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czoraj minister
spraw
zagranicznych
EMIL
WOJTASZEK
\>rzyjął
ambasadora
SocJalistyoznej Republiki Wietnamu
w
Polsce, NGUYEN NGOC UYENA, który wręczył mu
tekst
oświadczenia rządu SRW z dnia
5 lutego 1978 r. w sprawie pokejpwego zakończenia konfliktu i ureg11Iowania
stosunków
między Wietnamem i Kambo-

w Piotrkowie Trybunalskim

POPULIRIY

ambasadora SRW
W

,,,.

*A•

S bm. rozpoczęły się pierwsze sesje nowo wy~ranych rad na~o
dowych stopnia podstawowego. Stanowią one koleJnY •. bard:z:o wa~ny
etap obywatelskiej debaty o sprawa.eh dalszego rozWOJU gmm, dziel·
nic i miast oraz 0 ich udziale w urzeczywistnianiu ogólnonarodowych
zamierzeń. Inauguracyjne sesje, które we wszystkich 2353 radach odbywać się będą, w ciągu najbliższych dni, mają uroczysty charakter.

Z
udziałem
przewodniczącego
WRN, I sekretarza KW
PZPR
Stanisława Składowskiego i woiewody piotrkowskiego Leszka Wysłockiego odbyła sie 8 bm. p ierwsza PO wyborach sesja Mieiski ~i
Rady Narodowej
w
Piotrkowie
Trybuna:lskim.

wa

ME

•

POSI EDZE NIE

W pierwszej
sji

kierował

części obradami seradny-senior Marian

Dziadosz, mtóry przyjął ślubowanie radnych. Radni wybrali
na
pnewodn iczącego MRN
Wacława
Wrońskiego oraz w i ceorzewodniczą
cych Andrzeja Dyle i Czesia.wa
Kaszubę. Wybra.no również 5 stałych komisji MRN: Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej,
Zdrowia, Spraw Socjalnych i Ochro
(Dalszy ciąg na str. 2)

dżą.

Min.

da!'lność

wyraził ooliz ookoiO<Wą p0Ht:vftl:ą So-

Wojtaszek

cj alistyc:zmej Republiki

Wietnamu

i peme poparcie dla nowych pro-

pozycjd rządu SRW zmierzających
do niezwłocz.ne,!!o przm-wa'llia ol'\'n ta
i propagandv wrog-ości oraz przvstąpienia do rokowań w celu podpisania Porozumienia _granicznei?Q
na zasadzie wzajemnego ooszano:vania suwerenności i terYi;orialnei
integralności przy uznaniu istniejącej linii granicz.nej.

• * •

Ministerstwo Spraw Zagran icznvch
Socjalistycznej
Republiki
Wietnamu wvstooowało li t
do
sekretarza eeneralnego ONZ Kurta
Waldheima, informujący o
stosunkach Wietnamu z
Kambodża.
W liście PO<lkreśla się, że prooozycje, mające na celu ooko.iowe
uregulowanie stosunków między ty
mi państwami. co zostało zawarte w
oświadczeniu rządl.} SRW z 5 lutego br., są zgodne z Kartą NZ
i odp0wiada.ia interesom ookoju i
bez.pieczeństwa w Az.ii oołudni:Jwo-wschodn ie.i i na całvm świecie. SRW proponuje. b:v oświadczen ie to uznano za oficjalny
dvkument ONZ.
Li t podobnej

treści wysłało

mi-1

n ster two do Biura Koordynacyj·

n ego

państw

niezaangażowanych

8 bm.

odbyło się

posiedzenie Centralnej Komisji

w którym ulłział wzięli: BŁONSKI,

BA BIU~H, JERZY ŁUKASZEWICZ, ZDZISŁAW

PIOTR JAROSZEWICZ, EDWARD

DAROWSKI; -

-- -

MŁYNCZAK, PIOTR

STEFANSKI,

oraz ze strony Centralnego Komitetu SD: TADEUSZ W.

KRYSTYNA

MARSZAŁEK, ZBIGNIEW RUDNICKI.

I

W trakcie oosiedzenia dokcxna- podstawowym
zadaniem
jest ślonych
w
Narodowym Planie
no oceny
orzebie_gu i wvników aktyw
. ne działanie na rzecz pełne- Rozwoju Społeczno-G-Ospodarcze_go
wyborów do
rad
n.a·rodowych go urzeczywistnienia celów okre(Dalszy ciąg na str. 2)
stopnia padstawowego. Podkreślo
no, że rez.ultaty wyborów stanowią wyraz zaufania
i
ooparcia
;
społeczeństwa dla zawartego w deklaracj1 wyborczej Frontu .Tedności Narodu
programu
dal.izego
konsekwentnego urzeczywistniacnia
oostanowień VU Zjazdu i II Kra.iowei Konferencji PZPR.

.
sn1egu

--r

W toku dysku ii stwierdzono. że
od pien z.ych dni w pracv nowo wybranych rad
narodowych

O ady
utrudniają
warunki/ jazdy na drogach
W

ciągu

ostatniej dob" i 8 bm·

r no n3 •er
stąpity

eał

i:o k

ju

o\:>adv nter;u utrudniir· e
komu'nikacje na drogaeh. Na licznych tra ·ach w całej Polsce występuje

gołoledź

11ośnlegowa.

białostockim. suwalsk im
i łomżyńskim od rana pracuje bl.:Jsko 700 drogowców Do akc i i ndśn i eżania sk'erowano 12
oługów
w.rnikowvch oraz ok. 300 iednostek in.nego sorzetu mechaniczn e .E!o. Ra.no 8 bm. wszystkie drogi
w tym regionie bYlY orze.iezd·n~.
Pada.iacy śnieg znacz.nie utrudnił
komunikację PKS w wo.i. lfrakow
sk·im i piotrkowskim. Za-notowao:no
opóźnienia w kursowa.1iu autobu-

W woj.

B. Kreisky
u L. Breżniewa

„Progress-1"
za~ończył lot
Specjalny korespondent TASS do·
nosi z ośrodka kierowania lotami
kosmicznymi, że zakończył się lot
automatycznego statku transportowe•
go „Progress-1°.
Zgodnie z programem lotu, po dokonaniu końcowych operacji, na sygnały z ~iemi, statek „Progress-1"
obrał w
kosmosie określony kieru·
nek. W przewidzianym .:zasie włą
czono silniki. w wyniku procesu ha·
mowania,
statel<
zaczął
opadać,
ws,edł
w gęste warstwy atmosfery
nad zachodnimi akwenami Oceanu
~pokojnego i przesiał istnleć.

Poszukiwanie
• •
zag1n1onego
zbiornikowca

Leonid Breżniew przyjał w śro
dę w Moskwie kanclerza Austrii,
Bruno Kreisky'ego, orze-bywające
go w stolicv ZSRR z wizyrtą roboczą i przeprowadził z nim rozmowę. W CZ'l!Sie
roz.inowv wtiwierdzono zamiar obu stron rozszera:ania współpracy polityczmej, handlowo-gosPQdarczej i w in.nych
dziedzinach wzajemnych st0&unków.
lVarszawsl<ie

Zakłady

Sprzętu

Oświetleniowei;;o .,POLAM-1\IEOS'• -

produkują
aż 70 wzorów
różnych
lamp oświetleniowych.
Ostatnia
no-

wość to lampy stołowe, z regulowanym natężeniem 5wiatła. Wyroby „POLAM" mają 15 znaków „1",
a w styczniu bieżące;go .roku„ uzyskaly dalsze 4 z,1ak1 „Q .
N/z: lampy su!itowe z „POLAM".
CAF - Rosiak - telefoto

Bokowoni·a sALT

W środę odbyJo się w GtJnewie ko·
lejne spotkanie delegacji ZSRR i USA
uczestniczących w radziecko-ameryh '1· t
t
1 • k. ·h

~fc~~;i~ s~~::;~;~YCll azb:~';:ri ~f~~-

I sywnych.

Przedstawiamy wyrozmaJące się
WZPB im. 1 Maja: Dominikę Strzelecką, Janinę Fibich.

Krakowska służba droi?ov.·a
i:.
\l:OJe ódznv. iel k ei?o.
m_ejskiego krakowskiego.
nowosadeckieeo i tarnowskiego skieruwala do pracy 600
robotników
oraz blisko 500 urządzeń do POSYpywania dról! i pługów lemieszowych Ka drogaeh lokalnych w WOJ
tarnowskim utworiyłv sie zaspy
Trudne warunki iazdy utrzvmnią się także w wyniku śnieży~v
na drogach woj.
wrocławskiegQ
Dodatkowym utrudnieniem dla kie
rowców są miejscami silne wiatry z kierunków zachodnich.

prządki

t r

Zofię

l\laciejewską,

„

•

z
•
zamierza

sprzedać

Tokijski przedstawiciel amerykańskiego koncernu „Charles Anthony
Diamond Investments" poinformował
w środę, ~ sław11a aktorka Elizabeth Taylor
pos~nowila sprzedać
brylant, ofiarowany jej w roku 1969
przez byłego męża, równie znanego
aktora Richarda Burtona.
Klejnot
- cięty diament w kształcie gruszki
o wadze 69,42 karata kosztował przed
9 laty
półtora miliona
dolarów.
Obecnie Elizabeth Taylor życzyłaby
sobie otrzymać za niego 5 mln dolarow. Koncern „Charles Anthony Dia-

!IER

Władysławę

Wojtaszek
Lucynę
l{owalską
wraz z mistrzem Markiem Karpiń
skim. Pracuia w orzedzalni śred
nioprzędnej. która poddana została procesowi modernizacji, Na wydziale tym instaluje się ro.in. supernowoczesne maszyny przedzalnicze produkcji japońskiej. Odnowiony park maszynowy przyczyni
się
do
zwiększenia
produkcji
W północnych okręgach RFN &Zaleje śnie:i:yca. Wielkie zaspy utrud- przędzv i ooprawi iei jakoś~.
niają komunikację drogową w Ham·
O SPrawach zakładu, w idzianych
burgu i na szosach Szle'lwiku•Holjego
pracowni•k ów
sztyna. Mnożą się wypadki drogowe. oczyma
Służba drogowa ostrzega przed go· członków PZPR. piszemy również
łoledzią. Jest to jeden z największych
ataków zimy w tej części Niemiec na str. 3 w artykule pt. „Zebranie
Zachodnich.
w J>rzędzalni".
(ik)

E. Taylor

~ond Invesunents", którego specjaliści uważaJą, że wspomniany l>rylant jest wyjątkowo rzadko spotyk;,„

nym egzemplarzem o takit!j wielk;;„
ści i przezroczystości, przystąpili do
\ntensywnych poszukiwań potencjalnych kupców,
m. in. w Stanach
Zjednoczonych i w krajach,
które
eksportują w dużych ilościach ropę
naftową. E. Taylor zamierza,
jak
twierdzi, przeznaczyć część uzyskanych ze sprzedaży klejnotu plenię
dzy na pomoc w budowie szpitala
w Botswanie.

KIESIE
W 40 dniu roJu
o godz. 7 .03,

szło

eszło

w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie 1tatusu
wo.jewody.
zacząJ
.działać
w codziennej praktyce kolejny
rządowy akt prawny, którego celem jest doskonalenie systi,mu
zarządzauia gospodarką w terenie zgodnie z celami, okreslonymi na VI i vn Zjeździe PZPR. St11nowi oo wyraz realizacji podstawowych założeń przeprowadzonej w ostatnich latach reformy terenowych
organów władzy i administracJi państwowej. Zmierza do umocnienia po·

Wszedł

•
•
w zyc1e

ki, kultury fizycznej, sportu i turystyki, ochrony środowiska, planowania
przestrz~nnego,
gospodarki l~śnej, gospodarki paliwowo-energetycznej
JU~terialowej, Kpraw wrznaDJOwych, . Obronności, oraz ładu i porządku
pu~?c~nego. Status okresla też zadama wojewodów w zakresie organizacJ1 1 uadLoru nad jednostkan:6 podporządkowanymi oraz nadzoru nad
terenowymi organami administracji państwowych stopnia podstawowego.
Wojewodowie kontrolują działalność Jednostek państwowych, spółdziel
czych. ~ organizacji społecznych, postulują niezbędne działania ora~ zapewmaJą tym Jednostkom pomoc w celu właściweJ realizacji Narodowego Planu Społeczno-Gospodarczego oraz planu wojewódzkiego i budżetu. Status przyznaje wojewodom uprawnienia kontrolne i opiniodawcze w stosunku do jednostek nie podporządkowanych radom narodowym.
Ministrowie I kit>rownicy urzędów centralnych, współdziałają z wojewodami w realizacji zadan resortowych i udzielają im pomocy.
Wojewodowie współdziałają z organami kontroli państwowej, sp'ółdziel
czej i społecznej w sprawowaniu nlldzOru nad jednostkami gnbpodarczymi, podporządkowanymi ratlom narodowym oraz jednostkami nie·
podporządko,vanymi, powiązanymi z gospodarką województwa.
Status określił odpnwiedzialnoSć wojewodów r>rzed wojewódzkimi ra•
darni narodowymi za rozwllj 1połeczuo-gospodarczy województwa, a 1-rzed

słońce

wzezajdzie zaś

o 16.38.

Apofonia. Cyryl

. w dniu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje następującą, pogodę:
zac.hmurzenie duże. Okresami
opady śniegu. Temperatura minimalna minus 8 st., ~ksymal
na minus 6 st. C. Wiatry sła.be
- północne I l>Ółnocno-wscbod
nie. Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 990,1 hPA (742,7 mm.)

1883 -

Ur. T. Duracz, clzlała.cz
ruchu robotniczego, prawnik zamordowany przez
gestapo w 1943 r.

1848 -

Ur. Piotr Chmlelowsk!,
krytyk l historyk literatury

1943 -

Zginął
zamordowany
przez hitlerowców Oleg
Kosze\Voj, działacz ,,Mło·
dej Gwardii".
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zycji wojewody, jako organu wykonawczego i zarząd:taJącego wojewódz·
kiej rady narodowej. Zmierza też do stworzenia wojewodzie możliwo~ci
USA poszuku- skuteczniejszego sterowania procesami społeczno-gospodarczymi
w tereme.
Je zbiornikowca greckiezo ,,GloStatus konkretyzuje t rozwija podstawowe zadania, uprawnienia i obobaJ Hope" z ładunkiem 160 tys. wiązki wojewodów, którzy działają Jako przedstawiciele rządu, organy
ton ropy naftowej. R"diotelel\"ra- wykona wcze i zarząrlzające wojewódzkich rad narodowych, terenowe
fista tankowca wysłał we wtorek organv adminbtracji państwowej 6topnia wojewódzkiego. \Vprowadzono
niektore nowe rozwiązania, zwłaszcza w sterze uprawnień koordynacyjSY'l'nał SOS
że stalek 1•"·nął "a
'1YCh i nadzorczvch. Ma to na celu stworzenie lepszych warunków do
mieliźnip niedaleko partu
Salem Rkuteczniejs~ego oddziaływania wo,iewodów
na realizację zadań sp~lecz
w stan;!' '.\-fassachusett~ (u riilnoc- no-gosporlarczycn umornienia ;eh odpowiedzialności
za rozwój regionu.
no-w<~lin~nich
wybrzl'żv
USAI. Dokument przewiduje możliwość ingi:rowania woj_e~odów w pr;r.YP~.dkach
niewykonywania
zadań
plano"ych.
megospodarnosc1,
złej
orgamzacJ1 praGd:vb:v wvlała sie z niego ro(la
,
nafto"'", byłaby to najwiek ·za lta- cy i innych niekorzystnych zjawisk.
Rozporządzenie szczegółowo określa zadania wojewodów w dziedziJ?-ach_:
tastr•fr ekologic:rna w historii że
opracowyw:mia i tl'ali7acji planów spo!ec~no-go~podarr;zych, pot1ty~1
glugi
·1orskie.i. Straż w Salem lnwestycyjnr.j, rozbudowy mrn~t,
budowmctwa m1eszka.m.o\ ego,
reahstracił
ł ączność
ze st11tkicm z zacji
iiolityki
mieszkaniowej.
gospodarki
żywno•cio'."'ej. . _zaopa·
powodu śnieżycy. Na statku zna.i- trzenia rynku i usług dla ludnoścj, drogownictwa. komumkac.h '· łącz·
ności, oświaty i wychowania, zdrowia i pomocy społeczneJ, kultury 1 sztuduje się 3-osobowa załoga,
Straż przybrzeżna

JAZAN-

ze strony Naczelnego Komitetu ZSL: STANISŁAW GUCWA, JÓZEF OZGA-MICHALSKI,

ZDZISŁAW T01\1AL, BRONISŁAW OWSIANIK;

--

Porozumiewawczej Partii I Stronnictw Politycznych,

ze strony Komitetu Centralnego PZPR: EDWARD GIEREK, HENRYK

J

Znacznie w '. eo :-.i s~c1ęścia daje
do c h n'ż osi~gnięcie
go.

dażenie

status wojewody
rządem

l prezespm Rady Ministrów - za przebieg realizacji zadań, okre!ilonych w Narodowvm Plań1e Społeczno-Gospodarczym.
Status wojewody· dotyczy również prezydenta mia•ta stopnia wojewódzkiego.
Rozporządzenie R'ldy Ministrów w sprawie statusu wojewoily, zostało
opublikowane w Dzienniku Ustaw PRJ. nr 2 z 3 lutego br.

'

- Jllam nadzieję , te nie wyk'>·
rzysla pa 11 trngoś. kto Lnajdujc so ~
w trudnej sy1uac.iil .• ,

A. Sadat zakonczvł

~~. ,~-~~~'"""w artykuly mleczarskie

prezyqenta Egiptu, Anwara Sadata
w Stanach Zjednoczonych.
dniu końcowe
Odbył on w tym
W styczniu br. spółdzielnie mlecz-...rskie odebrały od produCarterem,
spotka~ie z prezydentem
złożył pożegnalną wizytę w Kongreni.ż w
centów o kilkanaście milionów litrów mleka więcej
sesie I spotkał się jeszcze raz z
an~loglcznym okre&ie ub. roku. Najlepsze wyniki w tej d~ie
kretarzem stanu, Cyrusem Vancem.
dz1nie uzyskano m. in. w wojewód'lltwaeh krośnieńskim, chełm
W kolach waszyngtońskich obserskim (o 17-16 proo. więcej), a także w knkowskim, t.a.rnowatorów panuje przeltonanie, że l>ezbrzeskim, tarnowskim i zamojskim.
warozm<>w
wyniki
pośrednie
są
Egiptu
prezydenta
szyngtońskich
niewielkie. :;>adat. nie osiągnął, gdyż
nie mógł osiągnąc, dwóch celów. Nie
waszyngloń
s.prz.edana.kłonił admlr.!stracji
Już w pierwszym m.iesiacu te_go cze spożywamy dużo skiej do jednoznacznego i zdecydo- rok<u nastapiła dalsza popraiwa zao no o prawie 20 proc. więcej ruiż
dyskusji
w
wanego poparcia Egiptu
patrzenia ryilllku w airtyk1uły mlecz- w styczniu 1977 r. TII'Zeba zaś doz Izraelem, nie uzyskał też żadnych ne. Np. t·wairogów, kitórych
ze dać, że na przes.trzeni całego ub.
zobowiązań na temat dostaw amewizględu na ich wartości ociżyw- roku dostawy twaroi;Piw na rynek
rykańskiej broni dla Egiptu.
wzrosły o pOl!lad 10 proc. Powięk
zgodnie z obietszył sie także nicą spół.dzielni mleczal!'skich
. udział w ich pirodukcji tzw. seirwi:tów, ozyli twarogów zawierają
cych wszystkie przyswajalne przez
ludz'kd orga.nizm bial'ka mleka oraz
Z.iedmoczone twarogów Uustych.
Tymczasem Stany
Doniesienia z Addis Abeby móinnych
Wzrosły również dostawy
wojsk odrzuciły we w.torek nowa prośbę artykułów
wią o nowych sukcesach
mlecznych. W styczniu
etiopskich w walce z oddziałami Somalii o dostarczenie jej broni. br. masła dostarczono na rynek
armii somalijskiej. które wtargnę- Prośba ta została przekazana pre- o 15 proc. więcej niż przed rokiem
ły do pustynnej prowinc.ii etiop- zydentowi Jimmy Ca.rterowi przez w tym samym miesiącu, a śmietany
skiej Ogaden. Siły etio.psik.ie kon- szefa państwa egiipsikiego Anwara - o 16 proc. więcej. Spora jest rówserów twardych, prz,,:,
za- Sadata, przebywającego z wizyta nież podaż
tyinuowałv we wtorek akcje
czym część ich także stanowią serczepne wzdłuż d·rogi prowadzace.i w USA.
wity.
A. Sadat ujawnił we wtorek, że
z Hararu do miasła Dzidżiga, znaj
W bieżącym miesiącu mleczarstwo
i rozszerzy
uzbrojenia
dującego sie ieszcze w rekach So- Egipt dostarczył
produkowanych
ofertę
maJijczylków.• Lotnictwo etiopskie SPl!'Zętu wojskowego Somalii i roz- artykułów o kolejne wyroby, które
odsie.:z
na
wysłaJ!lie
z pewnośclą znajdą Wielu nabywców.
bombardowało pozycje wo.isk so- waża obecnie
ma11liSlkich oraz rch składy z pa- temu k•rajowi iednostek bojowych. Będą to sery twarogowe o różnych
liwem i amunicją, Siły somal~.j- Jednocześnie i:xrasa egiipska POd.ię smakach, wytwan;ane według nowych
nich
wśród
się
Znajdą
na receptur.pikantne,
skie znajdują się w odwrocie ze Iła kampa.nię propa.gandowa
jak np. „Starcpol.twarogi
strategicznego reionu wokół Ha- rzecz SomalH, apelując do innych ski", z dodatkiem papryki, krninku
l!'ar u, pośpiesznie podążając w kie- k>rajów airabskich o udzielenie jej i cebuli, twarożki czosnkowe, zioło
pomocy wojskowej.
serowe
pasty
pomidorowe,
runku własnej gra.nicy.
we,
o dłuższym okresie przechowywania
ponadto
się
Upowszechni
itp.
w sprzedaży popularne, głównie na
rynkach śląskim i poznańskim, twa. rogi „Harcerski" i „Parzony-Kminkowy", 1również z ostrymi przyprawami.
Nie poprzestając na tym, przemysł
mleczarski zamierza w następnych
Wczoraj ok. godziny 14 prze- mieszkainia. Na szczęście, U'ni1!:.nął miesiącach
dostarczyć na rynek rówchodnie wszczęli alarm, że płonie on poparzeń.
napojow mlecznież nowe rodzaje
Pr·zy p0mocy drabiny mechanicz- nych, a
mieszka•nie na .drw:im pietrze przy
serów twardych
także
osotrzy
ewakuowali
ul. Swierczewskiego 52. Gdy na ne_i strażacy
i pleśniowych.
rnieisce przvbyły pierwsze jedno- by z mieszkania na trzecim pię
stki, o_gień buszo-wał już po ca- trze nad P~onacy.m miewkaniem
,
,
łym mieszkaniu. a kłeby dymu Ze wzgledu na ogień i zadymienie
wydostajace sie przez_ oopękane klatki schodowej nie mieli innei
'
od gorąca szybv były tak gęste. możliwości opuszczenia zagrożone!(o ·
uniemożliwiały komunikację ~ieszkan_ia. Do. e?-'akUll;Cii lokatoże
,
kona ul. Swierczew- row strazacy uzylt s;pecJalnego
samochodową
sza. d-0 którego bezpiec2mie weszły
skiego.

I

Kontrofensvwa woisk etiopskich

0

wcentrum lodzi

pożar

Dramatyczny

Strażacy przystąpili

do akcii
w aphaitach tlenowych.
W płonacym mieszkaniu zmaleziono nieprzytomnego i ooparzonego
Mie~zys!awa P. Karetka Pogotoniezwłoczme
Ratunkowego
wia
przewieziono go do szpitala. Również do szpitala przewieziono mężczyznę, który zdążył o własnvch
siłach wydostać sie z płonacel(o
gaśniczej

POSIED ZENIE

Lepsze zaopatrzenie ,Przygotowania

i::vzie~~.y

i

wstały

opuszczone

Pożar ugaszono. Mieszikanie. skła-

Odwolame T Pietrzaka
ze stanow1'ska w1'cem1'n
spraw wewnętrznych

Prezes Rady Ministrów na W[liodające się z ookoiu z kuchnia.
sek ministra spraiw wewnetrznvcb
całkowicie się wvi:>aliło.
inspektorów odwołał <;loc. dr gen. bryg. Taustaleń
Według
Pietrzaka ze stanowiska
WKSP. nie ulega watpliwości, 1że deusza
Ministerpożar spowodowało nie wyłączone POdsekretarza stanu w
w
Wewnętrznych
pozostawione na stole stwie Spraw
żelazko
do pracy
z.wiiązku z przejściem
J Mieczysław P. jest z zawodu ikraw
I w sl.'U:ilbie zagranicznej.
(kt)
cem.

Centralnej Komisji Porozumiewawczej
rozbrojeniowej
do ••
ses11 ONZ

szego umacniania rangl rad narodo(Dokończenie ze str. 1)
aocjaza- wych w systemie demokracji
na roik bieżący, a zwłaszcza
listycznej oraz budowania autorytetu
pewnienie rozwoju produkcji prze radnych, jako działaczy, pełniących
znaczonej na potrzeby ryinku, na odpowiedzialne
społeczne
!unkcje
zaspokojenie potrzeb socjalnych i i obywatelskie.
na
zwrócono
uwagi:
Szczególną
usług,
W siedzibie ONZ kontynuuje eksportu oraz roz.szerzanie
przygotowanie l przeproprzy~otowujący zwiększanie hodowli, e!ektywniej- właściwe pierwszych
komitet
obr~y
Inauguracyjnych
wadzenie
grUintów rol- sesji nowo wybranych rad.
poświęconą sze wylkorzystrunie
specJaLną sesję ONZ,
kwestiom rozbrojenfowym. W cza- nych.
Określono zadania, zmierzające do
sie dyskuJ;jf wysuwany jest postulat położenia kresu wYŚCiO'owi szyokiego rozpatrzenia i realizacji
wyzgłoszonych w toku kampanii
"
. ,
z b roJen, popierania nowych htlcja- borczej wniosków i postulatów obytyw roz.bro.ieniowych, zmierzają- wateli. Wyrażono 'f>Ogląd, że cclocych do zakazu broni nuklearnej wym byłoby przedstawienie na Jed1 innych broni masowej zagłady. nym z najbliższych posiedzeń SeJmu
studiujących
W pracach komitetu bierze r6w- oceny wykorzystania wniosków, WYnikaJących z przebiegu wyborów do
nież udział przedstawic1'el p 1 kl. • rad
narodowych.
o s
Specjalna sesja ONZ odbędzie się I Omówiono również zadania partU
I stronnictw w pracy na rzecz dalW maju I czerwcu br.

Dodatkowo 1,5 mld$

dla

oecvzia

w środę,
Prezydent Carter
w roku finansowym 1979 admi•
nistracja wyasygnuje dodatkowo suw pomę 1,5 miliarda dolarów - staci stypendiów i pożyczek - by
Amerykanom
11omóc najbiedniejszym
w opłaceniu st\idiów wyższych Jeb
dzieci. W ciągu ostatnich dziesięciu
lat, koszty nauki w college•ach i na
uniwersytetach amerykańskich wzrosły o 7? pr.oc. Koszty z tytułu czeswynoszą
opłat
1 innych
ucgo
w college'u średnio 4.800 dolarów
w ciągu roku, a na uniwersytecie
~.soo dolaró~. Prezydent podkreślił,
\ze nawet wielu obywateli USA, należących. do klas średnich, nie Jest
w stanie sprostać wydatkom na
kształcenie dzieci w szkołach wyższych.

Po uprowadzeniu samolotu
czechosłowackiego

do RFN

fJ

v.

KonsternaCJ a w
0

skraJ'nie reakcvj'nych

J
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.....;.._ _ _ _ _ _....:...::_....:.._

kolach Europy Zachodn1·eJ·

dobne.go 'PrzestePStwa w październiku 1977 r„ ułartwiloby to prowadzenie waJ!ki z pkactwem pomiędzynal!'o
W•ietr:z.nym w skali
dowej.

Machinacje podatkowe

Wbre'W- logice - stwierdza dzien
nilk - w RFN wciaż wtrzymuje
się, że u.prowadzenie samolotu z
kraju socjal.istycz;nego nie ma nic
wspólonego z ter;roryzmem i dlatewymiar
zachodnioniemiecki
1!0
sprawiedliwości stosuje podwójna
teoria
mfare w tej kiwe&tii. Ta
oodkreśla
jest przyczyna - iak
że żadne spo„Rude Pravo'' soby walki z piractwem p0wietrznym nie dały dotychczas wyn:-,
ków. Dziennik stwierdza. że jedynym skutecznym środkiem. który zaipobiegaJby ewentualnym dalszym poirywaniom samolotów, bypiratów oowiełoby wydawanie
trznyich w celu należytego ukarania ich we własnym kraju.

A. · Sc1łżenicyna I w Szwajcarii

w
Prasa . szwajcarska ujawniła
tych dmac~ r~ec~y~ste przy<:Zyn;i-:
SzwaJca.r11
nagłego ~n.1kmęcia ze
Aleksandra
we .wr.zesmu 1976 r.
okaza.jak
~tóry
Soł'Z~mc~.a,.
w
zamieszkał
ło s1e pozn1eJ USA.• Po.wadem ucieczki b.Ylo jł!go
wobec szwaJCarskt<:h
zadłuzeme
władz podatkowyc;h wynoszące bhsko 2 ~In ~o.~arow.
pirzestąpcy Podat„KombmacJa
kowego polegała na tym. że cz.ęść
oo~eh funduszy przeznaczył

I

Narciarskie maratony biegowe
próba sił i charakteru
14 celnych strzałów polskich
W
piłkarzy w Jugosławii
Gdy wczoraj wieczorem redalccja s11ortowa PAP połączyła 5ię z hotelem „Eden" w Rovinj, polscy piłkarze, przebywający tu na zgrupowaniu, oglądali transmitowany z Neapolu mecz Wiochy - Francja.
Niedawno wrócili z 11\iejscowego
stadionu, gdzie rozegrali grę szkolną
z zespołem ligi okręgowej - Rovin.J„.
- Jaki wynik? - zapytano Jacka
Gmocha.„
- Efektowny - 14:0, ale nie rezultat był w tym sparringu. najistotniejszy. 14 naszych piłkarzy miało
okazję gry w warunkach zbliżonych
do meczowych, a słabszy przeciwnik
pozwolil nam · na pewne manewry
taktyczne.
- Kto zdobył bramki?
- Boniek cztery, Szymanowski, Kusto i Mazur - po dv.ie oraz Terlecki, Płaszewski, Iwan i Kupcewicz
- po jednej.
- w jakim składzie wystąpił poiski zespół?
- Rozpoczęliśmy w zestawieniu:
Kostrzewa - Sobczyński, Szymanowski, Zmuda, Płaszewski, Nawałka,
Bonlek, Kupcewicz, Kusto, Mazur,
Terlecki, w trakcie gry Nawałkę
7mienil Tyc, Mazura _ Iwan, a zmudę - Maculewicz„.
- Czy zawodnicy nie odczuli poważniej trudów tego spotkania?
- żadnych kontuzji nie było. . ale
kUku piłkarzy narzeka na drobne
dolegliwości, będące efektem ostrzejszych starć. Tak, jak po k:.iżdym
meczu.

Poznański

AZS

turnieju

,.A"

I

ligi

koszy-

kówki kobiet, µoznański AZS wyz Wisłą Kraków 78·71 (35·32).
punktów zdoby!y - dla
Najwięcej

grał

I

przywykliśmy.

- Program na najbliższe dni?
- Od czwartku - znowu codzienny cykl zajęć, a więc dwa treningi
- rano i po południu, odnowa biologiczna, kąpiel w krytym ba•enie,
zajęcia teoretyczne„. jednym słowem
wytężona praca„.

iuż mistrżem

W ostatnim dniu gdańskiego fmałowego

- Pogoda nadal dopispje?
- Jest nieco cilłodn!ej, ale bezdeszczowo. Program pobytu realizujemy bez zakłócel'i.
- Dalsze plany sparringów?
- W niedzielę spotkamy się z
Olimpią Lubljana, a potem wyjeż
dżamy do Kuwejtu, gdzie 15 i 16. bm.
rozegramy dwa spotkania z miejscowymi drużynami. Gospodarze zawarunki.
nam dogodne
pewniają
zabezpieczają przeloty, toteż zgodziliśmv się zagrać dwukrotnie w Kuwejcie.
- Jakie było zainteresowanie meczem Polaków?
- Spore, choć rozgrywany był
w malej miejscowości Rovlnj. Inter~sują się, jednak nami nie tylko kibice. DzlsieJszy mecz obserwował ~e
den z licznych wspólpracownlko~
trenera Helmut"! Schoen'.'· Ja!' wid~ć - rywale nie t.racą zad~eJ oką
zji. do zdobywania mformacii o polslnch pHkarzach. Ale do tego już

Polski

Tabela po gdatisk!m turnie.in:
2478-2140
49
201U-1772
45
2188-1987
4ł
2223-2052
4~

1. AZS Poznań
2. Spójnia
3. ŁKS
4. Wisła

AZS: Gumowska - 33. Komorowska
Do zakończenia rozgrywek pozostał
14 i Jergen - 13; dla Wisły: Januszkiewicz - 20, Wiązowska - H Jeszcze ostatni turniej w l"oznanlu.
i Kaiuta - 10.
Bez względ\ł na wyniki tego turnieju, poznański AZS ~był już miDzięki temu zwycięstwu, poznański
AZS zapewnił sobie tytuł mistrza strzostwo Polski.
Polski, bez względu na rezultaty maPRZEGRANA PABIANICKIEGO
jącego się odbyć jeszcze w Poznaniu
WŁOKNIARZA
ostatniego turnieju flnałowe_go.

-

W Olsztynie rozpoczął sii: ostatni
Spójnia
(36:26). turniej finałowy „ B" I ligi koszyzdoby- kówki kobiet. Wyniki pierwszego
19, Zagórska - 16
ły: Michalak i Stankiewicz - 10; dla ŁKS: Wołu dnia turnieju:
Olimpia Por.nań
Stal Brzeg
jewic1: - i8, Storożyńska - 16 i Gortat - H.
66:113 (27:~6).
Polonia Warszawa - Stomil Olsztyn
Początkowo Spójnia prowadziła wy73:80 (35:45).
raźnie, iednak dobra końcńwka LKS
Dedoprn wnc•7·1a do wyrównania.
Lech PoWłókniarz Pabianice cyci" ;,0 cc• n zwy~ięstwie punkty zdo(31:37). Najwięcej punktów
J,yh "r>''nia w ostatnich sekundach znań 67:76
mE'CZ'' \1i2no najskutecznieJszeJ za- zdobyły - dla Włókniarza· Bieniek
woc'" c·• Jd '!cl~ńsk!„go turnieju uzy- - 16, dla Lecha: Fromm - 23 i StęMicha lale z gdańskie· Spójni,
skała
źycka - 16.
któj-" zc'nhy!a 73 pkt.
W

drugim

spotkaniu,

Gdańsk wygrała z ŁKS 67:66
Najwięcej punktów dla Spójni

!
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Bajkowa jest sf'eneria zimowa w
wielu luajach europejskich
Bogato urozmaicony
organizowane są Jakuszycach.
od dawna
narciarskie biegi długodystan teren, specjalny mikroklimat, grusowe. w których startują ma- ba pokrywa śniegowego puchu, dosk·)szaleń- nale' przygotowane trasy oraz oko„białego
amatorzy
SO\VO
Ci, których o wiele bar- licznościowe upominki - czekają na
stwa".
pokonywanie wszystkich uczestników tegorocznego
dziej satysfakcjonuje
na dwóch deskach górskich ostę „Biegu Piastów''.
Nie pozostaje więc nic więcej, jak
szusy z Kasprowego.
pów, anitell
amatorów biegów
Do takiego słusznego wniosku do- tylko zaprosić
szli ci Polacy, którzy mają za sobą narciarskich do Jakuszyc. Zgłoszenia
Wydział
przyjmuje
starty w stawnych maratonach bie- do 20 lutego
Kultury Fizycznej i Turystyki Urzę
że wymienimy
gowych na śniegu,
tradycyjny „Bieg Wazów" w Szwe- du }Vojewódzkiego w Jeleniej Gó(wrób)
cji, doroczne zawody biegowe „Mar- rze.
clalonga" we Włoszech. czy też nie szukając daleko - podobne zawody w Czechosłowacji. Oni tet byzorganizowanego
inicjatorami
li
przed dwoma laty pierwszego w na_Drugą jubileuszową imprezą orgaszym kraju „Biegu Piastów" w Ja~
łódzkich działaczy
mzowaną przez
kuszycach.
z okazji przypadasamochodowych
styczniowych zawodów
W czasie
50-lecia istnieroku
tym
w
jącego
niżej
dziennikarzy,
narciarskich
bE;Łódzkiego
podpisany miał okazji: przemierzyc nia Automobilklubu
t7'w. konrzędu
z
już
trzeci
dzle
już z
trasę tegorocznego trzeciego
samochodowej „Sniejazdy
rzi:du „Biegu Piastów" w malowni- kurs
czo położonej miejscowości Karko- żynka-78".
tegorocznej
pierW1Szej
tej
Trasa
się w
odbędzie
noszy. Impreza
Jak zimowej imprezy samochodowej wiepierwszą wolną sobotę marca.
Aleksandrów,
przez
Łodzi
z
dz!~
nas dyr. WKFIT w
poinformował
Zgierz, Stryków. Na prawie 100-kiGórze, J. Swiniarski Jeleniej
rajdu
„Bieg Piastów" jest powszechnie do- lometrowej trasie uczestnicy
narciarstwa biego· będą mieli do pokonania m. in. 4
stępną imprez"
wego. Mogą w nim uczestniczyć za· próby· zręcznościowe, dwa samochooraz
specjalne
giganty
równo za wodnicy, jak i !}le zrzesze- dowe
impreza
bamo.wania.
ni, zakładający narty parę razy do sprawdziany
przeprowadzona będzie w niedzielę,
roku. Pisząc o biegu w Jakuszycach, 19
lutego.
namawiamy do niego tych w~zyst
'do 13 bm przyjmuje
którzy
Zgłoszenia
klch amatorów narciarstwa,
u1. Tuwima
spędzać będą marcowy urlop w tym Automobilklqb Łódzki,
(w)
15 (tel. 359-25).
malowniczym rejonie Karkonoszy.
/
W Jakuszycach motna będzie star(w zależności od kategorii
tować
wieku) na dystansach: 3, 18 i 40 km. ·
Nie jest to wysiłek przekraczający
sprawnego człowieka.
sil:y średnio
ktory choć parę razy w życiu miał
.
4 w
narty na nogach. Jak się oblicza.
czterdziestokilometrowy dystans mo1 siatkówkf1eczu . o mis~:zostwo I ligi
. kobiet, Wisła pokonała
na pokonać bez przysłowiowego wy·
pruwania żył w czasie 4-5 godzin w Krakowie tarnobrzeską Siarkę 3;0
bardziej. że w Jakuszycach (15:10, 15:12, 15:11).
Tym
4 W. Fibak zakwalifikował się do
trasy są łagodne, nie wymagają one
Smlało można n rundy mi~dzynarodowego turnieju
doskonalej techniki.
znakomity ~emsowego w St. Louis, wygrywaiż jest to
sh.vlerdzlć,
'.'bieg po zdrowie". Organizatorzy .1ąc z H. Glldeme1sterem 6:3, 7:1. Po1mprezy . równie. serdecznie i ciepło lak rozstawiony jest z n a.
4 Szachowego Oskara j ż
J?Ode~muJą na:rciarzy wyczynowców,
u po raz
d b 1
iąt
Jak i prawdzlwych amatorów 'trakradziecki arcymistrz,
tujących udział w bieitu jako re- ~. i'tar~o"wy
·
·
4 Slalo~ s ee· aln
specjalne polaks, przygotowując
mieszcze!'ia gd'tie motna się ogrzac, do narclarskleg~ /uc":i~~'u za~~=~
wyprze:
l'ellen,
P.
Francuzka
wygrała
coł
~Jeść
~f:e?ra~ w s1>0>rtowy str6J.
dzając L. Solekner (Austria) i Serrat
P ego.
(Francja).
4 Polska zawodniczka M. Piętoń
wywalczyła piąte miejsce w slalomie-gigancie na Uniwersjadzie w
Szpindlerowym Młynie.
4 W Tampere odbył się między
W Neapolu rozegrany został towapaństwowy mecz w hokeju na lodzie,
rzyski mecz piłkarski Włochy Fr.ancja. Spotkanie zakończyło się re- w którym Szwecja pokonała Finlandię i:1 (0:0, 2:1, 0:0).
nusem 2:2 (2:0). Bramki zdobyli '4: W pierwszym meczu półfinało
dla Włoch: Graziani - a iw 13 min.
ligi
pucharu
piłkarskiego
z karnego i w 22 min.), dla Francji: wym
Bathenay w 52 min. i Michel Plati- angielskiej, Liverpool wygrał z ArseWidzów nalem 2:1.
ni w 81 min. z wolnego.
· wystąpią
4 W towarzyskim meczu piłkarzespoły
Oba
tys.
90
uległa
Legia
warszawska
w argentyilskich finałach mistuostw skim,
świata w l'rupie I i spotkają sł• se w Atenach reprezentacji armii grec0:1.
klej
Plata.
del
M-r
w
czerwca
sob" z

Samochodem wśnieżn~ ~al

0

I w s"f.ócie

Włochy

zo,rnie na cele humanitarne uwalniając je tym samym od ~POdat
kowa1nia. Kiedy sie jednak okazało, że fundacja ta została z.użvt
kowana na cele prywaitne, nałoio
no na niego odpowiednią kontirybucie podatkową.
Ujawnienie nieuczciwych rńachi
na.ej.i Sołżenic}'na WY'Wołało ełębo
ka. konsteirnaJCie w skrajlllie reaikcyinych kołach Europy Zachodniej
które _go „wylansowały" jako je~
dnego ze swych eksponentów.

----

sesja nowej MRN
/

\V niedzielę kolejny sparring w Luhljanie

ogłosił

że

frankbezpieczne przeS<tępstwo
'.
.
·
ck'
u~ 1 wymiar spraw1edhwości nie
spieszy się i nie z<l!jmuje zdecyS<tanowiska. w ciągu
dowanego
czterech miesięcy, od uprowadzeToupalika i
nia samolotu P'!'Lez
· .
·
R Vl zk
·· k c · ovą nie wme:s 10".1° przeciw 0 nnn alk.tu oskarzenia.

Naiwiązując do sprawy UJp.rowa-1
6 bm do RFN z ho
dzonego
. c ee . ·
.
słowackiego samolotu. pasazers~1ego: le~ącego z Pragi do Berlma.
dz1enn1k „Rude Pravo" przyoomina dwa W'Cześniejsze te,go rodzaju
pr.zypadki i pisze, że l(dyby władze zachodnioniemieckie zgodziły
&ię na wyda•nie Rudolfa Beczvasamolot
urprowadzil
ra, który
CSRS w październiku 1976 r„ oraz
Ruzeny
i
Vlasmila Toupalika
podokonali
którzy
Vlozkovej,

Cartera

J.

(Dokończenie ze str. 1)
ny Sr_odowiska~ ~opatrzenia, ProWydukcJi . Roli:ei. i . Usług.
chowania, ~wiaty i K~tury oraz
P.raw 1 Porządku
Prze~trzegama
Publicznego. Przyięto rei;tulamin i
plan pracy MRN na rok bieżący.
W toku obrad podk·reślono wysoki udział mieszkańców w wyborach. co stanowi wyraz aprobadeklaracji
!,y społeczeństwa dla
że
wyborczei FJN. Stwierdzono,
Konferenuchwały II Krajowei
Sejmu
C" jj PZPR, ostatnia sesja
wykazały rosnąca role rad stoi:>nia
podstawowego. Dlatego też wiele
w obecnej 4-letniei kadencji zależy od samych radnych. którvch
!)raca powinna przyczyniać się do
rozwoju miasta.'
Przyjęty plan sp0łeczno-gospoda.r
czego rozwoju Piotrkowa - jak POd
kreślił w swym wystąpieniu prezydent Antoni Sokalski - zakłada
m. j.n, wzrost wartości sprzedaży
produkcji i usług o 'll,2 proc. W
porównaniu z rokiem minionym,
ponastąipi oowiąkszenie m. in.
3,5
wierzchni sklepów o dalsze
tys. m. kw„ przekazane będą pai
wilony m. in. l)l'ZY Belzackiej
ot.rzvmaia
Łódzkie.i. Mieszkańcy
blisko 1,3 tys. nowych mieszkań,
3 przedszkola.

I

~

Te ambitne zamierzenia w rozwoju stolicy województwa zależeć
beda w znacznym stopniu od radnych, ich aktywności, zaangażo
pracy
wania, czerpania w swej
mądrości z konsultacii z mieszkań(kaw.)
cami Piotrkowa.

4 G_odz. 8.40. Na ulicy Konstantynowskiej przy al. Unii kierowca
„Fiata" LDA 2010, Jerzy M. potrącił
na Jezdni pracownika
pracującego
który
MPK, Stanisława Z„ lat 59.
z urazem głowy przewiez10ny został
do szpitala.
• Godz. 10.00. W Głownie na skrzyuUc Sosnowej i Wojska
żowaniu
Polskiego kierowca „Warszawy" F'X
7452 Edward K„ jadąc nieostrotnie
wjechał na chodnik, gdzie potrącił
Genowefę D„ lat 42. Piesza doznała
urazu głowy i przebywa w szpitalu.

4 Godz. 10.45. Jadący samochodem
„żuk" IF 3264, Paweł B. wpadł na
ulicy Nowotki w poślizg I uderzył
Pow stojącego „Forda" 9802 IO.
iazdy zostały uszkodzone. Straty ponad 10 tys. zł.

Na skrzyżowaniu
- Narutowicza zaw tra_mwaju linii 1/9 KazlW zakładach Dużego Lotka z dnia nuerz s„ ktorego przewieziono do
pogotowia. Zatrzymanie ruchu n11
5 lutego 1978 r. stwierdzono:
tym odcinku trwało 25 minut.
LOSOWANIE I: 1 rozw. z 5 traf.
4 Godz. 12.45. Na ulicy Wojska
prem. - 1.000.000 zł, 35 rozw. z 5 trat.
36.000 zł, 4.025 rozw. z 4 trat. Palsklego 126 kierujący samochodem
zwykł. „żuk" ~S 9922 Andrzej D„ jadąc nle- 473 zł, 93.898 rozw. z 3 traf, ostrożme, wpadł w poślizg i uderzył
2a zł.
w „Jelcza" 4437 IO. Pojazdy ulegry
LOSOWANIE Il: 1 rozw. z 6 traf. uszkodzeniu.
- 1.000.000 zł, 35 rozw. z 5 trat.
58.500 zł, 3.076 rozw. z 4 traf.
4 Godz. 14. W Pabianicach (Mały
1.009 zł, 64.311 rozw. z 3 traf. - 64 zł. Skręt) kierowca „Warszawy" TAXI
FA 3394 Andrzej L. niewłaściwie wyMAŁY LOTEK
zderzenie
spowodował
przedzając,
Oba
z samochodem „Ził" FX 1491.
I LOSOWANIE
pojazdy zostały uszkodzone. Straty
10 tys. zł.
3-9-10-24-30
4 Swiadkowie wypadnięcia kobieII LOSOWANIE
ty w wieku około 80 lat z tramwaju
44ź4, a zwłaszcza osoby udzielające
1 - 2 - 15 - 17 - 23
proszeni są do WRD
JeJ pomocy,
MO, Łódf, ul. W. Bytomskiej 60,
Nr banderoli: 239ł
tel. 715-86. Wypadek miał miejsce
~czor"!J o godz. 5.30 na skrzyżowa
EXPRESS LOTEK
niu ulicy Ogrodowej z Nowomiejską.

Komunikat „Totka"

19 -

25 - 35 - 36 -

ł'l

4 Godz. 12.30.

ulic:

sl~bł

Kilińskiego

I

(eh)

W dniu T lutego 1978 r. odszedł od nas na zawne
nasz l\fąt, OJclee, D.tia.dziuj i Pradz:ia4zhd

najukochańszy

""' S. ł P.
f1RAJN1CISZ\SI{ MAl~CINKOWSKI

Francja 2:2

emeryt MPK
Wyprowadzenie drogich nam zwłok nastąpi w dniu 10 lutego br.
o gcdz. 15 z kaplicy cmentarza rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej
Poz~stawił w głębokim smutlmt

j

ŻON~.

CORKI, SYNA, SYNOWĄ,

ZIĘCIOW

WNUKI

'

„

DZIEŁO

Teodor Duracz. syt11 rowstań
na
ca 1863 roki\l, u.rodził sie
Ukrainie w 1883 roku. Wyikształ
w Charkowie,
cenie zdobył
gdzie ukoń.cz:Ył Wydział Prawny tamtejszego uniwersytetu.
Urodzony i wYChowany oaza
granicami ojczyzny. wyniósł z
domu przywiaza.nie do kiraju i
tradycji polskiej. Duracz wany przede wszyst.kim jako obrońca w i ęźniów p01itycznych,
był iednvm z tych intel.igentów eolskich, którzv bez wahania stanęli po stronie klaz
sy robotniczej i w.vtrwali
nią do końca.
Teodor Duracz w 1919 r. 'rozpoczął działalność iako adwokat i w c i ągu 20 lat oriianizował obrane działaczy rewolu~yi nych. Prowadził sorawy najczołowych
trudniejsze. bronił
POiskich komunistów. Wystimował iako obrońca m. in. w orocesach T. Dąbala, W. Hibnera,
działaczy
Kniewskiego,
W.
Dał się
(1931).
PPS-Lewicy
poznać jako płomienny obroń
ca praw ludzkich i obywa~cl
skich.

MISTRZA CHWALI

16 stycznia opublikowaliśmy na naszych łamach artykuł noszący tytuł DZIBŁO ~USTRZA CHWALI. Inspiracją. do jego napisania były dwa obszerne listy czytelników - mieszkańców bloku 314 przy
ul Marchlewskiego 47 na Retkini. Pierwszy z nich nadszedł do redakcji 16 grudnia 1977 roku, drugi
zaś 4 stycznia roku bieżącego, W sumie listy te podpisało 14 lokatorów, którzy nie mogli dłużej znieść
kłopotów, jakie ich spotkały. W bloku tym wystą.piło dużo różnych niedomagań, takich, jak: nieruchoma winda, brak ciepła i wody, woda ciepła dostarczana byla sporadycznie, piwnice zalewane
'
przez nieczystości.
Lokatorzy wskazywali ta.kże na częste przerwy w dopływie energii elektrycznej, na źle działające
które 1 stycznia zapaliły się w jednym ze zsypÓw.
śmieci,
uprzątane
nie
anteny telewizyjne, na
a także i na to, że pożaru nie można było gasić, bowiem w całym budynku nie ma zaworów przy
mstalaCJI przcmwpożaroWPJ.
Na koniel' lokatorzy owego bloku skarżyli się na trudności w docieraniu do domu, z powodu złe
go stanu istniejących dróg, błota I kałuż.
W obu listach jest także mowa o wielu innych, drobnych usterkach, które, choć nie doklM!zają.
wszystkim. dotyczą. bowiem poszczególnych lokali, to jednak są. niemniej uciążliwe i wyma~a.ia
od lokatorów wielu wysiłków, straty czasu i za biegów, aby mogli się oni ich pozbyć.
Przedstawiciel redakcji pojechał do tego bloku, sprawdził wszystko to, co w Ustach było naµisa_nc, rozmawiał z lokatorami, wysłuchał skarg. a także wyjaśnień przedstawiciela spółdzielni mie~zka
niowej, a że wszystko, co napisali udręczeni lokatorzy potwierdziło się, powstał tamten artykuł.

Wydawałoby się, że po ujawnieniu tych faktów,
otrzymamy rzeczowe wyjaśnienie, że usłyszymy
choć jedno słowo: przepraszamy, bądź; też dowiemy się, co zostało zrobione. by zapobiec podobnym
„wpadkom" w przyszłości. Nic takiego się nie staod
Mimo iż otrzymaliśmy dwa pisma
ło.
dwu zainteresowanych - Łódzkiego Kombinatu
Budowy Domów - jako głównego wykonawcy
i od Spółdzielni Mieszkaniowej „Polesie''.
Dyrektor ł,KBD - inż. Wiesław Bogdanowicz
pisze: „.„ Teren wokół budynku został zniwelowany, ułożono chodniki, wykonano asfaltowy dojazd„.,
a wię_c krytyka w tym przedmiocie jest .dla nas
co naJmniej niezrozumiała„.".
dyrektora dis techniczno-eksploatacyjZastępca
nych RSM „Polesie" - mgr inż. Tadeusz Pawelec
ma zaś inne zdanie i pisze: .,.. Zła jakość dróg
dojazdowych i chodników spowodowana jest tym.
że w sąsiedztwie bloku 314 prowadzony jest dalszy proces inwestycyjny budowy bloków mieszkalnych. Ruch ciężkiego sprzętu budowlanPgo oraz
transport materiałów budowlanych, nie pozwala
na utrzymanie w obecnej fazie dróg i chodników
w należytym porządku.„".
Lokatorzy zaś pisali: „.„ Radzimy zaopatrzyć się
w wysokie kaloszę. I jeszcze jedna prośba: moźe
wojsko wypożyczy nam amfibię, abyśmy mogli docierać do naszego bloku„.".
Dalej, w liście ŁKBD czytamy: „„. W trakcie
była
odbioru, instalacja elektryczna i sanitarna
kompletna i szC'zelna. Do tej pory nie mieliśmy
interwencji ze strony spółdzicłl1i, ani też lokatorów w tej sprawie„. Po zasiedleniu bloku. częscio
wej awarii uległa instalacja osiedlowa wodno-kanatychmiast interweniował
nalizacyjna. ŁKDD
ŁPRI (tele;oc z 20 grudnia ?977 r.)„. Jednocześnie
okazało się, że przewody przyląezające blok do
sieci osiedlowej, również zostały za~chane„.".
Przedstawiciel spółdzielni natomiast pisze: „„. Dru&im z poruszonych tematów, jest woda 'Ił' piwnicach. której przyczyną. występowania b,·t!W zauchanie na 11rzyłacz11 kanalizacji. Intt>rwencja z nuzej
strony spowodowała usunięcie awarii i problem ten
obecnie nie istnieje„.".
14 stycznia. w 52 dni od momentu zasiedlenia.
piwnice w tym bloku były jeszcze zalane.
„ .., Windy zostały wykonane przez naszeiro podwykonawcę ZVD, odebrane i dopuszczone do użyt
kowania prZC'Z ROT, jako w pełni sprawne••• Przypuszczamy, że awarie.„ powstają na skutek niewłaściwego zasilania w energię elektryczną„." zawiadamia nas ŁKBD. Tymc~asem dyi•ektor spół
dzielni mieszkaniowej pisze wręcz: „,... Przy odbiorze stwie-1zono, że budynek jest zasilany w enera nie
gię elektryczną. instalacja prowizoryczną,
kablem z przewidzianej w dokumentacji stacji
awarie
że
się„.,
Okazało
transformatorowej nr 96 •••
związane z przebiciami kabla oraz pracochłonne
prace związane z loka.lizacją. uszkodzonych miejsc,
przedłużały okres uruchomienia i podłą.czenia stacji pod na~ięcic •.•".
Lokatorzy nazywają to prościej: „„. ~rak \(r~ndy
(często stoi nieczynna) oraz kilkakrotme w cu\gu
dnia brak prądu w mieszkaniach„.".
Centralne ogrzewanie było w pełni
ŁKBD:
sprawne, jednakże„. nieznany sprawca zakręcił
wszystkie zawory„. Po odkręceniu zaworów nie
mamy interwencji w tym przedmiocie••. ".

'v

„„.

•
•
Prawo I• zyc1e
skupu
planu
- Nie wykonaliśmy
powiedział
ziemniaków-sadzeniaków
dyrektor oddziału Centrali Nasiennej w
Opocznie do kierownika działu plamitacyjneiio.
Nie wykonaliśmy? A ile tego było?

•

•

•

W ŁódzJkim Przedsiębiorstwie Nasiennym „Centrala Nasienna" - Oddział w
Opocznie planowany zakup ziemniakówsadzenia•)tów na rok 1975-76 ze zbiorów
w
1975 r. ustalony został w bilansie
wysokości 4.205 ton. Jesienia zakupiono
3.022,5 t., wiosną zaś 629,9 t. Z prostego rachunku wynikało. że t>larn nie :i.ostał wykonany„.
tylko
NiewYkonanie planu jest nie
To
plamą na honorze przedsiebiorstwa.
jest zresztą na.imniejszvm złem dla iego pracowników, bo w większości WYpadlk ów szacunek dla dobrego imienia
swo.iei firmv stymulowanv iest u nieb
Premią
osobiście odczuwaną korzvścią za wykonanie i przekroczenie Planowanych :i.adań.
Dyrektor i kierownik „Cen·t rali Nasiennej" w Opoc7.nie nie mieli za1niaru ponosić żadnvcb konsekwencji z tytułu niewykonania planu skupu ziem'Zll'obili? Skory gon iaków. Cóż więc
wa I i wvniki skupu i oto w sprawozdaniu i.nalazły się następujące dane: <;kup
wykonano w 100.5 proc „Dosypano" brawiokujące ;ony do ie.~iennego i do
sennego sku;pu i soorzą.d.zono f i k c Y i578
n ą d o k u m e 11 t a c i e "la około
ton .
p-rzf'z
Taka „poprawka", wydumaina
k ierownictwo odd!liału pociągneła za sobą lawine nastę1>Stw Po pierwsze, trzeba l)yło sporządzić dowody przychodu ;
rozchodu owvch ziemniaków. Nie spadłv
oochodzilv
one orzecież z nieba . lecz
rzekomo od rolników Po drngie - trzeba było .,wymvślić" dostawców. po trzecie·skoro dostarczyli. to należy im sie zaplata, w wvnkośc·1 różnicv cen miedzy
sk•ttpem a sprze<lażą. Po czwarte wresz-

LokatO;l'zy: „„.Ani dnia 28, ani 29 nie było włą
czone centralne ogrzewanie. Dopiero 30 listopada
po obiedzie włączono ogrzewanie, wody nadal nie
było ••• ".
i przyczyna pożaru
Okoliczności
ŁKBD:
w zsypach jest nam nie zna.na, natomiast zarzut, źe
instalacja przeciwpożarowa nie została. pod!ą~zona
do sieci świadczy tylko o braku znaJomosc1 zagadnieni~ przez autora„., ponieważ jest to.„ ,.instalacja sucha" służąca wyłącznie dla straży pożar
nej do podłączenia motopompy„.".
Lokatorzy: „„ Pożar ugasili lokatorzy wodą,
przynoszoną. w kube~ach _z miesz.ka~, b? w inst~
lacji przeciwpożaroweJ, ktora znaJdUJe się na. kaz·
dym„piętrze, brak zaworów, a tym !iamym 1 wody„ ••
I tak można by w nieskończoność. Ale nie o to
przecież chodzi, by porównYWać wypowiedzi róż
nych zainteresowanych stron. Uwagę szczeiiólną
w liście dyrektora inż. Wiesława Bogdanowicza
zwraca ton, w jakim jest on sformułowany. W Iiś
de tym czytamy: ,,„. Rzetelna i słuszna krytyka
pomoże nam„., ale krytykanctwo przeszkadza i nie.Potrzebnie wprowadza zdenerwowanie i złą atmo-

W okresie okupacji hitlerowpracował nad utworzeskiej
niem ośrodka inteligencj.i lewicowej. Był współza-łożycielem
PPR i członkiem jej KC. Teodor Duracz 38 lat nieustannej
którą
działalności POlitycznej,
zaczal w carskim wiezieniu w
zorganizowanie
1905 rok1u za
strajku chłopskiego - zakoń
czył na Pawiaku w 1943 roku.
Nie doczekał dni. o które walgesta1oow7!giirlął od
czył skich tortm.

„...

.

.

/1braniellB(lillni

sferę.

„. Prosimv o zamieszczenie "'-" prasie odpowiedniego sprostowania.„ i niewprowadzanie opinii publicznPj w błąd".
Kiedy 14 stycznia przemierzaliśmy piechotą ws:zystkie stopnJe schodów, od pairteru i piwnic, aż po
11 piątro, nie spotkaliśmy nigdzie ani jednego wyłącznika światła. Stopnie sćhodów wyłożone są popękanymi płytami, a w drzwiach oddzil'c'lających
klatki schodowe od korytarzy brakuje zamków. Ze
schodów wpada sie w zagłębienia. bowiem dot:ychczas nie są wyrównane poziomy miedzy płytą
prefabrykatów schodostropową, a krawędziami
wych.
Wszędzie spotkać można coś, co urąga poczuciu
estetyki i pojęciu dokładności wykonani11. choćb.'{
szpary pod drzwiami do zsYP6w„. koro jest talt
dobrze, jak to chce nam sugerować w.Ykonawca,
,
to dlaczego jest tyle braków?
Znana nam jest stara zasada. że na.ileoszą obroną jest atak. Najłatwiej jest w pierwszym pory~
wie napisać list, w którym sie zawrze wszystko
to, co pod wpływem pierwszego impulsu można
Krytyka bowiem nie
pomyśleć o krytykującym.
jest miła dla nikogo. Ale to, co napisano na temat tego jednego bloku, oznaczonego numerem 314,
nie przekreśla znanej prawdy o 50 tys. innych,
zbudowanych przez ŁKBD izbach, na co powołuje
się dyr. Bogdanowicz. Wiemy też, że przy tak szerokim froncie robót, jaki posiada LKBD. mogą
powstać niedomagania. Żle jest jednak, kiedy owe
niedomagania, wychodząc na jaw. wzbudzają l!niew
przedstawicieli przedsiębiorstwa. tak Jakby znajdowali się oni poza zasięgiem kontroli społecznej,
jakby stanowili państwo w państwie.
Sztuką nie lada jest umieć przyznać się do błę
du. Ale też trzeba mieć dużo odwagi, by wbrew
faktom twierdzić, "że sprawy nie było i nie ma.
że
Trzeba mieć dużo odwagi, by założyć sobie.
atakiem i inwektywami, rzucanymi na różne strony, uda się przekonać lokatorów bloku 314, iż nie
mają oni racji.
H. ZAWIRA

cie - skoro plan jest przekroczony, t.o
kierownictwu i pięciu specjalistom należy się prowizja.
fałszowania
~uchomiono mechanizm
prawdy. Zwołano naradę. Nie wszyscy
specjaliśc.1 pla.ntacyjru wiedzieli jak się
mają do tego zabrać, w iaki soo.sób sporządzić fikcyjną dokumentację. KierO'Wwyipadkach
nik 9auczył ich. W kilku
własnoręcznie spa.rządził wzory i wremieli
czył je podwładnym. Specjaliści
opory co do tego trybu P<>1>-iepowaillll'1.
ale dyrektor uspokoił ich. Zl'eSzitą ~
nich - dyrektor
z
zdaniem jednego
wierny był zasadzie, że każdy środek i
aby tylko
dz.iała.nie jest dopuszczalne,
planu
wvkonanie
wvkazać
je.dostce nad.rzę,dnej.

Dyrekto'I."

zrobił

jedno

zastrzeżenie:

znajdan ie
dokumentach,

od rolników. któr.vch nazwiska

fikcvinych
się na
wolno brać żadnvch korzyści majątko
wych. aczkolwiek owi rolnicy będą mieli
dopłaty PO 40 złotych od kwintala.

Nie W:>ZY\SCY l)I'zejęli się tą wskazówka. Sporządzili fałszywe dokumenty, star
szy referent ha.ndlowy do spraw ubrotów doliczył rolnikom odPOWiednie dopłaty i wystawił polecenie dla określo
nych banków spółdzielczvch na dokonanie wypłat. Rolnicy ot·r zymali i pobrali
wpisano
o;en 1adze. względnie doołaty
im na ooczet zadłużeń. Autorzv dokużądzy
mentów nie ooanowah iednak
koorzyspo- „: nia sobie dodatkowych
dwaj inspektorzy olantacyjni w
rzvści
siedmiu w~ oadkach PObrali od rolniików
łapówki 7.o wstawien ie ich nazwisk do
·•itów
fikcyin' ·,
Konsek. . . Je tych machinacji są wiellia.tyityki.
lorakie: fahzywe dane do

taklm
„Chcemy lepiej żyć - musimy lepiej pracować"
stwierdzeniem zakończył Stanisław Stańczyk swoją wypowiedź
na zebraniu oddziałowej organiza<Jji partyjnej przędzalni śred
Baiwełnianego
nioprzędnej Widzewskich Zakładów Przemysłu
im. I Maja. l\lyśl ta była niejako motywem przewodnim oży
wionej dyskusji, w czasie której członkowie partii zastanawiali
się nad tym, co i jak robić. aby ich pra.ca była jeszcze lepsza,
jeszme bardziej wydajna. Wszyscy rozumieją, że od dobrej
pracy każdego Polaka zależy poziom życia społeczeństwa, a le·
piej żyć pragnie przecież ka-żdy.

- W Lodzi modernizuje sil) wieW czasie zebrania (wiele takich
odbywa .sill teraz w zakładach pra- le zakładów - mówił Jerzy Króprzędzalnia
Nasza
W i esław l ikow;;;ki.
cy) I sekretarz POP Otrzymujemy supern.owoi.a- także.
mówił na~ Uirtej z
la
'f
dania, wynikające z J>QStanowień czesne n iedoprzędzarki, z których
Partyj- IO jest już w ruchu. Przy prawi·
ll Krajowej Konferencji
nej. W odniesieniu do przemysłu dlowej obsłudze maszyny te gwalekkiego, do zczególnie ważnych rantują dostarczenie luksusowego
Gdy go otrzymamy,
należy podno.szen ie jaltaści wyro- półproduktu.
bów i dostosowywanie ich do ros- lżej będzie pracować na przędzar
zwięk- kach obrączkowych. Ale co sil) za
rynku,
nących wymagań
poprzez tym kryje?
szanie produkcji m.in.
niezwykle
Nowe maszyny są
lepsze wykorzystanie czasu pracy
i lepszą jej organizację, oszczęd- c:zule, wychwytują każde zgrubieDlatego też najważniejszym
ność sttrowców, materiałów, paliw nie.
zadaniem jest przestrzeganie reżii energii.
poczynate• zadania dotyczą mu technologicznego Wszystkie
im. 1 Maja. jąc od oddziałów wstępnych, każ
także za.logi WZPB
się zryodbija
jest deficyt dy bowiem błąd
W kraju odczuwany
Każda do- wem na niedoprzędzarkach. śred
przęd.z bawełnianych.
ma teraz
techni=y
datkowa tona oznacza zmn1e1sze- ni dozór
nie niedoboru, ogramczen ie kosz- trudne zadanie: do obsługi niedotownego importu. Każdej doby w przędzarek powinien wybrać najprzęd.zalni średnioprzędnej produ- lepszych ludzi. Muszą oni zdawać
kuje sję 1.400 kg orzęclzy więc..-ej sobie sprawę z tego, że każdą nieniż w ro~u ubiegłym . .. Dzieje . się dokładność odczuje ich koleżanka.
jeszcze w
Nowe maszyny są
tak dz1ęk1 modern1zacJ1 wydztalu
i :wzmstow! wydajnOSCJ pracy: N~~ trakci~ prób, kobiety uczą ~il) je
bh U• .1niki.
poznają
tem~t modern1Lac11 \obsługiwać,
dziwnego, ze
ba_rd2l0 .~zęsto pode1rnowany był w Uj!lwniły s~ę pier.vsze. usterki.
Mow1la o nich Ana-;taz1a Cis1ek:
dyskusJ1.

dwieście kilkadziesiąt tysięcy złotych wy
płat dla rzekomych dostawców, prowidla
zje za rzekome wykonanie planu
pracowników i„. śledztwo w owej sprawie, zakończone wniesieniem do są.du
przez Prokuraturę Wojewódzka w Piotrkowie Tryb. aktu oskarżenia przeciwko siedmiu osobom, które owe machinacje przeprowadziły.

•

•

W 1976 roku około 64 procent .i ednostek sprawozdawczych oodało niepra·;v.
wykonadziwe informacje na temait
to
nych przez siebie zadań. (Dotyczy
m.in. wykonania inwestycji mieszkazwierząt).
pogłowia
niowyx:h i stanu
Główny Urząd Statystyczny w informa1; ii
do Prokuratury Generalnej oo . wierd7.U

stosunkowo wysoki procent nieprawidło
potrzebe
wyc h sprawozdań i wvrazi ł
szerszego stosowania pi:ze pisu usta wy o
organizacji statystyki oaństwowei. prze widującego możliwość wymierzen ia kary pozbawienia wolności pracownikO'Wi,
który składa sprawozdanie statystyczne
z nieprawdziwymi danymi.
Nie trzeba udowadniać, że takie fał
społeczny i
szerstwa godzą w interes
gosl)Odarczy. Przypomnę błahą z oozoru sprawę: „nieustająco dobre przygotr.1wania do przyjęcia zimy Przed kamerami telewizyjnymi (·r ok minął w listopadzie lub grudniu) minister komunikacji !><>dawał na całv kraj informacje
ilościowo i jakośc io
o doskonałym wo - sprziicie do walki ze śnieg i em i
irołoled.zią. Opierał się zapewne o dane
terenowe. A w terenie Podawano up.
w r oryce ,piaskarki" - 20 sztuk dla
rejonu, nie padamo jednak, że z tych
drwu.d.zi.estu tylko dwie sa sprawne. W

Pierwszym Zderzeniu ze śniegiem - jedna „wysiadła" została wiec tylko iedna. Czy minister o tym wi-edział? Nie.
Zaufał

sprawozdawczości,

ukrywającej

stan faktyczny. Nastepnyro raizem wy-

ministrowi odwiedzić kilkaset
rejonów drogowych w kraju, ż,eby obei~zeć osobiście każdą oiasikarke. pług i
mne elementy techniczne•j doskonałości.
w
pozycji
.Jedną z powaimiejszych
fałszywej sprawozdawczości stanowii buWicepremier
downictwo mieszkruniowe.
K. Secomski w ooniedziałkowym wywiadzie telewizyjnym mówił o ilości i jawobec wvkości. zaoowiadał rygory
konawców. ale POminął kwestie fałszo
planów.
danych o wykonaniu
wania
Tymczasem mamy do czynienia z kłam
stwami, które w artykule „życia Warszawy" nazwane zostały ,,ipom.yślnością
na ookaz".
Z taka „:pomyślnością" mamy do czynienia w budownictwie miesllkainiowym
m. in. w wojewódzitwie piotirkowskiim i
piot.rkowska
orokuratura
sierrud'Zkian;
wszczęła już w tej spraw.ie śledztwo. N ·e
można tolerować fałszerzy prawdy. którzy wyiI'ządza.ią ogromne szkody społe
czeństwu i l!<>&POdarce. a także władzom
centra lnym, bowiem oodrywają ich autorytet. ObyWatel konfrontuje słowa z
Kiedy nie znajduje
pra ktyką życiową.
potwierdzenia - czuje si ę co najmniej
zawiedziony. Nie wie, że zło tkwi w
inforllłacji.
kłamstwach, w nierzetelne.i
czesto
ucho&a
Te fatalne prruk•tyiki
administracyjnej. A przecież
kontroli
administracja terenowa - urzędy miejskie. wojewódzkie dzielnicowe i gminne - POwoła.na jest m. in. do sprawwszystkj~h
dzania sta,nu faktycznego
dziedzin Jtospodarlki na swoim terenie.
Wybrali$my nowych radnych do orgat;lÓW władzy ludowej stopia pod„ awowego. Należy ufać, że oni będa energiczniej egzekwować od urzędów sumienne
wykonywanie adm1nistracyjnych poWli.nnopadałoby

ści, że uaktywniając soołeczną kontrolę,
wyplenią złe Praktyki, których IUecMndzm pokazałam tu na J'.Jl"Zy'kładzle.

ZOFIA TARNOWSKA

- Ma.szyny montowdły dwie bry·
gady. Jedna zrobiła lepiej, druga •
gorzej. Trzeba jak najszybciej
usunąć usterki pozostawione przez
Wkrótce bobrygadę.
tę drugą
na akol'd
przechodzimy
wiem
i nie możemy pozwolić sobie na
postoje.
Mówiono również o Innych kło
potach przeszkadzających w pracy. Problemem dnia jest absencja.
W związlru ze zbliżającym się terw
wypłat „trzynastek".
minem
zakładzie 1>pracowano trzy rodzaje
list. Na jednej z nich figurują
osoby najczęściej łamiące dyscyplin'!, mające na swym koncie
wiele nie usprawiedliwionych godzin. Ci nie mogą liczyć na otrzy·
pełnym
„trzynastek" w
mani~
wymiarze. Niestety, ~ą wśród nich
pracownicy mlodzi, z krótkim stażem pracy. W zakłarlzie realizuje
nowych
proj!l·am adaptacji
sję
pracowmków, ale - jak s.vidckzą
nie zawsze 1. najlepprzykłady szym skutkiem. Z trudnymi pmsil) częste
prowadzi
cownikami
ro.zmowy, oo daje ciobre rezultaty.
W dyskusji podejmowano spradla postronneg'.)
wy szczegółowe,
obserwatora zdawałoby się drobne, ale dla wl5kni.arzv - bardzo
ważne, jak choćby okresowe, ze
energii,
względu .na oszczędność
wyłączarue klimatyzacji. (o którym
w~p~minał!l L~cja . Szewczyk) odjakości
biJaJące się UJC1nrue na
przędzy.

nieZasygnalizowane bolączld,
pozoataly bez echa. Część spraw
została ~d razu wyjaśniona Prz&
prz(ldzalni obrączko
k1e~wmka
Ryszarda . Dobrowolskiego,
Wt;J
ktory przedstaw1ł również wyniki
1;1biegłego roku i plany na rok biezący.

~lc>ga P~l średni0przęd
neJ z nadwyżką wykonała zadania
1977 ro.ku. Do.starczyła wjęcej przę
dzy !l!Z l?lanowano, przy czym jej
Jakosc me odbiegala od zakład~
wych wymagań. Tegoroczny pla•n
produkcji jest o 8 proc. Wrtszy.
Jest to trudne zadanie, jednak nowydajne mawoczes~e. :wysoko
szyny 1 ofiarna praca załogi pozwolą mu spr~tać,
Mi~ym akcentem zebrania było
w poczet kandydatów
przy3ęc1e
wyrożni.ljących się
PZPR t,rz~ch
Zofifi
przędzalni:
pr~c~w.mkow
B~J~sk.1ew.i~, Mirosławy Gognlewsk1e1 1 Zdz!Sława Dziubińsk i ego
Cala trójka otrzymała dobre r~:
należą bowiem do
komendacje,
obosumiennych,
p~aoowników
WląLkowych i koleżeń.s~ich, a te
cechy w oczach fabrycznego kolektyWu liczą się najbardziej.
Ze.branie. trwało krótko - pólroreJ .godzL!ly - a mimo to jego
skrupu.ly
mieli
orgamzatorzy
organizacji;
~onków
względ~~
wcześme1 poa3ęto bowiem ucl!wapartyjne nie połę, że zebranie
w1n~o

trwać

dłużej

niż

godzinę.

Wyruk~ to stąd? ż~. znaczna cześć
człon.kaw orgamzac11 partyjnej ab:!'. na czas <!-oiechać na ranną
musi wstać o godz.inie
zmianę trzeciej lub czwarteJ nad ranem
Póź!liE'.j ~iem godiin ciężkiej ora~
cy 1 Jeśli tego dnia ·1typadnie zebranie lub inne obvwiązk:' - ..in
domu wraca się około si<:d2mna·
stej.
Ale nie o czas ~ebrania choclzi,
lecz o jego treść I wagę poruszor:ych problemów. O celnośc w.1pow1ed.n. o trafność wµi.>sków. f'od
tym względem zebrar.•~ w przę
cf.2;alni spełniło zadan'e. Człor.ko
w.e PZPR z przed~! sredn:oprzed.nej udowodmli. że sprawy
~d1ęte n.a II Krajowej Konfere11c11 E•ZPR są im Miskie.· że zadania przez nią wYtve7.one traktują
wyr.' lZ temu dają
.iako "'łasne,
(ik)
codziPnn11 ofiarną rracą,
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Z czym przychodzą
o co pytojq

I od t doI!J~Diil3_ NIKOW
• I ,Kodeks pracy na co dzień
I
I
I
I Wszyscy są za - ale.„
I
I

W redakcyjnym dziale listów i interwencji trwa od lat oo. dzienny, nieustający dyżur. Ozytelnicy wiedz!\ o tym. I chętnie
z pomocy redakcji korzystają. Bywa, że dzwoni!\ pod 303-0~,
przekazując &Woje perypetie życiowe i proszlł o ra.d-:; bywa
też, gdy sprawa jest trudniejsza, opisują ją w listach, a jeśli
jest ona dla nich szczególnie bolesna i niezrozumiała, osobiście
2'jawiajl\ się w redakcji i w bezpośredniej rozmowie starają
sio o U2ysika-nie rady i pomocy.

Potok

łez ...

Czyitel•ni1:1:ka J)ll"Za; w iele laJt utrzymywała się ze skromne j
renty po mężu. W wb. rokJU zachorowała. W listopadzie Wo,
jewódzka Komisja Lekarska prz:vzmała iei - j.uż Od sierpnia,
kiedy to przeszła ciężką operacie - druga' l!•r'UIPe inwalidizka
Była pewna, że w styczniu należne świadczenia otrzyma : Z!lczął sie luty, a ona jest bez środików do życ i a.
Osta.t nia
skromną rente po mężu dostała w l!'rudniu ub. roku
_
Usookoiliśmy Czytelniczkę, że swoją rentc wraz z wyrównaniem na pewno wkrótce otrzyma. Skontaktowaliśmy sie z ZUS.
prosząc ze względu na wyjątkowo trud.na sytuacje życiow:i
tej kobiety - o szybkie zała~wienie je,j SJPrarwy. Ostatnio zui::
nietJwykle uważnie reaguje na każda nasza interwencję. Sitacl
pewność, że renita zostanie w najbliższych d'Iliach przeikaza1na
zahnteresowanej.
I właśnie na tym moglibyśmy relacjonowanie te.i wizyty
zakończyć. Ale jest jeszcze coś, o czym musimy 2łośno t><>Wi"·
dzieł. Wszys•t .kim wiadomo, że w ZUS trzeba .iedna'k czekać
111a załait-wienie swoich imraw. Na to składa się wiele przyczyn
Pisaliśmy o tym nie raz. Wcale nie chcemy us.prarwiedliwiai'
tej i.nstytudi. lecz wszyscy wiemy, jak jest. Wiekszość ludzi
stara sie wiec cierpliwie przeczekać ten trudny dla siebie okrrs
wycz·eikiwania na rentę.
Mówi•liśmy o tym z naszą Czytelniczką. P~zecież ma dzieci.
powinny jej jakoś pomóc, no choćby skromna pożyczką. ~ad
mogUśmy wiedzieć. że naszą rada dotkniemy ill boleśnie i wvwołamy ~pacz i potok łez.
Ma cZWOII'o dzieci. Wszystkie wYkształcone. Dwoje z tyt.ulami mag•istrów i inżynierów, na eksponowanych, tu w naszvm
mieście, stainowisk.ach. I te dzieci patrza siookojm.ie na to, iak
ioh chora matka - chwiilowo co prawda, aile nie ma za co
kupić chleba.
P.rzyZ'I!ademy, że jesteśmy życiowo za·h ar.t·owanl, lecz pÓ wdzyde ted stairszej pand musieliśmy, i my łyknąć „relani="-

O przepisy w tej sprawie wy:py;tyWał nasz Czytelnik, k•t 6rego
żona

w POłowie 1976 r. urodziła dziecko. WkTótcę zmarło. Le<:7.
z nich nie otrzymało zasiłku pogrzebowego. Znajomi
mówili im, że taki zasiłek przysługuje. Ileikroć żona zwracała
się do swojego zakładu. szydzono z niej,
że na swoim niP·
szcześdu chce jeszcze zarobić, dała więc Slpokój. Ale on chciał
by wiedzieć, jak naprarwde jest.
Nie ulega najmniejszej wąrl;pliwości, że jednemu z małżon
ków zasiłek pogrzebowv się należał. To św iadczenie jest przyznawane na POkrycie kosz.tów pogrzebu. I chociaż minęło snoro czasu, to jednak zakład będzie mus iał tę naleiność wy,pła
cić, gdyż wiedziano tam o . śmierci dziecka pracownicy. Spowoduje to ZUS, do którego Czytelnik musi się zwrócić z pismem
dołączając akt zgonu oraz .rachuinek, świadczący o POniesiony ch kosZitach pogrzebu.
Doprawdy, zdumiewa arogancja niektórych urzędników. Pobierają wcale niemałe pensje. przecież nie zę. to. ~ tylko przychodzą do ;iracy. Qni mają zała.twiać prac<>wnicze sprawy, k .t óre zresz.tą sa określone konkretnymi przepisami.
No, ale te trzeba znać, albo przynajmniej wiedzieć, gdz~ e
ich szukać Zamiast szydzić z matki, która straciła dziecko.
należało wziać do ręki jeden _z podreczników prawa pracy i
przeczy.tac rozdz i ał o zasiłkach pogrzebowych. gdzie iest dokładnie podane kto i w jakiej wysokości ma J>rawo do tak iego świądczenia.
żaidllle

I

Czy powinny

otrzymać

dodatek wyrównawczyl

\
Pięć młody ch kobiet, spodziewających się wlkrótce rozwiąza
n ia, prosto z pracy przyszło do naszej redaikcii. Chc iały ~ii;
dowi edzieć, czy rzeczywiście musz.ą o paręset złotych m1meJ
zarabiać dlatego, że nie sa w s·t a.nie wykonać normy.
Le.karz zakładowy wydał im zaświadczenia, że iuż nie mo-

gą ob~łul'(iwać ma.6Tl:)"n i musza przejść do lżejszej Dracy. Lecz
i w tym dziale nie sa w stanie normy wykonać. Słyszały coś
o dodatku wyrównawczym. Próbowały sprawę wyjaśnić w kadrach, w radzie zaikładowej. OdPoWiedziano im, że ponieważ
pracują na . tym samym oddziale, to żaden dodatek wyrównarwczy im nie przysługuje.
Połączyliśmy sie z Wojewódzką !inspekcja Pracy.
Telefon
odebrał inspektor Grodzki, któremu zrelacjonowaliśmy sprawę. Przyrzekł sprawdzić dokładnie, na czvm oolel'!a ni~r;ozu
mienie. Przyszłe matki musza bowiem tyle samo za.r abrnc, ~o
·
To jest ich pra•wo. Jeśli
inspekitor pracy
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społeczeństwie

i za.apelujcie do
ludzi, aby nie zostawiali drugle1rn człowieka bez
pomocy,
bo każdy z nas może jej po:.
trzebować". (Nazwisko i adres
tylko do wiadomości redakcji).
List, z którego przytoczyłam
ten fragment. zawiera wielostronic<>wy opis napadu podipitych chuliganów na Pnechodząc,ego ulica człowieka. Wokół pełm.o było ludzi. do przystanku
POd.iechał ak·u .rat autobus z pasażerami. którzy sły
szeU roz,pacz.liwe wołanie
o
pomoc żony napadnietego. Wystarczyło, aby kilku meżczyzn
skoczyło na ratunek i obezwładiniło napastników zatnymując ich do przyjazdu MO.
Przypadkowi świadkowie POtraktowali iectnak zajście
z
dyskretna wyrozumiałością, jako sprawe prywatną i
wyłą cznie cudza.
Czytelniczka, snując refleksje na temat zoboiet'Ilienia zastanawia się na o-rzyczy11ami
tego tak obezwładniaiacego ludzi zja1w iska doszukując
sie
jego źródeł w sferze fałszywie
rozumianej
tolerancji
wobec
tego co nas osobiście i bezoośredn.io
nie dotyczy.
„Proszę zaobserwujcie na
ulicach czytam w następ
nym, niestety anonimowym liś
cie z ;iak
pobłażliwym
uśmieszkiem
kwi tuja
przechodnie chwiejl\CYCh się
na
nogach osobników. ~ jaką wvrozumiałościa traktu.ie sie ~ nie
tak rzadkie pijackie kace sąsiadów zbierających siły
na
zwolnieniu chorobowym i
z
jaka koleżeńska troskliwościa
kamufluje naruszenie dy~clinv przez pi.iackie sitwy w I> rv,
Trzeba Już wyraźne.i
ki,
żeby powin~a si~ im
noga.
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PODPOWIEDZIA1~E

„Napiszcie raz jeszoze o znie=
~ czulicy panufacej w naszym

ne, argumentując tym, że z do- na podstawie regulam inu. Z niekumentów' pokontrolnych wcale go zaś wynika, że podstawowym
handl-0wo-usługowe
nadzwyczaj
Na skutek bałaganu i nieudol- nie wynika, że akurat ten właśnie kryterium podziału funduszu jest
prężne i sw<>im klientom oddane. naśc i
w ·zarządzaniu,
powstało dyrektor
naraził przedsiębi·orstwo przeciętny,
miesięc2:.ny
zarobek
Pla!Ily były wykonywane. Zyski o.... wi.ele nie uzasadnionych strat, któ- na tak pcxwa2ine straty.
pracownika w powiązaniu z ocesiąga'Ile. Toteż cała dyrekcja miarych ciężair poniosło
przedsięJednak pieniędzy tych ów dy. , ną wyników jego pracy. Regulała świetne samopoczucie. Tak. że biorstwo tylko w pewnym
stop- rek.tor nie otrzymał,
bo z kole.i min przewiduje, że naigl.IQda mo~e
nawet za.pomniała, że kiedyś prz.,- niu, głównie spadł on na odbior- jednostka nad·rzęd•na odwołała się być zmniejszona lub nie przyznacież mogą się zjawiić kontrolerzy. ców, a także i na klientów, czyli do Okręgowego Sądu Pracy i US
na w ogóle m. in. za _zawinione
I rzeczywiście, które.gaś dnia zło- mieszkań~ów Łod!z.i. Było to prze- w Łodzi.
Odbyła się rozprawa. ·niewykonanie
lub
niewłaściwe
żyli oni dyrek·t<Jrom wizytę. Wy- ci~ ż
przedsiębiorstwo
handlowo- która dowiodła niezbic ie, że i ten wykonan ie obowiązków, wyn ikapili kawę, chwilę pogawędzili. No usłu.gowe.
czł~nek dyrekcji, Qa równi z ' n- jących z umowy o pracę.
i wz.ięli się do przeglądania dokuW
takiej sytuacji
jednostka nymi.
odpowiadał za gospodarkę
mentów. Wynik ich pracy, to gru- nadrzędna pozboawiła byłą dyrekcję przedsięb i orstwa.
A ot~ mały tylko fragment z
by protokół lustracyjny.. Po jeg;i prawa do „trzynastki". Jeden z
Jeżeli poniosło ono tak poważ- prCitokcw
poirnntrolnego:
zapasy
przeczytaniu jednostka nadrzędna jej członków, pracujący już w in- ne straty, bo m. in.
gospodarka przędzy wynosiły 850. t?n. 60 llroc.
przedsięoic:rstwie,
od
lat materiałcwa była prnwadzona nie- te.go towaru et wartosc1 100 mil i-0111atychmiast ,;odwołała" ze s.tano- nym
wisk całą dyrekcję. Niektórymi o- przyzwyczajony
do różnych pl'e- prawidłowo, bez należytej troski now zlo_tych składowa~o na plawbami zajął się prokurator.
mti i graityfikacji, w żaden sposób o zabezpieczenie mienia społeczne- cu, czyli pod gołym mebe~. TaW jednym tylko roku
straty nie mógł pogodzić się z utratą do- go, świadczy to o niewłaściwym kii€ waruinki ma~azynowa.ma P<;'wyniosły 5 milionów złotych. Brak datkowej, notaibene niemałej pen- wykonywaniu obowiązków służbo- woSJbwały
st?p.mowe
mszczeme
kontroli, nrl.ewłaścirwa ewidencja i sji. Odwołał się
do zakładowej wych przez członków dyrekcji, w przędzy. Gdy ,iuz doszczętme z_moorganizacja magazynów, uniemoż- komisji rozjemczej_
Ta zaś nie tym także i przez zastępcę dyrek- kła, suszono Ją, a potei;n_ robiono
łiwiały
rozliczanie odpowiedział- m i ała serca, żeby odmóWlić proś- tora.
z niej bluze czki, sweterki i spr~eda
nych materialnie pracowników bie byłego dyrektora i wydała oW tym spółdzielczym przedsię- wana klienkm po normalne). cemagazynierów. Jeden z nich przy- rzeczenie nader dla niego pomyśl- bi<>irstwie nagrody są wypłacane nie, jako towar
pełnowartoscw··
=~::::.::.:..::.:...::...:..:..:~.=..::.=-=...=:.:..:.::....:.=::____________:__:___________________
wy, Nic dz.iwnego, że było m:lóstwo reklamacji. ZałatwiM!o j e
nieterminowo i źle.
Kierownicy
działów kontrcJ.i jakości fałszowa
li bowiem próbki przędzy, a potem wmawia-li klientom, ie to oni
sami źle użytkowali zakupiony towar. 10 bitych stron maszynopisu
liczą
zaTzwty ujawnione
pMez
10 czerwca ub. roik!u peW1De mlo- r iallteresowanych, w paź,clz.J.el"niik.u ub.
k<Jntrolę.
de malżeństwo.
mie5'7Jkające do- roku skierował
pismo do jedinotąd w jed!Ilej z poleskich starych stki bardziej kompetentnej do
Nie me.że być na.grody za taką
kamienic, bez tytułu prawnerl!o, uzy dzielnicowego wydział.u spr~w logospodaq-kę.
skalo go w postaci prZ}"dzial:u na ka.lorwych, o wye!ksm1towaaiiie ruizajmowany pokój. Pokoik był nie- chomości sąsiada z zajętego praB. G.
wiel.kii zaledwie
13-metrowy, ale wem kaduka pomieszczenia i pm;yże dotąd
stanowił odrębne mie- dzielenie go młodym mal:żonk<JIIIl.
szkainie
(zajmowane
notabene Ale
choć
od tej pory upłynęły
przez rodziców młodej małżonki) rliemal 4 miesiące, sprawa nie powładze lokalorwe uznal:y, że odręb- swnęła się nawet o krok. No, poM. B.: Od kilku miesięcy prowa,dze w ajencji (wspólnie z
ny może PQZIOIStać nadal, co po- sunęła może o tylę i:~ beziprarw:iy
mężem) .pawilon „Rożen". Mamy jedno dziecko, na które otrzytwierdz.iły
wydaniem owej brze- użytkowni•k dwu komarek ~iąc
mywilłam 70 zł zasiłku rodzinnegq. W tym miesiącu wstrzymiennej w skutki decyzji. Dlacze- sob.ie
sprawę
z grożących mu
mano mi jego wypłatę, a także pbtrącono mi za te miesiące,
go brzemie.nnej? Dlatego, że każ- sa.nkcjj chce w dirodze laski prz~
kiedy zasiłek dostawałam, Czy słuszne były te potrącenia?
de najmniejsze nawet mieszkanie kazać młodym
małżonkom. swoią
RED.: Skonsultowaliśmy Pa.ni przypadt>.k z ZUS. który urwamusi posiadać jakieś zaplecze go- wlasną komórkę, zachorwuiąc dla
ża, że musiało zaistnieć nieporozumienie. Być może potrą.cen ie
spodarcze. Tymczasem komórkę, w siebie tę, która przez 30 lait uŻYt
powstało z innych zupełnie powodów Powinna to Pa.ni dooklres.ie be!Zikirólewia, czyli walki o kowali ich rodziice.
kład'Ilie sprawdzić. Albowiem ajenci również ma.i a orawo do
sainkieionującą prawo do mieszkaKomórkowe konflikty. Tym pezasi~ku rodzinnego w jego podstawowej wysokości i to bez
n ia
decyiz.ię,
„przydzielił" sobie joratY\'ll'nyun mianem od lat XWYwz,ględJu na osiągany orzez nich zarobek w danym miesiącu.
mieszkający obok sąsiad.
kl:o określać się spory o sl)rawy
.
(g)
Nowi. teraz już legalni najem- mało istotne. marginalne, tym m~
PRZEZ 12 MIESIĘCY
nicy z miejsca orzystą.pili zatem mniej angażujące cz.as wJclu ludzi
do walki o rewindykację komórk.i i 1 instyitucii. a w dodatku wskutek
Z. B.: Jestem inwalidka III grupy l pobieram z tego tytułu
i rozszerzenie .swej przestrzeni ży- uporu .str= ciągnące się miesiąca
rentę. Do renty (rodzinnej) jest również
uprawnione moje
ciowej zwlasreza, że p11zyszlo na mi, a ni'ekiedy i lata.mi. Bo spodziecko. Za miesiąc zamierzam wraz z nim wyjechać na półto
świat dziecko i w mikmskopijnym ry o tę czy inną komórkę lub jej
raroczny pobyt do krnwnych za Kranicę. Co wtedy będzie z obu
mieszkalnlm
zrobiło
się
jeszczP lokalizację po „przegranj11.1" w jednależnymi nam rentami? Czy ewentualne wypłacanie ich przez
bardziej c.iasno.
nej instancji trafiają natychmiast
Najl)ierw próbowali załatwić to do innej, Wędrują od k<mlitetu dodroga najprostszą - przez ROM. mowego do ROM. a stąd
prostą
Ale ROM ma ograniczone kompe- już drogą do PGM. Nierzadko zatenc.ie. Może jedynie wezwać bez- h.aczają o wyd:zlialy spraw lokaloprawnego POOiadacza dwóch komó- wych, trafiają do komisji
Pooiedrek d-0 opuszczenia jednej.
ROM nawczych. by wreszcie gdy WSzY'Stskorzyistał z tego uprawnienia. Cóż kie tę instancje zawiodą, zawędro
kiedy wezwanie nie 2lrobiło na wać do redakcji w formie d.rasąsied:zie młodego małżeństwa n.aj- matyaznej skarg.i o pomoc.
mniejszego w~ażenia. Wobec teSkar.!(i te
czytamy z uwagą,
go ROM dopmgQWany przez za- potem in,terweniujemy.
z więk-·
szym
lub mniejszym powodzeniem.
W p0wolanych do roz;p.atryw.ania ich instytucjach. Te tłu
maczą
przewlekające
się
spory
różnie. Ale ma gładikich słów o
O. L.
Zona ma pełne prawo do trudnościach obiektywnych. wygózajmowanego mieszkania spółdziF.lcze
życzeniach
lolratorów,
go po śmierci męża - członka st1ół rowanych
ozielni. Wkład podlega jednak dzie- jakże często wylania się chaos,
dziczeniu. Może więc dla bliiszego bei:rad.ność, z trudem maskowane
omówienia sprawy skontaktuje się zniecierpliwienie i zupeline niepapani z nami telefonicznie lub osobi- now.amie nad sytuacją,
scie (tel. 303·04).
Ze

io

Ochronnych
~rw dla pijań
stwa nie bra,k też i w innych
okolicznośoiach. Piwo i wino w
nieograniczonych Ilościach
w
każdym sklepiku spożywczym,
nawet w pobliżu placów budowy na Piotrkowskie.i. mło
dzież 1)0d kioskami z piwem,
piwo dla ~łodzieży nawet w
ka,wiarni
f;DK,
młodzieżowe
popijawv na
prywatkach
i
przy aprobacie rodziców. W takim właśnie klimacie opacznych obyczajów i wynikających
z nich akceptacji szerzy sie zobojętnienie tak
~roźne
dla
kształtowania. prawidłowych po

sprawozdań wynikało, że jest
spółdzielcze
przedsiębiorstwo

sqbii.e towaru za 700 tys-.

Odpowiedzi redokcji

wa!Il.ie pomagały w zliikwido- -- śc i. Zmniejszyła slę nieco liczba
waniu pijackich melin.
dowożonvch w roku ubiegłym
W
Społec:zinym
Komi·t ecie
zamroczonych alkoholem deliPrzeciwalkoholow.vm. ~tóry odkwentów. W grupie młodocia
wiedziłam
dla skonsultowamia
nych i młodzieżowej
recydyPO•ruszo'Ilych przez Czytelników
wy także. Czy iednak można z
spraw. o tym współdziałaniu
tego wyciagnąć wyłącz.nie oDtYopowiada.n<> mi dużo i dokła
mistyczne wnioski? Czy można
dnie. Mamy najlepszą na świe
uspokajać sie. że w tych właś·
cie
ustawę
a.ntyalkoholowa.
nie najbardziej naduż:vwa.jących
mamy nasz łódzki
program
alkoholu środowiskach spożycie
działania w zakresie wałki
z
trunków gpada czy też na~eży
pijaństwem
i alkoholizmem
niePOkoić się wżrostem być
załączony do uchwały
Rady
może społecznej J'.JObłażliwoNarnd<Jwej m. Łodzi z 1972 rości
wobec
PrzektaczajacYch
ku,
pełen
zainteresowania
miarę w piciu ludzi?
współudział
Łódzkiej
Rady
Zwi~ków Zawodowych w krze
Cechą chalI'akerys.tycz.na
nawieniu wiedzy
i Prooagamrly
szej konsumpcji
alkoholowej
a11tyailkoholowe.i w
środowi
iem picie wódek
wysokom-oskach pracy. jest ws;półdziahcentowych lub win#" czy piwa

•
Punkt dla anonima
staw społecznych, upowszechniające bierność wobec prze.iawów niepraworządności i chuligaństwa".

Nie s~ to i'edyne przo.·i·awy
~
'"'
„bywatelsk1'e1'
troski,
sy"'nali~
zowame do redakci·i _ w "' tei·
Sprawie. Wio.kszość podawanych
"
przez Czytelniików
faktów z,naj
duje ootwierdzenie w toku interwencyjne!lo dz.iałania.
Tak było w pirzypadku alilOITTimowego sygnału o z.iawiskach
nietrzeźwości w iedn:vm z łódz,kich zakładów pracy i wypłacanych
patem - sprawcom
chorobowych
zasiłkach,
tak
okazało sie i niedawno
~dy
anonim przyczynił sie d·o ,;prze
prowadzainia kompleoksowei kon
troli stanu trzeźwości za:trud.nionych pracowników w bazie
transPOritowei oewneeo przedsiębiorstwa. Nie ieden też raz
obywaitelska pomoc i zaaingaio-

nie bratnich organizacji spałec:zinych, rad zakładowych,
a
ostatnio i akces komitetów osie
dlow.vch z ich komisjami Profila~tyki spałecznej. Tym
samym celom
słnża
poradn ie
antyalkoholowe I
wiele
w
tym kierunku zdaża.ją,cych akcji
apropagandowo-wychowawczych,
iednalk.„

.„a iedina'k wsz)"Sbko to

wciaż

jeszcze za mało skoro jest tak
jak iesit. o czym mówią nie
tylko odczucia
co
ba!I'dziej
świadomych i krytyczmie oceniających
spirawy obywaiteli. r
Fakty, uzasadnione
urzędo~ą
statystyka mówią o tyim także.
Pije
się
c·oraz
więcej.
Wydatki I na alkohol wyniosły
w 1976 roku 121,9 mld zł.
Tylko z łódzkiej ~by Wytrzeźwień odmienne wiadomoz aJkoholową dopr11JWką. Byle

jak, byle co
przyjemności
s~uil"ka.ch. ·

byle 2dzie. Bez
bez erJentac.ji w

Dl· a·.e~o
•
..,_
dost ęppowszecuaia
·
· 1
nos"ć Piwa
s ta·Je się tak wiek'im zagrozemem
· ·
społ~nym
(z CZY'm meJ
· 'ed no''k•r otme
·
WYs t epowa r1 dzi'ał acze s ?Ołec:r.nego
Komitetu), zaś niedocenianie tego (ohoćby w resorcie ha1ndlu)
ied.na z nieprzekraczalnych barier d·l a
wszelk.iego
rodza.iu
wychowawczych a'll>tyalkoholowych oddziaływań. Rozproszenie zaś środków nieodzownych
do pełne:i realizacji co trudniej
szych obowiazików
wynika.jacych z państwowych i teren<iwych uchwał i prog•ramów to
kole] 1na przes2Jk·oda kładą.ca się
w poprzek nadżarliwszym nawet zamierzeniom i pla111om.
KRYSTYNA WYRZYKOWSKA
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DOPIERO W WAKACJE
W. L.: Mam dwoje dzieci, na których utrzymanie pracuję
sama. Dotychczas otrzymywałam na oboje zasiłek w podwyż
szonej wysokości. Ale od nowego roku szkolnego zakład płaci
mi zasiłek· tylko na młodsze dziecko. Na starszego syna natomiast nie otrzymuję nic, a to dlatego, źe przebywa on w internacie szkolnym, Wydaje mi się to niesłuszne, bo przecież
płacę z·a internat. Czy mogę sie odwołać od decyzji zakładu?
RED.: Odwoływanie sie nic nie da, gdyż zasiłek rodzinny n ie
przysługuje na dziecko korzystające z internatu. jeśli uczeszeza
.Jno do sz.kołv..,, PQnadoodstawowej. W czasie pobytu w internacie bowiem znaczna cześć kosztów utrzymania ucznia pokrywa
państwo. Jednakże w okresie ferii. gdy dziecko pawraca do
dornu. na wyłączne utrzymanie rodziców. znowu przywraca ~i!:
im prawo do zasiłku. Tym samym odwołać się do właściwego
oddziału ZUS mogłaby Pani iedynie wtedy, !(dyby zatrudniają
c.V Panią zakład nie zaczął WJ"płacać zasiłku w okresie od
czer~ca do sierpnia.
(h)
KIEDY KAUCJA?
O. L.: Czy dorosłe i mające swoją rodzine dziecko, może
otrzymać przydział na mieszkanie, które zajmowało dotąd zl'
swymi rodzicami (obecnie oboje już nie żyją) nie płacąc kaucji?
R. P.: Zajmuje wra.z z synem pokó.i z kuchnią .. Czy jeśli
„przepiszę" wszystko na syna będzie on zwolniony od zapłace
nia kaucji, jeśli ja .iej nie płaciłem?
B. O.: Przeprowadzam się z młodszą córka do spółdzielczego
M-3. O przydział na pozostawiony pokój z kuchnią. ubiega sie
żonaty syn. Jak w tym układzie przedstawia się sprawa kaucji?
Bo z przydziałem, jak powiedziano nam w kwaterunku. kło
potu nie będzie.
RED.: Dzieci maja pierwszeństwo do uzyskania przydziału
na mieszkanie, które zajmowali wspólnie z rodzicami. Ale ieśli rodzice WYi>rowadza.ją się gdzie ind:ziiej, lub zrzeka.ia przvdziału na rzecz dzieci, te wchodząc w stosu.nek najmu jak wszyscy nowi najemcy są zobowiązani uiścić kaucję. Od
wpłacenia kaucji są zwolnione natomiast te dzieci. które wchodll:a w stosunek najmu po śmierci rodviców, będącvch dotvcnczas l!łównymi lokatorami.
..._ Ch)
ZWIĘKSZONO

PERSONEL

W.R.: Na ul. Żeromskiego 25, w pobliżu miejsca gdzie mieszkam, znajduje się sklep spożywczy, będp.cy w gestii Między
wojewódzkiej Handlowej Spółdzielni Inwllidów. Jest on przeważnie zamknięty. Głównie z powodu choroby personelu. Czy
dyrekcji HSI nie zależy, aby sklep ten nrzynosił dochód? Przecież ciagle zamknięty nie zarobi nawet na podatek lokalowy.
RED.: Otrzymaliśmy zapewnienie z dzielnicowe20 Wydziału
Handlu i Usług. że skleo z.nów POdiął swoja handlowa dzrnłalność i jest otwarty w godzinach 6-18. Ponadto w na.ibliż-

Ct:J:łCC!ll~•I~:t~ąiJl:Qf:J:ii!D
Powrót ·zimv Posłowie -swoim wYborcóm
'

~

Snieg zaczął w czoraj padać we
wczesnych godzinach rannych i
z małymi przerwami, przez
' ków zdrowia, wodociągów wieiklika godzin . Wprawdzie był dros!kich, oświeJtlenia ulk ;;•~.
W marcu po'łmetek dział&lnośo:• VII kadencJ··i SeJ·mu PRL.
bny, ale przy silmejszych podmu""'
chach wiatru na peryferiach miaWiele osób woli, bezpośredW związku z tym jest oka-zfa do podsum1>wania poselskiego
wylotowych
sta i na trasach
posłem i
z
sie
spo.tka6
nio
przytrzeba
A
dorobku w· wojewóclztwie miejskim łódzkim.
tworzył niewielkie zaspy. z informu swoje proprz,edstawić
znać, ze na.si posłowie ten dwuletni okres spędzili pracoWicie.
macjl, jakie uzyskaliśmy w dyblemy. Kaźd'y interesant przyjmoPrzypominamy, że mieszkańcy naszego województwa wybr&li
rekcji łódzkiego MPO, v.rynika :te
'
21 marca 1976 r. I 4 J>oSlow.
wczoraJszy powrót zimy nie był
wany jest bądz natychmiast, bądź
zbyt groźny. Styuacja została ow terminie 7-dniowym. Na jedna
panow11na dzięki wysłaniu
nym dyż.ull"ze pmłowie orzY':iillllUią
wszystkie trasy, liczące 650 km
Wiele spraw ?Załatwiają na- . średnio 6 obywateli. W dwuileltnim
Plra.cuj<l oni w 12 komisjach
ulic, 30 piaskarek zaopatrzonych
si posłowie w bezpośreiJ,nich ok;resie posłowie odbyli 109 dyŻtuTrzech z niell
setimowyich.
także w pługi. Wysypano wczo-'
715 obyw.ateli,
spotkania.eh z wyborcami. W r&w, wysłu<ehali
pe~ni funkcje przewodnicząraj na jezdnie ok. 120 ton środ15
zast~- okresie od 21 ma.rea 1976 r. do 31 Podjęli 577 i nt€!!"wencj;i. <'Hównie
ton cycih tych komisJi, a 4 ~fa~ku:hemicznych i ok.
Na te:reme n aJSZel!o woie- grudni·a 1977 roku było ich 367, były to indywidualne sprawy rnieDodajmy, że łódzkie MPO nie có.w.
.
tylko w sa mym mieście, ale tak- wództwa działaj<} oni w zeS'l)Ole a największa ich ilość odbyli po- szikan iowe
Interwencje pcselsk ie przekazyż e poza j ego granicami (m. in . P<Jtrelskim, który zbi e ra sie raz na słowie B. Koperski i S. Swiderska.
na O stopn:i•u. f>OlJ!Uh'!°nOŚc i t el!o diale- ". :'~me sa do k·le rowin_i~twa insty tuprzyjęte
na trasach L?dź-Pabiani~e, Rz11<>~ kwartał. Ustaie nia
' t w 1c spra wę. N a
· d -czy Cli wład nyc h
ś w1a
'--·
t yc h.~ g·u 1l'OS=-' .
.··
ot
h
·
"ed
,
h
t
. za.a
Nowoso.na-Lip1Gora,
-Starowa
WYuvTca
.
na'
ana
zo.s
mac
ze
1>os1
Y~
ny) walczy ze śnieżycą i gołolenim ogół ich bieg jest z.godillY z illlże uczest n iczyło w
1 tu także pracują pługi mias t pn~kazyw_a ,ne do rea.i.tzacJJ. fark t,
dzią.
Prz:v'Padka-ch 53.855 osób, czyli przec iętnie 147 t e nd ą o b ywa t ela i in t er-.veniu.i<l·wszystk ich
we
a
i piaskarki.
z tym. ie niektóre
wielu osób na jedino SIP()tkanie . W dys- cego ;posła W
'!JYł , uznano ich sł·uszność.
Jak zwrkle, powr~t zimy
ce-ntrailine przedłużaia
2600 osób. instyitucie
zaskoczeniem dla wielu łódzkich sJ)rawach efektty s<l j'\l:Ż w tiidoc11ne. k.usji zaibieraro głos
termin' przysyłania
dozOTców. Jeszc:ze o g<!d-z. 9 rano, 1 ja,k np. 7'Wię'1ts-zenie nakładów na Wdęikszość po:ruszamych tu spraw dopuszaalmy
Scieków OOityczv ogóllllyoh problemów wo- odoowiedzi.
pmekonall_śmy ~ę pc>d~l!-s 1 Grupową OczyszczaJlllie
jak
·
k
J
,_
.....
.1.~·
•
·
ł
wym"k a, wy- n~e zapr~"""ame ł<l~E!'nia ma Yd;t m1~ iewuu;L;'w"''
ulicach
z powyzszego
łódzkich były
a.
'PO chodniki
rajdu
miss.a lub gminy.
posypane
WS!l:ędz.ie
nawuąizalllle Często też dyskutanci sami sta- brani przez nas posłowie znakomiwiększe.
w
piaskiem. warto, zeby samor~ądy s?Jkan
środki zairadcze cie wywią,zują. sie ze swych oboZUS z naczelnikami radą się zna-leźć
m!eszkańców ujęły się kontrolą wsp6łpracy
celu ocmrawv dla uis.ooieda porusza•n ych bol<l- wiązków. Dodać na.leży jeszcze
miast i gmQ111 w
pracy do-zorców.
w posiedzeniach pleOka'!'uje się bowiem, :i:e popr~ez ściągania alimentów i~Jl. Nielkitó- czek. Podstawowe POStulaity Zl!ła - uczestniczenie
Sejmu, a ilość załatwiomozna re z nic h jak ai.p. ndykalna po- sza•ne posłom dotyiczyły niedosta.t- narnych
koleg}a d/s wykroczeń
' · d czy
h spraw swia
·
h
"sk·
·
·
"!k
,_
'--,_
__
h.
• y· w mały.c
do prawa prac
przez me
zmusić opornych dozorców oho:uu.~ładach kvw ....omuru• aCJi nueJ 1ej, pro- nyc
spelniania swych
nale:tytego
o dużej operatywności nawiązków. Swiadczy 0 tym przy- przemysłow ych, zag?SlX>dair()Wam e blemów za~ospodairowa111ia miasta, także
M.St.
kład śródmiejskiego samorządu stawów dla hodowli iryb, wzrost konieczności budowy sz;kół, ośrod- szych posłów,
;••""'""'~~
.,„.„,.-.r
„.,.o••...
~~~,,...„„
mie,iskiej
ikomunilka-cjl
<Ma
taboru
Obwodo(Komitet
Mieszkańców
sypał,
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HANDF.L. W sobotę, :U bm . sklepy z artyku łami żywnościowymi czynne bę~ą od godz. 7. do 13. W tym czasie pracować będzie tak że połowa
ogólneJ !!ości sklepow ogólnospożywczych i delika tesowych. Jak w powszMnich dniach tygodnia pracują wszystkie punkty sprzedaży drobnodetalicznej z owocami, kwiatami, lodami i napojami chłodzącymi oraz
kioski „R~~hu" . Sklepy branży nieżywnościowej będą nieczynne . W godz.
„Te9-15 dyżurują Domy Towarowe „Uniwersa!" i „ Central"' oraz
ofil", „Pionier", „HC'rmes", „Juventus'' i Handlowy Dom Dziecka . Placówki te w ponie::lziałek, 13 bm. pracują od godz. 12 do 19. Otwarte
będą natomtast w godz. 9-15 wszystkie sklepy „ Ot exu". Sklepy motoryzacyj ne i stacje ob~ługi „Polmozbytu" w woj . miejskim łó dzkim, piotrkowskim, skierniewickim i sieradzkim pracują jak w każd ą mną sobotę .
w normalnych godzinach
Wsz ystkie zakłady gastronomiczne zapraszają
pracy. Zakłady us!ugowe natomiast będą nieczynne, z wyjątkie m parkingów, stacji be02ynowych , dyżuruiących stacji obsługi samochodów, pofryzj e r gotowia napraw telewizyjn. eh oraz wyznaczonych zakładów
skich, które będą pracować jak co dzień.
ltOl\ll:'NIKACJA. Ruch tramwajów i autobusów w sobotę odbywać się
Jak w dni robocze od godz. 4 . Nie będą kursować tramwaje i autobusy linii pomocniczych: 18 bis, 17 bis, 21 bis, 23, 25 bis, 28 bis, 28,
połączą
42 bis, 43 bis, 55 bis, 67, 8» bis, 78, 80 i 81 bis. „Białe Unie"
(„56").
pl. Dąbrowskiego z Łagiewnikami („51"), oraz z Arturówkiern
zielę
nied
w
i
sobotę
w
śniegowych
warunków
i
pogody
od
zależności
W
llnki (odJazd z pl.
uruchomiony zostanie bezpośredn autobus MPK do
Pionierów).
POCZ'fA. W sobotę w godz . 9-18 pracują urzędy przy ul. Tuwima 38,
Piotrkowskiej ~11 i Zgierskiej 2. Usługi telekomunikacyjne przez całą
dobę świadczyć bę!lą wymienione placówki oraz urząd przy al. Kościuszki
5/7. Ponadto w godz. 9-11 czynne będą następujące placowkl Pabianice 1, Aleksandrów, Konstantynów, Rzgów, Zgierz 1, Głowno 1 i Ozorków 1. 13 lutego br. (poniedziałek) urzędy przy ul. Tuwima ~8. Piotrkowskiej 311 i Zgierskiej 2 otwarte będą w godz. 14-21, a skrytki i służ
ba doręczeń od godz. 7.

j

I

I ~S

>~

~~

~~-'
,

· ~~

f~

~
,

, ~~
·~

}łl
-,~,,

~~
>t
·~<

PKO. W sobotę 1 niedzi~lę dyżurują kasy III Oddziału przy ul. PiotTkowskiej 74 w godz 10 -Ja (wpłaty i wypłaty do 5 tys. zł).
Wycieczka piesza na trasie: ModliWYCIECZKI PTT-K. Niedziela:
ca - Rydzyn!ri - Wola Kozubowa - Górki Małe -- 'l'uszyn. Zbiórka
Wycieczka kolarska „Nona pętli MPK, pl. Niepodległości, godz. 9.
we dzielnice Lodzi - Widzew-Wschód". Zbiórka na Rynku Starego MiaVlycieczka piesza „Poznajemy rezerwaty przyrody"
sta o godz. 9.
na trasie Gałkówek - rezerwat jodłowo-bukowy - Justynów. Zbiorka
Wycieczka kolarska Łódź na Dworcu 1''nbrycznym o godz. 8.30.
Janów - Lódź. Zbiórka na pl. 9 Maja o godz. 9.

*

*

IMPREZY REKREACY.JNE. WOSiR zaprasza 11 1 12 bm. do swoich
Czynne będą lodowiska i wypożyczalnie ziw Zgierzu-Malince od godz. 10 do zmierzchu,
w parku 1 Maja - od godz. 10 do 16, na Stawach Jana - ocr godz. 9
- od godz. 9 do 20, w Arturd'wku .,Promienistych"'
Parku
w
do 20,
od godz. 10 do 16 o,·az w Głownie - od godz. 10 do zmierzchu. W Malince w sobotę - jeśli dopisze śnieg - od godz . 10 - impreza „Pierwszy
kuślad": biegi narciarskie, rzuty śnieżkami, konkursy. O godz. 15 lig z pochodniami, o godz. 16 - ognisko z pieczeniem kiełbasek. W nieChojnach
na
obiekcie
W
lodzie.
na
imprezy
14
do
12
dzielę od godz.
w sobotę od godz. 10 do 14 - impreza „Pierwszy ś lad", a w niedzielę
od godz. lJ. - kuligi, a od 12 do 14 - impreza na lodzie. W Parku
„Promienistych" w sobotę w godz. 12-20 - turniej nie tylko na lodzie
z nagrodami. \V Pabianicach w sobotę - giełda sprzętu sportowego,
w godz . 9-13, a w sobotę i niedzielę - kuligi. W Arturówku można skorzystać z jazdy konnej wierzchem pod nadzorem instruktora w sobotę
i niedzielę w godz. 10-14. Kullgi od godz. 10.
ośrodków wypoczynkowych.
mowego sprzętu sportowego:

* *

klub „HerIMPREZY ARTYSTYCZNE I WY1'0CZYNKOWE . Sobota:
Klub
mes" (ul. Piotrkowska 56) godz. 18-22 - wieczorek taneczny.
„Chochlik" (ul. Rewolucji 1905 roku nr 10) godz. 18-21.30 - „Rendez
Klub „Telex" (ul. Tuwima 38) godz . 21 - bal
vous z rozrywką".
Klub Pracowników Służby Zdrowia (ul. Roosevelta 17)
„Karnawal-1978".
godz. 17-22 - koncert, przegląd amatorskich filmów krótkometrażowych
Klub .,Wilana" (ul. Sobolowa 1) godz. 14-18 i wieczorek taneczny.
Klub „Przą&niczka (ul. Armii Czerwonej 77) godz.
turniej bryd~owy.
Klub zakładowy
15-17 - gry stolikowe, godz. 17 - f!lm „Eldorado"'.
DDKZPB im. St. Dubois (ul. PKWN 32/34) godz. 17-22 - dyskoteka .
błyskawiczny turniej teBałuty (ul. Limano.,,skiego 166) godz. 10-13 nagranajnowsze
i
nisa stołowego, godz. 18-20.30 - gry zręcznościowe
ZDK „Teofilów" (ul. Szparagowa 6/8) - od godz. 9 - całodniowy
nia.
kulig dla młodzieży, godz, 14-20 - rozrywki sportowe. -tr Dom Kultury
SDK
„ Orta!" (ul. Htpoteczna 7/9) 11,odz. 11-13 - gry zręcznościowe
SDK
RSM „Lokator" (Ul. Nowopolska 12) - całodniowy kullg zimowy.
SDK
-.tr
.
RSM (ul. Rydzowa 3) godz. 17 30-21 - dyskoteka dla ~!odzieży
17-24
godz.
zr~cznoś.ciowe,
gry
15-16.30
.
godz
14J
Łanowa
(ul.
„Lutnia"
ZDK przy ZPB im. F. Dzierżynskiego (ul. Piotr,.bal gałi;aniarzy".
kowska 282) godz. 12-17 - turniej szachowy z na!j:rodami, godz. 17-19 MDK Im. B. Znojka (ul. Siedlecka 1) godz. 16-19
projekcja filmowa.
19-21
.go~~ ·
,.trambambulowe" ,
mecze
pingpongowe,
rozgrywki
-:, Klub Osiedlowy SM „Ogmwo (ul;, Dą
natura".
- film „Grzeszna
Klub „Romus (u~;
browskiego 93) godz. 16-19.30 - film archiwalny.
Klub ,Karolew
Podhalańska 1) godz 18-22 - dyskoteka z nagrodami.
Klub „Fafik" (u 1·
(ul. Bratysławska 6a) godz. 17 - wystawa psów .
A. Struga 17/19) godz. 19 - dyskoteka dla młodzieży.
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Niedziela - Pa!c.c Sportowy (ul. Worcella 21) godz. 11-13 wał na lodzie" .

(TU PAIANICE)
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„Karna(kas)

PRZYSTANEK „NA ŻĄDANIE" POTRZEBNY

autobusowa MPK
--Druga Unia
bardzo się miastu przydała. Autocoraz barbowiem
łączą
„2"
busy
dziej rozwijające się osiedle mieszkaniowe im. M Kopernika ze śród
miasta
i z peryferiami
mieściem
CIĄGLE WIĘCEJ KOBIET
dochodzącymi do wioski KUmkowizżeby
było,
Od dłu ższego już czasu utrzymuje na. Dobrze by jednak
MPK us tawiło przystanek „na żą
się w Pabianicach liczebna przewaga kobiet. Spośtód fl7.730 mieszkań danie" w połowie ostatniego przyul. Torową, a
pomiędzy
ców miast~ liczba przedstawicielek stanku
piel pięknej wynosiła na dzień 31 krańcówką w pobUżu Kllmkowizny.
grudnia 1977 roku - 36.655.
Tutaj bowiem wybudowano ostatnio
Trzeba jednak podkreślić, że męz wiele domków Jednorodzinnych I opanie. W becnie ich mieszkańcy muszą albo
. ,gonią"
wyraźnie
czyźni
okresie ostatnich czterech lat przy- Iść do swoich domów od ullcy Torowej, albo tet wracać z powrc>tem
było w mieście 7 tysięcy mężczyzn,
(wn)
s krańcówki.
(wn)
a tylko około ł tys. pań.
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60 rocznicy powstania

z -•~~j~ca~Y~~~~C~~~jww'm ••- ~

na 23 lutego 60
z przypadającą
POWStania Armin R.a.dziecikieti.
l'llitego o j!IO(!z. 14 w ŁódZlki.m Domu Przyjaźni
odbędzie· sie spotlk8lllie z byłymi żoŁnierzami i oficerami partyzantki radzieckiej oraz Armii Radriieckiej zrzeszonymi w klubie prizy ZŁ TPP-R. Wezmą w nim udział działacze TPP-R,
uczniowde łódzkich szkÓł orari: przedstawieiale jedlllostek wo.i,S!kowych. 20 bm. przewiduje się wizytę w nasrz;ym mieśc i e
przedsta'Wlicieli Arm ii Radzieckiej.
Uroczysta akademia wojew6d-z.,ka poświęcona 60 rocznicy
;powstania Armii Radz.iecikiej odbędzie się 22 bm. o god'IZ. 1B
w Filharmonii Łód:z.!kiej. Organizaitorami t a.i uroczystości będą
ZŁ TPP-R. DowódZJt wo Garnizon'..l WP i ZW LOK. W tym
samym dntiiu o godz. 15 w kinie „Iwanowo" lllk.tyw.iści kół
TPP-R ze szkół podstawowych wezmą udział w uroczyste.i
premierze tilmu radziec!kiel!o pt. „Siądź z nami, M isz.ka". Również w killlie „Iwanowo" zorganizowana zostanie przez
PWSFTViT, WFF ora;z ZŁ TPP-R wystawa pt. „60-lecie kinematografii raooec kieJ".
W „Baltyku" 23 bm. o godz. 18, lX> raz pierwszy w lkradu.
na uroczystej premierze~-~zostana wyśw i etlone III i IV część f ilmu radzieckQego pt. „LNVnierze wolności" (na taśmie 70 mm).
Dla a!!ktywu 0 TPP-R, sz!kól !JOIUl4t>odstawowY ch oraz młodzieźy pracudąceJ 23 Lutego o ~z. 15 w .,Iwa•nowie" od!bedzie sie
(j. kr.)
uroczysta premiera fi.1mu pt. „WHozym śladem".
chod6w
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Gromadniki na
często
Ryby nie goszczą zbyt
;9.
Przyczyna
~ na naszych stołach.
~ m. in. w tym, że co przyzwycza~ jamy się do jakiegoś nowego ga~ tunku nie znanej pnedtem ryby,
~ to znika ona ze sklepu i restau~ racji, a jej miejsce zajmuje naMimo to mie~ stępna nowość.
województwa
naszego
~ szkańcy
~ skonsumowali w roku 1977 pokaż
~ ną ilość 8.113 ton różnych ryb.

Jedyna w Łodzi rybna restauracja
„Kaszubska" (pod patronatem Centrall Rybnej) miesięcznie przygotowuje różne dania z 600 - 800 Kg rybiego surowca. Co dzień wydaje się
ok. 300 obiadów, w tym 150 abonamentowych.
Wczoraj w lokalu tym odbyła się
z nodegustacja dań wykonanych
wych, niewielkich ryb atlantyckich
zwanych gromadnikami. ?odano je
w
w trzech wersjach: opiekane
kwaśnej zalewie, panierowane w jajku 1 smażc>ne saute. Ta ryba ukar:smroła się już także w sklepach żona i wędzona. Zwłaszcza wędzone
Centrala Rybna
bardzo smakują.
także do smażenia . groprzystąpiła

madników, jako jednej z propozycji
których
wyrobów garmażeryinych,
dziennie wytwarza się 2,5 - 3 t.
Centrala Rybna dysponuje takimi
Jak sardynella, sardynka,
rybami,

Sobota w

~ c~

s<

łódzkie stoły
nototenia i wspomniany gromadnik,
a restauracja „Kaszubska" zaprasza
codziennie na 14 rodzajów różnych
dań rybnych. Niestety, zl>yt rzadko
kalmary,
ukazują się tam ostatnio
które w formie flaczków bardzo się
Centrala Rybna powinna
przyjęły.
przyjąć zasadę, że w~zystko co ma
w hurcie (nawet w mniejszych ilopowinno w pierwszym rzę
ściach)
dzie wędrować do „Kaszubskiej".
~Kas)

Uroczysta
wojskowa

przys1ięga

w nadchodzącą nied-zielę (12 bm.)
Pomniku Czynu
o godz. 10 przy
Rewolucyjnego w Łodzi (ul. Konstantynowska) rozpocznie się uroczy
sta przysięga wojskowa X Jubileuszowego Turnusu Podchorążych Szko
ły Oficerów Rezerwy, na którą zaprasza społeczeństwo naszego miasta i województwa, Komenda i Komitet PZPR Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Wa
ryńskiego.

Bogusławicach

Mrakcyjna t>l'oPOZYcja Przedsię
biorstwa. Turystycznego „Łódź" dla

Dwie udane imprezy
poleskiego WŁ

łodZ.i>alll na 111a.ihliższą wol~ sobotę. Jest nią wyeieczJi:a autokairowa na trasie Łódź - Polichno Piotrków Tryb. Bogusławice zwiedza.nie
W prog,r amie:
Łódź.

Muzeum Czynu Pa.rtyzanckiego w
Polichnie, pobyt w stadninie w
Bogusławicach połączony z pokazem jazdy konnej, poczta węgier
ska, a potem jeszcze ognisko z
pieczeniem kiełbasek.
o godz. 9
Począitek wycieczki
przed hotelem .,Cen~'rum". Bliższe
i·n formacje i rezerwa.c.ia miejsc w Biurze Obsługi Ruchu Turystycznego, pl. Wolności 2.

Wiele inicjatywy wykazuje Zarząd
Ddelnicowy TPŁ - Oddział Polesie,
przewodniczącym jest mgr
ktorego
inż. Jan Chełmiński. M. in. zorganizował on ostatnio konkurs fotograficzny pt. „Plękno Polesia utrwalamy w fotografii". I nagrodę otrzyB. Bazyliński,
mał M. Karski, II III - Gratyna $Jusarczyk. Ponadto
przyznano pięć wyrożnień. Podsumowanie konkursu 1 rozdanie nagród
nastąpi dn. 27 bm. o godz. 17 w DDK
Przy
SrodoLćdź-Polesle (al. 1 Maja 87).
A. Stowarzyszenie „Dom
wisk Twórczych" zaprasza na kolejZarządzie tego Oddziału TPŁ organizuje się również koło, którego człon ne spotkanie z twórcą - reż. reż.
kami są mieszkańcy teJ dzielnicy, Danrutą Adamską-Strus i Eugeniuktórzy przepracowali w jednym za- szem Strus. Projekcja filmów i spot
kładzie 30 łat. zarząd pragnąłby tej
kanie z reżyserami dziś o godz. 18
no~vej organizacji nadać jak najbarw sali przy al. Kościus7lki 33.
dziej trafną nazwę i dlatego prosi
A. „Montreal, Toronto - wielkie
Czytelników o nadsyłanie swych pro- aglomeracje
Kanady" - to temat
pozycji do dnia 25 bm. pod adresem prelekcji, która odbędzie się dziś o
sekretariat Oddziału TPL. Lódź-Pole godz. 18.30 w SDK „Lutnia" (ul.
sie, al. 1 Maja 87, nr kodu 90-755.
Łanowa 14).
Wśród uczestników konkursu rozrzeczowe,
.A DDK Łódź-Polesie, al. 1 Maja
losowane będą nagrody
pienagrodę
zaprasza na „żywą krzyżówkę"
otrzyma
8'1
a zwycięzca
(M.)
dziś o godz. 18.
niężną.

W kilku zdaniach

POLESIE - „Królowa p6ZCZ01''
poi. godz. 17, „Pc>licja dtui1euje" wł od lat 18, godz. 111
POPULARNE - „Odpowledf; ma
od lat lti,
tylko wiatr" RE'N,
godz. 16, 18
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - seanse zamknięte
PIONIER - „Jak zranione ptak\" radz. od lat lł, godz. 15.30
„z prz ymru żeniem oka" fr. od
lat 18. godz. 17.30, 19.30
REKORD - „Krzyż acy" po!. b/o
porwag odz. l6, "Brawurowe
nie" USA. od lat J8, g. 19.15
gangu
SWIT - .,Ostatn i skok
Olsena" duński. od lat 12, g.
przeciw
„Człowiek
15.30, 17.30
czlowiekowi" NRD. od lat lł,
WAŻNE TELEFONY
godz. 19 30
centrala Inłormac:vJna PK.O 731-IZ SOJUSZ - „Chinatown"
USA,
03
lnformacja telefonłczna
od lat 18, godz. 17
Oli, 661-11, 795-55
Strat Potarna
TATRY - „Przygody Robinsona
19
Pogotowie Ratunkowe
godz. 12,
Kruzoe'" radz. b/o,
IT
Pogotowie MO
szalona, że m<>że
17.45 „Tak
Komenda Miejska MO
zabić" fr . od lat U, godz. 10,
671-:tZ, 292-22
centrala
1'3.45, 15.45, 19.45
398-10
Informacja o usługach
284-69
Informacja kolejowa 655-55,
DYŻURY APTEK
Iuformacja PKS·
295-96
Dworzec Centralny
Stallngradu 15, N1Obrońców
747-20
Dworzec Północny
Główna 14, Dąb15.
835-46 ciarniana
Pogotowie wodociągowe
Lutomierska 146
89.
o
rows!tieg
395-~5
Pogotowie ~azowe
Stałe dytury aptek:
Pogotow:e energetyczne
334-31
Apteka nt 47-085 Aleksandrów.
Rejonu Północ
334-28
ul. Ko ś ci uszki 6
Rejonu Potud'1ie
dla odbtot ców przeApteka nr 47-087 Konstantynow.
245-72
609-32
mysłowych
220-89 ul. Sadowa IO
oświetlenia _ ulic
nr 47-098 Głowno, ui.
Apteka
253-11
Pogotowie ciepłownicze
Lewicka 33
Pogoto\l(ie drogowe
(09-32
Informacji o dyturach aptek:
„Pohuozbyt 1 •
w Psbiantcach udziela Aptełta
TEATRY
nr 47-0B5 Armil Czerwonej 7
w Zg ierzu udziela Apteka nr
WIELKI - godz. 1'9 „ Otello"
l'OWSZECHNY - godz. Il „Hi- 47-0BO, Dąbrowskiego 10
w Oz'>rkowie udziela Aplel<:a
I'
storie o sosnowym pieńku"
NOWY - godz. 19.15 „Mądremu nr 47-092, Dz1erżyń.skiego 2
'
biada"
DYŻURY SZPITALI
MAJ,A SALA - godz. 20 „Emi- •
POŁOŻNICTWO
g ranci 0
JARACZA - godz. 19.30 „Głupi
Szpital Im Kopernika - dzielJa·k Ub"
TEATR 7.15 - god!L. 19.16 „Łaż- nica Górna Poradnie K„ ul. Odrzańska, Cieszkowskiego, Rzgow11.!a rzymska"
MUZYCZNY - godz. 18 „Gaspa- ska, Przybyszewskiego oraz giPolesie
dzielnicy
nekologia z
rone"
FornalARLEKIN - god~. 17.30 „Bajka Poradnia K, przy ul.
Joło
skiej
o Popie 1 jego parobku
pie" (Pic>trkowska 282)
Instytut Poł.-Głn. AM (ul. CuPINOKIO - godz. 17.30 „Popro- rie-Skłodowskiej
dzielnica
11)
c-zepiał"
ście Rzepa, by Jl~ nie
Górna Poradnie K, ul. Fellńslde
Sróddzielnica
go, Zapolskiej,
MUZEA
mleście Poradnia K, ul. 10 Lugm Rzgów 1 Ksawerow
tego,
REWOLU- oraz ginekologia z dzielnicy PoRUCHU
HISTORII
CYJNEGO (ul Gdańska nr i~)
lesie Poradnia K, przy ul. Olimgodz. 10-18
pijskiej.
RADOGOSZCZ (ul.
ODDZIAŁ
(ul.
AM
Pol.-Gin.
Instytut
Zgierska 147) godz. 10-16
ETNO- Sterlinga 13) - dzielnica Sród1
ARCHEOLOGlCZN E
Kopclnul.
K,
Poradnie
mieście
GRAFICZNE (pl. Wolności 14)
· gm. Brójce
skiego , Pró„hnika
godz. 10-17
oraz glnekoloi:ia z dzielnicy PoWŁO
MUZEUM
CENTRALNE
I Maja
ul.
K,
Poradnia
lesie
JUENNICTWA (PlotrKowska 282)
Szpital im. H. Jordana - pogodz. 10-17
Widzew l
dzielnica
łożnictwo
EWOLUCYJNEJ UŁ
BIOLOGII
(park Sienkiewicza) godz. 10-18 Polesie
- gineWolf
H.
Szpital Im.
HISTORII MIASTA ŁODZI (ul.
kologia - dzielnica Bałuty oraz
Og rodowa 15) g odz 10-16
ginekologia z dzielnicy Polesie,
SZTUKI (Więckowskiego nr 36\
Poradnie K, ul. Gdańska i Kag odz. 11--J9
.sprzaka
POLSKIEJ WOJSKOWE,J SŁUZ
Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
BY ZDROWIA (Żeligowskiego '/)
położnictwo miasto
Zgierzu
w
godz. 10-13
I gm. Zg ierz, Aleksandrów, Ozorgm.
ków, gm. Konstantynów,
Parzęczew, Andrespol. Nowosolna
PARK KULTURY I
ŁÓDZKI
Szpital im. Marchlewskiego w
WYPOCZYNKU (na Zdrowi u )
- ginekologia - miasto
me· IZgierzu
OGROD BOTANICZNY
g m . Zgierz, Aleksandrów, Ozor
czynny
ków, Głowno, Stryków , m. Konzoo - czynne godz. 9-15 (Kas tantynów, flm Parzęczew, Ansa do 14)
Nowosolna oraz Łódt PALMIARNIA - czynna codzien- drespol,
K,
dzielnica Polesie, Poradnia
nie (oprócz pc>nledziałków) w
Srebrzyńska 1 dzielnica Wiul.
godz. 10-15
dzew
LUNAPARK - nlel'zynny
ą_zpital lm. Biernackiego w l'a„FALA" (al. Unll 4)
KĄPIELISKO
bianicach - miasto 1 gmina Panieczynne
bianice
Szpital w Głownie - połotnl
KINA
ctwo miasto i gmina Głowno l
„Kobra" jap. od lat Stryków
BAŁTYK Chirurgia ogólna - Bałuty ~8. godz. ro, 12.15, 14.30, 1&.45,
Szpital im. Biegańskiego (Knla19. Seans nocny „Czarny Kor- ziewicza
dla
codziennie
1/5)
sarz" wł. - film z listą diaprzychodni rejonowych nr 4, 6,
log ową godz. 21.15
Bar!J7, 8, 9. 10 Szpital Im.
„Kobra" jap. od cklego (Kopcińskiego 22) codzienIWANOWO lat 18, godz. 10, 12.1~, 15, 17.15, nie dla pn.ychodnl nr 7. Szpital
19.30
(Zgierz,
im Skłodowskiej-Curie
Parzęczewska 35) dla przychodni
święty" fr.
POLONIA - „Rok
rejonowych nr 1, 2, 3, 5. Szpital
od lat 15, godz. 10, 12.15 15.
'
Im. Marchlewskiego \Zgierz, uu17 .IS, 19.30
17) codziennie dla m. I gm.
PRZEDWIOSNIE - Ferie z Ki- bois
Aleksandrów,
nem „Rodeo" QSA od lat 15, g_ Zgierz, Ozorków,
Górna - Szpital Im.
10, 19.30 „Eblrah - potwór z l(łę Parzęczew
Gdyń
(Kosynierów
Brudzińskiego
bin" jap. od lat 12, godz. 12.31>,
s}!:lch &1). Polesie - Szpital im.
15, l'l.,15
Kopernika (Pabianicka 82). STódnleczvnne
WŁOKNIARZ Szpital Im. Pasteura
mieścle „Transamerican (Wigury 19).
Widzew - Szpital
WOLNOSC
Express" USA, od lat 15, goaz. im. S-Onenberga (Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpital im.
10, 12.15, 15, 17.15, 1'9.30
„Niewinne" włos. od Sonenberga (Pieniny 30)
WISŁA Neurochiru,gia - Szpital Im.
lat 18 &odz. 9.30, 12, 14.30, 17,
Kopernika (Pabianicka 62)
19.30
im.
Szpital
Laryngologia „Transamerican Ba rlick!Ego CKopclńsklPgo 22)
ZACHĘTA
Express" USA od lat 15 got;lz.
Okulistyka - Szpital im. Jon10. 12.15. 14.30, 17, 19.15
schera (Milionowa 14)
Iluzjon - cykl „JapoŁDK Chirurgia l laryngologia dz!enia bez Samurajów" godz. 15, cięca - Instytut Pediatrii (Sporna 36/50)
l".30, 20
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
STUDIO - „ Wesele" poi. od lat
-: . Szpital Im. Barlickiego (Kopczesc
15, godz. 16 „Utracona
22)
cmskiego
lat
od
RFN,
Blum"
Katarzyny
Instytut MeToksykologia 15, god-z. 18, 20
dycyny Pracy (Teresy 8)
poi. od
.,Trąd'•
STYLOWY adnia DerPoi
Wenerologia
lat 18, godz . 15 „Ostatni seans matologiczna (ul. Zakątna 44)
filmowy" USA, od lat 18, goaz.
korsarz" wł. 17, „Czarny
NOCNA POMOC LEKARSKA
film z listą dialogową g. 111.15
życie
„Prywatne
Stacji
GDYNIA Nocna pomoc lekarska
Sherlocka Holmesa" ang. o/o,
Pogotowia Ratunkowego przy u1
•
god-z. 10, 12.30 „Szał" ang. oo
Sienkiewicza 137. tel. 666-66
lat 18, godz. 15. 17.15, 19.30
Punkt InformaOgólnołódzkl
placówek
DKM - „Sportowiec mimo wo- cyjny dotyczący pracy
zdrowia tel. &15-19
li" poi. od lat 12, godz. 16.30 służby
„RaffeTty i dziewczyny" USA, czynny całą dobę we wszystKle
n1ew
również
dni tygodnia,
od lat 18, godz. 1,8
od dziele i święta
„Kobietka"
KOLEJARZ lat 15, godz. 16.30, 18.30
AMBULATORIUM
„Granica"
MŁODA GWARDIA DORA:ZNEJ POMOCY
poi. od lat 15, godz. 10. 12.15,
CHIRURGICZNEJ DLA DZIECI
14.30, 17. 19,30
czynny
Gabinet chtrurglc~ny
MUZA - „Smarkacz na boisk u "
~ał_ą dobę Lódź. Armll Czerwoszwed2iki. b/o, god z. 15.15. Pre- nei 15, tel 341-30, wewn.
•1u,
miera miesiąca „Ebirah - po- 457-50 do 54. wewn. 70
12,
lat
od
jap.
twór z g łębin"
oa
godz. 17.15, „Omen" ang.
NOCNA
lat 18, godz. 19.15
POMOC PIELĘGNIARSKA
piacudowny
,Ten
1 MAJA
sek partyzanckich dróg" jug.
Szpital im. H. Wolf,
Bałuty g. 15, 17, „Ojciec zgłoszenia na zabiegi w domu
od lat 12
chrzestny Il" USA, od lat 18, chorego. tel 777-77
godz. 19
Górna - Szpital Im. JonscnePOKÓJ ' - Ferie z kinem „Na- ra,
Im . Brudzl;lsklego.
Szpital
shville" USA, od lat 15, goaz. Zgłoszenia na zabieg! W. domu
poi. od lat 12, chorego. tel 6%7-93
15, „Zna c hor"
Wilczur "
godz. 18. „Profes or
Polesie - Szpital Im. M. Piropoi. od lat 12, godz. 20
gowa . Szpital im. MaduroWicza,
„ Błękitny ptak" am.ROMA zabiegi w domu
zgłoszenia na
b/o , godz. 12.30, 14.30 chorego tel 278-~2
radz.
„Avanti" USA, od lat 15, goaz.
L.
Sródmieście - Szpital lm.
9.30, 16.30, 19.30
zabieg!
Paste u ra zgłoszenia na
STOKI - „Jak zranione ptaKI" w d_omu rhore ~ o tel 864-11
radz. od lat 15, g odz 15 „ suWidzew r Szpllal tm E. Soniebezpieczen- ne nber ga ~g łoszenia
perekspres - w
na zabiegi
w domu <' h• >re go tel. 864-1 I
~~:r~c • jap. od lat 15, godz. 17,

I

„

+ *

„ Krzyżacy" pol. g. u
OKA an !(.
„Na tropie Willby'eg o"
godz. 10, 12, 17.30,
f ~ lat 18,

9 30

T ELEFON ZAUFANIA - 331-37
od
czynny w dnl powszedn ie
15-7. w nl<' dzlele l świ ęt a ca111

dobę.
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Nie tylko „przysmak Kurasia"
aikończył
sie już benefis
01.slltyna na ekra.nie TV.
Przea: tydzień oglądaliśmy
w okienku śnie:Zine, miłe
pejza.żyk·i, kJtóre
miały stanowić
dla nas, zagiada:iacych tylko 1>rzez
szybkę do centrum
II •Przeglądu
Filmów i Wi.dowisk Telewizyjnych.
wprowadzenie w
klimat imprezy. Nam też przyszło uwierzyć w
ciemno, że !)()nad 50 oozycji festiwalowych to reprezentada .!!odna rooznei moduk~ii. Cóż, ieszeze
SPOro czasu up!y•nie. zanim poz:.namy wszystkich łowców ..Szczupaków". Wielu z nich bowiem 1
pewnościa długo iesz.cze
Poczeka
na emisję. Ale pezed faktem post.MV.ił nas już werdykt. Jury zło
żone w większości z ludiLi bez.pośrednio lub blisko ZJWiazanych z
W piątelc, 10 lutego w Studio Gama przebOJe muzyki swlatowej,
telewizją, z pewnością nie miało
narodziny gwiazd11 i polskie rewie konne (na zdjęciu). '
łatwel!o zadania.
Bo też prograCAF - Ktoi
mowa wieże Babel podzielić na
poziomy i piony, a ieszcze w,yf>rać
to, co najlepsze. wręcz nie sp-0--------------------------------l sób.
To tak iakby wybierać wśród
różnorodnych iezyików lepsize. odrzucając gorsze choć bez wąt
pienia da się wYróinić ięzY"k naiba•rdziej nośny. Na pewno najdonośniej docierr-a.iącym pod ws~"llt>kie
dachy ogłosić wyuadnie

Z

Spojrzenia I• refleksje
•

obrze 5ię dzieje, że właś
nie w naszej włókienniczej
Lodzi organizuje się coraz
częściej
wystawy
tka;nin
zarówno artystycznych jak i przemysłowych. EksPOzycje tf: ogląda
my zazwyczaj w różnych salach
wystawowych. I tak w Polowie
stycznia w Galerii Sztuki przy ul.
Wólczańskiej
31/33
otwarto z aprobatą przyjętą przez zwiedzajacych - wysta ,,vę tkaniny artystyr.znej łódzkiej pary arlys1ówtkaczy Dobrosla.wy ł Bogusława.
Kowa.lewskfc!lZ kolei w Centralnym Muzenm
Włókiennictwa.
zaprezentowano ostatni·o wystawę Anny Buczkowskiej pt. „Spojrzenie i refleksje
zanotowane w 1 gobeli-ąie" - przy
czym sam iuż tytuł określa w pe·
wnym seU:Sie istotę i charakter tej
eks\'.)O'zycji.

D

Buczkowska, artystka warszawska nowego pokolenia, nawiązuje
do wskazań aw::ingaruy, ie:la~kze
un :i-:ająt przy tvm •krajnych ekstrawagancji. Swo}e. gobeliny, których arstystyczna fJrma dost(i.sowana jest do WY'Tl•)gńw war.'lztatu, sama projektuje i sama wykonuje ie częściowo na krośnie,
częściowo
na ramie.
Unikaiac
zgielkliweg() 'zmasowania
intensywnych barw wypowiada się raczej
w tonacjach chłodnych, przy cał
kowitym wyeliminowaniu zieleni.
Buczkowska nie Powiela zalożeń
realizmu, jednakże abstrakcie jej
budzą w nas
pewne skojarzenia
i reflek.<sje. Bodaj najświetniej reprezentuje możliwości i
charaktęr twórczy
artystki
prześliczny
gobelin „Frascati". urzekający zarówno koneserów jak i laików,
niezwykle harmonijnym rytmem
swoich układów linearnych i zestawień barwnych.
Sąsiaduje z
nim gobelin „Zaduszki''. bardzo lapidarny w efekta.eh, oszczędny w dob<>~7.e kolorów, a posiadający
orzy
tym
ogt ,HT ny
ładunek
nastrojowości.
Nifnvykle dramatyczna jest ie.i
„Chwila nieuwagi", utrz,ymana w
bieli. przy subtelnym stopniowaniu różnych odcieni szarości, inne
walory przedstawia jej biało-czer
wona „Rekreacja", a inne jeszcze
„ślad po łowach" itd.

On jest nie do ookonania. Jego
bohaiterowie zostają w pamięci, na
s;potikanie z nimi się czeka, z.a kh
dalsze losy tI'zyma kc.iwki. SeriaJowe emocje nie kończą się wraz
z ostaitnim odcinkiem emisji. Mają
swó!. fin~ł w ogólnonarodowe.i dyskus:11. Miara Leszka z .,Da.teko od
szosy'.' mierzon•o rok temu współcres.ną młodzież. Jei/;o cechy słurżyły WV'PUnktowainiu tego, co wartościowe
w
młodym
człowieku.
Tru.d•no by zliczyć tych, którzy
Może monitując tę kompozycję u~orżsamia~i .sie :z J;>o?a•terem, paAnna Buczkowska chciała zazna- ro:wnywal.i 1ego dZl!eJe :z: własnyczyć, że aczkolwiek
związała się rni.
.
,
„
z abstrakcją, umiałaby też POWie-1 T~ze „0.1:Sz:tyn - . 78
mla.ł
1
dzieć niejedno w gobelinie figil- swoJego sep~.Iowego d?Ja_.
Pan
ralnym.
Le~ Kuras Jest dziś b1Ii>ik1 wszyM JAGOSZEWSKI stilnm szcz&ym Polalkom od Ta.tr
.
·
do Ba.llt.vku. Stał sie nie
tylko

Do swoich spostrzeżeń i refieksji zanotowanych w gobelinie artyst'ka nie wprowadza fabuły w
dosłownym słowa tego znaczeniu.
Wyjątek stanowi tu
realistyczna
komJ)O!Zycja
„Kurtyna w górę".
Trochę przekorna, trochę zaskakująca jest jej treść. Górę i część
śr·odkową cobelinu zakrywa zaslona, sood
której wvłaniaj'ą
się,
zaobserwowane w różnych pozycjach, stopy ludzkie.

podaje „życie Gospodarcze" restaura<eja „Ratuszowa'• w Koszalinie wrecz \'.>O'Stawiła na niel!o. z1tlasza.iac do konku.rsu 1tastronornicznego „przysmak Kurasia" (skladai.ików nie podano).
Kuraś iest dziś postacią nume.r 1
małego ek~anu I choć, iak sadze.
nie bardzo to się podobało iur<irom. ulegli presii publicznej . no
wręcz nie
wypadało nominać K.
Kaczora. w werdykcie. Abv więc
nie całkiem za2łaskać *tora orzy
znano mu nagrode nie za kreacie
(jak np. sympatycznej ska<linąd
J . Szczepkowskiej) lecz za. stworzenie uopularnej postaci telewizyjnej.
Teza K, Żygulskiego za.warta w
studium socjologicznym „Boha-rer
filmowy" brzmi
tak: „Seryjny
chairaktex orodukc.ii filmowe; P-Owoduje, iż bohate·rowie z reguł.v
l!lie mada zbyt indywidua•l nych cech
lecz rys.V typowe. a raczej stereotypowe. Jest to z.reszta wairuąełr
osiagania celów jakie .stawia prżed
sobą przemysł filmowy: regularnego, komercyjnego dostarczania rozrywki i przeżyć estetycznych bardzo szerokim kn~.l!om widzów." I
za ta właśnie typ0wościa opowiedzieliśmy sie stawiając na „Polskie drogi" oraz ich l!łówne oostacie. Drug.i }uż pTzegląd
-potwierdził,
że telewizja serialem
stoi. Choć trudno nie zauważyć,
że cze.sto przypisuje mu sie zbyt
wiele. Choćby tegoroczny laureat
określany bywa na WY'rost „lekcją historj.j".
1
Szuill:amy na ekranie te.go,
co
sami przi!.żyliśmy, bądź znamy z
opawiadań. Między innymi w tym
właśnie leży przyczyna oow<Xizenia innei/;o · cyklu f ilmów.
K-0lejne odci•nki „Zezem" dostarczają bowiem sytuacji zdarza,jących
się codziennie.
~yślę. że m~giiczna siła wieloodcmikowych gi1tantów za·władnęł~
?Jrecz ~ez res.zty i teleW'ldzaim.1 1
1u>rorami, bo 1 dla „Nocy i dni"
znalazła się nagroda. i dla B. Pawlika jako Rzeckiego w „Lalce"

i

0

Początki historii ..Zgleru sięga.Ją,
wczesnego średniowiecza.
Jego nazwa po ra.z pierwszy pojawia. się w zaplska.<lb z 1231
roku, a. już w roku 1318 mówi się o Zgierzu ja.ko o mieście.
Wiek XVI, to okres rozkwitu tutejszego rolnictwa. I rtemiosła,
wiek XIX - przemysłu, w odróżnieniu Jedtlak od „bawełnia.·
nej'' Lodzi, głównie welnia.neg-0.
·
Już choćby ten, skromniej
niż
encyklopedyczny rys dziejów tego
obecnie niespełna 50-ty.sięcznego
mia.sta POzwala sądzić, i<>k bogata musi być jego historia.
Przeszlością Zgierza interesowano się już w okresie mięcizywojennym, ale dopiero powołanie
przed 11 Jaty Towarzystwa Przyjaciół Zgierza
stworzyło
!zerszą
platformę do badań
w tym kierunku. Początki nię były łatwe,
bo Towarzystwo nie miało ~woie
go własnego kąta, od pięciu lat
ma ono siedzibę w gmachu Miejskiej Biblioteki Puol'cznt!j przy
ulicy Rewolucji t905 r. i tutaj
właśnie
w pokoiku na piętrze
spotykają
się prawie
cod-z!ennie
jego członkowie. J<?St ic)l ogółem
ok. 700 i pracują w sześciu sekcjach: Historyczno-Zabytkowej, Kulturalno-Imprezowej,
Estetyki
i
Unowocześniania
Miasta, Propagandowej, Organizacyjnej i Finansowo·Gospodarczej.
Obok człon
ków indywidualnych w pracy Towarzystwa
czynnie
uczestniczą
również miejscowe zaJkl:ady pracy,
wspierając je też finansowo oraz
młodzież &Zlkolna.
Ol by jednak

1e

s

tan wyposażeni a ~dzkkh kin był ~ematem artykuł.u zamieszczonego na naszycll łamach 9 styczma pt. .Co w kmach piszczy?" . Pisząc o trudnych warunkach w jakic!1 ogląda się u nas
filmy, zatrzymałam się . dłużej przy kinie „Studio" - placówce
o szczególnie niskim standardzie, a noszące.i nazwę kina studyjnego
(przeznaczonego wię.c do prezentacji trudniejszych pozycji filmowych).
Na próżno jednak marzyłam o lepszych warunkach dla bvwalców
„Studia", bowiem majacy tam swój Dyskusyjny Klub Filmowy studenci obrazili się śmiertelnie. Przysłali do redakcji Ust wymieniając
długą listę imprez jakie tam właśnie organizują, powołując
się na
świetną współpracę z kierownic.-zką kina. Milo mi to odnotować. ale
ja przecie ż o pracy DKF-u i podejmowanych przedsięwzięciach w ogóle
n ie pisałam. Nasuwa się jednak pytanie, czy owa wyborna praca, za
którą >lowa uznania studentom i szefom placówki, zmieniła choć trochę warunki odbioru filmu? Czy zrobiło się przez to w kinie ciepło,
przytulnie, fotele stały się miękkie? O tym nie napisanp mi w liście.
Oburzenie vlywołal jeszcze jeden fakt. Otóż przytoczyłam w artykule przyklad zawarty w liście jednego z naszych Czytelników, który
nie zgadza się i wysokimi cenami biletów za projekcje o.dbywaj,1ce
się w ramacp studenckich premier filmowych.
(! .w;rjaśmenie tej
sprawy POProsiłem dyrektora Okręgowego Przedsięb!•Yrstwa Fi.ozpowszechniania Filmów i jak się okazało przedsiębiorstwo tylko za. premierowe ceny mogło w tym kinie prezentować premierowe filmy.
Studenci piszą mi, że opinia Czytelnika jest diame_tr~lni~ ~żna ~d
opinii ogółu. Jeśli nawet byłabym skłonna t~ przy1ąc .. nie ~iem nic
~ ty m, czy nie zgadzają się fakty? Autorzy listu .trwa1ą bowiem
ł ą cznie w oburzeniu. Mają też do mnie ża1, że nie raczyła:m u n~ch
zw ervf i kować przvtoczonych przez Czytelnika danych. Sp1i:.szę więc
wyjaśnić, że iaf' mnie zapewniała dyrekcja OPRF lokal kina „s~u
dio", personel, a także aparatura i ceny, b!letów to sp.ra".17a prz_eds1ę1biorstwa. n ie klubowiczów. I dlatego wtasnie wydało m1 się konieczne
zasięgnąć jęzvka u źródeł. Chcę jeszcze r.ozwiać ,o~awy autorów lis.tu
jak.oby k ino mi a l<J hvć rozebrane w tempie przyspieszonym, Tu znow
odpowiedzi s zukałam w dyrekcF ~PRF, ~ięc nie wj~ czy usat~
fakcjonuję stud entów. ale Powiedziano m1, że o rozb10rce • na razie
\,_ n ie ma mowv.
A teraz wypada mi już tylko życzyć DKF-owi sukcesów w pracy,
wielu inicjatyw i ws pa n i ałych .m~<?w. Chcial:a;bym_ JP.s_zczi: dodać ~y
czenie leps zych warunków pro3ekci·1, Tylko aa: boJę się, ze będę zle
zrozumiana.
RENATA GRZELAK
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a przecież niełatwo chyba
o
uogólnialą.ce oceriy po obeineniu
iednego odcinka mogąceE(o najwyżej stanowić za.powiedź całości.
Za to czołowa oozycje wśród te-

-

lewizyj.nych

dokonań

!wana

opuścił

TEATR
Z pewnością nawe.t
„Rewizor"
nie może sie poszczycić siłą orzcbicia równa serialowi Ba, także
wieloodcinkowe widowisko „Przed
burzą" zniknęło
gdz.ieś w
tle
„Polskich dró2". G<.ly tymczasem
tu właśnie byliśmy najbliżej historii, a reż. R. Wionczek i
odtwórcy głównych ról - H. Bista
i M. Walczewski, z powodzeniem
umieli zainteresować właśnie szerokie kręgi odbiorców polityką i
nas-qmi, polskimi losami.
Ze szczególną satysfakcją
wypad.nie mi odnotować
zasłużony
sukces T.
Junaka,
realizatora
spektaklu „Oblomow" (ze świetna
rolą J. Prochyry)
powstał
wszak w Łódzkim Ośrodku Telewizyjnym. Zresztą i druga pozycja firmowana - przez nasza telewizję, a
prezentowana
przez
Henryka Czyża. „Nie taki di11bel
straszny" wróciła. z na~rodą.
W wzedziale widowisk telewizyj
nych (a to określenie ies.t chyba
najbardziej uniwersalne, bo gotowe
zastąpić i teatr i film) na liście
festiwalowych liderów
orzoduie
M. Piwowski. Z
godna
uwagi
warsztatowa maestria odczy<tał ka'..
mera książkę Chandlera. „Kłooo
ty to moja specjalność" sa efektowna wersja tradycyjnej „Kobry'.'
W tym miejscu jesteśmy
już
właściwie przy rouywce, ale tak
na dobrą S]'.)rawę ie.i znaczenie wia
że się p.rzede wszvstkim ze sztu.ka es~radową. A ta stała
się
niemal meteorem na ekrainie telewizyjnym.
Nie sposób znaleźć wspólny mianownik dla wszystkiego. co telewizyjne. Zres7Jtą wszyscy jurorz.v
zgłaszali te wątpliwości w festiwalowych sygnałach
filmowych,

podkreślając

zgodnie: skomplikoi.est specyfika telewizji, wymaga zestawienia wielu różnorod
nych. w żaden soosób nie przystających do siebie form. Ale też
od tego momentu wszystko zda.ie
s ie być dozwolone. Olsztyńska im1>reza ma w sobie. w sumie. niew ie le z teJ!O. co mieści się w sło
w ie ,przegląd" Przvwmina raczei sklep 7. mydłem i oowidłem.
w którym akura•t pewnych towarów zabrakło. Za to jest bez wąt
pienia okazią
do
towarzvski-::h
spa-tkań i mzdania premii.
Może
to jednak i dobrze, że ich przydziałowi towarzyszy aż taka 1tala.
W końcu niech i na.imlodsza mu'ta
ma swoie „pleć minut". Ale

GDYBY COS ZMl·ENlć?
Myślę, że
dałyby si ę.

pewne retusze przyCh<:e zwrócić uwagę
tylko na jedna szansę. Jest
nia
jak sądzę,
rezy1tnacja z pewnei
choćby anonimowości.
W końcu
mamy 8 ośrodków telewizyjnycn .
zaś. ambicja każdego jest zaprezentowanie swojego sygnału
na
ogólnopolskiej antenie. Może warto by skonfrontować najlepsze pozycję
poszeze'l'óln:vrb
ośrodków?
Myśl taka. n.ie ma 09 ukrywać,
podpowiadają
te~oroczne
laury
zdobyte przez Łódź. Ale lsądze. że
to dodałoby emocji
dorocznemu
połowowi
„Szcz.unaków".
Może
wa•rto by równ.ież zdecydować się
na p.rezentacię w konkursie tylko
tych oozycii. które znalazły się na
antenie w okresie międzyfestiwa
lowym. To POZwoliłoby nam, telewidzom. uczestniczyć w rozgryw
kach.
Nukt nie od.bforze telewizii monopolu na ks~abtowanie
gustów,
orzekonywanie i zniechęcanie. nikt
nie iest w naszych domach cześ
cie.i niż właśnie ona. I d>latego
olsztyński werdyikt wyimaga wyważenia prooorcji. Bo z nim także
chcą utożsamiać
swoje
ooglądy
„•mieszkańcy masowe; .v.ryobraźni".
RENATA GRZELAK

prócz kin premiemwych, do których chodzi się najchętniej
i najczęściej, osobne miejsce wśród śródmiejskich przybytków
X Muzy zajmuje „Stylowy". Tutaj zwykle przychodzą POszukiwacze filmów trudniejszych, kinomani śledzący coraz szczuplejszą, żeby nie \'.)O'Wiedzieć szczątkową, pulę tytulów przeznaczonych
dla kin studyjnych. Od kilkunastu miesięcy trochę zmieniła się sytuacja „Stylowego" - zmieniło s.ię bowiem jego położenie. Z p!aców)ti
w centrum miasta kino to. stało się teraz niemalże kinem na wyspie,
okopane wielką budową SDM.
Trudny dostęp z pewµością zniechęca przypadkowych widzów, ale
ci którzy przychodzą tu od lat pozostali wierni. A .. Stylowy" ma
wielu stałych. wypróoo·wanych partnerów swojej upow zechnieniowej
działalności filmowej.
„Sojusz świata pracy -z kulturą i sztuką" związal bllżej poczynania
kina z zakładami „Mera-Poltik", „Brokat", „Zenit". „Fako" i „Textilimpexem". Dla nich odbywają się specjalne projekcje, do nich wreszcie jedzie kino by podczas tzw. ,,sesji wyjazdowych" zaprezentować
film w zakładzie, POPrzed.zając projekcję informacją o pokazywanym
obrazie. czy spotkaniem z twórcami. W każdym z zakładów a1.-tyw
konsultuje z pracownikami kina swoje propozycje i ust<JStmkowuje s;ę
do ofert. Wszystko po to, by uniknąć uszczęśliwiania na silę i „czymkolwiek" stworzyć ty1ko pozory popularyu,torskiej działalności.

O

llllllllllllllllllliillHllllllliliillłllllllllllllllłllllllllllllllłllllllllllllllll.

6

r.

przykładem seirdecznego czło'Wie. a.
skłonnel(o do ooświęceń, a:le trafił nawet do... karty dań.
Jak

(89lł)

nych, mamy jednak nadzieję, że
z chwilą otwarcia muzeum, Judzie
ci spojrzą na te przed.mioty nie
tylko jak na pamiątki rodzfone,
ale szerzej - iak na pamiatki
całej zgieri;kiej
społeczności.
W uzupełnieniu t.ej wypowiedzi
o nich nie powiedzieć, najważ dodajmy. że z inspiracji Towaniejsze jest, że wszyscy działacze rzystwa w 1976
roku
wydano
Towarzystwa
są
społecznikami, książkę Mieczysława Bandurki pt.:
którzy znaczną część swego wol- „Zgierz. Żródl.a do dziejów miasnego czasu poświęcają rodzinne- ' ta w XIX i XX wieku", a maszymu miastu. I trzeba pr7yznać, że nopis inne•j książki, która naszym
mają już wiele osilgmęć, o czym zdaniem jak najszybciej
powinna
mów! nauczycielka 1ęzyKa polsll.;e- ukazać się w druku
„Dzieje
go kierująca Sekcją Historyczno- Zgierza" Bronisława Wachnika
Za1bytk:·ową pani Jadwiga. Cza.- czek& na wydanie.
pie,„ska:
Ale przecież działalność Towarzystwa nie ogranicza się tylko
- Głównym
celem
Towarzy- do zbierania eksponatów dla mzystwa, a w tym przede wszystkim szłeg,o muzeum. Organizowane są
mojej sekcji jest gromadzenie śla także odczyty i orelekcie, kondów historii Zgierza. Zbieramy kursy fotograficzne. Dobrze ukła
więc i zabezpieczamy p:r,zed Z'1iszda się współpraca
z
PTTK,
czeniem bezcenne
często przedZBoWiD, Uniwersyt2tem f_odzkim
mioty i dokumenty pod kątem ich i
Biblio:eką Publilii•ą.
wykorzystania w mającym p6w- któraMiejską
gromadzi wycinir.i
prru::owe
stać
· już
wkrótce
Muzeum
o Zgierzu. Utrzymyw<ine są rówMiejskim.
Najwięcej,
rzecz ja- nież żywe kontakty z p:)dobnymi
S'.J.a,
mamy w
naszej
koleik- towarzystwami w innych
miasCJi eksponatów z okresu ostat„ tach. Zr.esztą o randze Towarzynich dWUJStu lat. Oto no przykład stwa niech świadczy fakt, że gdy
skrzynka. rzemieślnicza.
zgiers- w ZPW im, J. Pietrusińskiego pokich tkaezy z pełnym kllmpletem stanowiono
zorganizować
Izbę
ksiąg cechowych
i
pieczęciami, Tradycji I Perspeldyw,
11 pomoc
przekazana naim przez wdowę po zwrócono się właśnie do TPZ.
ostatnim mistrzu tkackim, Józefie
Jest jednak w tym wszystkim
Wilaimowsklm. Pierwsze
zapiski rzecz niepokojąca - zbiory TPZ
w księgach tych pochodzą z roku Powinny znaleźć się we właśch·
1837. · Ma.my też podobną skrzynkę wych rękach,
czyli w muzeum,
cechową stolarzy wraz
ze sztan- gdzie można będzie dla nich zadarem cechu.
pewnić odpowiednie warunki, jako
.
że obecnie miejsce, gdzie sa przeWiadomo nam równo<--ześme, że chowywane nie najlepiej chyba
podobnych skrzynek, pieczęC"i, dy- się . d? . tego nada.ie. Stąd też ~aj
plomów mistrzowskich i innych wazmeisze dl~ Towarzystwa . 1est
.
.
.
teraz powołanie w Zgierzu teJ od
dokumentów Jest ie.szcze wiele 1 dawna
oczekiwanej
placówki.
na naszym terenie. Na razie eą \ Wiadomo nam, że ma to nastąpić
one w po.siadaniu osób prywat- jeszcze w tym roku.
(ptom)

ódź nie należy do
łatwo chłonących

miast
kwliture fraJncuska. albo maiacYoh tradycje zwiaz• ków z ta kulturą takie
jak
Wa,rs.zawa albo Kraków. Powody · sa oczywiste. W
rozwoju
obu tych mi<ist znaczna
rolę
ode1trały
warstwy prze·z czas
dłuższy

władające

i ku1tu~ą francusika w Łodzi
jedna z instytucji prowadzących
naukę języków obcych oowoła
ła do żyda tzw. Klub Francuski, który stał sie p.ierwsza i
.ied.vna olacówka umożliwiająca
kontakt mówiacych PO francusku łodzian z przedstawicielami kultury francuskiej oraz pew

Wy próbo'A·anym partnerem „Stylowego" jev;t Zarząd Dzielnicowy
ZSMP - Śródmieście mający tu swoją bazę do prowadzenia akcji
„Z filmem na ty". Młodzież korzysta ze specjalnych karnetów upoważniających do uczestnictwa w wybranych przez sieb:e projekcjach
(bez sztywnego narzucania godz.in i terminów).
Tu również przeniosły się z kina LDK „ Uniwersyteckie wiecwry fil'mowe". Studenci zresztą bardzo aktywnie włączyli się do współpracy
z kinem. I tak grupa z kulturoznawstwa za.inicjowała powstanie
studenckiego klubu filmowego. Zgłoszono propozycje i przystąpiono
do działania. W styczniu prezentowane byly filmy amerykańskie,
w lutym będą hiszpańskie. Co prawda nie zawsze łatwe jest zd-01bycie kopii, ale nie rezygnuje się z żadnych możliwych dróg by zdobyć
zaplanowany tytuł - mówi kierownik kina Józef Kułpa. To spontaniczne studenckie przedsięwzięcie nabiera rozmachu i_zdobywa wielu
zwolenników. Komisja ·kultury ZL SZSP rozważa szansę spopular~o
wania dzia:talności klubu i uc)lynienia z niego forum popularyxującego
film w całym środowisku studenckim.
.,Stylowy" ma jak widać wielu partnerów reprezentujących różne
zawody i rozmaite przygotowanie do odbioru studyjnych filmów. Ale
też stara się sprostać u.podobaniom wszystkich, a przy tym zjednać
sobie jak najwięcej widzów, którzy przeglądając repertuar w gazecie
i zastanawiając się na co by tu iść, wybiorą właśnie to kiillo.
Nasze kina nie narzeI>ają na nadmiar włdzów. Trudno więc się dZiwić, że szukają partnerów i hołubią ich, starając się zapewnić atrakcyjne i niebanalne filmy, służące dobrze pojętej edukacji filmowej.
Nie zawsze i my i personel kin z<lajem:-r sobie sprawę z tego, że
chodzi nie tylko o samą projekcję, ale również o przemyślaną popularyzację prezentowanego tytuJ.u.
(rg)

:--Ośrodka Polskieg-o
Komitetu
Współpracy z Alliance
Fra.ncaise. Będzie działał na1 takich
samych zasadach. jak już działające
przy
uniwersytetach:
warsz.awsk im,
wrocła wslkim,
śląskim i gdańskim.
Ośrodek
spelniać będzie zadania naukowe i popularyzatorskie w dzie-

ięzV'kiem

francuskim i ooddaiace
się
francuskim wpływom nie tyl'ko
zresztą k•ultwralnym. W Łodzi
natomiast ścierały
sie
inne
wpływy jezyikowe, a ilościowa
orzewall!a ludzi o miernym lub
żad·nym
wykształceniu
bynajmniej nie sp„zyjała zai·n.teresowaniom dla
odle2łeg<',
choć
tradycyjnie
zaprzyjaź,nionego
knju. Swego
rodzaju
wvkładniikiem · tetro zjawiska było
zai•nteresowanie językiem framcuskim na kursach iezYikowvch
oro1.1[adzonych w ostatnich latach w Łodzi. Poczatkvwo bardzo małe, n.ieco większe
PO
wymianie
wizyt
prezydenta
Francji w Polsce
Edwarda
Gierka we Francji.
W tym to <>kresie zwiększo
nego za„i:n.tere.sowania je.zyikiem

KONTAK'E

z kulturą franeusk
n:Y'mi formami tej kuMUll'Y. Cie.szyta sie dużym, jaik na nasze miasto
zainteresowa111iem.
niestety nie umiano jej utrzymać.

Na &Zczęście powstała w ten
soosób luka zostanie za.pełnio
na, dojdzie 'taś do tego na naste-pującej <Lfodze. W najbliż
szym czasie nastą:pi przy Uniwersytecie Łódzkim
o~wa.rcie

dzilllie kulttM'y, nauki l techniki. Przewiduje
się i:>rowad.zen.ie kursów iezyka francuskiego o \ róimym
stopniu zaa.wa.nsowania: dla
początkujących, zaawansowanych,
konwersatoryjne, a taikże
kuirsy
dla dzieci. Działalność oopulp.ryzaitorska wy•rażać sie będzie
urządzaniem wys.ta.iw, w:vgłasza
niem
odczytów,
wyświetla-

n.iem filmów w wersji orygina.lnej, organiz.owaJniEm koncertów, spotkań z francuskimi spe
cjalistami, ludźmi nauiki i kultury. Czytelnia prasy, ksią:ilki
f(a•ncuSkiei oraz płytotek.a to oczvwiste uzupełnie111ie podobne.i placówki.
Ośrodek łódzki charak•teryzować bedzie. w odróinieniu
od
innych.
ukierunkowanie
na

problematyikę technicmą.
Bę
dą więc udzielane konsuLfac.ie
językowe w zaikre.sie słowni

ctwa technicznego, pomoc
w
interpretacji tekstów specja~i
sty~·z.nych,
systema.tycime , informacje o nowościach książ
kowych z zakiresu
techniki.
Ośrodek
bedzie dVSPOnował
sło-wniikarni
i wyda·wnictwami
encvklopedycznvrni o chairakiterze ogólnym i specjalnym.
Książki, słowniki,
plyity
i
prasę

ofiarowała

ośrodikl>wi

ambasada fra•n cuska. Wyposażenie. aparature i lokal zapewnił Uniwersvtet Łódżki.
Czytelnicy nasi zaimeresowani POWYższymi sprawamd mol!a
w go.dz. 10-13.30 <Wwonić Pod
nr 85'2-38,
J. U.
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GDAlll'SK - pok6j, kiuchnla, 311 in. wygod7 re budownictwo - sainte-
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nię

kuchnię,

Łódt.
Poddębice

Bllżnla

nlę

kierunek

kandydaci
spoza
Łodzi

1
WYDZIAŁ

Łod~

2

3

FILOLOGICZNY

"
22. 02. 78 r.
godz. 10.30

bibliotekoznawstwo

Miejsce spotkani&

kandydaci

z

wszystkie kieru.nkl tilologiczne
(filologia polska, angielska, romańska. germańska.
klasy.:zna,
rosyjska)
kulturoznawstwo

22. 02. 78 r.
god~.

WODZISŁAW

Kościuszki

al.

17

6S

zamienię
większe
dzlsław,

~.w./

j.w.

j.w.
j.w.

j.w.

J.W

archeologia

j.w.

j.w.

etnografia

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j_w,

j.w.
j.w.

Muzeum Archeologic~nei
plac Wolności 14
gmach Biblioteki Uniwersytec.
kiej, wejście od ul. Na<l"lltowicza 108.
Instytut Historii,
ul. Buczka 27a
ul, Uniwersytecka 3
j.w.

WYDZIAŁ FILOZOFICZNOHISTORYCZNY

historia
początk0 owe

naucza.nie
pedagogika kulturalno--0świato-wa
/
pedagogika opiekuńcza
wychowanie muzyczne
psychologia
WYDZIAŁ

j.w.
j.w.
28. 02. 78 r.
godz. 14
22. 02. 78 r.
fodz. 10.30

j.w.

Zgierz,
ut Swierczewskiego 46
al. Kościuszkd 21

wynaię

FIZYKI i CHEMII
Instytut Matematyki,
ul. Banacha 22 (dawniej Nowopołudniowa) - aula
j.w.

j.w.

j.w.
j.w.
j.w.

j.w.
j.w.

§
§
§ MATEMATYKA 630-311 § Klonowa 13-6. Mg·r Plul!m-26183 g
§ sko\V$1
§
§ ANGIELSKI !IM-14. 2364Ga-g
§
§ MATEMATYKA, fizyka,
§ niemiecki - maturzystom,
studentom
asystenci
§ 25'1-57„
Luszta•k
2488 g
§
§ MATEMATYKA, mgr Ku2561 g
§ charc.zyk 362-99
§ MATEMATYKA, flo:yka §
733-20
§ mgr Nlepokojczycki 2625
g
§
do egza§ minów z
rosyjskie§ go, historli. Tel.
210-19,
§ po 16, Kowalska 25118 g
§ MATEMATYKA, fizyka § mgr
Julianows.Ka
2573 g
§ 5/7, m. 100

j.w.

WYDZIAL BIOLOGIJ 'i NAUK

o zmm
biologia

22. 02. 78 r.
godz. 10.30

22. 02. 78 r."

j.w.

j.w.

gmach Biologi!,
ul. Ba•nacha Dl' 12/18

godz. 17

geog•r afia
WYDZIAŁ

Zakład

al.

PRAWA

wryś

Geog.rafil Ekonomicznej,

Kościuszki

21, front, IIIp.,

a. 304

f ADMINISTRACJI

j.w.

j.w.
j.w.

adminlstracja
pre; wo

CollegJ.um Iurid1icum,
ul. Narutowicza 59a

j.w.

j.w.

WYD~IAŁ EKONOMICZNOSOCJóLOGICZNY

wszystkie kierunki ekonomiczne
(ekonomiczno • społeczny,
cybernetyki ekonomicznej i informatyki organizacji I Ułrzą_
dzan!a ekonomik! I organizacji
produkcji ekonomiki ! organi.Zacji obrotu i usług, ekonom~
ki i organizacji handlu zagranicznego)
socjologia

PRZYGOTOWUJĘ

języka

Armii Ludowej 3/5, aula

j;w.
j.w.

j.w.
j.w

j.w.

żywna.

~

~

-

CZELAD:2 k. Katowic
pokoje, kuchnia. 48 m
- bloki kwaterunkowe be z
c.o. - zamienię na po
dobne w Łodzi.
Wlad omość:
ł..ódź, tel. M-14- 12
godz. 17-20
21&1 g

2

ZGŁOSZENIA

LEKARZY

-

chętnych do pełnienia społecznie
dyżurów podczas przedstawień

przyjmuje

DYREKCJA
TEATRU WIELKIEGO.
Zgłoszenia pisemne z podaną
specjalnością
oraz
dokładnym
adresem - prosimy kierować do
Biura Ohsługi Widzów Teatru
Wielkiego w Lodzi,
pl. Dąbrowskiego w terminie
do dnia 1 marca 1978 roku.
293-k

PIANINO „BecJ(era" sprre
dam Próchnika 17, m. a,
front
2548 g
MINIKALKULATOR
programowalny sprzedam. 2018 g

792-91

KAWIOR sprzedam. Tel.
51-30-16, po 16
27~ g

.

miejsce, Stary
Cmentarz. Oferty
„2430"
Prasa, Piotrkowska 96

ODSTĄPIĘ

FOTEL dentystyczny KuOferty „2808" Prasa,
Piotrkowska 96

plę.

Ukogo

zgaśnie światło?

Zakład Energetyczny Łódź-Miasto informuje,
że w związku z przeprowadzanymi pracami eksploatacyjnymi nastą~ przerwy w' d•ostawie

FLANCE
pomidorów sprzedam. Szlaka do o<lb1o
ru bezpłatnie. ł..ódź, Stoki, Giewont 66
(ogro<1ntctwo)
2.960 g

- „-

--

POKOJ umeblowany, wy
gody, wyna.jmi:
stuc1en
tom. Tel. 254-52
2243 g

POKOJ w blokach wyna Jdwóm osobom. Te 1.
52-91-39
2097 g
mę

2506 g

17-19

MATEMATYKA,
chemia.
2627 g
Kowalska 51-13-74
NOWOCZESNY krój damski,
dziecięcy
opanu3esz
szybko wynalazkiem Mechlińskich, Nawrot 32
•

1876 g

POMOC
do
3-letntego
dziecka potrzebna.
Kopcińskiego
a:; c, m. 27
237'1 g

POSZUKUJĘ
lokalu skie- POMOC domowa potrzebpowego. Oferty „2063'' Pr a na
4-5 godzin
dziennie.
sa, Piotrkowska 96
Kwiaciarnia: Narutowicza
47
2'286 g
MĘŻCZY2NIE wynajmę p o
kój. Oferty ,2607" Pras a,
Piot·r kowska 96
DZIElJCZYNA
poszukuje
pracy w prywatnym zaMAŁżE!llSTWO
z
dzie- kładzie
od'Zieży
lekkiej.
posiuKu je Przyuczona
ck!em - (4 lata)
na
dalszą
mieszkania lub pokoju s a- praktykę. Wodna 38-1
Oferty
mod zielnego.
2fil5 g
Piotrkow
„2606"
Prasa„

-

KOZINY
M-3 kwaterun kowe,
na
Ksze. Sprzedam aparat to togratie'hllY Praktica L-2.

ska

96

Wlę

Tel. ln-27-44, od 17

186%

„AUDI 100-LS" (automatlc,
stan idealny)
sprzec1am.
Katowice, tel. 510"'103
'Jf},'7

k

g

rodowód dla psa
ZAMIENIĘ
M-4,' na p o- rasy
jamnik „Alga" z
dobne w Lodzi. Oferty p od Ziębaczowa nr rodowodu
adresem Cholewińsk a,
ML-43684 nr rej. 2992
Częstoche>Wa, Ul. , 16 Sty~"l . 2558 g
nia 128/70
310 k

„TRABANTA 605" sprzedam. Tel. 709-73, wieczorem
2154 g
„TRABANTA 600" w cało
ści lub na części silnik
I skrzynia biegów
nowe
- sprredam. Gontyny 9
(od Bema)
2005 g
„FIATA 12Ś - 11.!00" (1977)
- sprzedam. 635-36 233'7 g
„F1a
ta 126 p" (III kw.) 1978 na
I kw. Tel. 1>3-77-40 2806 g
ZAMIENIĘ

przydział

M-4 Piotrków Trybuna!&Ki
- zamienię na mieszkan le
w Łodzi.
Oferty „2333„
Prasa, Piotrkowska 96

~

§
~

~

~

mieszkania
w blOtcach na 1-2 la.t a.
z góry.
Oferty
„224-0" Prasa,
Piotrkow. ska 96

„LINGWISTA -

OśWIATA"

§

w ŁODZI

D:r-iał Szkolenia Zawodowe1•
organi;luje 4-rruesięcz.n.e kuirsy:

~

~

§
§
§
§

§
S
S:

Zapisy przyjmuje się w biurze przy ul.
Piotrkowskiej 6, front 1I p., w godz.
7.30 ...-. 15.30, w soboty 7.30 - 13.30, telefon 234-94.
274-k

S
S
~
-:r.r.r.rrr_,,,,„„.r.r.r.r.r.r.r/.r.r.r/.r.r.r.r,.r.r.rf'/'.r.r.r.r.r..1

Płatne

MŁODA pracująca
poszukuje pokoju. Oferty „2048"
Prasa, Piotrkowska 96
POSZUKUJĘ
pokoju dla
dwóch osób. Oferty „:n24"
Prasa, Piotrkowska 96

KRAKOW M-3 spółdziel
cze, zamienię na równorzędne
lub mniejsze w
Łodzi. Oferty „2197" Prasa, Piotrkowska 96
s ?RZEDAM 2 pokoje, kuchnia w doml';u jednorodzinnym. Oglądać nied-ztela, Chojny, Srednla 4
2077 I

~

I

~

~

§
~
~

R

~
~

U W A G A.
KANDYDACI NA WYŻSZE
UCZELNIE
Uniwersyte~ Robotn.iczy ZSMP
przedłuża zapisy na kursy
przygotowawcze do egzaminów
wstępnych na wyższe uczelnie
DO 17 LUTEGO 1978 ROKU.
Sekretariat UR ZSMP, ul. Piotrkawska' 232, tel. 614-54 w godz.
10 - 18 prócz sobót.
/ 30!-k

4~""'7~a.1"'7Ni'tl.%."Mt.'C:C\r'1łl.""40'bMt.'\XL1-I

~

poleca

UNON" __/
- uniwersalny klej emulsyjny
"

~

~
~
§
§

~
~

Zastosowanie dozowniczka czyni klej „Unon"
ekonomicznym i łatwym w użyciu.

~

~
~

~

§
~

§

~
~

~

~

Cena za 1 opakowanie 18,50 zł.

~
~

PRODUCENT:

§
~
§

Wytwórnia Wyrobów Chemicznych Tworzyw
Sztucznych
„LIBELLA"
ul. Mostowa 1
06-310 Kałuszyn

Do nabycia w sklepach „Społem" z
chemii gospodarczej.

~

artykułami

~
~

§»,.,,,..„,„,,„„„„,.......,,„,,,,„,,.r.r./.r.r.r.r.r./.r..r.r.r.r.r.r.r.r..r.r.r.r.r.r..r...r..r.r.r.r.r..r./.r..r./.r..r.r.rh.
u~
~
INSTALOWANIE anten telewizyjnych.
Tel. ~-77, CIEKA WE oferty ma.try•
2429 g monlalne.
Prowadzi psyno portfel z dokumentami Wolniak
„Junona" Buna nazwisko Wliktor sza- TRWAŁE uszczelnianie o- cholog.
błows>kl.
Zwrot - ł..Odż, kien oraz wymiana Srub sko Zdrój, skrytka 92
21>7
k
Traktorowa 29, m . 55 lub okiennych
na
zap1nk1.
tel. 285-70 wew. ll48
Tel.
8~-7J, Hejduk
2215 g PRAGNIESZ
szczęśliwego
2503 g
małżeństwa? Napisz: PryMONTAZ karniszy. uszczei watne Biuro „Vel\u<>" KoEKSPRESOWE szycie spo- nianie .okien taśmą meta- I szalin,
Czarnieckiego Y.
dni. Nawrot 91, II p. tto- · Iową (importowaną) Bor- myskawictnie
prześlefn:y
życk!
542 g kowski,
tel. 53-93-10, po krajowe adresy
3 p
godz. 17
1747 g
ZNISZCZONĄ
odzież skóZAKŁADANIE
karniszy OBUWIE! Wszywanie eKs- rzaną oddaj do re111owacJ1.
własnych, us.:czelnianie opresów! Dysponuj<: pełnym Odświeżamy również obukien, cykldnowanie, lakle- wyborem
zamków pla&ty- wie na wny&tkie kolory.
rowa.n le. Tel. 1114-91 godz. kowych oraz
metalowych! Tanio i szybko. Prywatny
8-Jl.l (15-16). Jak50D 1342 g
Więckowskiego 57.
WrOb- zakład: Jaracza 80 281.!6 g
lewski
2737 g
3e STYCZNIA br. zguDiO-
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Warszawa, ul. Filtrowa 63

§

~

~

i=
"

~

§

:

i

PRZEMYSŁOWE
CWU „LIBELLA"

~

:
:
:
~

••
•

../

do papieru, tektury, drewna, materiałów drewnopochodnych, tkanin, skór itp. o porowatej lub
matowej powierzchni.

~

§ §
~ :-

OKRĘGOWY ODDZIAŁ

§ e kroju i szycia,
§ • haftu maszynowego,
§ • dziewiarstwa maszynowego
§
DLA WŁASNYCH POTRZEB.
~

POS:iuKUJĘ

pies coc.k er-spaniel czarny z biały·m krawatem. Informacje:
tel.
&19-48 . . Nagroda
2~ g
ZGINĄŁ

f(f././/././././././/./././/././..///.//./././//.///././././../.././././L.

~

---

E

ZGINĄŁ

WOJEWODZTWO MIBJSKIE ŁODZKIE

- „-

najęcia.

-

kuchnia do wy
Brzoskwiniowa 14
2087 g

zam.lenię

energH elektrycznej d<la n w. miejscowości w
godz. od 6.30 do 17:

1. W dniach 10, 13 i 14 lutego br.
Sołectwo Wróblew - wieś Wróblew,
Pełczyska wieś Pełczyska,
Solca , Wielka - wieś Solca Wielka.
Borszyn - wieś Borszyn,
Mrożewice wieś Mrożewice 1 i 2,
Sulimy,
Trojany - wieś Trojany,
Cedrowice - wieś Cedrowice,
Sliwniki - wieś Sliwniki A, B, C. D
i Biedaszków,
Sierpów - wi~ś Sieripów,
Kona<ry - wieś K,onary.
2. W dniu 13 lutego br.
Sołectwo Nery wieś;Nery.
3. W dniaeh od 13 do 28 lutego br.
S<iłectwo And<rzejów wieś Bolesławów 2,
4. W dniu 14 lutego br.
Sołectwo Kotliny - wieś Kmli.ny 2.
5. W dniu 15 lutego br.
Sołectwo Kalinko wieś KaJ.inko 2.
6. W dniu 16 lutego br.
Sołec two Kalinko - wieś Kalinko 1;
Zg ierz ul. Wsc hodnia , 17 Stycznia. Ri'>ży Luksemburg, Bema, Zegrzanki. Nadrzeczna. Kochanowskiego, Lelewela. Wasilewskiej, Sierakowskiego, Zawiszy,
Klon.owa. Łagiewnicka. Kasztanowa,
Chełmska, Niecała, Krzywa, Zakręt.
7 W dniu 17 lutego br.
Sołectwo Karpin - wieś Karpin.
8. W dniaeb od 17 do 25 lutego br.
Sołec two Kowalewice wieś Kowa'lewice.
- „ - Orła - wieś Orla,
- ., Cho<:iszew - wieś Ohociszew, Pustowa Góra,
Ozor kć w u.I. Podleśna, Z'lgajnikowa. Grzybowa,
Krótk a , Zgierska, Cmentarna, Nowokr7.esz ewska.
Info.r ma~ j i o przerwach udzielają oraz przyjmują. r ekl am ac j e odbiorców dt>tyczące przerw._ w
d os t a w ie <: ner gi i elektrycznej dyżurni w rejo(llac h: Łódź-Północ - tel. 334-31, Łódź-Południe
- tel. 334-28, Pabia:nic e - •„1 37-10, Zgierz tel. '~ q1-49.
362-k

POKOJ,

ANGIELSKI - egzaminy,
lekcje, korepetycje.
Mgr
filologi! Nowak tel. grzecz
nośclowy
793-41,
g0<1z.

---------

-----

własnościowe

j.w.

28. 02. 78 r.
g<>dz. 14
22. 02. 78 r.
godz. 17

równorzędne
Łódź.

!JiPÓłdtL!el
zamienię
Łódź. Łódź,
1~2
~3

MATEMATYKI,

matematyka
fizyka
chemia

kuchnię,

~lefon.

Data Sl>OtkMlta
Wydział,

~ Zmiana adresu i nr nr telefonów !-------------------

§
na 2 pokoje,
§ wygody
Wiadomosc:
§
Kol.
a.
Irena
Ml'ocuk
'3311. &
„
§
§ TRZY pokoj41, kuchnia,
OKRĘGOWY URZĄD MIAR .
§ wygody, telefon - sam1e- =
nc
pokój,
§
Oferty
w ŁODZI
§ wygody,
„2307'' Prasa,
Piotrkow§ ska se
z a w i a d a m i a,
§ SAMOTNY lat llO ponu§ kuje samod:r-ielnego poKo..:::.
ie od dnia 1 lutego 1978 r. siedziba Urzędu
ju. Oferty ,,2303"
Prasa,
§ Piotrkowska 96
s
została przeniesiona z ul. Piotrkowskiej 85
=
Katowic
=
§ - M-3 bloki, k.wygody
:
§
na
:
_do biurowca przy ulicy
Wo- _
§ lub
ul. Zawad;i:ktego ·
§- -27-7. Lewandowski
=
2!!67 g
§
łiARUTOWICZA 75.
=
§ Ł0D:2 - M-3 zamienili na „
...
§ typodobne
Jednocześnie nadmieniamy, ie z dniem tym
- Pabianice. orer
„
„2252" Prasa,
Piotr§ kowska
98
•
ulegają również zmianie
§
...
§ KALISZ - M-3
DOTYCHCZASOWE NUMERY TELEFONOW.
=
=
cre na po§ dobne
=
Mal§ bot1ska =
g
877-10
• Aktualny numer telefonu - centrala'
§
§ M-5
„
- Teo837-68
Telefony bezpośrednie: sekretariat
sprzedam.
Oferty
§ filów
=
„2275"
Prasa. Piotrkow§ ska 96
832-60
Wydział Nadzonł Legalizacyjnego
=
§
:::
POK OJ
oddzielny,
me
§ umeblowany
Obwodowy
Urząd Miar
822-09
=
do
§ cia. Opla.ta z góry do
250-k
Oferty „2358"
§ uzgodnienia.
Pra<Sa, Plotrkow<Ska 96
i'mm 111111111111111111111111Ilili1111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111 i
§
K-".r...r./././...r..rr,./././...r...r../...r...r././.r.r./..r./././.r..r./..r././././././././././.r././.r./././.r../q././.r../././...r././.r.r"'1.
§
§
~
SPOŁECZNE ZJEDNOCZENIE
·
~
§

„OTWARTE DRZWI" NA UNIWERSYTECIE tODZKIM
.
Uniwersytet Łódzki organizuje cykl spotkań z kandydatami na stucfla
wyisze (stacjo~arne) według następującego ro1kladu1

§
§~

!f'lllłll111łlllłłllllllnłlllllłłlłlllłlłłfllłłłłł11łlllllłłlłłłllłlllllllllllllłłllllll111Jf„
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PRZETARG
KOMENDA WOJEWÓDZKA .

MILicn OBYWATELSKIEJ w LODZI
OGLASZA
przetarg nieogr<ainicrony na sprzedaż niżej wymien1onych
I'
pojazdów:
Marka pojazdu
Nr podw.
Cena
1. Fiat 125p
183656
22.837 zl
2. Fiat 125p
301646
21.010 zl
3. Fiat 125p
144354
20.097 zł
4. Warszawa - 223
250004
15.000 zl
5. Warszawa - 223
250478
1'5.000 zł
6. Warszawa - 223
249630
13.200 zł
7. Warrszawa - 223
/
246548
12.600 zl
8. Nysa - 521 towos
72314
21 600 zl
9. Nysa - 501 furgon
47048
21:875 zł
10. Nysa - 501 furgon
42203
21.875 zł
11. Nysa - 501 furgon
46718
20.125 zł
12. Nysa - 501 furgon
46227
18.375 zł
13. MZES-250 b.w.
1248198
3.250 zł
14. MZES-250 b.w.
U354502
2.990 zl
15. Nysa - 501 furgon
42374
21.875 zł
Przetarg odbędzie się 'w dniiu 20 lutego br. o godz. 9 w
gmachu Domu Kultury Milicjanta w Łod2li, ul. Nawrot 27.
Pojazdy oglądać można w Lodzi, ul. 19 Stycznia 7/9 w
dniach 15 i 17 lutego br. w godz. 10-13.
Wadium w wysok!ości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłacać do kasy KWMO w Lodzi, przy ul. 19 Stycznia
7/ 9 w dniach 15 i 1.7 lutego br w godz. 11-13.
Przetarg przeprowadzony zostanie zgodnie z zarządzeniem ministra komunfaacji, ogłoszonym w MP nr 26 z dn.
14 kwietnia 1972 r.

Zas.trzeg~ si~ prawo unieważnienia lub częściowego wycofam'! POJazdow z przetargu bez podania prnyczyn. 352-k
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PZIENNIK POPULA..BNY _. 33 (8914)

f

ności

CZWARTEK, I LUTEGO

l

ra" -

Tunel odporny na
trzęsienia ziemi
Pocią,g

N.owe

wrusza.jący

sie w w.iotkim
1>rzewodzie
takie
za.
danie
do
rozwiazania
otrzymali
japońscy
konstruktorz.v.
Chodziło
o
2Jbud-0wanie
na
dnie
Zaltoki
Tokijskiej
ood
wod>nel?o t'llneliu k<tleiowego, od·
P<>rnel?o na trzęsienie ziemi. Ol?ólna jego długość ma wvnieść 4700 metrów, a na przestrzeni 750
metrów w części środkowe] ma
być właśnie wiotki. Postanowiono
zbudować go z siedmi·u staloWYCh
rur Pokrytych betonem. Długo~ć
każdej z nich wyniesie 95 m. szerokość 13 m i WYso.kość 8 m. Ele·
mentv te łączone sa na•Piętymi stalowY:tni rurami i zaciśnietymi hermetYCZiilYmi uszczelkami. Tunel tP..n
bedzie ułożony na głebakości 12
metrów
w
iedenastometrow:vm
wvkopie.

I

N/t: brat prezydenta USA. Billy
Carter, hodowca orzeszków ziem.
n11c1i, mllo~nik plwa.
dostarcza
niekiedy kłopotów bratu
swoimi
,stekOnwencjonalnymi
wypowie•
dsiami ł zachowaniem.

kłopoty

„Concorde"

Federalny Zarząd Lotnictwa USA zakwestionował niezawodukładu hydraulicznego francusko-brytyjskiego naddźwię
kowego samolotu pasażerskiego „Concorde". Nie odoowiada oo
normom amervkaóskim. które domagaja sie cabkowitej niezależności dwóch svstemów - !!łównel(o i rezerwowego. Chod~i o
to, aby ria wypadek awarii jednego z nich można było bezpiecznie sterować samolotem i ładować korzvstając z drugiego
układu. Od werdvktu w tej sprawie nie zależy zezwolenie na
przeloty i lądowanie na terytorium USA samolotów „Concorde" należących do linii ~ra.l\łcUSkich i brytyjskich. lecz możliwość kupowa-nia ich przez towarzystwa amerykańskie. Zainteresowanie pasażerskim ..paddżwiękowcem" wyrażało towarzystwo Braniff Airlines, które zamierza eksploatować „Concorde" na trasie między głównymi lotniskami euronejskimi, a
Dallas.
ność

Lotnisko no morzu

W Jaip0nii opracowano 't>roiekt
budowy
wielkiego
pływające~o
portu lotmiciego zaikotwiczonego w
odległości
ok 5 kilometr6w od
miasta Osaika. Gigantyczna budowla ma składać się z trze~h
części i będzie utrzymvwana na
wodzie przez 24 tysiące olbrzyAutobus komputer
mich Pław Stateczność całej kon!t.ueh autobusów obsł>ugujących •za p0moca komputera. Umożliwi strukcji zanewnia rzedy dalb
trasy i>odmiejskie w okolicach to elastyczne rel?ulowainie rozkładu oraz słupów wbitych głęboko w
,S ztokholmu
bedzde reiestrO'Warnv jazdy, w zależności od obciażernia dno morskie. Wedlu!!' wstępnych
ocen budowa lotniska na morzu
liinii. Obecnie eksperymerutalna in- 'DOchłonie 5,5 mln ton stali. Postalacja dysoonu.ie informacjami o wierzchnia pokładów pływającego
oołożeni·u 60 autobusów, nrzewidu· partu lot•niczego wyniesie łaczn.e
ie
się zwiększenie tel ilości do
Japońska firma Jokohama Rubber
1zczyci się wyprodukowaniem naj- 500. W iaki sposób kom1>Uiter do·
głośniki
"!"'if!kszych
opon samochodowych wiaduje się. gdzie Z'najdruje sle
sw1ata. Opony te mają 113 cm sze- autobus oraz ilu iest w nim i>ass.rokości; a
ich średnica wynosi
Podwodne głośniki
skut~nie
360 cm. Z ilości kauczuku I kordu żerów? Wiadomość o tym orze- odstraszają reki'11Y Taki iest wy';1żYtego do ich wYtworzenia, mo~ sYła drogą radiowa autpmatvcznv nik dwuletnich prób wvnalezio·zna wyprodukować 350 zwykłych nad.ajnik. a odbierają ią p~zekaź nego w Australii urzadzenia akus·tycznel(·o emitującee:o ciagły s.vopo!l do samochodów osobowych.
Pierwszą
partie
gigantycznego niki umieszczone wzdłuż drog• gnał o
zmiennej czestotliwości.
ogumienia dostarczono do ZSRR. Ponadto każdy z kierowców utrzv- Okazuje sie. Że reki.ny tak źle ~no
Japońskie oi>on.v znajdą tam zasto- m.uje ł~ność radfoiwa z dyspozv- sza emitowane Przez głośniki s:vsowanie w wielkich wywrotkach torem. Instalacja w orzypadku na- gnały, iż nawet p0 ich usunięciu
nadal omijaja miejsce. gdzie funaa~ochodowych typu „Biełaz". prakcjonowały one przez jakiś czas.
c1;11ących w odkryWkowych k<Jpal- padu na ·kierowcę l>Qdnosi alarm.
nutch węgla w południowej Jakucji. Umowa zawarta przez ZSRR
z firmami japońskimi przewiduje
dastarczenie w ciągu 5 lat prawie
2 tys. opon do wielkich ciężaró

1>0nad 570 hek.tarów; dJa ;porównania padamy, że oort lotniczy
w Tokio ma 350 ha.

Jak

i

Super „guma"

Podwodne

długo trwało t

Grupa amerykańskich astrofizvków i astronomów J>odjeia badania nad historią naszego wkładu
słonecznego
Stwierdzono, że nasz
system oowstał w bairdzo k:rótkim
czasie - oczywiście w skali kosm:cznei.
Dotvchczas przY'ouszczan.>,
że proces nowstawBJnia planet du.ga koncentracji pyłu kosmicuiego
trwał setki milionów lat. Uczeni
ame.rykańsc.v PO
1>rzeprowadzeniu
badań
modelowych
doszli
do
wniosku, iż Proces ten był z.nacznie szybszy mó.!!ł trwać kil.kaset
tysięcy la·t. Obliczono, że w wyniku koncentracji pył6w kosmicznych brvła ma·terii stanowiaca zarodek planety, powiekszała swa
średnicę z 1 do 1000 km w cia2u
niecałych 20 tys. lBJt.

wek,
,.

Niewymowne z..• węgla
_Prasa amerykańska informuje,
te piloci wojskowi USA mają
wkrótce otrzymać nowy rodzaj ...
„niewymownych". Materiałem do
tycb celów ma być preparowany
nadzwyczaj drobny proszek węgla
aktywnego, utrzymyWany między
wal'l;twami tkaniny. Dzięki silnei
porowatości, iaka odznacza się ten
materiał, utrzymuje on dobrze ciepło, chroni natomiast przed
tok9"Cl!i\Ymi iiazami, bakteriami i pyle~ radioaktywnym. Tkanine wytwarza sie w W. Brytanii.
Wynalazca· sugerował. aby używać jej
na zasłony okienne w kuchniach.
Zasłony takie służyłyby jako po-1
ehłaniacze. zapachów.

W braku
„prawdziwego czlowieka" dobl"l/ i towarzysz z piasku ...
CAF -

12.oa z kraju 1 z.• świata. 12.25 MoPROGRAM IV
zaika polskich melodii (L).
12.45 j
Rolnlczy 'kwadrans. 13.00 Dla kJ,, I-II
12.00 Wiad. 12.05 Muzyka 1 wyko· ·
- „Muzyczne pytania". 13.20 Spotka- nawcy Norwegil. 12.25 Wiad. IL).
nia z folklorem. 13.40 Kącik melo- 12.28 Chwila muzyki (L). 12.30 „Za
mana. 14.00 Studio „Gama". 14.20 granlcami miast" - mag. (L). 12.45
Studio Relaks. 14.25 Studio „Gama". Giełda płyt. 13.00 Lekcja języka hisz15.00 Wiad. 15.05 Korespondencja z za- pańskiego. 13.15 Hiszpańskie pieśni
granicy. 15.10 Studio ,,Gama". 15.55 ludowe. 13.30 Tu Studio Stereo (<:teCzłowiek i śr odowisko gaw. 16.00 reo). 15.00 Wiad. -15.05 Teatr ..>R:
Tu Jedynka. 17.ao Radiokurier. 18.25 „Opera za trzy grosze" - sceny ze
Nie tylko dla kiernwcow. 18.33 Kon- słuch. wg sztuki B. Brechta.
16.00
cert życzeń. 19.00 Dziennik wieczor- Wlad. 16.05 Nauka i technika w J>:rany. 19.15 Przebo'je bez &łów. 19.30 Pa- jach socjalistycznych. 16.~5 Lekcja
norama polskiej piosenki. 20.00 Wia· jęz. niemieckiego. 16.40 Aktualności
tlomości i informacje dJa kierowcow. dnia (L).
16.55 Chwila muzyki (Ł).
2U.05 Reportaż na zamowit:nie. 20.20 17.00 „Przed koncertem w FilharmoWybitni soliści w repertuarze popu- nii" - inform. E. Dulskiego _(L).
larnym 21.00 Wiad. 21.05 Kronika 17.15 Gra i śpiewa „Bractwo Kurkosportowa. 21.15 Melodie filmowe. 22.00 we" (L). 17.30 Kalejdoskop muzyczZ kraju i ze świata. 22.20 Tu radio ny (L). 18.00 z cyklu: „Nasze spra~
kierowców. 22.23 Opole na muzycznej wy" (Ł). 18.10 Koncert (L). 18.25 zaantenie. 23.00 Minął dzień. 23.12 Wia- pomruane kultury. 19.00 Kodeks 1 kiedomości sportowe. 23.15 l<0ncert sym- rownica. 19.15 Lekcja jęz
rosyjsklefoniczny muzyki polskiej.
go. 19.30 Miłośnikom wielldej piani·
styki. 20.10 W. A. Mozart: Requiem
PROGRAM U
d-moll (stereo). 21.10 Horyzonty muzyki. 21.50 NURT - „Kształtowanie
11.30 Wiad. 11.35 Radiowa Poradnia motywacji do nauki szkolnej". 22.10
Rodzinna. 11.40 Muzyka spod strze- E. Ysaye - „Rave d'enfant.!.'.
22.15
chy. 12.05 Muzyka i wyko1rnwcy Nor- Postawy J wzory. 22.35 Radiowo-TV
wegii. 12.25 Wiad. (ŁJ. 12.28 Chwila Szkoła Srednia dla Pracujących. 22.5C
muzyki (Ł).
12.30 „Za granicami A. Corelli - XI Sonata triowa Es-dur
mia~t" mag. (L) . 12.45 Orkiestry op. 2. 22.55 Wiad.
w repertuarze popularnym 13.00 Ludzie ze społecznym mandatem. 13.10
TEI.EWIZJA
Muzyka polskiego baroku. 13.30 Wiad.
13.35 ze wsi i o wsi. 13.50 Mu1.yka.
PROGRAM I
14.10 Więcej,
lepiej, nowocześniej.
14.25 Muzyka Haendla. 15.30 Studio
6.00 RTSS - język polski, sem. 4.
Plus. 16.10 Sylwetka kompozytora - 6.30
RTSS - matematyka, sem. ~.
Ryszard Wagner.
16.40 Aktualności 11.00 Decyzje piętnastolatków.
11.3t
dnia (L). 16.55 Chwila muzyki (Ł). „Poślizg" - film fab. prod pol. 12.55
17.00 'l'warze jazzu. 17.20 „Moje, fascy- RTSS - język polski, sem. 2. 13.35
nacje literackie" 4- mówi prof. K. RTSS - fizyka, sem. 2. 15.00 MeloSzaniawski. 17.40 „Nazywa się N" - die - rzecz muzyczna 1977. 15.30 Tu•
rep. lit. G. Fajger-Lukaszewicz. !8.00 rystyka i wypoczynek. 16.00 Dziennik
Stołeczne aktualności muzyczne. 18.25
16.10 Obiektyw. 16.40 Ekran z Brat•
Plebiscyt Studia „Gama". 18.30 Eclla kiem. 18.00 Patrol. 18.30 życiorysy dnia. 18.40 Sladem inwestow.mych mi- „Zuławy 48. - 78". 18.50 Radzimy ro1 liardów. 19.00 Koncert wieczorny. nikom. 19.00 Dobranoc. 19.10 Siódet"t19.40 Dźwiękowy plakat reklamowy. ka. 19.30 Wieczór z dziennikiem. ro.30
20.00 Studio Relaks. 20.20 Gra trio ,.Mannix" - „Wojna nerwów"
Tuckwella. 21.30 Wiadomości i infor- film prod. USA. 21.~5 Pegaz.
'!2.10
macje sportowe. 21.40 Muzyka kame- Dziennik. 22.25 Teatr TV na świEcie.
ralna - Kwartety smyczkowe F. c. H. Wijkmark - Ucieczka od moSchuberta. 22.00 Promenada.
22.30 ich rodaków.
.,Rzeczy pierwsze" - nowe wiersze
PROGRAM Il
Łucji
Danielewskiej. 22.40 Listy z
teatrów. 23.10 Utwory lutniowe
W.
16.00
Co
dalej
maturzysto.
16.30
Greff-Bakfarka. 23.30 Wiad.
Mam pomysł, 17.00 Oto foto.
17.30
studio
Sport
W<Jkół stadionów.
PROGRAM III
18.00 Portugalia - przesilenle - propub!. 19.00 Feniks po ro!rn (Ł).
10.30 Ekspresem przez svviat. 10.35 gram
Dobranoc. 19.30 Wieczór z <lzienKiermasz płyt. ll.00 Codz1enme po-I 19.20
nikiem.
NURT - trzy wykła
wieść w wydaniu dżwiękowym T. dy. 22.0020.30
„Chłopi"
- odc. ~ pt.
Gautier - „Kapitan Fracasse". 11.30 ,.Ogień''.
24 godziny. 23.00 Pr-QW tonacji trójki. 12.25 Za kierownicą. gram dla 22.50
rodziców.
13.00 Powtórka z rozrywki. 13.50 „ży
wot młodzika niepoczciwego" - odc.
pow. 14.00 symfonie z Nowego Swia·
ta. 15.00 Ekspresem przez świat. 15.05
Nowe nagrania wibrafonisty B. Hutchersona. 15.30 Dwie wersje przeboju „Niech moje serce kołysze ciebie
do snu". 15.40 Rpzszyfrowujemy pioMorgała A.
- Polskie samoloty
senki. 16.00 Fotoplastikon. 16.20 Muzykobranie. 16.45 Nasz rok 78. 17.00 wojskowe 1939-1945. MON 1977, str.
Ekspresem przez śv1iat. 17.05 Muzycz- '181, zł 100;
Siedź Otrembus Podgrobelski.
na poczta UKF. 17.40 Wszystkie droWL 1977,
gi prowadzą do Nashville. 18.10 Po- Wstęp do imagineskopii.
lityka dla wszystkich. 18.25 Czas re- str. 189, zł 20;
Barczyk A. - Rekreacyjne ćwicze
laksu. 19.00 Książka tygodnia. 19.15
Aktualności
muzyczne z Paryża. nia śródwarsztatowe. WSiP 1977, str.
19.30 Ekspresem przez świat.
19.35 29
~i~fli~; J. - Vademecum lroch'ln!a.
Opera tygodrua - Ch. Gounod „Romeo i Julia''. 19.50 „Mściciel WL 1977, str. 209, zł 35;
sutor J. - Prawo dypiomat:1 ~ ·
w miasteczku" - odc. pow. 20.00 Minimax. 20.35 Księga pamiętnikarza Ta- l konsularne. PWN 1977, str. 4.05,
deusza Peipera. 21.00 Reminiscencje 47.;
Rudziński c.
- Rewoluc;a - a~
muzyczne. 22.00 Fakty dnia. 22.08
Gwiazda siedmiu wieczorów - J. dziernikowa. znaczki pocztowe. WAiF
J. Cale. 22.15 Interradio - aktual- 1977, str. 301, zł 120;

z

blem zawiadamiamy. że w dniu 6 lutego 1978 roku
od nas na zawsze, po <llugich
<:ięźkich cierpieniach, w
wieku lat 74. uke>cbana Żo•9a i 1'1atka ,,.

AP

głębe>kim

odes'Zła
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leżni

robotnicy"}. Jej członkowie sa zgrupowani w małych komórkach organizacyjnych w poszczególnych fabrykach na pół
nocy kraju. Jak dotąd, jej osiągnięcia, to głównie znaczna
liczba „dzikich" strajków". które doprowadziły do krótkotrwałych przerw w· produkcji w ciągu ostatnich dwóch lat.
Ich
filozofia jest bardzo powierzchowna· i prosta; chcą oni po prostu zburzyć obecny system. Być może, najbardziej oryginalną
częścią ich teorii jest rewolta robotników przeciwko dehumanizacyjnym efektom linii produkcyjnych w fabr!kach. Jak ~a
razie, straty spowodowane przez to ugrupowame sa ~1eduze.
ale pracodawcy patrzą już na tę formę protestu z zamepoko·
jeniem.
Te grupy „niezależnych robotników" lubią również użvwać
broni - kiedy uważa.ją, że jest to konieczne .. Może s1e t:o z~a-.
rzyć przy jakiejkolwiek konfrontacji z pohcJą;. były w1ę_c. Juz
sytuacje, kiedy uzbrojeni terroryści byli łapani przez pohcJantów w tłumie zwykłych demonstrantów. w scenach pełnych
napi cia, jak z filmów Hitchcocka.

Lewica zmieniła się. Nie chodzi tu dziś o kwestię ideoloile raczej o odczucie psychicznego mezadowolenia z taJtlej sytuacji, laka iest. Ponieważ dzisiejsu lewica we Włoszech
s~aje głównie w obronie osobistych odczuc, iest ona w wysokin1 stopniu podzielona - prawie do granic absurdu. Oznacza
' to, że każda osoba jest jednoosobowa partu~ i każde spotkanie
,i Sl!siadem jest swego rodzaju koalicją.
. , Błę_dem byłoby sądzić, że ci młodzi ludzie przeważnie
w wieku od 16 do SO lat i z reguły zrażeni brakiem perspekt~y · pr~cy - stanowią jakikolwiek zalążek nowej partii sociaI1styczneJ. Charakteryzują sie oni raczej cynizmem
wobec
instytucji ustroju demokratycznego i opowiadają się bardziej
:r;a Wystąpieniami politycznymi na ulicach, niż w parlamencie.
Były szef włoskiego wywiadu, l(en. Vito Miceli stanął niedawno
, przed sądem. oskarżony o spiskowanie przeciwko państwu
· i· organizowanie zamachów bombowych. Jak wynika z aktu
'oskarżenia, grup·a prawicowa planowała me tylko podkładanie
bąmb, ale również zamierzała zrzucić całą winę za nrzelew
krwi na lewice. W jednym z zamachów bombowych zginęło
16 .osób, a rannych było 100.
Ten proces był jedną z kilkunastu oznak sukcesów włoskiej
policji. W snmie aresztowała ona około liOO terrorystów lewic0"1Ych i prawicowych. Są wśród nich członkowie ,,Czerwonej Brygady" - ugrupowania, które specializu.ie sie w napadach na znanych przemvslowców, polityków i dziennikarzy.
Niekiedy ofiary, iak np. redaktor naczelny mediolańskiei;(o
dziennika „Il Giornale Nuovo" - Indro Montanelli. otrzymują postrzał w nogi i wychodzą z życiem. czasem iednak. :iak
w przypadku prokuratora generalnego Genui - giqą.
Ąkcje
policji niewątpliwie oslabiaja takie grupy, iak „Czerwona Brygada". jednakże fala zamachów bombowych. jaka _nas~•lPiła po
samobójczej śmierci
Andreasa Baadera i dwójki ii;go koli:gów. świadczy o tym, 7.e ugrupowania te nadal mam mozliwości dokonvwania aktów przemocy.
-

&iczną,

mag. 23.00 „Wahadło zegawiersze Jana Zycha. 23.0'
dniem a snem.

..J.

Między

PROGRA!'\I I

Jednym z paradoksów całej sytuacji jest to. że ta olbrzymia energia i zaciętość, jaką młodzież wł<>5ka z klas średnich
zaczęła nagle wkładać w polityczne demonstrac.ie. b!erze swoje źródło z powo1nego osłabiMlia sie więzów łączących nn:eciętną włoską rodzinę. Jednak w innego rodzaju aktach przemocy - w porwaniach - utrzymywanie sie tradycyjnej, rodzinnej lojalności, w stopniu ni:e spotykanym gdzie indziej
w Europie, umożliwia dokonywanie tego rodzaju przestępstw
z regularnością precyzyjnego mechanizmu.
W komisariacie policji w Mediolanie komendant Pagnozzi.
dowódca Squadra Mobile, tj. lotnych oddziałów polic.ii, przesłuchuje nagrania z 5 lub 6 kaset magnetofonowych, Sa na
nich za•notowwe, dzięki J>odsłuchowi p0licyjnemu. krótkie rozmowy między porywaczami. a rodzicami osób uprowadzonych.
Jest to właściwie jedyny trop, jakim dysponuje Pagnozzi.

Istnieje również krócej działająca i potencjalnie niebezpieczniejsza grupa. nazywająca sie „Aut_<:>nomia Operaia" („Nieza-

Pagn?z;i:i mówi o ogromnych trudnościach, na jakie napotyka poh_cJa. „wan;a z kidnaperstwem jest dla nas najbardziej
frustruJącym zaJęciem.
Rodzinom osób porwanych chodzi
głównie o to. abyśmy trzymali się na uboczu. dopóki okup
me zostanie zapłacony i ich krewny nie znajdzie się z pow:r~tem .bezpieczme w domu. A my dostosowujemy się do tak1eJ. pros~y. Mamy przecież do czynienia z całym gangiem,
a me z Jednym, czy dwoma osobnikami, których moglibvśmy
śledzić i aresztować. Nie. możemy również ryŻykować wvmiany strzałów w momencie, gdy przekazywane sa . pieniądze,
gdyż mógłby zginąć któryś z członków
rodziny porwanego,
czy też sam porwany". Policja nie jest w stanie również wystarczająco szybko śledzić rozmów telefonhznych.
tak więc
przeważnie pozostają je:j tradycyjne metody działania: infiltracja świata- przestępczego
notowanie rozmów na taśmie magnetofonowej.
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WANDA

P.
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HAŁAJ
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Pogryeb
w dntiu 9 lutego br. o !f·Od'I:. 15 z kaplicy
cment.n:a pri:y 111. Rz.gorw6kiej 156. o czym zawiadamiają pogrążeni

w

MĄŻ,

SYN. SYN O W A i pOZOSTALA ROD„ .IJA

Dnia 1 lute.go 1978 r. zmad, w wJeku 79 lat, nasz
OJ.ciec i Dziaidziuś

s.
KA·R Ol

najdroz.~y

ł '·

DZIĘCIOŁOWSKI

były dyrektor nac'l:elny UNRA I Centrali zwalcnnia
Zbożowo-Mącznych. ueze~tnik kampan1id wrześniowej,
Krzyżem

S.:kodnikli .
odznaczon
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pols,ki,

Wyp.ro1waidzł!'OJie dr&gich nam zwło,k na.9tąp.l w dniou 9 lute.go b1
-?""'godz. 15 z kaiplicy c·mentMza św. A>nny aa Za.rzewie, o czym po
wiadamia.ją PO'Wstali w głęba!cim smu·t'ku
SYN, SYNOWA i WNUCZKA

z głęb01klim smutkie•m
mnarła,
wielku lat 83

zawladamdamy,

że

w dniu 6 lutego 1.978

w

$. ł P.

JAN'INA LEW AN DOWSKA
z MUSIEROWICZOW
wieloletni pedagog i W)'chowawca młodzieży. były dyrektM' Tecł
nikum Gastr-onomic~e-go w Ł<>dzi. odznaczona Złotym Krzyże
ZasltLgi.
Wypro'wadzende .,;włok nastąpi w dniu 10 lutego br. o godz. 12
' kaplicy cmentarza w Zgierzu (Uł. Piotra Skargi) do grobu rodzinn ego.
BRATOWA, BRATANKOWIE i RODZINA
W dniu 6 lutego 1978 r. zmarł.
przeżywszy lat 70, nasz najukochańszy Mąż,
Tatuś i
Dz,iadziuś

S.

ł

Dnia 7 lutego 1978 r.
75 lat

$.

P.

FLAWIAN

DZIECI,

POZOSTAŁA

P.

z d.omu LA.NGIEROWICZ

Pogrze.b odbędzie się dnia 9 luteg•o br. o godz. 13 z kaplicy
cmentarza na Doła.eh. o czym po.
wiadamiaja pogratone w talu
ZONA,

t

FRANCISZKA
PAWLAK

STEFAN

i

zmarła,

prZeżf'WS.ZY

P()g>rze•b odbędzie się dnia 10 Lu ·
te.go br. o godz. 15.30 z kaplicy
cmentarza rzym.-kait. na Doła-eh
o czym zawiadamiają pogrążeni
w smutku:

WNUCZKI
RODZIN A

MĄŻ

I C0RKA

DZIENNIK POPUl.ARNY - d.zlenn!S RobotlllczeJ SpOłdzlelnl WydawnlczeJ „Prasa·Kslątka-Rucn"' Wydawca: t.Odz.11:1• Wydawnictwo Prasowe RSW „Ptasa lhlątKa·Rucb' RedaguJe Kolegium ~<1aKc,a
kod 90·103 t.Od:t. PlotrKowska 96 Adre.. pocztowy: .OP" r.t>dź, s1rrvt1<a nr 69 Telęfonyt centrala t93·00 łączy U! wszystldmJ działa ml Redaktor naczelny 325·84
z-ca redaktora naczelnego S07·2f.
Sekretar• odpowtedztnlny U sekretarz 204·75 Ddaly miejski Hl IO. 337-47, sportowy 208-85 ekonomiczny 228-32. woJewodzkl 223-0~ dział Ustów I Interwencji 303-04 (J:ekootsńw nle ~am6wtonv~t
redakc1a nte zWl'aca).
kulturalnv 621-60. „Panorama"
307-28. dział społeczny I fotoreporterzy 378-97 Dział OgloS?eń 311-50 (Za treśt' ogłoszeO redakcja nle odpowiada) Redakcja nocna 869-M
868-78 Cena prenumeraty, ro~nle 312 d pńlrocznte 158 zł, kwaT talnie 78 d.
Pl'enumerate przytmu1ą Oddziały RSW .. Prasa-Ksląfka·Ruch"
oraz unedy poc-z~owe 1 doreczyelele w termlnac)'o
na l kwartał, I półrocze oraz cały rok do 10 katdego mlestaca poprzedzającego okres prenumenty Zalrłady pracy, Instytucje I organizacje sll:ła„alą tamńwlenla na prenumerate w mlelscowvTI'
oddziale RSW. a w mlejscowo&clach, w których nie ma te110 1)11 działu, w unedach pocztowych, bądź u dorę<!Zyciell. Nat<:1mlast pr1mumeratorzy Indywidualni wyłącznie w urzędach poCŻtowy.ch.
bądź u doreczyclell. Eg7.emplane uchlwalne „Dziennika" są dn nabycia w sklepie .. Ruchu" t.6dź. Plotrlrowska 05.
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