnymujecie ten
stan rzeczy, ten stan r:zeczy popieracie
gwałtu

aż 38J9. W ogól1t
małżeństwa mieszkań nie po.siada aż 20.690 rndzi;o (młode małżeństwa - 9.290).

intensywnoliol
wskaźnik
budowy miesxkań w ł',odzi jest
wi~ w pełni uzasadniony i wszystko wskazuje na to że zostanie
'
. on utrzymany.
~ryteria orzydziałów, to sprawa
de;hkaitna. Pamiętamy o tym, że
~ieszkanie jest ciągle artykułem
najważniej
pierwszej potl"zeby,
szym ohO'k zdrowia w życi\J normalnego człowi~a. W Łodzi oczeli-ujących pod'l:ielono na grupy, w
od warunków dotych7.ależności
czasc>wego zamieszkania. Pierwszeństwo ma grupa I - ci z . 01.ldowzawaleruiem
nictwa·- zagrożonego
rozbiórce dla
lub podlegającego
celów inwestycyjnych, II - z pomieszczei1 niemie.::."'Zkalnych, · ITI z mieszkań zbyt,nio zagęŚzcwnyd1
(poi11iżej 5 metrów kwadratowych
Wyt>Oki

tody, jakie policja zastosowała wówczas
w
wobec strajkujących, opisał Bitner
Sejmi~. „Kiedy Łci<iź robot·nicZ<t stanęla
do walki. wtedy Łódź, Zgierz, Ozorków,
Pabianice zamieniły się w obóz w•o jenny. P. ministe!' Składowski przysłał do
Łddzi tysiące policjantów (głos: I pana ,
obrqnH'i") i Lódź zmieniła się w obóz.
Co sto lw'oków stało po trzech policjantów\ którzy bagnetami i kolbami. bili publicznośc i robotników. których kaleczono i raniono. Policja na każdym kroku
starała się doprowadz.ić do rzezi wśród
robotników" .„
„„.<t!Ili jedno Ziroma'.dzenie robotnicze
i bag11etów .
nie obeszło się bez kolb
(głos: „Be kmp.uniści tam chodzili"). Konna poJłcja wjeżdżała na trotuary, biła
i
nie tylk,o robotników, ale kobiety

na osobę).
Kryte1'ium to tunkc jooowało latami jako tako, dzięki dużemu
wltładowi pra.cy społecznych komjsji działających przy każdej spół
dzielni. Trudno, oczywiście, wymagać, by działający społecznie czło·
nek komisji osobiście sprawdzał
warunki mieszkaniowe każdego oale każde . podanie
czekującego.
rozpatrywano oodz:.,,lnie, opierając
na przeróżnych zaświadcze
się
niach itp.
To -sięganie po oi;>inię społe
czną przy rozdziale mieszkań jest
w Lodz.i .bard:w rozpowszechnione
i jest nas'<:ym słll3Z-nym powodem
do dumy.
Druga sprawa, .którą możemy
się, poszczycić, to przyd,dały mi.eszkań dla ;uilóg pracowniczych. Otóż
w 1971 r. weszły w życie µrzepisy regulujące przydział mieszkań
spółdzielczych dla zakładów pra·

l:>ył on podejrzany o komu,
A oto jaik polemikę tę zanotowano . w
protokole z sesjj: Poseł H. Bitner: „„.umordowano go w haniebny sposób, a potem w gazetach zam.ieszczono komunikat, że próbował ucie~ć i dlateio do
niego strzelano."
Pan mind.siter spraw wewnętrznych: „Po
licja strzelała, a nie biła. Strzelała i bę
dzi~ strz8lać do każdego komunisty, który zechce przeciwko całości pań~twa walCZ':(Ć, rO'Zumie pan, ·panie pośle" (oklaski . na prawicy).
H. F!.: „Dziękuję ,panu m inistrowi za
się
wyjaśn:enie. Robotnicy dowiedzle;li
od pana ministra, że trzeba walczy:ć na
śmi.erć i życie prZ€dwko takiemu syste:mowj".
pył-O

to.

iż

nizm.

Komunistyczni · posłowie w Sejmi
i jesteście wy~onawc11mi woli drktatora.
tak
Tak, wy jesteście wykonawcami,
policjant,
jak wykonawc:4 jest każdy
więzienia„."
do
który człowieka ciągnie
W e wszystkrlch wystąpi eniach ' tego żar
sprawy
liwego bojownika domh1owały
ludzi przez których został wybrany łódzkich włókniarzy. Kied:v we wrześniu
1928 r. w Łodzi sp~dły płace o 25 proc.
w stosunku do 1935 r. i wyniosły 70~75
kosztów
m inimu:m
proc. 1; nędowego
utr zymania, kiedy łódzcy włókniarze zac zęli zarabi.ać najmniej w Europie (po
robotnikach portugalsk,ich) i kiedy wprowadzone 10-12-godzinny dzi eń pracy (w
rzemiośle sięgał on 16 godzin), miasto
ogarnęła nowa fala strajków. Rozgoryczenie i oburzenie mas spowodowała także próba wprowadzenia now<"go reguL!!minu fabrycznego, ki1:óry zawierał 23 po.
zycje kar.
ze.
Regulamin ten przewidywał np.
uczesa.Poie się w czasLe pracy grzywnę llO
30
lusterku
w
gr„ za przejrzenie się
gr., były tam kary za rozmowy w czal'.'ie pracy, za wychodzenie na {la:gierosa
itp.
Do strajkiu staai.ęło 130 tys.. J..udzi. Me-

te

na dzieci,
Były takie wypadki,
wracały ze szkoły, konna policja
„To jest
(głos:
je
najeżdfała i tratowała

dzi€Ci.
które

bujda na resorach"). To nie jest bujda.
My, posłow.ie robotniczy, posłowie komunistvczni"Jttórzy mieli ob:rwiązek wteprzy
dy, kiedy robotnik walczył, stać
jego botku, byliśmy stale ~bocze·ni banzasłuży
to
„Na
daini policjantów (głos:
liśoie "), którzy tłukli spokojnych przechodniów, rozbijali, łamali żeb r a, rani·
l i Jl<da11Zami i bagnetami".
. Strajk powszechny zakońci:ył się zwyrobotników
Po wystąpieniu
cięstwem
Częstochowy i Białegostoku, po ogłosze
przez
niu strsjków solidarnoścfowych
tram,vajarzy i metalowców. -22 paźdriemi
ka podp;isana została nowa umowa zbiorowa w przemyśle włókienniczym.
ŁÓdzki poseł wsławił się kiedyś w :Sejmie polemiką z ge'l'l. Sławojem-Skład'kow
skim, który próbował udowodnić postę
powy charakter swego resortu. Bitner
zakomm;i-kował wówczas o !akcie zamor Sosn«>wcu, w tamtejszym
dowania w
urzędzir- śledczym, 51-Jet!l'icio robvtnika
Plaka, kitó.r-ego jed.yąym przs:>~ps.iwe-m

ale
P. msw.: „To n,ie s·ą robotnicy,
drani<' komuniści (głos na ławach Stronrz.e„Niesłychane
ni\:tWa Chłopskiego:
c.zy").
.H. B.: .. Pan mini.st.et' mów i, ie to nie
są rol:>otnicy, tylko dranie„."
P. rnsw: „„.Komuniki d~anie, a
robotnicy•·.
Wicemarszałek Czetwertyiiskl: „Panie
ministrze, proszę o spokój".
P. rru:w: „Bo ja W: muszę bronić, pa.nie mlłil'Szałkuf"

H. B.: „W czasie wyborów za hasłami
l p1'<:lgramem komunistycznym wypowiei
dz1ał;v: się 11et~i tysięcy robotników
chłopow, i tych robotn'1ków i chłopów
draniami'„
pan min4ste<r , nazy~a
P. rnsw: „To nie byli komuniśc i ".
H. B : „Przyjmuję to do wia(iomości."
O?z~ści'e, przeciwnin tej miary sanacia me mogła długo tolerować. W niespełna rok po wybraniu Henryka Bitnera do ~cjmu, został on pozbawionv' mandatu pr>!>elsk;ego 1. wydany 13 ma1:ca 1929
roku w ręce sądu.
RENllYK ZA WIRA1

ganizują. sobie

załogi, 'potrzebuj~

no:Wych rąk do pracy - nie wszę
dzie zostały właściwie zinterpretowane. W Iiodzi w 1972 roku
6.941 mieszkań spółdzielczych
tla
878 przyznarozd7Jiału
do
no zakład<}m pracy, w 1973 Lll6 na 6028 mieszkań. Jeśli do tej
licz.by dod;amr, niemałą pulę mieszk_an prze~naczoną jako rezerwę
Ur~~du. M1~sta, 'Zrozumiemy, że samei społdz1elczości niewiele pozodla ,.zwycz.aj•
stało do l'ozdziału
nych" ludz.i.
na
spokzeć
jeśli
Oczywiście,
sprawę z daleka i wyłącznie poże
jest,
ważne
liczh.
pryzmat
przez
się mieszkalllia wybudowało i że
ktoś je otrzylllllł. Kolejka mieszkaniowa spojrzała na te sprawy
inaczej, bowiem nie wszystkie zakłady rzetelrue podeszły do rozktóre prawie
mieszkań,
diiału
spadły im z ' nieha. Zdarzyły się
przydzłały ludziom, którzy ń1 :esz
kali nieźle i nigdy by do spół
dzielni nie wstąpili, gdyby nie okazja. Nie otrzymali natomiast przydziału pracownky zakładów, którzy sie9em lat już w kolejce odczekali, bo zdaniem komisji i tak
otrzymają przydzfał w przyszłym
ro'ku.
z inspiracji Iwmitet11.
Sprawą,
Łódzkiego PZPR, zajęły s[ę władze
miejskie, Dokładna analiza \vykorzystania mieszkań przez łMzkie
zakłady pl'acy wyka:zała n;iezbicie„
że w przeważającej większości mie;;zk.ania były przeznaczone na PO"'
prawę warunków miaszkaniowych,
a nie na zaspokojenie podstawo·
v.•ych potrzeb . . Przekazywanie do
dyspozycji zakładów pracy stosunkowo dużej ilości mieszkań powo•
ok:resu ocze•
dowało wydłużenie
kiwania wśród członków także
przecież pracujących w gospodarce
w zakładach
uspołecznionej, ale
nit• dysponujących własną pulą miemiasta ,przy
Władze
szkan.iową.
ustalaniu olanu rozdz;iału mieszkaii
. ograniczyły przydziały dla zakła•
dów pracy - do zakładów rozbusię i zwiększających
dowujących
załogę. W \977 r. na 10.671 mieszzakładom przymano tylko
kań e78. W 1978 r. ilość mieszka11 dla
zakładów pl'acy wzrosła wprawdzi-e
do 800 mieszkań. ale dotyczy ona
zakładów pomagających . budowlam icszka11.
nym w wykańczaniu
Jak pomóc młodym małżeństwom?
MieszkamJia rotacyjne - rzecz n·i e•
zła, a fakt, że Lódż pierwsza podjęła tę inicjatywę, pierwszy bowiem w Polsce 'dom rotacyjny oddano na łódzkiim W irlzewie - o
czymś świ·adczy. Teraz buduje s!ię
dalsze. Oczywiście, nie są to ilości
mieszkań (w przyszłym roku oko·
ło 500), które zaspokoją wszystkie
potrzeby, ale cokolwiek byśmy powiedz,!eli. jest to próba wykorzy•
stania wszystkich szans, by niełatwą

sytuację

złagodzić.

W tegoroczny~h ro7.działach mają być wykorzystane ,zielone druwyn[k przeliczenia przer.
kl" komputer ankiet rozesłanych do

oczekujących członków spółdzielni.
Będzie wiadomo, kto na czym s ied zi, do . jakiej grupy go zaliczyć.
Sprawa będzie n ieco jaśniejsza. Na
razie, czekając na wyniki pracy
~ompu_teró~, w spół'dzielruiach liczy
s:tę

JUZ

rrues:z.kania, czy-ta podania.

starą, tradycyjną metodą. Plan in-

\Vestycyjny na przyszły rbk przewiduje oddan~.e w naszym woiewództwie ponad 11 tys. ·mieszkań.
Po przekazanri u mfostu przysłuiru·
jącej mu puli na rozbiórki, 7..akła
dom. spółdmelni „Locum" itd., do
rozdziału zóstanie prawdopodobnie
PO'llad 7 tys. mieszkań. Sprawa ich
· awa delikatna zarozdziału, to sr _
danie żmudne -: s. wszyst.~o ~ to,
by wywieszone na początku roku
listy przydz-iałów, zostały sporzą
dzone jak najsprawiedliwiej.
A. PONIATOW~KA

~ DOP&~NY _. 266 (8147) - I

„

I I

I I

lllHUlllllllllllJHllłlllłlllllllllłUIUlllJlłUlllJlllllllUllllllllUllUUlll!:

l

~
;i;

I

i"

=

PO ZMIANIE BRANZY
D. W.:. W 1971 roku po ośmiu latach nieprzerwanej pracy
w przemysle ba.wełniany~. rozwiązałem umowę na zasadzie
porozumienia stron i natychńliast podjąłem nową pracę w zakładzie metaiowym. Obecny zakład respektując fa.kt, że rozwiązanie nastąpiło za wzajemnym porozumieniem i nie było
ani dnia przerwy w za&r11dnieniu, wziął' pod uwagę poprzednie
lata przy ustalaniu mi wymiaru urlopu wypoczynkowego.
Wciąż jednak odtWl/Wlfa zaiłiczenia tych 8 Jiat pracy w praemyśle bawełnianym do stid:u, od którego zależy vrzyzna.nie
T
d d tk
oteż po 15 latach łącznej pracy dostaję saledwie
o a u.
5-procentowy dodatek.
RED.: Wymia.r urlQ'PU wyipocz;vnkowego 1 zali8.dy zaliczalliia
poprzednich okresów/ zatrudnienia reguluje kodeks pracy. Na1-omiast za.saidy wyq:ilaca'lliia doda.tków za dliu,goileitml sta;ż pracy branżowe przepisy. które z reguły wiążą 11prawnienia ' do doda•tk'll - z pracą w jednym zakładzie, lub w danej branży.
W przemyśle m etalowym uprawnienia. dotycząice dodatików
reguluje załącznik nr 21 do układu zb iorowego pracy, ldórv
przewiduje, iż okres zatrwinienia w zakładzie-, podległyM resortowi przemysłu lekkiego, nie podlega zaliczeniu do stażu
pracy, od którego zależy wysokość dodatku w pr7..edslębiorstwie
(h)
pr.zemysłu mas.zy111owego.
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NIEPOKOJ CE ANOMALIE

CzY'ro może · różnić się recmy
opryskiwacz Olfrodn.iczY 0 bud.Qcei
od iden,,Piu:zon"
Zllltlfanie nazwie
jeżeili oba wytyczne.eo ;,Ptuzona",
produkowane Bił przez t4; SlllJlll war-

=

.§

A może nikomu nie drzi ~eio jeszcze jeden lis.t, t1a11a j S01D.el słYllćlł .niegdyś z :fachowości
silt parać tatkiani dirobiaU?a- Sł. G. 13 paźd~ernilta pan Sł. G. i dobrych ma.ni.er i milillO późnej
po.wędro
była godz. 22 udał $ię na POC'7.ltę Główna, aiby pory mi?
Tn:.eci list. wska.zu,je na koJ.e-jny nadać !liłny telegram do Krako- wał do urzędiu na al. Kościuszki,
nonsoos. Tym razem chodzi o bu- wa. Pani urzędująca tel!o dnia w gdzie za ten sam tekst uiścił 15.50
~ zł, czyli orpłaJtę przewidziana przez
dzik, wyprodukowany lll'ze'l: łódz okienku orzekła i(Ż telegram
w holu Poczty
w kosztować aż 52 zł i 5Q groszy, co cennik wiszący
ka wytWbrnde i apr:r.edawany
incydent na
Cały ten
Łodz;i. Po oow.n:Y'Dl czasie budzik moono zaskoczyło klienita. jako że Głównej.
G.
Sł.
pan
Głównej
taki (zakupiony r>rzez autora trze- telegramy listowe wYSYłał nie Pier Poczcie
książce ży
w
ciego list.u. pana M. B.) zE!'PISuł sie.. wszy raz i wiedział. i·Ż cena jed~ opisał dokładnie
Przez
rezultat.
na
czekał
i
czeń
Do
Właściciel za!lliósł go· do punktu nego słowa w:vnOS!i 50 2roszy.
Nie
ushi,gowe.11:0 spÓłdzielni „Precyzja" wysłania telegramu za pośrednie~ tydz.ień. dwa. trzy, cziter:v„.
przy ul. Zielonej 19. l'!tlz.ie usły twem Poczty Głównej za.t ern nie udało mu sie jednak dowiedzieć co
szał. że trzeba wYmienić kółko ze- doszło, bo choć klien,t pÓWołvwaJ: dyrekcja poczty myśli o stylu pracy swoich pracow11rików. gdyż ubate. Tylko. że spółdzielnia owv- się na wiszącą w holiu tabele
mi kółkami nie dw;Xm.uje. I chyba płait. pani z Okien.ka n ie chciała wage WT.>isana przez ooszkodowanam;· nego kilienta pominęła całkowitym
nie ma ieh w całej Łodzi. Jeśli ustal)ić. JedYiDe co uzyskał
lliedizace.g o milczeniem. Cóż potknięcia zdaxi:awięc klient chce mieć nełnOOPraw czY1te1nik to pouczenie
na
młody ją sie poczitowcom nie huko
iDY budzik niech POStai:a sie o kół- obok okienka strażnika:
człowielku n.ie marud:!. Młody czło- S'lCZeblu panienki z okienka.
·
ko n.a właslllł rę'll::ę.
Nieriokojące aawmalie n!e są jed- wielk ~T>UŚCił więc nie.l(ościnne pronak it:vlko domeną hancLliu. Doiwo- gi głównego urzed,u, kit6re~o ,p er-

wany

aT>tyikni.ł?

opłaca

- szawlliką w:Jlltwórnię, kosztują tyłe
::: samo, ale sprzedawane są _ urzez
skle'J)y położone przy róż,nych łódz!le
C: kicll ulicach? Oczywiście niczym ~.
i:: pcxmyśóli każdy i srodze się pemy::?;;
li. Tak, jak pomylił się pa.n S. l!~.
zakupując ,,Puwna" 27 paździemi::;: ka l>L"ZY ua. Rzgowskiej 23. w placówce WSOP - Zakład Za'lpatrzenia Ogiroc:tnic:rego. Bo nabywane w
tej placówce „,P.uzony" r6żnia sie
::; od 1nnyich zasadni~. Przede wszy- stkiim wręcza się je klienitom. bez
. STANDARD WYPOSAn:NI'A
ft: części zamiennych: tj. bez 6 mankietów tłokowych, tylu.t uszczelek
S. T.: Podłoga w 1110im mieszkaniu jest wykonana z płytek
ciśnieniowych, bez 3 uszczE!'lelt koń
PCW. Uległy one jednak z.niszczeniu i trzeba je wymienić.
cówki wytoit.u i 2 wkładek wh-oAdminiStracia WYl"lt.zila na to z11:ocle. sh1 oostanowiła wvoosai: wych, łaC®11ie bez 17 -detali niefunkzbędnych do nra.widłowe«o
cjonowania opryskiwacza. Aby jed-1
daje
się
skairżyl
: nak kilient nie
.- mu sie kartę gwaralllcyjna. inforJI1JUjącą, iż O'We detale nie oodle.J!a- .
::;: ja gwaranc}i i... fimwwY ll'!lis de- !
S tali. kitóre klienrt miałlby. J?dYbY l
: trafił i!;dz.ie indziej. a nie na ul.
·- Rzgowską.
Gdy zaś klient n.ie Slkłada• broni 1 ,__ _ _ _ __
dziej, ż.e 'POStfllPOWani.e praeownfey
i usiłuje z.gł@ić, co stało • sie z je-1
nie b.vło wyrazem złej woiLi, czy
W peW1DYD1 ~ie P~ lron1u'ołę Oif1ze(ll1,IJ]j®'va
~--'
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w
protokół,
długi
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też zignorowania wydanego jej oo- go czę,,.,,_,,,; zamiennymi, d01Wia•
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stanowi
że
się,
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zaJecew
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w
jest
wszystko
ekiNawa
nioną dotąd tajemnicę.
którzy
bań innych . pracowników.
bym nic p1'eciwko ł1:1m11, gdyby uie fakt, :ie teras BOM żąda
niu pokOllitromym zol>Oiwdą.ia.no kierOWlDllb przychodni ..,rizya:pa przejda bowiem sk:le-p z donie dosarczyli rejestratorce od:'PO'JdadoweJ do pneanali.zOIWanła prizydaitności zawodowej pra.coode IDD!ie uiszczenia. różnlc:v między Centł ,,Lentexu". a ptyitek
wnicy, pełniącej fmllk.cję rejestratorki I statystY'ka medyez:nego.
z
wiednich inforrrąacji i maitel'iałów.
brodzie,fstwem inweDJt&rza. t:I.
POW, którymi zreS'lltll. cbwllOwo ale d;v&J)OIBuje.
Musi to być osoba. niezaradg,a,, sk()ro opóźniła. opracowanie anaw
- QJ>ryskiwaczamł w takim stanie
umowv uzpsadniać
zrąia
ze
Rozw.iązanie
poł~zonych
1
remontach.
tyrpu
wszełkiego
z:v
r
,
p
RED.:
lfay merytorycznej wa.ronków prooy j , absencji choiro·bowej w
nie
jakim oferuje je klie:nrtoim.
może suma różnego rodzaju uchyną dotychczasowego wypcisażenia. administracja nie może prze- ::: jej rzeczą jest si.Qganie w mglista
fabryce.
bień i to tak poważ,nych, ie pnekraczać aktualnie obowiązujące. go standairdu WY'PQSażenia w noprzeszłość.
kreśla ją one sens dalsze.go trwawo wznoszonych mieSZkaniach typu miejskiego, Toteż, jeżeli ::
Pan A. J. ;pisze do nas równiez
lOlkatorowi zamiast płytek PCW zakłada się l)Odlogę z twoTa właśn.ie uwaiga kQIDisji kan- dem ' liczebności zat~udnionvch, oo- nia umowy o prace. Akta osoboz ,p ozycji kilieinta. Tyle. że niedorzywa droższego, •w tym wypadku ,,Lente:xm". to użytkownik !: szłego. Nasz czytelnik chce bowiem t.rolujacej stała sie przyczyną zwOJl- dobne czynnoaci rejestratorki i st.a- we pracowni.cy i dowody zebrane
wdl.iosku nie
inna pracow- w sprawie, takiego
mieszkania jest zobowiązany uiścić stosowną dopłatę. Taki
za wazeilka cenę zao:pait.rzyć ~ie w n.ienia praoownicy, Skorzystała ona tyst:vka wykonYWała
urlotJU j uza.Sadniają. Ocena jej nieprzydattryb postępowalllia naikłada . na admilllistraeje instrukcja, stano- - gumowy k01:e'll:: o iredlllicy 5 cm z przysłUJl!'lljącego jej prawa i od- nica, mtóra korzystała z
· na
wiąca załącmik do zarządzenia Ministerstwa GQspodar'ki TereA wszędzie wołała się od decyzji zakładu do macJerzyńskie20. Kierownictwo za- noścl oparta zostal8. jedynie
do zlewozm:?Walka.
komisji odwóławczej. kładu u·zgodniło. że zastępujące ja protokóle z kontroli orzecznictwa
nowej i Ochrony Srodowieka, a zamieszczooa w Dz.iennikiu _ 2dz.ie pojawi sie słyszy, że ta;kich terenowej
(h)
materiały lekarskiego.
·
dostarczą
U~owym nr 4/74 tegoż. · ministerstwa.
korków w SJ>rzedaży nie ma..,Wraz Sprawę przegrała. bowiem komi- pracownice
z pierwszeze mną ,- skarży &ię - l)OSzukuja sja uznała, że nie WyWiązYWała sie właśnie rejestratorce mogła
Jej killrutyeodniowa choroba też
jednodo
inni 1>0Siadacze z :powierzonych obowiąz)l:ów. A to go oddziału, tak by
korków równieź
nie może stanowić POdstawy
KIEDY 26 DNI
analizę łaczprzvgotować
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UewozmYWruki o takich sr>łY'Wach
poZ<)stawała ona w dYSJłl"Opol·cji ze
R. D.: We wrześniu br. minęło 5 lał mojej pracy za.wodo~
Ale ona tego maiterialu na czas zwolnieniami innych pracvwników.
Zdaniem pracownicy zakład nie
wej. W br. ukończyłam też wyższą uczelnię. Dotychczasowv - instalowane sa 01becnie w nowych
~.
zachorowaPotem
otrzymała.
nie
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oodstaw,
dostatecz.nY'Ch
miał
korutynuuje
Wreszcie
blokach.
po dru,11:ie - nie spowodowała jaw;vmia.r mego urloipu WYIJl'O'CZynk4>wego wynosil 20 dni. Czy po
.
wypowiedzieć jej urnowe o nrace. la i przez kilka tygodni przebyprzedstawieniu dyplomu powinnam uzyskać 6-dniowy urlop _ - zobaczyłem kiedyś ooszukiwa- W aktach osobowych nie ma ja- wała na zwolnienilu. Dlatego zleco- kiejś większ.ej dezorganizacji pra,_ ny praeze mnie korek - ale był
cy, gdyż CZY'!lności rej~tratorlti na!l:; 1111upełniający?
nie mogła w ter- tychmiast
pielęgniark.i.
przejeły
o.n. do knl'Pienia tylko wraz z cała kichkołwiek uwa12 i za&t.rieżeń. Za nego jej zadania Te
Sąd
okoliczność
wykonać.
minie
to czę.sto była tY'POWĄna do nanatomiast sprawozdania i raportv
RED.: Urlop w pełnym, 26-dniowym wyimiarze należy sie - al"1llalturą spływową zlewozm:vwa- e:ród i premii.
!:··
niewVSJtarczająca
za
uznał
Pracy
opracowywała w dornu.
pracowni.kom, legitymującym &ie 10...Jetmim stażem pracy. Jak :::_ ka. Z wyitłoczonego na 1ror1ru znaSad Pracy. do ~t6rego zwróciła do WV'JlOWiedzenia uracownicy umosię,
wiadomo, wlicza się też <Io niego Iata nauki, ale w t>rZY'Jllldk1.1. - knl tirmowe!lł'o dowie(}ziałem
W tvm s.tanie rzeczy Sad Pracy
OPracojej
Zlecenie
prace.
o
wy
uz.upeł,
i:arzeprowadził
k<:>lei,
z
s:i~
l)rzez
gdy pokrywają sie one :r. okresem utrudnienia. uracownik ma - te jęst on ll!'odJU'kowanv
~
sprilJwozdani.a Clotyczacee:o zmienił orzeczenie komisji odwoni ające 1>0t>te:powanie dO'Wodowe .il wania
prawo wybrać takie rozwią~nie. kitóre iest d.la niego ko- C: „Stomil". Podczas więc kolejne·go ustalił, że do oboWlązków pracow- drugiei?o
czvn- ławczej i lll':n.ał dokonan.e wypobyło
oddziału
rzystniejsze. Dla · pani będzie nim sie~niecie do świadectwa : obchodu sklepów „Społem". „Sa- niey należało rejestrowanie zda-• nością
;::
aczkol- wieąienie umowy o prace za bezI
dodatkową.
mopomoc Chłopska" i branżowego
ukończenia licewn, eo da pani 4 lata. W konseltwencji, łacz:::::
Gi:i:.
do książki szających sie chorych, przy2otowa- wiek nie można kwestionować u- zasadne.
w-pisałem
nie z okresem zatrudnienia. w przyszłym roku kaleindarzowym C:: „Stomilu"
wydania
do
za/kładu
prawnien.ia
cz:vnnooraz
choroby
kart
ich
nie
proś
Sitom.ilu"
••
wniosków
i
slt.arg
!E uzyska pani pierwszy, pełny U-dniowy Ult'lop. Gdyby nafo- E
nie
Tzn. takieiro polecenia. to jednak
mi zaklllpu Po- ści staitystyka medycznego.
t: miast postąpiła panii inaczej, na urlop w tym wymiair%e mu- ,... bę o uma!liw'ienie
s.porząduda raoorty do- · można pominąć faktu. że było ono
mieslac
co
o·
n
od·
Z
„rarytasu".
szukiwlanego
o,> ~
~ sialaby pani czekać do 1980 roku.
W•iedzi dowiedziałem sie. iż skleio tyczące absencji w zakładzie. Przy- dla pracownicy dodatkowym obcią
nie gotowywała też SPrawoU!an.ia racz- żellliem .i nie mieściło sie w jej co„Stomilu" w Łodzi
firmowy
~WOLNIENIE LEKARSKIE, A WYMMR EMERYTURY
no!"malnycb obowiąi:dzienn~h.
prowadzi sprzedaży wszystkich to- ne.
Bez;pośredn.i -przełożeni nie mie- kach.
to
wairów t>l'od'lllkowanyich przez
J. M.. Mam 60 lait i 25 lait J'l'&e:v. Kwa.tMikuJę się clo W&eś
Dlatego n.ie można niewykonania
tak
n!i:ejsrzej emerytury, Do jej obliozenia na.jlepsmy byłby dla mnie C przedsiębiorstiwo: w tym i .owych li zastrzeżeń do jej pracy.
jak tej dodatkowej pracy - mającej
rok bieżący, bo dostaJem podwyłjkę. Jestem ehory i s tego po- =- korków. Korki natomiast wytwa- pod wz.i?lędem mel"V'torycznym,obei- charakiter Jednorazowy - oceniać
;:
„stomH" I to w i dyscypliny. Jej obowiązki
li w-Odiu często przebywałem na 'lm'f>lnhmlu. .Ja:k więc ~·le obli- =-- rza krakowski
ona
tak jakby nie wykon:vwsła
ilościach pokry-wajacych zao;patrze- mowałv zakres jedne.go tylko
ez.a.ny wymiar eme<ry·tuiry?
llW
renie hallfatu. W zw.ią'Zku z pawyż działu produkcyjnego. W tvm dru, powierzonych jej obowiązków
RED.': Zgodmde z a•rt. 17 uBtaJWY z dnia 20 stYlCrLtlia 1968 r. o
dvrekcja g~m. również dużvm pod wzdę- jestratorki i statystyka. Tym bat'informowała
SZYIID
powiszechnym zaopat:rzeniu emeryitafuym piracowniMw i ioh C , Stomil~t" - prosimy zwr6cić sie
PMtl Michalina Głuchowska, miessrrodzin (Dz. u. m- 3, pocxz. 6 omrz. Dz; u. Illit' 1~. poiz. 1<14 z tm r:) - do WSS „Społem". w których to
kanka nowego, dużego Osiedla Wi·
I
•
•
,
;
•
- podstawę wymiaru emeryłll.tiry lJUb renty stamowi przeciętny :: placówkaeh powinien być sprzedaIUUJ•
informowała
dzew-Wsch6d,
a:aro'beik miesięcmy 1Z Olkires:u ostaitinioh 12 miesięcy zaitrodiilie- §_ wany WYJIDieniOIIlY 'PJ'Ze'Z pana aTpmez. jakie błota i wertepy trzeba
przystando
się
dostać
nia liUJb 24. kolejinyclt miesięcy do\rolln;ie wylbra.nycli z oistaimiicll
żeby
brnąć,
tyklllł.
ku tramwajpwego. Nie ma też do~
u~~~
Przeczyta,l;ean to wsz:vstko - mścia do szkoły przez ul. CwikliilskieJ
W ~ ~Y praioowindk rpmerz część mieisią:ca nie :pra.że
l)rzvznaję,
i
J.
A.
uan
sze
d<> przedszkola. A d.o tego wszy,
i
cowiał z powodu choroby, zarobe!k aa tan miesiąc mOOria
FOTELE ODZYSKAJĄ NUMBRY
dochodzi brak oświetlenm
No
stldego
orientację,
straciłem
zu.pełnie
pełnić klwotą zasi~ ciOOrobowego, jeś1i byłaby Oilla ikorzystiniej- ::
ulic.
bo jeśli kordti są wodukowane w
We '\\T!reŚnli'll uka(Zała się na lamach naszego ip1sm>a notaitka.
i
sza ona niego. Wtedy moźe ten ZMobe!k prrzed!lć do poc!staiwy
·
ilościach Polk<ry-wajac:vch zapoitr~
m6Wlią-0a o tym, jiaJ!t :tJO obsługa PKS podstawia 63!m<OC!rody p.oZdaniem mgr mż. Oweza;rlikiego wymiaru emezytw-y ·Lub renty. Me jeśli praC'OIWlll.illt ptrz;erz cafy
fote1L.
Łódź
numeirowanych
akurait
zbawkme
zastępcy dyrektora do spraw techdlaca:ego
hallldlu.
wan.ie
C
po;dsitruwy
usta.Jaalii111
rtrey
·
to
chorobowy,
za.sił€1k
pobierał
miesia;c
z „Inwestprojektu" Po ntema•l dwu.tn!Lesi~znych ~łwamd.aeh na od~W'ledt docunicznych
ich nie. zamaw:ia. chociaż nie strowymiaru emerrytury Lub renty, miesiąc ten nie podaega Wllą::
mle„Zkańcy sami są sobie winni, że
kaldśmy slę jej w postaci!. p;lsma dyirekcjd PKS z uL. Wigury. Wyczeniu. Regufuje te kwestie zarządzenie ministra pracy, płac ===- n.i od korków o mniejszych śred
sobrodzą w biocie. Bo po co. skracail'lii.ka z n~, te zaJDZąd wydał p~ wszystklim podległym
ńica:ch. Po drug·i.e dlaCf:ego „Stoi spraw socjalnych z 18 grudnia 1976 r. w sprawie dostosowai
autobusów l. uaupelntienia
ją sobie dojście do przystanków
bii.e jednosbkom doJcOl!l;&i!lda pn.eglądu
mil" wiedząc od klientów o istprzechodzą prze:i: przyszły plac bunia ni€ilclótj'1Ch Pl!'Z€1PllsÓIW o uib'e.zipieczeniu $1Xl'łecz111ym (Dz: U.
numeracji mi!ejsc Sl.edząeych. Dyrekcja zobowiąuła taikże s!u:l>by
lm
w:vchodzi
nie
k-0nhan
sYtuacji.
pawilony
niefaoej
dowy, gdzie stać będą
eikSpl0<afacyjno-;ruchowe do pr:z.eprow;i~ s:ysterna.tyez<nych
• (g)
IIl'l' 40 ;por;:. 239).
::;
dlowe? W rejonie przystanków aunaprzeciw i uch:Y'la sie od zaorpatro!JI,, ce-tern sprawd2enda cizy numeracja z'O!St:ala uau-pełniona. (h}
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tobus<>wych i tramwaj<>wych
ooszukiw
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swego
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trzenia
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zbiegu ulie Puszkina i Rokicińskiej
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d<>jścle z płyt betono,
budowM.o
wych.
~
zasmołonie
wszystko zabrano, dachów
interwencyjnych, Czytelnicy szerzej ko_dyskwalifikuje ,,rniedor6bkami" lub zawano, rynien dotąd nikt nie naprawia. ~·
mentują skuitkii złej roboty i jej wpływ
kłada płyty chodnikowe nierówno i z
Widocznie· musi być ono nlewy•
można
gospodarki.
Pisałam do dyrekcji PGM, ale nie otrzy- ~
~obnie jak nię
na społeczne efekty
starczające. zaś teren, starym 16dzzapadlinami.
'
brzydkim zwycza.jem - nieupoz
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któryś
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odpowiedzi.
nawet
malam
wiei;zyć złodziejowi, że z nieświadomości
„Gdy jAdąc do pracy tramwajem mirządkowany.
8
1
kradnie, bumelantow.i - że nieświadomie ·
Trasę w,z I przemierzam wzrokiem
jam
że
łamie dyscyplinę pracy, wandalowi w blDkU P'fZY uJ. Felińskiego 61,
jej szlak, widoczny jlti: od .Żeromskiego
od pM'teru aż po IV . piętiro, bd sierp
muchą, zgodziłby się z sytuacją, że z ~
z niewiedzy sieje zniszczenie.
aż do placu Zwycięstwa, ciestę się, że i
nia nie ma cieplej wody. Jej bl;ał!:
bezduszności i niedbalstwa nhzczeje jegc ~
Więks-,mść tych i tym podobnych ' zja-. z mojej pr~cy są na to środki i ze ja
utrudnia mies:i:kańcom życie. Zgła
dorobek I mieszkaniowe zasol>v miasta? » szają
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przy swojej maszynie też je.item potrosze
wi&t bardziej jest wynikiem nieposzanodemagogia - to ~: i administracje
strony
mej
z
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nie
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są niekiedy bezsilbuduwniozym te) pięknej, nowej l.odzi"
wania norm społecZicy'Ch i lekceważenia
strawiła na ;.
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ne.
zawsze,
Ulubiony mój profesor mawiał
p!szc „Lodzianka" z „Wólezankl",
obowdązków, niż naezdawa:nia sobie sprawykonywa.niu ~
sumiennym
uczciwym,
ie ekonomi!i nie można nauczyć się wydyrekcja PG'M s
Jak informuje
wskazując zarazem na konieczność więk
wy ze skutków. jakie postępowanie tego
> Górnej,
obowiązków".
dopóki nie zostaną zinie·
łącznie z podręczników i sk.r.yptów. Trzeszej dbałości o stare kam\en>ice przy ul.
typu niesie. I choć w gradacji tych
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nich
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w
wśród
a
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Czytelników,
Wszystkich
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z
tak.że
ją
ba poznawać
talk dhtgo będą trwać kłopoty z woi ,,Łcdziankę" z ,,Wólczanki", zaniepoko- '
wał on do roli ekonomiki w kształtowa
dą.
jonych stanem starych kamienic łódzkich. ~
niu rzeezywist<>Ś'ci i do umiejętności koń
informuję raz jeszcze (pisałam o tym na ~
Inż. Zajdler z PGM !lllllPewn.ia refrontowaJDiia jej nauk z osiągn·iętymi w
pechowego
dakcję i mieszkańców
początku rokiu), iż w miejskich plan-ach )
praktyce efektami.
- że ciągle o te wymienniki
bloku
budownictwa }
I
dawnego
rewaloryn1cji
Cieplnej,
Sieci
Zakład
lecz
zabiega,
mieszczą się remqnty kapitalne. które są · 1
W oomesi~n.i'll dO naŚzej codz i~mności
nawet w przybliżeniu nłe chce po·
już prowadzone sekitorami i obejmują n ie ~
Zll1łczyło to, że niie wystarczy biegle opeterminu rozpoczęcia robót.
dać
tylko odnowę elewacji budynków, ale i ~
rować formułallllli ,' ale i umieć wyci ą
>
szeroką ich adaptację . do nowoczesny.:h
z· praw ekonomie.mych właściwe
gać
'
potrzeb miemkańców.
wnioski. nieodzowne do zrozumienia polityki społeczno-ekonomicznej. jej celów
Według :i:apewnłeń dyrekcji PGM i metod, a co się z tym wiąże ..,.. zdawal:
Zachodniiej. - „Bo aż żal serce ściska,
przypadków bywają spore c:i:ęsto rbżnree,
Widzew, · jeszcze w tym tygodniu dom
sobie sprawę i z nas:i:ego, si:iołecznego
gdy się patrzy, Jak ta starn Łódź niszczeO!ie wolno bagaitelizować ich wspó_lnego
przy uJ. Wodnej 38 zostanie poddany rewspółUdziału w osiąganych rezultaitach.
je".
mianownika. Jest ruim bowiem aspołecz
montom bieżącym, z wymianą rY1Dien i ,,
ność postaw obywaitelsk!ich i moralnych
wszelkimi innymi naprawami włącznie.
Czytelwraca
tematu
sa.mego
tego
Do
To, że nie wszyscy i n~e zawsze pawobec naszjcl'l zadail i celów społeczno,
Jak nam wyjaśnfono, opisana przez Czyktórym
w
„Dom,
38.
Wodnej
ul.
.
z
nic7lka
miętamy o tym; w jak znaczącej mierze
nie tylko
ekJonomiczn~h. wytyczanych
telni.:;zkę opieszałość wynikła z niesolidmieszkam, od roku czeka na naprawienie
własną pracą na te rez;ttltaty wpływa
decyzjami, ale i jakością ich realizacji ności spółdzielni remontowej, której adzale·
mieszkania
lla$ze
roku
Od
rynien.
my, nie Z'rułCZY, iż w ogóle nie zdajemy
wszyna co d'Zlień, w praktyce. Przez
mitrtistracja zleciła robotę.
ściekająea po marach. kruszą
woda
wa
sobie sprawy ze :maei:enia dobrej roboty
osobna.
z
każdego
stkich, ale i przez
się tyn.kl. a administracja na nasze bła
Kto uw:ierzy, żę sprawcy wynikłych
efekty'WnośC gosp<idai jej wpływu
gania i monity jest głucha. W sierpniu
Nawiązując do tego nieco przydługiego
stąd niepokojów i zniszczeń nie zdawali '
rownn!ia 'I\rudno bowiem każdego partaprzywie.1iono smołę i potrzebny sprzęt,
sobie sprawy ze społeczno-ekonomicznych
Wliltępu, wracam do Iist6w Czytelników,
cza tJ:umaczyć, iż v:iie wie, co robi. kiedy
P.ewnego dnia przyszli Jacyś ludzie, JJO,
skutków swej ndegospodarności?
gdyż wtaśo!Wie to 0ne stały się insphraprzei: niechlujną, l'lliesumienną pracę wykręcili się po podw6rku w ciągµ godzin
cją do powyższy.:;h rozważań. Niejednopuszcza spod rąk towar nie na<lający się
„11rzędowania", odeszli. Następnego dnia
KRYSTYNA WYRZYKOWSKA
lorotnie bowiem, nawet przy s{)r&wach
do użytku, kiedy nowo wznoszony dom
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Qi:l:ifD!ll'J•l~ :t~ ą il[: Ci:J:ii!D
lak modernizować

12 grudnia otwarcie ruchu
. 'orter1··1 =ep~~~~~ ~~~
no CołeJ
~~~~i::~~~~:~

wielkich miast?

.

w siedzubie SARP
w Lodzi końazy się c:ziterod'!liowe
syim!)()zjum,

zisiaij

zorigainirwwane

z inicja-

Departamentu A<JXhi•tektury i Urbainistyki Mi·nisterstwa
~ki Tereinow~ i Och.rony Srodowiska
w
rairnadt

·tY'WY

Wl9pó]lpracy tego
z Ministenstwem

NRD.

ministers·twa
Buqownictwa

Tema.tern
sympozjum
byly
problemy z·wiązaine
z pirze])ui modernizacją cen:t.rów
wielkfoh miast na ·pr:zyikladzie
l.ooclzii, Be!Tliina, a. taiklże Zamoś
cia. UczesrtmiczY'li
W· nim fa <ihio'Wcy reptie2eniujący te trzy
d<JiWą

ośrodfki.

WygłasZ'Otny

ło

Pl'2/ez

dotyczył remo.ntów
kla,'!)i~lnyeh
i ws:~nib ioh
01P.ła1caJin:oścd.
Dyisl!rusda oscyij.owa~a siz.czególnie
woikól si<Joo-

dziam refeJl'at

wanych przy
m<Xler.nizacjacb
i remo.ntaoh
ie<!hnoilogii , cen
i kosztów.
Na.stępne i>Potkainie tego typu
odbędz,ie się w Ber1i>11ie.
(ap)

·przedsiębi<l'!'6tw

·

.

'

~
~

przeszło

z.o.stainie rueh

~

~

I

Od dłuższego już czasu fodzia,nie krytycz;nie wypO!Wiada.li się
na temat taksówkarzy. Sprawa ta stawała również włelok:rotnłe
na. posied11eniu Komisji G1tspodarki ·Komuna.mej, Kioimu.nikacji
i Łą-OZności RN m. Lodzi. W zwi.ą,~u z tym Wydiz.iał Ruchu
Drog1>wego KW MO wspólnie z inspe.k:t&rami ruchu mog(JIWegv
prz,epriJl\Vadzil ostatnio szczegółową kontirolę pra,ey
lód?Jkieb,
jakość

śwfad~ych

dod:a.tikową 01i:>łatą

kobiet wdej!Ski1oh
z k01S,zain'lli. WY'Czekiiwa.nde olbok poka>Clh ipo.tlwieri&ilły
stoju l wybleoonie klientów, któłiodżdan ,zastlriżeżetti•a.
Stwiierdrono rzy oczywiście mogą zaipłacić wię
~bderande poza kolejnością I za cej nirż wyka.zał likzniilt, zabieiroone
pasażerów jadących w kierunkach
wygodinych dJ.a klierowcv. Zanotowa.no talklże sporo wyltroc:z.eń J>I"ieciwlro kode3raO'Wi dr.Q>gowemu. NaijL
czę.sts:ze. to: 'P?'Zekr11czan!e dozwolonej
prędkości,
przejeildżanie
<krzy'j',owań przy
cze:rwanym JnJb

Teatr Muzyczny
na fundusz
renowacji Krakowa

żottych świa.tłacb,
nier.e!!pektowan'.e merwszeństwa pieszy~h na pasach.
RóW'D!ież
stan
techniczny
wie/lu taiklsówek przedstawial SPOro do żYczenia. NajbaT>C117Jiej pop.ularne są: ni€8PlraWl!l(l>ŚĆ u~ładów

Budo-

temw r01bót 'll'rowa>dwnY'ch

przez

"Szydl:owdec" w prziejściach J)Old:ziemnyd1 · na uJ.. Tar.gowej oraz
prey uil., Si€1111ltieiwicza i na s.krzyżow.arrtlu uJ.k żerom.sikiego i Mi.ckiiewiicza. Uzasadnione by~y petne
goryczy słowa wYIP-O'W'iedziaine na
wczora.js:zym posie<:Weniu Rady .8udov1ry Traisy W -Z prze.z dyirektora
KRD, im. Zbigmewa Dc>browolskieg1>, źe za ®rawą „&ydtoiwca,"

maże niemaJl.
pójść na
marine
Qgl'OllllITT.y wYSilłelk ilcii!kl\li!laSW. pirz.edeiębioirstw man:gai»wain.ych w
minową reaii!zaoję
:naij'W'iękiszeij w
hii~torH 111.3152eg.o miasta i111.rwestycj.i
drogoiwej. Od S:zydłOJWied!dictb. Za.-

ter-

k!ł.adów Kam~ Budowllain~o

w

letźy bowiem.

za-

jakim stamlie będą
w dnilU otwarcia l'UiC'.hlu na Tra.sie
W-z i:iriiedściia J)Odziem.ne, które
przeeieti są nie2ibędne di1a ZiaJPelWnien:ia, nail.eżytego bea:ipieczeństwa

pieszym

Jtioir.zysl.a,jącym

e

W-Z. Obecny na posiedzeniu

pnz.edśc5
na.diz.ie(ję, że

otwarcie
Mamy

stanie diOltirzym.aine.

Traw.r
dy-

;pocl:ziie!lllillY'ch.
dane slowo zo..

nia.

(ms)

żowa.nia.

W-Z.

odbyła
wręczenia

Widzawle

długoletnie

pożycie

11:

Trasą.

Spelniają;e

I

'll'WCY

pożycie małżeńskie
Na

Włókman:v

prośbę
budowniczych Tn.sy W-·Z,
ponownie apelu.jemy do kierowców,· a.by nie wje:!:dżali
11;; teren budowy. Zda«"Zafy się j1uri:
pr:zypad!ki. że trzeba było pny 1>0-

Medale .
11Za długoletnie
urcczystość

al.

11

się ostatnlo
medali „za
mllłżeń&k!e".

dźwigów

usuwać

pa•rlmjące

samochody. Oczywiście, nietrudprey tym o U5zkodzenie auta.
Zna!k:i zakazu wja.zdu na teren budowy zwailniadą
teti 01Peraitor6w
cię2lkiego
s1)rzętu
bud<>w'lanego
i ciężairówek Od eweinw.ad.neJ odpowi~i Zll koili!Zlj.e i wY!likadące z ni oh uszkodzeni.a samochodów nie UJPraWl!liolnych do poruisza.Tllla się Po terenie budow:y.
·l lQ

Otrzymali je: Helena i ' Edmund Kikowie, Helena. i Stanisław Kowal·
czykowie, ze:nobia i T,udwik Wa•
lencłakciwie oraz Weronika I
I.eon
kiie00Wlll!i1czych I hamu1oowY'(lh, nad- FilipowJe,
(Id)
rmemie Zllltyte bii0Żl)lillcl OIPQn, rue311 bm. w Teatrze Muzylcz;nyro spra!W'lle o~iebl'l!llli.e p.o.jatzdów.
odlbędzie się spektakil. „Ozairu walMadąc na. uwadze b~pie'czeń.sibwo
ca" O. StraU.51Sa, z którego cały docllód oostanie przezna<CZO:OY na fun- użyt'k:OW'lliltów dróg a ~ów.
duM · ochrony zabytków Kra.l{owa. wrielu kierowoom za.t~o doTym .samYifD łó<lzki Teaitr Muzycz!l'lY włączY'ł się do akcji zainicjo- W'Cdy rej~acy}ne. wielu tet uwamej przez kralmwski Teatr Mu- karano.
:eyte21ny, której celem ie.st troska o
W klik!u przeprowa<lzo.n yc)I dzia&tan za.bytków iednego :i najpięktakże pnypadki
- niejszy.ch. mia.st Euro.py. U cze.,tn:- łań stwierdzooo
czą j;uż w niei m.in. Tęatr Stary w:0rowego
wYW:[ą.zyw.a.nia
się ze
Komisje lindywidualnej Pt•ofila-ktylti Spol'ecmej noiwa. łn
w K.radtowie i Teatr N'1.rodowy w swojej pracy. Do tych wyróżndaią
stytucja zapobiega.nia tlemora.liza.cji, wycbOJWaiwczego ll'dd0iały
Wamzawie, który to w tej sp:a- c:ych t;ię taksóWlkarzy należy zaliiw&nia. na. os·oby nlĄ za.irroirone - roały egzami•n.
Do takiego
w1e sk:ierQ1Wał .aipeil. do W&Y\Stbch czyć ~pioida.j€1Iny nr boicme): 2370,
wniosklll doszła. Komisja. Przestt"Zegama Prawa i Porri:ądlk.U. Puscen pol$ioh.
(;tb) 203, 2-028, 1311, 923. Kierowcy typh
bJi.crmego RN m. Łodz·i Po 2ap~naniu się z infoi-m!'oją
LK
FJN 1l'Qd!fll.mowującą krótki sk "•mkowo okre~ dział;1nia 91 koplam. Jeżeli natomiast zdarzy się,
misji prl:y sa.m1>rząda-0h mtieszk c; '·i\w w wojewód•:11twie mię.js
że są plamy Wlaścictei p!aszcza
kim Jód'Ekim orao.: 11 cJ;z ielnicowych i miejskich.
czy garnituru zobowiązany
jest
;e sprał!. Bywa nieraz t tak, te
Pierwszym zadaniem lromisji by- Przyjęto WJfilosek, alby zaiinitere.soclla usunięcia plamy odsyla się
lo dokOl!la.nie rozezinainda. środ<>WilS'k .wać Komisję Porządku stopnia
kZienta do clcmu. Jeszcze gorzej,
kiedy prana d.omowym sposobem
zaigiWJ(mycll demOl"!lllirLa.tjł! i śri>- dzielnicowego d~ialalnością i rozplama w ~a.den sposób nte eh.ce
dl(}WjSJk asip&e~ych
w miej1Scu wojem Ko~1S<ji Imyiw>iQ!uałnej Proustąpić..
działania
koaniitetów
sam<l1l"Ządu fill.aktyki
SpolOO?Jnej.
Mogą
o.ne
Czy ;;11tem w pabianicktm zamiewkańców.
MdM'ą
wykonania. świiaidc:zyć im 'P(lllllOc ohoeia!Żlby na
kladzte mte;scowi fachowcy
nte
l(ł1opoty z.kodem
mogą ustalić pochodzenia p!amy
tych zadań · jest :rruin. nastę~ulą•ey zasadzie be2lp0Średni.ego lOO!n.taktu
t usunąć jej przed przystąpłe1Vlem
obrae ataitystyCl.lfly: li tyaiące osób z Bem.Ol'lządam:! miee2ikańców. (11Jt)
do pranta?
(NowJ

EFEKTY

Czytetnicy prosm nas, abyśmy
tnterweniowa!i w sprawie
ulicy
Istniała ona
do r.
1973 w dztelnicy Łódi-Górna
IW
rejonte 1.11tc Gagatlna i Zakliczyń
s~e;) ale w związku z rozbudową o$tedla zostala zlikwłdowana.

objętyioh wipiywami

Niepotrzebna 'pocztał

Beskłdzktej.

w 1078 r. :mów pojawtla stę w
pianach mtasta. albowiem uchwalą. Rady Narodowej m. Łodzi ul.
Beskidzką nazwano dawną
ulicę
Radziecką. Od tego czasu zaczę
ly ste kłopoty mieszkańców
ul.
Beskidzkiej.
Korespondencja dla
ntch.
przeznaczona
wędruje
gdzte§ w oko!łce ut. Gagarina. Nic
dziwnego, że do'Ctera ono do adresatów z dutym opóźntentem. Albo wraca ilo nadawców z adnotacją: „adresat nieznany". W kstąt
ce kodowej tak je!lt ws;r;y~ko pogmatwane.
że nikt z mieszka.11.ców nie wte jakim wlaśctwie kodem powinien się poslugiwa<!.
Na naszą prośbę
d~ial slu:tby
pocztowej przekazal dokladne
oznaczenia kodowe dla uiicy Besl<Jidiklej . Oto one: 91-612 B<'sl<ltdzka ort- 1 do 37 1 od 2 do 38;
91-~11 od 39 do 77 i od 40 do
30 91-6111 od 79 dk t od 82 dk.
•

(g)

Pned

wypraniem •••
wyprać

Program rozwo;u ulllug w n.aazym
młeścłe
dotyczy równtet
poczty. Tak przynajmniej moglo
by się wyda.wa<!. Tymczasem praletyka
śwta.dczv o czymś
wręcz
pnecl.wnym.
NiedoWiarków ;zapraszamy
poa
drzwi urzędu pocztowego
przu
· ui. Zubardzkte;
Ntelltety, t11Zko
pod drzwi, jaka :łe w czerwcu
wleszono tam karteczkę
„Urząd
nteczynny at do odwolanła" t tak
jut zostalo. Chcqcy skorzysta<! z
uslug poczty musz4 więc wędro
wa<! do . znajdujących się w znacznej Od!eg!ośct placówek, zastan·1·
wiając się po drodze co sklonllo
wZadze pocztowe
do zamykania
tego niewteUGiego, ale ba1·dzo potrzebnego urzędu.

a.

I

jeszcze

wu-

jedno.

Urząd

· jest
dzid t
noc palt się świat!o. Czy:JJby apele o oszczędzanie
energii elektrycznej nie trp.fialy na
poczcie
cl<!> w!aścłwego adresatar
zamknięty, ale,

w

~rodku

R.
Dztwne praktyk! stosowane są
w pabianic1Gim zakładzie usiugi;i,wym Spóldzieln! Pracy „Czystośc '
W NASZYM REFLEKTORZE
mieszczącym się w nowym pawilonie przy ulicy Żukowa. Przezn~ , .,Dz•enrttk Pnpularny" Ptottkow•ka ą&, 90 103 t.6d1'. tel. 33'1-41
czone do prania rzeczy są naJplerw dokladnie oglądane
i 341 ·IO "' <:olłztnach to-n
przez
Piszcte do aaa, a w pilnycb
personel i zostają przyjęte do pri:nia iitlko wówczas, gdy nte- ma1q . apra wacb telefonufcfe.

koanistl1L,

pod sUlllą 01Pielkl\,
wdromn~
do n:al\lk;i

ll'llieilet1nfoh

osób
pracy, 80 rozpoczynających
nie aintyailMlroil<>We.
Tak

SPOtECZNIE
P-OŻĄ DA NE

-400

'"

300
liuJb
lecze-

wdęc
d~iała.

.·~

łllPllCZllXI~·

pierwszy oh-6' mru;owego
nia. (od Czer!Wca 1977 .r .) i ogromny
wY.Sile'k
org.ainiizacyjn.y
d!l(ie s1ę
Polecamy najnowsze pozycje .z
podsumo.wać klrótiko lecz wY-ra!Zli.ś zaj{resu litera.tury
sp11łeczno-poh
oi e: uzyska1no
efekty społecznie tvcznej. przypominając równoczeliJJ(llŻądaine. . I&ie za tym w:niosek nie, że ' największy wybór wydawnictw z tej ąziedziny
oferuje w
O celLawiości pówOllyWam.ia. d~Y'Ch

kxmiisJ'L, a

eo m.fmn tei s•1d.
1

ŁodZi

księgarnia

„Współczesna"

(al. Kosciusz.Jd 106/116):
T. Cha.c1aturow „Wsp6łozes~
gospodarka Związku Radzieckiego ,

Wkilku ·zdaniach

PWE;
M. Wągrowska, J. Moszczeński „50 dni grozy", KA\V;

Zb. Salwa
„Prawo pracy
filmów
o~wiatowycb,
kulturze Indowej na- PRL w zarysie", PWN;
rodów radzieckicll, · \iZiś o godz. 1~
„Historia
Drugiej Międzynaro
w gmachu Muzeum
Arch . i Etn.
ttówki" t. 2, KiW;
przy pl. Wolno~! H.
K. Krzekotowska „Prawa mał
,l :.Leci.nicze zastosowanie hipnozy"
odczyt dr. Apoloniusza Madeja, żonków do mieszkania spółdzielcze
dm o godz. 18, w Klubie MPiK przy go", CZSR;
ul. Ni.ir.utowlcu 8/10.
J. Ba:rt;yś - „czerwony J;lrabia
4 ,,Czy gruftłca jest nadal PTO· - Ka.rol Brzosłowskl", Jskrl";
blemem?" - apołlkanle z lekarzem,
A. Marcinkowna ,,Republika
dziś o godz. 111 w Klui>ie Seniora
dii" KAW·
1s 1an
przy ul. Zubardzidej 3.
,
,
4

7.estaw

poświęconych

4 Spotkanie w Klubie Szachistów.
,,Radziecka szkoła gry królewskiej",
dziś o godz. 18 w DOK przy ul. Limanowskiego 166.
4 „Kanapki na rótne okazje" pokaz i degustocja, dmś o godz, 19
w Klubie ZL Ligi Kobiet przy 111.
Piotrkowskiej 135.

' A. Ko~zy~ki .„cięłkle lata".
Wspomruen1a, CZSR,
A. Makać, A. Klawe „Zarys
międzynarodowych
stosunków ekonomicznych", PWN;

M. Orzechowski -

soojali1m. iradyo,ia''.

O•iia"

'

· WAŻNE

TELEFONY

Informacja <> usługach
Informacja kolejowa 655-55,
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Miejska MO
centrala
87l-22,
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
Pogotowie energetyczne
Re~onu i-:ólnoc
ReJonu Południe
dla obiorców nrze•
mysłowych

398·10
284-69

165-98
747-20
Oli

292-22
253-11

radz.

33ł·28

Goą.32

245-72
220•89
395-85
07
09
795-55
257-71, 499-00

oświetlenia ulic
PogotoWie gazowe
Pogotowie MO
Pogotowie Rat11nkowe
strat Poza-rna
88, 66'-11

Pomoc drogowa
PZMot.
52-81-lł, 706-21
Centrala lnłormaey,lna PKO 7'1-12
TBATRY
WIELKI - godz. 18 · „Otello"
POWSZECHNY gd'dz.
19.15
„Lot n~d kukułczym gniazdem"
NOWY -' godz. 19.15 ,.Operetka"
MAŁA SALA nieczynna
JARACZA - godz. 19.30
„Rozwód„
TEATR 7.15 - god•. 19.lG „Tato,
Ullt.o sprawa sił: rypła"
MYZYCZNY - godz. 111 .,Dobranoc Bettlno"
ARLEKIN - nle!lZYnny
PINOKIO godz. 17.30 ,JCwa.
kwa, kwa"

godz.

15.ln,

19.30

SOJUSZ'_ „Czarny korsarz" wł• .
od lat 15, godz. 17
TATRY „Wyspa skazańców"
meksyk. od lat 18, godz. 9.30,
11.30, 13.30, 15.30, 19.30.
seans
zamknięty godz. 1'1.30.
DYŻURY

ł09-32

334-31

b.o.

„Cenny d"!pozyt" fr. od
lat
12, gorlz, 17"15, 19.30
.
$WIT - „Opowleśt: o prawd:l!lwym człowieku" radz. b.o. godz.
l5.30 „Ostatni
pociąg z Gąn
Hm•: USA od lat 1.5, godz. 17.30, ,

APTEK

oor. stalin.gra•du 15. NiciiairnJ.ar
na t5. Główn,;i 14. Dąbrowskie·
go 89, Lutom!enka 146. Olimpijska 7 a
STALE DYŻURY APTEK
Apteka nr 47-083, Alek;sa<'bdirów,
ul. Kościuszk·i 6
Apteka nT 4'1-087. Konstantynów,
ul. Sad·owa 10
Apteka n.r 4'1-083, Głowino, , Dl.
Łowicka

O

96

INFOaMACJI
APTBK

DYŻURACH

w Pablamcach uddela Apteka
nr 4'1-083 AT'IIW! ea.erwoneJ 7
w Zg;J.erzu udz.lela A'Ptelka lll'
4'Hl80, ul
Dąbrowsktego · 10
w Ozorkovi.'ie udziela
Apteka
n.r 47-092. ul DZi.P.rżyńskdiego I
DYŻURY SZPITALI
POŁOŻNICTWO

Szpital im. Kopernika ...;;, d:lll4!1nlica Górna Poraru:ute K, ul. Od:zańs.ka,

Oieszkowsk~ego,

Rzgow-

Lokatorska,
Przyb~
skdego 1 gm. R?igów oraz giimAllltol<>gta z dlzdelmcy Polt!&ie, Por a•<kld!a K, ul. FÓlrlnal.6kliej
Instytut
PoU>Zniczo·Gin. Ałl
(ul. Sterlll!nga 13) ~kldoa
HUZBA.
Sródmd.eście, P cmadinde K, ,Kopcdiiskdego,
Rewolucji
100ll
l' „
gm.
HISTORII
RUCHU
REWOLU- '
Brójce z drDle1n4cy Gór!IlJ8., P«aidCYJNE'GO (ul. Gdańska 11r 13)
n.La
K,
ul.
Feliińskaego orali giirul•
godz. 10-111
k·olog!l.a z dmelnlcy Polesi;e, PoODDZIAŁ
RADOGOSZCZ
(ul.
radnia K . ul. 1 MaJa
Zgierska N7) godz. 10-.1.6
Szpital im. H. Jordana (połoł
MUZEUM ARCHEOLOGICZNE I
n1ctwo) - dz.iellllica ,Witdozew l
ETNOGRAFICZNE {Pl. Wolnoś •l
Pole;Si.e
14) godz. 10-17.
Szpital im. H. WoU - ~
BIOLOGU EWOLUCYJNEJ
UŁ
ca Bałuty ! z dzielndcy G6rmi,
(park Sienkiewicza) godz. 10-17;
Porndroa K. ul. zarpoilskdej oiraa.
CENTRALNE
MUZEUM
WŁO
ginekologia '!: d.zl.eln.ky Polesde,
KIENNICTWA (Piotrkowska 262)
Poradrue K. ul. Gdańska,
Kagodz. 10-17
sprza.ka
HISTORll MIASTA ŁODZI (ul.
Szpital im. Curie·Skłodowsklej
(Ogrodowa 15) nieczynne
w Zgierzu - potożrrlctwo - rru.aPOLSKIEJ WOJSKOW.E,J SŁUŻ
sto 1 gmina. Zgierz. Aleksarul!l'Ow,
BY ZDROWIA (ZeUgowalttego 7) . Ozorków, !llliasto Konstantynow,
godz. 10-13
gmil!ly Panęczew I Andirespol
SZTUKI (Ul. Więckowskiego 36)
orao: Łbdź z dzleulicy Sródmdeście
POll'adnLa K ul 10 Lutego
godz. 11-19
Szpital hu. Marchlewskiego w
t.ODZKI
PARK
KULTURY I.
Zgierzu - ~nekclo.e,ia - maa.WYPOCZYNKU (na Zdrowiu)
sto 1 gm. Zg1e r z. A leksal!ld.row,
ZOO czynne od g. 11-15.30
Ozorków, miasto Konsta.ntynOw,
(kasa czynna do ~odz. 15).
'gm.iny Pa i tęc·zew I Andlrespol
LUNAPARK (ul. Konstantynowor.a'Z
Łódź-Widzew. z d~eln!cy
ska 3/5) nieczynny.
Polesie, Poradlllła K . ul. Srebrzyńska l z dzdeLnic:v SródmdeKI N A
$C<ie. Poradnia K ul. 16 Lutego
Szpital im . Biei:nackiego (PaBAŁTYK „Kozioro1ec" USA
bianice) - gm.IJ!la.. i miasto Paod lat IS, godz. 18, 12.30. Ktn.o
bian!lce
rewia „Bitwa o Midway" USA,
Szpital w Głownie grndma
od lat 15, z upara~urą „Sensur1 miasto Gtowno. Stryków oa'ae
round" i wystP,pamt estradowygm. Nowosolna
mi godz. 16.30, 19.30
ChilirUII'gla ogólna - Bałuty Szpital im. Bi.egańskieę;o (KndalWANOWO - „Kozio-rotec" USA,
ziew!cza 1/5) Sz!)i.tal im. Ball'll.od lat 15 godz, 10, 12.15. !UO. L7,
111.30
ckiego (Kopcińskiego 22) ood.W!n111ie 41a przych1Jdni
rejonowej
POLONIA - „Wśród nócn~j cinrr
7. SZ'!>tlitaJ im. Sldodowskiejszy" pol. od la.t 18, godz. 10.
Curie
(Zgierz,
Parizęc-zewska
35),
12.15, 14.30, 17, 19.30
dla przychodn4
reJoinowych Ill'
PRZEDWIO!!iNllll .... „KaUna czerm 1, 2. 3, 5. Szpital im. MairWOl?la" radZ. od lat 15,
godz.
chlewskiego (Zgierz Dubois l'Tl,
12.15, 15, „Trzy dni Kondora"
0:1.0rk6w.
Aleksand.rów,
PaUSA, od lat. 18, godz. 10, 17 .15,
rzęczew
Górna - Szpital !m.
19.30
1
Brudzlńsk,iego (Kos.
Gdyńskich
Wt.OKNIARZ - Dnl Fllmu Ra61) Pole~ie - Szµltal im. Koperdzieckieg'l. „Kurierzy dyplomanika· (Pabianick~ 62), śródmieście
tyczni"
radz,
od
lat 12
- S'zp\tal im. Pasteura (Wigu11:'
godz. 12.15 14.30, „Nie ma moc19), Widzew - Szpital im. Sonennych" pol. b.o. •godz. 10, 17,
be!l'ga (Pieniny 30).
19.30
Chirur!lia urazowa Szpital
WOLNOSC „Dzieel Don Kiim. Radlińskiego
(Drewno·..vska
chota" radz. b.o. godz.
l~.30.
75)
'
„Powrót czbwleka
zw.anego
Neurocmrurgda Szpital ~m.
koniem" Ui!.'A od la•t 15, godz.
Kopernika (Pabianicka 62) ·
\
10, 14.30, 17, 19.30
I.aryn!',ologia Szpital im.
WISŁA Dnl Filmu RadzieckieBarlickiego (Kopc!ń~klego 2Z)
go „Sprzężenie zwrotne" radz.
Okulistyka - Sz.o.ital im. Jo.nod lat 15, godz. 10, 12.15, 14.30,
schera (Mi1ionowa 14)
„Koziorożec~ USA od lat
J5,
Chirurgia ! la'1'yngolog.ia . dziegodz. 17, Hl 30
cięca
- Szpital im. Korczatka
ZACHĘTA „Hallo, Szpicbródka"
(Armid Czet·woneJ 15)
pol. od lat 15, godz. 12.15, 15,
Cnilrurgia
szczękow-0-twar:zowa
17.15, 19.30. Seans zamknięty - S~tal im Ba•rlickiego (ltopgodz. 10.
cińskie.go Z2)
Toksyko.Logia - Instytut MeŁDK „Kalina czerwona" ZSRR
dycyny Pracv (Te.resy 8)
od lat 15, godz.
H.45,
17.15,
Wene.rologd.a - Poradnda Der„Biały ptak z <'Z~·rnym znamiematólogi!'Zll'la cza l;:atna 44)
nli.em" ZSRR, od lat 15, godz.
19.45
AMBULATORIUM .
STUDIO - ,.Rol1!!1·coaster" 'JSA
DORA:ZNEJ POMOCY
od lat 15, godz. 15.30. 17.t5, 20
CHIRURGICZNEJ DLA 'DZIECI
STYLOWY
DFR „Filmowy
Ga'b!ne·t
chl1'\11'g1cz.ny
czynny
obraz współczesności" „Wezwij
całą dobę
Łódź, Armii Czerwomnie w świetlistą dal" radz. od
nej 15, tel. 341-30. wewn. 'IO,
12 lat, go<lz. 15.30, 17.30, 19.30
-457-56, do M, wewn. 70
DKM - „Wspomnienie generała"
NOCNA POMOC LEKARSKA
radz. od lat 1~, godz. 16, „Bardla poszczególnych
d~m!c
roco" franc. od i..t 18, godz.
czynna codziennie w g<>drl.. od
18, 2~
20 do 6 - telefon centralny 666-66
KOLEJARZ - nieczynne
w Wojewód:t.k4ej Stacji PogotoGDYNIA - „Gdziekolwiek jesteś
wia Ratunkoweg<i w Łodzi
panie prezydencie~ poi. od lat
NOCNA POMOC
12,' godz . 13.30, ,,Ojciec chrzestPIELĘO NlA RSKA
ny" UE>A, od lat 18, godz. !O,
dla pos:i,czególnyc h dilieJruc
115.:m, 19
czynna codzaenin1ie w godli. od
M~ODA GWARDIA -- DFR pn,
20 do s:
„SW:!at się śmieje" „straszna
Łódź-Bałuty zablegd m m.1ejteściowa" radz. b.o. godz. 10,
11cu w !Izbie preyjęć S-zpl.taila Im.
„Nikt nie rodzi Ilię :l!olnterzem"
:a
Wolt, zgłosze!ll·la pa zabiegi
?ladz. b.o, godz. 12, „N!ewinne"
w domu chOll'ego tel. '771-'1'1
włos. od lat 18, godz. 14.30, Ilf,
Łódź-Górna za.b iegi pa mtel19.30.
11cu w liZbte prizyjęć Szptta:La im,
MUZA - Dni Filmu RadzieckieJonschera, Szpitala tm. W. Brugo „Zołn1•erze wolnośei"
cz.
dzańskiego
zglosrenla na zabiegi
III i IV, radz. od lat 12, godz.
w domu chorego tel 406-5tl
15.45, „We władzy ojca" włos.
Łódź-Polesie ?;ableg1 na miejod i..t 18, godz. 19.30
scu w J,zble przyjęć Szpitala !m.
1 MAJA - Dnt Film11 RadzieckiePirogowa Szpitala l.m. Madurogo „Byla cisza" radz. od lat
wicz.a, zgłoszenia n.. za biegi w
12, godz. 15, „Inny mę:l:czyzna
domu chOll'ego tel. Złll-85
ii."lna szansa" fr. od lat 15, godz.
Ł6dź•śr6dmieście u.bl.egi na
17, 111.30
miejscu w lzble przyjęć S7lpd"'81a
im. Pastewra, zgł.os-z.enda na zaPOKOJ - .,Wóda: Indian - Tecumseh" NRD b.o. godz. 16.30,
bieg4 w domu chorego tel. 864--11
„BLały Bim cza~ne Ucho" cz. II,
Ł6dt•W.łdzew
za.biegi
na
radz. b.o. godz. 17.30, „Lokator"
mie.lsou w Izbie pnyję~
SzpJta;La !m. Sol!lenb&ga. zgłoszen1a
fr. od lat 18 god2. 19.30
nia
zabiega w domu choo-ego,
ROMA - Dni Filmu RadzJ.eoki'I"
tel, 864-11
go" „Wąsata n!an1a" radz. b.o.
godz. 12, 13.45, „Wodzirej" pol.
WOJEWODZKA STACJA
od lat 18;' godz. 10, 15 30, 17.30,
POGOTOWIA RATUNK9WEGO
111,30.
Łódź,
ul
Si<mkiew1cza nr t:l'l,
S'IOKJ „King Kong"
USA
tel. 09.
od lat 12, godz. 14.30, „DerOG0LNOŁ0DZJU
su Uzała" radz. od lat 12, godz.
PUNKT INFORMACYJNY
19.30
dotyczący
placówek słutby
OKA - ,,Jutro policzymy się ko2'drowia - czynny całą dobę We
ohan1e" czeski, od lat 1a, &odz.
wszystkie dn! tygod.n fa. tel. 815-19.
ska.,

0

Na. POSied11einlu
Rady Budowy
Trasy W-Z postanowiono, ~e do
30 listóllaiiła. zakońerrone
zosiMUł
WSPZYrikie roboty powod.uJą-0e ogirataikisówelk są k.andydaiami do u- niczenia ruchu kołowego w rejonie ~a.nia al. KokiWldm z
z~ mandaitów ml\lJfama.
ul. MickiewiC"n, a jeszcze w tym
1flllll1iklojona.ri'll6%e WRID KW MO tygodniu
pnyWJ'Ócony
zosta.nie
będą kontyinu<>Wać podobne działanorma.Iny rucll w rejonie s~ny

usług, !l'illaJOmość

I

'PN}ip181dwinoszone prizea:

wiedkie Zailmady Kamitmia

~ łód®eigo odidziatłu ,,&ydl:owea/', iallŻ. Witold WóJcl:lciewi&, m...J)lllWilllil, że załoga reipJre2lelllt0Jwa.nego
praeiz mego ;pl'rU!dsię'biotWtwa cIDlJ<>..
ży stairań, aiby zaeoone wace wy_
kicmać w &topniu
umoiiil.iiW1iaJią,cym

przepisów drogowych or!Wl stan techniczny poja11;dów.

!KontroiLe te w w:i..W

POdwYlkonawcz.yoh,

i

na całej
3-kiilometrowej Trasi.e W-Z, ~d lal: Włó.k!nia.riy do ul.
Wysokiej. Taki termin, ja.ko ostaitecJJnie lobowiąq,ujący wsu;ystki<:h wykonaJWCów, podał wczoraj na kolejnym
posled11:eniu
Rady Budowy Trasy W-Z wiceprezy(lent
Lodzi mgr inż.
Zbigniew Turewicz. Zakończenie pt'2yg-0t1>wań technicznych do
otwarcia. ruchu musi {l(lzywiśoie nast411pić wmeśn~t>j niż pie·rwotrne l!'lancwa..n il.
wykonawĆy,
Zaa.wans<J<Wanie
pods.taiwo- mogą g-enerailmemu
.WY'Clh prae
reall.iwwainych odtlaijąc do dYSIPoZYCji ~RID dodiat.. .
rprzez generai!n~o wy!iro- lrowe oięź;arówllci.
Nie mniej zaaiwa.nsowa-ne ma.ją,
nawcę, tj, Koanlbiinat Robót
u,,gowyoh, n•ie budzi obarw, że wy- równie:!:
sw.oje roboty
brygaiily
znacw:ny teiro:n.iln zostalllie dotrzy- Miejskiego Pll"Ledsiębio.rstwa. · Koma ny. Po.my.ślinie wyik011Juje się bu- munikacyj•n ego, lritóre praicują przy
dowę na.wiier2cihl!li obu jeYJd!ni led- Uildada.n.i11 torów i budowie
sieci
nokierunlkowy.oli, a ,zm,a,czny pootęp łr~looyjnej. Widać też efekty praprac przy budowie tunelu lJ!"Zejścia cy Miejslkie,go Prze&iębiQ1\>1twa RoPod ul.
P.iotr1kow<Ską
umofililwia bót Jru;.tailaej i ElektcycznY'<lh i Cieprzystąipi-enie j!UŻ d-z.iś do betono- pl'ow1nfozych, ·k tóre ustawiło masz.ty
wania koryta
jezdni
pOłnocnej. ośwdefileniowe
i sygnailizatory na
M<lliina
się też ~ziewać,
±e skintyi:howai!liach. Powaitn.ie zaawanprzed:sięb:IDrstwa l;irainf!POriowe 'IX>- so.waine &l ir-Olboity
wielllu iamyoh

12 gNdma o igodzl.rue J.O otwar.ty

Potwierdzify się słuszne ,uwagi
na temat łódzkich taksówkarzy
ta.kisówek. Sprawdzono

16, 18

ENERGETYK - nieczynne
HALKA seaµse
zamkni111te
godz. 15, 17, Ul
PIONIER ,smarkacz na boisku" szwedz: b.o. godz.
15.15,
Wdowieństwo f<aroliny Zasler''
j'ug. od lat 16, godz. 1_7.16,, 19.3_0
REKORD - DRF „Szla1n.m1_ nnnionej wojny" „Minuta m1lczi:-

NA BUDOWIE TRASY \V-Z

śródmieścia

D

12, .,Godziny grozy"
ang. od
lat 15, godz. 10, 14, 16, 18, 20
POLESIE ,,Zorro" wł. godz.
16.30, „Romans Teresy Hennert"
poi. od !.art: 15, g•odz. 11!
POPULARNE - „Knajpa na Piatnickiej" radz. od lat 15, godz.

,.Rewol110Ja,

Ki~

~~..........-.~-qia

,,,
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I

„TRZYDNIÓWKA"
I-

a czwartek, piątek i sobotę minionego tygodnia
trzy łódzkie teatry zapowiedzi9ły premiery na
swych scenach. Wprawdzie jeden z nich w
ostatniej chwili przesunął tchórzliwie termin premierowego spotkania, ale za to na deskach czwartego
w te właśnie trzy dni (i tylko w tym czasie) wystąpił
gościnnie teatr zagraniczny. Chociaż tym razem takie skondensowanie dawki nowych przedstawień odokazjonalnych
było się pod pretekstem różnorakich
wymogów, mylił-by się jednak ten, kto dopatrywałby
się w tej sytuacji czegoś wyjątkowego.

N

co mówić o nowoczesnej perceocii
i recepcji sztuki. W minionym tygodniu nie była to nawet szansa.
ale przymus, jako że .część spektaikli wystawiono w Łodzi jednorazO'Wo i kito ich wtedy nie obejrzał nie obejrzy ich zanewne wcale. Nie bez znaczenia jest również
wefakt. że takle zagęszczenie
rnier dość sku~znie przeciwdzianaszym
w
ła niezdrowe~u przecież
egalitarnym soołeczeństwie snobizmowi bvwania na premierach.
bedących ongiś okazją do „pokazania się" jedynie dla wąskiej grupy wybrańców. Mięci2y innymi
właśnie dzięki temu. iż stać nas
na trzy .Premiery dzień p0 dniu.
grupa ta rozP1Y111eła się tak dalece. że aż - jak powiada jeden
ma
z dyrektorów teatru - nie
jej w ogóle, co dowodzi slmteczneeo przezwyciężania ę;tarych, niesprl'wiedliwych nawv>ków także i
w życiu kulturalnym.
Wychodząc ted:'f naprzeciw tym

Praktyka taka z·nana jest w naszym życiu teatralnym od la,t, bę
dąc zresztą jednym z istotniejszych
instrnmentów polityki kulturalnej
prowadzonej wspólnym wysiłkiem
przez kierownic.twa teatrów i uplacówkami kulturalnymi
rzędy
administrujące. Zdajemy sobie spra
wę z tego ile trudu musi kosztować by termin tych kilku premier rocznie dawanych przez czteteatry dramatyczne
ry łódzkie
zsynchronizować dzień po dniu. ale
trud
wiemy również. iż jest to
sowicie się opłacający. Efektem są
niezaprzeczalne korzyści dla kształ
towania nowoczesneeo. funkcjonalneeo społeczneEo modelu obcowania z kultura i sz,tuka.
Wśród plusów WV'!likłych z takiego działania największy to ten,
!:i: Przed teatromanami otwiera sie
szansa świadomego
autentyczna
wyboru teEo czy innego dzieła. a
przecież bez: ciagłego dokonvwania
takich wyborów w oeóle nie ma

tak
Nikt
.
.
nie sp1ewa
„Isabelle" .„
~

informowaliśmy
już
post::nowiła
Łódzka
swej dziauswietnić1 30-lecie
łl\lności m. iu: recitalem Charfran·
wybitneęo
les" Aznavoura,

Jak
Estrada

cusklego piosenkarza, aktora i
kompo11;ytora. Charles Aznavour
Pałacu
w
wystąpi w Łodzi
Sportowo-Widowiiikowym 2 gru
dnia br. (wąlna sobota) o godz,
nazw:~
pod
19 w imprezie
„Gwiazdy iw~towej rozrywki
- audycja jubileuszow2'". Bilety są już do nabych w Estradzie Lódzkjej (Nuutowicza 28)
niecodziennie. z wyjątkiem
dziel, w godz. 11-1!1. Przyjmozamówienia
wane są również
na bilety zbiorowe dla lllllkła·
dów pracy.
Przy okazji warto przypomnieć, ze Charles Azna' our (ur.
22. V. 1924 r, w Paryżu) piosenkarz i aktor francuski porodziny
chodzi z ormiańskiej
artystów. Jako dziecko występo
w
wał wraz ze swoją siostrą
teatrzykach lalkowych, " póź·
niej w operetc"e. Zaczął śpiewać
w czasie wojny na prowincji.
Jego talentem ?:ainteresowl\ła
się Edith Piaf. Nie tyłku po·
mogła mu w początkach karil'ry piosenkarza, ale również za·
chęciła do komponowania. Dziś
Aznavour n2'leźy do najwybit·

niej.,11ych piosenkarzy i kompozytorów rozrywkowych świata.
z
Jego piosenki, przeważnie
ambitnymi i oryginalnymi tekstami, wykonują najsłynniejsi
występo
pieśniarze. Aznavour
wał z powodzeniem w kilkunadziesiątki
stu filmach, nagrał
płyt

społeczno-cvwilizacyine1.

Pomiędzy „Styczniem" a „Damami i huzarami" odbyła sie w Teatrze im. S. Jaracza premiera „&zPrzeżycia
wodu" N. Jordanowa.
poprzedniego i następnego
dnia
tego
z
wraże«lia
iż
spra.wiły,
spektaklu zostały w mej pamięci
na tyle przytłumione, że w ogóle
o nim zapamniałem, być może z
korzyścią dla tej inscenizacji.

JERZY

BĄBOL

powiedzieć

z

aprobatą

o

towarzystw,
różnych
która przyczynia się również i do
zdynamizowania rytmu życia kulturalnego w naszym mieście.
działalności

"Teatr Nowy ~ ·naszym teatre1n''

•
w
zqrgan!zowania
Inicjatywa
cyklu
łódzkim Pałacu Młodzieży
wykładów z literatury współczesnej dla uczniów starszych klas licealnych narodziła się 6 lat te·
· · d b
mu. Dowodem JeJ 0 rego przyJęcia ' zarówno przez uczniów, jak i
nauczycie11 jest chociażby :fakt, że
w roku bieżącym cykl „spotkań"
·
:z liter~tu~ą współ cz~sną ~ prowadzącymi Je pracowmkam1 naukorozpoczynR ię po ru
"'J'l11i Ut.
'siódmv.
.
Głównym celem i założeniem cyklu spotkań jest pomoc w przygotowaniu się młodzieży 'do egzaminów maturalnych, a także do
egzaminów wstępnych na wyższe
uczelnie na kierunki bum2'nistyczne. Cykl wykładów z literatury
przez organizatopomyślany· jest
rów w taki sposób, aby dał mło
dzieży konkretną i usystematyzoprzydatną zarówno
waną wiedzę
do egzaminów, jak również do rozwijania zainteresowań humanistycznych. . Tematy zamieszczone w
cyklu wykładów są przekrojowe,
dajac
potraktowane syntetycznie:
obraz najważniejszych wydarzeń w
literaturze współczesnej polskiej,

Łodzi Charles
z
śpiewaó będzie

Asnavour
towarzyszeniem swojej orkiestry, przypominając m. in. znane i lubiane
„Isabelle",
np.
piosenki jak
„Dwie gitary", „Form)dable" i
inne.
Fot. - CAF

IW 3N

sztuk ·-pięknych?

Do nich należy m. in. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych,
założone przed laty przez nieodzrealizowania!
Plany - godne
nacisk na ws11ólpracę z młodzieżą
pierwszego robotniczą, akademicką i szkolną. Zakładamy bowiem, że miasta i
jego
żałowanego
prezesa - Tomasza Klepę.
naszego województwa
ażeby miasteczka
Dołożymy rówuież starań,
rozwija ono - nie ograniczając się do działal mogą stać się w przyszłości wdzię
W dalszym ciągu
bardzo konsekwentną działalność, ności w samej tylko Łodzi, rozsze· cznym terenem działania Towarzyktórej celem jest upowszechnienie rzyć ją na obszar
całego woje- stwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w
(M. J.)
plastyki przez organizowanie wy- wództwa miejskiego łódzkiego.
Lodzi.
staw, spotkań autorskich, odczyimprez.
tów i innych
Niedawno odbyło się walne zebranie członków tego Towarzystwa, co stało się okazją do podsumowania jego .osiągnięć w ciągu
Juliusz 0-terwa powt.arzal cz~to. że najlepszą Pt'Opaganda <lla teaostatniej trzyletniej kadencji. W
tru jest... właściwe dobieranie repertuaru i reat:zowanie" go w fortym okresie zorganizowano 80 wymi!" jak najbardziej artystYCznę..i.
staw artystów zarówno łódzkich
tę oczywi 1ą
Niezapomnia'tl:V twórca „Reduty" słusznie lain.sowaJ.
tym
jak i pozamiejscowych (w
prawdę. Nie'IIll!ljej warto z.najdywać również inne (dodatkowe!) formy
kilku zagranicznych), 88 odczytów
w ubieogłoszony
L<>drJ
w
był
właśnie
taką
a
go:
u,powszechnJania
i spotkań autorskich, przy czym
głym rokiu przCQ: Kuratorium Oświaty i Wychowania, TPL. oraz Teat~
prelegentami byli tu m. in. prot.
poczynan
artystycz.nych
No.wy, konlmr.s dla młodzieży na kronikę
prof.: A. Wallis, A. Ryszkiewicz,
Teatru Nowego.
J. Samek, H. Anders i inni.
Tego rokU rówinież ci. sam.i origanizatorzy przygotowują drugi anaNa zebraniu wybrano nowe wła
logkzmy konkurs pn. „Tellltr Nowy - naszym teatrem", którego hasła
dze Towarzystwa, którego prezebrz.anią „Wczoraj, d-ziś i j,utir<> Teatru Nowego".
sem został ponownie - od pięciu
Na pracę lronlmnsową winna skl:ada,ć się tectka zawierająca wybralat z wielką energią pełniący tę
ne recenzje (mogą być z ryaurukami lub follografi.am.i, czy z pro])O'I:~ Gwizdka.
Marian
inż.
funkcję
cją ulakatu). propozycje repertuarowe sezonu 1979/BO, oraz za.ipis wszelki·ch kontaktów z TN (wii.zyty w teatrze na spektaklach. za kulisam',
Prezes Gwizdka, zapytany o najna „Spotka·niach Popremierowych". wizyty aktorów na terenie szkoły,
bliższe plany Towarzystwa stwieropis lekcji poświęconych teatTowi. d ·slmsje itp.).
dził: „Pragniemy kontynuować nie
Do konkursu z.głosiło s:ę już 25 liceów i szkól z.awooowy<lh. Wyniki
tylko dawne akcje, lecz również
rywaJ.izacji ogłoszone zostaną w kwietniu 1979 r. W ub. roku szczepod hasłem
podejmować nowe,
gólnie wyróżniły się w tej akcji XXX LO, XV LO orM Zespół Szkół
„Sojusz pracy z kulturą i sztuką".
Odz.iefowycb nr %.
różne impl'eZY wyOrganizując
M. J,
położymy
stawienniczo-oświatowe

a także (częściowo) światowej. Wy-,
podzielone zóstał~ n!l 4
kłady
obeJIDUJąl'e
tematyczne
bloki
współczesną prozę polską i świapoezJę _polsk4,
tową, współczesną
tendencje, jaki-e występuJą · we
dramacie europejwspółczesnym
skim i światowym, oraz twórczość
łódzkiego środowiska literackieg'J.
cieszą się ną twórczość młodzieży.
Spotkania z literaturą

Konsultacje
polskiej.
literatury
mgr Kr)'.styna
prowadzić będzie
Mazur - 2 razy w tygodmu: w
środy i pią.tk~ od godz •. 14 do 1~.
Dla huID:am~t?w uzdolmon;vch 1 1 ~
teracko 1stmeJe w czytelni - )uz
od kilku lat - grupa literacka rozwijająca uzdolnienia i zainl:eresowania oraz preferująca samodziel-

I

~użą popularn~ścią wśród. młodzie-

zy, a także zamteresowaIUem nauczycieli szkół licealnych. J~t to
bez wątpienia forma pracy srodowlskowej potrzebna i pożyteczna
dla młodzieży. w. ciągu 6 k?lejnych lat odbyło s1ę 95 spotkan, w
których wzięło udział 7.800 uczlicea!Jlyc~.
nió~ starszych, klas
odbywaJą , się
Oprocz wykładow
także seminaria, prowad_zone rowprzez pracownikow nau~o
nież
wych, porządkuj~ce zd~bytą w1edzę oraz wskazuJące żrodła do i;amodzielnej pracy.

I

W bieżijcym roku szkolnym i:
Młodzieży w
Pałacu
inicjatywy
czytelni n2'ukowej otwarty sostani~ punkt konsultacyjny dla maturzystów przygotowujących się
i
egzaminów maturalnych
do
wstępnycb na kierunki humanistybędą
czne. Konsultacje obejmować
głównie gramatykę języka polskiego, a także wybrane problemy z

prowadzone są w każdą
o godz. 17. Organizatorami
„Spotkań z lite.r;atur<i" są: Towa- _
rzystwo Przyjaciół Łodzi, Zakład
Uniwersytetu
Teorii Literatury
Łódzkiego i Pałac•Młodzieży im. J.
Tuwima w Łodzi, ul. Moniuszki 4 a.
Zajęcia

sobotę

Gwoli rozbudzenia większego <>petytu na owe „randki z literaturą" zdradzimy, że w r. bieżącym
podczas nich będzie się można sporo dowiedzieć np. o głównych teoriach i programach literackich
XX stulecia, prozie polskiej okresu międzywojennego, współczesnym
polskim itp. itd. a po
dramacie
seminarium-repetytospecjalnym
rilllTI' nie pozostanie już nic innego jak spokojnie czekać na pytania egzaminacyjne ułatw i a ją
ce zdobycie matury, a także bi(Sł).
letu wstępu na studia.

długogrających.

Ozym zajmują się łódzcy socjologowde, mówi z-ca (lyrektora Instytutu Socjologii UL, kierownik Zakładu Socjologii Kultury - doc. dr
hab. ZBIGNIEW BOKSZANSKI:
- Pracownicy Zakładu Soojologii Wsi i Mia.sta uczestniczą, w badania.eh objętych problemem kompleksowego r01Jwoju t>udo;wnictwa mieS'2lkaniowego I sposobów przesti;zennego zagospodarowania kraju. Nasi
odcinek praey, mówiąc skrótow'o to próba udzielenia odpo;wieW:i na
pytanie, czy postawy ludzi, ich wyo;brażenia i dążenia do wygodnego,
w dobrym tego słowa z.nacaieniu, życia. pokrywają się z tym, oo p:roponują architekci i urbaniści. Ba.danie prowadzimy a.ktuatnie na przykładzie kilku wybranych gmin reali'Mljących szczególnie szeroki program inwestycyjny.
Zajmujemy się też społe<YJ1nymi problemami fUllJkcjonowa.nia gmin,
co jest niezwykle istotną spraw;\ w świetle nie ta.k przecież dMvnej
reformy administracji,
Za.kla.d Socjolog.il Przemysłu prowadzi międiliy innymi badania grupy zawodowej, jaką hvorzą włókniairze. i jej miejsca w strukturze
klasy robotniczej. Interesuje nas, klim są włókniarze, jakie mają zainteresowania, jaki jest kh st-0sunek do najnowszych osiągnięć techniki w przemyśle, itp. Badamy (,eż Judzkie postawy wobec pracy dla.c.zeg-0 ludzie decydują się na wykonywanie takiego, a nie innego
nie,
zajęcia, dlaczego jedni są ze swojej pracy zadowoleni a. inni jak powyższe zjawiska wpływają na funkcjonowanie pn:edsiębiorstwa.
jako całości. Podjęliśmy także bada.nia na-d socjologicroymi problema.mi inwestycji priorytetowych, To tylko niektóre przykład)'.
W Zakładzie Socjologii Ogólnej podjęto badania poświęcone społecz
mlodych
społec~o-izawodowej
ności na.uezycielskiiej i aktyWDości
pracowników pr1<emysłu. Zajmujemy się również soc,i-Ologią, oświaty.
naukowo-badawprace
Tutaj
Kulttlry.
I wreszcie Za.kład SotiJologil
cze koncentrują się na śledzeniu społewnego zasięgu kultury. Co to
znaczy? - Otóż ważne jest pinnanie, na ile Judllie z posq;czególnyeh
są. do uczestniczenia w
środowisk i grup społe-0znych przygotowani
kulturze i odbiorze s71tuki, Za.kład Metod i 'l'echnik Badań Społecz
nych podejmuje- zaś pra.ce nad doskonaleniem „n:inędzi" badawC'l:ych
I ·
w soejologii.
Wniosk!, jakie plylll\ z naszych obserwacji mogą posłużyć prz:v opratowywamu na. pn:yklad nowych programów szkolnych. mówiąc m
ogólnie - przy wytyczaniu kierunków l>OliłYllli kulturalnej w naszym
(}Ytom)
kraju.
POł'ULAJlJfl'

wistości

Oglądaliśmy przedstawienie pełne
zabawnych pamysłów inscenizatorzagranych z rozmachem.
skich,
i żywioł<>wościa
spontaniCznością
przez aktorów. wśród k.tórych najciekawsze troy stworzyli: Wasyl Po
piliew jako tiomorosły filozof Suso.
Mikołaj Angełow w roli wiejsk.iei?o
mądrali Isaja i Minko Minkow gra
jący zgryźliwego, podejrzliwego Weliko. Oglądaliśmy w „Styczniu" teatr, zwłaszcza aktorstwo. odmienny od. tego, do czegośmy przyzwyczaili sie na naszych scenach, a
który .dowodzi. iż aktorzy bułgar
Petyr Aleksanscy i reżyser drow - chętnie korzystaja z tego faktu, iż jednym z niemowlę
cych przygód teatru było to wszystko, co niósł ze sobą nurt dionizyjski w formie i treści.
Drugim przedstawieniem pokazanym w Łodzi przez Teatr Dramatyczny s Ruse był ••Prawodaw~
c2'"; nie dane jednak było mi tego
spektaklu oglądać, jako że w tych
samych godzina.eh Teatr Powszechny wystąpił z premiera ••Dam i
huzarów", będących okazją do ucz·
czenia jubileuszu 60-lecia pracy artystycznej Janusza Mazanka. Fresie wspaniałomyślny
dro oka.zał
jedynie dla Jubilata,
właściwie
który role Kapelana zagrał z wielką kultur.ą scenicZi!la, z P<ldskórna.
rua właściwie P<>dsutannowa
chochlikowatościa.
i
basznością
przewrotną na tyle. na ile sukna
duchowna wzwala jej
nia
wierz$!h wypłynać. Zagrał ją przede wszystkim dowcipnie, czego
niestety ,całemu przedstawieniu zaiż
brakło. Odnosifo sie wrażenie,
koledzy-aktorzy, a przede wszystkim reżyser nie chcieli ani zainteresować, ani zabawić publiczności. by jej uwaEa w tym dniu jun:e
bileusz:owym niczym innym
była rozpraszana. Jed;mie młodsze
panie: Magdalena Cwenówna w roli Zosi oraz Halina Miller, Wiesła
wa Grochowska i Julitta Sekiewicz
- w rolach służacych nie przestrzegały tej „cichej umowy", ale
wiadomo: kobiety to istoty płoche
i dla własnych ambicji niczego nię

Trzeba

e

W

Z socjologi,cznego punktu widzenia

DZIENNIK

Czytelników o wszystkich spektaklach oglądanych w minionvm tyEod.niu.
Rozpoczynamy od J?ościnnych wy
stepów na deskach Teatru Nowego
bułgarskiego Tea.tru DramatyczneGoście przedstawili
go z Ruse.
.nam najpierw .,Styczeń" Jordana
Badiczkowa. Spek.takl. pełen poetyckiego nastroju i humoru czerpanego z folkloru północno-zachod
niej Buł~ari'i. starający się oowiedzieć widzowi . kilka niebagatelnych prawd o człowieku i jego poWi<lzaniach z otaczidaca 20 orzyroda. która skutecznie strzeże swych
tajemnic i racji przed zakusami
Jl?ZOrnych zda sie tylko atrybutow stworzonej przez nas rzeczy-

oszczędzą.

NAUKA BEZ TAJEMNIC

I

te~encjom organizacyjłódzkim życLu teatralnym
postanowiliśmy tym razem w jedpoinformować
„kawałku"
nym

zdrowym
nym w

(ł:J.47)

t>racy z tego rodzaju zespołami.
on niegdyś założycielem i kierownikiem otkiestry kameralnej
„Pro musica", która odnosiła znacz
ne sukcesy w kraju i z:a granica.
Orkiestra Teatru Wielkiego jest w
pewnym sensie konityn,uacją tamtego zespołu. Wielu jego członków
pracuje pod kierownictwem pana
Friemana w nowym zespale.
Ka:meralnei
Orkiestry
Trzon
T. W, stanowi sześcioro skrzypiec
pierwszych, czworo drUl(ich. cztei
ry altówki. trzy wiolonczele
kontrabas. Skład ten, stosownie do
wtrzeb, bywa wzbogacanv o dodatkowe instrumenty. W Xll Concerto Grosso Francesca Geminianlego włączył sie doń klawesyn,
w motecie „Exultate Jubilate" ~Jo
rogi.
zarta · - dwa oboje i dwa
Ten ostatni utwór stanowi jakby

Był

na
wiazać.
rZY'WYkliśmy
zasadzie stereotypów, okreś
z
lone formy działania
instytucjami.
określonymi
to koncerty,
Jeśli filharmonia to z pewnojeśli , Teatr Wielki ścią opera lub balet. Zdarzają sie
niespodzianki zmuszające
jedna'k
nas do za.stanowienia się nad sensownością tych asocjacji. Tym rasie
zem okazja do refleksji stał
koncert Orkiestry Kameralnej Teimpreza. której
atru Wielkiego,
na mocy przyzwyczajenia spodziewalibyśmy się raczej od. filharmo-

P

dobre przyjednak
Czy jest to
nii.
słuszny jest poCzy
zwyczajenie?
Teatr Wielki powinien ogląd, że
granicza6 sie do wystawiania dzieł
scenicznych i nie tracić energii na
dzialalnośc innego rodzaju?
Spróbujmy przyjrzeć się motywom, które skłoniły dyr. Bohdana
Wodiczko I· doc. Zbigniewa Frieman2' do stworzenia Orkiestry Kameralnej.
Realrizacja dzieła aperowego jest
przedsięwzięciem bardzo złozonym
ze względu na dużą ilość wykonawców. Każdy z nich jest częścia
wielkiej machiny wykonawczej i
bal'dzo łatwo może stracić z oczu
Realizu.iac swoje zadanie
całość.
ogranicza uwagę do tych partnerów, k·tórzy działają najbliżej niego. Troskę o sens całości, o ogólny
ksz·tałt dzieła Zl'ZUca na dyrygenta.
Lm większy jest aparat WV'ko.nawczy, tym łait.wiej dochodzi w ndm
do pęknięć. l'OZi1>ad u całości na czę
ści. Zjawisko to występuje w każ
żyoia soołecznego,
dej dziedzinie
Tu jednak
nie tylko w operze.
paciąi?a za sobą specyficzne skutki:
degradację artysty do roli wykonawcy oddającego swó.l fragment
roboty dyrygentowi, aby dopasował g11' do unty fragmentów.
Inaczej jest w ze&połach karne-

ralnych, gdz;e istnieją ścisłe wiezi
pomiędzy wszystkimi muzykami, z
których każdy na równi decyduje
o ostateczny'lń kształcie dzieU\. Każ
dy tu slucha każdeeo. samemu bacząc na to, czy spasób jego muzykowania jest Zl;(odny Z tym, CO robią inni. Tu nie przemyci sie żad
gdyż przejrzysta.
nych fałszów.
rzadka fakitw·a dż.więkowa ujawni
każdą niedokładność. Słowem granie w zespołach kameralnych jest
znakomitą szkołą wrażliwośc.i muzycznej, myślenia o muzyce jako
wykonawcałości oraz rzetelności

Oba utwory solowe cechowało to,
co powinno stać się r~uła przv
ścisłe zespolenie
realizacji oper:
partii wokalnych i instrumentalnych, wrażliwość na to, co maja
inni do powiedzenia. Nie zawsze
z czego wynika
tak się dzieje,
może
wniosek, że kameralistyka

przynieść korzyści również śpiewa

kom.

Program koncertu zakładał zdei
baroku
rze.nie dwóch eook:
·wczesnego klasycyzmu z jednej
strony i dwudziestowieczuego neo~
Taki u.o
klasycyz,rrlu z drugiej.
kład umożliwiał orkiestrze ukazanie różnorodnych walorów sztuki
wykonawczej: wyrównanego, jasne/go i klarow;ieeo brzmienia w muzyce dawneJ (obok wymienionych
uprzednio utworów - Di7eritimento G-dur Mozarta) czy te:i: . o- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . strzejszej, . bardziej zróżnicowanej
barwy odpowiedniejszej dla współ
czesnych strukitur harmonicz.nycłl
„Trzech utwowystęi>l.ljących w
rach w dawnym stylu" Henryka
SuiMikoł2'ja Góreckiego oraz w
cie na orkiestrę smyczkoWlł"" Mi4
·
chała Spisaka.

Dyskreł•J

•UJkik

czej. Bezsprzecmie w:ec muzyk po
takiej szkole jest bardziej wartoś
dużej orkieciowym członkiem
stry. a J>l'ZY tym ma większe doświadczenie w wykonywaniu róż
nych stylów muzyki. Tędy prowadzi droga do udoskonalenia orkiestry operowej. czy sytnfoniczne.i.
tą też drogą chodzi wiele ze.soolów orkiest1'C'Wych za granicą. Nic
Wodicz.ko
że dyr
też dziwnego,
chciałby widzieć w Te&trze Wielkim więcej zesoołów kameralnych
(m. in. kwintet dęty),
zaC'lęła
Kameralna
Orkiestra
przed n'.esoełna
działalność
swą
ooczątku
na
trzema miesiącami
obecnego sezonu. Jej kierownikiem
i dyrygentem zo&ta~ doc. Zbigniew
Frieąian., czł<l'Wiek do.Vwiadczoo.y w

koncert na sopran i orkiestrę. Solistką była Teresa May-Czyżowska,
z duża muzykalnością realizująca
Zachwycały zwłaszcza
swą partie.
trudne techn'cznie melizmaty, śpie
wa·ne lekko i czysto (jedynie J:>Od
koniec I części można by sobie ży
czyć ich większej czytelności).
Również drugi solista wieczoru
- bas Włodzimierz Zalewski dostarczył nam wielu pięknych przeżyć estetycznych. Włada on. gło
sem szlachetnym i ełębokim, który brzmi potężnie w forte i subtelnie w piano. Duża lmltura wokalna i wycz,ucie muzV'ki dały mu
•• Czterech
możność wydobycia w
Tadeusza
miło.<nych"
sonetach
Bairda bogactwa nal!itro:iów emoc:ionalnych.

i&k
ZaróW!llo 'P!Ultie zesp0ł<J'We
gdzienie,!!dzie
się
i wjawiające
fragmenty solowe (np. oopisy skrzv
paczek Teresy Polak i Marii HaAnny
oraz wiolonczelistki
brat
l\latczak w CO>Dcerto Geminianiego)
były pieczołowicie
przygotowane
tak ~ wąl."Stwie muzycznej jak i
Czasami zdarzały się
~echmczneJ.
przYJ:)Ominajace,
~~ ,mo~enty
ze Jest to Jeszcze zespół młody
nie. do końca ze sobą zgrany. Syg;
nahzowały to niepakoje rytmiczne
jakieś niepewne wejścia. nieprecy~
w sumie
zyjnie wzięte akordy,
drobne uchybienia. które zoatana z
pewnościa zlikowidowane w trakcie
dojrzewania zespołu,
Drobiazgi te nie zmieniają jednak faktu, że był to bardzo udanv ·
i sympatycz.ny koncert. Tym bal'dziej, że ciepły wystrój sali kaprz;v
meralnej Szkoły Muzycz.nei
ul. Sosnowej !)Odkreślał dyskreU\y
urok mubki kameralnej.
lACEK SZERSZENOWICZ

PIANINO -

Promińskiego

sprzedam. Ul.
40 m. 125.
26098 g

„Kowi.1DWA segmenty
sidch" ze stołem I sekretarzykiem sprzednm. li"rsn<'iszkafuika 18 m. 61 po :6
26033 g

z brylanPIERSCIONEK
biały,
tem 0,82 ka<rata,
S%lif amsterdamski sprzedam. Oferty „25985" Prasa,
?l.otrkowska 96.
.Kombinowaną

SZAFĘ
witryną)

(z

orzech,
ciemny
stan bardzo dobry, biblioWojski,.
teczkę sprro<lam.
Polskiego 162 m. 16 III pię25969 g
tro.
,,ZENITH TTL" sprzedam.
Tel. 800-66 w. 256 po 16.
25962 g
J,ORNETKĘ
większającą

japońską

SALON jest bogato zaopatrzony w sprzęt reha·
bilitacyjny i pomocy osobistych dla inwalidów jak:
• wórki inwalidzkie i krzesła rehabHitacyjne,
• sprzęt rehabilitacyjny warsztatowy i biurowy,

przystosowany do różnych schorzeń,
• sprzęt rehabilitacyjny do nauki chodzenia,
• sprzęt rehabilitacyjny pomocniczy domowy,
• sprzęt rehabilitacyjny do ćwiczeń
i inne oprzyrządowania.

OKAZYJNIE sprzedam bry
!ant 0,3 k. w białym zło
cie. Oferty .,26070" Prasa,
Piotrkowska 96.
starannie
KOTKI młode,
w
wyszkolone - oddam
cl:>bre ręce. Tel. 6Bl-?9.
~GH6 g

Sprzęt rehabilitacyjny ułatwia życie inwalidom,
zwiększa ich sprawność w pracy ~awodowej i ży
ciu codziennym.
Z A P R A S Z A M . Y.

ALBUM Hendrlxa l ZK-:46
s przedam. 633-10 p:> 17.
i~~/4

„POLAROID" .
natychmi>.St) 391-83.

• * -·

g

(zdjęcia

sprzedam.
26156 g

brylanPIERSCIONEK z
tem 1,40 karata sprzedam.
zarzewska 18 m. 21 (18-20).
26t08 g
PIANINA strC>i, naprawia,
ocenia, wypożycza transport. Instytucje przelewem.
Grochowska. Piramowicza
25874 g
10, tel. 376-21.
FUTRO łapki karakułowe
średni
czarne rozm.
sprzedam. Łódź, Prochnika
26128 g
38 m. 19.
FUTRO

uży w ane

czarne,

średni,
karakuły nzrnlar
Tel.
okazyjnie sprzedam.
51-50-97 po 17.
2608:l g

FUTRO damskie z jagni4t
t:.etowe - sprzed„m. Tel.
17-19.
32~-25 godz.
26203 g

rllll 11·~-11111111111111111111~; ~ '~'~": 11111111111111"' 111111 ~
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kandydaci na W}'ższe
uczelnie!

zSM p

~

=

WOJEWODZKl UNIWERSYTET llOBOTNJCzy ZSMP
POSIADA JESZCZE WOLNE MIEJSCA
NA KURSIE PRZYGOTOWAWCZYM NA FlLOLOG~
ROSY.JSKĄ I NIEMIECKĄ.
Zapisy w sekretariacie UR ZSMP, uL Piotrkowska 232, tele·

=:

E
•

:

=
:;:

3098-k

.

fon 614-54.
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Ukogo zgaśnie światło?.
Energetyczny Łódź-Miasto inlormuje,

Załdad

ie w

związku

z

elaiploaitacyjnymi

przeprowadzanymi

n~tąpią

praca.mi

przerwy w do.stawie

!>tlergH elektrycznej dla niżej

wymi elllionych

miejscowości w godz. od 6.30 do

17.

MIASTO ŁODż

1. W dniu 28 bm.
ulice: Felsztyńskiego nr nr 1, li. li, 12, 22,
Torfowa, Zalewowa, Czachary, Regatowa, Basenowa, Pustynna, Zenitowa

i

przyległe.

WOJEWODZTWO MIE.JSKIE ł.ODZKIE
L W clnlu 21 bm.
Sołectwo

Krzywiec -

Krzywiec, Babiczk.i.

Z. W dniach od 27. XL do 20. XII br.
Maszkowice - Maszkowice , oołec·
Helenów.
two Helenów -

Sołectwo

zales1on11
KUPIĘ działkę
Oferty
Grotnikach.
w
„26032" Prasa, Piotrkowska
96.
POŁOWĘ domu murowanego ul. Łagiewnicka (pokój,
kuchnia wolne) nadi.jący
się na lokal handlowy
„25970"
sprzedam. Oferty
Prasa, Piotrkowska 96.

olrnlk.a
dużą zagosczę ś ciowo
- sprzedam.
podarowaną

DZIAŁKĘ

Tuszyna

Inowrocławska

18 m. 5.

murowany UO m,
DOM
wszystkie wygody, garaż,
telefon - 9przedi.m. MieZgierz,
wolne.
szkania
Obywatelska 15.
2500 m
310.
Łagiewnicka
Łódt,
Marcinia k ,
Zgłoszenia:
51-113 Wrocław, Oborniqka
2S<l5~ g
39--13.
działkę

SPRZEDAM

Głowno ul. ul.: Zachodnia, Zielona. Piaskowa, Główna, Mlła. Sucha. Torowa. Ziewani cka, Paster ska, Zagajnikowa, Zakrr'ęt.

W dniach od 28 do 29 bm.
Ś<iłectwo Bieda.szków - Biedaszków, Sołec
two Sl<iWllliki -

Sliwniki.

5. W dniach od 30. XL do 12. XII. br.
AndPZejów, ul. 25-li;Sołectwo Andrzejów PRL. Żeromskiego, Przejazd, Kolejowa

cia

i

przyległe.

6. W dniach od 1. do 30. Xll. br.
Mileszk i, Sołectwo Starowa Góra - Starowa Góra . Sołect w o GroWypychów
Sołectwo
Grodz isko,
dzisko - Wypycl1ów.
Sołectwo Mileszk.i -

Sołectwo Gieczno,
Kwilno, oołectwo Lorenki - Stare
Kwilno Rogóźno,
Rogóźno
Sołectwo
Lorenki,
Kotowice, Wola RoSołectwo Kotowice gozińska - Wola Rogozińska.

Sołectwo

a.

Giec żno

W dniach od 5 do 'I. XII. br,
Sołectwo

Aleksandria,
Krzeszów two Rosanów - Rosanów.

Sołect

Informacji 0 przerwach udzielają oraz przy! mują reklamacje odbi-orców dotyczące przerw
w dostawie energii elektrycznej dyżurni w rejonach Łódź-Północ tel. 334-31, Łódź-Połudn i e
Zgierz iel.
Paibianice tel. 37-10,
tel. 334-28,

l&-34-49.

urządzenia
SPRZEDAM
war57Jtatu ślusairsk;ego, wy
krojn.l.kil do prod tlkcjl foremek dJO guz.lików, foi: teplan „Fiblgei"', piec stalopalny. Główna 11

„ATLAS uzwojeń s ilników
K Uplę .
asynchronicznych"
Tel. 736-36. Kowalski .
od
OZDOBY choin Kowe
producentów k u p i ę. OfuP iot r ty „ 26036" P r i.sa,
kowska 96.
z b r yOfer ty
lantem czy~tym .
„ 25785" Pras a, P iotrkowska
KUPIĘ

7. W dniu 5. XIL br.

3104-k

ŁAPKI

sprZ<!dam. Telefon
25381 g
H-19-80 ,
kara kuło v~.
łapki
BŁAM
Tetefcn
czarne sprzedam.
26210 g
479-05 po 16.

palmy,
KOŻUCU dąm.sl'I,
Pasprzedam.
Kentie bianice, Odrodzenia I m .
g
28055
'12-2ł.
6, tel.
KOŻUCH

zagraniczny rozml.ar 38, czarne łapki ka·
błam, sprzeralrnłOoWe dam. Tel. 869-64.
2~24~ g

KOŻUCH damski duży 1
sprzedam. Julianowska
26275 g
m. 100.

pierścionek

~b

szafę
a gawę.

SPRZEDAl\I
drzwlową,

polska 84-37.

jednoWielko26049 g

'szAFĘ dwudrzwiową z ren0ową sprzedam. Racjonalizatorów 4 rn. 8 Bałuty, po godz. 15.
gału,

l!'onomaster,
GR~MOFON
Hl-n radio Elizabeth
spr>:edam. Tel. 231>-'-0.
MASZYNĘ

~

~

~

~

~

~

Praca w kompleksowym akordzie

dz1ewlarlłkl!

sprzedam.
tanio
5/100
Konstantynów, Swierczew259111 &
skiego 1 m. 2.

~

§

DWIE stui!entkl poszukują
pokoju. Oferty .„26054" Prasa, Piotrkowska 96.
STUDENTKA PWSM poszukuje pokoju, lub samodzielnego mie«zkania (konieczny telefon) . Telefon
26123 g
427-50.

s aKUPIĘ lub wynajmę
modzielny pokój . Telefon
po 18.
26280 g

5L-67-08,

natychTel . 2~3-10 po
26282 g

M-3 z telefonem

miast

kuplę .

15.

MIESZKANll,, parter, 20
m kw„ front na Pahia nicklej przy R u dzi" nada j ą
pra co'\vnlt~ ,
na
się
ce
sklep zamienię na 2 pokój<> z kuchnią. W,H"un kJ d o
omówienia. Ofert y .,26~63"
Prasa , P iotrkowsk a 96.
zaTel.
26402 g

Dąbrow& (telefon)
większ e .
mienię na

M·S

53-44-84.

POKOJ, kuchnia własno ś
na
ciowe - Teofilów pokój lub dwa z kuchnią
budownictwo międzywoj<>n
ne. Oferty „2sn44•• Prasa,
Fliotrkowska 96.
pokcje,
dwa
ZAMIENIĘ
kuchnia z dozors twem na
dozorb ez
równorzędne
stwa . Tel. 208-51.
2~047

ZAMIENIĘ

C

spółdzielcze

M-4 z telefonem i garatem

na równorzędne lub więk
26037 ł
su. Tel. 391-31.

§~

§

~~

~

zryczałtowanym.

§
~
§
~
~

§
~

~

~

N1i7 dotyczy kc;mdydatów z lodzi.

~
3055 k
~
~././F././F././././/"/..//.././.././../../././..//././././../.././/.././../../../././././/..////..//..///./..//././/..///../.././././././///////////////.////~
DUŻY komfortowy pokój,
kuchnia, łazienka, gaz, tec.o„ centrum lefon ,
zamienię na 3-4-pokojowe
międzywo
budownictwo
jenne, wygody. Tel. 273-15.
26021 g

cenkwaterunkowe,
trum, komfort. telefon zamienię na M-3 Sródmieś
cle. Oferty .25994" P~asa,
Piotrkowska 96.

M-2

na

zAmlenię

M-3 i M-1 3-pokojowe
Tel. 53-67-46.

społdzielcze.

i6:2e g

M-2 łub M-3 kuplę (chętStefana,
nie telefon, os.
inne.)
lub
Radiostacja
SzczegółQWe oferty z ceną
„26023" Prasa, Piotrkowska
96.
CUOZOZIEIUCOWI - umeblowa111e M-2 wynajmę . oferty „26195 ·• Prasa, Piotrkowska 96.
(p~nu)
WYNAJ1\1E ookój
okolica Ronda Titowa
bloki. Oferty •.~6011" Prasa, Piotrkowska 96.
wynaJmę mężczy·
Dzierżyńskiego 70 m.

POKOJ
źnie.

6,

bl. 374 (17-19).
wynajęcia.

do
POKOJ
Tel. 318-90.

20135 g

Lutomier~ka

GARAŻ

-

Zgierska zam i enię na
,Bociany". TeRetklnla lefon 'i_l-66-58 (6-l2l .
2C015 O:
murowany w śród
mieoeiu - sprzedam. Ofe:r
ty „260'17" Prasa, Plotrkow
ska 96.
GARAŻ

moDUŻY g...rat, kanaŁ warżliwość prowadzenia
sztatu - Starowa Góra do wynajęcia. Tel. 841-5ł
26182 g
po 18.
i;ara:żu.

POSZUKU.lĘ

wieczorem.

675-58

Tel.
26242 g

„125

p

MR''

(1976) zamie-

nię nr.. „125 p" najchętnle~

„28228'
Oferty
nowego.
Prasa, Piotrkowska 96.

„Fiata

TANIO sprzedam

125 p" (1972). Tel. 53--00-22.
28212 g
Po lł.

„FIATA 128 P" (19711)
sprzedam. Smolna 4.
26133 g
„FIATA .1~~ p" nowego po
sprzedam. Tel. 484-10
26001 g
18.
.,FIAT - 128 p" nawy (kosp rzedam.
dowolny)
lor
26633 g
Tel. 376-21.
„FIATA 125 P" po wypasprzedam. Tel.
dku ' 21l7-88 po 18.

SILNIK „Wartburga 10-00"
lub „353" kupię. Telefon
26137 g
52-08-56.

...
;

nowy do ,Łady"
sprzedam. Tel. 621-33.
26059 g
GAŻNIK

-----„Syreny

105
KAROSERIĘ
wy(po
L" sprzedam
Limanowskiego
padku).
128 Głuszczak.
25989 g
NADWOZIE „Fiata 126 p"
sprzedam. Tel. 490-23.
26111 g
lub ku126 p 650" (1978). Oferty „26020"
Prasa, Piotrkowska 96.
PRZEJMĘ wktad,
pię nowego „Fiata

„FIAT l li!5 p 1300" (1974)
- sprzedam. Tel. 767-08 po
270H g
17.
Spartak"
„SKODĘ po
s przedam. Tel. 344-73,
27013 g
18.
„SYRENĘ

105" (1974)
sprzedam. Tel. 53-41-93 po
26899 g
16.

· ~~Q)
. ' .
/(;/;( „

, tATEl\IATYllA - ko ~ epe
tycje. Balcerek, 85~ -35.
2~559 g
257-57, Klo
MATEM TY
nowa 13/6, mgr Pluskow21906 ~
i;ki.

„TRABANTA"

(1972)

(1977)
g

78.
~przedam. Tatrzal'1s kn
~6209 g
Zakład Szkh„rsk!.
„WARSZAWĘ 224"

lli!nik
po kapitalnym remoncie sprzedam. Nledz!alkowskie25992 g
go_ 8.
-„WARSZAW.Ę"

górną

stan bardzo dobry - sprze
clam. Przełaj:iwa -ł m. 146.
Tel. 53-ll-93 .
2&115 g 26711

.,SYRENĘ

- 10/.• (1ll'15) po
sprzedam. Tel. 731-39 ,
26044 g
18.

odbiór
„SYRENĘ Bo!!to"
1978 - :r.amienlę na „Fia·
ta 125 p" lub inne propo·
zycje. Oferty „26193" Prasa, Piotrkowska Ili.

.
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90-418 Łódź, al. Kościuszki 21, IV
piętro, pokój 413, codziennie w godzinach 10 - 13 oraz każdv ponied21iałek w godzinach 16 - 19 (telefony: 239-71, 497-59). Zajęcia
26 styczinia
się
rcnpoczynają
1979 roku.
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zapłonów,
So"!:ll e s zc7.ański REGULACJE
l\IARCIN
czyszczenie gatnlków, suzgubił Indeks 4 76~9 UL.
walska 24, Supady.
26lft5 g
~~~~~~~~~~

EWA

Bąkała,

20~5g

As trów

9
studęn~ką

zgubiła le lt.
26281 g
u_Ł_._ _ _ _ _ _ _

Bajer
CZESŁAW
leglt. studencką nr
wydanlł przez AM.

~

~
~

WYTŁUMlANIJ!:

Tel.

drz:wi (o52-83-83,
26644 g

wypadku
orzez
dnia
s amochód os obowy
27 sierpnia br. o k oło godz.
15 na skxzy żowan l u ulic
Pabianicka - Prądzyński e
go proszeni są 'l skontak z rodziną
się
towani e
Łódź. D"chow a 5 m . 3.
26611 g

2ft2~

E

~

• FIATA tall P" po wypadku kupię. Tel. 371-33 (926210 g
19).
i76-28 .

PODYPLOMOWE
STUDIUM TURYSTYKI
przy Instytucie Geografii
Uniwersytetu Lódrzkiego
:
I N F o R M u J E,
że rozpoczyna rekrutację
:
na kolejny rok studium.
;
Ubiegający się o przyjęcie po§
- winni zlożyć do dnia 10 grudnia
E 1978 r„ następujące dokumenty:
~ podanie, życimys, oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów
::
wyzszych magisterskkh, kwestio:
E nariusz osobowy, odpis aktu uroE dzenia, skierowanie z zakładu
E pra<:y oraz 3 fotografie.

.1Cl'ypDIAGNOSKOPEM
ton" wykrywa usterki silników samóchoclowych 11720/J, reguluje zapł.my. gdnikl,
25978 g zbieżności kół, światła, ha..mate·
KOREPETYCJE matyka. Tel. 75L-9ł . Olsza·
montuje opony,
mulce 25971 g
cki.
remontuje
Dziewirski wyważa koła,
WIRGINIUSZ
int.
stu- podwozia, hamulce.
le~tymację
zgubił
ANGIELSKI, francuski, ro- dencką nr 3469
Supady, Suwalska 24.
wydaną
syjski - tłumaczenia, ma- przez W AM.
g
25799
25986 g
korepetycje.
tematyka Tel. 813-28. Konopacki.
tel.
MAREK Maciejewski zgu- PRZEPROWADZKI,
26271 g
nr 364-33 (10-18). Kostanek. ·
legit. studencką
bił
24208 g
50-!94 wydaną przez PŁ.
k onwersaANGIELSKI 26079 g
605-91
(Camb ~ id g e)
cja
HYDRAUUCZNO•gazowe
godz. 19--21. Li wski.
Bednawykonuje
usługi
szczęśliwego
PRAGNIJ;:sz
25802 g
26071 g
N1>.pisz: Pry- rek. 235-01.
małżeństwa?
„VENUS••,
watne Biuro
ANGIELSKI, nauka - ko· Koszalin, Czarnieckiego 7. EKSPRESOWE szycie spo·
repetycje. Studentka, lel. Błyskawicznie
prze:\lemy dni. Nawrot oo.. Rót.ycki.
26217 1C
728·85. Kuchi.rzuk.
317 p
krajowe adresy.
2~188 g
poleca
Bar"
„NOWY
INSTALOWANIE anten tekorepetytora lewizyjnych, Wolniak. Tel. flaki w ciągłej sprzedaty
POSZUKUJĘ
- egza.mlny wstępne
26495 g oraz n.a. zamówienia okoli·
444-77.
Oferty
rosyjslki, historia.
cznościowe, ul. Rudzka 83.
„26132" Prasa, Piotrkowska PLISOWANIE Przyby25532 '
P5.
szewskiego 98. Cichecki.
termiPRZEROB złota 24497 g
270-13
AleksanMASZYNOPISANIE
ny świąteczne.
26.
czerwonej
Armil
g
drów.
25183
Rozwadowska.
do
BŁOTNIKI z tworzyw
26233 g
krajowych, Wróblewski.
samochodów
c hałupnictwo
PRZYJMĘ
wykonuje
zagranicznych
E
(prócz szycia). Tel. 460-aJ. Zakład Specjalistyczny W. PRZYJMĘ udziałowca
(do wtryskar2tll75 g
Warsz„ wa-Bura- gotówką Siejka,
ków 05-150, ul. Kosciusz- ki). Oferty „2598~" Prasa,
POMOC do dziecka potrze- ki '· tel. 30--00-82.
Piotrkowska 96.
bna. Tel. 274-70.
307'1 lt
26164 &
zranienia
naprawa SWIADKOWIE
EKSPRESOWA
się pan!erkl w gtowę podINŻYNIER chemik (gotów- maszyn do szycia. 750-78
„A"
autobusem
jazdy
czas
g
24409
Goss.
wsp~łpracę.
podejmie
k~
14
ul. Łagtewnlcką, dnia
Oferty „26052" Prasa, Piotrkowska 96.
FARBUJEMY bk-aninę, dz!a listopada br. między godz.
17-18, proszeni są o skon·
nlnę, pasmanterię. Aleksan
30-LETNIA ?Odejmie pra- drów Łódzki, ui. Sv.'ier- taktowanie, tęlelon 239-68
cę w sektorze prywatnym
do 15 lub 816-48 po 1'1.
czewskiego 71. Jung.
J~t
12
lub ajencyjnym.
2?054 '
25854 g
praktyki w za.opatrz'-!nlu i
':{/.///////////////././////////////////////.//~
han<ilu. Oferty „~fi03~" Pra
sa, Piotrkowsk a 96.
26035 g

zdobnie) .
Blaszezyk.

'l' RĄ.BANT,·com bl"

-

Ili I Ili 111111111IU111111
,111111111111111111111111111111111111
„

„FIATA 126" nowego ku21J707 g
plę. Tel. 742-56,

~prz(dam . Tel.

---=
-

SPRZEDAM „Syre nę 105"
(Hl76), „Fiat>. 126 p " - odbiór Polmozbyt, Pabianice,
Żeromskiego 39.

259'8 '

r1mm1gm1„

„25947" Prasa, Piotrkowska
96.

~

Przedsiębiorstwo prowadzi również budowy eksportowe. Zapewniamy zakwaterowanie w nowoczesnym hotelu robotniczym oraz dodatki
z tytułu czasowego przeniasienia, zgod_nie z układem zbiorowym pracy dla budownictwa.
Kandydaci do pracy winni zgłaszać się w Dyre.kcji Wielkiej Budowy nr 16 w Czymanowie, p-ta Nadole 84-253. Dojazd do Czymanowa autobusem PKS z Wejherowa.

TEOFILOW Plantowa
garaż. zamienię na garaż
sprze- · okolice
Doły. Bałuty OferPiotrty „26067" Pr„sa,
26232 g
kowska 911.
damski
PIĘKNY kożuch
mieszkanie
Z-POKOJOWE
zagraniczny i pla">zcz skó(nowe) w Ciechocinku rzany. Błaszki, tel. ?O. •
zamienię na równorzędne
26095 g
piw Łodzi. zgłoszenia
Regina Lach, Clesemne
kożuchy
używane
OWA
cho.:inek, ul. Spółdzielcza
futro
szczupłe
damskie,
336 p
3/18.
„Forda
(nutrie),
męskie
Capri" (1969) - sprzedam.
2~2~1 g
776-66.

z

~

CIEŚLI ,i ZBROJARZY

~~

dc.insk i dam. Tel. 52-07-87

n i ePOSZUKUJĘ pokoju
krępującym wejściem . Płat
Oferty
miesięczn i e .
ne

~

Z A RA Z:

Z AT R U D N I O D

KOŻUCH

pokoju, l u b
POSZUKUJE
Ofer ty
bloki.
dwóch,
„ 2;;973" Pras a., Piotrko w~ka
96.

3. W dniach od 27. XL do 31. XII br.

ł.

~

po-

NOWE biomctary 2.8/120 do
Praktic Sl.x 1 Pentacon slx
oru: lampę błyskową elektronową do sieci SL-3
,.26000"
sprzedam. Oferty
Prasa, Piotrkow<>ka 96.

~

GENERAlJNV WYKONAWCA ELEKTROWNI WODNEJ
·- 2iAlRNOWIEC, woj. Gdańsk
Przed~iębiorstwo Budownictwa Hydrotechni'c:rneg·o i Rurociągów
WA!RSZAWA
ENERGETYCZNYCH „E NER GOP Ol 6"

PIERSCIONEK 10 g, kasprzemień syntetyczny dam. Oferty „:!5979" Pra·
96.
sa Piotrkowska

w lodri, ul. Wschodnia nr 18.

~

~

20-krotnle
„25958"
sprzedam. Oferty
Prasa, Piotrkowska 96.

ze sprzedażą SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO

~

'("../../../.F../.F../../../../../../../../../../../../../../../../../../../../.././../.F.././..//..///././../././.././.././../.././././../../../../././.././././../../././../././/./././././.././..//.././..//.././/./b,

SWIADKOWIE

potrącenia mężczyzny

WOJEWODZKI UNIWERSYTET
ROB01'N11CZV ZSMP
w Sieradzu, ul. Ogrodowa 2,
tel. 46-36

'

~
~
~
~

~

~

~

~

§
§

NAGRODA za zwrot czartorby z materiałami
nej
stutbowyml zabranej przez
pomyłkę dnia 13 lis topada
w Koluszkach z pobr.
relacji Gliwice
ciągu
Łódź,
Fabryczni,..
Łód:!!
26238 g
Sarnia 2-18.

~

~
~

~

~

§

~

§

- dla początku·
i zaawansowanych,
PRZYGOTOWAWCZE
na wyższe uczelnie
(wszystkie przedmioty),
- w Sieradzu, Wieluniu
i Zd. Woli

ł JĘZYKOWE
jących

ł

o r a z

~ ł łNNE

§

~

ORGANIZUJE
"
w listopadzie bf. KURSY:

~

SWIADKOW!E kol!zjl „Fla
ta - 1'28 p" z „żukiem"
na
dnia 25. IX. 1978 r.
skrzytowanlu ul. Promiń
skiego i Arm.ii Czerwonej,
p;·oszenl są o skontaktowanie telefoniczne 53-58-00.
26424 g

MARIA Matynka zgubiła
indenkll nr 580/p wydany
25187 ł
przez UŁ.

-1

zgubił

(przyuozenia do zawodu, kwal ifikacyjne, mistrzowsfctie, mist..,zów dyplo,mo1WO·
d1a
nych, triaktorzystów)
łucfiności i zakładów pracy na
terenie całego województwa.
1

Zgłoszenia przyjmują Zarządy
Miejskie ZSMP i WUR.

~
$

~

~
~

~

~

~

.././/'/'",~
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DZIENNIK POPULARNY nr 256 (9147)

1

PROGRAM I

u.on z 'Jr.raju 1 ze

Ta jem nice wyspy lf
• Niew.ielka śród~i~mnomorska wysepka lf jest,
Jak wiadomo, DłleJScem akcji powieści Aleksa.ndra Dumasa ,,Hrabia Monte-Christo". Poczytność
powieści sprawiła. ze miejsce to budzi nieustanną
ciekawość odwierlzających · je tłumnie turystów.
Centralnym punktem wyspy, której długość 'nie
przekracza 400 rurtrów, a szerokość - 300 jest
w~niesiuna na skraju 70-metrowe,j skały twi~rdza
w1ęzienie. Potężne 4-metrowej ,;rnbośui mury, zakończone st·rzelistymi basztami, skutecznie strzegły więźniów, W ścianach wykuto małe okienka,
w których otworach łrilwle się mieści głowa. W
celi, w której - jak głosi legenda - przebywał
hrabia l\Jonte ·-Christo, okien w ogóle brak. Zamek
na wvspie If był bowiem państwowym więzie
niem, do którPgo wtrącano przestępców uznanych
za szczególnie groźnych.

Aleksander Dumas nigdy nie oglądał tego miejsca z bliska. Widok majacząeych z oddali murów
zafascyn<1wał go z pokładu statku tak silnie, że
postanowił uwifmznić go w powieści. Szczegółowy
opis twierdzy jest więc Jedyąie efektem fantazji
pisarza, zaś fabułę utworu zaczerpnął z pamiętni
ków archiwisty paryskiej policji, który opisuje m.
in. historię życia młodego szewca fałszywie skazanego na 7 lat i;:.ozba\vienfa w1>lności . Poznany w
więzieniu włoski duchowny ofiarował mu ogromny majatek. zaś po wyjściu na wolność autentyczny pierwowzór postaci hrabieg•J Monte Christo postanowił wymierzyć sprawiedliwość swoim wrogolJl.
Rownieź na mu·rach twierdzy na wyspie If nie
brak śladów pcbytu tam historycznych postaci. Na
jednych z drzwi widnieje napis: „Tu przebywał
Mirabeau", dalPj - „Markiz de Sade", jest też
tabliczka z nazwiskiem dumasowskiego bohatera
- Edmonda Dantesa.

aby

zostać

psychiatrą„~

Curd Jurgens jest artystą znanym. człowiek.iem zamożnym, kocha sztukę i teatr, który stawia
wyżej ndż film. Chociaż jest udz.iałowcen'l wiedeńskiego Burgtheater.
wybrał Paryi, by w teatrze Studio des Champs-Elys6es zagrać rolę
w sztuce amerykańSkiego pisa~
Davida Rintelsa w adaptac.ji i reżyserii Erica Kahane ,Au benefice
du doute" („Na korzyść wątpliwo-

mieszkania w p.im, wracam do tego miasta jako aktor. Poza tym
Francuzi mają godną podziwu zaletę: są ciekawi. S11d;:ę, że i ja tę
mojej matce,
cechę zawdzięczam
Francuzce. Praca ak~ora podsyca
we mme tę ciekawość. Marzyłem ,
by zostać wielkim powieściop,isa
rzem, lub znakomitym pSychia'trl{,
przekonałem się, że
lecz szybko
moim powołaniem jest aktorstwo.
Czuję się człowiekiem uprzywilejowanym, płacą mi .bowiem za to, że
miejscowokręce w cudownych
ści").
ściach, z czarującymi Partnerkami.
W iluż filmach występowałem tył·
W związku z premierą sztuki ko po to, .bY spędzić np. 3 miesią
w Kambodży czy Persepolisie ...
ce
Jurgens udzielił wywiadu dz.ienAle tam, gdzie chodzi o teatr.
nikowi „Le Figaro", mówi11c m. k·i&ruję się innymi kryteriami.
L-.,.: - Nie lubię być wiecznym tuSztuka „Na korz:v.ść wątpliwości"
rystą, przechodzącym koło tego, co
osnuta jest na tle życia amerytrwa w miejscu. Trzeba stać si~ kańskdego IJ?hatei'a
narodowego,
Clajakiegoś - miasta, a
mało znanego w Europie mi~szkańcem
sposobem, by to osiągnąć, jest pra- rence Darrow. Clarence narrow, bo
rodzaj amerykańskiego Jauresa:
ca w tym mieście. Nie umieją.c adwokat walczący o zniesienię
oprzeć się czarowi Paryża, urokom dyskryminacji
rasowej, nriespra-

I

wi edliyvości. Postać ta jeSJf; mi szczególnie bliska, nienawidzę bowiem
· wszelltiej niesprawiedliwości.„

Pamiętniki

Giełda

(li'..).

34.lG-

mag.azyn

płyt.

13.00 Lekcja
języka hliszpańskd.ego. l>l.16 H.lsz,pań
slde tańce ludowe. 13.30 Tu Stu.di<>
115.05
Stereo (stereo). lli.00 Wdad.
12.25

Teamr
cz. I

nadztet, te w przysztym
roku tato doptsze, paryscy projektanct zaprezentowatt jut swe
najnowsze pomysty. Oto propozydrapowania,
cje Jean Patou rękawy~skrzydla ł duto dekoLtów

rt

12.55
słowiańsik.!.ch.
Mw:yka. 13.00 Luid'l<ie ze ~ołeeznym
maruiaitem. 13.10 UtWOll'y ~r.z.ysztofa
Pendieireckli.ego, 13.30 Wlad. L3.35 Ze
wsi i o WSI.. 13.50 Fira,g m. operr Sta14.lO Pliosen.ki
nilslawa Momuszkll..
.wiad Newy t Moskwy. 14.25 Muzylrompozy>to~ów

„Dzień

17.40

Meduzy",

Nie wiem. jalk zacząć. Co mam robić?

.:...

Pojechać

-

Z panem? Chce pan,

Rep.

Ltte!l"a-

A. Retma11111aik pt. „z Jd.powego
drzewa". 18.00 Nowe nagran.ia radliowe - J. S. Ba.eh - Il S0>nata a-moll
111a .sklrzypce oolo. lB.25 Plebiscyt Studlia Gama. 18.30 Echa dniia. 18.40 Sla
dem inwootowa111ych miliairdów. , 19.00
Koince!l'~ w11eclliO!l"ny. 19.40 DzWiiękowy
plakat re·k1a:mowy. 19.55. 'K:ata1o.g Wy
dawnli,czy, 20.00 Stud:Lo Relaiks. 20.20
Muzyka kamea:al!ll.a Schubei!'ta„ M.30
Wiadlomości 2 iJnlfiormacje· spo!l'iowe.
22.00
21.40 A. v~valdil: Ma.gndf!ca,t.
Promenada. 22.30 Wiersze Mirona
Btatoszewsk!iego. 22.40 „Uśmiechu goda:ien" - aud. w opr. E. Sta•IllislllE!wskdej. 23.10 Utwoiry Kirnysztofa Pe:ndereckll.ego. 23.30 Wfad.
ckii

PROGRAM W
12.00 Ekspresem pn:ez św:ia•t. 12.05
W t<>n.acjd T!'ój.ld.. 13.00 Powtórka z
l.3.l50 · „Sto ko!llll dio stu
roz,rywkd.
br;zegów" - Odc. pow. K. Koźnd.ew~
sk.iego, 14.00 Utwory kameralne i pde
śnd F. Schuberta. 15.00 Ekspresem

d'Wle gdn.aSiZla miRingo Stairir. 15.40
Orkd.esta"a Myn.a!l'dia Fen:guson.a i jej
a rzece Sa11:1"
so1lści. 16.00 „Most rio
- rep. K. Dymka. 16.20 Muzykobra-

przez
tary.
łość"

śwdiat. 15.05 Ja'Z.11. na
15.20 „Dokąd odeszła

śpiewają.

V

20.45

Mliędzyna-.

Wtlaciomośoi.

TELEWIZJA
PROGRAM I
ft.OO TT-ft, RTS-S
l. 6.30 TTR, RTSŚ
L. 8,LO Dla S7lk6ł:

- HJistorda, sem.
- Chemd!a, sem1.
ZooLo.gta kl. VII

Slimakd, małże, głowonogł. 12.55
polski kl. I-IV - „Poemat".
Matematyka.,
TTR, RTSŚ sem. 3. 14.00 TT~ RTSś - biologia
Ul.OO DZ'l.em!d,k (kolor). 16.10 Obiektyw. 16.30 Dzlień dobry, tu tel~.izja
- z archiwum telewizji wspomn1"!n1a
Czwa rl konfrO'!ltacje (kol.). 16.50
tek TDC oraz film -fab. prorl.
froanc. „żegnajcie moje t.5 lat" (!ko~
lo!l'). 18.05 „Dom i my". 18.25 „Pręd
-

Język

13.36

kość

rep. 1:8.50 RadlLi-

belllp.lec2J?li8" -

my rolm~m. 19.00 Dob!l'alll>Oc 19.lO
&ódemka. 19.30 Wieczór z dzien'1ik:iem ~koloc). 20.30 „Zagtnęła da:iewczyna" - -f;i,lm prod. CSRS. 22.15
Pega.z. 23.00 Dzlieniruik ('looloi!').
PROGRAM II

ftancuskii, k ·Ul'S podst4
le.keja 8 (kol.cir). 16.45 Jęz'.Y'k rosyjski,
17.UI
(lmLo-r).
podsta:WO\vy
kuirs
SW!iat na małym ekrainie 17.55 „Nim
fa wOO.nia" - film prod NRD. 19.10
Magazyn kulturalny (Ł). 19.30 Wde20.3G
(kolo:r)
CZĆ!l' z d'l.!emllik:1em'
początkowe.
Nauozand.e
NURT
Pedagogd!ka. 21.30
NURT
~1.00
NURT - Matematyka (Ł), 22.00 24
god0iny (ko•k>ir). 22.10 „Bez recept"
progarn d·1a r'odz.iców.
Języik

ltl.15

śpiewa

-

KOL.

16.45 Nasz rok 78 117 .00 Ekspr€Sem prze2 śwlia•t. 17.05 Muzyczna
po.o zta UKF. 17.40 Wszystltie <h"ogi
prowad'Zą d.o NashvH!e. 13.10 P<>-Lityka dl.a wszystki~h. 13.25 czas reLa·k su. 19.00 MWnu.-max. 19.30 Ekspresem
p.r.zez ś-wiat. 19.35 Opera tygodnia J. B. Lully: „Alcesta". 19.50 „Kroinrie.

ELżBl1 ECIE

Kt·OS
współczucia

wyrazy iiłębokiego
z J>owodu tragicznej

śmierci

MĘZA

fi'a!llol.szka
k!i, SZCJZę'ildwy żywo~
McOmbera" - odc. pow. E. Hemingw1B.ya. 20.00 Bl'\res WC"®aj i ddś.
J. Slkotlllicki 20.30 PamM:tnd.kd biurku".
„Pr;zy sztalugach l prrzy
20.45 Jazz na dwa farteptany. 21.00

skłaidaJą,

KOLEDZY

KOLEZAINKI i
ŁODZIUCH

z

ZAKŁADO'f

DROBIARSKICH

z głębo·kim smutkiem zawdadamiamy, te 21 li.Stopa.da 1978 roik u
zmuła, . opatrzona św. sa!lłlramentama naju«coct:ańsea Mamusia. Sio·
' stra, Bratowa i Ba,bc!.a
~.
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-

22.55

ka Gil.ova!ll!llietgo Baottisty PeTgolesie~ ·
Aud. dla dlZliewcząt i chłop
poLców. 16.10 Anitok>gła muzylk.i
skii.ego 60-leci&. 16.40 Utwory fortepianowe Beethovena w n.ag>r . ..Artua:a
ScJma,Jl'la. · 17.00 Twa;rrre jazzu. 17.'lO
„Nilediol>itedt" Książka miesiąca tragm. opow. A. Tkac'l.e'Itkii z tomu
g.o. 15.30

Burtona

na.1'-0dy

Mw:ykd Dawnej.
rocto\vy Festiwal
22.115
21.30 Muzy.ka polska lat 70.
Ziiemlia, cdowd.ek, wszechśw:ia-t. 22.35
Riadd.owo-Tv Sz~O!La średrnda dla ?.l"aHetllil'y>k Melce!!" 2~UO
cujących
pieśń
„Opłyń mnie ciemny lesie" Pr,zetr·wy-Tetmajeira.
K
do tekstu

roctzmna.
st.rzechy. U.Oli Utw0try Schutnalllrul i
Rossiirul.ego. 12.25 „On wJeciz,n,ie sam
tl!umie" - a•ud. o
w kirzykl:iwym
poezjd, Pejo .i:aworowa. 12.45 Tańce

ni.a

Archeolod~y greccy odkryli na
Krecie czaszkę chłopca w w.iEzaopasaną
lat,
13-14
ku
całości
w
niemfl:l
chowanym
zwywteńcem
sz.czerozłotym
cięstwa. ·Znalez.isko pochodzi z epoki rzymskiej: ocenoia się jego wi€k
na około 2 tys. lat. Wraz z czaszką odkryto 20 grobów, częściowo
przykrytych plyfa:rni z terakoty. W
grobach tych znaleziono wiele naczyń na olejki służące do smarowania ciała, których w starożyt
ności używali Grecy.
Ponadto w grobach maleziono liczne ozdoby i przedmioty codziennego użytku, jak np, naszyjniki ,
pierścienie, lustra. amfory do wiwazy oraz płytę
na, l"OZmaite
marmurową z wykutym wierszem
po grecku.

ze

(Ł).

deńsk~e

Ciekawe odkrycia

estrady francuskiej.

12.05 Wliiad.
„Za g•ra:n.lic.amii miast" -

].,1,35 Bacliowa poradMuzyka spod
11.40

Wd&d.

11.30

in.: - Po zakończeniu ' kariery filmowej zamierzam pisać pamiętni
ki. Pragnąłbym zwłasz{!za uwiecznić we wspomnieniach okres dz;ieciństwa związanego nier·ozłącznie z
hałdami węgla moich stron rodZJinW alii oraz przygody
n:vch w
wspólnie przeżywane z moimi towa-rz:vszami zabaw podczas ulubionych wycieczek do kopalni. Byliś
my wówczas dziećmi „arystokracji
b1edoty" i o tym nigdy nie zaponinę. Kiedy stałem się aktorem
w
którego
z
szekspi-rowskim,
Ameryce uczyniono ponadto gwiazdora filmowego, sukcesy przyndosły mi więcej niechęci niź przyfrancuską·
jaźni. Zależało mi zawsze bardziej
nie tyle n<l sukcesach i pienią
W rozmowie z przedstawicielem dzach, ile na obserwacji świata i
„L'Express" Burton powiedzoiał m. możności poznawania go.

N.z.: Amanda le~r
wschodząca gwiazda

PROGRAM IV
Wiad

12.00

14.25 St>u<ldo

PR: „Ztiele na kira:terze" - _
słuch. wg książkd M. Wańko
wti.om. Ul.OO Wdad. !.6.05 M<>je hobby.
języlkia ndemdeckiiego.
boraitor~um". 20.00 Wliadomości t ilil- J6.25 Lekcja
17 .OO
(Ł).
dalia
rormacje dlia kJ.er.owców. 20.05 Repor- l.6.40 Aktu.a, Jru:>ścd.
taż n.a zamó~l!ld.e. 20.20 Wybitni so- Pirzed koncerrotem w ttlhatrmo'l111i (t.).
(t.).
K.ra·jewsktego
s.
Prose:nlti
17.lll
popul.aJ:rTIJYm.
w repert111atrze
liści
kOlll·
2.L.00 Wlaotl. 21.05 K!l'.cmdlka $po~a. 17.30 z ludowym motywem polskliej piioseriJklL: ceirt (t.). lB.00 z cyklu - „Nasze
21„15 Pano!l'ama
22.00 Z ktraju 1 ze śwda>Ła. 22.20 Tu sprawy" (t.). 18.16 Konceirt rekliamoraiCIJio kierowców. 22.23 Kx.ai)ców na ·wy (Ł). Ul.2ll Posta\11/y i WMII:y. IB.45
muzycme·j a.n,tenlie. 23.00 Wi1a wa·S Radiowy po;raicliruLk języi!w<wy, Hl.OO
Polska - maga.zyin słow.no-mwz.yczny. Uczeni w aneg·docle ~ Tytus Dz~a
L9.lll
, Pa111 na Ku.rmokiu".
łyńsk:i Lekcja jęz.yka rosy3skliego. 19.30 Vlie
PROGRAM U
echa m-uzyc7JIL8. 20.Ui Niech

Richard Burton kończy nakręca
nie zdjęć do filmu reżyserii Andrewa McLaglena pt. „Steiner II",
w którym partnerem jego jest Robert Mitchum. Dziennikarz tygodnika „L'Express", który obserwona planie podczas
wał Burtona
nakręcania szczególnie dramatycz·
nych se-kwencjd tego filmu, tak pisoo o aktorze: - Burton wydaje
się być inny niż' dawniej, Szczupły,
opalony, refleksyjny, niemal ascetyczny. · Zerwał z whisky i innymi napojami alkoholowymi, .stosując się do zaleceń lekarzy. Wiele czyta ..:.. począwszy od krymipoezję
nałów po średniowieczną

I

a.20

Gama. 15.00 W!l.,ad.
KO!!'espoindencja z zagramcy.
15.05
15.lO Studiio Gama. l6.Sfl Człowiek i
gawęda. 16.00 Tu Jeśrodowisko l&.00 Tu
dynikia. 17.30 Raddokwr~er.
Jed,ynika. l8.2ł Nje tyliko dlJa kierowl!!l.OO
życzeń.
ców. 18.33 Koncert
111.lli GWiiazciy
~iOlajk wti.ecZO«"ny.
naszych est!l'ad, t.9.40 Gra 7A!Spół „La
laks,

Pełnt

Marzyłem,

ś\Wa;ta.

meJ.odid,. 12.45
kwadlraN. la.oo Mek>dd.e r.a13.25 Spotkialr:ui.e z
~~o k ·lna,
13.40 Kąoi.k melomana.
ilolklorem.
14.00 Stu.dlio Gama. 14.20 Studdio Repo.H;kich

Motza!Llq\
Rolniczy

+

P.

ALEKSANDRA TOPOLSKA

wdowa ,po ł, p: ROMANIE TOPOLSKIM.
Uroca:ystoścl żałobne odbęd4 aię dniia 25 liAtGpada br. o godz. 12.30
w kO>Ściele św. Józefa priZy ul. Farnej, po kt6rych nastąp.i odpro-

mną.

wadzenie
żebym pojechała

li

panem?

na miejscowy ementa.n.
CO'RKA. SYN. SYNOWA. WNUCZP;TA I POZOSTuU.A
.
RODZdlN'A

...włok

Niech pa'Illi ' nie próbuje przerzuca~ na mnie 'ciężaru odMirando. Jest 'pallJi śliczną dziewczyną i bardzo
mi się pani podoba, ale nie jest pani moim maleńkim dzieckiiem.
Pros-zę pojechać ze mną, porozmawiamy z prokuratorem okrę
gowym. Jemu pozostawimy decyzję.

zmarł

- Doskonale. Pojedziemy du Humphreysa. Zawsze był bliski
Albertowi.

Jinstytutu Medycyny
przewOdnimą.cego Rady Naiuk.oweJ
Pracy w Łodizi, były zastępca dYlfektora do spraw llllillkowo-badawczy.eh w Instytucie MedyeYllly Pracy w ŁodZi, . były specjalista
wojewódzki w zakresie analityki lelkar&kliej na t~en.ie m, Łodzi.

-

powiedzialności,

- Wie pan, o czym· w tej chwili marzę? - zapytała. - Marzę, żeby nie- mieć pieniEldzy ani płci. Jedno i drugie sprawia
w'Lęcej kłopotu, niż jest dla mn:ie warte.
- Nie można wini~ pieniędzy o to, co robią z ludimi." Zło
tkwi w ludziach. a pieniądze są kołkiem, na którym je wieszają. Szaleją na . punkcie pieniędzy, kiedy przestają cenić inne
wartości·

-

Ciekawe. co

·się stało

z Albertem Gravf'Sem.

- Nie wiadomo. On s,am nie wie. Ważne teraz jest to, co się
·
z nim stanie.
zawiadomić policję?

-

Musi ·pa.n

-

Zamie·r zam to zrobić. Będzie mi łatwiej, jeśll pani wyrazi
A na dalsz11 metę l:atwie~ i pani.

zgodę.

ProSi mnie pan, żebym poniosła częściową odpowiedzialność, ale w gruncie rzeczy nie obchodz! pana, co myślę. I tak
ich pan zawiadomi. Mimo to przyznaje się pan, że brak mu
dowodów. - Niespókojnie poruszyła się w fotelu. _
-

- Nie będzie się wypierał. jeśli z.o.stanie oskarżony. Zna go
pani lepiAj niż ja.
- Wydawało mi
pewna.„ niczego.

się.

że

dobrze go znam- Nie jestem

już

dlatego powinna mi pani pozwolić, żebym to zrobił. Pani mUSi rozstrzygnąć watpliwości, a nie można ie!) rozstrzygnąć nic nie rob!,ąc. N~e można też żyć dalej z. niepewno-

Włainiie

ścią.

-

Nie jestem

przekonańa, że muszę żyć

Niech

się

nie

Nachyliła się ku mnie„ JE>j pierSi zarysowały się wyraźnie,

wrażliwe

i delikatne. Usta miała łagodne.
-

1

'

-

mu.
-

Przyjechał parę
oznajmił,
że zamordował ., _Sa,mpsona.

Jest tu Gravet Powiedział

mi,

Przeczesał
Wezwałem szeryfa. Jelit jut w drodze.
rzednie_jące włosy palcami. Gesty, podobnie jak głos, miał ła,

godne 1 powściągliwe, jakby 6ltracńł kontakt z rzeczywistością.
- T·'l tragiczne. Wierzyłem, że Albert Graves jest przyzwoitym
·
człowiekiem.
-

Zb~odniia często slg tak szerzy - stwierdziłem• ..,.. .Jest zapan

już,

jalk to

WŁOCHACZOWI
z

-

- ~

Wciąż jest dla siebie pobłażliwy. On nie patrzył w dół;
patn:ył w górę. Na domy położone na wzgórzach, gdzie mieszdla odmiany bogaJty, z
być
kają bogacze. Zamierzał sam
ćwiercią majątku Sampsona.

-
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stębftlego
wnazy
z :powoliu imlercl
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ser4.eczne
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BRATA
W9p6łczucla
wyd'Uy

składają

PRACOWNICY SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 91

DYREKCJA, KZ PZPR. RADA
oraz

ZAKŁADOWA, zz ZSMP
PRĄ.C-OWNICY

się zdairzało.

Ale nie moim przyjaciołom. - Zamilkł na ~hwilę, - Bert
mówił właśnie o Kierkegaardzie. Zacytował coś o niewinności,
że przypomina stanie na skTaju· głębokiej przepaści. Nie można spojrzeć w przepaść nie tracąc niewinności. Kto raz spojrzał, już jest winny Bert powiedz.iał, że spojrzał w dól, że był
winny, zanim zamordował Sampsona.

dr Z:OFM KNAPP

HENRVK·OWI

minut te-

Co pan .zami,e rza zrobiH

rażl'iwa. Widz.iał

"
KZ PZPR
Sekretarz0\'1>11
TOW.

zamykając %4 sobą '<trzwi.

n.a tMas,

'

\

PODSTAWOWA OBG-AINIZAC.JA PAIRTYJNA l'ZPiR, RAFNSTYTUTU MEDYCYNY PRACY
DA ZAKŁADOWA
w ŁODZI, RADA NAUKOWA. DYREltCJA l PR.ACOWLNSTYTUTU MEDYCYNY PRACY w ŁODZI
INICY

sam

Zostawiłem • ją w SSJmochO\izie ł wspiąłem się po mm!ennych stopniach na ta-ras. Hvmphreys otwo!'Zył drzwi, zanim
dotknąłem kołatki. Z twarzy bardziej niż kiedykolwiek przy.
pominał kościotrupa.
Wyszedł

·

,p.rzedwezesna imierc zabrała Człow~eka o wyjątkowy,ch cec~h
charakteru i stanowi wielką stratę dla na1111ki, jak r6wnie:t dla naszego, a,nstY'tuw. Pamięć o nim zaehowamy na zawsze.

ltOL. MGR

-

dalej.

pand nie zgrywa przede mną - na romantyczkę jest
powiedziałem opryskliwie. i . Użalanie się , nad sobą
wyjściem z sytua..:j.. Miała pani strasznego pecha z dwoma
mężczyznami . Wydajp mi się pani dziewczy.ną dość silną, żeby
to znieśl? . Mówiłem pani ju.i: przedtem, że musi pani pokieroWsĆ własnym życiPm. Jest pani zdana na samą siebie.
-

Pro..-zę niech pan

w Kraikowie, w Wlielku Illit 5'1'

zMtępca

Powiozła mnde krętą drogą na sltalisty płaskowyż nad miastem. Kied! zatrzymała. si~ pn..e.d parterowym domem z drzewa sekwoiowego, nalezącym do Humphreysa n11 podjeździe
,
'
·
stał już inny samocpód.

- To wóz Alberta - powiro?Jiała. wejdzie. Nie chcę go widzieć.

.doc. dr hob. KAZIMl ERZ SPETT.

z głębotklm taiłem zaWliaidam.iamy. te w diltlu l i ~pada 19'1& •·

KOL.
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•

sy
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powodu
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