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Uruehomienie kopami „Rudna" i drugiego zakladn huty ,,Głogów"
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Wielkim wydarzeniem w polsko.
radzieckich stosunkach ekonomi·
cz:nycb I naukDWo-technlcznvch
w
w łrodę
stała się otwarta
Jubileuszowa wystawa
Moskwie
pod nazwą „ Trzydzieści lat 10•
cJallstycz:ne.t Pol~kl". ·
Stanowi ona Imponujący prze.
11Iąd naszego dorobku w tym O•
kresie, a zwłaszcza dorobku ostatnich lat. będącego wynikiem realizacji programu pn;yspleszonego
rozwoju kraju, wvtvczonei:o przez
VI Zjazd PZPR,
Na uroczyste otwarcie Jublleu.
szowej ekspozycji przybyli do
Moskwy członek Biura Polityczne.
go KC PZPR, prezes Rady Mini·
strów Piotr Jaroszewicz, członek
Biura Polltycznego, 'ekretarz KC
oraz
PZPR - Edward Babiuch
członek KC PZPR, wicepremier minister handlu zagranicznego l go.
spOdarkl morskiej Kazimierz Olszewski.
Stronę radziecką reprezentowali
członkowie Biura Politycznego KC
KPZR - premier Aleksiej Kosygln.
Andriej Gromyko. Fiodor Kuła
kow. Arwld Pelsze. Aleksander
!lzelepln, sekretarze KC - Iwan
Kapltonow, Konstantin Katu.szew,
wlcepremlen:y i ministrowie szeregu resortów,

Wyd. A·1Rok xxx

•

1er

z lewe}- - meldurealizacjt
o
nek
na
30-tecia
czynu
ręce l sekretarza KZ.
PZPR. B Koperskie
go składa w lmte11iu Widzewa Krystyna Swiderska z
l.ZPB tm . Obrońcpw
Poko1u . Z prawej dekoracji
moment
30-lecia
medalami
Polski Ludowej.
Fot. -

z

okazji zbliźa.Jącego się Swięta Odrodzenia
pracy
Polski w Domu Technika przodownicy
•ocjalistycznej z 25 zakładów Lodzi spotkali się
Lódzkiego
Komitetu
kierownictwem
z
wczoraj
PZPR, Na spotka.nie przybyli m. In. czlonko-

po!z.cze_gólnych
Przedstawiciele
dzielnic złożyli na ręce B. Koperrealizacji czyo
meldunki
skiego
nu 30-lecia. W imieniu Bałut mel1
dunek o czynach .;polP.<znych
produkcyjnych z.łożyła pracownica
ZTK ,.Teofilów". Grażyna Szulc,
tej
informując, że ludzie pracy
dzielnicy wykonali z nadwyżką. plawartość
dodatkowa
a
ny półrocza.
produkcji przekroczyła 12'7 mln zł,
z czego produkcja na r:vnek kramln
jowy o!ią.gnęła wart-Ość 118
zł. Podjęte w roku trzyd,;lestolecla
Bałut
tlzyny społeczne ludno~ci
WYnoszą ponad 20 mln zł.
Park
Stadion klubu „Tęcza",
chodrniMłodości. 8 tys. metrów
ków. 51 wiat, 24 parkingi i r.atoki
nowych
dziesiątki
parkingowe.
skwerów I zieleńcow to tvlko nie·
społecz
które przyklady cz.vnów
nych m i eszkańcńw Górnej zreali30-lecia
zowanych dla uczczenia
na
PRL. Ich wartość szacuje się
pro17 mln d. Natomi11~t czyn
Górna,
dzielnicy
dukcyjny załóg
Jak stwierdził w meldunku I •ekretarz POP :i: Pr1:ędzalni Czcsan. kowej Anilany „Polanll", Jan Soń1 ta osią,ro;il jui wartość 16:> mln zt.
I tak np„ z.ałosca Lódzklch Zakła
nów Radiowych „Fonka" wykonała dodatkowo 10 tys scramofonów .
Cz.es.ankopracownicy Przędzalni
ponad
wej „Arelan'' dostarczyli
a ZPB im
plan 60 ton przędzy.

F.

17 bm. 1amknięty został kolejny, ważny. etap realizacji jednej z największych
inwestycji przemysłowych 30-lecia - Lu bińsko-Gło'gowskiego Zagłębia Miedziowego. Ruszyły w lym dniu trzecia kopalnia tego zagłębia - „Rudna" oraz drugi za·
kład huty. „.Gł~gów".
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u fiamoścl wszystkich wykonawców.
Inwestycje te mogą slutyć
na
przykład dobrej roboty, wzorowe] Obie wchoc4ą do eksploątacji
organizacji pracy, inicjatywy i · o- wiele miesięcy przed p!anowanyrn
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Przywódcy spisku greckich oficerów, którzy z pomoca\ dowodzonej przez
nich Gwardii Narodowej I greckiego garnizonu na Cyprze dokonali w
poniedziałek przewrotu na tef wyspie, wprowadzili 1urowe ograniczenia
policyjne.
nadal
niczy port międzynarodowy
nie funkcjonuje, we wtorek przybył
z Aten samolot transportowy z grec,kimi oficerami. Potwierdza to - Jak
podkreślają obserwatorzy w Bejrucie
- że władze wojskowe w Atenach
puczem I bezpośrednio pokierują
o1erają jego autorów.
prasowe
agencje
Amerykańskie
na
przyniosły w środę wiadomości
powołanego
temat skladu „rządu''
przez autorów ouczu. „Ministrowie są
terroryczłonkami
w większości
Są
stycznej organizacji „EOKA-2".
to osobnicy mafo, lub zupełnie niepolikołach
znani w cypryjskich
tycznych.
W środę przed południem przybył
do Londynu w drodze do Nowego
Jorku prezydent Cypru, arcybiskup
Przeprowadził on kilkuMakarios.
premierem
z
rozmowy
godzinne
Wilsonem.
Makarios chce wzląć
Prezydent
Bezpieudział w posiedzeniu Rady
czenstwa ONZ, gdzie zamierza osobiście przedstawić obecny stan dramatu cypryjskiego.
Niemal równocześnie z prezydentem Makariosem -do Londynu przy·
Bulent Ecevit,
był prem1er rurcji
któremu towarzyszy minister obrony,
Hasan Esat [sik. Odbędą oni rozmowy z Premierem Wilsonem l ml.
nistrem .Jamesem Callaghanem. Podróż obu POlltvków nastąplla nazaWe1 r"zpr~wv „,,. 'l\Vn1Pnnfk~m1 orP- jutrz PO nocie 1'urc11 do W. Bryta7"r1"nt• MP1<'1rln<a. lnfnrma~ie !'ll)- nH. w którei rząd turecki opuwlegreckich
r11oó7i!łCP ' RPir11ttt E"·1a nr7.R. 7.ft' ~~:le ... dz_1al się za wycofaniem
lu ~rpc:;7towAnvrl-\ t"lr7P7 h1111t"'w,.., 11<ńw of1rerów z Cypru Turcja natezy wraz
p~triotńw ("'V'f"\'T'viskjrl-\ nnr11"1o:tnV1"''1 70z W. Brytanią I Grecją do !(waranOtlm'1w1• s•r •ni tó:W porozumienia londyńskiego
z
st•ll) tortnro>n.
lekar- !9o9 .r„ zapewniającego Cyprowi supomocy
"'"''ezbednie.1sze.l
sk•el.
werenny status,; • • •
Wvspa w dalszym ciągu Jest odr!eta od ~wiata. Chociaż stolica CvW związku_ z powazną sytu~cją n.a
obvwatf'li Cyprze w w Y1:1l<u Interwenci!
sil
pru zamknięta .fest dla
v;szystklch Innych państw t Jej lot(Dalszy ciąg na str, 2)

dzielnic zamieszkanych
Ludności
przez Greków cypryjslt'lch zezwolono
na poruszanie sle; po ulicach jedynie
od godziny 6' db 14. o tej tet porze w środ~ uplynąl termin ultimatum skierowanego do ludności lojalnej wobec orezydenta Makariosa. a
zło
wzywa,lącego do niezwłocznego
t
broni, Posiadającym broń
żenia
zagrożo
reżimowi
stawiaJącym opór
no sądami wojskowvml. Po południu
w Nikozji 1 lnnvch miastach Cypru
Kroki te
rewl'zje.
się
rozpoczęlv
świadczą o obawach reżimu wojskowego przed silą zwolenników Makariosa.
w
agencyjnych
Według doniesień
różnych punktach Cypru trwa opór.
Minionej noc:v w kilku dzielnicach
Nikozit rozle!lała sie strzelanina. O
w stolicy Cypru
walk
zacietości
świadczą liczne zniszczone dom:v. oorozb!Jane samochodv poczerniałe od
oocl<kaml
ond71urawlone
pożaru I
oat11cu nrezvdenckleiio. Siłv
~elany
stron walc?ąr:vch •a nierówne: czoly.om I artvlerl! buntownlktiw zwonadu mo~a
lenn lcv prawowlteizo
lekka .
broń
Przt>riwstawlt' jedynie
liczba
ocen.
olerwszvch
Wecl!ug
oft~r oo nhu strnnach wvntosla cloN!ernana 1e>st
tvchczas ~on o•<'>h.
je~Tr7p liczba oflar wśród ludności
cywil ne.i .
Wedłul! doniesie ń ze ~rody 17 bm„
11.utorzv 011rrn orzy~tao!ll do krwa-

·

terminem. Pierwszy zaklad huty
„Glogów" o roc1mej wydajności 80
elektrolityC7Jllcj
miedzi
tys. ton
rozpoczął produkcję · w 19il r. z
12-miesięcżnym wyprzedz.eniem. Opodwoi swoją
becnie „Gtogów"
proclukcię. przetwarzając rudę miedi:i nie tylko - jak dotychcza~ z już pracujących. kopalń ,.Lubin;•
z
i „Polkowice". ale również
„Rudnej". Ta ostatnia z.ostala zbuczasie 4
dowana w rekordowym
dala
lat. Już w okre~ie budowy
ona rudę w ilości ookrywającej 40
proc. poniesionych nakładów. Planowana wydajność „Rudnej" bę
urobkowi
dzie równa łącznemu
„Lubina" i „Polkowic".
uruchomienia
uroczystości
W
.,Głogowa" I „Rudnej" wziął udział
I sekretarz KC PZPR - Edward
Gierek. Obecni byli: Mleczyslaw
Jagielski, Jerzy Lukaszewicz oraz
wicepremier Jan Mitręga.
E. Gierek, któremu towarzyszyli
~ospodarze woj. wrocławskiego z
Ludwikfom Drożdżem I woj. zieMieczysławem
z
lonogórskiego
Hebdą. zwiedził wydziały elektrorafinacji. metalurgiczny i inne nowo
czesne obiekty huty „Głogów". ży
przebiegiem
się
wo interesując
technologicznego I orgaprocesu
nizacją pracy oraz warunkami socjalnymi hutniczej załogi. Budowniczowie I hutnicy, ktńrzy objęli
I
nowe stanowiska pracy. złożyli
(nalszy ciąg na str. 2)
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Dzierżyńskiego

wyprodukowały

doda t kową part ie tkanin warto~c1
ponad 4 mln zl.
W czynie 30-lecia uczestniczy 216
w
zameldowała
zalóg Polesia imieniu tej dzielni~y przedsta\~,.
c!elka Przędz.alni Czesankowej im.
Kośka.
Gwa,rd1i Ludowej, Maria
Zrealizowano już 60 proc. podję&i«:
tych zobowiązaó, eo wyrafa
tą
~umą 268 mln zł. Pod liczbą
kryje się m. In. ł7 tys. metrów
tkanin. 24 tys. sztuk wyrobów dzie·
wlarskich I 115 tys. kg przędzy. W
czynie 30-leeia aktywnie uczestniC"IJY młodzież Polesia. .Jej wkład
oblicza się ju:l na 14 mln zł. Wykonane w I półroczu prace społe
czne mieszkańców Polf'sia szacuje
się na sume 21 mln d.
Dla uczczenia jubileuszu Polski
Ludowej ludzie oracy Sródmieścia
łącznej
o
pod.ięll zobowiązania
wartości 376 mln zł z czego zrt>alizowano Jut 250 mln ltl. Pnodu.lą
w tym względzie, jak stwierdziła
w meldunku brygadzistka z ZPW
Im. 9 Maja Irena Augustyniak, ulogi ZPDz. „Lido", ZPO .• Emfor",
ZPO im. A. Prlichnlka I łódzkiego
budowlanych
Wkład
„Nestora".

wie Sekretariatu KL PZPR z I sekretanem Kl.,
RN m. t.odzi, B. KOPERprzewodniczącym
SKIM, kierownictwo Urzędu m. t.odzi z prezydentem J. LORENSEM ora.z kierownictwo komitetów dzielnicowych partii.

mę

15 mln

zł.

Dodatkowe

zobowiązania załogi

m1

Przedstawiciele ponad 9 tysięcznej załogi ZPB im. Bojowników Rewolucji 1905 r. „Pamotex" w Pabianicach, '.l(J-Otkall się wczoraj na uroczystej akademii zor1ani70w11.nej z okazji 30-lecia Polski Ludowej. W
Jubileuszowym spotkaniu uczestniczyll m. In.: I sekretarz KW PZPR
- Z. Ziellóskl oraz gospodarze Pabianic: I sekretarz KM PZPR E, Kraj I naczelnik miasta - S. Fronczak,
Z niełatwą dla llczącPgo sob!•
ponad 11!0 lat zakład1.1 drogą d<l
zapot.nał zebranych
dyrektor naC'zelny „Pamotexu" J. Szymczak. Mńwił on m. 11'1 • . o
najważnieiszej dla zakładu spra·
moderniT-acii Proces ten
wie w 1964 r W okresie
rozpocz.eto
minionego dziesięciolecia przeobrażeniom uległy tkalnie. prr.ędzalni11
średniopr?.ędna. Pow•tała też iedna
z największych inwestvcii - nowoczesna wvkońc7.alnia
załoga
Prarownicy „Pamotexu".
niezwykle ofiarna. w ciągu 30 powojennych lat wvprodukowali 1743
mln metrów tkanin wvkończonycn
Podobnie. jak w latach ubieglych
pierwsze półrocze br podsumowała
załoga przekroczeniem utdań pia·
nowych. Ponadto wvkonała z nadwvżką dodatkową. roczną. produkz.adeklarowaną dla uczczenia
cją
jubileuszu Polski Ludowej. Jei war
tość przekroc.zyla 22 mln zł. Wo·
bec tak pomy5lnej realizacji do·
tychcVlsowvC'h z..f'bowia7..ań produkcyjnych. włókniarze z .,Pamotexu"
po<tanowili. że zrobią jeszcze wię
cej Meldunek o dodatkowych zobowiazaniaC'h złożył wczoraj przed
stawicie! z.ałl)gi - T Beze. Dzię
otrzyma
ki ich realiz.acii rynek
m. in. 130 tys. metrów więcej atrakcyjnych tkanin.
Wieloletni i zasłużeni dla zakła
du członkowie z.ało~I. wyróżnieni
PRL.
z.ostali medalami 30-lecia
Aktu dekoracji dokonał na wcwrajszej akademii I sekretarz KW
(eo)
partii Z. Zieliński.
OOWO<'Zesnośc:,

DZIEK
HIBSIE
W 199 dniu roku słońce wzeo godz. 3.35, zajdzie zaś o
godz. 19.48.
szło

liodzą
Kamil, Szymon
li

przewiduje dla Lodzi I województwa nastepu.iącą. pogodę:
Zachmurzenie małe okresami
dute. motliwośr nrzelntnvch opa.
dów. burze. TPmnf'r•tura w on-a·
nlrach od 1ł do 23 •t. C„ wiatry
•lab„ 1 umiarkowane .,, kierunków
onłu<'łnlowv<'h

w określonym dniu. Oświadczenia te
zawiera.la także zobowiązanie zakladu
ile
oracv do orzestrzeaanla zasady,
dniu wvolatv
każdv zatrudnlonv w
otrzvma le.ina monetę. Dlatego NBP
Indywidualnte mo1e uwz1:0edniać
nych 'Dróśb.
W okresie oó:fnleJszym cześć mo.
również
net zostanie orzeznaczona
dla rolników orzy resiulowan!u naletnokl za dostawy

Clśnhmle

0

oołudnlowo-za..

i:-odz:. 20 -

7łl,1.

1944 - li Korpus Polski zdopor& adriatycki.
Ankonę 1374 - Zm. Francesco Petrarka, humanista, poeta,

Rozwód jest ostatnim nama•
szczeniem małżeństwa.

Uśmiechnij się

Uruchomienie
polskiej stacji
satelitarnej
w

ni.i

t

eh od nich
Jutro motllwośc! opadów orzelot
n\'rh oraz· burze.

był

W pobliżu miejscowości Psary
uruchoGórach Swi~tokrzyskich
miona wczoraj . została pierwsza
w Polsce naziemna stacja utelitar
n.a. Tym samvm z.naleźliśmy się
wśród krajów dysponujących lącz
kosmicznym
do'°:lska spolecime, a Ich przetycia noś'cią w · systemie
związane sa z różnymi okresami 30„Intersputn ik".
letniel hi•tA>rll Polski Ludowej - od
olerws1vch <'łnl no wknńcii>nlu wo1St;1cja wybudowana w rekor .k·
nv do dziś Po•?czeeólne n<lwelt> u.
tr1vmane sa w oomle>nnvch k,onwen- wym czasie 12 miesięC'y ode~ra dodramatyczneJ. komediowej , q.iosłą rolę w wymianie programów
c,lach:
~P'1<•cv1ne1 .
oraz
21 bm . zobaczymy· film ot. .,u. radiowych I telewizyjnych
S7C>.elka". ca!ość zd cyklu zostanie dalekos i ężnej łącznoś ~i telefoniczwvświetlona na małym ekranie Jesie-

w końcowe1 fliz!.- reallzacJl znajdule sle nowy cvkl fllmowv TVP
Cykl
„Naiważnielszv dz!eń tvci•''
$klada sie z dzlewlt>Ciu ocklnki5w
, Autorami ~cenarius?.a sa Zb isinlew
Safian I Andrze1 Szypu15kL a r~tvSylwester
Konie.
seruJą: Andrzej
·
s 7 vs?.k<> 1 Rvszard B<lr.
Zamierzeniem twórców mmów !est
orzedsta\Vlente losów Polaków w cląBo_
!(U minionych trzydziestu lat.
śro- nl;i.
haterowie reprezentują różne

•

ubileusz wa

Jak dowiaduje sle PAP - Narodowy Bank Polski pr:rekazal 1uż pierwsza oartle srebrnych monet 200 z!.
emitowanych dla uoamietnlenla 30lecia Polski Ludowej Dals1e monetv
beda worowadzane do oble"u st.oonlow„ do końca olerwszel!!n kwartaBed~ O'lle w tvm okresie
łu 1975 r
oracv
zakładom
w:vdawa-n~ koleino
orzv DOdelmowanlu (otówkt na wyolate wvnallrodzeń w Ilości odoo.
w
wiada1ace1 stanowi zatrudnienia
dniu wvołatv
parpierwsza
że
Trzeba nadm!enlć.
tia monet dotrze t:vlko do nlektórvch
oracv w każdvm wo1ezakładów
mle·
wództwl„. ale w nastepnvch
,1acach wszvstki" zak1adv sukcesvw .
I
dv~oozvcJ
dn
nie otrzymvwać beda
odoowlednla Ilość monet. Wvdawan.oświadczeń
sa one na podstawie
przedsleblol'!ltw o stanie zatrudnienia

A. Wach

oblicza rię Jut na tu- , realizacji z.obowiąz.ań dla ucz.czenia
jubileuszu Polski Ludowej złożyła
(Dalszy ciąg na str. 2)
W imieniu Widzewa meldunek o
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„Najważniejszy dzień
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Dumni z dorobku

pamiętać

musimy

Omówienie

wystąpienia

Bolesława

I sekretarza Kl PZPR

pr7.ewodnicza,ea LRZZ. wynosi tenad 2 miliardy zł :z ezego zrult~
prządka z LZPB im. Obrońców Po- \ iowano już pt1nad mili11_r_d.
.
koiu - Krystyna Swiderska.
i Za 1111 wy.•oką war1osc czyno'"'
Ó;:ólna. wartość tych zobowiazań sPOlecznych i produkcyjnych.
UL
osiągnęła sumę '131 mln rł. Zo- trud. 1a ofiarną pracę Podziękował
bowiązania te zrealizowano w
60 Y.alol(om zakłarlów pracy i wsz.y•tproc. w czym w~·różnily siP, zalo- kim łodzianom I sekretayz
KL
2'i: •. Anilany". która
dostarczyła PZPR, Bolesław Kopers)u. (Omododa.tkową produkcję wartości
4- ~ •ienie wy:;tąpienia B. KoperskieI mln zł. „Wizameht" (dodatkowa go publikujemy ob-Ok).
. .
ilość 6,5 mln f.yletek), a takze Z:M
Podc1.as spotkania kilkudzies1ec1u
1 Strulr;r.yka. ' '' ZPB 1 '.\laja. ZP' najbardziej z.a<;Ju:ionych . w pracy
I im. Hanki Sawickiej, WZlfW „Wi- z.awodowei i ~pole:::t.n~i IQdzian urama" I LZrB im. Obrońcńw ro- dekorowa.r10 Medalami 30-lecia Polkoju. Wkład młodzież:v. która
w ski Ludowej oraz Honorow~·mi Od;:
irz:vnie społł!'einym
przł!'nl:'ac1nnła makami m. Lodzi. Aktu 1eko-rac11
ponad ~O tys. ndzln oblicza
trię dokon11Ji: I ~ekretarz:
KL PZPR
na. ponad 6 mln d.
B. Kopenld i \)rezydent m. Lodri
Ogólna. "'' artość n:ynu
38-leeia. J. Lorens. W imił!'niu odz.naczoj lodzfan.
jak •tw1erdz.1la ~dcu.!i nych podz.iękował J„n 8mleehewspotkania
Anna
Mroet1knwska, 1kl.
(Dokończenie

od nas

iż przyszłość zależy

Koperskiego

30 lat temu, gdy u boku zwycięskiej Armii Czerwonl"j na ojczystą 1 w dobie szybko nuastaJ11eych przemian '11\'e wszystkich dziedzin„eh
ziemię wracal żołnierz polski. dokonał· się dziejowy zwrot w historii
ll&szego życia. Kowa, piękna Lódź musi znaleźć swoich budowniczych
naszego 11arodu. Polska wkroczyła na dror,:ę socjalistycznego rozwoju
w ludziach światlyl'h, pracowitych, bezgra.nicznie oddanych sprawcm
i tym samym spełniły się marzenia i dążenia wielu pokoleń rewolubudownictwa socjalizmu w naszym kraju. Ofiarność tysięcy ludzi
cjonistów polskich. wszystkich ludzi Wllkzących o postęp społeczny
prae:r w naszym mieście złożyła. się na. nasze osii,gnięł'ia. Wspólcze30 11't temu. po raz pierwszy w dziejach nasze110 narodu interes lu•na. Polska. I d:dsil"Jua Lódi ~a dorobkiem nas wuystkich. Du111ni
dzi pracy, klasy robotniczej i pracująceeo · chłopstwa stal się racją
li dorobku, pamiętl1ć musimy, it priyszlość kraju zależy równid od
nadrzędną. poli:yki pańR twa .
nas".
22 lipca 1944 r. w zniszczonym kraju. w ogniu toczących się
Na zakończenie swego wystąpienia B. Koperski w imieniu KL
jeszcze walk, PK\YN zwracał si~ w Manifeści~ do narodu: „$ie'"
PZPR. Rady Narodov.•ej i Urzędu MiMtR złoty! w pneddzie11 30 roczpr:r.ed nami fl'igantynne udania. Za.dania wy:r.wolenla. Polski. edbunicy powstania PRL życzenia dalszych sukcesów wszystkim miesz4owania państwowości. tłoprnwadzenla wojny d11 :zwyci11skle1e kei\kancom Lodzi.
ca., \!Zyskania dla Pol~kl godnel'e miejsea w 'wiecie, rozpoes11eia etł-

:t~:~~~i~j~:::~::i~FJ:irastiJ'~~i~. tio~n~~~~ior:o~i~d~~~~~st~1r~,:~:

Partia Rob11tnlcza po~tawiła. przed na.rodem zada.nie odbudowy kraju,
przywrócenia do życia. tego wu;ystkiel'o ee znlszezył okupant. Było
to z.adanie niezwykle trudne. W Polsce w wyniku zbrodniczej peliłykl
hitll"rowców. na każdy tysl11e mieszkańców polel'ło lub :r.11stale z„mordowanyeh 220 osób, w tym wi11kuotić polsldej lntelireneji.· OkuPllnt hitlrr 11 w~ki ogr~bll I mhl'Z«'ą'ł nuz przemysł I rolnletwo. W irruZJlch leżała stolica kraju I wiele miHt Pot.kl. Spalono l spl\eyflkowano wit>lc wsi, zniszt'zono 7t proe. za.kładów przem:nłnwych'',
W odpowiedzi na Manifr•t PKWN rozpoczelo się wielkie dll:ielo
ndbudowy kraju. Uruchamiano fabryki. dtwigano z gruzów nowe
domy ! miasta , znacjonali?.Ow;mo przemy~ł. wprowadzono pow8zechną i bezplatn11 oświatę, przeprowadzono reformę rolną. Ani gw11łty,
ani przemoc reakcji nie zdołały powstrzymać historycznych przem1an - kraj wchodzi! na drogę odrabiania wiekowvch zaniedbań.
Od Pi~rwszych dni wolności z ogromną. bratnią po.mocą przychodził polskiemu społeczeństwu Zwia:r.ek
Rad>.iecki. dzięki którrmu
mogliśmy
szybciej i sprawniej likwidować zniszczenia wojenne,
przvwrócić do żyC'ia przemysł i rolnictwo.
W wyniku twórczej i wyti:żonej pr-.ey narochi _
mówił r sekrefarz KL PZPR - zmil'niała 11ię rospodarcza. i 1połeezna ma.pa Pohiltł.
PrzezwyC'iężvliśmv rozdzil"raJa,H spoleczeńshvo sprnct1n1tliei. ZllkwidówAliśmy bez.robocie. głód, a.naltabetyzm. Budowaliśmy nowe miada,
zmieniała sii: wieś polska. Na podkrakow~klch polach w:vrosla. naftl\ duma, hmł'!R'O okrl"su ·Sow• Hut„. Tworz"li~mv. n<>w• •al-zi~
~
~·
PfZt'myslu. Tworzyliśm:v społeczeństwn, któremu , obee Jffł ~ poezuele
braku nadziei. perspekt:vw i wiary "'' przyi;:dość.
. Dziś nodsumowu.iąc 3Cl-ll"tni dorobrk, bardziej nlł :r.w:vkle zdajemy ś~ble sprawe z nasz:vch dokonań 1 jeśli wraciimy tło narotl,.;ln
Pol~kt. Ludow~j. to m. in. po to, aby lepiej :r.rozumiP~ leh wielkość
i usw1adomić sobir W~IJ'e <'f'lów w~·t:v~zonvch orz„„ VI ZJam PZP.R.
Przypominając. iż w
ogólnonarodowym wysilku
nie 7.abraklo
isto,1nr. go w_kl_ad. u i in_ic.i·a_1v
. '·"' społeczeństwa
Lodzi, B.
Kop<"rski'
on:ow1t ~''"7:nl<"JSZP os1~g111ęc1a n:iszego miasta we ws:iy!tk.ich dziedz1n'łch zycia w c1ae:u 30-lecia PRL.
„Prnces przl'budowy i rowoju Lodzi - mówił B. Kooer~ki. nallłl"uujc szczególnie szvbko w ostatnieh latach. Z Inicjatywy Blura
Pollt:v<'znego KC PZPR. Komitet J,i>dzki
npracnwał klłmplek~owy
Pl"Ofram przt"budowy. modernh:acji ntiada I Jeit"O przemysłu. Pri>J?ram
ten lldpllwi„da ż:vwotn:vm intere~om ~nnlel'zeńdwa J,odd, a konkretniP rl"ałiznwl\ny, stal ~ifl ezynnikiem wyzwalaJ11eym eneraię
1 7.llpał wszystkirh mieszkańców",
'\T bn~a!ym i W~TPC1'st1·"'nnym c'l">mbku :W-l"riii Pol•ki Ll1clow 0 i
-""'C!0"óln ' " nwirhcn1i„ia ; ie re?ulti'łt'<" <>•t~t.n;<'h lat. TTch.wah VI
Z.i<łzdu PZPR w:vsuwaiac na czolo zap.,.wnienie śzYb~z~i i ~ ... ~temat;•c:r.niejs?.ei p01:n·a"·:v materialnvch. socjalnvch i kulturalnych. warunkr\w życi;i, ~nolrC':r.eństwa ~kttnilll. "'"l'ót
nro~an'\11 ,.,;rtii eRlv
naród. wyzwoliła rezerv.•y, pobudziła akt~·wność produkcyjną i spolpr„na.
W <'l11oru tne<'h minionych lał - przypomniał 13. Knper~ld - 1>la'" realni" wzro~ły 11 pon:td !~ nror., rn7-'17.errctnlł ówhdł!'ełwa. ~rj 3 Jn•
dl~ 11rarowników fin·r:i'.nych I dla pr~NT.iae:reh knlJiet w:rrllo"'u.111,<'•rh
dr.1f'rl, bP7.nłatna, onieka, ziłrowntn 11 obj~t 41 eal;i, ludno~r rohtk'l!ą. Na11t~11łlo. r>odw:<""h:>.l"ni" 11a.fnił..i1>::v<'h nłac-. rt"nt I l'-ml"''l'htr. n~i„kn""'e
dndafkow ro~zlnnyrh. rnr~rf'rzt'nle pemor.,. (Ila młft~d• ~•IU!fnJitl"l'J, Dńkon111t~my poważnt•o PHł•pu w sf•n:• r·--oJtt ll*U ...f, '-ul..,
V
~
u„,..,
• a. „
t nry l o~wlaty.
1
1'ln7.wńj ~poll"czno-srnspodarczy wiążP się li: olbrzymim wzro~tem
nak_ l~dów inwestycyjnych na rozbudow.o i unowocześniani!! materi;11Jb
"'
ne.1
azy gospodarki. Wysiłek inwest:vc~·jny na nii-. ~potvkana, dnt~~ . skalę. 7:apl!'wni krajowi utrzymanie i utrwaleni"' wysokiej d:vn11.mikt r07.WOJU oraz zabezpieczy plany i zamierzenia rł'lZW<'lJ·u Polski
Ludowej.
.
.Tednocześnle z tymi osb,gnieciaml stwierdził I Sf'1' etarz KI
l"ZPR - następuje wzrost demnkracjl socJalistyczneJ. Sltd'I' tem~
do•konalenie porządku prawnego i systemu eriraniz-.eji wiadz łerenowyeh, umocnit"nie roli samorz-dów. Partia kensekw.-ntnie umacnia polityczna, i ideow11- więź z klas11- robotnicz„ m. ht. pt1pr:r.eir.
!!7.erokl\ konsultal',ję z robotnirz~·m aktywem partvJ"n:v. m 1 1!•"7."art:r.ln:m1, wtaczanie .klasy robotnlczl'.f do bezp11średniego współd;c:t"d11wa,nia o życiu kraju i narodu. Człowiek iest nanym najwicrk11:r.ym skarbem, Jeit"O zapał. wola. pracy dla tlobra kra.lu. Trzł!'ba "''lększ„ uwagę przykładać do tworzenia lud:r.inm w1runków lłl'łnero W:t'korzystania ich umiejetno~ci. wiedzy I do~wl„dczenla. Nalety sble
117.Ukać coraz to nowych i lepszych ferm budowania autorytetu lu·
dziom dobrej. rzetelnej i twórczej prary.
Dziękując. załogom l?dzkich zakładów pracy, dobrze wypełniających zadania proclukcyine i przoduiacycb w pracy społecznej B. Koperski powiedział: „Zapał i ofiarność łodzian Jest szczerótnie ct'nn&
To.

Miliardowy czyn 30- lecia
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Edward c·1erek wZag11 ęb1·u M1.edz1·owym Surowe(Dokońc,~nieanze

ilc
t rz.

7.nmętrznych,
zebrala •ię na n·sd, .. Glogów" ~tanowi ważne wyd.li- zwycrajne posiedT.enie Ib.da Setp,erz;enie w życ i u naszego kraju
i czeństwa ONZ. Posiedz„nie zost3lo
uikr~ł.a.tzowi KC PZ'l?R meldunk i
narodu . Miedź jest bowiem
tym zwol11ne r \nicJatywy sekretarza ,;eo pelnej rulizacji tobowia,zań popolskim złotem. którego dobre wy-: neraln~110 ONZ. Kurta \\.o.ldheimit i
cłiiityc.h fil.a ucz.cz.t'nia 30-lecia PRL
korzystanie pozwoli
przysp1esz.yc stll.le10 Pr'~~tRwiclela
Cypru 1'r7.Y
I ukończeniu iT tttapu bud·o•w y hurozwój kraju. sz.ybciej osi ągnąć c2- ONZ, który otrzymał w tej sprawie
ty ,.Glo-.gów" na S mie~i!",<:y przed
le społecz.n-0 - gospodarcze, które odpowtf'dnle instrulccjt od pre:i:ydenterminem.
'
li ~o~ie sta\~iamy .. Stąd wielką waga, t1.s~:: :r;;sa~eneraJny ONZ pointorjak'.\ prz~ w1ąz.uJemy l przyw~ązy- mowal l!Adę Bezpiec~enstwa 0 sytuSerdeC1J11iP. w1.t11li Edwarda Gierwac będ~1e.my .nadal do wszys,k;e- acjl na Cyprze na podstawie lnforka i tówarz.yszące mu osoby rówgo. co w1ąze się z rozwoiem mie-1 rnacji otrz~·manych od przed~tawicien ie ż górnicy i budown iczowie ko- 't.
dz:owego okręgu przemysłowego.
li ONZ na wysoie. Waldheim r>odpalni
„Ru<ln<>.". I sekretarz
KC
W cz.uie ~potkania 80 n:i.jbarO!Jecnie. na 30-lecie
PRL kreślił. i~ 1e•t
rnpt>lności jun~,
PZPR 1l'lvie<lził za,klad wzbogaca- d?.iej z.aslużonvch l(Ć>rn ików. hu1ni- stwierdził dalej I sekretarz
KC i7 wydorzenia n11 C'\•prze •tanow1l\
nia rud)' oraz .w. towaorz,vstwie _min. I kó.w . i
wyko :rn w
. ców inwe!tycji . PZ.PR .- oddajemy w!cle . w'.'żnyc.h zairrożenie dla riokoju międzynaror>rzem:--słu cięzk1el(o. Wlodz1m1er7..a m 1ed7..1<>w:vch udrkorow<1nvch
zn- ' ob1ektow. Trzeba poakresl1c,
ze dowego.
.
Lejczeka i dvr. k<lmbinatu, Tad~u- I <talo prz<"z E. Gir:·k;o. M. Ja1r'el-1 \\''zystkie te obiekty mudo\\'ane
Przt>d<tawiciel Cynru .. 7-eno.n Ros• 1sza Zastinvnika 7.jechal w ond7.io- 1 ~kiPl(o i J. Luka~ 7 awicz'l. r>d 7 n•<'re- zostały szybciej, niż tc. wyn ikało des. wezwał Radę Bez;:i1eczenstw" do
mia kopalni. ,g dz ie odwied'l\ił gó:·- I ni ami pań•t l\·owvmi
prz,·zrnmvmi · z planowanych terminów reali za- noc~i~ri~ oilnych kroknw. "'by nr~.erników pracujących na głębokości i ;m prz~z R.~dę Państwa. "
· · c)i. $wiadczy to nie tylko o ist - "'.".„ 0 •neń 1 1'< 7 yw_r~rir .n~r7~·~"1·kś~na
3 '" 0 " 1
8
1000 ·m.
Zab'
r•'ą
<1l~
· ~ · I mPniu
\\\snie_ ciraz 1ntell!nlnok
uoe\\nić' !1 1"'c:vpru,
.
.
.
.
k
~: c
·~ na ":a ,_
... onc„..,n1"
. . dalszvch
• . rezerw w. teJ·. dzie. tt>rvtonalna
Po p.ołudr1Ju. '"' "''lelk1ł'j.
no'\'l·n- ur<><'>:vstn~~i Erlw,,,.rcl G1erE'k l)('>d- clzinie, ale takze o w;polne.i woli
·
11
~snej C'<°t'hcm-"ni kopalni .. l'łudna" krł'~IH. !<" uruchomier>1~
kori'l.lni przezwyclę:Ulnia trudnoścl, o tym,
1 ~ suro"' t krYWkll 1awn~ ~~~e\~~Edl\vat"d Gierek i J)M.(llStali goście ,.Rud.na" i drugie~o z.aldadu huty , że potrafimy pracować szybko . i ~ta„~r z~~~~~si;;";~ci;~r~~;.l!. Y W!\silil
· I dobrze. Przykładem te~o sa . 'Nla:•- ;\Ąfrońrrnk. z„ wui~du n!\ nowuę
i' me nowe ob1ek1y Za~lęb111 M1edz10 ~,·tuacli podkrł!~lił - l'l11.da ~f'Zweg-0.
pi<"c:'7.eń~twa nowlnno. uvbk"' oodi~ć
UŁ
e
\Yszystko
czeg<>nie dokonali~my
nie•b„dnt'dn zc!P"'"1nwane
kroki.71-)rojnPI
zml~stwarz.a
podstawy
tylko w,·ko- rz:t1-ce
nol.i7enlit krf'•n
nania. ale wys-Ókiego ·przekro"cze- 1'1t<"nv„„c11 y·oi•knw;vrh fr"."k.l<'h "'
t
~i ,_ c
nia ~dai't W\·nikajacych z. uchwały WP"·nt'tr?n• •1'11'<>.Wv fn~"'""'"''
·''"'r•t
I VI Zj;ndu PZPR.· Stanowi to rów- . ' .T'l1~,·•·locr"-'.'" . "''"'"''"'• «re"1<'"h
Najdłułej łrw„ł:v w tym roku egzaminy wstępne "" Uniwer- nocze<nie prze~lankę opracowania \ ~~'~,;~~"'+ ;na i l'1~~"'.'<'h slt na tery1ytecle ~ótlzkim, ale obecnie już indeksy zostały rozdzielone.
! na VII Zjeździe na~zej partii ta- l" ' wvg~a~.. P.~~A~h" ~·•leiató"'' lnnvch
%115. m1e1se. jaki~! d_yspon?wał'.l uczelnia, ~ykorzy~t.ane z11sta- I kie~o pr'?i?~ai:irn.
który Pozwoli pań~t"··
P~<ledzenl~ - t'tady zostalo
Io ltl!sk_o % tys .. 65 m1ej~c Jest Jl'SZ<'~e na„fizyl'e, 20 - na wy- 1P~lsce z,l;IJ<!.C Je!'zcze "'.~':.szą .Pozy- prren\·An~. 01.ta \colejn„ 110 r-o•ied7„chowanm terhn1cznym I JO - na. ftloloim klasyc7.nej. (Rekto- cJę w sw1ec1e, sz.ybc1e.1 ~ 1a 1?nać ·ni• r.ostanif' l)Ocl!lna ;o pneprowarat UL wyst~pi do ministerstwa. o prawo :r.Or1'&nirowani11 do- dalszą poprawę warunków życ1-< dzeniu konsult•ei'..
datkowyl'h erzamlnów we wrześniu).
, na,7.ci.(o 5polec7.eństwa..
---I W imieniu Biura
Pnlitvcz:nel(O
. Na wiel\l k'erunkach 7.abraklo \ torma sprawdzani~ wiedz.~·
nie KC PZPR i rzadu PRL ·Edward
Jedi:ak m1e)"'c dla tych, którzy po- zawsze oka:wje >ię .~kutecz.na . La- Jierek przekazał zebranym. a 7.ll
~
myslni.e
J?rzebr~ę.li . p;zez: giro j' t·wo oddzielić najlepsz.Yeh od naj-1 ich pośrednictwem wsz.ys1kim praeir~mmacyine. NaJWt4'CeJ
kand:r- ~-nrsz.~·ch. ~ló~\-ny problem stano- cownfkom 7..11!llębia
Miedziowei?o
Godz. 10 .20 skrzyżo'1:anie
ulje
4
datow ubiel'ało sill <> indeksy n& \\ią jednak tacy, " których zwy- sprdeczne J>Qdziekowania z.a
do- Patriotyczna
- Orlowska.
n-letnia.
P~Y<'h1tl?rii i choć limit
mlł'~•c klo .się mówić „średnio przy!!oto- tychrza•owe osi112niecia ontt ty- Waclawa M. jadąc rowerem nie ust;a,podniesiono t&m z ,~o_ do 45 osob, 1 warn". W zwia7.kU z lvm w przv- 1 czenia dal~zycb qikre~ów. - Praz- , pila pierwszeństwa jazdy powoduja,c
ło, Jeneze 6.~ - w~rod nirh tacy, sz.ł. ym roku Unhversytet Lócl~.ki za- niem.'.· .- powiedział l ~"'. kret 11 rz KC zderzenie x ,. W-w11," tF 4134 .. Rowekton:y n~y&kali średnl11 ocrnę - mier~~ w szpr•z.vm .<topniu woro- PZPR - abv tf' Jata. które nadej- rzntka dornala_ obr11żeń. głowy ..
':!li --: . nte 7011btl? 1>~7ykt:v<'.h., ~a wadzie egzamlnv fp;;fowe, poz"·a- dii, bvlv dlą. nil<. d.lił c;ilego na>ZP~ Go~T . .13.2a ~l.. Pol1techrnk1 pn:y
f1li;loirn
ool•k t'J n'e .. z.r111e~c1lo laJ:iee wb!r>kh·wirowaf
!'nę. Pl~- l?O narodu. lat.ami
~Tcześli\\·ym'. S" ercz_e" ękJegn .1&Hu1a W. "-' biel!lł~le' 47 ,.-.<-Ob. n11 PPd;igol!'ic" ~zkol- n ufo •il: 'ak7<". WMr<'m Pn!'.tPC'h- ( nomnafa i"rvmi rlobrobyt ktai'u \a- -~~<' 11;1ta rrownlf' "~ fezdmę_ 'k·•:nu ..i!a
11eJ·
•~
f' ·
3""
.,_. \"
\
,_. .
. .
. . .. .
·
·
·
).._."" (WR. 1\OW\'lf!:iC"! uan'\O'\VanH'
H~fOW. - , „.,, i:•"'>P:ra 11 • ·~· na pra- ~ nth:\. 'rOC' ""''"'"l· rn1.ł<;>7.e'"l1P P~?.a 1._m1 zb\:7.'1.J'ltvmi na' do nnd•ta.- C'<': motocykla n< 2876 .
w wyniku
wie .- 95 (ale t11 na•t. apia 0!"7~n1- I m•nnw wstępnych w c1ą~u :,,\„11;0 \ wmvP-;:n rP\u. iak;m iP<;\ ?,budowa- czeito Pa•aierka „Mz·· 20-le:tnia Ewa
meci::i . n& . 7.awodowe Studium '\ roku.
<rg)
nie Polski i;ocja\ istyc-,.ne\.
N. dornala obrażeń nogi.
Acmun1stracvinel.
na Pkono:n1c11
& God?. 17 2 5 ul. Pintrkowsk.a pny
oca:@nizaci i h>lndlu
1~a:rsniczn<"JZO I
8 Marca. Zbytnia ~•Yblmś<' byla P•'l- ~ of'Ob, (i tu także b~dą przewnl.'lem c>.nlnweeo •derzenh
.Syresun1ęc· a)
z: Klęboklm ł.alem zawiadamiamy, te f!lnla 11 lipca u 74 r. 110
iw. " IF 0527 , tram wa.iem 11-,,;; i 4.
· ·
dłu.-Jej I clętkid cbnrobie zmarł
1,· 1· er~„·~.
opatrzony hr. sakramentami
"n'· a •amochodu doznał lekki.eh
W oo;tatec:mym ro~aachunku "b~obrażeń ctara.
cn11 liczba 510 nie prz~·ję-tyC'h z hr;;i- ,
najukochań••." Mo,t, Ojciec, Tdć 1 Dzllldziuś
.l Goctz. 16.20 Plntrków Tryb. ul.
ku mlei>c. stopnieje do około ~50.
We.iska Pol~kiuo. Pod rnotóc:vkl wnadl
Oclnotujmy .ie~z czf'. że ~pośród !I
S ł p
I ~-letni Pawel A.
Chłopiec d01nal
t:o-s. kand~·datńw do indeksów. 217
•
'
urazu lllnwy i przebywa w Szpitalu
Zo<talo prz:o-jętych bez el(z'lminÓ\'t'
: w P iotrkowie.
W5 t~onych (!'>!')' musi, oliaipijcz.ycy). ·
(eh)

(Dokońc:r.enie

-z« str.

~potkali sf.ę z górnik;imi. hutn:kami 1 budown ic..,v mi Zagłębia Miedziow!'go. Ponad 300 ucze•tników
spotkani~
powitało I sekretarza
KC PZPR długotnvalą
mvacją.
I Prz.edst.awiciele 1.aló1? r.ł-07.yli melrlunek o realizacji z<Jbowia:r,ań JXldię(yeh dla uczc?,f"!lia juhilP.u.5z.u
30-lecia Polski Ludowej. Pnyni'>9ą one d'Xlll.tkową nro<lu-kcję
4l
t vs. ton miedz.i wartości ok. 3 mld
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Ja~ poinrorm11wał podsumowując

STEFAN WOJCIECHOWSKI

I

lat' n

przrbit"g eg-zaminów, rektor UL - I
1>rof. dr J. Górski. wciąż wiele do ;

MALT LOTEK

lryprinradzente P:'l'!'lok popn~dz11ne naboł.eństwent btobnym 1ta1t11pł d11la 29 bm, e rod.z. 12.30 • kRplłcy emf!ntarza św. Anny na
Zanewle.

bc-zenia pozostawia przyl!'olowanle !
kanilydatów z przedmlotńw
ścis- 1'
łych. Słabi\ strono, prz:vszh•C'h studentów jest lak.że znajomość Ję- I
zyków obcyrh.
W ocenie egza.rillriatorów
sama

I

i. •. 13. 23. 31
wylHow•n" ll~nderola:
233551

ŻONA Z DZIECMI 1 RODZINĄ
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W dniu 11 llit<'a 1974 r. r.marta
nau:a n•Jukoehańna żona, Matk11
I llabcla

r:!i ;i.) :i,.J#1 il.) :il·t1 ;z.) :i ( ·1-i ;z.] :i (.Ją~•J iii i
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Najlepsi zapaśnicy świata walczą w lodzi \Trzej Polacy
organitacyjn~o Międzyn·arodo-

Na ostatnim zebraniu komitetu
u
I zaryjnel[o jest dyr. W\•dzialu KKFiT
wel!o Turnieju Zapaśniczeco o Wielkll No.grodf}. Lodzi przewoctm- mrr Lucjan Bry5U11'fkl,
.
czący sekcji zapafoicze.1 przy WFS
mrr 1'<>gdan Kwi•tkowski
(Ja. me)
poinformował. że imi;ireza ta odbędzie się w hali
LKS przy "!.
Unii w dni·a ch od 26 do 23 bm.

dzianka, gdyż zapaśnictwo w stylu
wolnym należy u na& do sllnYC'.h
dyscypl in sportowych.
Na aren ie
mi~ctynarodowej
zdobyw-ali•my wiele
cennvC'h snkcesów. O<tatnio P. Km·czew.•ki wywalc,.;yl tytul wicemistrza
zos1·ała do za\\·odÓ'w or,ganizowanych Europy.
Reprezentanci Polski znajdują sie
z okazii uroczystości Z\\·iązanych z
obecn.ie na zgruriow11niu w
Zako30-leciem PRL.
•
W roku ubieglym w poszczegól- panem i do Lndzi przyjadP. d>.ień
Udział

w turnieju wezmą obok
naszycl1 reprezentantów
zai;iaśnicy
20
kilkunastu krajów. I..ic zyć się
trzeba z tym, że na matach LKS
znbaczymy przeszło 100 czołowych
zawodnikó1.o;. Impreza ta wliczona

nych WĄ,r:!&f'h
zwyci~stwtt
. orlnieśli:
E. JlałRjczak (P). E. Butu
(Rum\t·
ni~).
Zb, żedzlckl (P), Z<I. Stolar'kl (P), D. Stojanov (Bulorla). Fr.

przed

l'Ozpoczęciem

turnieju.

In1ien-

w czołówce
VII etapu Tour de L' Avenir

I

W ~rocie
j~zcze w

~~ kolarzy uc>.estn\czacych
Hiszpan Enrique Martinez,
Józ<"f
Tour de L'Avenir rozel!l'"- Kac1marek awans-owa! na trzecie
kolejny typowo Córskl etap
z mieisce w lacznei klasyfikacji,
Baenere11 d-o ~!~orre. d~ Pau (141.5
Oto wynik; VII etapu (Bagnere;!I kml. Po. ~za lenie zaciete1 walce
n& Pau. 111.j km):
mee·e f1n1szo·„vał:ł raz.em 8-osobo\\' A
cznló\,·ka. w którei >naidowalo sle aż 1 Jose Naz!'lbal (Hl•zpania)
ł :16.~0
irzech na~zych kol „rz~·: .Tan Br?eźnv 2••Jan. Brz<>znv !Polska)
„
(TI miejsce). ,J67ef
K:lczm~rek (!V 3 Enrique MArt\11<"1 (H1~zplłn!a)
"'
;,
Na konferencji i;irasowPj prezes miejscel. 1 Tad„u~ 7 Mvtnik IV mle1- 5 T~t'IPUS7 ~1vtnik 1Pol~ka)
~<'el·
.
.
Bvl;
t•~n
również
lider
~nrl.que
!.
Joze!
Kaezmarek
.rPolskal
„
LKS Wactaw Zatke
poin;(ormo\\·al
Na vn ~titple \\'Y~ofalo •ie ~ kodziennikarzy.
że
propozycja
\.\·y- Mal'tine1 (H1.<?.nanlal nr"7 . <v1cehder
1Jarz~-. a \\'Śród nich Szurkowski
i
jazdu r>ilkarzy /_KS tla kilko. spot- \Vol~rno: Steinma vr <Au~ tr1a )
Koszu lkę
przodownika
utrzymał I Kowalsk:.
kań
towarzyskich do Australii zostala pl'zyj ęta.
Lodzianie wyjadli\ w styczniu U7~
r. Ekipa rn„ lirzvć nie wiece.i ;ak
20 osób. LKS rozpnC'rnl iuż
pewne
pi•zygotowania.
Chodzi
przede

Piłkarze ŁKS wyjadą
do Australii

k•

sklady poszczel(ó!nych dru~yn
podane zostaną do wiadomo•ci w
przyszlvm t:vllodniu. Wi„k"7ość ~kip
LE'beque (Kuba) I Dumitrn
(Ru- svęnalizuie nam. że zarznie przymu"la). P,
KnrczPwski (Pl.
lt, je;dfa<' do naszego miasta już 23Dlugo•z (P) I St. KakO\Vleclcl (P). -24 bm.
wszystkim o
petne
wykorz;..~stanie
Patrnrn1t rnHi ta
lmorc>.!l
objął
:Ae;.-r"'"ntanci
Pol<kl
odnieśli
momentó''' propagandoW\'Ch
wizyty
wic4!urf"r.ydent
,Jan
Morawie.ł'.
a na„ych
"·•penia!~· <ukce•
zdoby"·ając ~
sportowców n„
o.n tvpokomitetu or!(ani- d•ch. Wydrukowane bP.d'I specialne
:i:łot~•rh medali. Nie jest to
ni e~130- prze\„ndniczącym
fnldt>ry.
'""·ieraj•0e materiał~· n\e •
tylko •portowP. ale rń 1 .\•ni f't. <'Mia\!- }
n~

O piłkarski Puchar Polski

l'ólfhulo"'·y mecz
1'11 Polski poml11dzv
G-n·a.rdl11
Warszawa

piłkarski

!'uchaRzuzów l

- Stal~
zakończył

zw~'cie~twem ,,-ości 1 :o (I :O).
r~' ch bramke
u7y•kal w

•lę

<Ila któ10 n1in.

Sr.,·mczak. Widzów ok. !? ty~.

Gvt:trdia ra:r. je~zCZf' okaza1a
,if;
,,drużvn 11 oheych hnhk". zwyclt!ŻOJ'IC
J>oJ!'rnmczvnlę
wi~lu ren1>mnwanych
t~.i ~dvcjJ p11chu11
I
0 1ów · .,.
n!~7ł~ nrTT"~nłO't9łlnĄ
4'1fl ostatnieio

,..„.„

&potk~nla 'rze!'""".""'" gtal.

• •
Ruch C!":'l r7ów -

I

•

Gó~nik Z•b~1e

2 :2

nit""ciach

naszego

miasta

w

30-leriu

PRh

~I

Otwarcie hali Resursy
stadionu GKS Piotrcovii

Jut jutro to
je1t
19 bm.
1eden
obiekt sportowy. W dniu
tym o
..:octz. 16 .00 ptzv ul. Letniej 4 nal'IPi urocr.yst„ oddan ie do użytku
nowo wybudowanel!O pawilonu Rzemif'<lnic7een K~ Rl'sur~v.
Do „ron:o 2ł najlepszych floreci•tów
Pal\'ilon oMiarl• hale •nnrtowa do
k"lci k:~ r111tów karnvcri n\.(' wvłonił:! świata. którr.v kl')ntvnuow::tć
będą e;ier. ~urminkl , Judo.
eimnastyki i
linali•tv Pucharu.
Po ni<"c~l1W<'h walki w 1/4 finalu
zolnnliflkowalo ewenlualnf„ c1o ro-z~ryi\·~nia
lok·a l<l:r7•la<'h \\' i~c701·k• ' M•rk•• 7;kn1\_ •le cztt"rech Pn13ków. !la f": L<'•7.ek nvch ~nntl<•ń
bok«•r<klch.
Obnk
<'7VlĄ • il' rm• remi.„m 4 :4 nnoi ~w• w K11ziei1>w<ki
t.~H"k
\Vołrłrrhnw~'kl. h•li >.n.ainu1„ sie
~wl„tlk~
i
oo-

I (2 :2.

1 :1). l!lnmki :
dla :Au<' hu Marle~ i Bon.
dla Górnik• 'T.tbne
S~armach 2. Rzuty kune: 7 :ł. Do_
siry \,·k~ 2 ruv oe>• 1ii minut.
mimo
orzew•el l'tuchu również nir. iinvn lo•la roistrzv!!nieciB.
Takie oierws>.a

nk::i.-1

drn«:t=>i k<il~.it:> l" !tkutP.ezn i~h1vn1i
'~li t: 1p oił1{'.'P'~ 1ł t1 ~hll r'h'>r?łi"'"· l<tl~_

Szermiercze
mistrzostwa świata

·lf'rzv K:.tt.mar~k f 1\t~rfl'k Dahrnw-.ki
Si• 7d„hł n•kwstlifknw=-r 11ti~ rfn11tkft-

Lódż wzbogaci si~ o jeszcze

mfto~1c1enf~
~n~l'\f'")rl~rC"7n-aflrn ini c:tr~r ,vin ft' .
''":llrtn i~ c1nnr'76in;„
n~d-

Drugą

nie mniej ws13aniale zaposię w tym samym dniu
będz ie
otwarcie prze·
piekneeri stadionu . 7.a•lui'onesin dla
•portu ool•l<le11:n . GKS
Piotrcovii.
Stadion ten był bardzo notr7„bnv
nie tylko
Pracownikom
Fabrvkl
M.><?vn Górnlcz,•ch. ale dla rJlei
~rmii mJnrl7ieży Piotrkowa uprawia-

I wi„da3ącs,

uroczy•tościa

inr~;

~oort.

TTrnr7''<to~rl
t~.H or1y 111.

'''ir111ip nbnk
nfP7 1=-,vnrlv

r1\• trm ~•m»m "„ICJtYć 1'tda w fi- >ul" .,.-~Jenry "<' onr1Ątkowych run. ml~nlć, t.„ n1'>nk l'.'l*'''il nn u jest nie- r•• nlll"•nkie
nale Pucharu Polski.
dach Leeuk Martewlcz.
wielki stadion1k sportowy.
z Erturtu.
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rcit.p<'lc•na <ie o tnd1.
Nowel. Procrram one-

r1e~C'1
nfi('i::tlt1ł"i
lP.,o\:'ko:łłl!'!ti.·r:rnt
i

z

udziałem

r.

CECYLIA
TRUSZKIEWICZ

,,.

~

el)nia

rńw

m•-

drut~·n y

W:v11r1n,..dr,„nlP drorłr.h
nam
odbeddt" ile w !lnlu ig liriro. br. " lt'l'.ldz. U 7. k~nlłc" Mnentar~a Iw. Annv na Zanewle.
~l11k

ll-r.\t.
lf.ł.,

C'OIUl:A. !!ITN. !!IYSOWNUCZP!l'I'. T POZ08TA·
LA llODZTNA

Dnia te li~a t97ł r.
przetywezy lat eo

2'1ftarła

S. t P.

GENOWEFA
WALENCIAK
z

d~m11

WtSNIEWSKA

P„11:neb odbedzie
"i~ dnia U
lipca 197ł r. 11 !:'Od.z. lC.~o. z k11·
nlirv rmPntoru
św. FunclsT-k"
prz•' ul. R~row1kiej.
ezy~ i><>wia•h miaJa
Przyjaciół I Znajomych

„

CORKA. SYN. ZIĘC
I POZO!!ITALA RODZL"A

z:

lł!IW!ldU l?fOnU W8t16łuloź ... ri1«

la 11. lr>·ni rz11du

e:r.łonka

byle;o z„.

X.OL.

STEFANA
SKARŻYŃSKIEGO
wyruy
rtebokier"
Roddale - ""lada:

'łlf8p6l~cia

llAOA.
ZARZĄD oru PRACOWNICY SPOLDZtELNI
„ZESPór RYMARZY"
w LODZI

-

dni, ncrmalne _Qdżywienie, a chostraszliwą
roba 'wybuchala · ze
furią, tabiiala w ciągu dwóch ty·
godni.
- Szi)ital Swiętej Teresy! Przecież to był okupacyjny szpital dla
bez
Polaków! Zapluskwione loża
pościeli, żadnych instrumentów. W
ogóle, miałem . w życiu trochę pecha do roboty organizacyjnej. R;wa
Iem sie do chorych, do praktyki. a

Jeś_li

dzisiaj jakikolwiek lekarz sięgnie
pamięcią wstecz, przypomina sobie 1945 r.,
to tamte lata może
bez trudu zamknąć w
jednym słowie, przera
iającym wtedy - gruź
lica. Choroba ta codziennie zbierała swoje żniwo. Wyzwolenie
zastało miasto liczące
niepełne 300 tys. mie-

po n,ocy, jak zlodzleja.szkh I ~k.oPosc1cl
bardzo duto.
czesto &'esto organilowali sami chocoś
każdy
rzy, zresztą, wtedy
rzystaliśmy

sł~no . mnie do 1&natorlum. r.k~.e...: trowa ł obJela ' Referat do Walki : i.
m1cklero w Zakopanem. _ Zrobiłem Gruźlic" •przy · Wydziale Zdrowia
dyplom i zostałem tam asystentem; Zarządu Miejskiego. W końcu 1946
Dalej „kszlalcilem sle" w Otwocku. roku czynne
byly już trzy poZarządu
radn"ie przeciwgruźlicze
Miejskiego oraź dwie Ubezpieczalni
szpital
Społecznej. do tego nasz
przy Zakatnej,
Tempo tych pierwszych lat było
zaiste imponujące. W mieście obję
tym istną epidemią gruźlicy. zaniedbanym od dziesięcioleci. stworzon<> po raz pie~wn.v w Polsce
lecznictwa
zorganizowany system
stopprzeciwgruźliczego. Zaczęto
niowo wprowadzać leczenie plano.
w~

Lekarz
który
zawsze wracał...

Zjeżdżali

szkańców.

1

powoli do swojego
mia.sto z . obozów . j
więzień, z tułaczki. Tył
ko w tym jednym roku
zmarło na gruzlicę V'I
Ł~dzi ponad 1500 otymczasem ciągle przychodzllu co.~
W wyzwolonym już
Otwocku organizowaliśmy w czasie
Powstania Warszawskiego pierwszy
szpital PCK. z wyzwolonej Pragi
napływali ranni. wiec machnąłem
sle
ręką na gruźlicę i zabrałem
za
do chirurgii. Jak widać nie
dingo przy niej wytrwałem.
do Lod·Li
Zaraz po przyjeźdz i e
przede
te:t ciągle organizacja wszystkim sprzętu i' żywności dla
naszego szpitala. Kiedy dowiedziałem się, że u zbiegu ulic Wólczańskiej i Zielone.I stoi otwarty dawny
ttiemiecki magazyn medyczny, po 7
pielęgniarkami
szliśmy z trzema
organizować.

o!ttor medycyny Stanislaw
Kuczborski przyjechał do
z
swojego miasta saniami
Otwocka. Zjawił się 29 styc2n:ia I od raz.u z.ająT się organizaprzeciwcją pierwszego szpitala

D

gruźliozeg0;

- Obserwowaliśmy - wspomina
dzisiaj - zdumiewające zjawisko
biologiczne. Chorzy z obozów koncentracyjnych wracah tak wyniszd:.enl. że prątki gruźlicy nie miały
zupelnie sily swojego niszczyciels/l:iego działania. '\Vystarczylo kilka

1-

gdzieś bez przerwy „organlzow11ł"
dla sie.bie i d~a innych. _Dos~o:
nale pamiętam, ze co drugi dz1en
w szpitalnym kotle była kasza. N~
kl~k~~ziesiąt sposobó~v. Tylko jeJ
m1ehsmy pod dosła!~1em.
Zwracam tok mysi! riaszego ro~mówcy w inną,st.ronę. ~~ąd t.o zam
teresowanie własrue gruzhcą 1 chorabami płuc? .
.w tym cz:is1~, 80 pr?c· ".,"SZl'.stkich specjahstow z teJ dz1edz1.ny
doszło do niej erzez sa~ycb siebic. Urodziłem s i ę. w Lodzi •.na .studiach w Warszawie wcale me mlaIem. lekko. Na V ~oku .~edycyny
stwierdzono u mnie gruzhce. Wy-

rodzaju
s\\iego
No coz, jestem
eksponat'em. dowodzącym, że · już
w tamtych latach gruźlic& wcze~
nie uchwycona była wyleczalna. A
co dopiero dzisiaj ..•
bo
Wracając jednak do l,odzi,
ciągle do niej wracałem w życ~u.
Także w 1956 roku, po czteroletl11m
dyrektorowaniu w Instytucie Grutlicy w Warszawie. Od tej pory już
się stąd nie ruszam. chyba, że na
jakiś zjazd czy coś ~ tym rodzaju. Tak więc, wraca.iąr db Loht
Było nas tu wtedy trochę zapaAnna Margolisowa, Maleńców Wt!
Press,
rian Zierski, Janina
wrześniu wróciła dr Jadwiga Szus-

odźwignięle z gruzów kędzierzyń
chemicznę, należy
zagłębie
dziś do najpotężniejszych w Polchemii wieś Kędzie
sce. Dzięki

Polowanie z pałatką P

skie

Michaiła

Aleksejewicz.a Jegorowa 11potkalem podczas pobytu na
ziemi smoleńskiej w Rudrl!ie. Pracuje w miejscowym kombinacie mleczarskim. Ten ~2-letni mężczyzna, mimo posiada.n!!go tytułu Bohatera
ku mojej dzienZwiązku Radzieckiego, jest nadzwyczaj skromny I nikarskiej rozpaczy - malomówny. Niemniej udało mi się od niego
wydobyć nieco szczegółów nt. jego partyzancko-żolnierskiei przeszlości.

- z

opisów na wasz temat wiem, te byli_ście zw!adoweą, któ~
działań wojennych rhw:ytał żywcem. h1Uerowc~w !>Y ,;-zdobyc
_opowiedźcie. , .ooś o. tym Czytelru~-om „Dz1e~ruka •

' ~ Gdy faszyści za1ęli Smoleós:z.czyznę mi.alem 15 lat. Wróg nie zatu nigdy spokoju: Od pierwszych chwil okupacji dzialala u nas
dobrze zorganlz.owaria ·partyzantka. Uczestniczyłem w . jej walkach
z hitlerowskim na}eżdź.cą. Jako partyzant właśnie prz.yprowadzilem do
w
oddziału 5 e>ficerów, których przy porciocy kolegów zagarnąłem
·
.bunkn...
znał

A było .

'° ·tak.

Pod.ew ·penetracji terenu i:>rzez nasz zwiad, ZA>w jednym z baraków odbywa się „wesoly wieczór". Dochodz.ily z niego śmiechy, śpiew i pijacki szwargot. Na
stal wartownik . . Podeszliśmy do n iego niepostrzeżen ie. zauwnątrz
rzuciliśmy mu pałatkę na głowę i.„ uzbrojen i wkroczyliśmy do bun·
kra. Hitlerowcy poddali s-ię bez oporu.

rlentowallśmy się, że

.
- Ile razy podczas wojny zdobywaliście „języka."?
_za.rzucenie
- 28 raiy. Najtrudniej bylo podej ś ć cicho. Reszta
pałatki na głowę, związanie i dostarc~enie ·„języka" ~o. oddziału, a nanie sprawiała większych trudnosc1.
stępnie de sztabu - To wy, towarz;szu Jegorow, zatknęliście zwycięską flagę radziecką
.
na kopule Reichstaru. ·Nie baliście !!ie wówczas?
- Jakże nie .. Salem' się. I nie tylko .wówczas. Pot,ęg.owalc t<? jednak moją rozwagę. Dowódc3; wydał. rozkaz: dotr!'ec de br?:ntą~e!ilo

się Reichstagu i s-penetrowac ~y tuacię. Wyruszyl!smy. w troi kę. Ja,
Kantarej Melito11 i Aleksiej Iwanowicz _Iwanow. R_e1chsta~ pl~>nąl.
Wśród snujących się dymów udało nani się do mege ~otrzec. Licząc
na taką sprzyjającą okoliczność . ~ieli śmy prz)'.goto~aną flagę by
zatknąć ją na jego ~opule. Po . roznych perypetiach _udało nam s i ę
dotrzeć na dach. I \vowczas dop iero h1tlero.wcy zaczęli do nas strzelać. Huragan ognia rozpętał się jednak dopiero wówczas, gdy zatkn_ę
liśmy nasz zwycięski sztandar na kopule. By la god~ir,ia 12. w. południe,
30. ·kwietnia. Walki o Berlin feszcze trwały. Faszys,c1 chcieli nas trafić , i ustrzelić drzewce flagi. Skryliśmy się z.a odlanym z brązu postumentem, który zdobił kopulę by przetrwać ten krytyczn)'. m?ment.
Tkwiliśmy tam do godziny 8 wiecz.o·r em. Z wyprawy teJ n1e powróci! Iwanow.

z

rozmowy dowiedziałem
zniszczoną Warszawę.
-

A jak

wygląda

sii:,

że

jego droga do Berlina

teraz wasza stolica? -

wiodła

praz

zap::,.ial z kolei mnie Je-

gorow.

łecznej.

Dl.a nas, łodzian, doktor ·KuC7borski stał się przy okazji jubileuswwego obrachunku z najnowszą historią Lodzi przedstawicielem
licznego zespołu lud ii, którzy · cały
swój zapal, całą wiedzę i umiejęt
ności postawili do walki z . naj· najgroźniejszych
groźniejszym · z
przeciwni·ków ezlowieka. Lódź slyn
na w kraju między innymi właś
nie, jako polskie siedlisko gruźli
cy, zdziałała w tej sprawie tyle,
najlepsi
ile nie zdołali osiągnąć
specjaliści w najlepszych ośrodkach
Europy. Jeśh dziś możemy ze spo-·
problem
że
kojem powiedzieć,
gruźlicy w t.odzi '"lie i•'1··eje. to
jest w .tym taicie ogromny udzial
Stanisław
człowieka o nazwisku
Kucz.barski - 'ekarz.a i społeczni
u si al coś e>r-,
ka, który ciągle.
ganizować. a przede w.<zystkim leczyć. l bynajmniej nie ma zamiaru poprzestawać na tym. . co
już zrnbione.
LESZEK RUDNICKI

tkn

·Reichst
- Odbu.dc-;r.·atiśmy j~ - jeszcze piękni(?j;zą, niż była, wraz z. jej
za.bytkami.
Wspóltowarzysze pracy Jegorowa p.l)informowal! mnie, że Kantarej
Meliton co drugi rok przyjeżd ża 7, dalekie.i Gruzji, by porO'Zmawiać
ze swoim wspóltowai·zyszem wa~ki. Co drugi rók też wyjeżdża do
swojego kolegi z woj ska Boha ter· Związku R.adz\eckiego M. A. Jegorow. Kroniki lowarzyskie m ilczą na temat ilości wypitego przy
tych okazj'ach ko.nia.ku. Pozwoli!em $Obie i ja wznie~ć to;i~t za pomyślność ~ierżanta Jegorowa. który uczestniczy! w wyzwalaniu naszej
z i-emi spod okupacji hitlerowskiej; bohatera, który z.atknąl ntandar ·
·
u Reichstagu.
W. KAKOWSKI

m

on
Przypomnijmy, iz został
zburzony przez hitlerowców, japolko symbol państwowości
skiej i · szczególnie ważny narodowy zabytek. Odbudowywany zaś jest jako symbol ciągło
ści dziejów państwa, symbol jenarodowej ze składek
dno~ci
. l'nlaków \V kraju i za granicl:
bar~o
przebiegają
Roboty
>prawnie. Każdy dzien przynosi
widoczne eostepy I Zamek na
nowo zespil.la' się z architekturą
starego miasta, wtapia w krajobraz stolicy.
JP
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zafuek W·rszawski

Bard-z.o szybko za02ęlo sie także
leorga,mzować samo środowisko
karskie - Sekcja Lekarska Związ
ku Zawodowego, Polskie To\yarzystwo Lekarskie I Polskie Towarzystwo Ftyzjopneumonologiczne. . I
wszędzie spotykamy nazwisko doktora Stanisława Kuczborskiego. La-.
ta niezwykłej aktywno<ci. ogromu
pracy zawodowej, naukowej i spo-

rzyn stała sie w t9'!il r. miastem.
ma już wytyczone perspektywy na ośrodek BO-tysięczny. To, co
świetne dla
poliurettnowym,"
rdzeniem
się w Kędzierzynie liczy I stanowi o przywszelkich izolacji.
szłości. nigdy nie trzymało się ośrodka administracyjnego. nadal bardzo małomiasteczko
wego. Wszystko co może Imponować rozJADĄC DO INSTYTUTU
machem współczesności, rozsiane jest po lasach. Wprost z kompleksów zieleni, wyraCiężkiej Syntezy Organicznej w· Blachowstają duże osiedla mieszkaniowe. Zakłady
ni, wiedziałam o rekordowej ilości nagród
Azotowe, supernowoczesna kryta pływalnia,
„z.agatniętych" przez pracowników tej plasportowa.
hala
wielka
,.Blachownia",
cówki w ostatnich kilku latach, za oprakultury, hodom
Chemiczne,
Zakłady
cowania i wdrożenia. W 1972 r. I I II naani
komunikacji,
tele. Nie ulatwia to
groda za najlepsze opraco\vanie naukowoorientacji w terenie, ale taka jest uroda techemii.
badawcze l rozwojowi'! w resoccie
go zagłębia życiodajqej i złotodajnej cheW 1973 r. na 11 ' n~ród 4 nai1'!.,asze -~„„
I
•
mii. .
..
W tych zdawałoby się odleglycl'l od wiel- ·dy oraz 2 wrrM.rtienfa ministra. TV2:yietnia
praca · instytutu na nowych 'Ul.Sadach organikich ośrodków lasach. hotele są potrzebne.
gospodarprzyniosla
zacyjno-ekonomicznych.
Polski
Ostatnio coraz więcej ludzi z c;ałej
ce efekty o wartości ponad 900 mln zł no~
rhoć powietrze, mimo
zjeżdża tu bowiem.
Opłacalno ś ć
wej produkcji przemysłowej.
zie-leni nie najlepsze. Nie na ;urlopy. Służ
nowych uruchomień wzrosła 6-krotnie, pobowo. Przyszły lata chemizacji polskiej gożwaLając z jednej złotówki nakladów na baspodarki. Na pewno nie każdy jeszcze rodania uzyskiwać 3.94 zł efektu z tendencją
zumie znaczenie hasla fachowców - .,Chemia nośnikiem post ępu" - choć o prakty- do szybkiego wzrostu.
Czarodzieje? Ludzie na specjalnych przyczne skutki chemizacji. opiera się dziś w
wilejach? Tytani? Nie. Po prostu ludzie faPolsce każdy. Od niemowlaka leżącego na
chowi, przekona!)! do możliwości polskich
ceratce. ssącego smoka i pijącego z miamózgów, do niewykorzystanych talentów orrobiącą na
reczkowej butelki, po babcię
" ganizatorskich. W 1970 r. wraz z 13 innymi
plastikowych drutach sweter z anilany.
W branżach resortu chemii ruszyła po lanastroju lawina aktywności
t.Il.eh sennego
zawsze w jej sens wiedla tych, którzy
rzyli. Przeżywają teraz najlepsze dni swego życia. Resort chemii, nie tylko adaptuje
nainowsze metody
do wa runków polskich
rozwoju chemii światowej. Trochę to może
niejako ·- w
okazji"
.,przy
ale
zaskakujące.
tym wł<Jśnie resorcie. rodzą się najciekawsze metody organizacji I zarządzania. które
Ministerstwo Chemii „pilotuje'' śmiało dla
gospodarki.
całej
W przemyśle chemicznym l1.1dzie uwierzyli;
że warto ruszyć głową". bo opłaca się to gospodarce i im samym, jest wdzięcznie przyjmowane. Ludzie nauki stosowanej, też spróbowali obalić stare schematy działania i rozumowania. .,Rzymem" zapiecz.a badawczorozwojowego przemysłu stał się w krótkim
czasie Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej
w Blachowni.
Na ślad działalności zespołu tego instytutu trafia się niemal codziennie l to nie tylchemicznych. W łódzkim
ko w branżach
przemyśle. z opraco.waniami oraz współdzia
badaw~zych z Blachowni
łaniem zespołów
sootykalam się co na.imn.iej kilkanaście rninstytutami przemysłowym! podjęld się -ekszy. A to w przemyśle barwnikarskim, a to
perymentu wprowadzenia ·met.ody · szybkich,
w celulozowo-papierniczym. chemii gospą
wartościowych i ekonomicznie opłacalnych,
darczej oraz szczególnie często w modern itechrticznego.
postępu
wdrożeń
zującym się przemyśle lekki!n.
Dziś

podczas
Jcnrka",

--4-

Przyjeżdża z Raciborza dyrektor Wojciechowski i od razu zabiera mnie na posi~
BA RDZO CIEKAWA TYCH LUDZI, dzen ie kolegium kierowniczego, egzekutywy
• i plenum RZ. Slucham pilnie. Ci ludzie od
docenci. doktorzy, inżynierowie, spece
którzy w tak trudnej d1.iedzinie. jak wdra· nauk technicznych, obeznani są jak rzewypostanowili
żanie postępu technicznego,
czoznawcy z problemami ekonomiki, przepibiurokratyczne
grać i wygrali bieg przez
sów finansowych i prawnych. Zmusiło ich
plotki i <>plotki. obalP.jąc oo drodze d:>1iesi>1tdo tego życie. Atakując swymi ofertami
ki wygodnych mitów. ,.ląduję" po bardzo
przemys ł , musieli zyskać zaufanie i sojuszniskomplikowanej podróży kolejowo-autobusoków swymi kompetencjami, pr-zekonać każ
wo-t<lksówkowej, w zakopanym w lasach,
a tak głośnym dzi ś instytucie.
dego z partnerów, że nawet w ramach st.arych przepisów. wszystko można zrobić. jew oszklonych boksach wypoczynkowych. śli czlowtek weźmie na siebie odpowiedzialność decyz.ji, ryzyka.
w głównym hallu - miniw~rshnva z.nanvch
dziś szeroko w Polsce i poszukiwanych produktów. które zrodziły -się w pracowniach
PRZECIERALI NOWE SZLAKI
Niektóre z nich to prawdziwe
instytutu.
których
bez
krajowej,
szla'!iery techniki
Tera.z kończy się i dla nich okres wiei~
trz!'ba by te kosztowne technologie kupokiej przygody nauki z produkcją, 11 z.aczywać u1 iirube dewizy. Wśród nich np. komna regulaminowe funkcjonowan ie. Jak ich
pcment benzynowy K-1, który pozwala podmetodę będzie na co dzień stosować zjedoaliw silnikowych.
niE'ść liczbę oktanową
noczenie - WOG ;.Petrochemia". które ich
krajowych produktów
pn:y w~·korzystaniu
poświęcone jest.
wchłania (temu właśnie
"t1bocimych. z jednoczesną eliminacją ze spg!!dy
kole~iw11)? Ci ludzie pomni okre~u.
lin czteroetylku ołowiu . Obok - modernitechniczna warta miliardy, latam i
myśl
:rncja technologii DMT (wzrost produkcji.
niedoi
niezrozumiana
zalegala pólki surowca dla wlóki!'n
obniżka kosztów) ceniana przez różnych administratorów, jak
poliestrowych. nowe · frodki pomocnicze dla
.. c1..a.rne!:(1J luda" boją ;ię kunktalorów z ogniw
umożli wiające uszlachetniewłókiennictwa,
pośrednich. 'A wielu takich jeszcze. niestenie wyrobu; słynny SOTAR - elast~·czne
ty. spotyka się właśnie w działach post ępu
fabrycznych.
i
sportowych
wykładziny hal.
techn iczneeo zakładów. zjednoczeń i resormateriały
Obok inna rewelacja - lekkie
tów. R7.adko trafia i.ię · tam na technolo.!(6w,
budowlane - płyty ' azbeslowo-cementowe z zdolnych szybko ocen ić i docenić
wartość

myśli
trafić

badawczej, która bez
do produkcji.

zwłok.i

powinna

Włóczyli
szczędzili się, nie dosypiali.
się pociągami po całej Polsce, penetrując od
podszewki przemysł. by rozeznać ooziom jego chemizacji. A potem ruszyli całą parą.

Nie

Gdy zabrakło miejsca w laboratoriach oraz
czasu, jako pierwsi wprowadzili w pracowniach badawczych pracę na trzy zmiany,
a do analizy di;~wiadczeń chemicznyrh. z.a.stosowali metody matematyczne. które dzięki
komputerom, pozwoliły wyeliminować ok.
80 proc. ż,muq9~~h . •Qbserw~cl !,, „ ~M,9.Cić „ fZlls
~bchbi:D!~1a ~P ,WV!'\lk.u. T,tiraz są niespokojni b losy swel ·metody. Czy innym starczy
zrozumienia I serca?
Co właściwie .. wvbuchło" nowosc1ą w Inw
stytucie Cię,żkie.i Syntezy Organicznej
Blachowni? W 1971 r. wdrożono w przem·y śle 9 prac badawczych instytutu. To był
wtedy rekord całej poprzedniej 20-letniej
w
działalności instytutu. Miał więc I on
przeszłości takie same warunki startu, jak
całe zaplecze naukowo-ba_dawcze - trudności w znalezieniu wspńlne.!(o ięzyka z przeelementem nowości
mysłem. Zasadniczym
na rozrachunek
było przejście instytutu gospodarczy, powiązanie w,vnikó':" finan~o- .
wych osiąganych przez jegą pracowników
z efektami osiąganymi w przemyśle w. wy·
·.
niku wdrożenia.
Przy sprzedaży swych opracowań · instytut
bierze na siebie cały kompleks zobowią
zań. które kiedyś ods traszały dyrektorów zakładów od wdrożeń (ryzyko za iakość produktu, zużycie surowców l energii, nadzór
w cz.asie .rozruchu lub rozruch instalacji
swymi s·ilami or.a.z szkolenie zalo~i). Są to
więc zupełnie• nowe w naszym kraju stosunki między nauką i przedsięl:>iorstwem przemysłowym, oparte o partnerstwo finansowe
i nie . tyl)m.
Korzyści? W ciągu kilku lat instytut stal
s i ę. samowystarczalny, Wypracował fundusze,
ktore pe>zwolily zrezygnować z dotacji nawet na tzw. prace własne, wyprzedzeniowe, najbardziej ryzykowne ! pracochłonne.
:;l.ą i inne, wynikające z ciągłych kontaktów
ludzi nauki z ludźmi przemysłu. Przełamuje
gię . tradycyjne opory, brak wzajemnego zaufania. A współpraca, bliskie poznanie potrzeb branż. stają się źródłem coraz to ri.o·w.vch pomysłów.
. <;:zy_ fo jes.t słynna zasada „tajfunu, burzy
mozgow"? - pytam już w węższym gronie
~
gdzie spotykam także absolwenta PL
mgr inż. Ryszarda Jagielle (hylvch 1-0dz.i;m
To
?racuje w Blachowni oiz6łem ok. 20).
.iest chyba po prostu dynamiczne myśle- ·
nie - nie tylko bierne obserwowanie przyrody i jej opisywanie, lecz iej wykorzystanie. przetwarzanie. A pm.a tym. nierezygnowanłę ze swych pomysłów, aż nie ujrzy
~ię ich w postaci przyne>szącej pożytek ogólow! - mówi łodziani n. Przez te 3 lata tak
wlaśn~e pra~o.walH.my. stając się z badaczy,
z. _koniecznosc1 tak ze organ if.!Btorami produkCJI, bo tych jest przecież wśród innych spec;jalności najmni ej.
człowiek
- Teraz roboty .iest tyle, te
t'hcialb_! sam siebie .,skalkować'', by móc
pocl,olac temu, ~o jest do zrobienia w przemysle - doda.ie dr Ge rard Bekierz.
Jest godzina 18. Kończymy na szą
pełną
r?znych r~!łeksji rozmowę. Dyrektor Wojc1echowsk1 zmordowany dn iem. który zacząl
stę o 6, mówi w zamy ś len iu:
•. J"ste~my bv<1 może skra,lnym skn;:vdłem
IU.ukl stosowanej. Zajmujemy sie głównie
problemami ut:vlH'łrny1J1i. t:vm. na M od zaraz czeka produkcja, doganla.ląca światowy
poziom. t:o prawda, ale o poziomie na..-zynh
prac stosowanych, niech świadczv fakt. te
l'O roku «-5 pracowników przerlstawia
w ośrod_kach akademirkkh, iako rozprawy
doktorskie, ·Co roku też, po 2 pracowników
przechodzi. od nu do szkolnictwa wy7.szeao
luh PAN. ~ie jesteśmy wiec wrale · rlobr~y
tylko na krotką mele - Jak mówią niektórzy 7. opozycji. Odkryliśmy pn prostu. że
n?uka może przeżyć z produkr.ią wielką ,
pasJ011ującĄ przygodę. Tkwimy w jej epiceu_.
·
trum. Oby trwała .i•l.: "' i<lłu7n i".
, MARYNA KRAJÓW~A

je
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- coraz
iejska sieć cieplna obejmuje . swym zaslęclem
większe połacie naszego' miasta, W pierwszej Jrolejnoścl
oczywiście nowe osiedla. Ale nie omija też I starych.
. Podłączenia starych domów wymaga~. jednak sporo zaehodu, bo przewody trzeba przeprowadzić przez tętniące ruchem
asfaltowe ulice, zagospodarowane placyki, kwietniki obsadzone
różami. Ale, że innej metody dotąd nie wynaleziono, wykopy
traktuje się jąko złu konieczne lecz niestety nieuniknione,
Gdy więc mieszkańcom domu przy ul. Narutowicza 79c zapowiedziano remont, który miał się zakończył podłączeniem pomimo że działo się to \'f środku zimy, nie
sesji do EC-li,
Ekipy remontowe wkroczyły szybko do akcji
prote towali.
i jeszcze w lutym mieszkańcy pożegnah się z piecykami gazoDzięki temu prace przebiegały zgodnie
wymi 1 łazi~nkami.
z harmonogramem i 1 czerwca do wszystkich mieszkań miala
zawitać ciep!a woda, a 1 września do sieci ogrzewczej elektrociepłowni miały zostać podłączone kaloryfery.
Aliści Jeucze dziś, ehoć to prawie koniec lipca lokatorzy domu przy ul. Narutowicza 79e pozbawieni u, wygód do któryrh
priywykll. I to dlate&'o, te między dyrekcją MZBM - Sródmieście, a admlnistracj" aąsiedniej pose~jf, przez teren której
zarodnie r. planami wykonanymi pn:ez Miejskie Biuro Projektów
od tygodni' locza 1fę · niecodzienne
maJa przebiegać wykopy,
przetarci.
Admini stracja wspomnianej po5esji choć docenia w ogóle konieczność poprawy warunków bytowych sąsiad'ów zza ściany.
obwarowuje jednocześnie swoją zgodę na prowadzenie robot na
~wym terenie tyloma żądaniami, 7.e prztd wykonaniem ich
że dotychczas nigdy
wzdraga się śródmiejski MZBM jako,
z niczym podobnym się nie spotykał.
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różami~~
~Między
~

i ażurową siatką ~

~
~

J!(r"ł" włęe pisma między stronami, zbijane punkt po punkcie
•rzez przeciwnika. Gdy administracja domu UL żąda wpłacenia
S :; tys. zł kaucji, posadzenia róż i krzewów ozdobnych iia kwietniku
przez który mają być przeprowadzone przewody w ciągu 14 dni a
~
d<J tego domaga się otoczenie wykopów: ażurowym . plotki_ em
" lub &iatką na słupkach - MZBM oponuie tłumacząc, ze kw1el~ nik owszem zobowiązuje się doprowadzić do pierwotnego stanu,.
!I: ale nie w ciagu 14 dni, lecz w terminie uznanym za właściwy
~ przez fachowca, sugerując tym samym, że p~łnia lata ni_e jest
ogro~mczych_.
~ najlepszym miesiącem do tego lY]JU zabiegow
tez
ogrodzeniu
lub azurowym
na słupkach
siatce
~ O
trzeba najpierw złosiatkę
na
bo
słyszeć,
chce
nie
frnansopokrycie
to
na
znaleźć
tego
~ żyć z.amówienie, a prócz
~ we. W zamian ażurów i siatek. proponuje zabezpieczenie wyko~ pów w sposób przewidziany przez prawo budowlane i przepisy
~ bhp.
Ale, ie punktów spornych jest ai sześć I wszystkie wydaJl\
~
się MZBM nie do przyjęcia - dzień podłączenia modernizo" wanego domu do elektrociepłowni oddala cię coraz bardziej.
~ Nadzieję na szybkie zakończenie remontu utracił nawet Komi~ tet Domowy zagubiony mięctzy groźną konkluzją pisma admi~ nistracji UL mówiąc": „UL zastrzega, że niespełnienie przez Inwstrzymuje jakiekolwiek
~ westora podanych wyżej warunków
~ wykonanie prac na posesji i pociągnie za sobą sankcje Wydz.
~ Gosp. Przestrzennej Urzędu Mia~ta Lodzi o niezachowaniu
~ . przepisów na stopie ~~g.odmeó projektowych Cn0:ruszenie pra~va
ze „rea~umu3ąc
~ osób trzecich)", a pozniejsza ripost" l\IZBM
~ - MZBM Lódż-Sródmieście ponownie zwraca §!ę z .Jlrnsbą o po~ zytywne uzgodnienie sprawy proponowane w p1sm1e z dma
~ 14. 5. 1974 r. \V przypadku dalszego utrudniania realizacji na~ szych zadań i uniemożliwiania mieszkańcom szybkie~o korzystimia z udogodnień, tut. Zarząd zwróci się do odpowiednich
wladz o zmianę tego stanu".
~
Co z tych spóźnionych pertraktacji MZBM W;v•liknle pokaże
~
~ przyszłość. Ale może przy okaz.li nauczy ezegoś Inwestorów.
że koszt tej nauczki n•JbardzieJ odczuj" Bogu ducha
~ Tylko,
(h)
~ winni lokatorzy.
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WOLNE SOBOTY - TO TEMAT l'\IEUSTAJ.\CY. NAJBLIZSZA PRZYPADA NA DZIEŃ 20 LIPCA. REDAKCJA NASZA,
BEZ PRZERWl' ZASYPYWANA JEST PYTA!\IAMI. OKAZUJE
SIĘ 80\VIE:\1, ZE WCIĄŻ JESZCZE .n:ST WIELE WĄTPLIWOSCI. TOTEŻ NA KOLEJN-Ą ROZll10WĘ PRZY Nl'U 303-0ł,
POPROSILISMY SEKRETARZA LÓDZKIEJ RADY ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH - KAZIMIERZA JERZMANOWSKIEGO i RADCĘ PRAWNEGO J,RZZ - MGR HALINĘ SZYMANSKĄ. - ODPOWIADALI 0!111 NA LICZNE PYTANIA CZY'fELNIKOW, PRAGNĄCYCH OTRZYl\fAC BEZPOSRED!\IE I AUTORY'fATYWNE ODPOWJEDZI I WY.JASNIF.NTA, ZWIĄZANE
ZASADAMI UDZIELANIA WOL:\'YCH SOBOT.

staw ni~ bęciz:ie do udzielania woł·
nych dni.

, do urlopu I dlatego n ie ma podotaw do jego przedłużenia.

I

.

' .
'
kooczy m1 sie

urlop, Notowała: GIZELA BARGIELOWA
- W piątek
a w sobotę z_akład nie pracuje. l\t
kadnch powiedziano ml jeszcze
pr~ed wyjazdem, ł.t. Ili łt.n wolny j
d~ień nie otrzymam · .11·yna1Tedze.-·
nta.
- Jeśli urlop kończy sie w dniu
popl'1edz.ającym woln11, 50bote pracownik Ol'Zywiście korzy»ta z wolnego dnia. ale bPZ prawa 0() od- 1
- W przedsiębiorstwie, w któ- zgodne z obowlązuj~cyml pneplsa- rębnego wynagrod?.enia. Wynika t-0 \
z par. 7, pkt. 1 uchwaly nr 41.
rym pracuję, nie ma wolnych 110- mi?
- Tak. gdyż uchwala nr 41 Rady
ból. Nie b;vlo jej w maju. teraz
- Je~teśmy pracownikami łizytd nie będzie. W radzie zakład()- Ministrów z dnia G lutel(o Hl'i4.
wej mówią, że u nai; w tym roku wyraźnie mówi, że pracownicy i.a- cznyml, pracujĄc)·mi w 46-&odzin- 1
w ogóle ich nie l>ędzie. Ale dla- 1 trudnieni w wymiarze czasu prac~-. nym wymiarze. Nasz pracndawea
krritszym o<;l powszechnie obowią- - in~tytut na11Ju1wy - odmawia I
eze.110. te&"o nie wyjaśnili.
Piwo POD „LACINI;"
- Prawdopodobnie wasze pr7.er1- z.ującej normy 46 godz.in tygodnio- nam prawa do wolnyd1 Aobót . .-dyt
wynagradZ11nl sylłemem '
otr1.ymać dodatkowe jt'słeśmy
mogą
1' Imieniu mltuk:tńców bloku
sl~biorstwo nie dalo sobie w t~·m wo.
ul. Kaspruka ł8
nr 30 przy
roku rady z. zaplanowanvmi Lada- wolne dni od pracy. w drodze od- stawki godzinowej.
zwraram~· •I~ z uprzt,łm" pro~b'I
~ Na pewn() i p;rnowie m•Ją
n iami ekonomicznymi i finansowy- powiednich zmian :ozkla<lu C7-~Su
n Interwencje w !.J>ró\.wh~ "'vdania
mi. I dlatego nie może pozwolić prncy,_ bez sk:acahia obow1ązuią- prawo do wolnych ~-obót. Sprawa
zakazu sprzedatv ulwa oru: Injest więc do załatwienia. Naltży
sobie na wolne od pracy dni. Kie- cego ich wyn~1a:u.
alkoholowych w
nych napojów
- W_ na~zeJ 1!1stytucjl jest ~as nią zainti?re;oować bran?.owy r,wią
rnwnictwo powinno było jednak posklepie spozvwc·cym PSS nr 4~3
informowawć o tym dokładnie r-"- zaleclw1e k1l!'anascle oso.b, pri>.cu.1ą- 1 zek, który pouczy wa~7.~Th przę
znlljdui:i.cvm sie w tvmże blCJku,
łą zaJol(ę. Właśnie po to. żeby nie cych w skroconym czam~. Tak za- łożonych 0 sposobie jej zalatw ieitromad:v pija:.
Całvml dniami
·
było w tej sprawie żadnych nie- leci! Instytut Medycyny Praey, Inia.
ków ł>ie~ladn.1a dookoła w/w Mngdyż w~·knnujemy cz~·nno~d bar- 1
domówień.
ku śmle('ac ora„ z:uoCJka.lająe DOro- trze.bv fi7._fn1o2'icznł! n::. 7.:..o1eC7U
- Jf'ste;my portierami. H
P racownicy mu'łzą bowiem wie- dzo szkod!iwe dla. ~czu. w. soboklat.karb •<'hndowveh
oraz
dzieć, że warunkiem wprowadz~-1 łi: - 20 hpca <'ala instytucJa wy- 1 dzin:v pr„cujemy, a pr:zet nutęp11e
sam~· m "'&r1111kf
n1a wolnych sobót jest w~·konanie poczywa .. Ale od n~s żąda s,lę ~d- 1 u - odpoczywamy. Dlaczeiro nie . atwllrzaJl\ t.vm
terenie calf!I
n•
ant:v•uUtarne
zadań w pelni pokrywających u- pr~cowama te.ęo dmA. My me "Y· m_ożemy korzystać .1 11olnych H·
pMMJi,
\ boi?
hytek czasu pracy oraz osią)(ani~ razamy na to ZJl'Ody.
Pijacy ur;rażają m•tawicr.nie ta_ Przepi~ nie w)·lącza. portierów
- Przepis każe jednak tPn dzień
7.alo~onych _relacji ekonon;iC'zny.'h i
mieniu oraz bezpieczeń"'"mu
wymkow frnansowych. \\ olne in- odpraco_wa~. Z tym, ze z11;odę na z dobrodziejstwa wolnych sobót.
mieszkańców
nsobistemu
tlwu
boty nie. mogą ~powodować wzro: p1·zedłuze111e cz.ai'U pracy. w ~varun: .Jednak z uwa,!li n.a !pecytik~ tych
bloku. Na zwrócone uwaci o niestu goclzm nadliczbowy~h. czy t~z lrnch szko~liwyc~. dla zcltowia. ~Y stanowisk prac~'· ·;pr.aw.a wyma~a
wldthr:vm uchow1.nlu ndnowia·
wzros!u zatrud.n1en1a 1 funduszu razić _mmi wlasciwy ontan slu :by odrębnego urcgulowan i;i w >en~ie
"'uhia<'nvch obelr.
daJ11 ~tekl~m
ptac .. Zaklad. ktory w rachunku na zdrowia. Chodzi po prostu o st:v1er organizacji pracv. Chodzi tu m. ;n.
7.AChoW„niem i !<IOWniSW~• m
CtWem działa iA demnralizujaco na
r~sta1ącym od poc~tku _roku. tych dzerne, . czy dodatkowy cz.a_s pracy. 0 przE>sun ięci a ~rafiko''"~- Bo ehomlOd7.ież zarówno nH7f't:n bloku.
wszystk1ch warunkow nie .<pełnia, orzedlu7.<?ny nawe>.t o l? m1~ut, nie ciaż w le> wolne soboty. wi~le zaPrzt'cl"zkol:l
Jak I 11obll~klen
nie ma pra'.va do wp1·owadtan:a -~powo:Ju.ie skut·kow uiemn} eh dla , kladów nie pracuje. to iednak munr iK, s~ia'lującero
Paflstwnweio
. szą być one ·chronioneo. Sta.d tl'ż J z nas:n•m blokiem.
zdrowia.
wolnych sobot.
Iw)
- Z?slało mi do odprac!'wama same wytyczne przewidują. że w
:- Pracujemy w systemiP ł2-KoJ;a Komitet Domowy
przy
właśnie
takich
do
odnie~ieniu
ale
mm.,
~5
!eszcze
soboty
wolneJ
wana
względu
ze
d7tn~ym, a t_o
R. O,
runk1, szkodliwe dla zdrowia, Kir- zachorowałam 1 _ob~eo1e prze~1y- 1 padków, .ministrowie resortowi. po- \ lnazwisko ! adres znane redak<:JJ
na zwolmemu lekarskim. winni wvdać od~wied.nie instrukże wam
rown1ctwo powiedziało nam,
~pe>r~·f\kę \. NIE SPELSlONA OBIETNICA
uw 7,glę~nią
.ie.śłi Chciał:1b!m _wii:dzieć, czy t~n„ wol- cje. które
moż~my mieć wol~ą s.obo!ę,
podleglvch im zakładów. wz;?ledn!e,
codz1„nnlc przez b minut. będzie- ny clz1en m1 me przepadme.
- Naszym zdaniem nie po\\inier„ ~tano~Nlsk pracy oraz ustala zasady 1
Chyba leMrcze w kwietniu CZYmy dłużej pracować. Czy to jest
Ale decyzja zależeć będ zie od kie- · wµrowar\zenia odpowie>dnich harmo ; tMlem 1.aDe\\"Jllen!a baluck;e!!1> Wy
Handlu. te myśli o o ::i .
dzialu
i
l>racv
c7.asu
ro7klarlów
i1onam1•w
!
wiPnie
rownil):a uilrladu, gd>ż
ora'~''ie zabpatr1enia. nC)\\'ei:!1} Q[!; iemożliwości od- wolnych dni. O ile nam wiadomo.
1 my, czy istnieją
W ram~ch
Z11l„rska-Stefana.
dla
oracowania przez panią owych 4~ taki~ pr7.l'\Oi~y zo;talv iu7 w.-d~nt
t~1 POPU\"V remontowi ml~l ule<'
!{<>•podarki lwmujuż pr:r,r>z mini<tra
minut, gdy 7..aklad pracować
i
Z;:'.er~kiP.t
zbie1rci
<kleo onv
nalnej i ochrony środowiska.
będzie> w normalnym wymiarze.
Murarskiej. a w 0010;.onym nai- .
0
o
czy
urlop,
- l\lam w liP<'U
hliż i os'•dla sklenir orzv ul Sa,
Czytelniczka z OzCJr_kowa: 500-zlo- ten jeden dzień, wolny od pracy I - Pracuję jako n1asz:rnistka w
dcrn·„.t miano orzedlużyć 11odzlny
n.ie · pracy.
towy dodatek do zasiłku rod 7,tnne~o będę mógł przedłużyć urlop? Pra- I a.kordzie Za wolnQ 1obot•
" · j
„
' : '
·
· •
j
przv•!ue:ule tylko na te dzieci. któolrzymuJę jednak wynairodzen1a, a
re ·wyma~ają· opieki imwch o•ób, cu ę w systemie •6-goclz1.nnym.
Obietnica \11 doezel<ala •ie re•li·
-- Dodatkowe wolne d111 _od pra- to dtatego, ie nie oddaję tego dnia 1 zacii w połowie.
Opln'e w tej sprawie w;·dać maż„
To jest 7amp<>radn!a szezebla woj„wódzk·„!(o w ''Y• przypadające w okresie urlo- „1irodukcji". jak11 stanowi mń.I makn ieto skleo orzy ul. Murar.<k1"'1
/
pokrz;vwtym
się
Czuję
•z~'nopis.
~-e remont11lln
wliczane
są
tv11odni
wiele
l
pu wypoczynkowe~o
lh)
któreJ dziecko sie leczy,
. fe. Natomia~t ten orz.v ~'\cio\\'el
I dzona.
1 mAJacv C'IWl'>a na!lePSZP w nko_
l'c.\' 11·M'unki · 1olt;rfrnw,. lak 71'
J - Z:i.•ada jP.!t t~k~: Ul wolne
· 'dni nie o·rz~·mu.ie siE: O{irt:bne11:0 1 daWI"!\"ch t1<StSr-~ch c1::i.~ów rt-z \'8 \~
cl.o \ł , 1 w <.'\a\~1sm ciąau tneb:t
\ wyna~rod1enia, al" \e!\li -pr;>,C(lwnido\nu z.e
cy 7.atrudnienl tak w :;y~temie a- 1 \\~'tV'itko woz'i.ć ó.o
~rłidmieścia,
lrnrdowym. jak i $!Odzinowo ot1li·
Je~zc?.f' nicz<!~O
l'\ano b-Owiem,
nym. wst.ystkie swoje 1.adania w~·
w sklepi~ nie nu. a Potem norosa, czekając .aż uprthamy się jakoś i drzwi dadzą się wreszcie zam- konali. nie mo~~ otr7.vmać wynai~$1i ale 1.dariv wrócić orzed
wet
grodzenia, które byt'lny niższe od
knąć.
1g, nie' n"ta Już nie. lhl . . ,
Ale co właściwie mają robić kierowcy? Przecież im nie wolno ru- przypadającego za d~ny m1<•fiaC'. w
JIĘBACZ-KOSTROLEJI·
wyobowiązującym
szyć z przy tanku, dopóki nie zamkną drzwi. Kiedy pasażerowie unie- poprzednio
nie mon:& kontynuować miar7.P cza~u pracy. A to ze wr.~l~
możliwiają im dopełnienie tego obowiązku.
lnwalld~ li c-ruu:v i lftłl
Je1tem
jazdy. Wtedy to przedłuża się cza• przejazdu. Następują zaklóce>nia du na wykonanie tej sam~i prolfl mchorze1tie nie pozwala mi n•
w regularnym kursowaniu autobusów, na które z taką niecierpliwością d_ukcji. tylko, że w skróconym cza·
>t„1le w kolejce. ~·„hoclzac wiee
Sl<>.
czekają kolejni pasażerowie. I tak powstaje błędne kolo.
kil"• dni temu !3.Vll do •klepu
on:v ul. Sientcewlc:u od
MHM
Wprowatjzenie ch?ćby . niewielkich różnic ~5-20-30-minutowych._ w I Po dwudniowym, a w orzyp.qdra.zu okazałem lec-itvmacje ~orzP
rozpoczy_n~mu 1 ko~czemu pr_acy -:--- naty.chm1~st spowodO\:ałoby row- , ku tego miesiącll. aż 3-:lnihwym
do.we:v-reh•czCJwi. Ten fednak CJd1_10m1er111eisze rozłoz_e_me pasa:r,ersk1ch pi:z.e1<1z_dow . .1 zla.i::odZi!oby p_rz~- wypocz~·nku, \\'róci pani do pracy
mówił mi ~Pr1Nl3zv oriza kolr.iJazdowe szczyty. \\ owczas do tramwaiow 1 autobusow nie musieli- na tyle wyoocz~ta i $prawna, że
ka na tej po<htawle. że w le1tibyśmy dostawać się za pomocą „lokci". Nie bytohy tPż różnego rodza- w ciągu kiiku dni nadrobi !)ani
:r.nacz1'ów
l>rako11-.10
tymac,J1
j .. Z<>l·ei;:loki"' wolo. ego dnia. Sprawa
ju pretekstów, zakłóc~jąry<'h regularne kursowanie autobusów.
l"'i~zl<ow:vch. D11 ttgo rebac7
przeciwko mnie
C~l\I podburzał
Nie bronimy tu MPK. chcemy tylko w'kazać. że na jako~ć· ~wiad-1 je't przecież oc7xwist<1 . .Jeżeli pr;(koleJke. llh·ś!al•m . Ż<- mnie !uczonych ~1slug przewozowych. mają wpływ również i inne prz edsi ę- CG\rnic.y niE' _bę~'I. .>t_ale o;;ią;:iać
ze skle_
Odszedłem
rozern·Ą.
llde
wyz'7..€J wydaJnosc1, wowcza.s i ~
(G1z.)
biorstwa 1 rnstytucic.
pn 7 11iczvm,
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·DLACZEGO WSZYSCY .NARAZ1

Piszą Czytelnicy, że pośpieszna linia autobusowa „D" przestała pyć
do
nybkim i dogodnym środkiem lokomocji. Po prostu trudno się
tych autobusów dostać. Zwlaszcza na przystanku przy pl. Barlickiego.
Ale czy tylko na tej linii i na tym przystanku? W godzinach szczytu jazda tramwajem lub autobusem, zwykłym, pośpiesznym, wymaga
nie lada sprawności fizycwej i psychicznej odporności. Z tym, że jak
już wracamy z pracy do d~mm, to jakoś stać nas i na wyrozumienie
i na dowcip. rozładowujący niejedno spięcie. Gdy śpieszymy się do
pr~cy, cierpliwości i grzeczności nam nie starcza. Wówczas wszyscy
na siebie tylko warczymy„. a właśnie wtedy, tak bardzo przydałoby
1ię 011-m opanowanie, cierpliwość i zdyscyplinowanie.

:Napisać jest tatwo. W życiu gorzej. Wskazówki zel(ars nieublag;mie
biegn11. a my nie może>my dopchać się ani do tramwaju ani do autobusu. Oczywiście, że w takiej sytuacji o 7.amknięciu drzwi mowy nie
ma. A tu jeszcze. kierowcy dolewają „oliwy do ognia": - „mamy
czas, my pracujemy i tak 8 godzin" - i spokojnie wypalają papie-

I

I

1

I

I

wskutek przepitia, tyle, ie nie
bouprawnionych do zasiłku. Byłoby
wiem nonsen~em i szkodliwością społe
alowym
zasiłkiem
czną rekompensować
koholicznym kamikadze ich lekkomyślne
nadwerężanie przez pijai'tstwo wla,nego
z,drowia. Byłoby to sprzeczne z interesem społecznym i interesem ich rodzin,
zagrnżonych owymi ojcowskimi. czy mP,:<ie mówiąc już
libacjami.
ŻO\\'~kimi
o stratach Pkonomic1.nych. jakie pono~i
gospodarka w<kUIE'k opmzcz.onych dni<'lwek praC':r. obniż;rn~j wydajności pracy
i innych popijackich reperkusji.

- „Co ma robić młody, zdrowy ezło1'1'lf'k
teby nie pić wódki, jeżeli nie ma na t.n
p;t'I&
ochoty, a koledzy nami\wiajt,? Czytelnik podpisa.ny „fast", - W moim
:i.aklact:?-ie je~t lak. że jak się chce być
!'a swo)ego tj. za dobrego kumpla. to nie
wolno odmawiać. Jak si ę odmówi. to zaraz patrzą na człowieka podejrz,liwie. bo
,.•wój" to ten co nie uchyla się od skład
ki na literka, a jak się uchyla to wid:i.ć,
:te nieszczery I trzeba być z nim z daleka. Ja odmawiam, bo mam słabą 11Jowę i źle się czuję po więks7..ej wódce,
zwlas·zcza pitej cze~to. ale inni ni". Bo
choć może myślą tak jak ja, ale powit>w
d11ieć tego nie mają odwagi. U na~
p racy nie widzialem pijanego, 7.a to zkl'lCE'm od przepicia nie jeden raz. .Ta zaA
powstalem sam. jak ;akiś dziwoląg, któ•
rerw omija się z daleka".
pod7.lękow11c
serdecznie
Cheiałabym
!iśrie
jego
w
porusz-0ne
:r:a
Czytelnik-0wl
1111rawy, Nawiązuj!\ one do uwair nadesłt..nych przez innych Czytelników, którz:v podobnie jak p. ..Jasi" ma.I<\ dośtl
r.bloroweKO uświetnlaniil alkoholem nll.lprzeróżniej~zych okazji I wywierania śro
na org".ni7.owanie
pre~ji
dowi~kowej
wspótnyeh, koleżeńskich libacji. Dostałeś
premię. wypłatę czy awans. masz imitnijedna
l'lY - a więc postaw. To tylko
z najcze~tszych form nacisku. A ileż
popijaw:v
zwyczajowe
Te
ich je.st?.
Jeśli formalnie nie naruszaią
nil.wet.
dvscypliny pracy. narusz.ają ją faktycz.nie.
Pan „Jast'' ~łusznle zauważa. że choć w
pracy się nie oiJP - skacowanych nazajutrz nie brnk. Skacowanych na zwo-1nieniach lekarskich także.
Mówiono o tym również POO<'Z&~ nled&wnej narady na temat absencji chornbowej w lńdzkich zakładllch pracy, pn:i-bczaJl\c przykłady wyłudzania zwolni"ń
ehorobowyd1 J)l'Zez nleklórych .. chnryrh"
Jłll klelinku. Czuem nawl't chorych nil•
ł
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podsuwają
spędz,anła wolnego czasu okazji i wzorów.
Niedostateczne są natomiast. jak widać,
ich popularyzowania, zbliżama
metody
do ludzi, zwłaszcza do tych. którzy nie
do~ć głębokie z domu rodzinnego. czy tf'ż
z wlas•ne110 środowiska wynie<\li zasady.
że
Którym nie wystarczy powiedzieć.
jest świetlica czy klub, biblio!Pka. teatr
czy krno. aby wypełnić im pustkę wolne·
go Cl.a •u po pracy.
Samo zresztą formaln<" istnienie> tych
instytucji nie załatwia sprawv, je~li nie
uzupelnfa ich spra\!.'Oa i kompetentna

- - - - - K . Wyrzykowska-----.

Sztama ąa 45 proc.
nadużywanie alkoholu, m. In.
przez ta.kie 1'\•łaśnle stałe I pozornie
środowiskow)·m obyusprawiedliwione
czajem ,.odbijaniem składkowego literka"
Częste

(o czym pisze p ..• .Ja5t"), nawet jeśli wymyka. się kontrolnemu oku. nie przemiawansu
ja bez skutków. Dla kieszeni.
Dotyciowero. a takżt. I dla zdrowia.
wodzą tego liczne przykłady obrazujące
lud7J, których
~topniową degrengoladę
charakter nieo
lub .sl<tbY
~łaba illOw"l
l(rantcy
uchronił~' przPd prz!!'kroczPniem
pracowniczej czy obywatt'lskiej praworządności.

jes·t więc mentalno~ć. wedlui! której cztowiek nie pijący to nie
„swój" czlowiek. a prawdziwe koleżeń
s two, to wspólne picie, nawet jeśli ~lę
Nie chcę
pić nie chce lub nie może.
tu powtarzać tylekroć już powtarzanych
komunałów na temat kultury wspólży
cia między ludźmi i wsnółżyci;i kolei.eń
skiego w ~zrzególno~ci. W i dać jednak pisać i mówić o t~'m nad'll trzeba mlmo
iż coro·Z lepsze warunki m'lterialno-;oolPczne zdawałoby się dość oo kulturalnego
Przerażająca

organiz,acja zajęć. jeśli towarzyszy im nuda i standardowe odfajkowanie programów kulturalno-oświatowych. Jeśli klubowe czy świetlicowe pomieszczenia odurządzeń
brakiem
nieładem,
pychają
i sprzętu jak choci ażby zawsze sprawny
telewizor, magnetofon czy radio. warcab~·. szachy czy gry rozrywkowe. ciekawa
beletrystyka czy prasa, nie sprzed kilku
dni czy tygodni.
Takich niestety. fikcyjnych przybytków
je<t
pracowniczej kultury i rozrywki
jes7.cze niemalo, C'O nie znaczy, że tak
jest wszędzie. Sama bylam świadkiem
niedawnej rozmowy mieszkaficów holelu
robotn.iczE>go, którzy z najwyższym uz,naniem mówili o swoim klubiP.. Nauczyl.i
się w nim kultury bycia i odbioru sztuki przez ciekawe pokazy tilmów, wemisaże grafiki i malarstwa. konkursy foto~raflczne o różnej tematyce. konkur!'y
pi;:;an ia listów i recenzji z wyświetla
n~·ch w klubie filmów.
Brli t0 młodzi prarown icy budownictwa pr7~·byli z rńżn,·ch •tron kraju. przeważ.nie ze wsi, wiedzeni ~tko·wo

jak przyznawali - wylacimit checit. wyrDziś
wania się z domowych pielP.szy.
już rozumujący i ro11mawiający jak ~wia- ·
tli. dojrzali obywatele wielkiej aglomeNiektórzy pokończyli
miejskiej.
racji
•zkoly zawodowe, umożliwione im prze7.
kierowniclwo hotelu robotniczego, inni
z tej szan<y slwrzystać zamierzaja. Też
pod wpł~·wem koleże11skie>go przykładu i
na tasadzie koleżt!ń~kiej, dop in gując@j
s7.tamy, Lecz nie takiej jak w z;aklad7.ie p. ,..J~ sta"' . r. czerwoną kartką, na
43 alkoholowych proce>nt.
lu
występował!
zamiaru
Nie mam
z księżycow~·mi propozycjami ani suge,,żeby
rować jak niektóre Czytelniczki
wprowadzić zakaz sprzedaży alkoholu i w
ogóle usunąć wódkę ze sprzedaży w handlu". :\'atomiast jak najbardziej popieram zasadność surowewo zakazu picia alkoholu w pracy, usankcjonowana zre1ztĄ
wysoltimi karami admini~tracyjno-dyscy
p!inarnymi wobec winnych narunania tego zarządzenia. Zakaz ten, rozpowszechokólnikiem premiera. dotyczy
niony
wszystkich. Kierowni.ctwo zaś zakładów
!urowyciąiz;ania
wbowiązane jest do
wych konsekwencji w postaci natychmiastowego zwolnienia dyscyplinarnl"~O
z oracy Judzi w stanie nietrzeźwym oodczas pełnienia swych funkcji slużbow~rch,
a także pozbawiania z;isiłku chorobowe>go
n&dza dni pruchorowane z powodu
użycia alkoholu.
Niedawnym przykładem działanl• łf'l'tl
zakazu jest dyscyplinarne rozwia,zani„
w
stosunku służbowewo z liston.onem
jednej ze wsi pow. pajęczańskleire.
Jak napisały do redakcji m ieszkanki ttl'j
miejscowości. a co na tępnie potwierdziJy w toku wnikliwe!!o dochodzeni11 wła
dze pocztowe - .. okazał sie wielkim
utrapieniem. bo pił i n;idal piiP w cz;i<ie
slużby i nie doręcza przesyłek pocztowyrh do adresatów". Podobnie ostrn koosekwencje wyciągane są i w łódzkich
7J~kladach pracy wobec winnych narusz.an ia dyscypliny służbowe! i 1n-zychodzenie do roboty w stanie nietrzeźwym.
Smutne, że jak ośwładezaj11, niektórzy,
otłwolujĄr,Y się !Io redRkc~'Jnej inttrweneji - c7.t:slo Uc7.;vna się to od .. niewinneiro'', bo dla ~ztamy J)icła '!: kołet11ml.
Poeza,tkowo po wyj<iciu i prae:i-.. a pnłf'm
Już . jak popadnie, brie cz~tt1 I do dna.

1\IR:\t

Gdvll:o- <lvr~krja
1ie r~.fnterr,,01\·;u~
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prawdę

7„-

chcl~h

trm nien1Hvnl

Incydentem, ch~tnie 'kontaktuj!:
iii 7.e b·!adkiem. którv stal obok
(hl
l 1luchal.
H. B,

(nazwisko

I

adres znane redakci i)

s

~
~
~

N~sze ·3 grosze
Piękna

nasza

Polska

cała.„

„.pięlma, bo cora:z uospodarniejsia. modernizowana i czysta, bo
t
coraz lepiej w niej się żyje
śu:iatlej. nowoc ze.sniej mysll. o :ateuo mniej powinno być takrch
pr:ypadków. o iakim pisze nam
MalLeonard Sobieraj ze ws·i
czew, opodal Lodzi.
„Uprzejniie pros;ę o sprau;dz~
nie jak wyglqda szosa protcad.: aca z B rze~in do Ancirespola, ktoprzejSć pieszo. nni
poPros zę o
rtbll
ru•tenie wlaściu;~j ,,-/ad?y,
rloprowadzila szose do 11ależyter10

1·ci nie

11ioż1.ta

przeiechać

wozem.

porzqdku".
Odpowiadamy na apel Cz11t„111;ka ! z kolei teraz my prosimv
pi11knte Naculnika Gm.iny o t<t.jęcil! si<: ::aniPrlbana szosq. p,-zy
p,-ookazji pozw11r11mu sobie na
znnrlrP.vou:oną rfo u:soypozuc ię
w sile wiekn
.<tkich bP,dącuch
C1.11
onuir:ateli tei okolic-u.
do
si<>
pnuczunić
mogrib11fril'
1ir.prnwniP11ia r!oia?ri11 nro11 vomocu wlasnei. nhuu;11fr/skiPi inic;atywu i w c?vn1p .<::polec:num upor?nrlkow1u• d•·ooe7
jako :źf!
Nie z..,_,.az być motr,
i nie pocza .• żniw Jest qor4cu
inne
.ro.<tawia wiele godiirt na
zai~cia. Ale potl!m , µo zokończeniu na·iptlniPiszucn prac 1'0lnych?
W naszej Łodzi cnetnu"h do t~r:;o r od iaiu czuntlw spo/ecrnych nie
brak, o czvm pi~a/1fmy prz"d tuaodnii>m rna r>r!Uklnrlzi<' mie·s"''"ń
ców dzit'lnicy R11rin). Mmnu n11Mtt~c~l?H.'i,.. prnwdZ:iE'1P,. tt i w
ktlirz li ni~
l'!ri1cvC'h arospoclarzu.
tv7ko 1cirlzi -r 11.~ff!'dd. n l1 ; 1'.r l"'!6c l"li7'~tJ ir'1'1 U!wu.·nniu_ pntrn~;t:.i.,
(Wl/rz)
rta ZdOr<tknie.
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= grzybobraniem i
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etwartek , ti lif t!&
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w Qod z:. 11-12. 30

-l"ltZEZ NTU 393 ·eł
naszymi Czytelnika mi r ezm a · :
= \Via(: b~ d a. :
;

: z:

r ~ Z okazji 30·- lecia PRL
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~ Honory

dziś

-= poki~ruje
ruchem
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J.
J.

Rild y di.. z bieraczy.
J ak ustrzel' się .i>r ze« IJłO· :
ż >· ciem rrz;ybó" truJ-cycb
::

:

~

J.

•

J.

;~el~;~sd~acf\po;!~:;:nle

w

§

Kto na e o dzid. udziel&:;
:
wskuówek
i
11111111111111111111 łlllłłl lłllł I 111łlłf

ti

_,

~

~

ulicznym

rui• &eettia.ke
r1nmiary) prezentuje tie nowy ulon sklepowy przy ul. Piotrkow•ki~J 113. Co prawd~ jnzcze re:r.ydu~~ tam budo\\·lani. tl.e jut w
kontu przy,~złeg! t'."1odn1~ _umie=
szka ,.Dtsa • _J eJ st.ar e . c1a.sn~ Io
cum
(o '< law 1one
prz.ed woienn~
?>br od ni l\ La ni u c h y ) , będ z:i <' rol!: e ·
b r 1me. W now y m lokalu. widn~ ,
o ob~zerny m me tt'a żu , bed~i e utl':rn.
mo żli wość pe !nego i efektowneg o
WYt!!k,ponowani a
stal'o ci choć
tyc.h w ci a~u o~ta t n i ego r<'>ktt ważenia się los ów „Des v" (czy w
<'>sró le ma bvć w Lod zi. a j 2żdi
już. to g d 7.ic ?) n iewiele. J)~yb~·lo .
Nie znaczv to jed n ak . ze nie będ zie ~1ę C7.ym poch ,rnl ić w d niu
OIW:u'Clil. ~p. zesiarek F a b er.l(E'
z
XT X wi!'ku. taba ki t> r k a ~ .~V_ll~
"""ieku . e ! ektow n e s re b r a . 1e•lt J \ IZ
nie kupić to zobac z vc· na J)e \l'nO
w arto.
,
•
Nowa „ De8a"
postawił& Hblt
·rri\\•nif'ł. za cel pom!ldzenle na .I~
"'· •rtośclows7'1'('h d7.IPI otukl 'tl' IPiil
•
.•
f"tMnej, takil'h, ktiir:vch
wartesc

I

(na

~

si ~

w czora j
na
ulic zach odn iej i O-

I grodowej.

B ryg11 d a MP R IEiC WY·
k onywa l a j ut ost .;i tn ie prace. Nad

celnego w t od •
prze d W'/JOZ
• dem za
•
I
Urzędu

Zł

gron1cę

637- o6 1ub 351 - 02

zadzwon~

12. wisząca sygnaltzac .i ~ pok1eru1e
r u che m na ty m skrzyzowani u . .
W szystkie _pra cedl p r.zy . m onlat;i,
u stawtam u
1 p o ączam u
sza ~y
ste ro wn icz1>j. a także p row ad z('n.1 u
kabli, trwaly tylko . trzy tygod ni e.
Oby t.ak bylo w kazd ym W)'.P~dku.
Trochę pretensji można J1'\1ec tylko_ do proj_eklaotów . N~e pr~e.~i :
d7-1eh 0111. ze ~·gnaltzaria. ki or CJ
u-;.tawiei:ie . zaprnj~ktowali
zbyt
b ltsko 1ezd nt, będzie trochę . za' w.a d zać: _Już prz:edw:zora1 Je den
z sy):(nal!zatorow zoslal ,ll'.kko
u·
szk·o d z<my przpz ::carn„cnwd
~1·· ę -

żarowy. Oc-zywiście. jp~t
d o poprawienia. tylko ~"'

r;~ec7.
t:>rnz WY·
'.<l

k onawcy µ(Zez cz:vieś niedopa1rzenie będą niepo\rze':Jnie tracić czas .
D ruga wisząca sygn~lizacj a,
mi
ro~ną_ć b~dzlt z ttDlY"''"m tt.it!U
~kr~yż:Owani u . ulic Zachodniej_ i O„mlerzon~· (·h nr. wltli; XXI". Zn a Jb ro n co" · S lalrnc:radu. ma byc o d dą ~ i~ zat E'm w n o w :v m ~ al<>n• e
d ana 15 sierpnia.
zaawansowanie
p opularne na C'al.vm świecie szklR
Jazdów zagraniczn ych celnicy udzi<"laJl\ ok. ino odpowiedzt •et•nle.
p rac wskazuje jed-nak. t.e termin
'l\'1.'oclaw •kie m. in. t a kich
mi ~~•tanie :ma<'zni e skrócony.
T
· ·
Nasz łódzki Urząd Celo~·. 0bchoctza-1 CPIO~'l:o - · min:io stawianych i~J wy. ten ~
Jak: Z. HorbkowMy. 0· _K inat cy obecnie :;o. lecle swego \•tnie. nia. sok;ch wymal(an - dobr7e WY\\\azu.le
-Trzecia
!Pg<l
typu
7.0p ulus. R . Komine .
.
tamen. uz.·.··skał wysok • ocene. •woie.i
pn - się z zadań. z okaz.Il Jublieu_-;n1
8 zawiśnie 1"E'<zcze w t.''m roku na
i inni. B eda też prace łódzkich a r- c./ Jeśli za 100 przy.lać Ilość d<>ko- <'elników otrzymało odz~a<'zema Pl!.ń- skrzvżowaniu
ulic
Dabrowskiego
tys!ów. nawiazano pona dto kontakt nanych odpraw celny<'h w r<>ku 1!!110. / srn·o\\·e. a 13 re•orto;,·e ..b~·ty_ takze
TalrZ3ń<k_iPj .
(je-)
z pla•tvkami i<:da1'l~kimi. slynnvmi t'l1 w ub. roku wr.rosł• OM ll!i 400. Htinorow"
ki Crztdl,l !\lia•la t
z kowal~twa a\·t,·stvc1nef!:<1 i e fe..: 0b<"<'nle• "!>acz.ki· za nan'.cę
m-nin„ Zi<"ml Lfi
·,
towne.i b i:i:ut9rii. Zatem w ko11cu ń•dawać w urzNtach 00cztn "v<'h. ale· Dlu~oletni nac,elnlk o~edu - f('n
Pam'iętai' !
Twoi"a
pr7.y<;zJego ty.g o d nia .. D esa" z~pr a- do niedawna celnic,· t>dora\•:iali lch Wawr 7 \'J\czak o tnymal
rzyz
a~
1
·
h 1· t h
któ
ok 20 tys. rocznie. Ocl roku w Lo- <''alerski Ordel'1.I Odrodzenia
Pol•kl.
0
~?h.a · il_ brnp ubJą~yc • t .vc. ' ·
r;v C'l7i dzia.la iedyna w kr~i\l placów . zloty m~dal .. Za za•lu sn . dla Celm<"UrOtU) e komUŚ życie
c cie' Y o e i rr.ec ~ are I no~ e k • uoowai.'1iona do cleni a
nacze\l. t·•:a PRL" i Medal 30- itc"~- Gratulu dziel ~ sztuk\,
I
. nactsvlanvch do 0 hywatel! cale.1 P oliemy l
Kas.
~...,...,~
Prr:ypominamy. łe na 1:ap l'CZll 1 .~ki z USA.
Mies ięcznie nadchodzi
llowe,c-o salonu „Desy" tT"'& sku' J 1 ~·cłt orzesylek or•Wie 10 tys.
l' r~ed wl·JazdPm n& urlop u rrani cę, z 11•szrst kimi w~tplhn1ścl11ml cel·
nyml warto zwróci ć s ię 0 poradę pod numer tele C.onu 63i-Oi _lub 3.il·02.
Codziennie ,., godz. s-i:; (w sobot y _d o lJ) J!Od .t;i.:m•. num er~nu (lub _o5o~
biście przy ul. Karolewskiej 41) moz na 1tow1~dz1ec się .co .-ohlo "'.Y" 0 ~ 1 c
J przywozić bez cl•, Jaki<" "" opiaty r elne itp. Obecn: e ~· n •:vrie " Y-

1

I

$łrzów

~ygn:iliv.cja

Moz'e

krew

drieł

sztuki.·

W handlu
już

załoga

odzieżą

sezon szkolny

Lódzkie s k le py tekstylno-odzie żow e
L.PTO rot.poczyn a.I~ już s ezon szkoln".
Of e rta Clo t.vc1.y „~ rze de wszystk im
o
f artuch ów .
k tó re w mr śl no wych
zasa d s• k olorowe. Dopu szczon e zo,.,
łtal y odcienie
sza! iru. ru d ego, bl~k itu .
fioletu.
cze rwi eni i brązu.
LPTO
przyg o to w a ło 87 tys. !Artuchów z mylprytu d la dzi eci W •\•l e ku
6-11 l' t i ~7 tys. dla ml nd zi eż y w
wieku 11-15 lat.
z u b i e~l el( 0 ro k u

u_r_zę_d_u

Mloda
lódzkieg_o_ _
\)OZO•talo ~poro far t uchów Z elanob a\\elny. P on adto są iuż także SDOr .. ·11o'c·1 spodni·. spódnic. spodenek
'·
,

(fi)

~~~~U:c~:c~~~z~e~h~~~~~~~~cz~~~~e\\'- 1

nie da/o Io efektu .
Moż r tr i'.~ p ubliczne napietnown '1ie tal\-i ~go sto sunku d o ldiPntów
poc-::ty bęcl<lP. szczęsfiw:r.:z e.„"
Sp odriewa:my się t ego !
.R.

Przepraszać,

leci

ft'I~ prędaJ niż sii:: spo dzicwali.i my. Już w południe arlministracja
osiedla im. K onopnickiej zttmelrlf'Ju.:ala nam. i P groth~ usunif!~o.
P rz u oka'ii dowi cd~ieliśmu .•i<'. t e
ruru -zawi~sz o rie n n rir ... ~ f.1.:11? b'Jrv "11i1>11"f([OC<n ~
i dlatego by!]/
tom tal: clluqo.
Wa1ne, te już po kl o pocl ~ . n -;ęlnlj~my.
Jlt,

Prawdziwa przyczyna

.•w•-

Wpra1cdzle •karżllCll si -: na
go
Li•tonoszci
toka:torzy
domu
JJ1"ZY ut. Kilinskiego 98 (notatka
w R . - pneau:c :ora.j ) tak.fe pi·
sali nam, :te b ywa on pijany nci
stutbic i dlateqo zanied b uje si4
w obowi ą zkach, j edna/< r o tmJ1ilprzeniilcz e liśmy

ten '!,a.rzut,

bo podejrumie 1·zuclć łatwo. !E'cz
zdJąć ie 2 niewinnego to już
nie takie proste. Wczoraj otr211moll~m11 na ten temat drugi li•t
i teraz j uż milcz~ć nie b ędzi e my.
Oto co pisze d o R. lokato r %
111. Kiltnskiego io.; ( na.<:wisko tylko do wlad <> mośCi redalwji ) .)
„Notarlca pt. „Ka:pl'!ISll lluono«a" jest w rn pe tnoścl zqodna :r
preiwdą.
Może
to
po twierdzić
wi,knotć mle!!kańc6 w domu w
którym mieszkam, ponieważ. mv
tnkte Msie.imy o bstuglicani pr.:ez
tero pana. w ZP«!vm rokit. •tl'rn .
crrt~m
uwaqę.
,tzeforei 1i~tono.c;z11
n11 .'POC•ci~.
te ieqn por/w/11cf11u
przyno.~t /.istv b>:dąc w &tanie.nie-,

, 1lt eflektor ku ,
częst o piszesz o
kl opoiavh,
;ukie 111a;q, lod«anle
ze spotazielnią „ l nstawtor".
Za
ka=.a.1nn razem. sp'uldzielnia grzec:z
nie :;woicJz klientow
pr:eprnsza.
lecz dalej sw_o;e robi. To znac>y
n1e dotrzyniuje słowa. Teraz znow
żqcla
ode mnie. abym caty t!Jd~ien
od rana do wiec=oru, c.zekata 'w domu na przywóz butli z
~a,em. G dy proszę żel>.v clwć w
p1·:yblii e nitt okreS1ila tennin kle ·
dy !1az: będzi e mogln mi c/0.!!<11" e?y(' ,
zatrsre s!ysz ~ orlpowterli:
,.Nie wiemy , nie 1no.temy, nie pot1·afim11 ·•.
P rzecież nie mogę
marnować
111·lopu, a. corlziPnnie od 8 do I ~
p1·acuj ę.
więc
nie mogę w tym
t'ZOSfP. być w c/011111 i CZ<'kać. ai:
•póld:i t> lnia: la.<ka1cie zechce ~re
alizować zamótvionq pr~ere mnie
us/ttg<f'.

' Viesl a wa

Róże
Jakiż

w. z

ul. Janiny

i chwasty

wl~lki

kont1·a.~t

ty. Na_iu;ytszµ cza•. żeby wlaściciel .: olcolicznvclt domków clopro'U.'OClztt; do po1·zqdJ~u takż e
ich.
otOcJeni e.
( k)

Kł 0p0 t I

także

dotrzymać słowa I

Wczorajsza: notatka R. o rusztowaniti 1w drrnwie odniosla sku-

wyróżniono:

~
~

~

:'.'\

~
~
~

~'

~

~

~
S
S

S . W isniews ld!)go i A. Za rzec ką .

N ie dzielny k on ce1·t (godz . 17 - Estrad a Robotnicza. ul. P iotrkowska
ko1i czy sezon w Filharmonii Lódz ki ej. W p lenerowym p roe:ra mie orkiestra pod dyrekcją Sz~·rnona Kawalli \\"ykon & uwertur~ d o opery ,.Ru·
sian i Ludmiła·· - M. G linki, U\':erture koncerto wą ., Bajka" - s. M nniu•zkl. poem a t •YmCon iczny .. \Yel to. \\·a" - B . Sm e tany i wstęp do I i It?
a ktu opery R . Wagnera ..L ohenii:rin'".
:-;ow.v sezon w l"ilharmonil zacznie •i~ 13 1'1'rzdnla br„ it w progra mi e

mięrlzy

t11m. co dzieje się m siatką. bliź 11iac;:;ych
d n mków
1e<lnorodtil1·
nych przy ro g u Tkackie) i l<r:µ1oicklego. a priPd o~rorl?eniem ocl
.•trony chod nika. Oqród od n1•rf"wna pe/en· i • st p!ęlcnµch kwiatów. 1n. ł11. róż. natomiast fttt :a
siatlrn pano~?4 st r. chwa.<tu pner11.<1aJ a r·e
W!J.•Ok o«cią
rzloll'ieko.
Tran·nu,·f. 110.zhnrnif')11t? :-JPlcni ,
a
ztt to pt!_tne kamieni, tt'ygląelnją
o/<rrmni t> .
O l:iol: pm·urrflmjq nf()rur>il' nn.
•l'etl" · pi!'knr-oo
Doin11 D~i·~l:n,
k·1óry• 'już · '!Jjkrót~• b(rl•ie "twn1'-

SYf Onam1•

Na<i Czytelnicy syrmalizują
~
k/opociP., jaki sp~au:ia im
cl1.c1c
1'ozbi1cia się syfo nów.
za 1;,tor ~
placili po 45 zl. z s.vfonami trikimi można obej!ć nieraz · kilka
a i tak 1vsze<lzie slIJ&ZJJ
odpoil'iedi: .. n ie ~k. 11puje·mu".
Wieln /ocl:ian 11<1bµwa •.vfonu w~ 
gier."\Jc;e i przt?staje korzustać ZP
zwu:iluch .
N11! 1nn .c;ensu. ż„hl/
znrrrin/y one miPJsca w
spiinr11iach. co!J s:nfach. podc:a.< qd!J
w H"uftcrSrniach 1Pód aa?o1can11cf>
1u1 711?1cno moqa .~ie nrrvrlnć. 'o\'11·
rla Jp si{?, tP tM1próc:fst11m 1r·uJ~ciem
T :i: utunrii h11'nh11 s/:111>0'lL'ani o
nust11rh
ę:11fonńw
1)1"?"?
sklepów .
się

w~-'Jf.:f1do

11 '7poinmt.

'"„'"'

1)f(frriffki
hanr1'11
r1111hft. to j('st mn;. 1f11·e!

do p1·rrnrou:adzenia...

(/:a.•)

„Nie ma gazu
przedszkole nieczynne"
TPi mniPI więc1>i treści 1;nrtkC1,
ff i:' n fi
rorlzfr·e. któr-v nrinrown„
n-n11 11·r·,.,rrti ,(:'P/10 pocier11 u
(f()
.,,,,. ... orh-knla 11r 144 7Jn"•t 111. 01im f'tf i.c:f\i"i Ił' . Nn <i f'ó ".'.'J'Ohić w tn-

klni ~11ł1tacji? O~iPrf nlP nM' nrl~fp
%O-Cfr1,,ic', a efo TJrac11 Ht- f1·:phtt.

.l<'den u
zdene„wowanvch ol·
ców natychmia ..i zndnvonl/
ero
Inspel:torat u. O.~wiat11. .Tak·
•ię
ol\.azalo. nie bul on powinrlomio1111 o amkniPc.i11 1)1"?Prl•ol~oln. Za·
iste, diiwne to p1·a.ktykt !
(je)

AdrP •
l .ód zki'',

JłPfl ektork":

„ 1'7.IPnnlk
u l.
P iotrknw • k a
~~
~n-10~ .
Lńd ł. .
„ lłPflpkf or em
no
Z..od„t''. l'\asze t elefony.
337-47,
J• 1-10.
1'1!'<7.(' I E l'O . '1 A "' I T:ELETO·
1'UJCIE. CZJ!:KAMY !
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Odd a 1I•·k rew
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P oz0iital<0 t~atr:Y nleczynn•
MUZEA.
SZTUJtl (ul.
W i ę cko wsk l e10 Hl
niec zynne
HISTORII
JtUCHU
JtJ:WOLUCYJ;-;EGO
(ul.
Gda ńska tal
e;odz. 9-19
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Wczoraj sytuacja na ryn1<.u
"\\'„ .
rz;·\\·no -o\\'ocowvm
byla szc7.ei::ó:n •.
Na wózkach I w witrynach skleoów
ek•ponowano pomarańcze i cytryny.
ukazaly ~ie też w sprzedaży b anany
z imoorlu. niewiele bylo hatom\nst
poszuki\\·anvch truskaw~k . Z krajowych o\\·oców m-ożnR było nabyć wla
<iciwie tvlltn a11rest i porzeczki. Bar.
dzo m a ło bylo czereśni.
Jagody.
sorzeda\'.'ane pL"zez wieśniaczki
dro ~ le : 23 zł z~ litr.
Ponadto z warzy\\· oferowano po midory (wciaż po 50 zl) i nie\\·iel1 kie ilości ogórków (24 zl za l k'i!l.
rMwnież niedost3tecznn była podaż
salatv. rzodkiewek i marchwi. 7.a
C\\"ierć lcilol!rama mar<'h\\'i z nacia
ołaci1iśmy "·czoraJ ieszczC' 4 z!.
Nie ma 1uż · kłopotów z nabyciem
biatei ki1pL1stv (cena 2.~o za 1 ki!L
Irnraków (ó z! za I kg). wystarcza.
iące są też ilo~ci zielonej pietruszki
i selerów.
Wczoraj do Lodzi 11adeszly 3 \vaao .
ny inecklch brzoskwiń. które powinny uka1ać sie dziś w sprzedaży ·w
cenie 30 zł za 1 kg. Z Bu!l!arii oczeki\\·ane są pomidory. które bedli
"' sklepach n•jorawdopodobnici iutro w cenie 40 zl za 1 kg. Handel
m
P Y
t'
d•l
d .
.
1·1
a
rz. rzeczon
•ze E<\
LlZt' je_c:1-c1e
nsC'i
n(')n1ara1lc1.
AWi7.0\\Rn:.".'
hr7.o•k\\·i11i<' i arbuzy, •le k iedy na .
dcJdll - trudno \')0\\"iedzteć.
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KINA

B~hr~!stne-;0 „„~,~~·~d

.
twarz <:tJca
lat 1~ . l .

12. U. 16. 18. 20
L UT NIA
„Akcj a
„ Boror o "
godz. 15. 17, 19
PO LONIA - „Wy ba wieniem b~dzie śm i erć" lranc od lat 1~
godz. 10. 12. H . 16. 13. 20
W!S t.A - „ Dzieci lwicv z buszu"
a n 11. od lat 7. 11odz. IO. 12. H .
.. Wspanialt slown wolno~ć" o d
lat 14 . raclz. a-od1. 16. 19
WOLNOSC - .. Heca"
lU1"'1 od
lRt 16, llod z, 10, 12.15, H .30, 17.
10.

19.30

\\'LOK"ł A lt Z

„Ni ~ m a m o r.
1n·ch" pol. Od lat 11 łoel'l . ~ .
Il. 13 (15 seans r.amkn.J. 1~. 20
ZA CHĘT A - .. Heca" RFN od lat
16. l!odz.
10.
12.15. 14.30. 17 ,
l9.13

:

-

T AT R Y-LETNI E - .. Szantażv~ci"
fr. od lat 16. llodz. 20.~0 tkino
czynne tylko w d ni POl! Odne)
ST\' LOWV-L E TSI F.
.. K:.szta ny
mi!o•cl" w!. od la t H Codz. 20 .15
(lrn-.o czyn ne tylko w dni t>O·
E(odnel

L 0 K - „ T rąd'" ool. orl lat 16. l ·
13. 30.. 17.30: •. Podróż w JO - lecie' '
poi. od lat 16. l!Odz . l 9.30
: STYLOWY - .:w
pustyni I w
pu•zczy·• (BI DOI. od lat 7• I .
1:;.so, 19
- STU DlO - .. B ullit" US A. od la t
16 · l!Odz. l 7.H. lR.:JU
: TATRY „Ziemia ·
rar11on6w"
USA. od lat H. 11odz. A. 30. 11. 4~
-.
H. Poie.l!n_:rnlP. z tytułem .. S\v1e
t)· za•tawut oulapke·· franc .. od
lat H. a;odz. l6. I ~. U.13, 20.13
:

~! ~·to~v·

0~

t~'t 1~: ~. ~i :

lł~idil~ 16.:_ ~~J1:no;~k"

§

(A ) l)ol.
'>ci lat 7. COdz. 15.~0. „Piekieł- •
nv mi esi~c miodowy" ~ech o d l.
o
d
13 20·
.
a• 1. . co 7..
•
::

ll~-11.43.
~~A \\.-13.~ll
;ii. "~~d~~~y7.
k~~';_z e~~: =
.. No<-ny k C'>Wbo.i " od i

111.t 18. USA. l(Odz, 15.15, 17 ..JO ,
19. 4~
„_
SOJUSZ - .. K~jtek l siedm!Oi l0 \\"y smok" (/\) we«,
o
d
lat
7.
inctz. 17. ..sa mur„.i '" i k ow b o je" :fr. od lat I ~ . t od z. lB.45
;;:
l'fOKt .. Zbrodni „ 1e• t zbrói!l __
niA" fr a nc. o d lat 15,
fOd z. :
15. ~ 0. 17.45. :!<!
....
8Wl1' - „ z awie1Zen1 na drzewi!" :
fr. <"d lat 11, IOd z. l li.30, 17.3Q , ::
19.30
_„_-
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DYŻUJtY APTE&:

AR CHEOLOGICZ~ E t ETSOGłłA.

Na zielonym :
rynk U

18

••

k odow a nc1to z Z PB im. Harnama, e·
FICZNE <•l. Woln ości Hl eodz,
lektr\•cy
Paradows k i ,
Krajew • ki,
10-17
Bt·zeŚ ki. Dud~k . Oola t". Mirleza r ek i
HlSTORll Wt.OKlESSlCTWA (ul.
! Ole.Inii; natyrhml a ~t ndali si~ do:> Sill
P iotrkowska 232) co d z. 10-1 7
cji Krwiorl ~ wstw„, żeby odd ać krew.
EWOL UC,fONIZM U
(o a r k S1el'l•
Tru d no o l~P S 7.t' t11lok1lm en to wanir -k le w iCZlll ł Odz. 10-11
staree: o powi e rlze nl „ że prawdziw y ch :
LODZKIE ZOO
I prz ,·jaciól pozna je się w biedzie „
:
(J~).
c zynne
w i odz.
(kasa
9_ 20
:
czynna
d o a od z. Ul
PAL.l\llAltNIA nie cwnnr. .

I

łOdZ.

6

\V cza•iP pra c~· .Tózer Lu cuk ulo·ł
wypa dkowi. Zo s ta ł poparzony.
Po
pruwie 7.len iu a:o do szpitala okazll· :
Io s i ~. że k oni e czne .! est przeprowa-

I

:.

znajdzie się oratorium .r. Ha ydn a .. S tworz~ nie świ ata ", 'VykonawC'~nU
b ędą orkiestra, c hór 1 soliści. a kon cert l)<>prowa dzi Henryk Czyż. (r ~O
u1111111111111111111111111n11111111111111111n111111111t"llHlllHfflfftll ftlHIH
:_
DKM „Ojciec ch rzestny" USA
od l ~ t JR c odz 16. U.15.
:
KOLE.JARZ - .. W innet" u
n o.
linie Smie re i' ' C>d la t 14
j,\,Ni~ _ ..R z~m'· '>\'l. od la t
:
JA e;odz. t!O
sean~ za mkn .), _
:
• . l UO.
:
12 15
17, lA.30
::
HALKA - „ K to wierzy w b oci a- _
ny'' (A) DOI. C>d lat 15, i o dz.
:
15 . 17.H. a
_
1 MA.JA „Koch a nk a b untow - 11ika"
wt.mknletvl.
od lat lA._ l!Odz.
:
se ans z~
. !9.JO 115 ::
17 15
Mt.ODA GWAR.DlA - „D waj po.. :
nowi~ „:N" p oi. od lat 16. 2odz. :
:
1n. 12. 14. Podró~e z .Jakub em" ;:.
•
(AJ w e r . od lat l~ . godz, a. :
„
H. 20
:
„
MU A
I" l!I USA
d.
:
· ~ l 8,- to~:.0 1\~ . 1: . 1
' e
~
20
:
OKA - .•!Ni e wy coct n:v koch anek '' :
wl. Ml lat 15, codz. \8, u, tł . :
16. 18, 20
:
POLE!llE „zto tot·ov;
1 el~ń"
:_
:
d
d 1 t ~
d
1·
L
0
:
i s A.'
o U A• ~ E
1'
:
P b~b,~a·':''"'i,o1 .-od 'iZ;'~i~ 08 ~od~~ ~
:
_ . .. Rewlzf~
,,bis\a
"
ool.
18 30 ! ·1 13 li9d 08
· ·::.. 4S
·
..,
. . . .. ~ 7.Ei>'\~10~:-iu: z.;.;. :\P~t "' :
:: - - - 30·lt~ ." Pol. -«odz. · 1~. 111. ?Il PIOSIE'R - .„Teżdziec b e z a lo'>\·y·• W AŻN E T ELEFOSY
(lill i·ulz. ocl lat l i.
f odz, 15 :
rt7 ~can• >amkni~ty), U .1 5
:
lurormi cj ll teldoni cT.n&
••
POKOJ „ Poszul~iwa. ny - 1'ó. :
• Str a t Pożarna
03, Ul·ll, 395-51
s7ukiw11 n " <.Bl p oi. oo. lat H . _
3
Pog-otowie Ra.tunko"'e
69
IZ Odz. rU.36
seims zam knl~tv). :
lufor macja kolej owa
ł55·5S
17. „czerwony pla ~zcz" (dUńśki) :

niec7.ynny
POWSZE CHSY _ todz. u „Jak
czanka" i „By t om " , a to iw~ rantu- :
ob. rabO\\"•ć brnk"
••on•
w
.I e , v1a •~ e 1·,,.•~ "~
,. t rze nłe m · .In ·
UZY CZ ~Y - godz. u „\\'lc1zew·
po•rn k iwane
~l·
~ wze, Jar~1tury I ' :- Mska
ballada"
koszul~ . dla panow.
Kaa.
__ JARA CZA _ „odz. lS.3@ „Ptomeo
„
__ i .fulia"
TK<\TR . u _ iiodz.
,
„Tre7
19 15
dOW:łta''
T F. ATR ZIE!\U LOOZKIE.J _
,
::
.. Linia"' (pr7.ed•t. z a m lrn.) 1

I

trzeźwy m, lecz

11i «'

Nowe ''Del.. kałesy I I
,,Edward"
I zmodern1·zowany
.

•
LPTO mil w p rawdzie 214 s klepów.
Ale w p ie rwszym okresie a rt\'k uly
_
te
skonce ntrow a no
w
,.'r eolilu".
..Sl•wus!u". a ponadto w punktach
w ś ródm i ~ściu PSS na 18il skl e pów
ri rz:v u l. Na w ro t 2 a. Rz„o\nkiej
6.
· · d ro b llO d t
20 punkt 6 w tzw. ••eet
e a·
Dahrow~ ki ego 9~. \\'rr.eśni "e ń< kfej 102. ilicznej_
Dziś otwarci" now·:v
ch „De- I
i Zll·ier~ki ej n . W p rojekci p jest rol'- lik>. tcsiiw" w plombowru prz:v
ul ,
1 !! ~nfzow A nie 2 ki ermaszów w
ZR.kl „. Naru towicza
.
, · d 11,•,„
Sł. Skier> ma do o<'
da ch p r a cy f 2 w pa•ażach śró d - zapiecz<'. Je~ t n a dzleJ•. że ~tworzy
rnil!~ci a or.tz kilku Prz~ d s kl ~ o a mi.
•
·
kl
1
w 1a~r 1Wił' ' varun ~
pra c~, per5 0l1C OJak 7.w~· kl e, odzlet11 •T.kolna hanrllo- wi i b~dzlc
WYJodn.v dla klientów.
Waf h~t"le t11kł." „UnlwPrsal". Han rllnw.v Dnm Dziecka
I .. Centr•l " .
R<jwniet tlzi ś. po modernizac.li. Októre
równil!t.
~or~antzuj'I
kler- !warcie „Edwarda" prZ\' ul. Piotr muze I pokuy odzieży,
kow~lde.l !9. P a tronat n ad ta plarów- 1
(kl
k'I ob.i~ly zaliłady: „Próchnik", „Wól

Zrobione! Dziękujemy

1'zi~oł, ~

Z. B ar.a-J u rk-0 w ska . B. B yst r z.;u1o wski, L. C yra n. W.
Z. D ylik. N. G log<nvsk·i. R. G ierc<in. B. Go zde k. L . Gro.m ek. 'B .
Hyjek. B. Janiec . J. Jak ubow icz:, K. J as k ólow s k a, I. Ja woro k i,
T. Jungowski. L. Ka la. L. Klo•· J. S zy cho wsl• i. W. Koc e m ba . .
Kłosińska, Z. Krata. R. Łodziewski. S. Modliński. Z. N aj<i H,
W. Osuchowski. M. Palka. K . P a w lows1d. W. Prądziński.
S.
Rożno 1Vski. J. Roksela, W. Ru d zicki. G. S maż. S . Stan islawSki,
J. S miechowski- R. Szt and ur. J. S ob<1ci 11ski .r. S~dkow>ki. W,
S zullet, Z. Wach owiec, H. W esolowska , J. W ojcie c ho wski, T.
Wrób el i T. W asiak.
·

sygn a I i z ac ja Filharmonia kończy sezon koncertowy•

pewnitń Jakie wtedy otrz:ym~ll śmy, pierw~za wisząea sy1na- ~t.erunek _ „1a_zd.y, p 1zepro\~adzan-o
HurJa miała. r;ostu~ uruchomiona Jeszcze w t:rm roku, Słowa I arob ne ko r ekt): . .
..
łe przyJellśmy z lekkim niedowierzaniem. A jednak„.
Z akl'lda się. ze iuz d z1s <> _ god ~.

50-leci"e

§~

~/.//./././././/./././././/./././//./././././././././/././././/.///././././././/./././././././///./5

Kilk1>, mies ieey temu Spóldzlelnl:r. Pracy „ Arml\lurit" zobowl!\- 1 u licami. z czterech stron, na n;"-

s krzyżo wan i e

POLSKI LUDOWEJ otrzy m.ui:

M. D zikowskiego. W. Fijalkow~ki ego.
,J. Korn1a lskie~~J. T .
P a \\·\ak. M. Roli n skiego, Cz. S~k a, Z. 5 1'.()sta ka, K. Sw id erska,,

~

uł:r. sie wykgnać dla. nas zego mias ta ltkkie glowice do WISZ!\· talowych \~~·s1ęgmkach z~m o~,o cf'j syrnaliz &cji. Decy zja 0 tym , jak infor-mowali śmy nil łamach wane b~ły iu z ·:•gn~llzat~n:· U~ ta·
„DL'', zapadła doi>iern w ostatnkh dniach lutego. WedłttJ Ia- 1wiano iesz~ze
znak~ \\ sk~zui_ącP

W.vbrali~m y

MEDAL 30- LECIA

HONOROWYMI ODZNAKAMI M. LODZI

~

Nowa „Desa" wisząca
lmponuJąeo

dIa zasłużonych ~
z.

S
S
~
:S
~

:

: kier. Ódd zla!u Hl.l(ieny . żywn oś ci :
: i żywieni a
Dzielnicow e j Stacji;
:_ S a n. -~:d. Lód ź -Górm.
:

:!:

§

~LODZI A N~

~~

BA llBAiU . STUONIAll~ltA:
: kier. Dziltl11 H!J(ie ny, żyw no ści ::
: i żywie ni a $ ta eii Un.·l:1'1d.:

: MGR

~

:

Ki!iń~ki el(o 136 a, Lim a.n o w, ltie- :
l-1> 1. l"r zi.·hyszews k ieJo 86. O~sow ;:
&kie to 4. Gaga rina 6, Br a!Ysla w·. _
1ka 2 a, Obr. S talln c r adu 15.

=

·:

ITACJA ltlłWIODAWSTWA
F r 11 nciszka ńs ka

17/l ~

p nrJ m uJ ~ :

w -=

codzienn ie w 1odz. 7.30-U, a
aoboty 7.a0-!3

:

DYŻUltY 5ZPITALI
Instytut Polntnictwa I Gh\f!k<)·
loA"li
(S terlln ra 13) Klinika
Położn icza. u l. Cu ri e-Sklodows ki<!j
H - Klini ka G in ekolo łti - d ziel.

aii:n a~r~d0~~~~~~e

„IK "

~ ~f~eln~~~

-

:
:
:
:
:
:

~?:~1:t;e.
1 hi;,) ~·d~~r:r~r~: ~~: ~
le!i e,
d zielnic y G orna p oradni e ..
z ul. Za pols ki el. P rw- I
b\·~zewskiego o r a z z d zie lnit:Y
z
K"

ii

B._-

l uty riora d nie „ K " Ul.
T r a kto. :
re> 11 ·a. Ln i1.n a.
I
S7pital Im. R. Wnlł - d zielni · I
c a Widnw oritz dzi e lnica Saluty
oprórz Pnr• dn i •. K" ul. Sędzi o \\' · •
Sk Ą i Ll beJta,
Szp ital
i11t.
w. Jordana
d1ie lniea Sal uty. Pora dni a
„K "
ul. S ę d zi o wsk a 1 Ll helta
Chirnrl!i a 026l11 a - Szo ltal 1m ,
:S itri ańs k iel!o • (K niazie wicza 1/5)
Chlrur~' • ur u•w· o - <; zolta l im .
Bi• u1\5kie11"0 (K niaziewieza 1/5)
N e nmr-hu·urłl!I •
'S1oiU.l nn.
Kno~rnik~ rt>abla nlck • 621
L a ~:vn11olo a!ia
Szpital
im.
P iroe:owa IWól c E2ń•k11 195)
Ok ulistvk• - SZP11 al Im, Jon·
• <'hera rMiliono "''B 141
Chlru rr!a I :an·n11oto 1Zi\ dzi „ .
cieca
Szo1Ul lm
Kor czalcit
cArmlf Czerwon~j ·Ul
Ch1ru n ia
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K yłos czyli komór ka
Powoli do społeczeństwa, ujętego głównie
działalnością praktyczną, przenika świadomość
tero, że bada.nia„ jakimi zajmuje się świat nau-

ki, biegną dwoma. torami. Jedne z nich, PODSTAWOWE, mają na celu odkrywanie praw
I zja.wisk nieznanych, drugie, STOSOWANE służą bezpośrednio praktyce. Oczywiście wyniki tych pierwszych również znajdują z czasem
zastosowanie w praktyce, ale od chwili wykry-

Zjawisko to obserwujemy m. In.
w ma~o manej dziedzinie, jaką jest
cyt o 1 ogi a roślin. Na Uniwersytecie Lódzkim zajmuje się nią kierowany przez prof. dr l\farię Olszewska,, Zakład Cytologii i Cytochemii Roślin. wchodzący w skład
Instytutu Fizjologii i CytologiL

ona

dzielić.

cła jakiegoś zjawiska
jają nier-z.adko długie

Komórki somatyczne wsze!·
kle komórki organizmu
ro~lin
nego lub zwierzęcego, z wyjąt
kiem p1ciowych. Komórki generatywne - związane z rozmnaża
niem p1c!owym.

część bada11 ustala cechy charakterystyczne komórek w poszczególnych etapach różnicowania.
są

Niezależnie od teg-0, że badania
w toku, można już mówić o nie-

których aspektach praktycznego za
stosowania zdobytej w tej dziedzinie wiedzy. Oto parę przykładów.
Celem jakiejś działalności praktycznej może być utrzymanie rośli
ny w stanie zdolności do szybkiego rozmnażania komó'rek. . Może
to na przykl.ad zachodzić przy produkcji glonów jednokomórkowych.
już dziś użyWanych jako
bogate
źródło białka roślinnego. Z punktu widzenia praktyki korzystna
też może być sytuacja inna, tj.
taka, kiedy rozwój wegetatywny
roślin trwa długo, tzn. kiedy na
jak najdłuższy okres czasu blokuje się jej kwitnienie i owocowanie. M~na więc
przy
pomocy

Dla zrozumienia tego pojęcia
trzeba sobie uświadomić, że każdy
origaniz.m powstaje z zygoty - pro
duktu z.a.ptodnienia komórki
JaRóżnicowanie jest procesem odbywającym się w ciągu co
jowej przez plemnik. Jest to maci
najkilku pokoleń komórko- pewnego syntetycznego hormonu
rzysta komórka całego rodzącego mniej
się organizmu.
kilkuset, a nawet roślinnego spowodować. że roślina
Należałoby
więc wych, cza.sem oczekiwać, że kiedy zacz..nie sie kilku tysięcy. Uczeni badają więc
jednoroczna pokrywająca np. zbocza nasypu kolejowego, pozostanie
w stanie zielonym przez cały okres wege~cji.

„Kra-

kowiacy
•

I

Góra-

Glony - najprostsze, samotywne rośUny, z których się prawdopodobnie rozwinęły Inne organizmy roślinne i zwierzęce, przeważnie występują w wodzie.

Takie. lub inne
cele
można
kiedy si~ z.na procesy
różnicowania i kiedy się umie nimi sterować.

osiągnąć,

Zakład Cytologii Roślin prowadzi zasadniczo ·dziatalność badawczą podstawowa. ale różne instytucje czesto zwracają się z pro-

śbą o dokonanie praktycz.nych ekspertyz. Uczestniczy też on w r-0.Łwiązywaniu problemu reso'.rtowego.
. ł
zaproponowanego przez V \V Ydz1a
PAN (Wydz.ial Nauk Rolniczych I
Leśnych)
- „Fizjologiczne podstawy produktyWności roślin".
je się głównie jądrem komórkowym, a więc tym składnikiem komórki, w którym zawarty jest
główny zapas informacji genetycznej . Praca badaC'za dzialajare~o
w podobnej jak ta :lz.Fdzinie. iest

żmudna. długotrwała.
Dobrą
zaś
jej stroną ;est ie.i sprawdzalno~ć.

Największa zaś satysfak('ja badacza, to znalezienie potwierdzenia
wyniku swoich badań w wynikach
.
.
.. · „
innych badaczy 1 - mozl!wosc zasloso~ania w prakty('e
wyników
badan.
JERZY URBANKIEWICZ

W Teatrze Wielkim przygotowania do jutrzejszej premiery „Cudu,
czyli Krakowiaków i Górali" Wojciecha Bogusławskiego I Jana Stefaniego. wodewilu. który w teatrze
polskim obrósł wielka tradycją, po
cząwszy od jego prapremiery w roku
1794. Inscenizac,ię Leona SchillE'ra z
roku 1946 w Teatrze Wo.iska Polski<'IW oraz .ie.i późnie.isze rekonstrukcje (rok 19;;5 i Ul61 w TPnfrzcJaracza, we współpracv z Operą
łódzką),
pamięta
wielu łodzian.
Także wielu
obc<"n:vch wykonaw<'Ów brało uclzial w historycznej
już, schillerowskiej inscenizru;ji. Nic
więc dziwnego. że na,Jnows7'P. przed
stawienie Jeszcze przed .lego premierą cieszy się dn~.V'TI zainteresowaniem. Rodzi wiele pytań.
Ortnowiada na nie nasz:vm Czytelnikori .TAN SKOTNICKI - ln~cenizator i reżyser.
wspoma1tany
oriiez TAOE!TSZA KOZf,OWSKIEGO, który ob.fął kierownictwo muzyczne nowe.i premiery.
J. S. - Przede wszystkim trzeba
p r zypomnieć.
że autorem
„Cudu"
jest Wojderh Boguslawski. Inscen izacja schillerowska była izenial nym orzPtworzt'niem dzieła Bogusławskiego
i Stefan iego. dokonanym w określonej chwili historycznej i na użytek tej chwili. A
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rówieśnika

Chłopak z twarzą jak z obrazka j ludzkiej duszy ,Poci naporem żar wesoło, a tylko głośno, by to uczy- nie przeorał jej jeszcze twardy łoczl'lcgo oragmatyzmu - za wszy- nić, trzeba było mieć prawd.ziw~
rylec życia, iamaszyście idzie pod. stko to składają Mnrkowi . podzię odwagę. Znalazł~ się. ona 1).ie tylsklepieniami z.amku,
poprze2. ta- kowania listy,
jakich pr_zychodzą ko u Marka Grechuty. Było f jest
wielu solistów i zespołów.
jemnic1e, migotliwe światło świec setki.
które
nie uleRIY pokusie ·rhwi!owej pona grubych mutarh. Szuka - czepularności.
lec'z
zapragnęły
goś czy kogoś. Moi.e także siebie.
wyśpie
wać swoje własne. nie oods\uchaTakim i:o właśnie zobaczyłem po
ne słowo. T najważniejsze - zara.z pierwszy na
telewizvjnym j
chować orygin'!lnv oolski
koloryt
ekranie. ze · wspaniałymi, zakochawspólrzesnej piP~ni, melodyki.
nymi w swojej pieśni i w tei dla
której ia śpiewał, oczami, zupełnie
O Marku GrechuciP ktoś kiedyś
bez artystycznej pozy, bez !(estó·.v
n;ipisał, było t-0 chyba w .,Życiu
prawie i mimi)d. Studiował ie~zcze
Warszawy". „Od oierwszych swoich
wówczas aIThitekturę ·(•. do tn:v- ,
występów
był innv niż w.szyscy.
dziestki swo.ie wyśpiewam - a po- I
W czasi~
modv na beat - nie
tern wrócę do arl'hitektury"... (1hoć
szedł za modą. 'w czasie panowaurodził się, jak sam ml potem mónia stylu testiwalowel!o nie uległ
wił „pod fortepianem"). Uczył się
koturnowo~ci I barokowemu zdobgrać na . organach, czerpiąr budunictwu. PrawdopodobniE' na zasalec swej muzyczne.i edukacji od
dzie orzeC'iwieństwa zrodrila się ta
Bacrui („kooalnia myśli - · niP chce .
sympatia
do
mlode~o chłopca,
się wierzyć, że to stworzył jeden
który z paziowskim wdziekiem roczłowiek"). Ravela. Czajkowskie11:0. !
mantvzował i
sPntvmPntalizował,
Muson~skie.i:o,
Vivaldiego i od
ooierająr się pr7eważnie n.a tekwspółczesnych. Jednvm slowem ~tach ooetyckirh".
niełatwo i:o . byto
~peszyć.
Od 1
pierwszych kroków oo~tanowil być
Nikt nie potrafi
określić,
jak
sobą, nil' O!!lądając sie na modę.
izlębok-0 w emo<'ionalny 'świ'lt młoOn, Marek Grechuta razem z ze, dzieży wniknął Czesław
Niemen
Goolem .,Anawa".
ktńrv dopiero
czy Adam Hanu~zkiewi<'z. Maryla
zuoelnie niedawno „zdradził".
Rodowicz
czy Marian Konierzny,
Postanowili
wejść w hataśliwy
Zb-il!niew Załm;ki czy właśnie Ma:~wiat muzyki swei:o ookolenia prarek Grechuta, Ważne. 7.e wniknęli
wie bezbronnj: oprócz !!losu samei pozostawili warto~ciowv ~lad.
go Marka „Anawa" składała się
Niedawnv
Festiwal
Opolski.
wówczas ze zwykłel g;itary. skrzyZnów na Mlecznei Drod7.P estradoniec i wiolonczeli Nie byli nawet
wych gwiazd - Marek Grechuta:
pewni czy ich w or;:óle usłyszą Zrobił się
starszy, oowaZ.nlejsz:l",
przecież bir;:-beat ze swym ootęż
głębszy. Ale zachował coś z tego
nym wyposażeniem w setki decypazia. Nie oamietam ezy przyzna,beli nie miał wówczas żadnych poTak zmusić w tej Sodomie i no mu jakąś nagrodę. Wiem tylważnych rywali.
Gomora
estradowej elektryfika- ko. że odznaczonv io~tal najwyZ.•
A jednak
zadziwiające owe
do przysłurhania
się głosowi szym odzn'lczeniem ZMS - Odzna~
„grechutki". Jak określano pierw- cji
staromodnych
skrzypiec
czy wio- ka im. Janka Krasickiego. D\ate'>Ze piosenki
Marka. przyzn'lia<" lonczeli,
Marek - I Jego pieodważyć się powied?.leć iro że on lm t.v m samvm w:ilor oryr;:inalno- rozpalonej
potrzebne są rówieśni
gorącym! rytmami pu- śni nadal
~ci. doś<' szybko przetarlv
•.1Jbie bliczności,
:ź.e nie jest jej wcale kom.
.
dro~e pooneT moriE> .~~ilneiro U.clf5.;
•
-·
rzenia". Cz.vm: waięlv ouhliczaosr\e - 7dawaloby „\e niedo„lv„7.a'n".
'lrnamC'ntowanE' w durhu mo1..art,owskich czasów. nie oo d"Łisi~i
„'!emu niewinne wvzn~nia ml,..,nego
pazia? DlaczP-l!o ieclnak uslv„zeli ie
wszyscy f knneser1v, i lairv?
Wórńd tvsiecv oi~:>:<'?ll.!Pk 1n>1komltvch or.l!anńw nliw~kirh ie~t t<1ka
Jedna: n:ici.;niP~• kl'lwi~• - lud"!ki
!!łos ze •rebra i ol,.,wiu Oclrń?;ni•1
• • •
~o w k.iiżdvm ~korrl•iP orctannwv„h
df.wiekńw. Tak wh<nii> u„lv~zano
PodczaA trwających
prac konser- nych przez Kościuszkę, które
40-:
M~rk'I i i"ctn. Pr"ŁYi'l<'ińl '" morzu watorsko-remontuwych
krakowskiej tychczas znane były jedynie z prze,
mu1vki „•ih1e!?o udPr?.e>nia".
„starówki"
dokonywane
są
bez kazó\V ikonograficznych. Po
zakoń
.. K 0 ro•vóc1'' _ ·m~ż~ to szcz.vto- przerwy
odkrycia
archeologiczne,
'
, . _.
które znacznie
cofają wstecz znany czeniu badań I „remoncie" Smoczej
we O<\;l'l!!'nięC'iP?
A mo?;P nie - dotychczu czas powstawania nlcktó- Jamy (zo~tanie ona nasycona spee~
przE'd nim
ie~zrzp wiele oieśni. rych obiektów. M. in. w czasie prac
Wszelako tn nie bvlv iu:i' n"łiwnie przy ul. Kanonicznej (zachowanej w jatną żvwlcą. która wapienne mury
rozwarte n;i •wiat
cementu)
O<'?Y młodeizo niezmienionym układzie 1 charakte- uczyni tw-ardszyml od...
poety - ale dojrzali;we1wanie rze od <'zasów średniowiecznych1 w mury kośduszkow•klP. zostana odslo~
skiP.rowane do c?.łowieka. To nie kamieniczce nr 3 zbudowanej
w nięte I udost~pnion.e zwiedzającym.
bvla piosenka ale muzvczno-ooe-· lł55 r. przez Jana Długosza od!1aletyczny monol~I! w ktńr.vm i •ło- zlono kolek<'jP, kafli. Ich. wartośc arInnego rod:raju rewelacje przynio•
·
·
.
.
t:v~t.vczna l Ilość okreslona 7.0<tała
:V"· a 0 :7.ede ws~v<\tkim nie?oko- .lako „równa". lub większa od ko- sly badania archeolog.iczne zabytku
lą('Y na('isk tkanki muzyrrne.1. Z..."t- lekrjl ~lvnnych. rene•an•owy<'h kafli klasy ,.O" - kościofa św, Piotra ł
wieraia<'ei . zdał<>by się. wszystkie wawel~kirh . . · uż:Vwano Ich, po roz- Pawia. Jego budowa trwała w latach
diwięki na~zei;:o cz.asu. wzvwa. bv biórce pleC"ów. do.„ budow:v •klepień, 1587-1619 (wcześnie.I.
w XV wieku
zatnym<tc' „ie w
hionotv<''11Vm więks:z;ośł ? nici, \vy1nagać będzie re- istniał tu kośdóli:k drewniany) - a
knr-0w<>d7.i<' żvcia. obeir:rf"<" „je k01,~tn1kcjl.
czy
ucielrnrńv. czy dą?.vmv naRewelacyjne
wyniki
przyniosły w roku ... 1613 po stwierdzeniu zary·
·'
·
1 • 1 ·
pr?:ócl.„
również
prac,e ~rcheologic_zne
n~ •owani;a • e ~w ezyrh murów prze7
"'ł · ·
t
·
\Vzgór u Wawelskim. o ktorym są orowadzono 1)1•rws:i:e orace konser.asnie za o ....,. za wiarę w dzono że nie kryje już żadny<'ll ta.
.
~złowieka, . za ?ptymizm„ za t-0 jemnic. w „smoczej Jamie"
poza wa•orsklP 7. cze~o "':Yni~a.
ze bu~
ze stara s1e nie pozwolić, by za- dużą ilością <'eramiki odsłonięto frag- dowlane partactwo nie Jest naszym
milkły
najsubtelniejsze
struny menty muró;w obronnych budowa- wynalazkiem„.

I

I

Odkrycia archeologiczne ,
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Osobiście prof. Olszewska zajmu-

le"

do portretu

czeństwa, zwaną młodzieżq.

Jej k<>mórki potomne najpierw, czym

uwydatniają.

ich fizjologia i przemiany biologiczne. W szczególności badaczy interesują pewne aspekty tzw. r ó ż
n i c o w a n i a komórek.

do "jego zasto90wania milata.

się komórki charakteryzują na poszcze~ólnych etapa<:h. po zdobyciu zaś tej wiedzy
będą się starali dociec. jakie czynniki decydują o kierunku różni
cowania i jak one ze sobą współ
działają. Zakład Cytologii
Rośli.n
UL wykonuje obecnie tę pierwszą

Sz,kic

Zajrzałem do swoich notatników z pięcioletnie
go okr.esu pracy korespondenckiej w Polsce naliczyłem ich osiemnaście. Wypełnione od deski
do deski. A przecież nie stenografuje się wszystkiego ·jak leci, zapisuje. się tylko .to naj.„ naj ...
Mimo to - osiamnaście. I prawie wszystko o ~ło
dzieiy, do czego zobowiązuje mnie sytuacja korespondenta „Komsomolskiej Prawdy". a jeszcze
bardziej osobista słabość do obcowania z tą
„najbardziej uprzywilejowaną v1arstwq'' społe

Jednakże dziś, skutkiem całego szeregu czynników, m. In. dzięki stosowaniu coraz doskonalszych metod badawczych i coraz większym
potrzebom praktyki, czas
pomiędzy dokonaniem. odkrycia,
a ,jego praktycznym zastosowanien1 ulega często znac;r;nemu skróceniu.

będą identyczne. Tymczasem,
jak
wiadomo - w trakcie dal szycli podziałów. zaczvnają się one różnić
od komórki macierzystej , a także
między sobą. Wiemy, że w ciągu
rozwojowym
powstają
rozmaite
tkanki i rozmaite organy. Niewie·
le natomiast wiemy o istocie i
Nazwa pochodzi od greckiego przyczynach powstawania tych rllisłowa
k y to s
komórka. Wła nic. Jasnym wiec się staje sens
śnie komórki rośl!nlle, zwierzęce, i
naukowy badań - określenie istoty
wreszcie ludzkie - są tu przed- i przyczyn procesu różnicowania.
miotem badań. Ich budowa w sen- Przyświeca temu cel wurawdz!e
s'1e strukturalnym i chemlcznym, odległy, ale praktyc1.ny możl!
wość sterowania tymi procesami.
Zada.niem zespołu kierowanego
przez prot. Olszewską jest scharakteryzowanie zmian zachodzą
Fizjologia nauka o
funkcych w komórkach w poszczególcjach żywych ustrojów, Ich narzqdów, tkanek i
nych stadiach różnicowania;
komórek,
o
zaprawach, które tymi
funkcjami
równo komórek somatycznych jak
rzqdzq ł o warunkach w jakich- i generatywnych.
.tę

Witalij Ganiuszkin

korespondent „Komsomolskiej Prawdy•

łódzk teJ

więc jak dziś robić ,.Krakowiaków i Górali"? Tak, jak je pierwotni autorzy napisali? - To znaczy jak? Słynna piosenka
„Serce
nie sługa". oochodzi z drugiej, nie
pierwotnej wersji prze:dstawienia.
Istnieją tez co najmniej trzy wersie partytury. Która z nirh wybrać? Schiller
opracował
własną
wersje - u niego polowa muzyki
jest Kuroińskie~o. a nie StPfaniego. Czy kor~ystać z wersii schillP·
rnwskiej i co za tvm idzie - z
tej i.!1S('eniza('ji? T'l' ovt.anie wywołuje następne. Czy t-0. co bvło robione na użytek roku 1946.
lub szerze.i - pierwszych .lat powojennych. ut~afi w .. dziś"?
Na
orzyklaq u SchillPra. z niektórym!
kwestiami l'łktorzy zwracaH się do
widowni ~iedzacel w lożach z lewej stronv. '- niektórymi - do lóż
z prawej. Wtedy mlai,., to okre~lony sen$ p0litvczny. C,;:-- d7..iś bYłobr czytE>lne? U nas -viele kwestii
wvp-0·.„tada ~ie wpro. t ;„ w·idowt:
a wier i:i>kbv do :.F.rontu Jedności
Narodu".„ NtP dzielac na lewtce i
orawice. Ti1nv ·był rok l94Fi. inny
jest 1974. Wiec i przedstawienia
mu'zą hyć· inne.
·
Ale. dla mnie. do decydujących.
należv jeszcze je<lnO' pyt;rnie. Mianowicie - ezy powtarZianie insce-

•

(!)

•

scenie

nizacji schillerowskie.i nie byłoby
~woistym
wyrazem buty. zadufania ?„. Prawdę mówiąc. nie wiem,
czy podołałbym takiemu zada.niu.
„.Tak, będą zmiany.· Na przykład
w muzyce.
T. K. - Góralszczyzna u Stefaniego · wvdała się nam
b:trdzo
dziwna. NiPprawdziwa. Opracowaliśmy ją od nowa.
ChciE'libv~my . .
aby w tym przedstawieniu muzyka
r;:óralska bvla !!rana t śpiewana.
tak, jakbv ia współcześni górale.
z kapelą. wykonvwali. Oczywiście.
nle jest t-0 wszystko l<nn~ekwentn.l'
do końca„.
. ..
.
J. S. Na dobrą sprawę, dla potrzeb teatru operowego. cala muzyka oowinna być od początku do
końca jeszcze
raz .. pneplsana".
Widzę ~eraz że stanęliśmy jakby
w pól drogi. Nie ukrywam, że krę
powała na$ także właśnie schillerowska traclvrja. To nie takie proste robić .. Krakowiaków".
mają<'
w pamięci spektakl Schillera. mafąc świadomo•ć. ;;e z tamtvm spek·
taklem cia&:le będzie się nas porównywać. Stad więC' może owo
„w pól drogi". nasze skrępowanie,
mimo chęci twonenia własnej wer~ i!.

.„Czym
rale" dziś?

są
„Krakowiacy
Myślę, że sztuką o

i Gń
pier-

wszym, polskim inteligencie. Inteligencie z ludu. Tak ją rzvLam w
roku 1974. Postać Bard•>sa jest tu
bardzo ważna i znaczą(·a. Nieprzypadkowo chvba oniawiła sie u Boi;:usławskiego, tak 7.r„sztą, jak nienrzvpadk<>wo oojawiłv ~ie ie.t?o mvśli o ~l!od7.iE'. nieootr?.ebrtośd wojny między Krakowiakami i - Góralami.„
Rozmowa trwała .ieszcze
jakiś
czas. Była mowa o tym. czy można było oójść dale.I w ,przysposabianiu „Krakowiaków I Górali"
dla potrzeb roku 1974 i dla oołrzeb
teatru operowe,ęo, I przeci:Wnie -'
np. cz:v !łus?.nie "'Prowadza słP da ·
leko idar~ zmlanv w muzyC'e Steranlell'o: ezv .,f\r„lwwlae:v I Górale'• kszt~łtowali historie, cz::v td
hl~foria
ukształtowała
znaczenie
dzil'la 8ocru~ław~kiE'!rO. Wil'IP róż
nych. kontrower'lv-.invch opinii na
te same tE"matv. A nót.nle.i re11llz:aton;y poszli na nrńhe itPneralnl\,
ab:v nre..,iPra mow.ła ~IP odbvr . na
eza.,q a nasz fotoreporter.
ANDRZEJ wAC'H. W"k01'7"~ta,I IP okaz.ie dla zrobienia kilku zdjeć.
·B:vć może,
bedl\ to historyczne
zdjęcia .•.
Notował
J. KAT.
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Zakł ady

Tekstylno-Ko nfekcyjne .,TEOFILO W" 7.:t\'r Lud zi, ul. Traktorowa Ił!! ng
z.a.trudnią natychmiast z terenu Lodzi pracownikt>w w następujących ...a wodach:
- Z-CĘ KIEROWNIKA działu osobmve11:0 I uk<>lenia z wyksŁtalcen·:em wyższym lub śred:i:rn
oraz z praktyką w ...awodzie,
- SAMODZ IELN8GO INSPEKTORA d.s. u.koleni.a zawodowego
z
wykształcen i em wyz;zy171
lub ~rednim z praktyką,
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średnie
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6 lat pra!<tyki.
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' Wytwórnia Sprzętu Sportowego „POLSPORT ''
w Lodzi ul. PKW N 25. ogłasza przetarg 11:eosi;raniczony na wykonanie nh,y prac w Międzv·
zakładowym Ośrodku Wypoczynkowym w CYPR IANOWIE k/Zgierza:
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płyty grzejne
** 4Nowoczesna
konstrukcja
* Cena 3.ooo zł.
Czerpie energię elektryczną - oszczędzając
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KRA~NIENSKICH ZAKŁADOW

~ :~

Piotrkowie Tryb. I T omaszowle Maz.

~

p rod ukcji

f~

Pabianicach, Zgierzu, Kutnie, Radomsku,

~

~

KUCHNIA ELEKTRYCZNA

1

Informacj i udz iela oraz zamówienia przyjmuje placówka hond Iowa

~

-

albo

' ~
I~
\~
~

Sprzeclai za waluty wymienialne i bony towarowe Banku PXO SA.

·~

Jugosławii

*

ł1~
11
1~

- . CEGŁĘ .

„MILAN BLAGOJEVlć"
4 płyty grzejne
Cena 3.500 zł
Import z

*
*

~

?:

~

KUCHNIA ELEKTRYCZNA El

>~ ~

oferuje po obn i żonych cena ch

r~.·.

~

:

>>P EWE X<<

~
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Estetyczne i wygodne gospodarowanie w domu
zapewni

„. .

~ONTER~W urządzeń i instalacji wod.·kan.,
KOPACZl:. ELEKTROMO NTERÓW z grupą bhp
OPERATOROW mechanicznego o;przętu budow:
lanego

z praktvką przv obsłudze i konserwacji

5

<;prz~tu

:

hGtn1ka wvkwalifikowanego lub mistrza.

:

:
:
:

=

:

:
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lekkiego, SLUSA RZA z dyplomem ro·
KO-

WALI.

f,AOOWACZY. TECHNI KA mechanik;.
oraz KSIĘG OW;\
dis inwentarvn1cji zatrudni
l terPnu m. Loclzi Mie.iskle Przed~i~b i or~two Rnbót Wododągowo·K analiza.cyjnych w LOOzi ul
22 Lipca 5.
'
·

Zjednoczenie Przemysłu Odzieżowego poszci!·::uj e
PR ACOWNIKA z wykształceniem wyższym. ze
znajomości~ je-zyka niemieckiego i anicie l..,kil'·
: o z kilkuletnią 1>raktyka zaw o dową w przem:vsle do p racy w Wydr.. Wspńłpracy z Zagranicą.
Informacji na t.emat warnn!H'>w o•·a~,· i 0laC\udziela Wyflz. Spraw O'obow1·~h. i S~k. Zaw.
w Lodzi, ul. Piotrkowska 175, tel. 619-04.
3308/ k
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„1łoskwiczanka"

.

proponuJe ...

CZWARTEK. 18 LIPCA
PROGRA..1\11

,•

W domu jest strasznie nudno
- tłumaczył reporterom ....;. a na
ekranie tyle ciekawych
rzeczy.
Ta ćwierćwiekowa·
przyjemność
kosztowala go ponad 5 tys. dolarów.
·
·
·

w Las Vegas. Sławny
bokser, dziś 60-letnl, znatej miejscowości zatrudnienie jako pracownik jednego z
hoteli dla milionerów .. Stary Joe
zarabia tu na życie witaniem gości
u drzwi wejsciowych.
szeryfa

niegdyś
lazł w

legom
koleżankom.
Młodzi
byznesmeni zorganizowali swe handlowe przedsięwzięcie z wielkim
rozmachem,
ich
agenci _
na
··
d 1 I'
dotrzeć
prowinc31
z o al
do
wszystkich szkół
średnich
w stanie Nowy Jork.

BOJKOT SINATRY

Suknia
wieczorowa
zdobiona
haftem o motywach
tuaowych.
Model i popularnego w stolicy
ZSR.R. domu mody „Moskwiczan-

ka".

CAF -

TASS

MIŁOSć I

TRAGEDIA
NA KORCIE

Australijskie tournee · słynnego
piosenkarza Franka Sinatry
zakończyło sil: w trakcie pierwszeiw
koncertu w :Melbourne. Po wykonaniu kilku piosenek Sinatra wygło
sił do publiczności .Przem9wienie,
w któr'ym wyładował , swą złość
na dzie,nnikarzy prasowych I telewizyjnych obrzucając. icl1 stekiem
·wyzwisk. Spotkało się ·to z · gwał
towną reakcją pracownicy hotelowi postanowili nie . P.odawać
mu posiłków ani nie sprzątać pokoju
obsługa lotniska odmówiła zatankowania benzyny do jego pi:ywatnego samolotu.
'
- Jeśli Sinatra nie przepro!i
dziennikarzy . ..,... oświadczył przedstawiciel. związków
zawodowych
- nie bedzie w $tanie ~'yJeebać
z Australii,
,

Zwycięzca Wimbledonu może się
uważać, i słusznie,
za
mistrza
świata w tenisie. W tym roku na
trawiastych
kortach dominowała
młodość: Christ Evert
(18
lat)
wśród kobiet i Jimmy Connors (21
lat). Jakże różnie zachowują się

PROTEST

Federacja żebraków w Bangalore wystąpiła do rządu Indii z
petycją o zniesienie drobnych monet wartości 1 i 2 paisa. Zdaniem
kierownictwa federacji, w obiegu
powinny się znajdować jedynie
monety od 5 paisa wzwyż,
bowiem skąpstwo osób miłosiernych
coraz bardziej zagraża rentowności
fachu żebrackiego.

UZDOLNIONA
MŁODZIEŻ
Zarządzeniem

władz

że

przegrał

swą

oświato

wych, tegoroczne egzaminy maturalne w stanie Nowy Jork zostały
unieważnione i będą musiały odbyć się powtórnie. Jak się bowiem
okaz11.lo
poniewczasie.
zręczna
SŁAWA
DRZWI
szaj_ka uczniowska wykr~dla
~ad<i.ma z szafy pancerne), pow1e„Czarny bombardier" Joe Louis . !iła w o~romnym nakładzie i za
ubiega się o intratne stanowisko ciężkie pieniądze sprzeda~vala ko-

I

U·

podczas gry - ona spokojna, nie
dyskutuje z sędziami; on raz po
raz wdaje się w kłótnie. klnie
pod nosem, ale tak że słychać na
trybunach, rzuca
wyzwiska
pod
adresem publiczności. Koledzy nazywają go
zwariowanym chłyst
kiem. A jednak życie potwierdziło raz jeszcze, że kontrasty przyciągają się w listopadzie odbędzie się ślub panny Evert z Connorsem.
Pokonał on w finale 39-letniego
Kena Rosewalla, który po raz
pierwszy grał
w
Wimbledonie,
gdy Connorsa nie było jeszcze na
świecie. ,w 1952 roku. Jako 17-latek uznany był wówczas za „cudowne dziecko tenisa". Ken występował
potem wiele razy w Wimbledo
nie, cztery razy był w finale, ale
nigdy nie zwyciężył. Także l tym
razem opuszczał kort ze spuszczoną głową zdawał sobie sprawę,

DYSKRYMINOWANA

ŻEBRAKÓW

PŁEći
Japo.nki narzekaja, iż są dyskryminowane. Statystyki potwierdza.ja
to zresztą - chociaż stanowią prawie 35 procent Łatrudnionych zarabiają o poł<Jwę mniej nit męż
czyźni. W
ni-osobowym
parlamencie 1'.a~iaaają tylko 22 kobiety. 55 Japonek pełni funkcie sę
d7.iów (iest ich ogółem 2600). 7l3
iest profe!orami (25 tYs. · to męż
czyźni). I oto niPSPOd7.ianka. Pr1Porowadzone ostatnio badania wykazały, że 55 p;oc•mt Ja0<rnek. gdv
by się mo$llY panownie urodzić,
nie chcialob:v zmieniać ole-i.

BUTELKA W tóżKU
Tej zimy na Z.achodzii;> nastaoil
nawrót do butelek z. gorarą wodą.
nai:rzanych ce,l?iel. a także tradvcyjn,rch. ii;umowvch worków tzw.
„maciusiów" i , wrzatkiem ogrzewających zimne łóżka w nie doi;:rz.anvch
mieszkaniach.
Wobec
trudno.ki paliwowych w kat musiały iść poduszki elektryczne
i
klimatyzowane kołdry.
Ukaz.a!y sie natomiast komfortowe worki gumowe w pokrowcach
z aksamitu. luksusowe chromowane butle-~rzałkl· a dla dzieci woreczki z postac!ami popularnyćh
zwlenątek z bajek Disneya

~mlerel

OJCA - TEŚCIA
irtęboklego

wyrazy

współ=cia

11kladaj~:

'
DYREKCJA. LEKARZE. PR>\COWNJCY APTElU I ODDZTA•
Z.U VU WOJ'EW. SZPITALA
P. GRUZUCZEGO
w TUSZYNIE

ostatnią

szansę.

Dn1a

15

żywszy

KINOMAN REKORDZISTA

lipca 1974 r.

,,marł

prze•

Poi:rzeb
li.

vn.

oc!bęt\zle

dę

dnia

1974 r. o cod11. 16 " kapll·

'e y. cmentana rzym.-kat. na Dolach, o czym zawiadamia
RODZINA

widział.
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- Rozmawiałem z bratem Downarowe!. Mówił mł, te leezyl
ją jakiś lek.ar?-. Wiemy od innych osób, te ten lekarz
do~ć
często pn.ychodz!I tu, na bazar. Czy PM!ł go zna.?
- Więc to on? l - pani Majewska zatrzęsła su: ze zdumie•
. ni.a.
- Nie powie&la.łem, te on. Sprawdzamy w~ystkich, którzy
mieli coś wspólnego z Downarową. No więc jak, wie pani o
kogo chodzi?
- Tak. Kręt"! się tu tak! jeden w dużych okularach. Bardzo
uprzejmy, zawsze uśmiechnięty. Nie wiem jak się
nazywa.
Helena mówiła do nle~o „panie doktorze",
- Nierh pani opowie dokładniej, 1ak on wygląda.
- Nlt.szy od pana porucz.nik.a. średniego wzf<?StU.
Brunet,
przystofny. Raczej młody, na mole oko ma nie więcej niż trzy_
dzleścl plę~ lat.
- DlaC'zego panj o nim n.ie mówiła w czasie nasze) popnedniej rozmowy?
...
i „
- Nle wiedziałam, że to on •• ; 'l'o waezy, te on moice m e"
z tym coś ·wspólnego Nie przyszło ml do głowy.N Pan pytał o
tych, którzy bvli w łrode, o dosł-awc6w.
- Skoro mńwim:v o dostawcach - przypomniał sobie porucz.nik - Wsoomniała pan! wczoraj o „marynarzu", który podobnÓ dnst.:irc7::oił towar z Wybr?.eta. Nie mogla.by go pani określić dokładniei'!

Niestety rm.mówczyni nie miała nic do dodania. l3y1 blondynem... Chvba blondynem... To nie bvło zbyt wiele.
- A mote bvla pani priv tym. 1:\k rounawi.al z Downarową?
No. kiedv załatwiali sw-0ie sprawv?
.
- Nie oodi;łuc-huje - '>hru~zvla s!e lekko handlarka. - RAi;
iJ:1k n'lmietl'lm. to U$lvg~ł:im kilk"' •Mw. Z""l'c~inl.e. O iaJ<:lchs
hlu1.kat"h. o <"eniP 7"' s?.tuke. Nk wi";Ce~ . Mów!ll: iak lud2:1e o
inlPrP•l'lrh Nie klt'H-iH się. ani godzili. ZwYezaime.
- .Tp~t pani pewna?
- Tak.
- Wracajac do Downarowel: ery była ona ciężko ehora? '
- Skarłvla sie czesto na różne bóle. to w plecai;h. to w boku. to
m'1w. ze ;a !!Iowa boli. Mnóstwo pieniędzy wvdala na doktllrńw. ale oodobno fadl'n IPI nlC' nle oomńd. dopiero ten. u któr,.,sro leczvh ;le ostatnio Nie m<lltla sle eto nachwallć. Mvśmv
<ie tu t niE>i ~miJ:iłv. ze t-horiał ~tara baba; mko„hala sle w
tvm lt>karrn Każd:oi t na~ nam~wlala. tehv dłl nleii:o pńiść. D:!~~ła n~wPt ie!?o adrP~ Ale nikt nie korz.ystal 'Z je) rad. Pan
wiP. lak sle r;ii ?.aC'7..nl!' z 1Pkarzaml...
Purharkł niederpliwym gestem przerwał oorok s?6w handlarki.
- Adres. kobieto. niech pan! powie. faki iest jego adres!
Ma iewska 11a<tanowlła się.
- Dobru nie- l)amietam. Chvb.a Aleja 3 Maja to3. Tak„
l"rt:voomlnąm ~obie. lak Helena mówiła. te łatwo r.apamiętac'·
numer domu o ~to włekszv od tej tróikl w n.azwle ulicy. Ale
lak ju:f. nadmlenllam panu porucznikowi. ie~o nazwiska
nie
imam. Numeru mj.eszkania też nie •••

Tu R'ldio MoSk\\"8. JO.OO Kro,11ka kulturalna.· Hl.lli Swiecka muzyka
wlos1t1ego renesansu . 10 40 Nie
ma
mare;ln<'su. li.OO .. t.ekc1a "'suótr;i:wo.
dnlctwa" ll.20 Ze•pól Paul• G<1n~Pl
vesa. 11.30 W i adomo~cl. 11.35 Radiowa oora<1nla rodzinna. 11.40 Chorobv
wenervcznP nl'dal grot'le. 11.50 Od
Tatr do Bałtyku.
12.10 .. Na powlt::inle lincoweJ;(o
śwteta"
rLl
12.25
Gra kaoeh .. \Vesołe~o
Autobu<u"
rr,\. 12.35 w oełnvm słońcu"
(L).
13.00 Jak być rodzina? 13.ZO E. EL
·!'(ar: 2 pieśni z cvklu .. Obrazki morskie". 13.20 Wl11rlomośct 13.35 .. zaPi<ane w oamtęcl" - „Plerw•zY mos
tek". 1~ . 55 M\nlorze!!lad fnlkl<>rYstvcz.nv. 14.00 W\eceJ. \<'nle1. tanle.1. 14.15
Cza< I lud1le - au::! knmhatanck::t .
14.35 P. Cz„lknwsk\: Franc <ca da RL
mini 7. P•ń~tw. Or!< svmron. 'ZSRR.
15.00 Rad loferle. 15.40 Cn się Wam
w te.1 audvc11 nalbaTdzle1 ooctoh•
18.00 Antena nowat<>rów 16.\5 Z na!!rań sollstów
hlsznańskich.
16.45
Aktu!l.lno~i łódzkie fLl
n.oo P\o,;Pnka z muzvka L. Orlewlczli do tektów .r. Wilmańsklel'!o IL). \7.10 Re.
oortat 1Ll. 17.30 Transkrvocje I paafrazv IL). 18.10 l'ladloreklama (t,).
R.20 Radiowv terminarz
muzyczny
8.30 Echa dni"!. 18.40 N•rnl<a ~rakty
ce. 19.00 T Baird:
Eksoresle
na
skrzypce 1 Or!<. SYmf. Filh. Naradowej. 19.lS Lekcja jęz. ang. 19.SO Mu.
zyka Mzrvwkowa. 19.53 .. Halka" <mer,,. St. Mnnlus?k\. 21.M z kraju f
ze ś1vfata. 21.50 Wladomo~1 soortowe. 21,55 d. c. o 0 erv. 22.35 Muzyka
rozrvwko\'<•a. 23.00 .. C., olsza o muzyce". .n.20 .Tazz na !ortep!an. 23.30
Wladomokl.

Dib
I

„Tunel grozy"

PROGRAM U
17.25 1. .. Koń" - ret. Witold Giersz
(kolor), 2. „Trzy
po trzy" ret. Stef„n Janik
(kolon
polskie
fllmv animowane. 17.40 .. Akweduktv kontra l"llr'!mlrly" - . c,„. dawno
miniony. 18.15 Za klernw!"lirą. 18.45
W!Pm wszy<tl<"!'l - teleturn1P1. 19.20
nobr„noc. 19.'0 07.lennlk TV ll<:olor).
io.2n K"leirlMkoo snnrtowy. 20 ~;; •• W
~1~~k!P1 oa'l" l"lr,..ąraln nnblic. (z
K•t,..wlrl. 21.~~ .. 'R'lh&tPrnt<rl '! ziemi
n<erw•ze"n 1'-rokn"
('k!'llnr)..
21.35
0

~raci~

<::k~

.,.~c::nnlń1'T

PnktrłpJ?o

r1,1.,.,„

~,..t,r~tV("'"'rt'lrch

t'lrol"-'.

I

m

odc. o<>w 12.05 z 'l<l"a1u I ze śwta~a. 12 311 ••D<>nkola stare.
J;(o domu" - śpiewa Kat\
Kovacs .
12.25 Za k1ero\vn1ca 1~ oo Na l!dań
sl<lel an+„nlP. 15.00 Ek~"resem orzn
świat. 15 05 PMeram <inia 1s.1n Dyskot.ek~ O<>d sirus1a. 15 30 wro~lam w
ten Pieńsk - rep. 1~. 45 Rm:~~yfro
wuJemv ofo.enkl.. 16.05 Pr7.eoMrecz.
ka - l!awerla. 16.1~ Koncert hPl>l biletu 16'. 45 NAs;e rok 74. 17.00 Ek•ore·
sem przez śwlat. 17.05 ,.O!(T'Ody" odc. oow, 17.15 Kiermasz olvt. 17.40
Licytacja Dfekno!lcl. JR.IO Pfo~enk1 7
rótnych obrotów. 18.30 'Pol!tvka dla
wszystkf<:h. 19.43 ,.Na sikle ... śolewa
ne". 19.00 ~presem orzez
świat.
19.05 S:zcze!lllwy Harlem. 19.20 Ksiat.

te1 2.leml'' -

?4

Wo1Jto-

sklóoona

W dniu 16 lipca 1974 r. zmarla
orzetvwszy lat 82 n M7'l "ajukochań•za
Matka, Babcia I Prababcia

S. t P.

MARIA MICHALSKA
z domu PIETRUSll'll'SKA
najwfernle.lszv Przyjaciel I zacny,
o gorącvm sercu Czlowlek. Poi:n:PIJ odbedzie sfe dnia 18. vn. br,
" rodz. J5. na cmentattU na Do"1rh. n czvm uwfadamlaJ4 r>O·
i:raione w bóht
D'.l'.tl!:Ct, WNUKl I PRAWNUKI
Z r.tęboklm talem uwiadamiamy, te rln!a 15. VII. br. zmarł nagle. orzetvwsT.V 53 lata. nasz najukochać.szy Mąt. Ojciee I Dzia-

dziuś

S.

ł

P.

BRONISŁAW

W dniu 16 lipca 1974 r. zmarl w 17 roku tycia l

8.

SZPAK

Pogrzeb odbedzłe się dnia 18
lipca br. o irodz. 17, na cmenta·
rzu na Mani. Pozostają pogrąto
ne w '1ólu.
ŻONA. D'ZTECI.
WNUKI
I RODZINA
Sł

płaństwa

KSIĄDZ

22.~m

ll{ol.). 22.30 .,Cypr -

W:VS0:1",

10.~ 'l!:ks!'resem Drzez ~wiat.
10.3!
t>zteń. 1a'lt co dzteń. n 45 „Zaws?e z

roku ka-

ł P.
KANONJX

KAZIMIERZ GRVGLAS
od 1938 r. orobosuz paratll Wallszew
Msz~ ~wieta no,rzebowa odbędzie sle dnla
19 lipca o godz. 10
w kościele w Wallszewle,
po czym nastąpi wyprowadzenie zwlok
na cmentarz parafialny. O smutnych tych obrzędach powiadamiają
pogrążenl w gtębokim żalu
RODZINA I PARAFIANIE

Koletmce Ballnle JURGA;
wodu bńercl

serdeczne wyrazy Wl!Pólcmcla z

p~

OJCA
składają:

DYREKCJA; POP PZPR, RADA ZAKŁADOWA,
I KOLEDZY z t..ODZKJEGO WYDAWNICTWA PRASOWEGO RSW
„PRASA · -KSIĄŻKA - RUCH"

KOLEŻANKI

Dnia 16 lipca 1974 r.

zmarła

w Lodzi w wleku lat 90
S. ł P.

JćZEFA
KOZŁOWSKA

ZOFIA ANNA

z d. d' AMl\lAN

wdowa 1>0 ś. p. ADMD'E
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 lipca br, o godz. 16 na cmentarzu
w GomunJcach, o czym zawlaclamla
RODZINA
Kofeiance
Leokadll Stepowfcz
- wyrazy serdecznego wspól<:ZU·
cla z powodu zgonu

Koletance
Lucynie Wladernej
wyrazy serdecznego współczucia

z oowodu zgonu

OJCA

OJCA
składają:

składają:

DYREKCJA, RADA ZAKLADYREKTOR, RADA ZAKLADOWA, POP PZPR oraz KODO\VA oraz PRACOWNICY
LEŻANKI
!
KOLEDZY ze
INSTYTUTU GINEGOLOGII
ZJEDNOCZENIA BUDOWNJC·
I POLOŻNICTWA AM
TWA PRZEMVSHIWEGO
w LODZI
CENTRlTM"
&&5Cil a 1wwmwuww~. .«m:au. x
w<•• ozw••• WA , _ .
0

_..

·

pt.

prod. USA (W). 16.30 Dzie nnik TV
<kolor). 16.40 .,Czyj taniec najpięk
niejszy" - bułgarski program folklorystyczny (kolor. W\. 17.00 Dla mło
dych widzów: Teleferie Skrzydlate lato (Z Wroclawla). Tygodnik
dobrych wiadomości sport.
,.Testament markiza••
film z
serii:
„skarb 13 domów" (W). 18.10 LWD.
18.30 Test - TV Slownik Ekono•
miczny f"\T). 18.45 Port pólnocny reportaż
filmowy (kolor. WJ, 19.20
Dobranoc - Bajki Bolka I Lolka
(kolor). 19.30 Dziennik TV (kolor).
20.20 .. Dziękujemy" - program rozrywkowy. scenariusz I reż. Bohdan
Kryspin. Wykonawcy: Jolanta Ku•
hic'ka Marvla Rodowicz. Stenia Kozlowska, Barbara Nleman. Andrzej
Hiolskl. Mlec-zyslaw Wolnicki. Stani,law Szvmańskl. Margita Compe,
Jaclwil'!a Strzelecka (kolor. Wl. 21.lS
Wlaclomo~ct sportowe
(Wl.
21.25 Z
cyklb: Czvrn żY.1e świat - public.
fkolor. Wl. 21.55
mlerlzvnaronowa
Z ser<i: .. Al Cannni> I lnn l"
oclc.
nt. „'l"•1 n°J E!T'OZV" fllm orod, USA
IW). 22.45 Dzlennlk TV (kolor).

0
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- 55 -

pone i inni" odc.

q_40

PROGRAJ\J
"·

ANORlcl ROGOWS\{\

W komendzie, n.a biurku porucznik.a lei:a?A nie r.aklejona 'koperta z napisem „Puchackl". Poruc:r.nik pom.a1 charakter pisma
majora. Wewnątrz wajdował się dalekopisowy meldunek nadesłany przez Komendę Wojewńdzkl'ł MO w Bydgoszczy. Znaleziono tam dwie obcięte. kobiece nogi. Byty one ukryte w wuonie
pociągu, który w środę wieC?.Orem wvszedł z Wa~szawy.
T"m razem Pu<"hackl r.a.stał panlll Majewski! w jak na1}epszym
humorze. Sprzedała właśnie dwa olekne fran<"uskie •• bliźniaki" I
z wyraźna satvsfakeia onel!C'zvla lei:uze tai rtruby olik gtuz;lotówek.
- Dz.leń dobry panie porucz.nlku - powiedziała zwljająe b.an·
knoty w rulon. który umieściła następnie sidzieś pod kontuarem
kiosku. No iak. czy ma pan Już morderce nasze! biednej Heleny?
W g?osie handlarki nie brąk było wsl)ólcz.ucla dla gtrasznego
losu przvjacińłki łerz oru-de wsz.vstklm br:r.miała w nim ciekawość. Wiadomość o z.abójstwie Downarowej obiegło już cały
bazar, a pani Ma.lewska. lako osob.a lnda!!owana oruz mll\cie ?chodziła l)OW9?.echnle z.a najlepiej l'>Oinformowana w tej sprawie.
Na llcuie pytania handlulacv<"h w oobllłu !przedawcńw odpowiadała pow~<"la11l!•Rlt' motvwu .111(' brak 'wiadomości konleC2'Tlo~cia 11acbowanl3 t.ałemn!M ze WZ.l!ledu na dobro śledztwa. Teraz miała nadzielę wyclaana~ od oorur?.nlka tro<"he 1uzegółó\V
na temat akcil millcil .
Purbarki t konfi<lenC'jonalnym uśmiechem p.ochylil się i po. wiedział scf swnym gł<ll!!em:
- Ju:f. testeśmy na tropie... Ale o tym ani słowa! Rozumie pani żeby nie spłoszyć drania ..•
Twarz handlarki PQC'7erwieniała z emocji.
Potrzeba jeszcze kilku danvC'h - cil\gnąJ Puchackl. M<1m n~dzieię. te mi pani pomoże.
- Ależ OC'zywiśrie . panie parutz.niku. Ja dla miljcjl - . wszy'stko ...

PROGRAM l
8.30 Matematyka w szkole. 9.00
Poranek TV
Najmłodszych
(W).
10.0i> Matematyka w s<kole. - Pisemne algorytmy dzlatań - cz. IV
(Kraków) lU.35 z serii: •. Al Ca-

Wiadomości.

lat 82

~- ł

R. JAWOROWSKI l J, SALECKI

TELEWIZJA

PROGRAM II

Dro,;lm Jtotegom dr dr Tereflle
Boi:danowl !lfogllko z powodu

9125 dni, czyli 25 lat spędził
Paul Morgan, mieszkaniec Florydy, w hinie. Codziennie rano po
śniadaniu. nawet w niedzielę wykupywał bilet i zasiariał w ciemnej sali.
nie troszcząc się. jaki
film wyświetlają i ile razy już go

I

9.25 Wakacje z muzyka 9.50 Muzy.
ka ludowa Hlszpanli. 10.00 Wiadomości. 10.08 Przezorny zawsze ubezpieczony. 10.13 BlJ;( Band Guntera Callascha. 10.30 Lato z radiem. ll.50 Nie
tylko dla kierowców. 12.05 Z kraju I
ze świata 12.20 Muzyka. 12.25 Kosza_
lin na muzvcznel antenie. 12.40 Dom
t my. 13.00 Gra I śpiewa zesn. LudoWY Ro zgJośnl PR
w Koszalinie.
13.15 Rolniczv kwadrans 13.30 Rvtn1y
młoclych. 14 .oo Człowiek 1 środowisko
eawę<la. 14.05 „Bledows klm traktern"
..Spotkanie z folklorem".
14.30 Sport t0 zdrowie. l4 35 Hls1pań
ska dyskoteka.
15.00
Wiadomości.
15.05 Li•tv z Polski 15.10 „Dedvkacje
muzyczne
dzieciom" 15.~5 EstrAda
przyjaźni. 16.00 Wladomo'.cl. 16 .10 No_
woścl muzyczne
z
Hawany 16.30
Aktualnokl kulturalne. 16.3!i .CztPre1
oancerni" w niosence. 17.00 Radlokurier. 17.30 „Prz~bole 30-lecla w nowej W<'rs1'"'. lR.00 Muzyka 1 ak!tDlnoścl.
1~.?.5
Radiow• kronika mu1vczna. 19.00 Dzlennlk. 19 10
P ol•kie
1es·oolv \>,mlc•lne. 19.45 Rytm. rvn°k.
reklama. ?.O.JO
„Peret - truh'ldur
Ibizy". 20.20 z teatrem 1 Armil na
nlaku zwvciP<tW'I 20.50 Kronika <O~l"
towA. 21.no Koncert
Ż;l'N.eń.
21.35
nźwiekowv
nlakM r<'klamowv 21.!iO
Sn!eW• Karel Cern<><'h. 22 . ~0 Dziennik 22.15 Muzvka ludowa Tndll. 22.35
Studio nowośc\. 23.00
Wladomo~cl.
23.05 Ko·r~sl){)ndenc1a
z
zaeran'cY.
23.10 Dv<koteka przed cólnoca. 24.0-0

ka tygodnia. 19.35 Muzyczna poczta
U!-.~'. ;W.OO w kJ:ę;:u lUOeio.Kiej „Kameny" . .:u.30 Przeuoie nunowe Marty .t..gerth. 20.50 .Na !śitarze gra Nico
ąoJas
21.00
Interradio - magazyn
muzyczn.v. 21.30 Lato w filharmonii.
21.50
K.
Penderecki - .. Diabły .z
Loudun '. 22.00 Fakty
dnia.
22.03
Gw1azoa siedmiu w1eczorow - Lucja
Prus. 22.15 .,Diabl.V" - pow.
22.45
Mikrorecital Michela
Sardou. 23.00
.. Lu~nia po Bekwarku". 2.3.05
Na
c10·branoc śpiewa E. Cardoso.

„.

l'!@'<'.laeu)e 1eo1eglum Red~kela - kod łO·IOł t.ód! Plotrkow•k• 98 Adre~ poc1l • ll~y· „DL"· t.<lelt. skrylka
S9
reletony' central• wa oo l<i<"Y te wszystk1m1 cltlalarnl
Re<'.laktor naczelny 325· 64
redaktor11 n1tezel11ego , 807-28 Sektttan odpowted~lalny
11 sekreta~ io~ 7~ Działy: ml'l'l~kl ~41 TO 331 47 - •oortowv 209· 95 ek noml~znv 228-32. w0Jewńd2k1 223 05. clzlal ll•tów I tnterwencJt 303-04
<n:koptsńw ole umówionych rellakcj11 nie ~wraea),
kutturalov 621 60 . , Panorlłma" 307 .29. d•tal •oołec11•v 1 f'ltoreoporter-zv 378-97 n1lAI r"\<l o•1eń 311 -50, !Z& 1reś~ og10•1eń reclakc1a ni~ odnowlaclal
Redak<'llł nocnio 1169-ftB. .86~-7~.
Wvdale . Lódzkle Wydawnictwo Pra sowP R!';W „Prasa K~lą,ka Ruch" Cenll prf'r ••mf'ratv· r<>r1nlP ?3~ ''· pńlro<"•nle tl7 zł. kwartalnie 58.50 zł
Z~lo~zenla prenumeratv
pr7vlrni1111 urzedY poe7.fowe I oddziały terenowe „Ruchu". ERztm plarte ~r<'hlwalne „01lenntka" H 'do n111>yr1a w ~klepie Rurhn"' r c'rM Plolrkowska 95.
Wszelkich tnformacll o warunkach ore·
•n'1Pl«n ~oOM
'
numera.ty udziela.la wszystkie olacówkl „Ruchu'" ' oocUy. Nr

z-ee
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druki - Prasowe

Zakłady

Graficzne RSW

1oPrasa-Ks1ą!ka-Rueh"1

Lód:I, ul. Armil Czerwonej 28. Papier druk. mat. 50 g.
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