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W atmHferze powagi I skupienia odbyło się w 
sobotę na placu przed Teatrem Wielkim spotkanie 
mieszkańców Łodzi. pracowników łód1,k1rh za.kła-
dów, młodzieźy. przedstawicieli wsz"stkirh ęrodo-

W: sobotę i niedziele w całym ce10 tę polityke w tycie, aby 110· 
kraJu odbyły się mas•Jwe wiece. I twierdzić swoje stanowisk.o w spra
Ludzie pracy zebrali się, by wy- wie. która jest tematem numer 1 
razić poparcie dla nolit;vki P!irti! I roz_mów Polaków: nrnjektowan~cb 
dla nądu konsekwentnie wc1ela.Ją- zm11rn w strukturze cen i zasad ich 

rekompensaty oraz ćfecyzJI n$dU o wisk z kierownictwem łódzkirj or1tonizadi par-
dalszych pucach zwiasan:vch ze lyjnej. W ten właśnie spo~ób kilkad.tie~1ą.t tysięc'' 
mgłoszonymi uwagami. Oninie wy- rgromadzonycb podczas spotkania członków partii 

LISTY I TELEGRAMY Z CAŁEGO KRAJU 
do I sekretarza KC PZPR E. Gi·erka 

Do r sekretarza KC PZPR I Tej zdecydowanej oostawy nie 
Edwarda Gierka do oremiera Pio· sa w stanie takłócic meodpoWie
tra _Jaroszewicza nap_ływa.ia nadal dzialne w"'rcholskie i za;;lugu.iace ze 
~etk1 telegramów l listów z całego wszech miar na nalsurowsze pote
~raju, wyr;iżaiacv<'h nełoP ooparcie f Pienie w stapięnia. 
dla politvki partii i n.adu. d\a ) Praca ealeflto narodu - twier
programn wv.tvczonego orz~z VI dzają autorr.v listów i telegramów 
;1.a~d ~ZPR 1 komek'~-e.ntrue r?_z- - jest podstawowvm uódłem na· 
~1ęte„o przez VII Z1„zą partu. szego nieoodważalne11:0 dorobku ma 

obotmc."'. zakładów nrz7mvslo- terialnego i oostępu społecznego. 
'l\'Y~h. ;olmcy: reprezentanci \~SZY· wysokie.i pozvc.ii. iaką osiagneła 
stk1ch srodow1s~ ~awod,>w~·c~ 1 s~o Polska w świecie. 
łecznvch. młodziez oodkresla1a. ze 
lu<iz.ie orac:v naszego kraiu. sku- Spoko.ina. rytmiczna i w:vdaina 
pieni wokół realizacii orol?ramu praca iest tym bardziei nie:r.bedna 
budowy rozwin:ctego społeczeństwa w chwili. kiedv oodnosi sie tem
soc,iallstycznego. w atmosferze za- peratura życia ouhliczn e.go. kiec!.,, 
angażowania. ocloowied:iialności i trwa dv~k:usja wokół ist.otnej wagi 
godności - strzec będą dotychcza· oroblemów. 
sowego dorobku Polski Ludowe.i i 
swą codzienna praca pomnażać go 
dla dobra narodu i przyszłych po
koleń. 

Delegacja KC KPZR 

z L. Breżniewem 

razane na wiecach ~ą potwlerd1e-„ •••••••••• 
niem dojrzałości 11olitv1·zne.l. zna
jomości \'ealiów życia ~połl'crno· 
ekonomicznego knju i ie~o poWilł· 
zań z go~podarklł światową. 
Przeważa przeświadczf'nit> o nie· 

odzowności przebudowv strukt11rv 
cen i o sł us:in ośoi d eoyzji o gru n· 
townym rozpatnenlu wvników ~po 

· łt'czne.f konsultac.ii. która wzb111ta· 
riła pro.iek.t o cenne uwui I prn· 
po~yc,je ludzi pracy. Dervz.ia ta -
mowfono - .iest wvruł'm sucun· 
ku dla opinii kiny robotniczej. 
kon~ekwencia nowvrb. dPmokraty
csn:veh llłosunków micdiv wladH 
a s)!Oł~11rń.~hvPm. shlu laki do ł.v 

ia Polski lat siedem•ble. 1'łveh 
wprowadziło kierownlrtwo 11olłt:r· 
ezne z I sekretarzem 'KC 'PZPR -
Eilwardł'm Gif'rkft'm. Jest to -
podkreilano - naszl' wspólne do· 
bro. które wymaga nłeusłannd dba 
ło§cf obu stron. wzajemnl'Ro uuf&· 
nia, srozumienia i dobrr.l woli. 
również w trudn..-rh chwilach. 
Ucze$łnlcv wirców wvrazlli zilł'· 

cydowau(ł dezanrohate tJla tvl'h, 
którzy naruszyli tok kon~ultac.li . 
którzy ponucili nrace. Z debokim 
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Wystąpienie I sekretarza Kt PZPR Bolesława Koperskiego 

przybyła do Berlina 
Do 11tolicy NRD pn;ybyła w 

niedzielę delegacja 'Komunisty
nej Partii Związku Radziedtie
go, która wef.mie udział w kon· 
ferencji partii komunlstv<1znycb 
i robotniczych Europy. Na cze-
1„ delegacji stoi sekretarz ge
neralny KC KPZR Leonid Brei
nlew. 

Do Berlina przyb:-iwaj1t rów
nież delegacje Innych partii ko· 
munistycznych l robotniczych. 

1m1111111111111111111111111111111n1111 

DRODZY TOWARZYSZE I OBYWATELE 

LO DZIANIE I 

Jak wiecie, wczoraj wieczorem, premier polskie
go rządu Piotr Jaroszewicz. podjął decyzję o nie 
przekazywaniu Sejmowi do dalszego rozpatrywania 
wn10sku o limianie struktury cen. 
Tysiące łodzian wczoraj i w dniu dzisiejszym, 1 

obywatelską · troską zapytywało nas dlaczego rząd 
podjął taką decyzję. 

Ludzie. mówili ...:.. przecież rozumiemy potrzebę 
tych zmian. Rozumiemy intencję, że chodzi o dal
szy, szybki rozwój naszej Ojczyzny, że chodzi o 
coraz lepsze warunki życia każdej oolskiej rodziny. 

Wypowiadano się z głębokim przekonaniem, ie 
partia nasza, przywódca narodu polskiego towa
rzysz Edward Gierek,' z:awsze miał na uwadze do· 

bro Polski i Polaków i nie zawiódł oczekiwania 
1 nadziei narodu . 
Dziesiątki tysięcy rozumoych I uczciwych lu .. 

dJ.:i. patriotów rozumiało, że wprowadzenie w ży
cie tej niełatwej przecież decyzji. wynika z nie
odpartych konieczności. 
. Z pełną ufnością, z wiarą w rozsądek narodu -
kierownictwo państwa zadecydowało, aby drog<i 
najbardziej demokratyczna zasięgną<: opioii społe
czeństwa. 

Olbrzymia większość narodu ten niełatwy pro
blem rozpatrywała w klimacie powagi, rozsądku 
i udzieliła mu poparcia. 

Jednak - i mówię wam na dzisiejszym spotka
niu z całą szczerością I pełną powagą sprawy, że 
znalazłv się w naszvm kraju siły wrogie temu kra
jowi, siły warcholskie i przestępcze. które usiło
wały postawić swoje veto. Każdy z nas dobrze wie 

(Ciąg dalszy na str 2) 

80-tys. rzeszo 
•1Joleczer'tstwa na 
~zeqo wole-wódz· 
twa ma.ntfe3to
«>a.UI nJJ nlacu 
przed Teatrem 
Wielkim swa wo
le !t>0ko1nPJ 
twórczej iira.c11 
cłla dobra Polski. 
~eplente dla 
wszustktch ehca
cych za klóctc ro· 
botnlczv spokój. 

W imieniu tódz· 
klei krasu ro· 

- bot>iicze! uc1est· 
11.1.c11 s11atkanz1.1 
11rz111ell re<Oluc;~ 
WlJrażajqcq vel·· 
11<1 solldarno.~ć 
lód.zkie1 k!a.sv 
rol>otniczel z 1'0-
lltykq partii i jej 
I sekreta.rzem -
F.dw11rdem Gier
kiem Pro jekt re 
zoluc11 1'r7ed•ta· 
wita Ja.du>lqa aa 
r11n.owsk11 - ro· 
bt>tnica ZPDz 
.. rwana''. 
Fot.: A. Wach 

i b!'zpart?'J.nych man'lfestowało swo.i1ł więi s 
partią I JeJ Programem z kierownirtwcm partit 
a . szc~ególnit> ieJ I "ekretanem tow. Eawardem 
G1t>.rk1rm. Maniff'stowano wolę "IH>ko.int';i. twór• 
rz~J l!racv dla dobra o~<•zyiny . Pote11io110 nieodno
w1t>dz1alne wystąpienia ludzi usiłujących uklóció 
porządek I ład w naHym kraju, 

Wkraczalacvch na trvbune człon
ków kierownictwa t6rlzkiei or1?a
nizacii oartvinei na ~zP l e z T o;e
kret;irzem Kf PZPR - 8 Koper
skim· I wład7 woiPwórl.,,•wa z ore
z.vdentem m l'..odzi - .T Lorl!'nsem 
Powitalv okrzvki wvrażaiace ści
sła wież l6dzkiei klao;v rnho!nirzei 
z Pol•ka 7.iPrlnnc-zona Partia Ro
botnicza ' iPi orzvwócka tow. 
Edw11rt:lt>m .Gi„rkiPm 

Wielokrotnie równie? orzervwano 
l?orac-vm 1mlan1.em wv~taoicnie I 
sekretaria KŁ PZPR - 8. Ko
penkle1110. tT„lt~t tel?o wvstaoienia 
zamie'IU'zamv obok) Z oowal(a i 
zrozumieniem orzvimowRnn oadaia 
ce z trvbunv słowa Towarzvszvłv 
one także wvstaoieniom kolejnych 
mówc-ów. 

Robotnica LZPB im. Obrońców 
Pokoju - Wi<'sława Białoszf'wicz 
mówiła o o,gromnvm tlnrobku na
szego społeczeństwa o<ia1tnietvm w 
ciagu minlonvrh 5 lat nori kierow
nictwem oartii Dotrzvmane zosta
ły wszvstkle obietnic'e <kładane łó
dzkim robotnicom orze'Z tow Gier
ka oorlczas dotvchczaso11.-vch spot
lcań i konsultacii. 
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lodzi anie . zamanif es to wali Darzymy partię i jej kierownictwo 
wolę twórczej pracy dla Ojczyzny szacunkiem i zaufaniem 

(Dokończenia „ str. 1) czątkowaneJ ~ VI Zjeł.dzie l kon· PZPR, dla I ~ KC Edwar• 
aekwentnie kontynuowanej w da Giel'ka 1 rz11*1. I du!ym za• 

{Dokończenie ze str. 1) Nie moiemy pc.zwoU6, by flY• Te 1111me akcenty l'ln8.lazły sle w obunenlem va6wtone na wt-eh o uchwałach VII Zjazdu Partii. Od• niepokojeniem mbwiollO o ostatnich 
cłem kansultacjl polłłyoznyoh, któ- wystąpieniu robotnika ZPB im. wypadkach Dllruuenia porz!łdku cinamy sl41 i surowo poteplamy wydarzeniach w „Urusie" 1 Rado-

Taki~ l teiraz, W te~ nl~łatwej ry J~st najpcwaznieJA• EC!obyOQ J, Marchlewskiego Stanisława Ko-1 publiosnero, o ha6bilł.oYab et.ce• wszystkich tych, kt6r:sy tl&ł'aiill miu, domagajllc sle ;n:ykładne90 & 
~tuaoJi, .my - stWlerdz1ła Y'· naaeJ cleme>kraell wykorzyatywa- morowsklego, sach. z trybun wl-W)'eh padały dobre lmie narodu. WyrdamY głe· publicmego ukaranJa lll)rawc6w a-' 
Białoszewicz - łódzkie robotmce I ny był dla celów •ntypohklth. „Podejmowani dt>~ychestH prsez I >lowa naJosłneJsaego potępienia boki uacunek przywódcy całel!:o mlenek. W rezolucji 'l)Odkrełlano, 
dobrą pracą przy. war~:11btac~ ud'?· Zdajemy s<.>ble spriaw~ li 01Ji1łgnlęć, kierownictwo partii I rządu decy- ucz~stników rorllllCYCh sajś6, Pro. • narodu F.clwardowl GierkoWi za je- że lud:tie pr84V wojew6clztwa ze 
wodnić chce!lly• ze. n.•.kt i me. me Jakle s"POłeczeńl;two nMZe uzy11ka· sJe. - stwierdził on - doty~~,l!e blemy, kt61'e Apresentowano w g0 bezgraniczne odda'Ilie dla gpra- zrozumieniem przyjeb oroPozycjlt 
jest w s~ame zakfoc1c robotm<'Ze• ło w ostatnich latach. Sami uwt"· naJ:1.yw~tniej11z~ch spraw naszego projekoie rs!ldowYm _ słwlerdl111· wy klasy robotniczej I narodu, u rz!ldU w sprawie zmiany cen, uwa
go s~o~oJu. W . tę ~obotę w:ałr.i:a rzyUśmy, te słać nas ·n.a sukces l • kn&ju komml~wa.oe były zawsze !!! •no _ dotyClłl" naJ:ływotniejnyoh głęboki patriotyzm i troske o ludz- żaj1tc za celowe dalS'Ze kontynuool 
Obroncow PokoJu,. Jako ~yra~ PO· na postęp, Zawd::!~cu.my ~ mą- ! nło~ą . „1\.fa.rohlewsl!.iego". Dysk uto- i spuw bytu ntuodowero I musz!ł H:!e aprawy". Ta rezolucja podjeta wa•nie prac nad JeJ Wdrożeniem, 
parcia dla Po1.1tyk1 partu I Jej I dremu k~erownłctwu r.as'ZeJ .Pr.rlil I wall;smy nad nłmt n!era.z bardzo I być rozważane w atmosferse apo• na wiecu w Sieradzu najzwiężleJ 
sekretarza podJęła. czyn 1;rodultcyj- I postawie tow. Edwarda G1ei::ka. moono, •le il&Wae ze zrozumieniem I koju 1 powagi, w klimacie neczo- charakteryiuje uczuci& i myśli je- _,.~.HAZiZi~irłl[QlfQlfQ.!ZIJZI 
ny poza godzi!1am1 prac:i;. Nie pozwolimy tych sukc:es6w snł· I powali'•· Z takim samym uozu• •we!, konstrttkływneJ dyskusji. Jest co uczeshl.ików. 

ocenl6 I d~em6 to„oo robi dla ich postępu, J&ki osluamy w nw1ym cyl,fe, z myśla., że s ka.źdym rn- naJle:11szych, najbardziej odpowla· SIUEllNIEV\ Kolejna próba 
Łódzkie kob!ety p3trahą bn'W!em wec•yć. Nie pozwolimy ,;a.trzyma6 I mieniem przyjęliśmy dzlsle.ls:i:e de· to -oiezbędne dla wypracowania 

dobra partia i rz!łd. C'Lłonków ich kraju, klem będzie się nam lepiej iyło w d&Jlłcych kaideJ polskieJ rodzinie, 
kierownlcłwa cenimy - kontynuo- w tntlenłu łrodowlska naukowe- I nM'l.vm kraju!' konoepcJl Uczestnic:s1'CY w tutejsr.ym wiecu r d r • b I 
wała W. BiałoS'ZeWicz - sa ich ŻY• &'O i młocbleiy a.kademlckiej pra· MÓWią.c o osiągnięciach nu:zego • robot i . Z d ki h po rozy a onem 
czllwy stosunek do nas i nuzych pę sapewnlć kierownictwo ł6dz· 1Q<>łeczeństwa. robmnik budowlany I BmL\D• Zakła~Ó~ 1i:n.i::Skich,yrał~~':i~ I 
probl~mów. Ceni~y r,uię.ganie rad klej organizt:oJl partyjnej, łódzk• Edward Król raz Je:ttZcze 'POdkreślił I · "" ,,Syntexu'' 1 aiklerniewicltiej „za. 
W~aśme u robotników, J!lko do- klasę robotmos!ł, Komitet Cen· solidarnoś~ łódzkich budowlllJll. ych, „My, mlenkańcy Sierał!I&, ze- try", a także rolnicy wYrazili W nad L.;·lantyk"1em 
W:~d szacunku dla robotrucz.eJ opl- .t.-z:alny I I sekretana. o minej li wznoszących w trudzie drugą. no- brar.i na wiecu, wY·?a:tamy pełne imieniu 8wych zał6g i środowiska A' 
nu. Zdajemy sobie sprawę, ze w~e- nim gorącej solldarnoscl. woczcsnq Łódź z kierownictwem 1 J)01)arcie dla polityki "Dart!J zapo- J>OPllrcie dla 1>0litY1<i kierownictwa 
le zostało jeszcze do załatwiema. parlli. j rządu · · 
Swoje problemy najlepiej rozwil\· W tym samym duchu Mhiera.ll. Rolnik Jó~f Miksa wyra'1.lł tal, (f(JHllllHURlflflHIJUIUlllllllllHIUJDl!lflDllOllJlllJlllllllllJUllRIJll 

źe tak zasłużona dla polskiego rol-

f'H".mY.MV.m. W.mh'.hlV1 ~1=:~~fa1;~~s~:~!: Festiwal Opolski zakończony 

I R E z o L u c J A ~ w~!,:: 0::!~ łniwaml - po- I Jury postanowDo . nie przyznawac 
~ Wledział rui zakończenie - chleba 
~ zbierzemy w tym roku duło I 

My, zebrani na wiecu w robotniczej Łodsi, powodowani rłę· ~ wszystek damy do podzialu tow. t h gl; h g ; d 
boką troską o szczęście i rozwój naszej llGOjalisłyesneJ OJczY11- ~I E Gierkowi by dw:lelił go ts. 't Jak cz erec ownvc na ro 
ny, która oirromnym wysiłkiem ludzi 11raoy pod kierownictwem § · d~tąd spra,riedliwle. '/,yfYZYrny' na· J 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej osiąpęła tak wielkie ~ szemu pierwszemu gospodarzowi 
uznanie i szacunek w świecie, wyrażamy głębokie zaniepoko- ~ ddo sdrowla i wytrwałośel. Z Wa- w .obott sako6csył Ili• lł ltraJoWJ' resuwal Pol•kłeJ Piosenki w 
jenie i potępienie tych, którzy w dniu wczorajszym ośmiellli S mi towarzyszu Gierek Jest polska Opolu w koncercie pn. „Mikrofon l ekran" - zgodnie li tradycJlł -
się wykorzystać fakt konsultacji narodowej do chuligańskich, ~ wieś! wy1t„"pi·11 laureaci głównych koncertów oras wykonawcy, u.proszeni 
warcholskich i niszczycielskich wystąpień. . S W toku całego spotkania spole- przez"' komisję artystyczn~ festiwalu. Akompaniowała orkiestra Polskie• 

~ Wszelkie niegodne czyny, jakle miały miejsce w Radomiu. S czeństwo łódz.kie manifestowałlo pel go Radia I TV 11 udziałem kwintetu smyczkowego Opolskiej Filharmo-
~ Ursusie i niektórych innych zakładach pracy, potępiamy z eałlł ~ ne zrozumienie dla 'POlitYki part.fi. nil, pod dyrekcJ1' Andrzeja 1'r.za1kowskiego I Tomana Ocha.Iskiego oraa 
li; ostrością jako niegodne imienia Polaka. S ~l~ twórozej, spokojnej pracy dla „Bi& Band" PWSM w Katowicach. 
~ Zdecydowanie odcinamy się i pot.ępiamy wszelkie przejaW)' S dobra i ro?lkwitu naszej ojczyzn.v. Jury festdwalu, któremu prnwod- Ma&eJowt za piosenki! ,,.Jasna slecs-

W niedzielę wybrzete Iłowej Szko• 
cli w Stanach Zjednoczonych opuś
.:ił udaj11c się w samotną podró• 
balonesn do Europy 27-letnl Amen"• 
karu.n Karl Thoma11o z pochodzenia 
mieszkaniec RFN. Dzięki S.Unym, 
sprzyjającym wiatrom szybko zaczął 
się oddalać w kierunku starego 
kontynentu. Thomas zabrał ze sob!ł 
dwa homacy, kt6re zamierza przy. 
rz~dzlć w czasie podr6ty. Jest to 
jedyny :apas Jt110 potywlenis. Ba· 
motny podrótnik spodziewa się, te 
wyl4duje we Francji. Prz-ed odlotem 
pocałunkiem potegnała go jego 
24-letnia tona Michele, któr~ po
ślubił dwa mlelllcce temu. 

Dotychczas Udnemu z ustłują• 
cych przebyć Atlantyk balonem 
nie udała się te sztuka. Ryzykanc
kie próby poci~nęły dotychczas za 
sob11 śmier6 I osób. 

~1~ antyspołecznej, antydemokratycznej i antypolskiej działalności, S Dobitnym wYrazem tego staMW'i· n1C2:ył Mateusz Swlęctckl, po prze- ka - pletń Gelry" w w:ykonaniu 
~ Domacamy się przykładnego napiętnowania i ukarania wszy• ~ ska ł6dzk!ej klasy robotniczej sta- słuchaniu dwóch koncertów „Po raz HaUny Frąckowiak l zespołu „Ho- Uran· 

1
.,.. wupa..11.

0
, „ 

~ 11tkioh naruszających demokratyczne zasady obowillzuJąoe w S ła się przyjęta podczas sobotniego pierwszy w Opolu" orar. „Premiery kus". ftJ I( IJ lllr •• 

I
~ naszym kraju. Niech władza surowo karze tych wszystkich,, ~ spotkania burzllW)'mt oklaskami - Opole 16'', postanowiło tym ra· Nagrody ufundowane przes Mint-

Zł BM. któ.-zy w:akłócają ład l porządek społeczny. ~~ rezolucja, której projekt 'Drzedsta- zem nie przY1Z11awać czterech głów· sterstwo KuUUfY i Sztuki dla wy. 
Wyrażamy protest przeciwko tym, którzy mllClł spok6J w w.iła zebranym robot-nica ZPDz. nych nagród festiwalu. konawc6w - deblutant6w, preyzna-

naszym kraju, którzy nie oholl szczęścia naayeh dzieci, uśml•• § ,,Iwona" - Jadwiga Baranowska. PrzyZl)ano . trzy równorzędne na- no zespołoWl „Sebastian'" z Gdań- • Godz. s.~. sJ. Ko$Cluszk1 10ll. 

I chu matek i spokojnej starości tych, którsy oddali lata swero § ~k~;t rezolucji zam1escz.amy o- ~~'r.y:_ ~::~:~:fanii':~;:.cl~ 1:;. =~Ćh d!:!:wie;p~~~ z "~!~!,~w~c ..:;:: =~~~a~:_w~du0~~eii~mfl·~~: iycla w walce o wyzwolenie i rozkwit Polski. S drzejoWI! Rosiewiczowi - autorom cławda. ła puewiezlono &o do S2'pita>a tm. 
Zapewniamy kierownictwo partii, osobiście tow. Edwarda ~ Niezwykle podniosłym, Jednoe•lł· piosenki „Nie kuploi dzieciom sa- Sonenber~. 

I Gierka oraz kierownictwo rządu I tow. Piotra Jaroszewicza, te ~ cym ogromne n:esze zebranych w neczek" t „Zenek blues" w wyko- Nagroda specjalna Komitetu d/s I 
1 d . • t i . 6d t l'd ki s~ patriotycznym l obywatelskim po- naniu Andn:eja Roslewlc1a, nagro- Radia I Telewizjł przypadła .Janowi • Godz. '7.45. ul. Swierll'Z~ ~ wszyscy u zie pracy naszego mias a woJeW z wa o z ego §~ czuciu społe-neJ jedno~-1 stało n·ę dę pre··ydenta rnisata Opola - An· Cichemu z Big-Bandu katowickiej . !to 2. Idąc chodnikiem POtknął się o ~ widzą l doceniają ich ogrumną troskę o coraz. lepsze iycle lu- ~- "" ~ z pryzmA piachu Józef s 1 uderzył 

~ 
~ zakończenie wielotysięuznej mani- drzejowt Sobles~iemu ł Stanisławo• PWSM za arantację piosenlr:i · " a• „ · . dzi pracy. ~ f t Jl ł • t r., d . wl Grochowiakowł - autorom pło- pachniało lałO" wykonanej przez gł-0w11 w jadącą .. Skodę". Z uraza. Zapewniamy, ie klasa robotnicza, wszyscy ludzie pracy do· § es ac spo eozens wa o 11 PO•j senkl „Dzieli przed udelll" w wy- grupę „Sebastian". mi cuuki przewle~ooo 10 do S?llX S łozą wszelkich starań, aby dyskusji nad dalHlł poprawił 11ytu- przez odśpiewanie najpięknieJsze konaniu Stefana zacha, nagrodę Nagrodę Sl!lslriego Klubu Jazzowe- tała im. Kopern4.ka. 

~ acji w naszym kraju towarsyszył ryłm pracy maszyn, na• ~ pleśni wszystkich Polak6w - Ma- Rady Miejskiej Federacji SZMP au- go za debiut. prr.yznano siostrom • GOOz. 10.40. llkrzyt.owanle uli.et 

I 
szych rąk l umysłów. ~ 1urka D•browskiego, hymnu naro• torom .J~fowł &krsekowł l .Janowi .Jadzi I Zwie Oal~ak. Pablamck·leJ I Sta.rorudz.ll:iej. ·Me u. 

Zapewniamy Was Towarsyszu Gleuk, le nie J>OllWOllmy wy. § dowero PRL. (er) M'm!YL)?)'; szanował pierwszeństwa przejazdu 

!~E.qi~5:::::~~:;::;-: I.Nikt i nic ;f~,~~f~~.; ~~~:~~ ~ .Klasa robotnicza, wszyscy mieszka!cy n&Mero województwa ~ PabfanicltieJ . i Rudzkiej. Przecho-

~;;.n:,:.~:''!.~.~··- ... ""' ~1w osiągni„cil. ambitnych celów ~;~:t~łłf~~~ 
y 27 BM, 

temy , 'w atmosfer1e spokoju I głos kolejn! m6wcy, Robotnica 
zaufa.nla. Potępimy kaZdego, kto ZPB im. F. Dzierżyńsk.lego 
będzie chciał nasz spokój zakłócili. ~a.ri&nna Piotrowska · i>OWied2llała 
Występując w imieniu zgierskiej m. in. - ,,My robotnice ,,Dziedy6· 

klasy robotniczej legitymującej &ie sklero" budujemy Polskę naszą, 
boga.tą tradycją ruchu robotnicze- pr&cll. przez udział w budowie 
go, robotnik (obecnie rencista) Za- 1 boisk, domów kultury, nowych mie 
kład6w „Boruta" Marian Zarzycki szkań, coraz zasobnleJszej Polski. 
p.odkreślił, że jedynie twórcza pra· Dlacz~go w na.szym Imieniu wy. 
cą zbudować możemy lepszą przy- stępuJą, elementy nie mają.ce z na-
szłość ojczyzny. mi nic wspólnego? 

Nie możemy zgodzić się jednak Postęp w kraju ooenia6 możemy 
s obecnościtł wśród nas ludzi dba· Po nas i naszych dzieciach. Kto 
jących jedynie o własne korzyści, 11atem dał tym ludziom prawo wy
usiłują,cyęli. roztrwonić to, oo w stępowania w moim i moich kole· 
ciągu 30 lat zbudowała twariymi i&nek Imieniu? My chcemy budo
rękami kla.sa. robotnicza. Nie ma wali, zy6 lepiej, Chcemy w •poko· 
miejsca wśród na.s dla warchołów ju przemyśle6 wszystkie atoJl\Ce 
I złodziei. Solidaryzujemy idę li prw:ed nami łrudile sprawy." 
Komitetem Centralnym I Jego I 
sekretarzem tow. Edwardem Gier
kiem. Tylko twórcza spokojna pra
ca pozwoli zbudować nasz kraj Je· 
azcze piękniejszym i w:asobniejszym. 

Z kolei w imieniu środowiska 
naukowego, młodzieży akademi
ckiej i pracO'Wilików łódzkiej służ
by zdrowia głos zabrał prof. AM 
,._ :i. RożnieokL 

- .Jako lekars, pracownik nau• 
kowy zawdzięczaj'°y swój sukces 
Polsce Ludowej, z goryoz• l ta
lem przyjąłem wydanenla w Ra· 
domlu I Ursusie. Rj)bl1' to ludzie 
nieodpowiedzialni, godZ!lCY w po
rządek społeczny, w zdrowie I Ź:V· 
cie obywateli. 

Nutęipn.le wYstąpil przewod.niczą.
cy RŁ FSZMP - Mirosław Cze
sny. 

Mówi się o nas - powiedział -
:te jesteśmy ;przyszłości• narodu, a 
przeoieź stanowimy Już dziś powa
żną cz-.stkę jej teraźniej57:ości. W 
naszej ludowej oJClłlyźnie 1doby
waliśmy wiedzę I :sawod, by móc 
praoowa6 dla społeozt1ństwa. Za· 
smuolło nas, te znala1ły się niell· 
ozne wprawd:sle, ale hałaśliwe 
gnpkl młodzieży, kt6re pi;zyllłOZY· 
ły się do krytykanckich polemik I 
ehul!rańsklch wybryk6w. My mło-· 
ilzl, nie dopuścimy, by nleodpo• 
wiedzialne jednostki przeszkadzały 
pracować uczciwym luduom, 

(Dokończenie ze str. 1) 

ile szkody, drimiat6w i tracedil przyniosły w prze
szłości naszej Ojczyźnie warcholskie. &Zlachecki• 
veta. 

Z troską i bólem używam tych porównań. Ale 
jakże inaczej można mówić o tym, co zdarzyło si4t 
wczoraj w Radomiu, gdzie rozwydrzone grupy po
spolitych awanturników poczęły demolować miasto, 
rabować sklepy, mienie społeczne, podpalać samo
chody. 

Trudno mówić mi bez poczucia wstydu jako Po
lakowi, o tych - wyzutych z jakiejkolwiek uczci· 
wości i godności, przywiązania dla własnego kraju. 
jeżeli pragnieniem ich jest nie praca i porządek, 
a chęć niszczenie. tego, co z takim trudem w tym 
kraju s~worzyli nasi ojcowie i my tworzymy. 

Wstydzić się powinni ci robotnicy z Ursusa, któ
rzy dali się sterroryzować łobuzom i chuliganom, 
wystawiając smutne świadectwo sobie wobec kra
ju, a nam Polakom wobec świata - niszcząc i de
molując tory linii kolęjowej. 

Nasze miasto cechowała twórcza praca, klimat 
zaufania i poparcia dla propozycji rządowych. Nie
stety i u nas trafiJi się nieodpowiedzialni ludzie. 

Jest taki mały oddział Zakładu Hydrauliki Si
łowej przy ul. Strzelczyka, gdzie przerwano prac'= 
i usiłowano wymuszać na innych sąsiadujących za
kładach, aby również przerwały pracę. 

Jak czują się dziś pracownicy tego oddzlałuT 
Niechaj wszyscy cl, kt6rym obce były sprawy 

rozwiązań wynikające z troski o przyszłołć kraju, 
a pn:yświecała im wyłącznie idea szkodzenia na
szej Ojczyź,nie, mają świadomość, że za te hańbią
ce irn.ię Polaka czyny - towan:yszy im powszech
ne potępienie i wzgarda społeczeństwa. 

!wracam się do was drodzy towarzysze i oby· 
watele, aby a wypadków wczorajszeio dnia wy
ciągnąć na przyszłość wnioski. 

Nie można godzić się . z tym, ab:1 aieodpOWie
dzialne elementy, chuligani, narzucali krajowi i 
społeczeństwu - czym ten kraj i społeczeństwo ma 
być dziś i w przyszłości. 

Jest potrzeba, drodzy zebrani, aby nad sprawa
mi, o którycb dziś tu mówimy, głęboko się zasta• 
nowił każdy obywatel nasze10 województwa, każ
dy kolektyw pracowniczy. 
Wyciągnijmy do końca wszystkie Ił tego nauki. 

Pędźmy poza bramy fabryk mącicieli i kołtunów. 

· TOWARZYSZE I OBYWATELE! 

Pragnąłbym gofllco t serdecznie podziękować tym 
wszystkim ludziom ·pracy, załogom, które z peł· 
nym zrozumieniem w toku wytrwałej pracy przy 
swych warsztatach, dali wyraz zaufania i popar
cia dla kierownictwa partii i państwa i osobiście 
dla I sekretarza Komitetu Centralnego towarzysza 
Edwarda Gierka. 
Tysiące telefonów I wypowiedzi ludzi pracy w 

dniu dzisiejszym, powodowanych gł(:boką obywatel
ską troską o sprawy kraju są. gwarancją, potęż
nym kapitałem politycznym, który sprawi, ze nic 
I nikt nie będzie w stanie nas zatrzymać w osią
&nięciu ambitnych cel6w, kt6re sobie wytyczyliśmy. 

Jakie ~leniła się i zmienia nasza Po~ka, na
•ze miasto i województwo. Jakże one pięknieją. 
Jesteśmy głęboko przekonani, . ie z całym zapa
łem serc i umysłów nadal będziemy wytrwale i 
ofiarnie · pracować, aby jes.zc:ie szybciej rozwijała 
się Łódź i wojewód~o dla dobra całego kraju, 
dla szczęścia naszej umiłowanej Ojczyzny. 

pada powiedzieć o wyborach coś więcej, 
chociaż ma się świadomość, że w mo
mencie dotarcia gazety do rąk Czytelni
ków radio być mo~e znać będzie wstę,pne 

przez niemal p6ł wieku pod rządami Sa· 
lazara. 

Niewiele wiemy o jego programie po· 
litycznym. W zasadzie ogranicza się pod
cza1 pn:em6wień do zapewnień o woli 
utn:ymania zdobyczy rewolucji goździków 
oraz o swej niechęci do starego, faszy
atowskiego reżimu. Natomiast dość mgła
wicowo WyPowiada się komu zamierza, 
gdy zostanie szefem państwa, powierzyć 
misję utworzenia rządu. Przywódca so
cjalist6w Soares nie dopuszcza myśli o 
sojuszu z faszystowską CD-S, która s 
lrolei na taki układ ma ogromną ocho
tę, argumentując, nie bez słuszności, że 
skoro socjaliści mogli być sprzymierzeli
cami w kampanii prezydenckiej, to moż
na to przedłużyć i razem współrządzić. 
Nie sądzę, by udało się faszystom ten za
miar zrealizowa~. 

D 
zlennikarze specjalizuj"cy się w 
„sprawozdawaniu wyborów" mieli. 
tylko krótką chwilę wytchnienia -

· wybory we Włoszech zakończyły · 
się w poniedziałek, a już w następftlł nię°'. 
dzielę trzeba było zameldować się w Li:s· 
bonie, gdyi w Portuga.lil wyznaczono na 
ten właśnie dzień wybory prezydenta re
pu bliki· 

wyniki. 
Sytuacja jest o tyle korzystniejsza, niż. 

na . przykład w wypadku wybprów we 
Włoszech, że znamy głównych bohaterów 
„wyborczego dramatu" i wiemy kt6ry z 
nich ma największe szanse zdobycia fo
tela prezydenckiego. Mam na myśli gen. 
Eanesa, popieranego przez przedziwnych 
sojuszników. Otóż do oddawania głosów 
na niego nawołuje z jednej strony par• 
tie. socjalistyczna, formalnie nadal opo-

Znacznie zmalały szanse premiera Aze
vedo z uwagi na atak serca i pozosta
wanie do dziś w szpitalu. Formalnie nie 
wycofał on swej kandydatury, co więcej 
- pl'Zemawiający w jego imieniu brat 
Eduardo zapewniał dziennikarzy, że cho
ry podtrzymu:je swe dążenie do uzyska
nia nominacji na premiera, jednakże Ist
nieje przyipuszczenie, iż premier nie od· 
zyskał jeszcze przytomności. 

wiadająca się za zachowaniem postępo- Do grona poważnych kandydatów aall-
wego profilu państwa, z drugiej zaś jaw- cza się też Octavio Pato, wysuniętego przez 
nie faszystowskie CD-S (Centrum Demo- partię komunistyczną, kiedy to zawiodły 
kratyczno-Społeczne). Dopełnia tego pr6by dogadania się z socjalistami co do 
triumwiratu Partia Ludowo-Demokratycz- wspólnego kandydata. Prowadzi on pel-

. na, ril!Prezentująca burżuazję portugal• ną rozmachu kampanię, wiece s jego u-
ską. działem ściągają tysięczne tłUmy, pod· 

Socjalikl ezuJ~ się trocłtc nies"'o}o w czas których widzi się, jak to podkrełlił 
takim towarzystwie, ale na wiecach jeden z angielskich dziennikarzy, sile por-
przedwyborczych nie da się uniknąć sy- tugalskich komun!st6w. Sam Eanes pny-

Znów znalazłem się w niezręcznej wo- tuac]i, kiedy te przedstawiciel tej partii znaje, że Pato stał się najgroźniejszyro 

mentarz piszę w niedzielę, kiedy to mam 

Moie slę zdarzyć i tak, że niedzielne 
wybory nie wyłonią prezydenta, cdyź do 
m;yskanla nominacji potneba "DOnad 150 
proc. oddanych g1os6w. Jełll sic tak sta
nie, nast4pi powt6rne cłosowan!e z u
działem dw6ch najsilnlejnych kandyda· 
tów. ~ 

bee Czytelnika sytuacji, ponieważ ko· siedzi na teybunie obok reprezentanta rywalem, ale wyraia jednocześnie prze-
przed sobą zaledwie pierwsze meldunki faszys_tów, zwolennika dyktatury typu konanie o swym zwycięstwie w oparciU § aget<cH prasowych o frekwencji, a wY· takiego, w jakim Portugalia pozostawała o wymienione trą pertle. HENRYK WALmn>A 

~..W-AV#'A"...V.H#'.H#'.&VAY~A"AYAHW'AY~UA'"AYH&iiZ~iZlifdiiZ~iZ~V4'~~~~iiZ 
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• Godz.. 10.30, ul. Kopernika ts. 
Wyskoczył z jadlłceito tra.mwaJu li• 
ndi 8/3 JIN'osław P. 1 upadł dMna• 
j11c · złam.ani.a. nogi. Przebywa w 
Szpitalu im. Brudzlńskie&o, (m) 

DZIEi 
łłlBSIB 

W 180 dniu roku słoiice wze
. szło o rodz, 3.17, zajdzie zaś • 
20.01. 

Imieniny obchodzą 
Ireneusz, Leon 

Dyżurny synoptyk 
w dniu dzisiejszym dla Lodzi 
przewiduje naste1:iujaca DOKode1 
zachmurzenie małe. Temperatu• 
ra od 'Ius 12 do plus 29 st. C. 
:Wiatry słabe s kierunków za• 
chodnich. 

Ciślllenle o 10dz. 19 - '752,ł 
mm. 
Najwyższa zanotowana wczo

raj temperatura wynosiła plus 
29 st. C. w cieniu, 

Ważniejsze rocznice 
1945 - Utworzenie Rządu Jed
ności Narodowej, 

Taka sobie myśl 
Kosmetyka - nauka o kosmo

sie kobiety. 

Uśmiechnij się 

- Gctyby nie te kobiety. mó&I· 
97 byc1 awiasel.• naaz•o bnba. 



Mistrzowie jako grupa zawodowa ni gdy dotąd nie dyspon.owali dokumen· 
tern, który można by porównać z Kartą Praw i··Obowiąików Nauczyciela", ale 
to co w ramach usprawnienia zarządzania gospod_arkq ostatnio ujęte zostało 
w jednolite przepisy, przyczyni się z pewnością do wyraźnego podniesienja 
rangi tych grup pracowniczych. bez względu na rodzaj branźy i charakter nad 
zorowanego odcinka produkcji. Dobrze się też stało, że dokumenty rządowe 
od niedawna obowiązujące, powstały w wyniku wieloletnich doświadczeń - wy
nikających z pracy dużych, najlepiej zorganizowanych zakładów z mistrza.mi o· 
raz wielostronnych pogłębionych badań placówek naukowych branżowych o
środków ekonomiki i organizacji pracy. 

Po mistrzowsku 

Do zakładów łódzkich, które do rl}li mistrza i 
form wspótpracy tego kierownika szczebla pod-
11tawowego z zarządem przedsiębior~twa przywią_ 
zywały i nadal przywiązują szczególnie duze zna
czenie, należy łódzka „Elta". Gdy ?aczęła obo
wiązywać uchwała nr 21 Rady Ministrów ze sty
cznia 1976 r. „W sprawie obowi11.zków ł uprawnień 
misłrzliw w za.kładach pracy", dyrektor naczelny 
„Elty" W. Niczyporuk w swym lroleJnym wew_ 
nętrznym zarządzeniu, mógł przy zalec·eniu stoso
wania jej zasad powołać się na wzo:-rowy zakres 
zadań kadry mistrzowskiej, który w „Eleie" wl>ro
wadzony został już w czerwcu 1974 r. 

A więc już wtedy w zakładzie oceniono wielo
letni model obowiązków i praw mistrza za przesta
ł'zały i nie zdający w praktyce życiowej egzaminu. 
Coś specyficznego, złożonego. a jedaarześnie ele
mentarnego musi być w pozycji mistrza w zakła
dzie pracy. skoro od lat modelowaniu sylwetki 
mistrza zbliżonej do idealnej i zasarlom jego fun
kcjonowania zbliżonym do bezbłędnych, poświęca 
si, tak wiele uwagi. 

1'11STRZA ZWANEGO KIEDYS MAJSTREM 

eo przy obcym pochodzeniu wyrazu, cznacza . do~ 
1t.ownie to samo, nazywa się chętrue ba.rdziej gór
;110lotnie - oficerem, kapitanem, zawiadowcą pro
dukcji. Zupełnie niepotrzebnie, gdy:il nilj te prze
nośne, bardziej w hierarchii społecznej wynies~one 
określenia, dodadzą rangi ł powafania jego pozycji. 
a zupełnie coś innego. Poza tym cóż może być 
bardziej zaszczytnego i dającego P!'łną gatysfakcjtł 
moralną jak określenie kogoś mistrzem tego, co 
liObą głównie reprezentuje. 
Zaglądam do instrukcji mistrzow~kiej „~lty" z 

1974 r. Główne obowiązki na tym stan1,wisku :_ to 
planowanie, organizowanie, motywowanie, kontrolo
wanie, szkolenie i doskonalenie udr. Jest jeszcze 
problem zabezpieczenia mienia powierzonego opie
ce mistrza. W sumie zespół spr!iw, ktnry z pra
cownika awansowanego od warsztatu, czyni czlo. 
wieka zobowiązanego do podejmowanla codzie,nnie 
wielu trudnych decyzji, znajdującego Sil'; nieustan
nie na dwoistej, a więc niełatwej 'Jpotecznie po
zycji mi~zy podwładnymi i pr~łc.tonymi, co. w 
często powtarzających się i: racji organizacji pra
cy i stosunków międzyludzkich sytuac~i k.onflik_ 
towych wymaga niemałej wiedzy 1 do~wladczenia 
i to nie tylko zawodowego lecz J życiowego. 

Rola mistrza jest tym trudniejsz!I im bardziej 
nowoczesne i skomplikowane pro~e~y wytwórcze 
realizuje :11espól mu podległy, im włęcej w nim 
Judzi o różnym wykształceniu, shżu i wieku. Pod 
tym względem „Elta" łódzka jest S'ZCzególnie re.o 
prezentatywna. Mistrz działający zwykle pod pre
sją zadań .doraźnych czy dlugofalowy<"h. wszystkie 
decyzje podejmować musi i.,-. <1 l>l:"esja cz::i~u. A de
cyzJe te podejmuje jednoosobowo, na wlasny· ra
chunek, narażając się często jednej lub drugiej 
stronie. 

Jeśli przy tym bardzo czesto ~ie zdarzało, że pod
legły mu ślusarz czy spawacz zarabiał kilkaset zło_ 
tych więcej, nie potrzebują<' się wykłN·ać z róż
nymi komórkami przedsiębiorstwa. k~orych niedo
magania rzutowały na efekty pracy c3łej grupy. to 
trudno bylo nieraz przekonać kandvd::itt'w na mi
strzów, że ich awans zaspokaja nie tylko .potrzeby 
za.kładu, lecz także ich prywatne 'l~Piracje zycio •. 
we. Nierzadko taki awans przyjmowany był jako 
niepożądane obciążenie, zmiana oozycji z lepsze} 
na gorszą, bez wyraźnych perspektyw. 

PODOBNIE JAK W „ELCIE" 

w wielu Innych wiodących zaklada.:h podjęto wv
silek organizacyjny w celu odbudowania autory
tetu mistrza i podniesienia jego rangi w zakłado
wej społeczności. Mówiac o kilkuletnicn · doświad-

a 
czeniach zakładu w pracy z kadr!\ mistrzowsh 
sekretarz ekonomiczny KZ PZPR - Leszek Ro
siński rozważa: „Pracujemy z grupą 89 mistrzów. 
Kafdemu z nich podlega grupa około 30 pra
cowników. 73 proc. kadry . mistrzowskiej to lu. 
.dzie w wieku 30-50 lat. A więc z a~żym doświacL · 
· czcniem I stażem pracy w zakladde. Znacznie niż
szy staż posiada ta kadra na. stanowiskach kie
rowniczych. 

A.i ł9 proc. nie m11- jeszcze 5-letnlcgo atażu, a 23 
proc. posiada ata,ż mistrzowski 11oniźej 10 lat. Jest 
to efekt znuznej płynności ka \r na tych stlllllo_ 
wiskach, wynikający u nas. tak jak aiJzie indziej 
z dysproporcji mięlizy wymaganiami a uprawnie
niami i przywilejami". 

„Osta.tnie posunięcia w polityce kadrowej pl)'l:
woliły nam .szerzej rozwinąć kierunek korzystnych 
zmian w przeobrażeniu roli miRtrza. a przede 
wszystkim w zwiększeniu jego znaczenia w zarzą_ 
dzaniu zakładem pracy. Od mistrza ~ako kierow
nika i wychowawcy. odtąd wymag3ć się będzie 
w~sokich kwalifikacji zawodowych i moralnych; 
ale jednocześnie umożliwi o:iię zweryfikowanej ka_ 
drze podniesienie w krótkim cza~ie niezbędnych 
uprawnień· zawodowych. Tym razęm stworzono 
podstawy do tą.kiej klasyfikacji W'łlorńw mistrza, 
że dążenie do awansu podbudowane iest także pro. 
porcjonalnymi bodźcami finansowymi. 

A więc - kwalifikacje, postawlł, 1posób hycla, 
ale i wynagrodzenie odpowiadaia~e wyższYm od 
przeciętnych umiejętnościom i obowiązkom. Po
wsi.:echne stały sie także te poszerzone uprawnle
nfa mistrzów w kiP.row:aniu ·no<l!;."!!lym zesoolem, 
które my w ,.Elcie" stosujemv od 1974 roku -
a wiec np. zgłaszanie wnioskó\V o przyznawan\19 
premii i na!!ród. snmodzielne ustalanie terminów 
urlopów i zwolnień. przedstawianle wntosków o 

·przeązereri:owanip lub udzi1>.lenie kar re!!ufamino_ 
wych, wydawanie optn!ł w sprawie przyjmowa
nia i zwalniania pracownlków z t1owier~onych im 
odcinkt'.iw pracy ito. A wiec nełny i~kl"ES upraw
nień. które kiedyś wykonywalv za IT'htrza inne 
korriorki organizacyjne. zost;iwiajac mu samo do
zorowanie przebiesm nrr:>dukcii. ~o ambitniejszej 
kPtirv nie mo!!ln satysfakcjono,vać". 

Pvtam o oddiwiek jaki uchwala „r ~1. ta ,.ml_ 
l'itr;r.owsk'I" ywnl<11a wśród samej zainteresowanej 
kadrv. M;m możliwnEć rozmawiania z ml~trzaml J 
nrzt>knn~nia ~ m!octszt>i i sfar~7.ej 5'P•1'!racli. którzv 
niezal<?źniP od sto,.,nia tru<innFri i tak staralihy sle 
awansowa~ z oasii zawn<'lowpj i r.?.v•tef notrzebv 
S'lrawc'l7.e'1ia samych siebie W. ró..;,m•ch niefa.twvch 
~vt1111cjach. !;tefan r.7.PCh mimo ~wvch 2R lat iuz 
n lat oracuie w .:'ElriP.". Jest wvchowanldl'm fir
mY. Mieczvoi!aw Wit>lsiak - ~tu~ar'1!-~p~wacz to 
t,;oowv .. starv wv!!a". br„n7.v maszvnowP.i a An
t<">'11 Bartc7.::ik mtmo młodec;ro iP.!7Cle wipkn. oe?
nl od„owiedzialna· fnnkcie starsze!!o mistr?.a w wy_ 
d„h.lp monta7.u aparatów. 

Ws7:ysr.v tr,,.P.j maia spr1>cvz(lW'łn<" ooitląvv na 
te,.,,'lt hl„sk6~' i ciPni 1unkeji mi~tr1a. Rad~a 
~'>bie , n'lskonal,; Zf' snr::iwami ontani~Rcjl or!lrv. 
N~uc:o:vli sie tP?: oo llr">.nv<'h ln•r::~ch stosow:ić 
!nc'lvwinmilne sn,.,Mbv ksztalt(lwani'ł sto~unk/\w 
mied:r.vlud>:kich. Swi•dcta o tvm 1.,.vniki w 7.akrP
sie OOT'lrawv dv~cvnlinv, ·wvdainn~~i l ;akfl.;cl. Onl 
trzei jak i inni snece. 'l'riri?:a ierlnak jako nrak
tvcy całv ':!E'Snńł spriiw. tilk7e t~nrP.tvczn:e oc,,.nianv 
:io:a naitrudniejszy. ti. tRkiel?e funkcjonowariia in
nvf'h działów nr?.edsiebiorRt"'a i k11ooorant6w. bv 
w krvt.vcznym mom1>.ncie reali7.'IC'ii pilnvrh ?::td~fi. 
probl<'m 7.anewnienia materiafńw i nar?.edzi dla 
r .vtmicznej pracy grupy mistrzow•ldt'!j nie odcia_ 
e~ł 1111~/!fj mi~t~~ M wla.lt~ iP.e'o ittrn·„·h cc0~ien
?w~i, f11nk~.ii. któryl'h donilnnwani1> sklada sie n::i 
dobrą atmosfere i wv~okie pfekty pracv kierowa
nego przez niego kolekt.ywu. 

Mie$zkanie artykU.ł 'pierwszej potrzeby 

o mieszkaniach - na tych ła-1 na izczęście jut od pt".nad · 3 · lat wódzkiej Spółdziel:li Mieszkanie. 
mach - pisaliśmy już nieraz. Naj pr_ojektanta nie obowiązujące_g~. wej - u inwestora, który ma prze-

. . . . . . . .. -, Mieszkania typu W-70, „Szczecin' cież prawo a talti:e i możliwośct 
więcej mieJsca l czasu poswięc1lis- a nawet „Dąbrowa-70" - to już wymagać lepszej pracsr budowla-
my samym projektom, wychodząc mie.!zkania o przyzwoitym metrażu nych? 
z założenia że dobry projekt jest 1 rozkła\izie (żadne tam amfilady, Dyrektor spółdzielni pokazał 

'd t ż t 1 . c:zy kuchnie bez :\til'm). Równo- nam coś w rodzaju grafiku: nume-
rzeczą po s awową. e us eru cześnie na Widzewie-Wschód bu- ry blolj:ów do oddania i stan za. 
budowlane w postaci np. źle po- duje się ostatnio mieszkania o je_ · awansowa11ia robót. nrafik ten jest 
łożonej listwy przypodlógowej, czy SZC2!e wi11:kszej powierzch'ni - tej co kilka ' drti aktualizuwany. Zaj_ 

docelowej. muje się tym spóldziekza służba 
niewłaściwego ustawienia pie11yka kontroli technicznej, lttC>ra obser-
w kuchni można je~ze:te jakoś po·- Mamy w~ęc w ZlLS9.diie mieszJca. wuje po.stęp robót na każdym e-
tem skorygować. t..lkator jest na- ni~. 0 dobrym ro~kładZle 8 mimo J;apie. Okazuje się, że można ja-

to ciągle jeszcze 0owody do narze- •·os·, ·e k · · · · 
łomiast bezsilny W.)tJec mikrosko_ "" c m1 sz ·ama p·Jgorszyc JUZ na 

kań. Mamy bowiem mieszkania etapie montażu ko11strukc}!. 
pijnej kuchni, w której oprócz pie- złej jakości, wynikają<-ej z wyko- NaikolorowieJ· wymalowana klat. 

k i 1 k · · I nawstwa . . Jakie są te usterki -
cy a z ewozmywa ·a me się n e dobrze wiemy: źle osadzpna stolar. lta s.chodowa nic ńie pomoże, jeś_ 
mieści, ·wobec kiszko„.ratych, . ma- ka okienna, wypa~zone drzwi, od. li schody będą -NYszc2erbione, a 
łych pokoi, w<Jbec mare'ńkiej ta- klejające się, niechlujute położone ~~l~!~:cer- P~!~~a~~ó::v~~;f~~~:~ 
z!enki s wanną, do której właś- płytki PCV, krzywe ś~iany, źle po- ci dotyczy oczywiś~1e robót wykoń-

«iżone tynki · itp., l'lie m"wiąc już o 
ciwie wchodzi się z przedpokoju otoczeniu domu· _ {O .rrzecież też c~eniowy~b - tutaj możliwości ta 
(do tej wanny oczywiście), itd. wpływa na pojęcie jak<"ŚCi miesz-' ·nie ogran1czone„. , 

Projektowanie takich lokali wy_ kania. Spółdzielczość dostr:i:e.gaJl\c trud. 
nlkało przede ws!y-stk1m z cia- Powiedzialo się ju!: a - pro- · ności budowlanych, nie zawsze dy
snego normatywu powierzchniowe- jekty "' lepsze.· Trze1>a powiedzieć: spom.ijących njezb~dnymi dodatka. 
go (od 5 do 7 m kw. pcwierzchni b - poprawić wyl:t<':mawstwo. Co ini (matęrial:ii: podłogowe, armatu
mleszkalnej na osobę), normatywu na · ten temat mówi się w Woje- ra, stolarka okienni!.) wychodzi z 

póltw 
dz.ieła 

ws órcą 
założenia, że należy wymagać ma
ksimum dobrej roboty tam, adzie 
to . jest możliwe. Stąd - ostatnio 
tn'{ające dłuższe odbiot)', stąd nie 
pr.zyjmowanie budynków, co do ja
kośąi których służba techniczna nie 
jest przekonana. 

DZięki kontroli 11ie tylkcr na •
tapla prac· wykończeoiowych, ale 
znar:znie wcześniej, w Kombinacie 
Budowy Domów iakwf'stionowano 
w irUdniu całą partie ścian osło_ 
nowych nie mający~ uezczelnienia 
futryn. Taki element zamontowany 
w budynku daje 'Zaś wiadome 
dla lokatora 1kut1tl. śriany osło
nowe wykańcza si~ w :tcmblnacie, w 
cieple, pod dachem... Nie ma więc 
obiektywnych powodńw by elemen
ty były zlej jako9ci. A jednak O
statnio kilka budy:ików zgłoszo_ 
nych do odbioru ptzez Kombinat 
na Retkini, z;ostało ~akweationowa
nych przez spółdzielC?.ość. 

W Wojewódzkie} Spółrfaielru Mle· 
1zkaniowej usłyszałam mamienne 
zdanie: inwestor ale moie być ki. 
blcem, musi być wspóltwórCI!, dzie
ła. Czy WSM jest takim współ. 
twórcą? 

Chyba tak. Lódzki wykonawca 
nie martwi się np. o małą archi
tekturę w osledlaeh. Zajmują silł 
tym •półdzielnie. Ponac'ltc wszyst
'kie domy kultury zbudowano sy
stemem gospoda,rskim - spółdziel_ 
czość organizuje wlastte zakłady 
remontowo-budowlane dla konser
wacji swoich zasobów. 

Spółdzielczość nie ma nic prze
ciwko temu. by w przypadkach u
zasadnionych lokatorzy sami si:trZĄ
tali sobie mieszkania. Ale niechże 
to b~dzle sprzątame, a nie_. wy
woźenie gruzu. Trudno obarczat 
też lokatorów odrqbianiem błędów 
popełnionych przez b11dowlanych. 
TrUdno kazać loka torowi myć po
dłogę, jeśli np. wyl\:o.nawca naj_ 
pierw położył lentes:, a potem do
piero tynkował ścia11y. r.atwo so
bie więc wyobrazić jak ta wykła. 
dzina !entexowa wygląda .•. 

Spółdzielczość chce pomóc i chce 
współdziałać. W niejl!('loej kwestii 
doszło zresztlł ostatnio do porozu
mie!lla z llOWlł dyrekr.J11 Kombina
tu Budowy Domów, Ale spółdziel
czość zaczęła od poCl'Zątku - tj. 
od zwiększenia, wymagań. 

· A. PONIATOWSKA 
·-:-:<~'='7"~l'm1~~~::n:-.~~;rr-::~~ 

I Zofia Tarnowska I HISTORIA PEWNEGO STAWIDŁA ... 
H enryik T. - mieszkaniec Sulejowa - posta

nowił odwiedzić w niedzielę, 23 kwietnia 
br., swoją matkę zarnies21k:.alą w Kałku. Za
brał ze sobą sprzęt wędkarski z zamiarem 

poświęcenia nieco wolnego czasu na łowienie ryb 
w Podk:.ałku na rzece Strawie. Zjawił się tam oko
ło południa, na moście obok za;pory wodnej. Węd
.karzy było wielu. Okres tarla s.rezupaka i grupo
wania się płoci .sprzyjał połowom. Rzeka rozga
łęzia się tu w dwie odnogi tworząc rozlewisko. 
Na obu jej ro.zgalęzieniach, przed ponownym ?<>
łączeniem się w jedno koryto, zbudowane zostały 
J?rzepu.sty celem zatrzymywania w roz.lewisku osa
dów ściekowych spływającyeh Strawą. 

Hem·yk T. zauważył n.a moście oOOk zapory mie
szkańC<i Podkalka Antoniego Kulbata obserwują
cego wędk,arzy. W pewnym momencie usłysz.al jak 
Kulbat mówi: „dopiero teraz będziecie łapać sobie 
t"ybki"... Mówiąc to począł unosić stawidła zapory 
dużym drągiem: Rybacy zauważyli, że do CŁy.stej 
części rzeki za zaporą przedootaje o;ię bardzo bru
dna woda o olbrzymim zagęszczeniu. Po chwili 
wydawało się, że woda zaczyna się · gotować, 11a 
powieru:htnie wydobywały się bańki. Kil:ka minut 
!Później zaczęły wy.plywać duże ilości śniętych ryb ..• 

• „ • 
26 kwietnia do Kome.ndy MO w Piotrkowie wpły

nęło pismo· od prezesa Kola Polsikiego Związku 
Wędkarskiego w Piot·rkawie informujące o wyda
iI'Zeniu, którello skutkiem było wytrucie około 3 ton 
Tyb. Prezies kola prosił o wszczęcie postępowania 
karnego w sto.sunku do Ku.Jbata. 

Prokuratura Wojewódzka w.s.zczęła dorh..xizenie. 
Rychło okazało się, że .skutki prze.stę~z:ego czynu 
35-letmiel(o mie.s.7Jkańca Podkal:ka mają o wiele 
aroźniejsze znaczenie dla środowisk.a. Pr.zeprowa
clzono badania fizyko-chemiczne wód Strawy, Lu-

ciąży i Pilicy w wielu punktach. oto niektóre u
stalenia: „wody rzekł Lucląży poniżej dopływu 
sirawy w okolicy restauracji „Sielanka" należy u
znać j111ko najbardziej zanieczyszczone I praktycz
nie za.mienione w kanał ściekowy" ( ... ) ,,Skutki 
zanieczyszczenia tak w stosunku do or&'a,nlzmów 
zwierzęcych jak i roślinnych będą odczuwalne je· 
szcze przez kilka miesięcy szczególnie \V rzece 
Strawie i Luciąży". 

Szacunek strat w gospodarce rybnej we<ilug obli
czeń eK.spertó'w z Zarządu Okręgu PZW w Lodzi 
opiewa na okolo pół miliona złotych. Zatrucie ob
jęl-0 bardzo ważny dla gospodarki rybnej odcinek 
wód: naturaLne tarlisko dla sz-czupak:.a i płoci 
wchodzących tu ze zbiornika sulejO'WBkiego. M. in. 
!!traty w i•krze sz.czupaka wynoszą 10 milionów 
sztuk. Wartość zarybienia potrzebnego na restytu
cję pogłowia wynosi w narybku: 300 kz szczupaka, 
500 · kg płoci, 50 kg karpia. 
Są też straty i skutki iru1ej natury: zanieczyszcze

nie zbiornika wodnego w Sulejowie, z którego po
bierana jest \Voda pitna dla Lodzi. Prokurator w-0-
jewódzki w piśmie do wojewody Informuje m. in.: 

111a tle prowadzoneao śledztwa ujawnił sie taikt 
bardzo prowiwrycznego ?.abezpieczęnla przepusta
mi osadów spływających r.zeką Strawą do rozle
wiska. Za3tawki drewniane na pr.zepustach umo
cowane są przy pomocy drutu i podniesienie ich 
.nie sprawia żadnych trudności. Istnieje obawa, że 
1podobnie jak to uczyni! 25 kwjetnia Kulbat - za
stawki mogą podn.ikść inne o.roby. 

Zastawki mogą też ulec zniszczeniu z przyczyn 
obiektywnych (przegnicie drewna, przerwanie w 
oorze <łe$Z-czowej przez wodę), a wynikiem będzie 
w końcowej fa.Zlie zanieczyszczenie wód zbiornika 
sulejowskiego. („.) Konieczne jest podjęcie w try
bie pilnym niezbędnych przedsięwzięć, które by 
eliminowały stan zaerożenia„. 

W a~cb sprawy znajdu~ &ię m. in. pi&no Wo-

jewódzkiego Zarządu Inweetycji Rolniczych w 
Piotrkowie Tryb. informujące, że ,„ .. urZ11dZMi& 
piętrzące na rzece Strawie w miejscowości Kałek 
nie si\ administrowane orzez Zan~. Wedłur wy
wiadu przeprowadzone(o w terenie, były one wy
konane dla potrzeb .dwóch młynów aktualnie .nie
czynnych. Na przedmiotowym odcillku rzeka.. nie 
była regulowana przei. WZIR i nie ma łam iacl· 
nych uru,dzeń melioracyjnych." 

• • • 
Antoni Kulbat wyjaśnił m. in.! „ ... eh~1;>a . w 1970 

r. prezes Kółka Rolniczego w Podkałku-Korytnicy 

przyjął mnie na członka tego k.óŁka. Pracowałem 

tam ja·ko robotnik wykonując 16żnego rodzaju pra
ce fizyczne jak koszenie żyta, atawianie mendel
ków. młocka. rozsiewanie nawozów itp. · Roboty 
""'YkonyWalem po powrocie s pracy zawodowej w 
Piotrk<>wie. Zawsze w porze wiosen11ej .spuszczana 
była woda z ro.zgałęzienla rzeki Strawy. Te.ren ten 
należy do Kółk.ą Rolniczego w Podk.ałku. Ląkę 

ir;najdującą flię między tozgał~enl.ami upramia 
mieszkaniee wsi Uszczyn: 

Jak sobie przypominam, chYba piee albo sześć ra
zy ;;opu.szczałem wodę przez podnie&ienie zapory, 
czyscilem przy moście ujście z nagrom.adz.onych 
tam patyk.ów, a następnie ustawiałem etawidla. 
Każdorazowo otrzymywałem polecenie od prezen 
D. (2lmarł w 1974 r.)„." 

Z zeznań jednego ze świadków w,tdar.zen1a · • 
2.5 kwietnia ,„ .. od strony Podkalku preynedł ' ma
ny mi ~sobiścle Antoni Kulhat.· WldZ114! Ja44ł!9P 
po łl\ce motorowerem· mętczyzn• u.cqł ,aa aie1• 

krzyezec'!, te niszczy trawę. Mówił, te wędkarze 
nie tylko ' nisflllZI\ trawę przez zagniecenie, ale ko· 

.Pil\ doły na 11!,ce w pos1111kiwaniu robaków. 

Następnie Kulbat będri,c m<>cno zdenerwowany :n.a 
rybaków powiedział, że ,,skończy z łowieniem ryb". 
Nadmienił, że w roku ubiegłym spuszczał on wodę 
na Strawie i w ten aposób poobyl się wędkarzy .• .'' 

Z l)isma Za~du Okręgu PZW w Lodzi: „„.jest 
to już drugi tego rodzaju przypadek. W 1975 r. 
zatruto w ten &'PQ&ób rzekę Luciążę, a n.a pismo. 
jak.ie akierowa,liśmy w tej sprawie do władz, nie 
otrzymaliśmy odpowiedzi ( ... ) W okiresie tarła 

wędkarze przy udziale MO i ORMO w Sulejowie 
dzień l noe pilnowali rejonów tarlisk, chcąc jak 
l!ajwi.ęcej ryb uchronić przed kłusownikami. Tym 
większe jest z;ltem rozgoryczenie, gdy jedni s po
święceniem chronią mienie @poleC2l!le. a drudzy 
bezaiyśllllie je n.i&ZCZĄ. ( ••• ) 

Działając nie tylko w interesie PZW, ale także 
w interesie społecznym, podnosimy· szczególną 1zko
dliw9Ść apołecml\ czynu sprawców zatrucia. ( ... ) 

• • • 
Sprawca na· pewnó wstanie ukarany. Akt o.skar

żenia pr.zeciwko niemu skierowany zostanie wkrót
ce do sądu. Na tym sprawa nie może się zakoń
czyć. 'Dobrze byłoby ustalić, kto Winien sprawował! 
z urzędu pieczę nad niebezpiecznym rozlewiskiem, 
do któreao 1.pł;ywają ścieki z Piott'kowa. Nie 611,
dz~, aby doszło do &poru kompetencyjnego pomię
dey re,sortem rolnictwa a re.sorrot.em fo.!lpodarki t~
rllllOWej i ochrony środowiska. 

DZIENNIK POPULABNY ar 141 (UM) I 



•• • IETA•RDDZlnA· I 
aludniły 11.ę Jut wczasowiska, pola mmlołowe I budki, ływe prsypomlnaJ!łC8 kioski „Ru• • z chu" 11 lał pięćd11iesłl1łyeh, Zaczął dę seion, eo ezęllłokro6 • niepokojem stwierdzają lu• „ dale pny•o1owująey li• •• W'J'Jaii•. Jak l lachłe llObewłąsani, nie •• darme prseoleł, do dbałołol o urlopowies6w, 1wanyell nie' wte 4sle6 memu l m&llOWO ł • r y 1 ł a Dl I, Mołna td 

• 

przyjąć, ie te wakacje nie będą alę rółni6 . sbyłnlo od popnednlch pod względem warunków 
urlopqwania, tyle te ooras trudniej bęule dojecha6 aamochodem do miejsc. w których nie ma 
lud'Jli. 

Masowy wypocsynek w nule kOlta~ le&nleh modni, połączony s meldunkiem „na pobył 
osasowy'', lłał 11ię Jut ajawl&klem eywlUsaeyJ nym. Radomy wypoczynek staje się sprawą 

T
imleńelnie poważną. Aby pewna ~ powracaJlłcyeh do eodalennyeh aaJę6 nie czyniła tego 
snów se świadomością zmarnowania m.aaa I pienięcłllYt warto popałrze6 na kilka obruk6w ...., 
przed wyjazdem. 

Zanim. . na urlop 
Wśród sporej części ludzi sytuowanych dobrze 

ł iredtlio przyjął się model wypoczynku typu po
lowego w warunkach goruych od prymitywu, 

.&dyż pozbawionych ciszy, wśród samochodów ze
stawionych zderzakami, w warunkach, w któtycn 
jedyną izolację do sąsiada stanowi kurtynka na
miotowego płótna. Sanitaria wielu campingów za
&ranicznych, nie mówiąc już o własnych, tet co
fają nas do czasów siermiężnych. A że odpo
wiedzialność właścicieli pól z nazwy strzdonych 
(innych nie ma) wynosi zero, więc nocleł na par
kingu zmienia się często w całodobowy pobyt
pilnowanie nic nie maj!łcy wspólneio a wypo
czynkiem. 

Czy można się dziwić, łż w tych warunkach lu
dzie, którzy przez dziesięciolecie przeżyli w zgo
dzie w dziesięciopiętrowym bloku lub w ludnej 
wsi, z morderczym błyskiem w oku wspominaj!\ 
kilkudniowych sąsiadów zesłanych przez los, a 
uwielbiających nocne śpiewy lub -porann1t trę w 
piłkę? 

Inni, gardząc mrzonkami o wypoczynlrn wśród 
drzew i nad wodą, w ciszy j przy ognisku, urlo
pują głośno i gastronomiczni•. Dla nich -panuje 
przez cały dzień telazna reguła hucznej zabtlwy. 
I wreszcie, bliski standardom namiotowym. lecz 
całkowicie innym m<Jdelem wypoczynku jest 
kiosk „Ruchu" pod grusz11, umysł wypocz;rnku 

osiadłego, według wzorów llPrzed pół wieku („tt 
gospodarza"), który konfrontuje się z praktyką 
żałosną. Oczywiście, wr()cą z letniego WYJ><>CZYn
k\1 również ludzie zado'wolenl, lecz jest to wła
śnie stan normalny, jaki powinien być, a takim 
nie warto się zajmować. 

Sprawy wyglądają więc tak: patrząo od stro
ny popytu, wypoczynek ma charakter przemy
słowy, natomiast podaż - formy chałupnicze 
manufakturalne. Warto r.dać sobie z tego &prawę 
dla kilku eo najmniej przy<:7yn. 

Ot6t 11połecsny fundua wolnego czasu będzie 
aię zwiększać z roku na rok. W roku 1990, a 
Więc w czasie interesującym ogromną większość, 
będzie tych Codzin na wypoczynek prawie o 
połowę więcej niż obecnie. To trudno sobie wy
obrazić, tak jak prawie tniykrotną zwyżkę 91>0-
życia d6br l usług niematerialnych w wydatkach 
gospodarstwa domowego. Jednak pewne wyobra
tenie o sprawach i niebezpieczeństwach z tym 
:iwiązanych daje wolna sobota spędzona w tło
ku ludzi i maszyn, powodujacym zmęczenie. W 
krą.g takiej kultury WYPOczynku weszło już kil
ka millonów osób. Czy dalsze miliony mają do
ł4czy~. wobec wyllczonego przez planlstóvy trzy
krotnero zwitkszenfa gęstości ruchu wctasowo
wypocsynkowego (do roku 1990), zwanego u;por-
czywie turystyką! 

·ZABRAĆ 
i co Co .zabrać na wycieczkę jednodnlow111 lub dwudni<Jwą? 

Można tradycyjnie: k.ana.plti z białym i żółtym serem, 
wędlin,, ale„. k&n&pki zrobione w domu. nie zawsze na
dają się do ~potywania (po wielu godzinach wędrówek), 

łll'tl~„~•11i·.~-.'ll>"''tJ"'ll•-'llJl"""~-'~f~'"''ll~'ll'.F'i'J1~/IWr~.F"'J"'.F"''"'..Fb'~·.,.~"'~1:11A1111'llloll .)zw'łuzcza w dżień upalny - masło topnieje, wędlina łTad. k.ol.or, 1er WYJ!ycha, wnyBtko razem jest nieapetycz-
ne i nie uchęca do jed7Jeftia. A cz.uem bywa niebe!z.
piecBne dla zdrowia. Dla.tego proponuję następujący ze
&baW PQe'iik6w: 

IALATltA. WIOSENNA: 30 dkg sera homogenilwwane
go, 2 pęcmlri l'llOdkl.eweik, Ofórek zielony. sól. Umyte 
n.Odlc.iewkl :letn~ na tarce o &rubszym oczku, dodać 
d9 ~arołJk.'u, OIOlł"- wymie.v.ać. Twarożek nałożyć do 
stoi~ z ~-- Zamlalllt l"IZOdki.ewek może bJć zie
lony .01órek. Nie l)Olecam ellCzypiOlrktt, gdyż powoduje 
DCa.tntenle. 

NI 
A 

JA.JKA FASZEROWANE: 8 jaj, nczypiocek, pi~n, 
sól, masło Wb marga.ryina. Ugotow.a.n.e na 1Jwardo jaja, po 
o.U~bieniu pr21ekrolć na połówiki. Z połówek wjbrać no
żem j&jka, drobno posiekać lub zetrzeć na tarce o śred
nim oc.7Jku. Do poeiekaflych ja.I dodać margarynę, posie
kany ~iorek, O!Olić I dodać J>ieprzu. Wszygtko rarz:em 
. IJ<M<iładn!e wm.iMUć i masą wypelll1ić polówk.l s•l©rupek. 

Poza tym można oddtielrne u &obą zabrać kawaltl-czek 
lliJ:)iemx>nego mięsa, lub obsuszonej kielba5)'. Wszystko 
należy :zapakować w folie. która do konale przechowuje 
produkity, Ja.le rów:niet pororoj<Jny chleb. 

·Na pewno, 'na W)'l)ieczce &ma.kowalby wszyisbkim chłod
nik litewski. Jest to potrawa łatwa do przyrządzenia, jak 
I ubrania ze sob\ np, w term<Jsie, a podać ją mOOria w 
kubkach. 

Do Pt'%~dzenia potrzeba 1/2 litra zsiadłego mleka, 
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Autorzy dokumentu - prognozy spodziewają się 

wydania w tym czasie ponad 136 miliardów zło
tych na budowę schronisk, hoteli, moteli, domów 
wycieczkowych it.p. oraz zatrudnienia w sferze 
obaługi pół miliona osób. Cały czas chodzi o 
ruch krajowy, gdyż obsługa przyj_ezdnych . z za
granicy 1 zagraniczne wyjazdy rodaków - to 
całkiem osobna sprawa. Liczba m!ej~c noclego
wych llWiękS'Zy 1ię w sumie o dwa l pół miliona. 
Cały obszar kraju podzielono na trzy kate
gorie: dla obszaru kategorii pierwszej obsługa 
ludzi wypoczywających stale się najważniejszym 
zadaniem społeczno-gospodarczym, na terenach 
kate&orii drugiej - będzie partnerem równorzę
dnym dla funkcji gospodarczych. W sumie ta 
wypoczynkowa enklawa liczy sobie 45 tys. kilo
metrów kwadratowych, czyli zajmie 15 proc. całej 
powierzchni kraju . 

Te fakty, będące ważnym elementem społecz
nego programu podniesienia standardu życia, upa 
ważniają z pewnością do satysfakcji. Obsługa 
człowieka wy.poczywającego stanie się częścią gos
podarki narodowej, gdyż całość obrotów tej 
branży w roku 1990 wyniesie, wedłu" obecnych 
ocen, s t o s z e ś ć dz i e s I ą t miliardów złotych 
a akumulacja 25 miliardów zł. Chwaląc ten po
mysłowy rozmach, już dziś jednak warto zdać 
sobie sprawę z wyjątkowego wl)Tost znaczenia 
rozwiązań jakościowych w tej sferze życia i ta
kiegoż niebezpieczeństwa kontroli programu wy
łącznie przez ocenę wielkości nakładów, obrotów, 
akumulacji. 

Wypoczynekt~ kwestia zbyt poważna, by zau
fać arytmetyce ekonomicznej. Już. dziś wydaje 
się więc konieczne takie zorganizowanie obsza
rów pierwszej t drugiej rtrefy, by osiągną~ roz
sądne rozproszenie ludzi wypoczywających. Nie
zbędne jest też rozdzielenie g at u n k ó w wy
poczynku. Powinny jak najszybciej p<>wsta~ stTe
fy bronione przed wszelką zorganizowaną inicja
tywą - przed wycieczkami autokarowymi, przed 
barakowozami PZGS stawianymi na polu namio
towym, przed budownictwem zakładowym I In
ne, bronione przed prywatnymi aamochodaml 
wreszcie. Wielkie partie np. Bieszczad powinny 
być dost~ne wyłącznie dla człowieka wybiera
jącego aię 11: plecakiem 1 kocherem. Uprzemysło
wienie wyp<>czynku powinno właśnie spowodować, 
by każdy mógł wybrać formę według gustu. 

: B. L, 

Spotkanie z med~cyną 
Najwyższe • • zagrozen1e 
tysiąc substancji, które mogą nieść ręce ft& wyso-kość mnion I 
sprzyjać jego powstaniu. Znamy dokładnie. centymetr l>Ct.... centyme-
obszary najbardzie.I zagrorone trze, poalf'll&jąc od sewnątrz ku 
u mężczyzn drogi oddecllowe t środkowi obmacać piersi. Sipraw-
przew6d pokarmowy, a u kobiet dzamy, esy nie ma zmian zabarwi• 
drogi rodne i talde przewód po- nia skóry, czy nie powstały miar• 
karmowy, choć w nieco mniejszym szczki i czy brodawki mają prawi• 
już procencie. dłowy wygląd. Podejr.zane będ" 
Typową dla kobiety poirtaci" ra- wszelkie wyczute pod palcami guz

ka, występującą w około 20 proc. kl lub stw.ardnlen.ia. 
W!fyStldclf ' t>tzYp8dków jest rak · .1eś!J podczas tak.lego badania 

·• gauczałów ?iersiow~h. Elero~em stwierdzimy cokolwiek niepokoją
o ogromnym znaczeniu dla leczenia cego, kontaktujemy s i ę natychmiast 
tak zresztą jak we wszystkich in- z lekarz.em. Najczęśmej chodzi o 
nych przypadkach nowotworowych zupełnie nieszkodliwe gllż.ki. Mogą 
jest czas! Choroba nowotworowa to być także nowotwory łagodne i 
uchwycona we wczesnym okresie, wówczas. o ile lekarz uzna to za 
jest wylecza.I.na w 100 procentach. stosowne, należy poddać się nie
Medycy.na dysponuje dljś szerokim skomplikowanemu zabiegowi ich 
wachlarzem motliwości diagnosty- usunięcia . Pamiętać t~ba także i 
cznych i lecznlczycłl.. Metodą naj- o tym, że niewskazane jest przed
nowszą będzie np. ~danie termo- wczesne przerywanie karmieni& 
graficzne. Polega ono 'na pomiarze dziecka piersią, chy'9a te 4!ą ku 
przy pomocy bardro czutych apa- temu istotne powody . 
ratów promieni · cieplnych wydzie~ Specjaliści onkolodzy st"Wjerdza
lanych przez guzy nowotwor~ ją na podstawie wieloletnich już 

~~~ Pojęcie najwyższego za.groże-
::: n!a, jeśli chodzi o nasze zdro-

t
~Z~~ wie, wszyscy odnosimy do cho:: rób nowotworowych. Rak stał 

się autentycznym postraM.em. 
Jego rozpoznanie kojarzy się 
natychmiast z poczuciem bezna
dziejności wszelkich usilowa6. 

< A przeclef; rak nie jest wcale 
~< zjawisldem nowym w medycw
~ nie. 

we. obserwacji, że przy natychmia.sto-
Chcemy jednak zwrócić uwagę I wej interwencji lekarskiej, sza.n-se 

n.a fakt, że k&Ma kobieta może całkowlteg<> wyl~czenia l!ią nawet 
sam.a dopomóc we wczesnym wy- dzlesięcioltrotnie w!ękeze nlz w 
kryciu rak.a. WY\&tfJ"Czy rn 'Y wypadku za.niedbania choroby. 
m1es1ącu 1tan'ć 1>r'fed lu.sitem, •- (er) 

Jasna całodzienna sulCien
ka o sportowym kroju 

szklankc miotany, wywar z wloszczyimy, burak, zielony c 
ogórek, aól, koi>erek, li jaj. Ugotować wywar, Y!huć na 
tarc~ bu.rak, wrzucić do wywaru, chwilę pogotować, od-cedzu~. W naczyniu rozt.r:r.epać mleko I śmiet.ainę. Połą- Tę niemilą nazwę zawdzięczamy ZLEW często M.t.1c.any, bo Thi.no a mytych naozy'ń a&ada czy~ z oohlodzonym wywarem. Obrać zielony <Jgórek, po- Galenowi, który na.zwal w ten \Się na je~ przewodzie. Aby temu zapobiec dobrze je&t co~ 

Letnie 
• propozycje 

< • 

Luźny płoszcz z cienkiej 
wełenki 

l«'ou! drobno. dodać do chłodnika, osolić I przysypać z sposób przypominający rzeCJJnego dziennie przelać zlew s·trumlenlem wrzącej wody, ~óra tll.IS'llCS koprem i 1zciyplorkiem. .1aJa ug<>toiwać na twardo I do- raka guz piersi pewnej rzymianki. rozauści i zepchnie rurami do kanału. dać do chlodnl1ka tu~ przed spożyciem. Jeśli w domu Ostatnie badania wykazały także. • w • pozorta.ją re.sz.tki mięsa, należy po-kro i ć drobno i dodać że to rak a nie Bona, byt przyczy- ZARDZEWIAl..Ą śrubę trudno odkręcić. Praca pójdzie łatwiej, dio ehtodnik.a. Podn!e~ie to w.a·rtość odżywczą. ną śmierci Barbary RadziWiłlówny. gdy śrubę zwilżymy nafta. którn przeniknie do awintu. 

K Dzisiaj po prostu tak dalece udo- • w • czyM GASIC PRAGNIENIE NA WYCIECZCE? Nie skonalone zostały metody badań .JESLI na skórzanej teczce my walizce znajduj" eię tłuste rA~ zabler~ć :ze sob" napojów słodkich - jak ooca-coła. diagnostycuiych, że to co kiedyś plamy - usuniemy Je u pomocą benzyny, inne zanieczys.zcze-Olra.n.7.a.da. Nie tylk<J te n·::e gaszą pragnienia, a·le jeszcze przypisywano rozma.it~ schorze- nia - wodą i amoniakiem. Po wyschnięciu smarować past" bardizieoj je w1l!"M1aJ-. Lepiej herbatę :z sokiem c•......,...,o- niom, dzisiaj możemy zaszerego- i pocierać aż oo uzyska.via połysku. 
wYm. lekko ostod7.oną herbatę z mięty, czarną kawę, turalnie przyczyn typu cywi.ti:zacyj-· WYCIEKA woda z kranu nad wanną w t.arzlence. Zamykamy 

,~,„ Ę wać już właściwie. I to, obok na• • * • 
ewenłiu.alnie napoje ow<Joowe lub wielowarzywne. nego sprawia, że z nowotworami d.<Jpływ wody. przy pomocy tzw. klucza francuskiego kran od-

W co· NALEŻY PAKOWAC POSil..EK? Najwfa.ściws.ze ~~~~my eię w 'Praktyce tak ~~~~;;Y:"3ejmujemy zużytą uszczelkę i zakładamy nową, kran 
bedą k<lSZYCZki, do których róW1nież należy zapak()IWaĆ ta- Mimo wszel.k.ich UJSiłowań do • * • ler&.yki plutykowe, kubki, widelce, noże, k<Jniecznie ser- dziś nie możemy jednak powie- USZCZELKldasą do ~a):ly~ia w placówkach handlowych prowa• wetkl 

1 
• ...-~ . k . . dzieć na pewno co powoduje ra- dzących ~rze z częsc1 instalacyjnych, uszczelkę m<Jżna zro• ..,,....1l wie S7J\, ktora nam zastąpi obrus. C. ka. Znamy oczywiście już ponad bić we wtasnym zakresie ze starej skóry podeszwowej. (e.) 
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l __ M_od_a __,,I Z 
W zasadzie doskonale wiemy, co wziąć 

do walizki jadąc na urlop. Jeśli jednak 
ktdti miałby ochotę na coś zupełnie no
weeo. w stylu awangardy, a jednocześ
nie niezwykle łatwego do wykonania -
to niech wybierze suknię lub tunikę nie 
wyma1aj11cą niemal zupełnie szycia. Pole 
ga to na tym, że dwa prostokąty mate
riału (wielkością dopasowane do tej dłu
gości, jakiej ma być suknia) łączymy 
wiązadełkami (troczkami) po obu bo
kach. Jeśli suknia ma być dekoltowana, 
to podobne troczki przyszywamy na ra
mionach, jeśli będzie bez dekoltu, to w 
zł<>żonym na pół materiale wycinamy 
otwór na &łowę i podszywamy go pliską 
lub wykańczamy lamówką. Takie suk
nie-ornaty nosi a.ię na plaży, a także wie
czorem. Są to pewnego rodzaju remini
scencje szat ludów egzotycznych, a styl 

ten jest niezwykle modny, o czym od 

m.yślą o wczasach 
kilku lat świadczą turbany, galabije (zwa
ne u nas lejbami), stylizowane kimona i 
sari. 

Na tego rodzaju nie szyte suknie naj
lepiej nadają się tkaniny bawełniane w 
paski lub drobne kwiatki, a także gład
kie, zwłaszcza białe. Biel jest tego lata 
szczególnie modna. 

Suknie takie bywają i dwuczęściowe, 
np. prostokąt z. bawełnianego woalu 
przytrzymany jest na szyi obrózką (z ru
lonika) związaną na karku. Drugi pro-. 
stokąt służący za spódnicę wiązany jest 
w talii i wzdłuż przodu na kokardki, 
także wykonane z rulonika. Kto ma 
ładne ramiona może jeden kawałek tka
ni.ny okręcić, lekko go drapując, wokół 
biustu, a drugi, większy wokół bioder. 
Oczywiście tkanina powinna być przy
trzymana w miejscach, narażonych na 
rozwinięcie, jakimś wiązaniem lub spi41-

ćiem. Można i zeszyć kawał materiału 
z jednego boku i udrapować go na figu
rze w ten sposób, by jedno ramię było 
całkowicie odkryte. 

Drugim tegorocznym odkryciem mody 
są swetry z białej bawełny. Obszerne, ki
monowe, z rękawami ozdobionymi odwi
niętym mankietem. Sciegl są najczęściej 
fantazyjne, wypukłe, ozdobne, ale bywa
ją bardzo efektowne modele, wykonane 
zwyczajnym ściegiem ryżowym. 

Wreszcie trzecią nowością są wciąż mod
ne ogrOdniczki na regulowanych szel
kach. z dużą kieszenią u góry z same
go przodu, ale u dołu zakończone nie 
spodniami - jak to bywało dotychczas 
- ale spódnicą, albo . szortami o zupeł
nie nowej długości - mają one od talii 
80 cm. We wszystkich trzech rodzajach 
tych ogrodniczków kieszenie umieszczone 
'' w bocznych szwach. Jako że tkaniny 

w paski są bardzo modne, najczęściej ta-
kie ogrodniczki szyte z tkaniny 
w drobne biało-C'Zerwon~. biało-gra-
natowe, czy biało-czarne paski. Nie 
mniej ładne będą z granatowego czy 
niebieskiego teksasu. Tyle, że teksas jest 
tak rozpowszechniony i tyle .;"P wszed:r.ie, 
że już się właściwie ubiorów z niego nie
mal nie dostrzega. Przechodzą nie zau
ważone. 

Dawniej do takich ogrodniczków nosi
ło się bawełniany sweterek lub bardzo 
klasyczną bluzkę. W tym roku twórcy 
mody raczej polecają nOsić bluzki bar
dzo strojne .tzw. „kobiece", np. z falba
nami przy szyi i u dołu rękawów, albo 
haftowane, ale zawsze wykonane z gład
kiego materiału, najlepiej w kolorze bia
łym. We wszystkich tych letnich nowo
ściach najładniej wyglądają kobiety 
szczupł~. 



Odznaczenia 
dla zespołu 
Teatra Ziemi 
tódzkiej 

25 
lat liczy sobie Pa:ństwo
wy 'featr Ziemi · L6dz
k1ej. W tym okreSie 
przygotował ponad 100 
premier, prze<był tysią
ce kilometrów, odwte-
dzlł setki miast, miaste

czek, ~ i osiedli, często goozcuc 
itatn, &dz1e jeszcze dotąd nie m-zy
j.x:hał teatr, 'grając w najroz
~altszych warunkach, na scenach 

Lekarze 
w wojskowych 
mundurach 
Już 1>0 ras 111 odbywała aię wczo 

raj w murach Wojskowej Aka
demii Medycznej w Lodzi Im. gen. 
dyw. B. Szareckiego, uroczysta pro 
mocja oficerska )l:oleinei:o roczni
ka słuchaczy tej uczelni. dził jut 
oficerów WP, pełniących odpowie
dzialna lłużbę w wojskawej służ
bie adrowia. 

W uroczystości teJ uczestniczył 
rłówny kwaitermistn WP - cen. 
dyw. M. Obiedziński oraz szef 
słuiby zdrowia - zastępea gł. kwa 
termistrza - ren. brye. clr T. Oba
ra. Władze naszego wojew6dztwa 
reprezentował wiceprea:ydent m. 
Łodzi - Z. Polit. 

Jako pierwszy oficerskie szlify 
z rąk ren. M. Obiedzińskiego ot.rzy 
mal prymus uczelni - A. Ryniee. 
Jemu także wreczony z.ostał me
dal i dyplom ministra obrony na
rodowej :u ukończenie studiów z 
wyr6źnieniem, Uzyskanie teao wY
ró:i:nienia nie było łatwe. Obecnie 
już podporucr.nlk, A. Ryniec w to
ku sześciu lat studiów nie otrzy
mał ani jedneJ trójki - a wlecej 
niż dwie trzeci~ ocen stal).oWiłY 
bardzo dobre. C:terwone dyplomy 
prymusów otrzymali także K. 

Promocja w WAM 

Na zdjęciu: uroczysty momwt promocji. 

Zeman, K. Masłowskl, J. Lots świadcza w poważnym stopniu 
8, Zaboklickl. Ich wyniki raz je- usługi lecznicze na rzecz mieszkań
szcze potwierdziły wysoki poziom ców naszego województwa. W po-
tej jedynej w kraju wojskowej dejmowanych pracach naukowych 
uczelni medycznej. uwzględniane sa specyficzne dla 
Przypomnieć trzeba takłe z tej naszego regionu problemy zdro-

okazji ścisłe więzi łll.CZlłCe uczelnię wotne. Jest to najlepszy chyba 
1 miastem i województwem. Spe- przykład związku uczelni wojsko-
cjalistyczne kliniki i zakłady WAM wej" ze społeczeństwem. (er) 

· zue zawsze odpowiadających llO
tnebom teatru. Specyfi
ka pracy teatru objazdowego wy
maga od całego zespo?u, zarówno 
aktorów, jak i pracowników tech
nicznych szczególnego zaanl.'!ażowa
nia i se!-'Ca do nieła·twej Pracy -
llt-wienłz1ła m. In. Wici!J>newodni
oeząca Rady Narodowej Miasta Lo
dzi - prof, dt Natalia Gajl, wlta
j11.c w sobotę przedstawicieli teatru 
w Urzedzle Miasta. Podczas uro
czystości zasłużonyni' pracoW1Dikom 
wręczono wysokie odznaczenia pań
stwowe. Krzyżem Kawalerskim Or 
deru Odr<><Uenia Poiski wyróżnio
no: H. Rolajde, J. Pena,· Włady
sławe Sasiak, M. Szczerbę. Złotym 
Krzyżem Zasługi - W. Baranow
akleso, D. Cwynarównę-Mi11iure
wie11, B. Dudzińskieso, S. Kamiń
akieso, T. Koiusznlka, Sabin~ Miel 
esarek, B. Rogackiel!l'o, W. Slosar
akleso, Helenę Wagner, A, WoJ· 
eiechowskiero. Srebrnym K:ca::rżem 
Zasłufi - Leokadie B1tk. Bolennę 
Brot, M. Kidonia, W. Sakkilarł
Obldniakow11., W. Tympalsklego, B. 
Więckowsk11., F. ZgagaC2ls. Brązo
wym Krzyżem Zasługi - E. 01-

Konkurs na ·łódzkie 
W celu zebrania materiałów do autora (Jeśli pragnle on zosta~ ano- rych dalszych prac. W wypadku 

historii naszego miasta, TPL i nlmowy, może podpisać sie pseudo- druku prace będ11. honorowane do
Muaeum Historii Miasta Lodzi ogła nlmem, w takim wypadku konie- datkowo według oboWilłzującyeh 
szaj!ł konkurs na wspomnienia ło- nna jest koperta z nazwiskiem stawek. Bliższych informacji udzie· 
dzian. wewm,trz). la pracownik Muzeum Historii Mia 

newskiero. 
Ponadto kilku pracowników Tea

tru Ziemi Ł6dzkiej otrzymało 1 Od
snakę „Zasłużony Działacz Kultu

Na nagrc;>dy przeznaczono 20 tys. sta Łodzi Marek Kulesza, pok6j 
Or.ca.ni.zatony czekają na pa- zł, które w całości b~dą WYllła- nr 17, tel. 769-9!1 I biuro TPŁ, ul. 

miętniki oraz wspomnienia dotyczą cone uczestnikom konkursu. O po- Ogrodowa 15, parter, pok6J nr 1, 

ey" i nagrody pieniężne. 
Odznaczenia t wyróżn.ienia wre

czyli N. GaJI i I z-ca prezydenta 
miasta Lodzi - J. Morawiec. W 
imieniu władz pa.rtyjnyi:h gratula
cje złożył kierownik Wydziału 
Propagandy i Kultury KL PZPR -
T. Lewandowski, Za zaszczytne wy 

przemysłowych wchodzących W Orłoszenle wyników przewidziano sobót. 
ce życia w Łodzi i "-' ośrodkach dziale nagr6d zadecyduje jury. tel. 773-92 w godz. 11-15 opr6cz I 
skład obecnego woj. miejskiego. w rrudniu 1976 r. Nagrodzone i Jednocześnie TPL prosi o przeka
&zcze&ólnle zależy im na osobi- wyr6żnione rękopisy staja się wła- zywanie starych zdieć łódzkich ilu
stych wspomnieniach dotyczących snoścl• 11rganizatorów konkursu. strujących dawne ubiory, obycza
dnla codziennego fabrycznego mia- Istnieje możliwość zakupu niektó- ie i zabawy. 
sta: spraw prac.V. obYC'Laju, rodzi- -----------------------------
ny, kultury, rozrywek itp. 

różnienia podlilekował dyrektor 
Teatru Ziemi Łódzkiej - Jan 
Perz. 

W sobotnie) uroczystości uczestni 
e2!Yli zaprzyjaźnieni z naszą scena 
&oście z Bułgarii, z Teatru im. 
G. Kirkowa w Plewen. 

Wczoraj zespół uczcił jubileusz 
ll'l'emierą sztuki ,,Daip.:v i huza
ry", Dramat ten przed laty roz
Poczał dzlała\ność Teat.ru Ziemi 

Mogą to być wg-pomnienia obe.l
mujące cale życie luD tragmenty 
skupione wokół jednej sprawy. 
Opisane r.darzen!a moaą dotyczyć, 
zarówno najdawniejszy;:h 11praw, 
jak I okresu pierwszych lat 'PO II 
wojnie światowej - mus.zą być Je
dnak wynikiem włunych przeżyć 

i 0bserwac.ii piuącego. For~ i 
obJę\ość dowollla. Prace w maszy
nopisie lub ezyłelnym rękopisie Ł6dzkiej. . 

Na jubileuszowym przed!rtaw1e- prosimy lderowa6 do dnia 30 wrze
niu obecni byli: I se:tr~t~ .KL jnla 1978 r. pod adresem TPL. 
PZPR Bolesław ~opersk• 1 ~ice-1 Katdy pamietnik powinien byó 
prezydent m. Łodzi Jan Mor•w1ee. 

Crg) saopatnony w na1wl1ko i adres 

~ Dobre wyniki I półrocza ~ ·300 tys. 
m •. tkanin ponad plan z ZPB 

• 1m. St. Dubois 
Rytmi~ i wydajna od poctątku 'foku praca :r;ąłóg pn:ynosl re

zultaty w postaci przedterminowej realizacji planów produkcyjnych 
i coraz pełniejszego wykorzystania rezerw. 

Do zakładów, które przed terminem wykonały plan I '!)Ółrocza 
dołączyły w ubiegła sobotę ZPB im. St, Dubois. Załoga wykonała 
od początku roku do soboty 14,5 miliona metl'ów tkanin, a więc po
łowę rocz.nego planu. Podstawową produkcję ZPB im. .St. Dubois 
stanowią tkaniny zasłonowe, sukienkowe i koszulowe. \V 70 proc. 
są to wyroby o szlachetnym wykończeniu - apreturami niemnący
mi, brudo- i wodoodpornymi. 

Przedterminowa realizacja planu półrocza pozwoli na wYProdu
kowaJllie w ciągu trzech dni, jakle pozostały do końca miesi11.ca do
datkowych 300 tys. metrów poszukiwanych tkanin. Przewiduje siq, 
że zakład plan półrocza, licząc w wartości sprzedaży i usług, wy-
kona w ponad 113 proc. · · 

Na przedterminowe wykonitnie planu złożyła si• dobra pr81Ca całej 
3-tysi~nej załogi, wśr6d której na szczególne wyróżnienie r.asłuau
ją Brygady Pracy Socjalistycznej. Należą do nkh brygady mistrzów 
Władysława Sledzla (tkalnia zakładu A) i Jana JaśklewieH (tkalnia 
zakładu C) oraz brygadzistów Tadeuna Ratajczyka (drukarnia, za
kład B) i Stanisławy Marczak (przędzalnia, zakład A). 

Warto dodać, że ostatnie upalne dni czerwca nie odbijają się 
ujemnie na wynikach pracy załogi. Zadbano boWiem w zakładzie 
o odpowiednia ilość napojów chłodzących i o sprawna prace urzą-
dzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjn.)'ch. (ik) 

Dziwne zwyczaje 
Pisze o dzLwnych. zw„czt1.jach. 

ja.kie pa.nują w Grotntkllch.. Oróź 
:Jest tu zteLenlllk, gdzie chcl4lam 
kupi<! bute!.kt z koncenwtem o
nmtadowym, Poriadalam bu.telk11. 
ale z et11ktetkmnl. Ku mo:J;imu 
zdzbwlentu ctowiedzl<llam .-ią, te 
butelka. ta nie 2'0Sta.nle p~zyJeta 
pl'll:eZ ekspedien*e ta.nim nie U· 
sunę etykietek. Cz11tb11 w Grotni
kach nikt nte sl11aizał o zarząd.ze
niu mmlstra hMKUu ł m!ug w 
sprawie prz11Jmowa.nta wn11st1cic ll. 
butelek bez wz11lędu na loo czy 
mają et11ktet11 czy też nte? W 
Grot>nikach znajduje się ta.leże 
sklep S'/>OŻlfWCZY nr 4J, który c.zę· 
sto Jest Z<lhn!łkany w saimo po!uct· 
11.te - bo„, trzeba prut~czy<! pte
ntqd,:e (I) Tole byto JIJ czerwca 
o (1<11d.r, u.15. Slctep N.n został 
ZGmknięt11 eh.o<! powinien praco
wać dQ gad%. 15, Jffzcze o godz, 
1:uo nw :ZIQ«tal otwa.rtu. bo rze
komo - 1<111 wyja.fntal11 ekllfJe
dtentkt - l>(eniąctze nie zostal11 
prze!tc%l011e i czeka1l>O na ml.zute 
z d11rekc:Jt z PSS Ateksa.nctrów. 

Stała CZ!/Wlnlozlca s. lf, 
(nazwłsko i adres ma.ne red.J 

List z Bułgarii ---
0trz11mat"m11 U.st z Buląarił. 

>i8ze 00 naa z Pa.za.1'dtiku 17-let· 
ita Jorc14inlc4 Colloto4, która chcła• 

l.<tb11 1Wl!Wł42'a<! korespo!!.denc1t z 
1m!sk!mł koleta.tika.ml ł lco!•ga.mt. 
Mot!!.CI r nłą Jleor•tpondot.vad ta Je
z11ku t"OSll1sktm. bądf niemlec· 
kim. A o10 le1 a.drea: Bu!gM"ta, 
miasto P42'4rdtUc:. bulwa.r „Ros111-
skt" nr H kl. „A", Jor&r.nka St. 
OoW1.Va.. O, kr.) 

Kto zdejmie szyldł 
W 1edne1 : · noilla.tek w Ref!ekto,... 

leu pt. „Perypetfp z malowamiem'' 
{IB. VI.) płsalł.fm11 o wprowadza-
1ącym ID b!ąd n!l!dzłe na rogu 
ul. T~%a1bkle1 t Przvb11szew
skieg,. rtfk!amtdącum za.kład ma
lairskl Andrze1a Szmelcla. Zttklad 
ten dawno ju.t nte istnieje, Otrz11· 
ma.tumu w u1 sPMwie wu:laśnle· 
nitf z Cecll.u Rzemtos! 811.dowl.a· 
nych., DrzftWn11ch ł Minerainych, 
w kt61'1/1n cz11Mm11 m. tn.: „Ob. 
Andrzej Szmejda prowadzi! za· 
lc&zd ma.la.r.tkt da 30 ma.la tł74 r. 
Rzemle~lnl!k 170 rlikw!dOlvantu !a
kladu jut nie podlega rnuze.1 O<r· 
11<1-nflzac11 f zdJeciP- sz11tdu let11 tJJl· 
IM ID 1eg0 17estti" 

Tf'f( wlec młnq.1 iuź rok. a na
dal $zytd. któru ma informcwaó, 
wprolDM!a tv bląct kltentdlD, 
chcących $Too1·z11staó z uslui1 ma· 
ta...sklch. (1. M.J 

Politvczne wvchowanie mlodzieżV 
Dobiegł końca rok szkoleniowy 

w ruchu młodzieżowym. Podczas 
wczorajszej uroczystości w RL 
FSZMP dokonano bilansu osiągnięć 
i rachunku potrzeb występujących 
Jeszcze w tej niezwykle ważnej 
dziedzinie pracy organizacji mło
dzieżowych. Naczelnym bowiem za
daniem ruchu młodzie:i;owego w 
naszym kraju iest ideowe wycho
wanie najmłodszego pokolenia Po
laków, rzetelne przygotowanie gu 
do życia i prac w ~ocjalistycznym 
społeczeństwie. 

Stosowane w organizacjach i ko
łach ZSMP formy szkoleniowe o
bejmowały tzw. szkolenie masowe, 
Polityczne i specjaJistYL'Zne szko
lenie aktywu, udział w różnorod
nych formach szkolenia partyjne
go. Na terenie naszego woje
wództwa w takim właśnie szkole
niu uczestnica:yła ogromna rzesza 
ponad 23,5 tys. członków organiza
cji młodzieżowej, oraz, co godne 
Jest szczególnego podkreślenia, w 
łym także bardzo wielu przedsta
wicieli młodzieży nie zo1·ganizowa
nej, 

W trosee o możliwie najatrak
cyjniejsze prowadzenie form szko· 
lenia, odbyła sie na naszym tere

ków ZSMP do wstapienla w sze
regi partii, W zajęciach 70 \ak!ch 
studiów uczestniczyło JJonad 1,6 tys. 
aktywistów młodzieżowych. 

Szkolenie aktywu prowadzone 
jest równocześnie w ramach 
szkół aktywu oraz pierwszego w 
kraju Młodzieżoweg<> Studium 
WUML. Zamierzenia organizacji 
młodzieżowych na następny rok 
szkolenia polityeznego zakładają 
dalszy rozwój przedstaWionych tu 
form i kierunków pracy politycz
no-wychowawczej, uatrakcyjnienie 
i znaczne rozszerzenie zasięgu od
działywania w środowiskach mło
dzieżY robotniczej i studenckiei. 

(er) 

Kiermasz mebli 

nie także Olimpiada Wiedzy Spo
łeczno-Politycznej, w której uczes
tniczyło ok. 25 tys, osób. Wyłonio- 'j 
na w ten sposób drużyna w eliml- ·r 
nacjach centralnych zajęła czwarte l"j 
mlejsee w kraju. Inni} forma po
lUycznero oddziaływania były tzw. 
Studia Wiedzy o Partii, których 
zadaniem było przygotowanie człon 

Jak nas informuje dyrekcja 
Przedsiębiorstwa Handlu Mebla
mi w Łodzi, w dniach od 28 
czerwca do 10 lipca br. zostanie 
zorganizowany kiermasz mebli 
w sklepie przy ul. Brukowej !I. 
Będzie można nab:YWać meble 
kuchenne przecenione, a także 
meble pojedyńcze, w cenie obo
wiązującej, służące do uzupeł
nienia dotychczas Posiadanego 
umeblowania kuchni. 
Jednocześnie kiermasz mebli 

w świetlicy ZPB im. Armii Lu
dowej przy ul. Starorudzkiej 12 
z uwagi na wielkie powodzenie 
został przedłużony do 10 lipca. 

Ci. kr.) 

„Fibakówki" nie tylko dla tenisistów 
Wychodząc naprzeciw rosnącej 

popularności „białego sportu". ZPP 
im. M. Buczka „Zenit" rozpoczną 
z początkiem lipca br. produkcję 
specjalnych skarpet z dzianiny frot 
tP nrzt"7.naczonych dla amatorów te
nisa. Wyprodukowano iuź próbną 
serie tych wyrobów. Otrzymały 
one roboczą nazwę „fibakówek" 
Zakładowa wzorcownia opraco

wała dwa W7.ory skarpet: typowo 
tenisowy, z uszlachetnianej baweł
ny oraz drugi - z anilany. Skar
pety z anilany produkować się bę
dzie z kolorowej przectzy, gdyż 

tenisowa moda dopuszcza ostatnio 
noszenie na kortach barwnych u
biorów, co podyktowane iest zwła
szcza względami telewi:i:h koloro
wej. Kolorowe „fibakówki" spo
dobają się zapewne nie tylko tP
nisistom. 

Produkcja ruszy dopiero za kil
ka dni, ale na najnowszy szlagier 
„Zenitu" napływai11 już zamówie
nia. Oferty zgłosiły m. in. Domy 
Towarowe „Centrum". Skarpetami 
zainteresowała sle także Centrala 
Handlu Zagranicznego „Textil-
impex" Cik) 

Turyści będą kierowani 
dó 11Raidowei 11

• „Astrv" i „Zulanv" 
Otrzymaliśmy wyjaśnienie z Przedsiębiorstwa Przemysłu Gastrooo

micznego, Oddział I - Restauracje w Lodzi podpisane przez z-cę dy
rektora d.s. handlowo-produkcyjnych - W. Piórkowskiego, na nasz 
felieton pt. „To nie ma se:isu". Pisaliśmy wówczas o prawdziwym 
najeździe wycieczek turystycznyeh na lokale gastronomiczne. w cen
trum Lodzi. 

„Ponownie przypomnieliśmy kierownikom placówek usytuowanych 
na terenie śródmieścia naszego miasta - czytamy m. in. w wyjaśnie
niu - aby w godzinach obiadowych (13-17) nie przyjmowali zgło
szeń na obsługę wycieczek. Wszystkich wycieczkowiczów pragnących 
skorzystać z naszych usług będziemy kierować do pozosuuych dziel
nic Łodzi, a przede wszystkim do „Rajdowej'', „Astry" i „Zulany". 
W stosunku do kierowników śródmiejskich lokali, którzy nie będą 
respektowali wydanych zarządzeń zostaną wyciągnięte surowe kon
sekwencje służbowe." 
Dziękujemy za wyjaśnienie i mamy nadzieję, że n.ie będziemy 

musieli już wracać do tej sprawy. (j. kr.) 

List z kolonii 
Otrzymaliśmy na l)ieknie w:nia· decmie I coraco ~racniemy l)Ozdro

lonym papierze list z kolonii wić nasz:ych kochanych rodziców i 
LPBM nr 3, zorganizowanej nad iyczyć łm dużo radoici, uśmiechu 
morzem w miejscowołd Dźwirzy- i zdrowia. Ł11cz:vmy J>Ozdrowienia 
no. dla SQnownei t edakcji," 
„Tą drogą pragniemy serdecznie 

podziękować dyrekcji zakładu. 
Podstawowej Organizacji Partyjnej 
i Radzie Zakładowej za Piekne zor 
ganizowanie nam wspaniałego wy
poczynku nad morzem. Jest nam 
·tutaj bardzo dobrze. ~famy wspa
niałe wyżywienie, dobra ooieke 
wychowawczą i bardzo dobre sa
mopoczucie. Dzięki temu zdrowi i 
wypoczęci wrócimy do naszych do
mów rodzinnych. Jednocześnie ser-

·• n Ra?Jsn 

WAŻNE TELEFONY 

Centrala Informacyjna PKO 731-IZ 
ln formacja telefoniczna os 
Strat Poiarna 08, łłl·ll. l95-5S 
Poaotowie Ratunkowe ti 
Po11otowle MO 17 
Komenda Miej1ka MO 

centrala 177 .za Z91·U 
Informacja koleJowa 1ss-ss 2M·" 
Jnformac.la PKS: 

Dwonec Centralny Zł5·9ł 
Dworne P6łnocny Tłf·ZI 

Poaotowle wodochutowe US-łl 
Po11otowle 11azowe J9S·lł 

Pocotowle energetyczne: 
Rejonu P6łnoc IU-31 
Rejonu Południe łU·ZI 
dla odlliorc6w 11rze• 
my1łowycb 199·33 I· lł5·ft 
oświetlenia ullc Ul-19 

~oi:otowle cfepłowutc„ 153-U 

TEATRY 

STU KRZESEŁ (l.DK) lodz. llO 
•. Rzeźnia" 
Pozostałe teatry nieczynne 

MUZEA 

BISTORU RUCHU REWOLUCYJ• 
NEGO (Ul. Gdal\aq nr ta) -
godz. &-1'1 
Pozostałe muua nieczynne 

ŁODZJU PARK KULTUR!' t 
WYPOCZYNKU fna Złrowlu) 
K1tpleltsko „Fala". al. Un11 nr ł 
czynne w god~. 10-il (.ka„ 
do 16) 

LUNAPARK - czynny w acd~. 
10-21 

OGROD BOTANICZNY - C&Y'ft· 
·n:v w 1todz. 9-19 

OGROD ZOOLOGICZNY ez:v.n-
ny w ll(odz. 9--20 Cka&a do 19) 

• + „ 
PALMIARNIA - cz:vnnit eodaeft 

nie (oprócz poniedziałków) w 
godz, od 10-1'1 

JtlN'A. 

BAŁTYK •• z llOdn.leslonY!ll 
czołem" USA od lat 111 aodz. 
10 12.15. 11.30. Mauton filmo
wy - „ Wlelkl układ" ool. od 
lat 15, „Szczę-kl" USA od lat 
15. 1todz. 18. Seans nocny -
„szczę.kl" 1todz. !!2 

IWANOWO - „Nie m·a !Prawy" 
ft'anc. od lat 111, ttodz. 18, l'r.t&. 
19.30. „Spóźniona mUość" rads. 
od lat 11, l(odz. 12..15, li 

LUTNIA - „Swlat Dzllrle1to Za
chodu" USA od lat !I lllodlt. 
14.30. 17. 19.30 

rOLONIA „SJ)Otkanle" (A) 
ąng. od lat 111 ltodz. tó, 12.u. 
14.30. Manton filmowY: .Szezę. 
ki" USA od lat 11, „Wlellrl u
kład" Dol. od lat 11 11:odz. t'r, 
Seans nocny „Szczeki" aodz. 2l 

PRZEDWIOSNIE - „Swiat Dz.1-
k!t!j?O Zachodu" USA od lat 15 
godz 10. 12.16. 11. 17.tS. 18.30 

WŁOKNIARZ .. Ostatni skok 
ungu Olsena" duński od lat 
15, godz. 10. IUO, 111, 17.30, 
Seans nocny „Straceńcy" USA. 
1todz. 19.30, 2.2 

WOLNOSC: - „MMderatwo w 
Orient Expre8Słe" aing, od le·t 
15 l(O<iz. 9.30, 12. lł.30, 17. 19.30 

WISŁA - „Dom" jug. od łat 11 
l(odz. to. 12.15, „z DOdnłes:to
twm czołem" USA od lat u. 
1todz. 14.30, IT. 19.M 

STYLOWY•LETNIE - ,.Powr6t 
tajemn1cze1to blondyna" franc. 
godz. 20.45 (kino czynne tylko 
w dni J>OICod·ne) 

TATRY-LETNIE - „sanda:ll:an 
nr 8" .1 ap. a:. 20.30 (kino czyn
ne tylko w dni PO«odne) 

ŁDK - „To niemotllwe" rada. 
cd lat 15, I[. 15.15 ., Umn:eć z 
miłości" franc. od lat 15 cOdz. 
17.30, 11. 20 DFK 

STUDIO - Zestaw bajek z „Bol
kiem 1 Lolkiem", „Na Dzikim 
Zaehodzle" ll:odz. 15.30, 16.30, 
1'1.30, 18.30, „Dekada strachu" · 
fr. od lat 18, l[odz. 18.30 

STYLOWY - „Ziemia obieca
na" (A) poi, od lat li, ic<.dz, 
16. 19 

GDYNIA - Praed•d filmów ja
pońskich: „P<>jedynek na wie· 
trze" j-ap. od lat 18, llOdz. 10, 
1.2. 14, Poteicnanle z tytułem -
„Na samym dnie" (B) RFN. od 
lat 18, l(od:t, 18. Ił, 20 

DKM - „Pollcja.ncl" USA, od 
lat 18, god.z. 18, 18. 20 

F.NERGETYK - nieczynne 
KOLEJARZ - n.leezynne 
MŁODA GWARDIA - „Man.la 
Wielkości" tr. b/o, godt, 14, 18, 
18, 20, „Zawiłości UCZllĆ" fA) 
POI. od lat Ul, l(odz. JO, 1t 

MUZA - .. Koncert dla outsi
dera" NRD, od lat 15, Cod& ' 
18. 18 20 

ROMA - „ZOrro'• wł.-frane, b/o 
godz. 10. 12.30. 11. 1'1.30. to, 

STOKI - „Unkas - ostatni Mo
hikanin" rum. b/o, aodz. 15.30, 
17.30. ,.Horosk0i> szczdcla" (B) 
czeski. b/o, ll:odz. 19.311 

ZACHĘTA - „Dziewczyna I au
to" wę.:. od lat 15, llOd:t, 12.11, 
„TraJ1;edia „Posejdona" USA. 
od lat 15, a:odz. lł, IS, . 1'1.11, 
19.31 

List P<>dl:>isal~ rada kolonijna: M. 
.Jak11bc1yk, D. G'91orowskl, E. 
Broiyna, J. ZaraJewsld, J. Sobie• 
rajski I M. ClchOC1kł oraa kierow
nictwo ' I rada pedaroalczna ośro
dka kolonUneru ł.PBM nr a w 
Dźwirzynie woj. Kołobrzer. 

Dziękujemy za PoZdr->Wienia ł 
tyczymy ł6dz'kim dzieciom dalsze
go przyjemnego wYPOCZYnku nad 
morzem. (j. kr.) 

z n Plt4 

OKA - „Dwaj ludzie z miasta" I 
franc. od I.at JA1. atod~ 1„ 12.». 
15. 20 

POLESIE - „N!e%wykle przyao
dy Włochów w Rosji" ro11dz. .i. 
17. „UCiecztca ~angster.a" USA. 
od lat 18. aoda, 18 

POPULARNE - nieczynne 
l MAlA - „Kat:lmteri Wielki" 

(A) POI, od lał W Cod:t. li.SO, 
18.30 

HALKA - „Nie6mierteln1" rum. 
od lat 11 aoaa. 15.30. ..Gdyby 
Don Juan był kobtei." fraac. 
od lat 1'. aoda. lT.30, 19.30 

P0&01 - „Weronika w kraiu 
aa1'6w„ (A) rum. b/o itodz. 
CIS.30 seans zamku,). „s:vn•• <Al 
fra111c, od lat 15, wodz 117' 15 19.30 „. . .• 

PIONIER - „Wódz Indian Te· 
cumseh" NllD, b/o. icodz. !4.30 
„Samotny detektyw Me Q", 
~~~· od lat 15, godz. 17.!'5,. 

REKORD - „Znaikomity Pilltełt" 
ani(. od lat lS ll:D<n. 1'1.30. 19.30, 
.. Rozerwany oierścl.eń" CA), 
rada, od lat 15. !łod~ 14.30 

SWIT . - „Ja~ zdoby~ or.awo ja• 
zdy" franc. od lat lS aodz 15 
17.15, „Ozie.ie 11:rzechu" POL od 
tat 18. aodz. 19.30 

TATRY - „Paoierowy księfyć" 
(8) USA od lat li aodz. 10, 
12.15. ta. 1'1.l'S, ~.30 

SOJUSZ - „PodWOd)\9 Odyseda" 
(B) ka·nd. b/o, kodz. l'f 

* ~ * 
PABIANICE ·- MAZUR - •• Ostat 

nie spotkanie" radt, lfOd'Z, 15.30 
17.30, 19.30; ROBOTNIK - „Sy
nowte n:eryfa" USA, godz. 15. 

·1'1. 11 
ZGIERZ - PRZY.TAt~ - .,Win

netou l Apanaezi" jug. !Codz. 
IMS, „Ostatni slmk iranRU Ol-
-· du!\• a~. 17.łł. • 

DY2UKY APTEK 

Xill!UklłłO lit a. pl. Pokoju S 
(boka). Płotrlrowllka 9', ol. Kolcie! 
ny I, Clenlrowalrteso 1. D'brcw. 
lli:leco eo. łłydtowa Ił (bolfl). 
Obr. Stalincradu tł 

Slale 49łur„ noeee. 1"łnłłt apte-"h Konatantyn6w - ul. Sadowa 11 
Aleksandrów - ul. Koścluszkl • 
Głowno - ul. Łowloka 41 
lnformaeJI o dyłurach a11te1C 

udzlelaj11: 
w Pablanleach - aoteka ul. 

. Arrnu Czerwonej .T 
w Zalerzu - apteka ul, Da

browslrłeao 12 
w Ozor•owte apteka. ut. 

Dzier:tyńakleco t 

DY~URT SZPITALI 
POl.O~CTWO 

Szplłal 1111. R. Jordana .... d~lel
nica Widzew oraz z dzielnicv 
Polesie Poradnia K, ul. Sreb
l-zvń1lr• '15 

Sz11ltał Im. dr R. Wolł - dzl.ef 
nica Bałutv oraz z dzielnicy Po
letie ooradnle K, ul, KaŚ!>rza
lta l'7. Gdańska » 

Sz11ltal Im. Kopernika - dziel· 
nica Górna 1>oradłli.e K, ul. Od· 
rzańslta. Clenlrowakleito I Loka
torska, RzaoWSlra Przvbyszew
skie«o oraz ttmlna Rz1t6w 
lnlłytuł Poł,-Oln, AM (Ul. cu

rle-Sklodowakłej tS) - dzlelnlca 
Górna ooradnle K ul. Felll\
•kleiro I. Za!lol91rleł 2 orsz 1 
dzleln!CY Polesie - PMadnla K 
ul I Mała I z dzielnicy Sr6d
mleścle Poradnia K. u1; to Lu
teco '119. 

Instytut Pot. Ołn. AM (Sterlln
ita 113) dzielnica śródmieście -
poradnie K., ul. Kopctńslclego 32 
I ul. PróchnJ.ks 11 

Z11iera, S111łtal Im. Marehlew· 
1kle11"0 - mlaste I «mina Zderz 
S111ltaJ Im, Curie-Skłodowskiej 
- miasto I cmtna Aleksandrów 
I Ozorków, mlaeto Konstantv
n6w. 1minv: AndTesl)ol Now·o. 
solna, Bró,ce, Parzęczew oraz 
Łódi 1 dzlelnicv Polesie oorad
nle K, ul. Fornalskiej 1 Thael
mitnna. 
Pa111anłce. S111ita1 Im. Barlł

ckle•o - miasto Pabianice t llml 
na Ksawerów. 

Szpital MleJ1kf - miasto t trml 
na Głowno I Strvków. 

Chirurala o.iólna - 'Bałuty -
S.zpltal Im. Sterllno (Sterllno 
t 13l. G6rna - Szpltaf fm. Jon
schera (Milionowa 14), Polesie -
S?.O!tal Im. Plroiowa IWótczafl. 
ska 195'1. Sr6dm1egc1e - Szoltal 
tn: !larlloklP.J?O (Ko0Nńskle1to ~~). 
WidzMv - Sznltal Im. Sonenber
lta (Pieni.ny 30!. 

Ch!rur11ła urazowa - Szottal 
Im. Jonschera (Milionowa 14) 

Neurochlrurltta - Szpłtal Im, 
Ba·rllckie«o (Kol>C!ńskltt:o 22) 

Lll'Yllll!Olo11il1 - S!l'ltal Im. 
P!ro«owa (Wólezań1ilta 195) 

Okul!stvka - Szpital !m, 1!1ar
Uckle«o (Konctńslr!e•o 22) 
Chlrur1ła I larvn«oloi?la d'Zle-

c!eca Sznltal Im, Korczaka 
(Armil Czerwonej Ul). 

Chlrurii:la szczekowo-twanowa 
Szoltal trn. Barllck!e«o (Ko1>· 

c•ńsklel!o !2) 
Toksvkolo1tla - !nstvtut Me

dycyny Prac:v ITeresv 8) 

HOCHA POMOC LEKARIJtA 

Noena llOrnłlc lekarska Stacll 
Poirotowla Ratunkoweao 11ra:v ui. 
Slenklnrleza lST. teł. •·• 

Or61noł6dztrl Telełon!czny Punkt 
rnrormaC"l'1nv dotvczltllY · oracv 
olacf>wetr słutbv zdrowia telefon 
815-11 czvnnv !est w 1odz. T- lS 
oor6ct niedziel I łwl•t. 

Tf:LEPON ZAUFAN'IA - "1·31 
c2ynny w dni oowszednle od 
15-7. w nied'Ziele l śwti:ta cal• 
dol>c. 

DZIENNIK POPULABN~ Dl'. lff (1434) • 



skoro prawie 700 osób oddało głosy w plebiscycie. 
Laureatami publiczności 1ttali si-ę Wiesław Anladeokl. 
Andrzej Ka.bała. I Mieczysław Majewski. 

Aukcja dzieł sztuki w Elcie · przyniosła 85 tys. !ł 
przychodu, co ma swój zupełnie niehandlowy wy. 
rai:. Pracownicy zakładu przemysłowego mają 11wo_ 
je potrzeby estetyczne, na zaspokojenie których 
nie szkoda nadwerężyć oszczędności. 

9,Mart111" wakacyjny sezon 

Dyskusje na temat; czym jest a czym nie jest 
kultura masowa skończyły się chyba przed dzie
sięciu . laty, kiedy Antonina Kloskowska wydała 

.swoją książkę poświęconą temu ziaWl!!ku. Stalo 
się wtedy jasne, że kultura masowa charaktery
zuje się następującymi cechami. Mamy kilka nie_ 
licznych źródeł emisji treści kulturowych a tra
fiają one do wielkiej liczby odbior·~ów, przy czym 
treśct te s;i, identyczne lub analogic'ine. Ą więc 
- program telewizyjny czy radiowy, gazeta, cza
sopismo, książka - oto nośniki tych treści. Po
jęcie kultury mnsowej odnpsi się też do jednoli
tych form działalności rozrywkowej wielkich mas 
ludzkich. 

Do przejrzystego tego określenia pasują wymie_ 
nione środki masowego przekazu, pisuje J5ino i te
atr. Miasto nasze stało się miejscem, w którym 
mówić możemy nawet o umasowieniu opery i ba
letu. Ale w definicji na próżno szukalibyśmy miej
sca dla masowego kontaktu ze eztuką plastyczną. 
Nie znaczy to, by nie czyniono prób wciągnięcia 
masowego odbiorcy w obtęb jej oddziaływania. 
Stała możliwość nabycia dobrej reprodukcji do
brego obrazu w pew·nej mierze wyeliminowała 
przysłowiowego jelenia na rykowi~ku. Kilka este_ 
tycznych pomników przemawia do wyobraźni vrze
chodnia. 
Interesującą rolę w ksztaltowaniu w tym mie6cie 

wyobraźni plastycznej odgrywa Antoni Starczewski. 
Jego ceramiczna ściana w foyer teatru im. Jlł
racza stanowi dzieło sztuki dostępne masowo, in
nym zaś ogólnie dostępnym dziełem tego artysty 
je.st hall nowo otwartego basenu przy al. Unii. 

Wreszcie drogę · umasowienia sztuki plastycznej 
wskazują pewne idee dotyczące przys1łego kształ
tu łódzkiego Muzeum Sztuki. Ma to być miejsce, 
w którym czlowiek spędzi wiele niedziE:lnych eo_ 
dzin. Zwiedzając sale wy.stawowe, oglądając filmy 
o sztuce, słuchając pogadanek, pijąc kawę oeląda
jąć książki o sztuce, jedząc obiad itd, Ale to 
jeszcze sprawa dość odległej przyszłości. Oblicze 
kraju i postawy ludzkie w okreśhny sposób ule
gają przemianom, kształtują się sLtuki plastyczne, 
w przemianach tych winny również mieć swój u
dział i znaleziono sposób wciągnięcia w orbitę ich 
oddziaływania szerokich mas pracownkzych. 

Przed dwoma laty zorganizowallo po raz pierwszy 
imprezę pod nazwą „Sojusz świata pracy z kul
turą i sztuką". Nazwa sugeruje, że chodzi tu nie 
tylko o kontakt ze sztukami plastycznymi. Na 
teren więc niektórych zakładów weszli obok pia. 
styków ak'.torzy, realizatorzy teatralni I fllmowi, mu
zycy. Jednakże sztuki plastyczne 111ają to do siebie. 
że wymagają na co dzień większej fatygi od kon_ 
sumenta. Książka, płyta i film znają clrc•ge do cl-Omu 
odbiorcy. Aby uczestniczyć w wy$tawach dziel 
sztuki plastycznej, należy zdjąć pal'ltOfle, w coś 
się ubrać, pojechać i wrócić. W ramach „Sojuszu'• 
\vYStawy pojawiły się w zasięgu r~i. Góra przy
szła d-0 Mahometa. I to się okazało skuteczne. 

W roku bieżącym „Sojusz śWiata pracy z kulturą 
i sztuką" to jednocześnie hasło Tygodnia Plastyki 
Łódzkiej. Siłą więc rzeczy problemy plastyki na
brały wyjątkowego znaczenia. 

Terenem oddziaływania stały się dwa duże łódz_ 
kie zakłady, mianowicie ELTA i ZPB im. Obroń
ców Pokoju. W programie - wystawy znanych ar
tystów, podniesienie estetyki niektórych wnętrz fa_ 
brycznych, aukcja dzieł sztuki, konkun na pejzaż 
łódzki, plebiscyt publiczności. Zamierzenia te zo
stały zrealizowane, wyniki zaś, przelic1cne na llosc 
ludzi uczestniczących, a mających na co dzień nik
ły kontakt ze sztuką, - jest zadziwiający i zdaje 
si~ wskazywać, że Związek Polskich Artystów Pla
styków, Wydział Kultury i Sztuki Urzt;;du Miasta 
Lodzi oraz inne instytucje współtworząre imprezę, 
znalazły drogę wiodącą prosto ttu umasowieniu 
sztuk plastycznych. 

Konkurs malarski na pejzaż ló:izk! pomyślany 
był jako apel do najmłodszej generacji plastyków, 
by uwzględnili w swojej twórczości najbliższe oto
czenie. Pokłosiem konkursu stało się &6 1,>rac, któ
re wywołały żywy oddźwięk wśród ' odbiorców, 

Zakoilczenie Tygodnia Plastyki t.ódzluej było tet 
okazją do wręczenia nagród przyznanyrb przez fa
chowe jury. Tak więc w konkursie malarskim 
nagrodę pierwszą przyznano Tadeuszowi Majdzie. 
Dwie drugie nagrody otrzymali: Ewelina Aga.cla.k 
i Józef Skroblństi.. Trzy trzecie nagrody: An
drzej Sadowski, Tadeusz Ma.tynfa., Helena. Tcbó
' r:z:ewska. 

Jeżeli sprawy tegorocznego Tygodnia Plastyki 
Lódzkiej powiązane zostały w tym artykule z pro
blemem masowości sztuki plastycznej, to warto 
wspomnieć o jeszcze jednym akcencie imprezy. 
Od szeregu lat Okręg Lódzki Z\viązku Polskich 
Artystów Plastyków przyznaje medale za reali
zacje. Jest to sprawa o tyle pozostająca w kon
tekscie artykułu, że chodzi tu ą realizację o sze
rokim oddziaływa11iu, znajdujące się w miejscach 
ogólnie dostępnych. 

Tak więc Jerzy Grzegoruwski otnymal medal 
za scenografie teatralne opracowa_ne w 1975 r., 
które uzyskały bardzo pozytywne oc-eny i szereg 
nagród. Stanisław Cuehra._Cuk.rowskl - za pro
jekt i realizację wnętrz i ekspo?ycj! Muzeum 
Walki i Martyrologii na Radogoszczu. Anton) Bi. 
las - za projekt i realizację wielopostaciowej pła
skoczeźby we wnętrzu Muzeum Walki l Martyrolo
gii na Radogoszczu. Zygmunt Kuligowski I Andrze;I 
Smoczyński - za projekt i ·realizację wystawy sta
łej w Muzeum Włókiennictwa w l:.odz.i pt. „30 
lat tkaniny polskiej". 

Jerzy Treliński - za opracowanie graliczno-~
ligraficzne Triennale Tkaniny oraz opracowanie 
graficzne Lódzkiej Wiosny Arty~tycznej. Jerzy Frllt-

1ę zynaro owe o 
Triennale Tkaniny Unikatowej w Locil:i. Eugeniusz 
Pisarek ·- za projeM i . reali:zację zespołu witraży 
i metaloplastyki we wnętrzu Domu Pogrzebowego 
na Cmentarzu Komunalnym w Lodzi. Kazimierz 
Karpiński i Wacław Wołosewlcz - za projekt 
i realizację Pomnika Czynu Rewolucyjnego w Lo
dzi. 
Uroczystość zakończenia Tygodnia Pla>tyki Lódz

kiej miała nieoczekiwany finał. Zabrał głos pra_ 
cownik ZPB fm. Obrońców Pokoju, d2iękuj!\c pla
stykom za lch dzialalno5ć twórCZ'\. Bowiem ma 
on kolekcję złożoną z 12 obr~zów 1 jest z niej 
dumny. 
Można pogratulować Okręgowi Lódzkiemu ZPAP. 

że udało mu łilię wejść na tereny d"tąd prawie 
niedostępne. J.U. 

Zwykliśmy mówić o aezonłe odno.Hą,e .,, w kulturze l'lównie 
do iycla tea.tralnego. Ale 1wój sezonowy okres działa.nia mają 
także domy kultury, kluby, świetlice. W czerwcu kończ!\ swoją 
pracę różne kola, zespoły itp., aby po wakacjach wznowić dzia
lalność. Mało ltto wie, że znaAnna. część różnego rodzaju pla
cówek czY111na jest jednak ła·kże w lipcu i sierpniu, i:e martwy 
sezon praktycznie nie Istnieje. Ale co oferują? Prasę, łelewizJ~ 
czasem pro,Jekc,je filmowe, sporadycznie ,ja.kieś zajęcia sporlo· 
we. Kto w tym wszystkim uczestniczy? Bardzo nieticzni, bo 
kogo nęcfł takie atra.kcje, które ma. się w domu. Nawet zepsuty 
telewizor można sobie zrekompensowa.6 wb:ytl\ u sąsiada, a 
wiec obejśó 1lę bez wyskaJdwania. z miękkich kapd. Komu 
wiec potrzebne BI\ placówki lt.·o, w lecie? O paradoksie - set
kom osób, za.równo tym najmłodszym jak i seniorom. A tu jak 
na złość tradycją stało się sprawianie pozorów działania w próż
ni. Ktoś przyjdzie na. dytur, snuje się po pustym klubie, w 
końcu wll\czy telewi~r. odsiedzi 1woje i tak jeden dzień dzia
łalności z l'łOWJ'· 

W każdeJ dzielnicy, co najmniej I lido~ telewizyjn~j . działalności 
kilka placówek odlicz.a sie w rze- klubu._ Wiele placowr;k ma ®. pa
dzie p r ·a a u j it cyc h tzn. czyn_ konarua przeszkody J!!S7.c.ze mne. 
nych. I ta)t otwarta będzie „Lut- · Po prostu nie ma w . pobliżu swego 
nia'; ZńK im. Dzforżyńskiego lokum ani boisk, ani puków. Ale 
Klub Osiedle Młodych przy ul. bywa też, że jeśli nawet je mają 
Dabrowskiego 91/93, nie.mal wszy- (tak jak „Ariadna") to akurat nic 
stkie zakładowe placówki na Ba- z tego nie wynika. Może utem już 
łutaclt także tamtejsze domy kul. w czasie sezonu jesienno-zimowo
turv 'Pracować bęch\ kluby „Lo- wiosennego pomyśleć o wakacjach, 
dex~" przy ul. Wńlr.znńskiej 213/ może zamiast inw„stować w jesz-
215, nie opodal klub „Klim:icik", cze jedną gi~are, cz.v wzmacniai;z 
klub Zakladów Przemysłu Piekar- zatroszczyć się o zag<:>spodarowanie 
illiczego ZDK im. Obrcńców Po- j terenu. Placówki takładowe będą 
koju Marchlewskiego 1 sporo in- I miały i na to kontt'fl, Wielokrotnie 
nycb. w ośmiu phcńwkach dzia- ~uż słyszałam od ich kiero~ników, 
lać będą wypożyczalnie eprzętu tu- I ze muszą podporząclk?Wl>lć się ten:u 
rystyczno-roz.rywkowego (co do te- ' czego chce zakład, ?.e załoga me 
go jaki s·przęt uz11awar.y łest za ~aakceptuje, ~e .zw1cr~chni~y mają 
r-0zrywk-0wy zdania są podzielone). mną ko11cepc3ę itd .• itp. Fipał .t!l-
Wszędzie zmniejszona obsada, bo kiego myślenia ptzyno&~ nie~le. za-

11rzecież lipiec i sierpień to je?y!1a gosp~~owane sale pc;isiedzen t n!l 
okaz'a na wysłanie pracowmkow I szczęsc~e, bogaty rucb amatorski! 
k J urlop albo oddelegowanie bez ktorego zakładowe uroczystośet ckio. P~:cy w 'oomach wczasowych. skazane byłyby . na artystyczną o
W e wrześniu zaczyna się normal- prawę w wy<'lamu :zaw9!1owców. 
nv sezon. Na letni~. miesiące zo- Spójrzmy jednak trochę bardziej 
ataje więc działalnośc wedłu!I sche- z bliska na dwa · {:!! dwu) dziel. 
matu cytowanego na w~tępie. Czy nicowych domów kultury czynnych 
więc potrzebne są d-Omy ku_ltury. W cale lato. Jeden mieści się przy ul. 
lecie? z takim programem 1 m~zli- Limanowskiego 166. W ruchliwym 
wościami kadrow11-orgnnizacy3n::r- punkcie bez zaplecza re.krea•·yjno. 
mi? Chyba nie . rvypoczynkowego lrvdno o imprezy 

To co bytoby niezbądne, to dz1a.. najpopul;lrnie~ze - na wolny~ 
łalność rekreacyjno-turystyczna: powietrzu. Pozostaje w1ęr telew1z3a 
zajęcia na boiskiil.Ch, stadionach, i prasa. Do tego dochodzi jeszcze 
basenach. Ale kto ma !.? przygoto- pomoc przy. ~rgani~t1Wani1:1. r~zry_ 
wać„ skoro z 8-osob<iWCJ ~ad.I?' do. wek dla dliec1 z pofkol->nu, Je:l<m 
mu kultury połowa musi isć n\\ czy dwa bloki proeramc-we w 'U'
urlop w lipcu, aby druiia J)OS'Zła turówku. To niewiele ale t tak ~ 
w sierpniu. Gdzie wi~c sz~kać oo- osobowy zespół prac~tjącycb bi:_dzte 
mocy w przygotowanm 1mprezy, miał co robić. Wspołpraca z 1du
ieśli nawet stanowi ona tylko o- bami sportowym.i? To jest to. co 

Ruchliwe Towarzystwo Przyja- na peryferiach naszego miasta. s:r:ych czasów. aż do okresu pierw-
ciół Łodzi organizuje ostatnio kil- Część trzecia, redagowana przez szych lat po II wojnie światowej. 
ka godnych uwagi akcji. Mieczysława Jędrycha, uwzględnia Forma i objęto5ć dowolne. Pra-

Pożyteczne 

akcje 

TPŁ 

M. in. - jak już pisaliśmy swe- z kolei współczesne piosenki na- ce w maszynopisie lub w czytel
g9 czasu _ montuje konk_urs na szego miasta. W zakończeniu nym rękopisie należy kierować do 
piosenkę 0 Łodzi, przy czym ter- znajdą się notki biograficzne wy- dnia 30 wrz~śnia br. pod adresem 
min zgłoszenia prac upływa (przy- bitnych kompozytorów i autorów TPŁ. 
pominąmy!) w dniu 15 sierpnia. oraz słownik gwary miejscowej. Na nagrody przeznaczono 20 tys. 
Przystąpiło 0110 również do pra- Nad zestawieniem całości czuwać zł. Ogłoszenie wyników przewi-

cy, związanej z wydaniem śpiew- będzie red, Tadeusz Szewera. dziane jest w grudniu br. Nagro
n.ika łódzkiego, który - jak za- I jeszcze jedna akcja: W celu dzone i wyróżnione rękopisy staj
kładają organizatorzy - składać zebrania materiałów do historii się własnością organizator6w kon
się będzie z trzech oclrębny-::h naszego miasta, TPŁ oraz Muzeum kursu, przy czym istnieje możli-
części. Miasta Łodzi ogłaszają konkurs wość zakupu dalszych prac. 

Pierwsza, zatytułowana „Śpiew na wspomnienia łodzian, mówiące Bliższych informacji udziela pra-
nad brukiem", przypomni dawne o życiu dawnej Łodzi i ośrodkach cownik · Muzeum Historii Miasta 
łódzkie piosenki rewolucyjne i r?" przemysłowych, wc~Odzą~~ch-. w Łodzi - Marek Kulesza oraz biu-
botnicze, wybrane przez znakomi- skład obecnego WOJ. mieJskiego. ro TPŁ, ul. Ogrodowa 15. . 
tego znawcę tego tematu Eugeniu- Organizatorom zależy przede Tematyka konkursu „Wspomni~
sza Ajnenkiela. wszystkim na osobistych wsp?tn• nia łódzkie". jest bar~zo at~akcYJ-
Część druga, opracowywana przez I nieniach dotyczących dnia codz1en· 1 i:ia a dobre_ J_ego zre~hzow~n~e mo-- . 

Jana Bykowskiego, nosi tytuł „Z nego miasta, spraw pracy, obycza- ze znakom1c1e. pow1ększ~•c .na?Z~ 
przedmieść i ulic". Ma to być za- jów, r_odziny, k1:1ltury it~. M?g.ą wiedzę o .Łodzi, kt6ra stała się JUZ 
pis piosenek, śpiewanych kiedyś to byc zdarzenia z naJdawmeJ- przeszłością. . M· 1. 

Wyboiste drogi wynalazców 
50 więcej ' niż owe 'Zagraniczne f teraz 
dopiero pojawił się kłopot. bowiem w 
Dzierżoniowie, podobnie jak w wielu in
nvch zakładach brak iest rezerw na u
sł"ugi dla p0stępu technicznego. Poza tym 
- oprócz wspamnianego inżvniera nikt 
nie wierzył. że skonstruowanie tak szyb
kiej maszyny iest możliwe, w związku -z 
czym wstepne prace zmierzające do sk9n
struowania prototypu zrobiono byle jak. 

o pomcx: najprzeróżniejsze warsztaty i 
pracownie. wykonali 15 sztuk nowych 
V.'l'Zecion, skutkiem czego powstał proto
typ maszyny, o iakiej sie nikomu w 
Dzierżoniowie nie śniło. dziejach postepu technicznego ró7..

nymi sposobami dochodziło do 
wynalazków.' Czasami przypadek 
decydował nawet o wielkich od

kryciach naukowych, że wspomnę Archi
medesa w kąpieli, Newtona pod jabłonią, 
albo Watta, obserwującego kc.ciołek z 
wrzącą wodą. W innych wypadkach -
szereg drobniejszych odkryć i uspraw
nień składało sle na jeden wielki wyna
lazek. Tak było w przypadku Bella i te
lefonu. Zdarza się wreszcie, że zw:vkłe 
lenistwo staje się motorem postepu. Tak 
było z chłopcem o nazwisku Humphrey 
Potter. Pracował on przy prvmitywnei 
maszynie parowej, wykonywał zaś nudną 
czynność przesuwania dźwigni to w lewo, 
to w prawo, no to, by para popydtała 
tłok raz w jedną stronę. raz w drul(a. 
Chłopiec. widząc, że ruchy dźwigni i in
nych części maszyny sa ZSY'llchronizowl\
ne, przywiązał dźwignie sznurkiem ?n 
koła i ono przeieło na siebie funkcje Je
go rekL Koszt wprowadzenia Ł!'go ulep
szenia r6wna się wartości kawałka sznur
ka. 

Oczywiście również i w nrze~zł~ści .zda· 
rzRłY się wynalazki kosztowne. ale nakła
dy na nauke i technike rosni. z unływPm 
cŻasu, a staia ~ie coraz bardziPi skompl~
kowane pod tym także wz;iledem, ze 
dziś iedno ulensr.enie absorhuie ludzi roz
licznych snecial ności. a także ro11iczne i n
stytuc.ie. Zrealizowanie v.•iec wyn~lazku. 
czy choćby ulenszenia, albo nom:vsłu rR

·donalizatorskiel!o wymaga snr::>wneeo 
systemu organizacyinego, a ood tym 
mgledem. należałoby u nas u, i owo 
ule1)szyć. . . , .. 

Po zapoznaniu ~ie z neryuet1an:i, .1a~1E! · 
przechodzili w Polsce .~rvnalazcy 1 .rac~o
nalizatorzy. łatwo do1sc do oesym1•t:vcz
nego wniosku, że sama idP.:\ wvnalazku-; 
to j~zcze nie wszvstko. ~vn;ilazca mu~1 
zrobić pr-0totvP. Poniewaz w nrotot,,.nu! 
znaidule sie iakiś element no>1.rv. wyna
laz~a ·_ zw:vkle człowiek o tz~. 7:l.o
t:vch Tekach - robi. to Mm . • Jeśl! SPle
trzą się trudności °'ie do przebycia, ko-
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łacze do zaprzyjaźnionych instytucji. 
Jeśli ich nie znajdzie, powierza wykona
nie części mechanikowi prywatnemu. za 
własne pieniądze. Można z i:oowyż.szego 
wysnuć następującą receptę na wynala
zek. Bierze sie: pomysł, własne oszczęd
ności, relanium i pana Kazia z \Varszta
tu mechanicznego i kompem ując te skład
niki tworzy sie prototyp. Wdrożenie -
to zagadnienie odrębne. Trwa długo. Cza.:. 
sami dochodzi do pomyślnego finału. 

By nie być gołosłownym, l)C'służę sie 
przykładem. 
Dolnośląska Fabryka Krositm w Dzier-

7.oniowie fest iedJ•nym zakładP.m produ
kującym maszyny zwane plecionkarka-

mi. Sł1,1ża one do i:>rodukowania wyrobów 
takich jak sznurowadła. nici chirurgiczne. 
oploty do kabli, paski do zegarków itp. 

Przed czterema laty jeden z inżynierów 
fabryki dowiedział się z litcr.<ttury fa
chowej, że gdzieś na zachodzie plecion
karki pracują z szybkością 350 obrotów 
na minutę, podczas gdy my osiągamy za
ledwie 300. Jako lokalny patriota i świa
domy - jak to ładnie okreśi:łmy - ofi
cer przemysłu, postanowił zbadać nasze 
rodzime możliwości podniesienia parame
trów maszyny, Spowodował • więc, że fa
bryka zwróciła się do Instytutu Maszyn 
i Urządzeń Włókienniczych Politechniki 
Łódzkiej z propozycją opracowania no
wej wersli plecionkarki. 

Instytut przyjął uropozycje. powstał 
zespół i rozpoczeto prace. Pracownicy 
Instytutu staneli na wysokości zadania, 
zmienili konstrukcie maszynv i osiąl(ne
li szybkość 400 obr. na minute. czyli o 

I zaczęły sie trwające do dziś k~rowo
dy. Z dawnego zespołu konstruktorow w
stały dwie osoby. wytrwale pomimo nie
powodzeń n a tu r y or g a n i z ac Y i
n ej kontynuujące prace nad plecionkar
ką. Są to dr inż. Roman Hoffman i 
mgr in.i. Włodzimierz Wesołowski. 

Takich plecionkarek. takich entuzja
stów i takich zakładów, kt6re chciałyby 

a boją sie, jest w Polsce więcej. Sprawa 
często kończy sie kupnem licencji, choć 
POtencjał wiedzy polskich konstruktorów 
nie zostaje wykorzystany. W iaki sposób 
działają entuzjaści i jak zost:łją. przez 
niedowład organizacyjny zakładu i jego 
jednostek nadrzędnych w.vhamC1wan.i, te
go przykładem jest właśnie sprawa opi
sywanej tu maszyny. (Nawiasem mówiac. 
określenia: ,entuzjaści" uż.vto tu nie
właściwie; są to PO· prostu ludzie uczci
wie wykonujący swój zawód). 

Gdyby strona organizacyjna wdrażania 
wynalazków stała u nas na odpowied
nim poziomie. już można ·by przechodzić 
na produkcie nowych maszyn. lepszych 
niż zagraniczne. Tym bardzie.! . że kon
struktorzy wprowadzili szereg dalszych 
ulepszeń. w w.yn!ku których doszli do 
szybkości 800 obrotów na minute. nie 
uważając tego za szczyt osiągnięć. Wres:r:
cie kupując prywatnie sprężynki, wo.szac 

Miał ją badać Centralny Ośrodek Ba
dawczo-Rozwojowy Przemysłu Maszvn 
Włókienniczych. Ale dotą.d nie zbadał. Bo 
jego zdaniem ktoś powinien jeszcze 
skonstruować przyrząd do naWijania c~
wek. Nie bardzo wiadomo, kto. W kaz
dym razie sytuacja iest taka. fa]-t gdyby 
temu. co skonstruovtał samochód zabra
kowano wynalazek. bo nie wymyślił po
pielniczki do samochodu. 

O cierpieniach wynalazców pisano wie
le. Niech by sobie cierpieli. Gdyby n!e 
to, że ich cierpienia wiąża sie z tx>Waz• 
nymi stratami w dziedzinie fosPodarki 

narodowej a także - oo jest na pewno 
nie mniej ważne - ze stratami w sfe
rze ludzkiego entuzjazmu. Owszem. zda
rza się, że iakiś instytut politechniczny 
wsp6łpracufo blisko z zakładem przemy
słowym i koirzysta z jego urzadzeń. Ale 
są to często osobiste uprzejmości a nie 
zasada. 

Realizuje sie w Łodzi system środov.'i
skowych laboratoriów badawczych. Chy
ba przyszedł też czas wprowadzenia w 
skali środowiska ułatwień .dla wvnalaz
ców, polegających na stworzeniu Im do
stępu do warsztatów, surowców i półpro
duktów, by im ułatwić przebvcie żmud
nej drogi do wynalazku. Szkoda tylko. 
że wynalazcy niechetnie mówią o swoich 
kłopotach, By nie zrazić nieruchawYch 
·zleceniodawc6w. 

JERZY URBANKIEWICZ 

jak ml rowiedziano, warto by mieć 
zapewnione. 
Jeśli pytam.v kto ma · ouanizo

w ić w ka ·.yjne zycie ku1tmalne 
zapytajmy także za ro. Otój, żad
nych "~d!ltkowych fundus1v na 
letnie .tukcje nie ma. Skr ·m11e 
finanse i trudem starciają na tzw. 
dzialalnośc merytoryr:zna w sezo
nie, kiedy wie się na pewno dla 
kogo i na co wvdać pieniądze. Let
nie inwesłycje są dol<~ ryzykowne. 
- Adresat imprezy mniej znany, 
Przydałaby dię więc rec·epta na to: 
jak dział&ć bez otwinania kiesy. a 
jeszcze choć trochę za'l"(lbić przyj
mując zlecenia zatdad6w pracy, or
ganizując dla n'ich in:rr•rHy. 
Wsławiony świetną pracą D'Ziel

nicowy Dom Kultury przy ul. 1 
Maja 87 ma nie 111niei kłopotów. 3 
lipca robią imprezę na basenie 
„Fala", 8 - w planie nauka pio
senki, 10 - dyskoteka (czysty 
zysk), 21 - projeitc.la filmowa. 

- Stara,my się 01yślec o !Tll~·d
dzieży i dorosłych - mówi dyrek
tor.ka - mieć coś dla kt;żdego. O
czywiście w miarę &ił ł srpdków. 

Ale co będzie si~ działo międly 
3 a 8 lipca, międzv 8 & 21 itd? 
Odpowiedź niezmienńa: TV, prasa, 
biblioteka, kawiarl!nka. 

Trudno powiedzieć, że nie pod_ 
jęto. &tarań aby wakacje miały 
swoJe oparcie w ezyonycb placów. 
kach k-o. Tylko trudn.i się wy2-
być refleksji: dlaczegtJ o zagospo
·darowantu wolnegG · czasu mają 
myśleć pMzczególne dr<•bne klubi
ki czy nawet domy kultury. Może 
warto_ potJ1Yś)eć o Jakich§ waka
cyjnych centrach, moźe należałoby 
wyznacz.yć takie w każdej dziel
nic1 i wtedy zadbać o zapewnienie 
iJn kadry, programu I sprzętu. 
(Zapewnić np. w porozumieniu z 
zakładami produk~yjnyml, autokar). 
A w wakacyjnych planach liczyć 
się powinny przede- wszystkim pla
cówki położone w 1'0bliżu terenów 
zielonych. Warto by takie oddeie'. 
gować do takiego centrum ludzi., 
którzy teraz nie mają co robić w 
macierzystym klubie czy świetlicy, 
a mogliby z pewno<rią przydać się 
w pracy merytoryczne1 f organiza_ 
torsktej. Chyba dostatwr?nie wi~le 
minionych wakacji potwi€rdziło. że 
rozdrabnianie się nie daje więk
szych efektów. a organizowanie 
imprez dla nikogo żadnych satys
fakcji. Gdyby pom~·t;tano o tym 

wszystkim wcześniej, to już w CT.a
sie tzw. sezonu można by zad.bać 
o skuteczne rozrekbuuowanie za_ 
mierzeń, przygotowa.aie plakatów 
z wakacyjnymi' propozycjami. War
t.o aby Lódzki Dom Kultury ko
ordynator dzialalnoś~i placówek k-o 
- wziął to pod ro:r:wagę. Czeka_ 
nie do 25 czerwca na Informacje 
o tym, co domy kultury. kluby . i ' 
świetlice robić będa w wakacie. to 
ani koordynacja ani nawet bank 
informacji. 

RENATA GRZELAK 

a. tkanin · 
w Klubie 
Dziennikarza 

W Łódzkiej Wyższei Szkole Sztuk 
?Jastycznych (podobnit' iresztą iak 
1 we wielu innych wyższych uczel
niach w Polsce) studiuJą również 
obcokrajowcy. A że stud:ie ich da
la .Piękne i owocne efekty, o tym 
sw1adczy no. otwarta ostatnio w 
lt.lubie Dziennikarza wystawa tka
rtin. Obok Polki (Ewy Latkowskiej
Zychskiej) eksponują tu bowiem 
swoje praCt' dwie Bułgarki. absol
wentki łódzkiej PWSSP· Lidia 
Cankowa oraz Bojana Christowa. 

Trzy nazwiska. trz:v indywidual
ności, trzy różne sPQSoby artystycz
nego wvpowiadania sie . 

Lidia Cankowa wystawia stylizo
wane ubrania. które iednak nie 
1'ełnią funkcji użytkowej. ale sta
nowią artvstyczną WVPOWiedź au
torki. Jei dziełem sa również no
wocześnie potraktowane „Gniazd
ka" z sizalu .. oraz gob"!liny (,.Wa
kacje". „Prezentacja K' 0

l nawiązu
jące do bardziej już tradycyjnych
form tkackich. 

Bojana Christowa uprawiała i u
praWia orzede wszystkim malar
stwo. Zaprezentowane tu teraz 
orzez nią Prace stan:>wia Pierwsza 
oróbe przenie,ienia dvświadczeń 
malarskich właśnie na tkaninę i 
wydobycia z tego matPriału no
w,•ch efektów: próbe udaną. 

Ewa Latkowska-Zvchska nned
stawia i:>race. które zrodziły !!ie z 
obserwacii natury. Swoje wrażenia 
i spostrzeżenia przenosi artystka 
na tkaninv - I to w formie bar
dzo interesujące.i. 

Zwracaia zwłaszcza uwage jej e
fektowne dekoracyjne „Driewa" 
utrzvmvwane w tonacil blało-czar
uej. oraz zielono-szara „?.ąka". zre
alizowana według rel?uł klasvcznej 
tkaninv. poszerzonei o w?asne do
świadczenia tej utalentowanej ar
tvstki. 

Wystawa powyższa - godna u
wagi - iest pierwszą ekspozycja 
tkaniny, zorganizowaną w Klubie 
Dziennikarza w Lodzi. 

'1:. J. 
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:Ryszard Ireland ipatrzyt ze zdumierueim, Sak 1ałka w drzwiacn 
bardzo powoli się obracat to w jedn, stronę, to w drugą stro
nę, leżał na boku i obserwował to jak zaMpnotyzowa!lY· Choć 
sufi,towe światło było mocno przyćmione, me mogł 11ę mylić, 
leżal zresztą na wprost drzwi. 

z paczątku myślał, że mu si41 zdaje, te może nawet jni. 
Ale nie. Przypadkiem akurat się obudził. Ktoś obracał białą 
metalową gałkę z denerwującą mtrożnoścl" .lreland słynal 
nawet jakby cichy chrobót. 

Lodowaty pot wystąpił mu na czoło. zatrzask był otwarty, 
?Jidział to, a klucz tkwił w zamku. 
Mijały sekundy. Wreszcie chrobot się skoflezył i Sałka znie

rU<:homlala. Na_pięty do granie ostateczności lrelaud wstrzy_ 
-mal oddech, chaotycznie rozważał co robić - c~~ zawoła.ć, 
chwy<:ić za telefon, podbree do drzwi i sprawdZJc, kto się 
za nimi znajduje. Ale w rezultacie nic nie .zrob~ł - w każdym 
raiie jeszc.ie nie wtedy. Jakiekolwiek dz1ałan1~ przekraczało 
jego możliwości.. Nie mógł się zmusić do najmniejsze.go ruchu. 
Leżał nasłuchując, wpatrzony w drzwi, aparaHtiowany stra
chem. 
Nieskończenie powoli minęło parę ntlny.t, ciazę przerywał 

teraz ty1ko spokojny · oddech Gabrieli. Powoli sięgnął _do wy
łącznika, pokój pogrąiył · się w ciemnościach i nar~zc1e prze
stał mieć uczucie, że ktoś (O obserwuje. Ale zrobił to kosz
tem olbrzymiego wysiłku. 

Gabriela poruszyła się i spytała niewyrałnie: 
- Co się stało? 
- Nie, nie„. nic. 
Pewno nawet nie us}&'szała jego odpowiedzi. Ireltnd chwills 

czekał, potem wstał ostrożnie z łóżka i na palcach podszedł 
do drzwi. mdliło go· wstrzymawszy oddech nas1uchiwal, lecz 
słyszał tylko waleni~ własnego serca. Kto o t~j porze nocy 
mógł myszkować P<>d drzwiami hotelowymi? Jedno wiedział 
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na pewno, nie otworą drnS, ...,„ apra'Wdzit. t 1\le wuwte 
nocnego portiera. Zresz~ 1 pewnokill to był portier na ob. 
chodzie, w takim razie arobllb7 1 ifły widły. 

Jego prawe uełw> znajdowało aię t\łł koło dr1:wl. Pouetll 
sobie, pomyślał. Ktokolwiek to był, posaedl jut sobie. Przy
zwyczaiwszy się do ciemności widział wyra.tnie klamkę 
była nieruchoma. Jeszcze chwilę odczekał na miękkich no
gach, wreszcie się wyprostował i bezszelestnie wrócił do łóż
ka. Kj,edy położył się kolo rozgrzanej snem dziewczyny, prze
konał się, ie cały drży, Trwało to przez dłuiszą chwilę i dzię
kował Bogu, :te ona jpł l Dit widzi, w jakim etanie się znaj
duje. 

Ul 

Hle bJI to widok wart oci.suta. 
Shirley Bassey 6piewała swoim charakterystycznym stłumio-

nym głosem gdzieś w EuropW. 

„.nie moina 1 tobą ży~ 
Lecz wiem, że bez ciebie tyć nie mogfł, 
I cokolwiek byś uczynił. 1 

Ja nigdy, przenigdy.„ -
Renata Lander ewałtownie wy~czyła radio nagle uświada

miając sobie słowa, zupełnie, jakby ktoś dotknął <'twartej rany. 
Piła trzecią filiżankę kawy, a ueść niedopałków zgniecionych 
nieporządnie leżało w popielniczce obok. Właściwie była śmier
telnie zmęczona. a jednak nadal nie mogła odzyskać spokoju, 
to wracając myślą do tego, co się zdarzyło, to wybiegając w 
pnyszłoić, szarpana dziesi,tkiem wątpliwości, zadając aobi• 
dziesiątki pytań. 

. A jeao fotografia na bibliotece wyglądała, jakby ją dopie
ro co wstawili w ramki. Ale on się zmienił ostatnio. Ona też. 
Oczywiście każdy człowiek sill zmienia, wszyscy i wszystko, 
w środku i na zewnątrz. Pif!tnakie lat to szmat czasu a zmien
ność jest jedynym pewnikiem w życiu. Pił tera~ w~~ej, zw~a
szcza od Ankary. Stał się małomówny, przynaJmmeJ do niej 
mniej się odzywał. I potrafił wpadać w taką wścieJ;tłość, że 
umierała ze strachu. Jak dziś w nocy •.• i jak wczoraJ. Wszyst
ko się . teraz zmieniło. Zawsze łatwo oboje wybuchali gniewem, 
nawet na początku, ale zaraa potem śmieli się z tego. 

Zapaliła następnego papierosa, pogrążona we wspomnieniach, 
nasłuchując jednak czujnie odgłosu jego klucza w zamku. 
Pragnąc tego z całego serca. 

Miłość fizyczna przestała odłrYWać rolę, Dawno 1i41 o tej 
smutnej prawdzie przekonała - jeszcze przed Ankarą, jeszcze 
przedtem, nim Catherine Vanson wszystko zepsuła. Nadal po
trafił być czuły i troskliwy, potrafił dawać tego dowody, Jak . 
zazwyczaj, ale zbyt często w ciągu ostatnich kilku miesięcy roz
dzielała ich jakaś bariera, za którą on krył się, i 1;Ibo pił, 
albo wściekał si41. 
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PONIEDZIAŁEK. 28 CZERWCA 

PROGRAM I 

s.oo Wiad. 9.05 ~ jednej piosen
ce. 9.20 Zespoły ludowe, 9.45 „Nte
za.pomnla.ne stronice" - „Pamiętni- . 
ki'• J. Ch. P.aska, 9.116 Refleksy. 
10.00 Lato z raddem, 1'2.05 Z kraju. 
i zie świata. 1'2.25 Biał~tok na mu
zycznej antenie. 1.2,45 Bol.niezy kwa 
d·rans. lG.00 Gra zespól M. Ko:nara. 
13.1.S Rytm_ rynek, reklama. 10.~ 
Katalog wydawniczy. lll.35 „szamo
tulskie wesele" cz. I, 14.00 Tańce :1 
różnych epok, 114.20 SP-Ort to zdro
wie. 14.25 Wakacje z muzyką. 15.00 
Wiad. 15.05 List z Polski. ~6.10 Z 
polsklej fonoteki. 15.35 Gra zespól 
„M.a·in·stream". 16.00 Wlad. 16.05 ln· 
rormacje dla kierowców. 16.il6 u 
pny)aciół. 16.lil Propozyeje do Listy 
Pnebojów. 16.30 AktualnośCi kultu" 
r.ałne, 16.35 Z płyty 'l\ony'ego OT
l<a1ndo. 16.55 Huta Katowi~E: - ma 
gł.os, 17.00 Rad:!Oikwrier, 17.20 Parada 
piosen~i. 18.00 Muzyka i aktuaLn-0-
śei, 18.~ Nie tyLko d•la ltiero1vców. 
141.30 Przeboje non stop . 19.00 Dzlen
n:Lk. 18.J,5 Ol'lkiestra PR i TV, 20.00 
Wllad. 20.05 Naukowcy - rolnikom, 
20.20 Plakat rek1amowy, 20.35 Kon
cert życzeń. :n.oo Wiad. 21.05 Kro
nika sportowa. 21.115 Aktorzy l pio
senka. :U.40 Z archiJwum jazzu. 22,00 
Z kraju l ze świata. 22.20 Na orga
n.ach gra Wi!ktor Kolankowski, 22.301 
P.roponujemy i zapraszamy. 20.45 
Mimrecital Ewy Snleżankl. 23.00 
Wl.ad. 23.10 Kore!ij)ondencja z zagra
ni.cy. 23.15 Muzyka Ilia estrada•ch 
św.l;ata „ Wdeczór schuberto wski" 

PROGRAM ll 

7.30 Wlad. 7.35 Audycja publicy
styczna. 7,45 B~iet muzyczny, 8.30 
Wlad. 8.35 My 76. 8.45 Muzyka spod 
strzechy. 8,55 lnformaeje o progra
mach PR i TV. 9.00 Utwory kom
pozytorów .,Grupy Sześciu". 9.40 Tu 
radio - Moskwa. 10.00 „Hra.bia Ju. 
lian i król Roderyk" - !mitm. 10.20 
Leonid Kog·an 1 Elżbieta Gllets gra
ją sonaty n.a dwoje sknyplec. 10.40 
Sprawy r-0d:zinne. u.oo Fra.iu Xawer 

/'. / ///, / 

Sch.a<rwenka: I Koncert f-Oll'teplano
wY. ll.30 Wiad. l.11.35 Postęp, dom, 
nowoczesność. 11.45 Od Tatr do Bał
tyku. 12.05 Termi.na!l'z muzyczny, 
lll.25 „ Wydairzenl.a. poglądy, reflek-

~ sje" - mag. (L). 12.45 Uwertury l!n· 
spirowane. 13.30 Wl.ad. L3.35 Ze wsi 

sem przez śwl-at. 8.05 Kiermasz płyt. 
8.30 C-0 kto lubi. 9.00 „Najdłuższe 
P-Ożegnand.e" - odc. 9.10 Ła<iny dziś 
mamy dzień. 9.30 Nasz rok '76. 9.45 
Dysk·oteka P-Od gruszą. 10.30 EkSJ>re
sem przez świat. 10.35 Dyskoteka 
pod grusz4. U.OO życie rodzinne. 
12;05 Z kraju I ze świata. 12.25 Za 
kierownicą. 13.00 Powtórka z roz
TYW.ki. 13.50 „Próba 011:nia I wody" 
- odc. 14.00 Lato w fllhalllmonił, 
15.00 Eksp.Tesem przez świat. 15.10 W 
kręgu jazzu. 15.30 Kwadrans a.kade
miekl. 15.45 Z nowych nagrań :r:e-
81Poht Laboratorium. lft.00 Ro-zszytro.
wujemy piosenki. 16.20 Gitarowe lilOe 
la. 1~.45 Nasz rok '16. 17.00 Eltspr~ 
sem prz,ez świ.a~. 17.05 Muzycz.na 
poczta UKF. 17.40 Ludzie sztuki, 
Ul.OO Muzykobraillie. 18.30 PoUtyka 
dla wszystkich. 18.45 Nie tneba 
słów - wokaliza. 19.00 Co w:leezór 
powie§ć w wyda.nd.u dźwiękowym. 
19.50 .,NaJrlłuższe t>Megnanle" -
odc. 20.00 Gianni MOJI"andi na festi
walu „Złoty Orfeusz". 20.15 Na po
boczu politY'ki. 20.25 Bielszy oddel\ 
bluesa . 20.50 60 minut na lod%inę, 
31.50 Skaldowie. 22.00 Fakty <inia. 
2.2.08 Gwiazd-a sLedmiu wieczorów. 
2tH5 Tny kwadNnse jaZZ'IJ. 23.00 
lnterpretacje poezji. 

PROGRAM IV 

12.00 Wl.ad. l~.05 Terml.n11rz muzy
czny. 12.25 „Wyd~zenda, P<>l(llldY, 
refleksje" - mag, (L). 11U5 Giełda 
płyt, 13,00 Z Mdd.owej fonoteki. 
13.50 Przed stairtem na wYtsze uczel 
nie. 14.10 „Waika•cJe na własny r·a
chun<.--Ot". 14.20 Omówienie programu, 
14.25 „w Jezior8111acil". 14.55 „Wę
drówka do mojej Itaki". 15.15 
„ WspomnienLa o Stefa.nie żerom
skim" - fr-a.gm. 15.30 Teatr PR: 
,.Potop" - .słuch. 16.00 Wiad. 16.05 
Koncert. 15.40 „Krnjobr-M: mej zie
mi" - rep. (L). 17.00 Aktualn.oścl 
dni.a (L). 17.05 Pieśń do słońca IŁ). 
17.30 .,Różne tony P<>lihymnti" -
mag. spraw muzycmyCh (L). Ilf.Sł 
Melodie krajów dadeklch (L). 18.35 
Lekcja jęz. niem. 18.40 P1Te11:ląd 
audycji ośWiiatowych, 19.00 Obywa
telsk<a samorz11dn.ość. 19..15 Lekeja 
jęz. ros. 19.30 Płyty, o których się 
mówt - „Agh-ana" Milesa Davisa 
(stereo). 20.20 Robert Schurna.nn -
„Raj i Peri" - op, 50 - oTatortunn. 
22.15 Krajobra.zy hist-0-ryc71ne. 212.35 
Bainvy saksotqnu. 
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S: UW AGA, URLOPOWICZE! E 
:: :: PRZECHOWALNIA 

„VEROLEX,350" stan bair
d'ZO dobry - sprudacn. 
Łódt. DąbTOWSkielO 101-90 

tlllll7 • 

POSZUKUJ. M-2- platne 
za rok z llóry. Oferty 
„131811" ?.rasa. Piotr.lrow
aka · IS 

"'"' i o wsi. 13.50 Koncert Chóru PR i TELEWIZJA 
~~ TV. 14.10 Więcej, lepiej, t·a.niej. 14.25 PROGRAM I 
~S Charles Ives - pleśni n.a sopran. 
~S 115.00 Rad1-0terie. 16.00 lils:r.pańskle u.4o Kurs przygotowawczy - Ma
~S canto flamenco, 16.10 ABC .iywienia. tematyka _ Wykład końcowy ora:a --= I LECZNICA ROSLIN 

t.ODZKIEGO PRZEDSIĘBIORSTW A 
OGRODNICZEGO 

:: 
= 

BONY .kuple natyc!'lmiast. 
Tel. 1111-lrf..03 12809 li 

SPRZEDAM „Volkswue
na 1eoo TL" stan dobry, 
Taimk;a 8, m, 40. 14-17 

!280! • 

---
ul. SMUGOWA 21 

(oook Dworca Pół1tooneco PKS) 
tel. '762-28 

przyjmuje na przechowanie 
bądi leczenie 

: KUPI!; rejenta·l.nie zaleslo
-- ną działkę do 2000 m n;id 

rzekli lub w pobLlt.:1. do 
: IO km od Lodzi. Oferty 

SKŁADANĄ przyczep11 
campin:ii:ow11 „Tramp" -
sprze<l>a:m. Ul. Altanowa 13 

1Z'l99 t. 

,.13035" Prasa. Piotrkow-! - KUPI~ pil.nie nową • Sko-
dę" lub •. Flat>a U.5 p". 
Sprzedam .,Zeporotca". 

: śka 98 - SPRZEDAM domek jedno-wszystkie rośHny doniczkowe. -= - rodzinny, w rcnUczenlu 
Odbiór na•tYchmiast. Ofer
ty · •• ll802" Prasa, Piotr
kowska 98 Na życzenie klientów zapewniamy przy-

wóz i odwóz róślin. Pnechowalnia - : 
--... c 

Lecznica czynna jest w dńi powszedni• 
z wyjątkiem sobót, w godzinach 8-17.3Ó. -

--
- 2364-'k 
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SPOlDZIELNIA 
LEKARZV 

SPECJALISTO W 
„ZDROWIE" 

uprzejmie zawiadamia, te gabinety lękar
skie z wyburzonej Lecznicy przy ul. Piotr
kow~kiej 159 zpstaly przeniesione do NO
WEJ LECZNICY przy 

AL. KOSCIUSZKI 67 
(róg Zamenhofa) 

telefony 629-50 i 664-87 
Lekarze, wybitni specjaliści, przyjmuj• 
codziennie w zakresie: 

O chirurgii 
O neurologii i psychiatrii 
O ginekologii i cytologii 
O stomatologii 
O naprawy i wykonania protez 

Lekarska Pomoc Domowo 
czynna w godz. 7-22 

telefon 666-55 

Y//////////////'//'l'/'////'F//'/'//'/',/'////////// 
~ 

~ 21 SKl.EROWAN ~ 

~ DO JASTARNI ~ 
~ na wczasy rodzinne w kwaterach ~ 
§ e 2 pokoje 5-osobowe, ~ 
~ • 2 pokoje 4-osobowe, ~ 
§ e 1 pokój 3-osobowy, ~ 
§ ~ 
§ w okresie od 2 do 15 września ~ 
~ bież. roku ~ § ~ 
§ odprzeda ~ 
~ ~ 
~ SPOŁDZIELNIA PRACY ~ 
§ CHEMłKOW ~ 
~ „ARGON'' ~ 
~ t~ź, ul. Wysoka 22, ~ 
~ ·~I. 295-68, 275-07. ~ 
~ s 
§ Koszt jednego skierowonio wy- ~ 
~ nosi '878 zł. Chętnych prosimy ~ 
§ o zgłaszanie się pod w.w. adres. ~ 

M-3 w blOlk.ach Tel. 357-78 
od llod2:. 10-18 

OKAZYJNIE sprzedam 
dom 18-i2.bowy na trasie 
wylotowej, 1530 pla'CU. 
Wolne 2 pokoje i kuch
nill. Obiekt nadaje sle na 
bunżę: handlowo-usługo
wą - aastronnrru-czn". -
Oferty .. 13032" Prasa. 
Plotrkowsb 98 

SPRZEDAM lllnlik. 1.krzy
nlll bl~ów, cz11ścl umlen 
ne do •• Wartburu". Hen
ry<k Tokarski. Redz:vń No
wy 9, 97-140 Koluszki 

12838 lt 

SPRZEDAM „żuka'• skrzy 
nloweJto rok 1ł'l'4. Anddń
skl. Konstantynów. ul. Jó-

SPRZEDAM dom.ok jedno- zefów 17 13008 li 
rodzinny. W rozliczeniu 
mleszk>ame M-3 lub M-4. 
Tel. 747-'79, lłod:r:. 1&-18 SPRZEDAM przyczepą cam 

p\.n1tową .,Tramp" typ 
nawsey. 63'1-90. PO 18 

1'21138 t. 
KOTY syjamskie sprze
dam. Sklep Zoolo!l:ICZnv. 
Gd.ańska 33. Posiadamy du 

I ŻY wybór sprzętu wędkar PRZYCZEP~ oamplni;tową 
sklel!:o 13131 1C sprzeda·m. Tel. Ł11czyca 

AKORDEON .. Weltme1ster 458 wewn. ~47 ll9'l4 11 
- Stella" 80 basów. n-0wv 
sprzedam. Oferty „1:!'1'71" 
Prasa. Piotrkowska 96 

DOBERMANA 7-n'llesięcz
neJto z rodowodem (suka 
czuna) sprzedam. Lódt. 
ul. Mo.kra 3S. m, 21 . godz. 
1~19· 17785 1C 

SPRZEDAM . łaipkl karaku
łowe czall'ne. francuskie 
(skórki 3 kit) oraz błam 
ład'llY. duży czarny, Ofer
ty .12844" Prasa. Piotrkow 
ska 96 

SPRZEDAM nowe lewe 
drzwi przednie i tylne o
raz lewy tylny błotnik do 
„Fiata 125 p". Tel, 81~-32 

13188 lt 

M·ł (Osiedle Pojezierska) 
plus pokój z kuchnią (sta
re budownictw-0) zamtenlę 
n·a 3 pokoje w blokach 
(spółdzielcze). Tel. 204-8'7, 
w godz. 8-16 

Ml.ODE bezdzietne mał-
KUPJĘ n<>wą „Skodę"• - żeństwo posz\lku1e M-2 na 
Oferty .. 13222" Prasa. okres 1-2 ląt. Tel. 51•17-34 
Piotrkiowska ~ po 18 12517 I! 

PRZETARG 
ZARZĄD SPOI.DZIELNI PRACY „CZYSTOSl:" 

w l.odzl, ul. Urzędnicza 38 
ogłasza przetarg na wykonanie: 
1. 30 szt. drabin nasadkowych 2-częściowych dla 

czyścicieli okien wystawowych. 
2. 10 szt. drabin mechanicznych typu „Pol.skiego" 

długości 10 metrów. . 
Prototypy drabin znajdują się w Dziale Czyszcze

nia Szyb w Lodzi. przy ul. Piotrkowskiej 2"2. gdzie 
również można uzyskać szczegółowe dane dotyczą
ce wykonania drabin. osobiście lub telefonicznie, 
tel. 244-54, 231-60. 

Oferty należy skladać w sekretariacie Spóldzielni 
prz.y ulicy Urzędniczej 36 - budynek biurowy, 
I piP,tro, pokój nr 16 do dnia 12 lipca. Otwarcie 
ofert nastąpi dnia 14.VII.br. o godnnle 10 w bu
dynku Spółdzielni, ul. Urzędnicza 36. W przetargu 
mogą wziąć udział przedsiębior~twa państwowe, 
spółdzielnie pracy oraz osoby prvwa1n<' . posiada
jące zezwolenie na prowad-ienie przedsiębiorstwa 
rzemieślniczego. Zastrzega się prawo wyboru ofe
renta lub odstąpienie od przetargu bez poda-nia 
przyczyn. Termin wykonania zlecenia do dnia 30 
września 1976 r. 16'74-K 

LICYTACJA 
XKm. 4/75. Komot1nl.k Sl\du Rejonowego w Lodzi 
rew. X Cz. Burchard, mająey kancelarie w Lodzi 
ul. Próchnika 7 na podstawie art. 953 kpc podaje 
do publicznej wiad<:lmoścl, te dnia 27 lipca 1976 r. 

s 2372-k ~ 
&..,,../.H"./.N'..H"..H"AU7.N"L.r/LA'U"././././.H"//././.U././././,/.; 

o godz. 8.30 w Sądzie Rejonowym w Lodzi, Wydz. 
IV Cyw. ul. Nowotki 21 sala nr II odbędzie się 
dtuga licytacja nieruchomości stanowiącej współ
własność Heleny Mielczarek i Bolesława ŚliskOW• . 
skiego, położonej w Lodzi, ul. Szczawnicka 19, osza· 
cowanej na kwotę 699.952 zł. Cena wywoławcza wy
nosi 466,634 zł. Rękojmia. iaką lic:vtant obowiaza
ny jest złożyć wynosi 46.663 zł. Dalsze szczegóły 
o nieruchomości w aktach egzekucyjnych. 1657-k 

PRACU1ĄCA z 12..J.etnim 
dzieoktem t>OSZUk1Jje miesz 
kania. Oferty „1Z488" Pra 
1a, Piotrkowska 118 

M-3 - Retki.n.ta :r.iamienię 
na M-4 rtiewy.kluczo:ny pair 
ter. O!e.rty „1:151W" Prasa. 
Piotrkowska 96 

BLOKI kwaterunkowe 
M-3. 80 m kw •• parter -
zamlend11 na M-3. Pl11tro. 
Tel. 735-80 13111'1 « 

BYDGOSZCZ M·S si>6ł· 
d7'1el1:.Ze.. nowe budowni
ctwo - z:amien.111 na więk 
su w Łodzi. Oferty 
,.112782" Prasa. Plotr.kow
aka. M 

GARAŻ muroW181Dy - ul. 
Jairzynowa - do wyna1ę
da. Oferty . .11784•• Pr asa, 
Piotrikows.ka !Hl 

SAlWODZIELNY ;>okój w 
bloka<ch wyna.im11 uczennl 
cy od września. Oferty 
z eeną •• 1J283'1'• Prasa. 
Piotrkowska M 

SPECJALISTYCZNY Per
matololliCZnY Zest>61 Op!e
kł Zdrowotne.1 ul. Zalrat
na 44 - Poradnia Wene
rolo11:lczna I oletro DrzY1-
muje cal• dobe (oprócz 
nleddel). udziela porad w 
za-kresie chorób wenervcz
nvch I leczy bezolatnle 

1789 lt 

K.SIĘŻYCKI - skórne we
ner:vczne 18-18. Retklnla. 
Thaelmanna I. ró111 Ret
kińskie1 11064 R 

GINEK.OLOG 
nlec 14-18. 
tel. SSS-30 

Czerwo· 
Tuwima tli 

:1224 e 

SPECJALISTA ltinellolOJI 
Cv1>erUn111 Poniedziałki 
środv 1>latkl. t&-18. PKWN 
ł. Tel. 240-1'1 11491 c 

MATEMATYKA 25'1-S'r mn 
Pluskowskl 8857 li 

UCZNIA do w.a.rsztatu · sa
mochodoweii:o p.rzyjmę. Pa 
bis.nicka rrr 1310'1 it 

PRZYJMĘ dużo chętnych 
do zbioTu tru&kaw~k. ul. 
Złotno VI 12358 g 

UCZNIA - uczennicą -
stażystkę przyjm-:. Zakład 
kuśnierska-krawiecki. LI· 
manowski~<> 104 12&13 g 

POTRZEBNI do zbioru 
truskawek. Łódt. Jai;todni
ca 21. Fisiak 11517 K 

POTRZEBNA uczennica i 
uczeń do za.kładu fry-1..jer-
sklellO. Przybyszewsk!c;i:o 
109 13262 li 

PRZYJM~ chętnych do 
zbioru truskawek. Krecia 
88 (Od ?.agiewn1okle1l 

111798 • 

POTRZEBNA oplelrunka 
do 20•miesteczne11:0 dzie
cka. Łódt-Zarzew. ul. Rud 
nickiei:to 1. m. 55. wiado-
mość po 16. Aleksand.ra 
Antczak 13189 lt 

UNOWOCZESNIANIE obu
wi.a da.msklello i mi:sk1e
llO. Zniżanie niemodnych 
(wy5okich) sPocl6w oraz 
koturnów. Przerabianie z 
koturnów na obca'lY Do
rabianie nowych spodów. 
Wymiana obcasów. Przera 
blan.le nosków. 253-81. 
Więckowsklego rr. WTób
l~wski 13231 • 

"'~ 16.211 „Rodzinny tor przeszkód". 16.30 Fizyka , _ zadania egzaminacyjne, 
~S Melodie z operetek. 16.40 „Krajobraz d 6 30 Dzi nik 
~S"'~S mej ziemi" - rep, (Ll. 17.00 Sple- 16.25 Program nia. 1 . en • 
•'"'" wają chóry amatorskie, 17_20 „Fo- 16.40 Obiektyw. 17.0o Kino Zwie-
~'"'' togra•!l·a rodzinna na tle mwza". rzyńca. 17.25. Komentarze, Opinie. 
"'"' n 40 Sł _,,,_ o k 1 Polemiki. 17.45 „Ostatnia rozgryw-
"'"' . owa..,... r . Kamera na. 18.25 ka" _ odc. 6 filmu ser. prod. bułg. 
"'"' ChwiLa muzyik;l, 18.30 Echa dnia. 
~s li8.40 Zapraszamy do myślenia. 19.00 18.50 Film przyrodniczy. 19.20 Piegu. 
~S „Monius71ko łatwy 1 truony". 19.so sek. 19.30 Dziennik. 20.20 Teatr TV: 
~~ Tmnsmisja z FIJ.hM"mon.\1 Narod-0- Os-kar Wilde „Mąż !deal.ny". !1.31 
~~ wej. 20.20 Notat'lli.k kulturalny. 20.4<1 Dziennik, 22.05 Wieczorne kino let-
~~'\S D. c. koneertu. 211.l!O Dziennik, 22.05 nie. PROGRAM li 

~~ W1'81d. sportowe. 22.10 Teatr PR: 
!\.'N .,Zapach cyga!l'a" - słuch. 22.35 
~ Cathy Berberlan w utworacti L, uuo Program dnia. 16.55 "Czarne 
~~~ Berio. Z3.30 Wliad. chmury" - odc. 3 filmu iser. prod. 
~ poi. 17.41 „Domy z ziemi" - film 
~ PROGRAM Ili TV węg. 18.05 Zachód blisko - :r:a 
~ bramą. 18.35 „Szkło w archltektu-
~ 6,00 Wiad. 6.05 Muzyczna ~ryn- rze" - film. 19.00 Studio Pl (Ł). 

~~ ka. 8.30 Zwy.kle sprawy, 8.45 Mu- 19.20 Dobranoc. 19,30 Dziennik. 20.20 
~ zycz.na ze11:-aTYnka. 7.00 Ekspresem Raport z Angoli. 21.00 Jazz Jam-
~ l>1'%e% świat. 7.05 Muzyczna zegaryn- boree-75. 21.25 24 godziny_ 21.35 Je-
~ ka. 7.30 Za- w poniedziałek. 7.40 den za trzy. 22.05 Melodie bratnich 
~ Muzyczna zegair:vnka. a.oo Ekspre- armii. 

"M.fółAfł. f/łfł p,~ fł 1~ 11f'4P P~~~JłAJARJ-..~--,.,..~ 

ZAPISY 
ZASADNICZA SZKOŁA 

WŁOKIENNICZA 

DLA PRACUJĄCYCH 
przy Zespole Szkól Zawodowych nr 2 w Łodzi, 

ul. Drewnowska 88, 
I 

OGŁASZA ZAPISY 
uczniów na rok szkolny 1976 - 1977 
z terenu ŁQdzi i okolic podłódzkich 

na następujące kierunki: 
e PRZĘDZALNICTWO BAWEŁNY dziewczęta 

i chłopcy w wieku 15 lat, 
e TKACTWO BAWEŁNY - dziewczęta i chłopcy 

w wieku 15 lat, 
e DZIEWIARSTWO - dziewczęta i chłopcy w 

wieku 15 lat, 
e WVKOIQCZALNICTWO 

16 lat. 
chłopcy w wieku 

Wa·runkiem p;zyjęcia jest ukończenie 8 klas 
szkoły podstawowej. Absolwenci ZSW majq mo· 
żliwość kontynuowania nauki w Technikum Włó
kienniczym dla Pracujących działającym w tym 
samym budynku szkolnym. Zapisy p·nyjmuje 
i bliższych informacji udziela sekretariat szkoły, 
ul. Drewnowska 88, telefon 789-07. 

!347-k 
'~"Fł~.'1ł~Wzłłs~~-~~~ 
PUSTAKI „Alfa'' całe I 
połówki wykonuje zakład 
w NoWOJSOlnel. ul. z~1er
ska 2 12284 11: 

CYKLINOWANIE maszyno UNIEWAŻNIA sie zat.lnl.o
we Dailkletów. lakierowa- ną plecz11tkę o treści: „ Wo 
nie. Tel. 356-lil. JC<>dz. jewódzkl Związek Gmin-
10-12, 17-19. Sn.lady nych Spółdzielni Sa 'llopo

NAPRAW A telewizorów 
52-07-85, P-O 15, Głowiński DLA samotnych - oferty 

w Biurze Matrymonialnym 
________ 1_09_1_6_g „SWATKA" 90-434 Lódt 
NAPRAWA lodówek: 786-55 Piotrkowska 133 11264 si 
inż. Wysocki 10-14 

11385 I! 

NAJSTARSZE w Polsce mu 
ro Matrymonialne „Mał
żeństwo" 61-707 Poznań. 
Libella 29 poleca swoje 
usluiti w ko.Jarzeniu mał
teństw. Inłormac.fe IO zł 
znaczkami oocztowv!'lli 

222'1 k 

ODSTĄPIĘ letnisko w Atr
turówku od I.VII. na trzy 
miesi11ce. ul. Jas•,rzebia 
21 A. Zdzisław Racki 

13089 g 

LETNISKA w okolicy Ło
CYltLINOWANIE całkowt- dzl na miesl.ąc lipiec po
cie be?lpylowe nowoczesnis szukuJę. Dobre warul1lki 
masz:vną. lakierowanie par mieszkaniowe. Tel. 606-94 
k!et6w, Tel. ł68-1G, Kmieć lub 306-115 13258 ~ 

moc Chłopska - Za.kład 
Obrotu i Przetwórstwa Ar 
tykutami RolnY'!lll. Po
mań, ul. Mostowa 10 -
13" - oraz kwi ty klasyf1-
kacy.fne od nr 130757-
130800 13253 " 

ZGINĄŁ . '(JJ.es · '- maltań
czyk biały . 'za f od.pr.owa.dze 
nie - nat(rort<a. Łódź;'- Lu
tomierska 125, m. ~'42. Ja-
dwilla Juan ' 13238 · r 

TELEWIZORY . nanrawia 
Bednarek. tel, · 830-92 

.~· tO!l'NI t. 

POTRZEBNY ezeladnllt 
krawleckl . Tel. 326-84 

133118 I 

DZIENNIK POPULARNY nr 146 (8434) T 



Kiedy i kto wal~zy 
w Montr~alu 

W 21 dyscyplinach 1P<>rtowych zawodnicy mponad 134 krajów 
będą mieli do ~odEiału i60 Pledllll. Medali • J'el~ o 3ł awej nit W 
Monachium ze 'l\'zględu na alcreślenle • progr arnu l&rlfSk kilkuna
st u lt0nkurencj1 (Jak np. w ,tywantu, kajakarstwa •6r'lkl... tan
demow w kolarstwie itp.). 

Podajemy l<al'endarzyk~ nlekt6rych dysc_ypl.in aportÓwyc1t. · Jed· 
nocześnie za poznajemy naszych Czytelrukow a prupllaml, które 
obowiązywać będą w czasie olimpiady. 

BOKJ!I 

Czas t rwania: 18-29 lipca. 
M1eJsce: Maurice Richard Arena (el.), aala Forum (finały). Kat· 

dy !<;raj ma prawo wystawi.ć po jednym zawodnd.ku w każdej wa
dze . 

&OLARSTWO 

Czu trwania : 18 lipca , 20-24 hpca (tor), :ze lipca, Miejsce: We
lodrom w Parku Olimpijskim. góra Mont Royal ora'I! ttoaa Trans
Canada Highway . 

Medale: 6 złotych, 6 uebrnych, 6 brązowych . 
w programie olimpijskim .majdujlj się aktualnie 2 "!''yśclgł na 

szosie oraz 4 na torze. Skreslony zost.ał wyścig tandernow, Odba
dą się następujące konku·reocje: 
Szosa: wyścig drużynowy na 100 km (4 zawodnilców • jedneao 
k r a ju). wyścig indywidualny (ł zawodników) . 
Tor : 1000 m na czas ze s tartu zatrzymanego (1 zawodnUtl; 200 m 
sprint (l zawodnik), 400 rn wyścig lndyw'idualny na · dochodzenia 
(1 zawodnik), 4000 m wyści& drużynowy na dochodzenie Ci zawod
ników). 

KOSZYKOWKA 

Czas trwania: l&-24 lipca eliminacje, 25-21 lipca finały. 
Miej sce: E tienne Desmarteau Centre, · nala Forum. 
Medale: 1 złoty, 1 srebrny, 1 brązowy. 
w lgrzyskach Olimpijskich w Montr~lu zadebiutujit _ ko~zyka. · 

ki. W finałowych zmaganiach wystartuJe 12 męskich zespolow (po 
12 graczy w każdej drużynie) oraz 6 kobiecych (po 12 zawodni
czek w każdej drużynie) . Zespoły męskie rozgrywać będą mec:i:„ 
eliminacyjne w dwóch grupach. Zwycięzca grupy A spotka Slę 
z drugą drużyną grupy B, a zwycięzca grupy B z drugą drużyną 
gi;upy A, Zwyeięskie zespoły walczą o medal zloty · i srebrn~._ 
" pokonane o brązowy. Kobiet:r natomiast rozgrywajc spotkania 
systemem każdy z każdym. 

LEKKOATLETYKA 

Czas trwania: 23-31 Upca 
Miej sce: Stadion Olimpijski. 
Medale: 37 złotych, "37 srebrnych, 37 brązowych . 
Każdy· kraj może wystawie do jednej konkurencji indywidual

nej co najw„żeJ trzech zawodników, pod warunkiem, że wszyscy 
uzyskall minim11m wyznaczone prze1 Mlędzynarodow11 Federa c.1ę 
LekkoatletycL ną (IAAF) . Bez wypełniom!j normy moze startować 
w danej konkurencji tylko j eden uwodnik W biegach utafeto
"-'YCh każde państwo może być reprezentowane tylko przez jeden 
zespół · 

PIŁKA NOŻNA 

Cias trwania : 18-31 lipca . 
Miejsce: st adiony w Toronto, Ottawie. Sherbrooke. Quebec, Mon

trealu . 
Medale : 1 złoty l srebrny, I britzowy . 
W tmalowych rozgtywkach bierze ud&iał n drużyn pod&ielony~h 

na cztery grupy . 14 z tych drużyn to zespoły .wyłonione we \VC?PB
nie,Jszych eliminacjach. natomiast dwie pozostałe drużyny, to ,;o
spodane Igrzysk - Kanada , orar. mlstrr. olimpijski r. Monachium -
reprezentacja Polski. 

Rozgrywki w 4 grupach toczył! się będ11 systemem l<atdy z kat
dym a po dWie najlepsze drutyny z 11:.atdej grupy awansul11 do 
półfinałów. ~wycięzcy grup A I C oraz drugie zespoły z grup 13 
i D tworzą jedn11 grupę, pozostałe 4 ekipy drug11. 2.wycięzcy oby
dwu grup półfinałowych •potkajlj się w finale o złoty medal, 
a zespoły, które zajmą drugie miejsca - o medal brązowy. W 
k"żdej drużynie może występować m3ksimum 17 gracz:v. Finał ro
zegrany zostanie na Stadionie Olimpijskim 31 lipca. 

PIŁKA RĘCZNA 

Czas trwania : 18-28 lipca . 
Miejsce: Claude Ro biliard Centre, PF.PS Lavat · University w 

Quebec Palals des Sports w Sherbrooke, hala Forum (~nały), 

Medale: 2 złote, 2 srebrne, 2 brązowe. 
W rozgrywkach olimpijskich ucze&tniczy 12 zapałów mę!lklch 

oraz S kobiecych Dotychczas turniej piłki ręcznej rozgrywany 
był tylko dwa razy w historii Igrzysk: w 1938 roku w BeTlinie 
oraz w 1972 roku w Monachium. W Berlinie grały - jednalc zespo
ły na otwartym stadionie złożone z 11 zawodników, poder.aa gify 
w Monachium odbywa się turniej „siódemek" w hall. W Montrea
lu po raz pierwszy wystąpi 6 najlepszych zespołów 'kobiecych. 
które rozegrają spotkanie syll\emem każdy r. kddym. W każdym 
zespole może V.'Ystąp lć lnAkslmum 14 zawodników. 

PODNOSZENIE C~ŻAROW , 

Czag trwania : 18-27 lipca. 
Miejsce: St. Michel Arena . 
Medale: 9 złotych, 9 nebrnych, t bruowych. 
Każdy kraj może W-ystawić drużynę składai11c11 •ifl maks!m•Jm 

z 9 zawodników, przy zupełnej dowolności w ilościowym obsa
dzeniu poszczególnych kategorii . Medale s11 wręczanit tylko w 
dwuboju olimpijskim, 

SIATKOWKA 

Czas trwania : 19-27 lipca ellm\nac.1e, 29-~0 tlnały. 
Miejsce: Paul Sauve Centrum. nala Forum, 
Medale: 2 złote, 2 srebrne 2 brązowe. 
W porównaniu z Monachium zmnleJsz0no . ilość drutyn w turnie ju 

mężczyzn 12 zespołów do 10 (po 12 zawodników każdy) . W tur
nieju kobiet nadal wystąpi 8 zespołów, Zar6wno zespoły mflt
czyzn jak I kobiet podzielone ll!J>Stan11 na dwie grupy rozgrywek 
eliminacyjnych, a później w półfinale zwyclflzca grupy A spotka 
się z drugą dru~yną grupy B, natomiast pierwszy zespół grupy B 
z drUl(!I drużyn11 grupy A. z,oo,rycfęzcy spotkaJ11 Sfe w walce o me
dal złoty I srebrny, natomiast pokonani o medal br11zowy. Taki 
sam system obowią.zuje w rozgrywkach zespołów ko~ecych. 

SZERMIERKA 

Czas trwania: 20-29 lipca. 
Mie.lsce: S•adion Zimowy Uniwersytetu. 
llfodale: 8 złotych , 8 srebrnych, 8 br11Zowych. 
Konkurencje męskie: floret indywidualny I drużynowy, szabla in

d y widualna i drużynowa szpada indywidualna i drutynowa. Kon
kurencje kobiece: floret indywidualny i drutynowy. 

ZAP.ł.SY 

C~as trwania : 20-24 lipca styl klasyczny. :17-31 lipca styl wolny. 
Miejsce: Malsonneuve Sports Centre. Maurice Richard Arena. 
Medale: 20 złotych, 20 srebrnych. 20 br11zowych. 
Do turnieju dopuszcz" slę po ied11ym zawodniku a każdego kra

ju w noszcze116ln:vch katel(orlach wagowych. Wyeliminowanie u
wodnika nastę.puje Po uzyskaniu ~ punktów ujemny~h. 

TOTO LOTEK 

I losowanie: 
3, 5, 19, 29. 37, 48 

dod. 1'I' 

n losowanie: 
8, 13, Ili, 27, 34, 38 

końcówka banderoli: 
93701'1 . 

„KUKUŁECZKA" 
10, 19, 23, :S, 26, 27 

dod. 2ł 
końcówka br.nderoll: 

235664 

' ,, 

Po Mistrzostwach Polski 
zgru • owanie w Spale 

Wczoraj zakończone :!:Ostały lndy-1 · Zawodniczki ł zawodnicy nasi w 
widualne 52 Lekkoatletyczne Mis- wielu konkurencjach sprawili 
trzostwa Polski. dobre wrai&nie i m,_my nadzieje, 

Koszykarki Polski grać będą w Montrealu 
W Hamilton. 1>0dczas przcdolhnp!J 

skiero turnieju el!roina1;yJne11:0 ko
szykarek. Polska wygrała z FrancJa 
&S:łl (29:23). 

NaJwi•ceJ •nkt6w dla Polski zdo 
były: ff. JS:aluła - a. L, Bermalf. -

11 J. Gorzelana i H. Iwaniec - po 
10. 

Tym zwyciestwem Polki zapewni· 
ly sobie awans do finału - obok 
drużyny U~A. 

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

Zwycięstwo piłkarzy ręcznych Polski nad Bułgarią 
Wczoraj w Gdańsku roz~itrane ?o

stało czwarte. osta tnie spot kanie 
reprezentacji Polski i Bull(arli w pil 
ce r::czne.l mężczyzn. Również i w 
tym meczu wygrała Polska „siódem 
ka" 2'7:'.lll (14:7). 

Polac~1 wyl(r ali zdecydowanie. W 
zespole polskim na uwagę zasluitu
.ie i:tra Andrzeja Szymczaka w bram 
ce. k tóry itra,iąc w oierwsze.i poło
wie obronił 2 ltarne oraz łodziani n 
Przybysz. zdobywca ff bramek. 

ie forma ich po ost atnim przed
olimpijskim zgrupowaniu w Spale 
będzie jeszcze wyższa. 

Wynik Howelta w biegu na 400 
m ppł - 49.69 jest na poziomie 
światowych r e zultatów Dobrze ska 
cze nadal C y bulski - · 8.04. Nieoo 
słabiej niż w Mem0riale wypadł 
tym razem oszcze p nik Bielczyk, 
który musiał zadowolić d e wyni
kiem - 83.36, ' 

Rabszty n chociaż n ie ustanowiła 
raz jeszcze rekordu Pol!,ki - to 
jednak jest ona pewną oozycją w 
naszej olimpijskiej reprezentacjj 
obok I. Szewińskiej. Podziwiać 
trzeba Jana Wernera, k t óry prze
żywa drugą młodość. J ego wynik 
w biegu na 40() m - 45.5Q jest 
najlepszym r ezultatem rw naszy m 
kontynencie. 

W biegu na 110 m pp! 1n·zypom
niał się Przemysław Siciński z 
łódzkiego AZS, który zdobył cza
sem 13,94 tytuł wicemistrza Polski 
przegrywając jedy nie z L. Wodzyń
skim - 13.83. Łodzianin wyni
kiem tym uzyskał minimum olim
pijskie: ale cŻy zabierze sie z nasza 
drużyną do Montrealu - to wielki 
znak zapytania. (n) 

n K. Maranda z LKS został mi-
> strzern w bleitu na 3.000 rn z prze
.,, szkodami - 8.32.8 wówczas, gdy mi-

IS.adra olimpijska naszych piłkarzy ręcznych przebywa .na zgrupl)wa· 
niu w Gdańsku-Oliwie. Na zd.ieciu: po(lc7as za.jęć, Na pierwszym pla· 
nie - Przybysz z łód·4ieJ Anilany (z lewej) i Brzozowski. 

Concordia-Zagłębie (Konin) 1: 2 1 

Pilkarze Concordii rozeitra li wczo
rai na własnym boisku pie r wszy 
mec-1. o wej ście do Il Jigi. Pneci w
nikiem oiotrkowskiego zespotu byla 
dru,;yna Za,Rlęb1a z Kon ina. 
Dr'1żyna Concordii i:trała w naste

pu j ąc:vm składzie: Krawcz>·k. Oroidt. 
Gawłica. Bo11dan. Bie11ala. Kordo· 
wiak, Kaczmarek. Krąteł, Kranc 
1Swistak) Baua•zrzyk. Jabłoń •ki, 
Mec-~ zapowiadał su: mteresuiąco . 

Juz oo pierwszych minutach uy mo 
żna bylo spodziewać sie. że walka 
będtle bardzo ~żarta I ambitua. 
Chwilami w·ydawalo s ie nam. że ze 
spół Konina jest lepie.1 przygotowa
ny kondycvJnle i technicznie, ale 
potem 1tra wvrównala sie. 
Pierwszą bra mke z orzebo1u zdo

bywa dla Zagłębia w 25 m in . Stan-

kic wi cz. Stra ta ta n ie załamu je am
bitnie i;:ra .i ących za wodruków Con
coroii. Starają sle oni nawiązać 

ró ·Nnorzędn. ą wa. lkę I w :io m. !nucie I 
meczu najlepszy w dn lu tym za
wodnik P iotrkowa. Błaszczyk po 
miniGciU obrońcy zdobvwa. jak mi: 
pożnie.I 01<.azało Jedyn11 bramkę dnia 
dla Concordii. Jest do przerwv 1:1. 

Po zmiarue stron Concordia gra 
nieco lepie.l. ale Za1tłęb 1 e ze stnału 
Lisiaka ;>,dobywa orowa<lzenle. 

Kole .lny mecz o awans do U Ugl 
piotrkowianie roze· raJa 30 bm. ze 
Stilonem. a Zaith;tiie itrać bedzle :& 

RKS Błonie. (n) 

sz ce 
Piłkarzy Widzewa zobaczyliśmy po- nych i oddawano mało celnych. s!l-

nownie na stadionie sportowym. nych strzałów. 
Tym razem zainaugurowali oni cyi<! Pierwszy gol strzelony został przez 

spotkań o Puchar Lata, mając za 801ika w 33 minucie meczu, a 2 ml 
przeciwulkow zespoi vss Koszyce . nuty później Błachno nie wy1<orzy. 
Gracze z CSRS przyjechali do Ło- stal strzału karneito . Gra stawała Si<: 
dzi bez swoich na.llepszych pHkarzy coraz ostrzejsza, ale doskonały sę
Pollaks i Gallisa. grających w dru- dzia Switelr z Przemyśla potrat!ł u
żynie CSRS która wywalczyła za• trzymać w ll:arbacłl 22 zawodnlkOw. 
szczytny tytuł mistrza Europy . Kilka razy pewnie I szczęśliwie in-

Widzew grai w następującym skła· terweniował Burzyński. 
dzie: Burzyński, Kostrzewiński, Ja- Dużo inicjatywy wykazał Dawid, 
naA, Chodakowski, Motejko, Błachno, k tóry był autorem drugiej bramki. 
Pyrdo!. Ro1horski. Zawadzki, Bo· 
niek. Dawid, Gapiński (Kowenickil. 

Niestety spotkanie nie stało na 
zbyt wysokim poziomie. Gra była 
co prawda otwarta i widzewiacy nie
mal ptzez cały czas mieli nieznacz
ną przewagę, ale szczęście· im nie 
dopisywało Łodzianie mecz ten wy
grali 2:0 prowadząc do przerwy I :o 
Popełniano szereg błędów taktvcz-

Juz o 8 ral'to na auto- bazarze pa
nował ożywiony ruch . Niektórzy tak 
bardzo śpieszyli się z kupnem aut, 
że jeszcze zdążyli wczoraj zabrać ro
dzinę na wycleczKę własnymi czte
rema kółkami. Pośpiech nie sprzy
ja Jednak udanym transakcjom. 
Wiele samochodów budzi uzasadnlo· 
ne obawy pod względem technicz· 
nym. Są wyraźnie przygotowane do 
sprzedaży . Nabywcy muszą się liczyć 
z wydatkami aa generalne remonty 
silników i nadwozi. Warto o tym 
pamiętać, 

Ceny ustabilizowane. Niemal nie-
zmiennie utrzymują się od kilku 
tygodni, :rwłaszcza nowych samo-
chodów Z reguły nieco tańsze- są 
auta wylosowane w PKO. Zainte
resowanie · wystawianymi pojazdami 
jest duże Nie brak amatorow nawet 
na egzemplarze będą~ prawdziwy· 
ml weteranami szos, jak kilkunasto
letnie "'Warszawy", „Mikrusy". 
„ DKW", „P-70" . W tel grupie ceny 
wywoławcze wahają się od 6 do 15 
tys. zł. 

A oto ceny wywoławcze w tys . zł 
typ.owych pojazdów repreze ntowa
nych na łódzkim auto-bazaue. 

„Polski Fiat 125p" - 1500: 21&-240, 
1975: 172-205, 1974: 135-170. 1973: 130-
95-108, 1969· 85-95, 1968: 80-91. 
1970: 95-105, 1969: 81-98. 

„Polski Fiat 125p" - 1300: 195-212, 

ZwyNęstwo W idzewa Jest jak naj
bardziej zasłużone. Kolejne spotka
nie z cyklu meczów lntertoto - Wi
dzew rozegra 3 lipca w Lodzi z dru
żyną KB Kopenhaga (Dania), a 10 
lipca również w Lodzi z zespołem 
Krlsland (Norweg111) 16, 23 I 30 
lipca odbędą mecze rewanżowe na 
wyjazdach. (n) 

1975: 165-190, 1974: 145-165, 1973: llS-
142, 19'12: 118-125, 1971: 105-118. 1970; 
9S-108. 1969: 85-85. 1968: 80-91. 

„Polski Fiat 126p" : 105-115, 1978: 
98-105, 1974: 85-95, 1973: 80-92. 

„Polski Fiat 127p": 1974: 158-165. 
1973: 140-155 

..warszawa": 1973: 80-95, )972: 711-
85. 1971 :65-75. 19'10: 60-70, 1969: 55-
63. 1968: 45-55 

„Syrena": 95-lOS, 1975: 85-95, l97ł : 
70-30, 1973: 65-72, 1972: 57-64, 1971: 
55-65. 1970: 42-51, 1989; 35-45, 1968: 
32-43. 

„Skoda": 1975: l50-16fl, 1974: lU-
150, 1973: 135-145, 1972: 118-125, 1971: 
ll2-120, 1970: 105-115. 

„ Wartbuu:": 1975: 200-230. 19'1ł : 
175-185, 1973: 145-1~5. 1972: 131;-160, 
1971:125-140. 1970 : 115-132, 1969: 110-
122, 1968: 105-113. 

„Trabant": 1974: 85-95. 1973; 78-85, 
1972: 72-80. 1971: 62-70, 1970: 60-67, 
1969: 52-61. t968: 45-52. 

„Moskwicz": 1973: 120- 130. 1R72: 
102-115, 1971; 98-112, 1970: 90-100, 
1969: 85-90, 1968: 72-78. 
„Zaporożec": 1975: 110-120, 1974: 

100-108. 1973: 85-95. 
„Dacia": 1975: lł55-165, 19'14: 148-

160, 1973: 130-152. 
„Zastava llOOp'": 245, 1975: 225-230, 
„Seat": 19'73: 125-135. 

(Obserwator) 

nimum wynosi - 8.32,Q. 

Kadra- Garbarnia 2: 1 
K adra olimpijska piłki nożnej 

przy11otowu1ąca się w Zakopanem 
do h:rzysk Olimpijskich, roze~rała 
trzecie sparr1n11owe spotkanie. tv m 
razem z krakowska Garbarnia . WY 
grywając 2:1 (l:O) . 

Bramki dla 1<.-ad ry zdoby li: w 43 
minucie Km iecik. w 70 mln . nor
itoń . a w 72 min. Trzciński d ia Gar 
b&rn:i . 

N a met'Z przy szlo około 10 tys. 
wi dzów. k tórzy jednak opuszcza li st a 
d ion zawiedzeni Kadrowicze 11.ral! 
bardzo słabo , popełniali te same ble 
dy co w ooprzednich warrl111tach. 
ir.rall st atycznie. 

Siatkarki NRD 

zdobyły puchar TPt 
Zakończony został w Lodzi mię

dzynarodowy turniej w piłce siatko
wej kobiet. W ostatnim dniu uzy
skane zo•tały następu jące wynllcl; 
NRD - Włochy 3:0 (15:4, 13:1. 
15:13). CSRS - Finlandia 3:0 (13:8, 
15:6, 15:5) 

Tak więc puchar Towarzystwa 
Przyjaciół Lodzi zdobył zespól NRD 
nie mając straconego seta. 

l) NRD 
2) CSRS 
3) Polska 

TABELKA 

4:0 
3:1 
2:2 

4) Wiochy 1:3 
0:4 

12 :0 
9:3 
6:7 
4:9 
0:12 5) Finlandia 

\V dn i11 25 czerwca J 976 roku 
: marł, przeżywszy lat 78 

$. t P. 

MICHAŁ 
TARKA 

budowniczy, uczestnik I I li woj· 
ny światowej, członek ZBoWiD, 

pracownik 1połeczny. 

Pogrzeb oclbędzie się U czerw· 
ca br. o godz. 17 z domu tałoby 
w Łodzi, przy ul. Gazdy 36a na 
ementan w MileMkaeh. ' 

:l:ONA I NAJBLIŻSZA 
ltODZDfA 

w dniu !5 czerwca 1971 roku 
zmarł, w wieku 11 łat 

ś. t P. 
TEOFIL 

CHCIUK 
major ' WP, ucze1tnlk wojen świa· 
towych, walk o niepodległość I 
bitew obronnych we wrześniu 
1939 r. l'Od Mławą I w Warsuwie. 
Po~ueb odbędzie 1lę dnia 21 

czerwca br o godz, 15.30 z kaplt
cy Cmentarsa \Vojskowego na 
Dołllcb, Pozostają w 1mutku l ta
łobi• 

SYN. SYNOWA, WNUCZKA, 
SIOSTRY, BRl\CIA i RODZI· 

N<!. 

W dniu 25 czerwca 1976 r. zmarł 
nagle, nasz Ojciec I M.e,t 

$. t P. 

WŁA·DYSŁAW 
SZYMANIAK 

Pogrzeb odbęd"Zie się w dniu U 
ci;erwca br. o godz. 15.30 na 
Cmentarzu Ewangelickim przy 
ul. Ogrodowej. O smutnym tym 
obrzędzie zawiadamiają z talem 

ŻONA, CORIU, ZIĘCIOWIE 

l POZOSTAŁA RODZINA 

6łarzy ~ zki 
W Żyrarrdowl<t odbyły się str efo

we ellmln.acje kolarzy szosowYch, 
przygotowuj ących się lio Cen tral• 
nych litrivsl< Młodz!etv. lttóre od
będą się w Poznaniu (7-14 lipca), 
W wyścigach w żyrardoWle 911kce
sy odnieśli 2111wodnicy Lod.:i p r zv-
11otowywani prze.i treneró·N Szalka 
l Szostka, 

Oto wynlki: 
Wvśc\11: drutyn•~ ua 31 klll 

ll t.ódź f - 29.S,M. ii Lódt U 
30.26.08. Sl Piotrk6'olf - - 30.33 Gł. 

Wyliciir indywidualny na 8 km ..,. 
1) M. Rosłaniec (Łódt) - 12,24 .03, 2) 
J . Frontczak (Lódźl - 12 24.0S. 3) A. 
Wa Nrzynlak (Łódź) - 12 . ~o .02 . 4) A. 

Olesin k!ew!cz !Łódź) - 12.31.02. 5) 
M Modzelewski (Sk le rnlewicel 
l2.38,P5. 6) Z:b. Ma-rszałelł (Lódtl -
12.39.0. 
Wy~ciA na 40 km - 1) J. Reszka 

(Łódt.> 1.8.H, 2) S, Mali nowski !Sie
radz) 3) M, Modzelewski (Skiernie
""i ce). 4) K. Szałek (wygrał w tym 
roku Mały Wyścig Pokoju o lauro
wy v.rj eniec „Dzlenni k41 P<>Pu larne
go"J 51 A . Marklew!ft (Piotrków). 
6) R. Wesolow9ltl (Łódt). 

N a ~Z mi ejsca łodzianie wyw:il
czyli 19. Piotrków - 8. Sklerniewi• 
ce - I l po Jednym. Sieradz 1 Ra
domsko. (n) 

Porażka żłlilowców Gwardii 

' 

Zutlowcy łódzkiej Gwardii prze
·.l(rall kole .J ny mecz o m ist r zostwo U 
ligi z Motorem Lublin ł2: 52. 

NaJwięc„j punktów dla Motoru 
zdohy ll BeraJ - 1'4 I Sturtziński -
13. a dla Gw'1rdii : Jan t cza k - 13, 
Janczuro - 8. Gorta t - 7, Lallcki 
- a i Ba4laslak - 5. 

W dniu 24 czerwra 1976 r. 
zmarł nagle, przeżywszy lat 30, 
nasz najukochańszy Mąż. Tatuś, 
Syn i Brat 

S. + P. . 
WŁODZIMIERZ 

KURZAWA 
Pogrzeb odbędzie Ili• dnia 28. 

VI. br. o godz. 17 z kaplicy 
cmentarza przy ul. Szcze~ińs}ciej , 
o czym zawiadamiaJa pogrąteni 
w głębokiej tałobte 

ŻONA, SYN 
I POZOSTAŁA RODZINA 

Rada Adwokacka w Łodzi za. 
wiadamla z głębokim iałem. te 
\\ dniu 23 c-.erwca 1976 r. opu
iclt Heregi adwokatury na zaw1ze 

STEFAN 
SZTROMAJER 

ADWOKAT 

Wybitny prawnik cywilista, za· 
słutony działac11 apolec-.ny I sa· 
morządu adwokackiego, wielolet· 
ni członek Zespołu Adwokar kiego 
Nr ł w Łodzi, człowiek wielkiej 
szlachetności, o rrirprzedętnych 

zaletach umysłu i snca. 
Cześć Jego pamięci! 

Rodzinie zmarłego wyraz:r współ· 
czucia •kłada,ią: 

DZIEKAN I RADA 
ADWOKACKA W LODZI 

W dniu 
imarł 

U czerwca 1976 roku 

WŁADYSŁAW 
SZYMANIAK 

długoletni ł z1r.słuiony pracownik 
Wojskowego p-rzedslębiorstwa 

Handl~wero w Łodzi. 

Wyrazy aerćlerznego współczu

cia :1;onie i Rodzinie składajll 

DYREKCJA, RADA ZAKł,A· 
DO\VA POP PZPR i PRACO· 

WNlCY 

$. t P. 

STEFANIA 
WROBLEWSl<A 

z cłomu RACZKO 

zmarła po długiej i clętklej ' J
robie, opatrzona św. sakramenta
mi, w wieku 71 lat, ukot'bana 

:tona, Mamusia l Babcia. 

Wyprowadzenie drogich nam 
zwłok 11dbędzie się dnia 28 czerw
ca br. o godz. 16 z kaplicy cmen· 
tarza na zarzewie. 

MĄŻ oraz SYNOWIE z RO· 
DZINAMI 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie :& powodu zgonu naszej 
pracownicy 

KRYSTYNY 
M.O.UNOWSKIEJ 

sklada.lą 

DYREKCJA, RADA ZAKLA
DOWA, POP PZPR oraz KO
LEZANKI i KOLEDZY z 
t.ODZKIEGO PRZEDSIĘBIOR

STWA HANDLU ODZIEŻĄ 

„OTEX" w ŁODZI 
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