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POPULIRIY
przewodniczący Rady Państwa
BŁONSKI przyjął przebywających w

JAHENRYK
na
Warszawie,
sympozjum n1ukowym zorganizowanym z okazji 20·
naczellecia kwartalmka „Z pola walki" - redaktorów
nych czasopi~m poświecon~·ch historii ruchu robotniczego z
Węgier i ZSRR. W
Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Rumunii,
spotkaniu wzięli tez udział przedstawiciele polskiego środowiska
historycznego.
czoraj

Rozmo w.y
radziecko-kubańskie

sympc.zjum skiego i międzynarodowego ruRad.V chu robotniczego. wVPOwiadali sie
dyrektor Instytutu Ru- na temat ważnych oroblemów mechu Robotniczego Wvższei Szkołv todologii l>adań. poru.szali sprawy
Nauk Społecznych prz.v KC PZPR związane z U•P QWszel'hnianiem wierobotniczeDla pot.rzu „małego budownictwa" prof. dr. Janus:r: W. Gołebiowski. dzv o tradvcjach ruchu PZPR.
Uczestnicv spotkąn ii;i przedstawili go, a w szczególności
(głównie w formie spółdzielczej) bu
duje się kilka wytwórni elementów osiągnięcia. a także problemy dal·
Państwa
Przewodniczący Rad:v
szego rozwo.ju h istoriografii Pol(Dalszy ciąg na str. 2)
JABŁOŃSKI
prol. dr HENRYK
znaczenie
ogromne
podkreślając
upowszechniania dorobku ideowe·
rugo i polityczne,;o polskiego
uwagę
chu robotniczego. zwrócił
pełniej
i
na konieczność szerszego
jego ścisłych
szego ukazyWania
związków z patriotycznvmi da.że·
niami całego narodu i z ruchem
robotniczym innych krajów,
Z wynikami

Leonid Breżniew t>rzyjął w śro
de w Moskwie członka Billl'a Po·
litycznego KC KP Kuby, wiceprerewolucvlnvch
miera i ministra
Raula
Republiki
sił zbrojnych
Castro. W rozmowie wziął udział
KC
członek Biura Politycznego
obronv ZSRR,
KPZR, minister
Dmitrij Ustniow. Dokonano wvmia·nY ooiiladów na temat dalsze·
go umocnienia i rozszerz&nia braterskich stosunków radziecko-ku·
niePoruszono także
bańskich
które problemv mied:i;ynarodowe.

zaPoZinał
Państwa,

Minął ~ierw.~y m1es11\(l nowego roku, który budowlani wyk_orzystali częsc1owo na ostateczne zamkni~e ubiegłoręMnero
bllansu - rozliczając się, w myśl przyjetych ustaleń do 15
sty~zni:!l z realizacji programu minionego roku. W większości
WOJewodztw wykonawcy nowych osiedli startują więc z ezy·
stym kontem ~o realiz~ji tegorocznych zadań, które, co warto przypo~niec, .Prz~wid~ją wybudowanie w całym kraju ok.
313 tys. m1eszkan, tJ. blisko 10 proc, więcej nifs w roku poprzednim.

R. Spasowski

Tą skala wzrostu ro1'miarów buna
downictwa miesl'lkaniowego pe zmniei~zeni.a Olll~nego tempa
lllwestowama, ilustruJe istote do·
konYWanego manewru ~o.'SP<>darczego._ W_Yraźnie prefemi!łcego zam1eszkaniopotneb
spoka1ame
wych .,Na czoło społecz.nycb soraw
I sekretarz KC
stwierdził
PzPR. Edward Gierek na stvcz·
uiowym posiedzeniu Sejmu - wvsu~am;.r kwestię mieszkaniowa i
.
Rada Państwa mia11owala Bomu· WY'ZYW1en:a n~rodu Problemy te
alda Spasowskier;o ambasadorem byłY wiel.ekroc . dyskutowane na
pełnomocnym forum Se1m1;1 Nie .sch~ on~ z
nadzwyczainvm i
1
Polskiei RLeczyoospo!itei Ludow~i porządku . dnia. gdy.z od ~e1w. B;k
Amer.v- ie ootraf1my rozwiazywac. z.alezy
Zjednoczonych
Stanach
w
I w decydując)'Ill stopniu d~z.a po·
ki
•

•

PRL w USA

I

warunków Życia ludzi pracy".
Znajdujemy sie w śroclkow:vm
roku obecne.i 5-latki. Jej proeram I
w dziedzinie budo'Wlnictwa m1eszkaniowego przewiduje wybudowanie nowych mieszkań dla 1.575
tys. rod:z:iu Minione dwa Lata dałv
w efekcie 550 tys mieszkań. a iatern do wYbudowanla oozostało ie·
szcze ponad milion. Pełne wvkonanie tych zadań wvmagać bcdz1e
nie lada wysi&u nie tylko budowlanych, ale i wszystkich galę:z:1
nasze.i g spodarki współoracuia
cych z budownictwem.
z oceny dotyl'i1czasowych postęmieszkaniepow w budo,,.,-nictwle
• wym, a także w szerolto pojętym
jego zaplectu te<'hmczno-materlałą
\\-Ym w.vntka. ze l!tnlej111 re"1i t'.l m~
ten ymc1cj'l l>U·
~liwokl dalszel
dov.-nictwa. Kontynuowana jest bowiem, zapoczątkowana w poprzed·
nim 5-leclu, wielka batalia o taltl
rozwój wszystkich dziedz.in warunkujących zwiększenie rozmiarów bu
downictwa, aby w połowie lat osiemdziesiątych Zdpewnić samodzielne mieszkanie każdej polskiej rodzl-

I prawa

(

w centrum zainteresowania. za kilka nues11··
w nowej, zreformowanej szkole dziesięciolet·
jut do roli uci;nia.
~ię
niej. Teraz w przecJszkolu przygotowują
Na zdjęciu: klasa zerowa w war 5zawskim przedszkolu przy ul. So·
bieskiego.
CAF - B oniarek - telefoto

Sześc1ołatki pozostają
cy rozpoczną naukę

ar a

z prawdziwie ludo11·Ą
fantazją i rozmachem urządza się
w żywcu imprezę folklorystycz·
ną pn. „żywieckie gody". Tegoroczne obejmowały wiele atrakcyjnych punktów programu wystawa szopek i gwiazd
była
przez
kolędniczych wykonanych
tw6rców ludowych z woj. biel·
skieiro, konkurs trzaskania z bata, wyścigi sań e-óralskich, a tak
że .• Dziady". czyli barwne korowody przebierańców chcdzących
od zagrody do zal?Tody i płata•
figle.
jących

I

Na zdjęciu: członkowie
„Dziady" ze Zwardonia.
CAF -

Seko -

zespołu

t.elefoto

nadal niepewny
Los przetrzymywanego w rękach
porywaczy wielkiego przemysłowca
i milionera Jeana Eduarda Empama
pozostaje nadal nieznany. W miarę
dol napięcie w tr6jkącie
upływu
porywacze - rodzina - policja rogroźniejsze
śnie i staje się coraz
dla uprowadzonego, Rozmowy mię·
dz.y sprawcami porwania i rodziną
Na·
s111 otoczone ścisła tajemnic111.
tomiast policja stara się utrudnić
porywar.zom swobodę poczynał\, a
zwłaszcza tak rozstawić swoje siły,
by ucieczka terroryst6w z otrzymanym ewentualnie okupem stała się
niemożliwa . Na terenie Francji trwa
stan nie •1>otvkanej tu do tej pory
bezpiecze6stwa. K.ansił
gotowości
clen Rr•rnblik1 Federalnej Niemiec
przeprowadził we
Hełmu! Srhmidt
wtorek ro~mow~ t.l'lefoniczna z pre·
zydentrm Francji Valerym Giscar·
dem d'E•taing i powiedział, że jeśli
okaże się to konieczne, RFN ućzie11 Francji daleko Idącej pomocy w
sprawców porwania
poszukiwaniu
8mpalna.

Kair w

Dialog Tel Awiw

niedziele udam.v się do urn
wYbrac
wyborczych. aby
nowych radnych do 2353
stopnia
nar()dowych
rad
tym do 262
podstawowego. w
miejskich, 21 dzielnicowych. 1533
l?lllinnvch oraz 537 wsi>Ólnycb dla
miast i gmh1. Udział w 1?łosowa
niu iest prawem i obowiązkiem
ukoń·
~tóry
każdego óbvwatela.
Wybory
18 rok życia
czył
oowszesa
zgodnie z konst:vtuc.ia.
chne. bezoośrednie i odbywają; s1e
w l?ło.sow.aniu tajnV'rń
W dniu wyborów udamy się do
lokal.i Obwodowvch Komis.ii Wyborczych. Dokalp bę"da bez 'orzerwy otwarte od godziny 6 do 22
Obwodowa Komisja może zarzadzić
lokal.i.
wcześniejsze zamkniecie
WYborcy oddadza
ieśli. wsrsS<!:!/
•
swo.ie głosy.
Od chwili rozooczęcta ltłooowa·
nia do chwj,li utailełłla jego 'WYID.l-

W

Atmosfera oeżekiwania
Cart erem

Mimo wznowienia we wtorek ob· 1 przyniosła wyraźnych rezultatów. W
W Zaporożu na Ukrainie zbudo·
panu.je. atmo_wano jednofazowy t'ransformator 0 rad k«?mis~i wojskow.ej d~alog izrael· Kairze i T~l·A~iwie
znajdUJe się nadal w sfera oczek1wama na wynJlu koleJ·
sko·egipsk1
ó
il
667 t
m
prezydenta Egiptu
Misja mediacyjna nych rozm6w
ys. k owo,1to-amper_ ~· ślepym zaułku.
~y
lmu zastępcy amerykańskiego sekretarza Anwara Sadata z prezydentem USA
Moze on pn;ekazvwac dn
superwysokiego stanu Alfreda Athertona w sprawie Jimmy Carterem.
przesyłowej prąd
.
ustalenia tzw. deklaracji zasad nie
1150 kilowolt.
napięcia Niewiele przeni·knęlo do prasy z
pierwszego dwugodzinnego posiedzekomisji wojskowej
nia mieszanej
Egiptu i Izraela. Rozmowy toczyły
drzwiach zamkni«;tych.
przy
się
ograniczyły si<; tylko
Obie strony
do sprecyzowania stanowisk. Egipt
domaga się likwidacji paramllltarnych osiedli Izraelskich na Półwy
Synajskim oraz trzech baz
spie
wojskowych, w tym lotnisk.
Izrael całkowicie odrzuca tę propozycję, chociaż Jak wyraził si<; stfiIzraela w ONZ,
1 bm. podpisano w Warszawie rybołówstwa morskiego obu par- ły przedstawiciel
osledll tzraelporozumienie miedzy rzadem PRL tnerów - na zasadzie wzajemno- C~aim Herzog spra\-:ra drug~rzędne''.
znaczenie
a rządem Szwecji o rybołówstwie. ści. Porozumienie sta 11owi pierw- skich '!ma strony
wiadomo. ze Izrael
realizacji z. drugiej nie zaprzestał
etap
budowy
Zawarte na dzlesieć lat porozu- •zy bilateralny
me tylko
.
·
mienie przewiduje m.in. kontynu· usta.~y. z 17. grudm~ 1977 r. o tych osiedli. ale opracował np. prozlóż
eksploatacji
Intensywnej
gram
mor·
rybołowstwa
strefie
PO!sk1eJ
państw
owanie przez rybaków obu
ropy naftowej na Synaju.
tradycyjnych połowów w strefMlh Sklf:«O.

Porozumienie o rybołówstwie
między Polską a Szwecją

I

I

ków obecne beda. bez przerwv w urnę wyborcza swoja 'Pieczęcią.
lokalu wyborci.ym, 3 osoby wcho- Od tej chwili. aż do końca głoso
clzace w skład Ol:>wodowei Komi- wania urnv n ie wolno otwi~rać.
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Miłosław

w dniu dzisiejszym łlr. ł.odzi
przewiduje nastepu.iaea pogodę:
przeważnie du·
zachmunenie
ze. Okresami opady śniegu. Ra·
no zamglenia i mgła. Temperatura minimalna minus 2 st.,
maksymalna li st. C. Wiatry
południowo-wschod·

słabe

uie.

Ciśnienie o godz. 19
991,0. hPa (743,3 mm).

wynosiło

1863 - Ur. Marla Rodziewiczówna, powieściopisarka
1943 - Kapitulacja VI armii
hitlerowskiej pod Stalingradem.

Wiele moina zdziałali nienaale jeszcze więcej mi-

wiścią,
łości!\.

Uśm

'ę

Naz,wiska na kartach wymieniokole.iności,
ne sa w takiei samei
w jakie.i umieszczono ie na listach
wyborczych FJN. Głosujemy na
tylu kandydatów. ilu radnvch ma
być wybranych w danym Oka:'ęgu
Liczba kaind:vdatów
Wyborczym.
jest przeciętnie o t>Ołowe wieksza
niż liczba rad·nych. która ma być
wybrana w danym Okręgu Wy·
borc:z::vm. Zgodnie z ordynaci~
wyborcza. jeżeli zostawimy na
nazwisk liście większa liczbe
będzie to oznaczało . że oddajemy
którzy
kandvda;om,
tvm
ll:łos
umieszczeni sa na kartach wyborczych w llierws:zej kolejności.

do lokailu wYwejściu
borczego, ale orzed oddaniem !!losu, okazujemy Obwodowei Komis.ii Wyborcze.i dowód osobisty, albo inny do
kument stwierdzający toi:.!amość.
Komisja sorawd'Za, czy ;esteśmv
głosowan i a
objęci spisem wyborców. p0 czym
Przed rorz;ooczęciem
wyborca
Kartę do głosowania
Obwodawa Komisja Wyborcza ba- otrzymuiemy od komisji iedna ka·rda: czy urna wyborcza jest próżna. te (wraz z koperta) do l!łosowania wkłada do koperty i wrzuca do
można
CHpsować
.
wyborczej
czy na miejscu zna.iduia sie spisy z nazwiskami kuruiydató:. ną rad· Ul'ny
wyborców, ootrzel:>na ilość kart dQ nych, których marny wy,brać do ty1ko osobiście .. Po zamknięci.u ~ło
sowania komisja wyborcza ustala
głosowamia, kopert itp. Nastellnie rady na naszY'Jll terenie.
wylll.iiki lfł<JSOWania w obwokie,
komia.ia amYlka i OPi~wuie
być

obecni mężowie zaufania wvzna·
C:Zeni przez komitet Frontu JedNarodu, który w danym
n-ości
l ist ę
zgłosił
Okręgu Wyborczym
kandydatów.

W 33 dniu roku słońce wze·
o godz. 7.15, zajdzie zaś o
godz. 16.25.

szło

Maria,

Unikalny transformator Sa da t a z

s:ii Wyborczej. Mon rów.niei

DZIER
KIESIE

ślepym zaułku

I

Co r11ku,

do dymisJi

minii.ster
Zachodnioniemiecki
obronv Oeor11: Leber podał sie w
środę do dvm1s.ii. Zakomunikował
rzadu.
o t m rzeczn'k orasowv
Kanclerz RFN' Helmut Schmidt me
powziął ieszcze decyzji w sorawie orz:vJęc1a lub odrzucenia oroś
by ministra.

l

Nakaz aresztowania
R. Polańskiego

się

podal

niea

znacznego kroku naDokonano
przód w uprzemysławianiu budowmieszkaniowego. Na jego
nlctwa
potrzeby pracuje obecnie ponad 130
fabryk domów, a dalszych 21 zakła
dów będzie uruchomlonycl1 do koń
Na place budowy
ca tego roku
wprowadza się też iniw obok wielnp. mokopłytowej, technologie nolityczną. W coraz większym stopniu uprzemysławia si<; budownictwo
w oparciu o roztowarzy'szące wój typowych stalowych konstrukcji i lekkiej obudowy. Rozbudowywany jest również przemysł ceraprzewidywane
budowlanej;
mi.kd
zwi!lkszenle dostaw cegły stosowaneJ
chętnie prżez Indywidualne budowpowinno poprawić zaopanictwo
prywatnych Inwestorów w
trzenie
materiały budowlane.
podstawowe

min. obrony

Boński

I

,,Ż y w i e ck i e gody''

Sąd w Santa Monica w Kalifornii
wydal nakaz aresztowania Romana
że
Polańskiego w zwtązku z tym,
nie zgłosił si<; on na rozpraw«;, na
której miał zostać wydany wyrok.
Ostatnio polański przebywał przez
badaniach psychiatryczł2 dni na
nych, które miały ułatwić s«:c1ziemu
wydanie wyroku. Na pytanie sądu
adwokat Polańskiego nie wykluczy!,
te wyjechał on ze Stanów Zjednoczonych.

obrad

przewodniczącego

1

-

~Y

ny. ze
wszedl

jest. pan absolutnie pew·
w tym stroju nie
an do nuzego 1klepu?

włdn1e

,,

Uczeni polscy przeciwko broni .neutronowej

Problem rodezyjs ki

'

•

Mieszkanie - ważnVlll czvnnikiem
,
IE poprawy warunków życia
E 1:1 Zu EN
.
Malcie
na
~i~...~~W
Z~~~~~„zmierzające
rozwlą :~1~f.;j~~t~iaju.fa~or;;,=:!..ac~la~~ Polsk1e1~10 Komitet PUGWASH pretabri~~~~';c~~ie zes~~·d;{elczość ~z;t~~ebza!~!~hen!:łó;.1ieszkanlowych
~~ ~ ~;~:;;~~w!~f::?s~g~~ziif1~~ ~~es:h~;{uli :fi~b:'~~r -:;~rottyc~~:
p

do

cle roLIJlowy.
1

I

one rezultatu Przedstawiciele
Frontu Patriotyczne-go, prowadzącego
walkę zbrojną z białymi rasistami
odrrucill amerykańsko-brytyjski plan
„ur"!gulowania" problemu rodezyj-

Nowoczesna broń NATO
na froncie so-malijskim
-----------------1I
Pańsbwa NATO

a.rabskie

i reakcyjne reżi-

udzielajĄ

z
poparcia soldatesce
wszech- Moi::~di~z1:1 i dostarczają armii somahJsk1eJ _ nowoczesnei ~roni ~ila
wo iny
agresywne.1
rozszerzam a
stronnego

Kolel·ne zaton1·ec1e·
frachtowca

Świadczą

o tym
IDtiopii
przeciwlko
niezbicie zei:nan.ia jeńców somalijskich, wzietych do niewoli przez
wojs.ko etiopskie i broń zdobyta
na frol!lcie wschodnim - c.zytamv
w komwn.ikacie. ol(łoozonym przez
naczelne dowódZltwo sił zbrojnych
Etiopii.
działań
niedawnych
W czasie
wojennych w rejonie miast: Harar
dokomunikuje
i Dzidziga. Etiopii
siły zbrojne
wódzłwo zdobyły znaczne ilości karabinów
nich
z
(część
amerykańskich
Somalia. z Pakistanu),
otrzymała
czołg.i produkcji włoskiej, moźdlllie
rze, w jaltie Sił wyposażone siły
zbrojne wielu państw NATO oraz
tegóz pochodzenia rusznice przekarabiny
ciwpancerne, amnnicję,
maszynowe i środki łączności.

Z Bogoty donoszą, że na Pacyfrk;u w niewielkiej od'1e_gło-ści od
koLumbijsikiego portu Twrnaco zazachodnioolefirachtowiec
tonął
miecki „lV!.ashwoxd" o ładowności
katastrofy
5 tys, t'O:Il. Przyczyna
nie iest zna'lla. 23 człO!Ilków załogi
zaibrał na pokład znajdujacy się w
POhlirżu statek kolumbii&ki.

BEJRUT

~

Na oosiedzeniu tym Polski Ko·
mitet PUGW ASH. l!·rupudący wybitnych uczo.nych - przedstaiwicieli na•uk ścisłych, technicznych i
przyjął oświadcze
społecznych nie w sprawie broni neutronowej,
w którym Podkreśla z całą mocą,
broni neutronowej
ż e produkcja
oznaczać mogła.by jakościowo nowy etBJP w wyścigu zbrojeń. Pow zasadniczej
też
zostawałaby
sprzec11ności z rozwojem odpręże
nia w stosllllllkach ip,ied2:Ynal!'odowych, Uczeni polscy, skupieni w
ruchu PUGW ASH, uważają wiec
moralny obowiąz~k za swój
stwierdza oświadczenie - pcdn.ieść
planom t>roprzeciwko
głos
swój
dukcji i rozmieszczenia broni neutronowej w Europie i POza nią
oraz wyrazić nadzieję, że te niebez.pieczne zamiary zostaną zaniecha'lle.

Afera z zatrutvmi

O>k1o1ai'nłaa

zapewne pierw
Szwecja będzie
•
_
szym krajem, w którym prawnie zo·
bicie i karcenie
stanie zakazane
dzieci. Specjalna komisja powołana
rząd dla zbadania sytuacji
przez
proprawnej dzieci przygotowała
prawnej odbierającej
jekt normy
rodzicom „prawo do fizycznego lub
osobowości
psychicznego naruszania do
szwedz·
dzieci". Ma ona wejść
kiego kodeksu rodzinnego.
Projekt nowego przepisu prawnego spotkał się z powszechnym uzna~~~m 1 d~i~l~~~ków, więks:r.ości rodzi-

w

centrum handlowei' dzielnicy Bejdwie
rUitu. W wyn·ilku eksplożrli
i·nzostałv zabite, kilika
osoby
nych zastało rannych Nie wJadomo, k·tO był sprawcą zamachu.

Czworaczki
w Hiszpanii

Intencją prawodawców jest wprozakazu wszelkich form
wadzenie
stosowania przymusu fizycznego, nawet klapsów czy targania za uszy.
Niezależnie od środków prawnych
prowadzi się szeroką
w Szwecji
przeciwko bielu d2lecl.
kampanię
Niestety bowiem mimo liberalnych

hisz.pańskim mieście Santander
czworaczki: 3
świat
przyszły na
dziewczynki I chłopiec. Noworodki I
29-letnia matka czują się dobrze.
Według hiszpańskich danych statystycznych, czworaczki zdarzają się
raz na 729 tysięcy urodzeń.
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Z okazji 33 rocznicy wyzwolenia
ZW TKKF przepro ;radził ogól·
nowojewódzkl turniej w piłce siatkoturnieju
wej mężczyzn, · Zwycięzc
TKKF
Ogniska
drużyna
została
il;~~r;;~gf~!~". PKS li, „Relaksem"
Łodzi,

należą

Zwycięski zespół wystąpił w składzie: J. Pietrzyk, G. Różański, J.
Dukszto, I. Singer, K. Kowalski, G.
Staniszewski, .J. Sikorski, z. Kwiat·
•
-llf
•
kowski.

23 lutego br. wznawia rozgrywki
wojewódzka liga TKKF siatkarzy
i siatkarek. W zawodach mistrzowskich uczestniczy 30 dr'l\żYn w I i II
lidze TKKF.

IWidzewa z

nad elementami taktyki i techniki,
rozegramy tam też kilka sparringów.
Wracamy do kraju 18 lutego, nastąpią zajecla na własnym obiekcie I
pojedynek mlpierwszy
później
(a. sz.)
strzowski w Warszawie.

S K R OCJE

W

A Narciarski bieg zjazdowy kobiet o mistrzostwo świata rozegrazany w Garmisch-Partenk irchen
kończył się zwycięstwem Annemarie
Proell-Moser (Austria).
A Na rozgrywanych w Zakopanem narciarskich mistrzostwach Polski bieg na 15 km zakończył się
.r·oze fa Ł uszcz k a ze
, t
-zwycięs wem
Startu Zakopane, dwubój klasyczny
Stanisław Kawulok (ROW
wygrał
km kobiet
Rybnik), zaś bieg na 10
l , k (""BTS
..,
Anna Paw usia
wygra!a
Bielsko).

Kom u n I kat rt Totka"
DUŻY

j

LOTEK

LOSOWANIE I: 1 rozw. z 5 traf.
39
p.rem. - wygrana 1.000.000 zł,
rozw. z 5 traf. zwykł - wygrane po ok. 33.500 zł, 3.173 rozw. z
4 trafieniami - wygra.ne po OOO zł,
76,264 rozw. z 3 trafieniami - wygrane po 26 zł.
LOSOWANIE n: 1 rozw. z 6 trafieniami - wygrana 1.000.000 zł, 51
rozw. z 5 trafieniami - wygrane
po ok. 41.500 zł, 2.873 rozw. z 4 tra•
po 1.142 zł,
fienlaml - wygrane
62,14-0 rozw. z 3 trafleniamt - wygr allle po 69 zł.
EXPRESS J:iOTEK

• AZS Gfiw·1c.e 9·.9

13 -

%7 -

zakomunikował trudności dost~pnyC'h do zwykłych
Rzą.d nepalski
we \\-torek, te postanowił udostęp śmie:rtel.ników. W nepalski.eh Hi.nić dla a.lpinlstów 4~ nowe nczytv malaiach !)()nad 200 szczytów liczy
w Himalajach, z których 80 pMc. więcej niż 7 tys. metrów wysoDo- kości. W kraju tym z,najduje się
jest jeszcze nie zdobytych.
tychcza. dla wypraw a1oinistvcz· łącznie 8 spośród 14 najwyższych
szczytów z Mourut Everestem na
n! czele.
I
dla
wych szczytów „otwartych"
Liru.ng
a.Lpinis.tów są Langtang
paśm:e
(7.246 ml w centralnym
Himalajów, nie zdobvty dotąd prz.<?z
człowieka Gauri Sankar (7.145 m)
POłożonv przy granicy z Tybetem
i jeden ze szczytów w łańcuch:J
Anapu·rny liczący 7.467 m. 42 nowo dostępnP, dla alpinis.tów szczy·
tv P<J<i;iielone zostałv na trzy kl.Japonia należy do państw o wzratt!\llorie: 17 zaliczono d-o kategorii
dla stających zasobach złota ! dewiz.
A" zastrzeżonej wyłącznie
pod t~m względem byt
Rekor~owym
kado
~kspedycji ;epaiskich, 20
styczen br . .Jak stwierdza komunikat
• dl eks
d t<>
, . B"
t egor11 „
• japońskiego Ministerstwa Finansów,
a
os -.ime1
pedycjj między'llarodowych i 5 do rezerwy złota , nbcyr.h walut wzro
kategorii .,C" o śred·nim stopniu sły w ub. miesiącu do nie notowane~o dotychcza• po~lomu 23,3'1 mld dolarów (w grudniu ub. r, wynosiły
22,84 mld.). Jest to wynik rozwinię
tego_ na wielką skalę eksportu towarow japońskich, przede wszystkim
samochodów.

~~~~ó~łow do:e:~~~\J~e

• w Japon11••
dew1z
I

Kranika wypatlltów
Orłem p;.k~~z1t~~~~~:::~~~~xz z~:::~i

Porażka J. edenastki

Ambitne plony kolarzy Gwardii

l>ZIENNI1' POPULARNY nr lf (ft08)

Łodzi
przebywali w
Wczoraj
PJ'Zedstawlciele kierownictwa MiMaszynoPrzemysłu
nisterstwa
wego z ministrem tego resortu Aleksandrem Kopciem.

Po Wielkiej Brytanii i RFN grypa
dokonała inwazji na Francję. ze
wszystkich regionów napływają in·
epide·
formacje o panującej tam
mii. W ciągu ostatnich 10 dni zn§·
w pracy l
absencja
cznie wzrosłaChoruje
juź wiele miw szkołach.
ząp,1.danhi na grypę
lionów ludzi,
sprzyja typowo grypowa pogoda niezbyt zimna, lecz deszczowa.
wywołuJe
epidemii:
Tegoroczną

czołówki

„ •

I

Łodzi

go!ie

?rzecież do ści
europejskiej. Preferupo
.Już
odmienny styl walk!.
ją
pierwszym spotkaniu zawodnicy Wi·
jednego,
chyba
się·
nauczyli
dzewa
lute24-26
rozpo- skkh emocji. W dniach
.Już dziś w hali Gwardii
go w Łodzi odbędą się z kolei stre- iż podczas walki trzeba być maksyczynają się mistrzostwa Łodzi senio. Np. Sterów ·i młodzieżowców. O tytuły bę fowe mistrzostwa Polski seniorów I malnie skoncentrowanym
Dwaj na;lepsi za· fański prowadził zdecydowanie na
dzie walczY.łO około 70 zawodników. młodzieżowców
cios
wodnicy w poszczególnych katego- punkty I jeden przypadkowy
Pasjonująca na pewno będzie rywati: walkę
przegrał
lizacja dwóch najsilniejszych klu- riach uzyskają prawo startu w mi- spowodował, iż Dodam
iż z
jeszcze,
czasem,
przed
się
odbędą
które
Polski,
strzostwach
bów w naszym okręgu - Widzewa
probędziemy
i Gwardii. Zapowiada się też wiele w Krako·wie w dniach 17-19 marca. Radnickim Belgrad wymianę
metod
atrakcyjnych pojPdynków. Prawdo· Na ringu krakowskim tytułu najlep- wadzili również
szym.J
(a.
szkoleniowych.
tylko
bronll
będzie
plęfolarza
szego
podobnie dojdzie do walki Pielesiak
- Stefański, o ile gwardzista wy- Henryk Plelesiak, o lle zwycięsko
przejdzJ.e przez eliminacje.
stąpi o kategorię wyżej, tzn. w wadze llluszej.
\'.'Spólpracę
natomiast
Ciekawą
mitytułów
Przypominamy, lot
(w kolejności sportową nawiązał Widzew W zebronią
strzowskich
naszym
w
gościli
tygodniu
szłym
ciężkiej):
wag od papierowej do
BelPo przyjeździe z obozu w Wałczu
Pielesiak (Gwardia), Stefański (Wi· mieście pięściarzeoniRadnickiego
w Polsce dwa pll!karze
dzew), Klemba (Gwardia), Borkow- grad. Rozegrali
Widzewa rozegrali sparrlntowarzyskie.
mecze
Prochoń (Widzew),
ski (Gwardia),
spotkanie z łódzkim Orłem
gowe
o8:12
Widzewem
z
Przegrali
Darnowski
(Widzew),
Przybylski
w lidze międzywojewódzw Kaliszu miejscową walczącym
(Gwardia), Sobczak (Widzew), Pasie- raz pokonali
kiej, Podopieczni znanego ongiś piłdrugim meczu karza
wlcz (Gwardia), Jagiełło i Kolasiń Prosnę 13:5, W tym lekkopółśredniej
ŁKS Stanisława Barana po.kowalczył w wadze
ski (Widzew).
aktualnych wicemistrzów Polski
przez RSC z nall (1:1).
strzellll: Polań·
Bramki
.Jednak nie koniec na tym bokser- Wnęk, który przegrał
Po tych meczach po- 2:1
Radivotszą.
czyk oraz Dawid (samobójcza) dla
proslllśmy o króbką wypowiedź kieWidzewa.
dJa
Orla I Krawczyk
drużyny jugos!owiańslcLejl
rownika
Trudno oczywiście podawać w tej
I. Zdravkovlca I trenera ekipy B.
sytuacji skład łódzkich ligowców,
Dugiecza:
- .Jesteśmy bardzo zadowoleni z ponieważ trener Bronisław Waligóra,
pobytu w waszym kraju. Wszędzie wykorzystał w tym meczu praktyDrużyna badmintonistów łódz!tiel(o przyjmowano na.s bardzo gościnnie, cznie wszystkich zawodników,
któkonswym
„Vigoprimu" zapisała na
do dyspozycji. Nie grall
byliśmy poza tym zaskoczeni dosko- rych miał
cie kolejny sukces. W silnie obsa- nałą or~anizacja wszystkich imprez. jedynie Boniek (przebywa na zgrudzonym międzynarodowym turnieju Uzl!odniliśmy z przedstawicielami Wi- powaniu kadry w .Jugosławii) ocaz
w Radomiu. łodzianie laJęli drugie dzPwa, iż na początku maja przy.la· Burzyński, który załatwia! sprawy
miejsce ulegając w finale jedynie dą oni do nas z rewizyta. Prawdo· osobiste pa Wybrzeżu. z nowych pU
'nabytków podobał się Lęk
Lokomotlvowl Magdeburg z NRD
rozeirramy z wami dwa karskich
Concordii) mający
2:3. Barw Vlgoprimu bronlll: rodzeń podobni~
i Rijece. (były zawodnik
Belgradzie
w
pojedynki
, z
stwo U. i T. Kozłowscy, W. Swiąt· Zaproponowaliśmy również abyśmy mocne u d erzen ie z 1ewe j nogi.
reodbitą przez
strzale,
jego
sztą po
czak i lV. Blażyński
razem spotykali się na obozach. Zi· bramkarza Orła piłkę spokojnie Skte
mą w waszym kraju, natomiast la·
•
slę
tem u nas. Ogladając pojedynek z rował do celu Krawczyk. Mógł
Po dwóch rundar.h rozgrywek o ml Prosną nie mogliśmy zrozumieć, że również podobać posiadający niezłe
Widzewa
strzostwo Polski Vigoprim zajmuje taki dobry zespól jak Widzew, mo- warunki, wychowanek
Mierzwiński
obrońca
pierwsze miejsce w swej grupie e- że walczyć w II lidze, a Prosna w środkowy
oczywiście wszystkim piłka
liminacyjnej. W finale łodzianie pierwszej. Myślę, iż nasze kontak- Trudno wystawiać
cenzurki.
rzom
zmierzą się z AZS Wrocław, Poloty będą nadal ro?.wljaly się z ko- spa.ring rozgrywany był nabowiem
oblo'
rzyścla dla obu stron.
nią Głubczyce i Unią Tychy, Pierpłycie boiska i w tej sytuawszy turniej finałowy odbędzie się
- Dla mnie z kolei - włączył się dzone.j
przypadek,
rządził
bardziej
grą
cji
w marcu we Wrocławiu a rewanżo do rozmowy trener mgr W. Tomaniż zaplanowane działanie. Po meszewski - ten kontakt jest wyjąt czu
\\JY w kwietniu w Głubczycach,
trener B. Waligóra stwierdził:
(WW)
Pięściarze jugokowo pożyteczny _
tego
„Nie przywiązuję do wyniku
sparrin~u dużej wagi. Grę utrudnia·
la śliska płyta. Dla mnie najwa·
ważniejszy jest materiał szkoleniowy pod kątem ustawienia jedena·
stki na pierwszy ligowy mecz, z Legią. Już w poniedziałek wyjeżdżamy
to jeszcze czasy kiedy dzieżą został oddelegowany facho- do NRD, gdzie będziemy praco.wali
Niedawne
Witold
sekcja kolarska należała do najsil- wiec, trener II klasy mgr
niejszych w naszym mieście. Sympa- Skubisz.
Oprócz kilku wybljającyc:~ się śetycy kolarstwa znaJą przecież takie
Swiderek,
(Kaczorowski,
nazwiska jak: Ulik, Sałyga czy Jan niorów
Chtiej . Później tradycje kontynuo· Krzysztofiak,
Wło'kn1'arz
Jóźwiakowski,
Bicz,
kolarska
wali µnede wszystkim kolarze toro- Pawisiak, Jaksa) sekcja
w Gwardii może poszczycić się również
wi, Olimpijczykiem był przecież
1972 rolrn Paweł Kaczorowski I obec- utalentowanymi młodymi zawodnikaW zaległym meczu I ligl tenL~a
LewandowNależą do nich
ny trener klubu Ryszard Szalaps:CL mi.
w indywidualnym stołowego mężczyzn Włókniarz Łódź
(startował
Gwardii ski
Obe<'n!e •ekcja kolarska
pragnie pnwrócić do swych dawnych wyścigu na Ogólnopolskiej Spartakia· zremisował z AZS Gliwice 9:9. NajGlowacki, R<>siak, skuteczuieJs?.ym graczem łódzkiego
M,imo ogólnych dzie Młodzieży),
świetnych tradycji.
Pużnierowski, · Wasiak, zespołu był Zbigniew Frączyk, któkłopotów ze sprzętem sekcja ma bar- Glinkowski,
dzo ńolJr~ warunki do prowadzenia Pisarek i Kowalski. Zapisy wszyst- ry odniósł 4 zwycli:stwa. Najwięcej
w tym pomoc komen- kich chętnych w sekretari;;icie klubu punktów natomiast d'la gości zdobył
Duża
zajęć ,
danta miasta Łodzi płk mgr Kazi- al. Kościuszki 73 w godz. 8-13, tel. Witold Woźnica, który odniósł I
zwycięstwa.
(sz.)
mierza Kraupego. Do pracy z mło- 815-30.

• +
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42 nowe szczyty himalajskie
„otwarte" dla alpinistów

whali Gwardii poczatek bokserskich mistrzostw łodzi

i

Min. Al. Kopeć

F ••
•d •
~~~~1U~~izyfe'~ ut~~~~
we ranCJI ~~~~~kzylf:ZP~.
Epl em1a grypy
s!fcret~~tka~~
I głównie

Jaki·

MIĘDZYNARODO\VE

Uganda,
Polska
Po emocjach związanych z meczelll pięściarskim
rozgrywkach Pucharu Polski, przedstawiciele tej dyscyplikrajowych
ny sportu nie mają chwili wytchnienia.

ki".

Rzecz teraz w tym, aby jak najefektywniej wykorzystać istniejące
możliwości tak w sferze wykonawstwa, jak l materiałowo-technicznej
kadrami:
gospodarka
Racjonalna
Sprzętem l materiałami, a także wła
współpraca wszyst·k lch partśclwa
nerów budowlanego frontu zadecyduje o ostatecznym efekcie: o rozmiarach I jakości nowych mieszkań.

wirus „Wiktoria". Po. raz
Bolesław Koperski, sepierwszy wyodrębniono go w sierp- PZPR Tadeusz Czechoniu w rejonie Pacyfiku - w NoweJ kretarz KŁ _ Łodzi
.
Jerzy
Gwinei l Australil. Wirus ten poja- wicz, prezydent
Jooef
wił się w drugiej dekadzie stycznla Lorens i wiceprezydent h d0
tendencJ'i wych0 wa
Niewiadomski.
Poniewaz
Francji.
we wschodniej
szpiwczyc .
,
I tali szwedzJuch
.
często trafiają dzieGłównym tema.t ero rozmow,v byprzeno~i się on drogą powieti'zną,
cl zmaltretowane przez swych . saepidemia rozszerza się bardzo szyb- ły zagadnienia dalszego rozwoju
W kranco-1
dystycznych rodziców,
elektromaszYnow ego na
przemvsłu
ko. „Wiktoria" wywołuje grypę 0
wych przypadkach doszł<;> na:wet do
t
dn
ł
k
t
odebrania władzy rodzicielskiej.
s osun owo ago ym przeb1e~u, n1e erenie Województwa miejskiego
mniej jednak skutki jej mogą byc łódzkiego. NasteJ>nie k.ierownictwo
MPM sp0tkało sie z prezydium
groźne, zwłaszcza dla dzieci l osób Oddziału
będz1·
Wojewódzkiego NOT w
w i:>odeszłym wieku. Nie jest to jed Domu Technika. gdzie omówiono
nak jedyny wirus panujący tej zi· sprawy przY~otowań do ogólnopel•
__w_e__F_r_a_n_c_j_L_________ __s_k_ie_;g_o_K_0<11__:g.r:__es_u_T_e_:_c_h_n.:i_k_L_ _ __
Tegoroczny luty zapowiada się O st. zaś minimalne do minus 12 _m_Y
j~ko miesiąc nie - odbiegający spe- st. Wiatry umiarkowane i silne z
i
CJalnie od normy. Srednie tem- kierunków wschodnich. W II
pera.tury tego miesiąca. SPOdziewa- III dekadzie będzie trochę ciepl.aj.
ne są w granica.eh od minus 3 do Temperatury maksymalne od plus
minus 0,4 st. C. W I dekadzie bę- 1 do plus 6 st., a lokalnie na.wet
Spodziewane wyższe, zaś minimalne od minus 2
dzie dość chłodno.
jest za.chmurzenie umiarkowane I do plus 3 ~t. Dopiero pod koniec
niewielkie opady śniegu. Tempera- miesiąca. może być chłodniej.
tury maksymalne od minus 5 do \

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

Dziś

pomarańczami

•

I tj ·lal:i( J1#j fJ•l :il lfil.taJ~i (#i ił'.•l 511
INTERESUJĄCE

7lnaczny wzrost produkcji przewlduJe w _planie tego roku przemysł
materlalow budowlanycl]_. Np. produkcja cementu wzrośnie o 10 proc„
poziom 24 mln ton, a
osiągając
wyrobów sanitarnych - 12.oqstawo!!sortymentu do wykanczanla
w~go
Inleszkan będzie w br. o 15 proc.
więcej niż w roku poprzednim.
W większym wt dotychczas stopbędą przedsiębior
niu wspomagać
stwa budujące nowe osiedla załogi
przeprzedsiębiorstw budownictwa
mysłowego. W myśl ustaleń resortu budownictwa, na place budowy
nowych osiedli skierowuje się ok.
20-25 proc. poten~jału „przemysłów-

jeszcze na
W środę w 18 kraja.eh zachod- i te znajdujące się
nioeuropejskich i arabskich ogło drzewach".
Kierownictwo izraelskiego przedszono alarm w związku z wykryciem w pomarańczach importowa- siębiorstwa, zajmującego się ekscipublikowapomarańcz
nych z hraela. skażenia związka portem
stwierdzający,
komunikat
pomarancze ło
Skażone
m1 rtęci.
poskrzynkach
kilku
w
że
znalazły się w sprzedaży detaliczIzra.
z
nej w RFN i Holandii. W tym o- marańcz pochodzących
w porc)5.
rru:ładowanych
s,a.tnim kraju pięcioro dsieci ule- ela i
stwierdzono skagło lekkiemu za.truciu po spożyciu amsterdamskim
tych owoców. Nieznana 0irganiza- żenie związkami rtęci, Komunikat
cja potl nazwą „Arabska Armia zaznacza, że „jest to akt sabo?.żu
Pa· mający na celu wyrządzenie sźko
Dowództwo
Rew-olucyjna w liście dy gospodarce izraelskiej". Izraellestyńskie" (AAR-DP)
skierowanym do rządów zachod- czycy twierdzą, że owoce zostały
nie w czasie zbiorów zatrute
że
stwierdziła,
nioeuropejskich
ale
wyzyski- bo zgniłyby w transporcie palestyńscy
„ro.botnicy
już po ich rozładowaniu w Eurowani na terytoriach okupO\wanych pieSlady substancji toksycznej
Jak poinformowa•no dzienmilka- przez Iz.rael zatruli owoce cytru- są dobrze widoczne na skórce porzy, w dniach 12-15 kwietnia br.
marańcz.
w Zakopanem odbędzie sie sym- sowe skierowane na eksport, jak
poświęcone
PUGWASH
pezjum
temafowi •• Bezpieczeńst,wo i współ
-problemy i
praca w Europie perspe<kitywy PO Be)J(l!'adzie".

• • W s .„
zakaz karcenla• dZlec.
ZwecJI

• bomby
Ek,SpIOZJO
.. l
Wmbaśropdo~dło"ornaa.nopod e!s.mpałocdh·
„
b<>
się
„Rivoli", znajdu,ją.cego

własny
1 bm. w warszawie odbyło się posiedzenie Polskiego Komitetu PUG· mieszkaniowa rozbudowuje
_i.kierowany
WASH _ międzynarodowego ruchu uezonych na rzecz pok«>Ju, rozbroJP- p«>łlencjał wykonawczy Jednorodzlndomów
realizację
na
PUG·
Konferencji
XXVll
nia i współpracy. OmówiOoJto na nim wyniki
większym st1>pnlu
WASH, któl'll. w sierpntu ub. roku odbyła sio w Monachium, w świetle nych. W coraz
pomagają w rozwoju budownictwa
aktualnej sytuacji międzynarodowej.
zakłady praduże
jednorodzinnego
prof.
PUGWASB,
Komitetu
Polskiego
Obradami kierował przewodniCZĄCY
cy, upatrując w tym szanse szybMaaieJ iNa.lęc:ir.

gabe I .Joshua ?o.'komo. sref dyplomacji brytyjskiej _ David Owen i
przedstawiciel USA, amb. Andrew
Young.

sły

my

o s1
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pracownika Wiesława S„
otrącit
który doznał złamania ręki.
A Godz. 14, .Jadący samochodem
star" Andrzej M, na skrzyżowailliu
'i'ii.ic Lagiewnlckiej i Tokarzewsk:!ego uderzył w tył „Fiata" LOA 4872,
Straty 2
który uległ uszkodzeniu.
tys. zł.

I

& Godz. lUO. Na al. Kościuszki
klęrowca „Stara"
przy Zamenhofa
Henryk G. nieprawidłowo skręcał i
Sk d "
i
d
ł
d
z erzen e ze " o ą
spowo owa
FE 4443. W wyniku kollzjl samochód osobowy został uszkodzony.
A Godz. 16.45. Na al. Politechniki
Titowa od jadącego
p,rzy Rondzie
samochodu ,,.Jelcz" urwały slA
„ koła,
które tocząc się uderzyły w stoją·
cego na wysepce tramwajowej Alek
andra .J, Pieszy doznał urazu czazki l przewieziony został do szpitala.
A Godz. 18.10 Na ulicy Kopciń
skiego 93 nietrzeźwy 1 nie posiadający dokumentów mężczyzna WMedł
na jer.dnię 1 wpadł pod nadjeżdża
Pieszy ze
j'ący samochód „Fiat".
złamaniem nogi przewieziony został
do Szpitala im. Sonenberga.
(eh)

KOL.

ANDRZEJOWI
Wy>!'azy serdecznego
z powodu śmi~rc.i

15

17 II

111 -

23 -

współczuda

MATKI
składają:

LOSOWANIE
33

LOSOWANIE

8 - 10 - 24 - 3:3 - 311
aUIO,
Końców.ka banderol>l -

ANDRZEJOWI
KOSIŃSKIEMU
wyrazy

DYREKCJA, RADA MIEJSCO
WA oraz KOLEŻANKI i KOze ZJEDNOCZENIA
LEDZY
PRZEMYSLU JEDWABNICZO DEKORACYJNEGO

s

współcz1Ucia

śmderc,i

BkłaidaJą;

pow.Odu

OJCA

WSP0łJPRACOWN!lCY

ZAKŁADU

z DZIALU RUCHU

TEKSTYLNO-KON FEKCY.J·
NEGO TEOFILOW ZAKLAD
NR 2
KOLEDZE
MGR

MIECZYSŁAWOWI

BRYKALSKIEMU
wyrazy głębokiego
z PO/Wodu śmierci

w.s,półczucia

ŻONY
skład~:

i

DYIRE'K CJA, KOLE~ANKI
KOLEIDZY z 1.N STYTUTU
SKORZANEGO
w ł.~ZI

IP!RZEMYSŁU

z bólem -wladamiamy, te w
dniu t luteiro 1978 rO'lllu odszedł
Od nas na zawsze

RURAżowr

MALY LOTEK
I

KOLEDZE

S.

+

P.

STEFAN BILICZ
emeryt,

długoletni

pracownik

CPLiA.
Poermeb od będzie &ię d.nia 3 lu·
tego br. o g<>.doz, 13 na cmentarzu
na Ma~i.
ŻONA oraiz

C0RKA i &YiN
z RODZINAMI
\

I
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W zakładach przemysłu lekkiego zakończyły się
Konferencje Samorządu Robotniczego. W województwie miejskim łódzkim zapoczątkowały je 16 grudnia
ub. roku obrady w ZPP „Ze nit". Jako ostatnia odbyła
się 31 stycznia konferencja w „Bisto nie". Tematem robotniczych debat były- plany na rok bieżący, ukierunkowane na wzrost produ kcji rynkowej i eksport.

•
rocznicę

,

zmaga n

Większe potrzeby

nad
Wołgą

Konferenc je poprzedzo ne
zo·
nracamj zeso<>łów probJemowych, które dokonały ·analiz wykorzystani a surowców iakości wy·
robów, doskonale nia metod pracy,
zajęły się też struktll1'ą 1>rodukc.ii
w aspekcie lepszego i oełnieiszeito
zasp0kojen ia PO-trzeb
rynku
i
eksp0rtu.
Maiteriały zespołów posłużyły do
opracowaf ila zakładowych programów wyko·naws ·twa
zadań
1978
roku i przedstaw ione zostały ood
obrady KSR. W wielu zakładach
KSR 'POPrzedzo ne zostały naTada·
mi wytwórczy mi, w czasie
których załog•i zgłosiły liczne inicjatywy produkcyi •ne.
Obrady KSR wzebiegały w cl:uchu gos.podarsi kiej tr0$lti o peł,ne
i rytmfozne wykonani e zadań 1>rodukcyj.nyc h oraz zaspokojen ie ookzeb soojalno-b vtowych i ooilll'awe warunków praev załóg. Punktem wYiścia wielu !!losów
było
wyikonainie zadań zeszłel!o roku. W
zasadzie zootały one Zil'eadizowa.ne
oomyśLnie, a nawet
nie2lnac·z nie
przekroczo ne. Tylko nieliczme przed
siebiorstw a nie wykonały
planu
sprzedaży
produkcji
rVlllkowęj
stały

Na dońskich i nadwołżańSkich stepa.eh od 28
g.radem wywołała przerażenie narodu niemieckie czerwca 1942 do 2 lutego 1943 r. r()'Z..l(orzała jedl!la
go i same.! M>mii. I dodaje - nigdy w historii
z najwięlm:ycb I najkrwaw szych bitew II woji!ly
światowej - bitwa nad Wołgą. Ogarnęła ona swym ' Niemiec nie doszło do ta.k straszliwe j zagłady tak
wielkiej liczby wojsk. W podobnY'm tonie WY"PO'
zasieitiem obszar równy oowierz<:hilli kilku państw
wiada się zachodnion iemiecki historyk, Kurt Tipeuropejski ch Po obu jej stTonach uczestniczyło w
oelsk~h Kata.strofa pod Stalingrad em wywowalce ponad 2 mln żołnierzy, trwała wzez 200 dni
łała
głęboki wstrzą.s armii
niemiecki ej i narodu
i nocy I zakończyła sie wielkim zwycięstwem raniemieckie
go.
Wydarzyło się coś niepojętego w
dzieokicb sił zbrojnych.
skutkach
zagłada
armii ckrą.zonej przez prze·
Dla nuodu radzieckie go był t.o okres trudny.
ci wnika.
Na terŃriwn„ które :ma.lazło się w painowainiu
Od
4--6
lutego
1943
r. w Niemcze.eh została oiiło·
wojsk hitlerowsk ich, znajdowało sie 80 mln ludzi
szona żałoba narodowa, rozciagnie ta również na
Krai stracił największe okręgi przemysłowe i obPozostałe kraje bloku faszvstows 1tiego.
szaTY rolnicze. Na not.rzebv wojenne Niemiec praPoniesieni e tak ogromnyc h strat w ludziach i
cowała niema,! cała oodbita Europą. Wiele też coosprzęcie wywa·rło katastrofa lhy wpływ na ogólna
n~h produk·tów dostarczały Niemcom k;raje ne·
sytuacje strategicz,ną i zachwiało całą machina hiutralne - Szwecja, Portugalia i Turcja.
tlerowskic h Niemi~ i ich soiusznikó w W oczach
Dotychcza sowy pochód armii niemieckic h na
Państw satelickich zmalał 1>restiż Trzeciej Rzeszy
wschód mocno nadszarpnął ich siły.
Dowództw o
Próbuia one szukać wviścia z sieci wojny, w któdoszło do wniosku, że atakiem frontalnym nie zd<>rą zaplątał ie Hitler.
Również
będzie Moskwy i nie POkona Armii
kraje neutralne
Radzieckie .i.
osła biły swoi a współpracę z Niemcami.
Postanowi ono więc prowadzić strategię obliczona
Zwyciestw o Arm ii Radziecki ej ood Stalingrad em
na wvczerpan ie ZSRR. Polegała ona na zdobyciu
zapowiadało początek
jak największej ilości ważnych wojskowo gospozasadnicze iio prz.ełO'!IlU w
W<>jnie na koT:zyść ZSRR. Od tego czasu woiska
d_ąrczych rejonów na południu Związku Radziecradzieckie
przejęły inicjat:vwe i n ie oddał'y iej do
kiego
końca wojny.
Na kierunku stalingrad zki n realizacje planów
Winston Churchill, dokonu.iac oceny syituacji na
powierzon o wojskom Grupy Armii .. B" (dowódca
frontach II woj.ny światowej w końcu 1942 r.
- feldmarszałek F. von Bock). liczą.ce.i 71 dyWi11:ji
oświadczył w Izbie Gmin. że: „Nie było na świe
ora.z Grupie Armii „A" feldmarszałka W Lista,
cie takiej siły, która mogłaby złamać i zdruzgo·
w składzie 43 dywizje - razem oonad 1 mln żol
tac armie niemiecką. tak, jak to uczyniła armia
nierzv .
radziPckie j R.osji".
Natarcie wojsk niemieckic h na południu, ku
Stalingrad owi, Wołdze i w k\erunku Kaukazu, rozW cza,·e konferenc ji W~lkie'i Tró}ki w Teh epoczęło sie 28 czerwca 1942 r.
ranie - relacionuj e Biereikow - odbyła się ood·
Hitler przeniósł
swoją kwatere do Winnicv na Ukrai.nie i z· podniosła ceremonia pt'zekaza nla .,królewsk iego mie·
nieceniem obserwował oosuwame się swych wojsk.
cza" dla Stalingrad u: „Churchill trzymając obuTeraz - oświadczył - Rosja stoi u progu klęski.
racz miecz 1>rzed soba zwrócił sie do Stalina: Popełniał ten sam błąd, co rok temu. przeceniaJego Królewska Mość Jerzv VI polecił mi wrę
jąc własne siły i nie cjoceniając sii i możliwości naczyć panu ten honorowy miecz. celem przekazan ia
rodu r<1dzieckiego.
go Stalingrad owi". Na klindz<' miecza wyryty na·
Po wielokrotn ych, nieudanyc h próbach zdobycia
pis: .,Dar króla Jerzego VI dla ludzi o stalowych
Stalingrad u i wyczerpan iu swoich odwodów. dosercach - obywateli Stalin~radu - na z.nak szawództwo hitlerowsk ie w o<>łowie listopada zaiprzecunku od narodu angielskiei:"o". Stalin przvimuia c
stało akcji ofensyWny ch
i 1>rzeszło do obrony
m iecz ucałował l!O i p0dziekował za tak cenny
stratel!iczll lej
dar.
Wykorzystało to dow6dz.tw o radzie<?k!e! które
Według marsz. G Żukowa, do istotnych czvnników
;eszcze w ok>resie walk obronnych w m1esc1e konktóre zdecydowały o klesce woisk niemieckic h w
centrowało nad dolnvm Donem i na oołudniu (){!
rejonie Stalingrad u, należv zaliczvć umieietność
Stalingrad u znac"zne siłv i środki. przYl!otow uiac
OOE'racyin o-taktvcz.n ego
zaskoczeni a. orawidłowv
warunki do potężnego orzeciwud erzenia w celu
wybór kierUIIlków głównych uderzeń. dokładne
okrażenia i zniszczenia woisk niemieckic b w rejo·
określeni!' słabYch mieisc w obronie mzeciwnik~
nie na zachód od miasta. Tego . przedsiewz iecia nie
oraz właściwa kalkulada sił i środków niezbed·
zdołało przewidzieć ani wykryć tak dowództw o,
nych do szybkiego przełamania strefv obrony w
jak i wywiad niemiecki.
celu całkowitego okrążenia Zl(l'uoowa nia wo.j~k
nieryrzyiac iela.
Przebieg bitwy nad Wołgą iest dobrze znan:,r,
Ta lekcja historii sprzed 35 la.t niech będzie
pisali 0 niej najwybi.t niejsl specjaliści . i dowódorzyoomni eniem i ostrzeżeniem dla tvch. którym
cy. Dlatego też skoncentru ie swa u~age. na milibyć może marzy sie !l<l'WY oodb6i śWiata A iednotarny<:h i politvczny ch skutkach w1elk1ego zwycześmie niech bedzie ona hołdem i wdziecznościa
cięstwa Armii Radzieckie j, na wpływie. jaki wydla bohaterski ch żołnieray Armii Radzieckie j warło ono na dalszy przebieg II wojny światoktórei jubileusz 60-lecia utworzeni a obchodzić bę
wej.
dziemy niedługo.
klęska pód. StalinJalk Pisze gen. Westmhal
PPŁK H. DOBIEGĄ.ŁA

W uzasadnien iu napisano: „Na podstawie rozprawy głównej sąd ustalił nastę. pujący stan faktyczny : oskadona Ł. D.
zamieszkiwała ze swym byłym mężem w
trzypokojo wym mieszkaniu . 25 paździer
nika 1975 r. związek małżeński
został
rozwiązany. Ponadto 30 listopada 1976 r.
zapadł wyrok, na podstawie którego Jerzy Ł. został eksmitowa ny z zajmowanego uprzednio lokalu. zamieszkiw anego
Pnez niego wraz z żoną. (oskarżoną.)
i
dziećmi.
Oskar-żona nie mogła ,iednak
eksmitować swego byłego męża z uwagi
na brak pomieszcz enia zastępczego. Gdy
Jerzy Ł. opuścił zakład karny po odbyciu kary 2 lat pozbawien ia wolności za
czyn z art. 184 par. l k.k. (znĘcanie się
nad rodziną.) i chciał wejść do mieszkania, okazało się, że oskarżona wymieniła zamek w drzwiach wejściowvch. Udał
się więc do miejscowe .i
prokuratu ry,
gdzie poradzono mu aby w tej sprawie
złożył na oskarzoną. doniesieni e, co też uczynił. („.) Z uwagi na to, że oskadona
wymieniła w drzwiach wejściowych zamki .Jerzy Ł. nie ma możliwości wejścia
do mif'szkani a i zmuszony .iest zamieszkiwać obecnie u ~wego szwagra w Ło1lzi.
(„.) Oskarżona do zarzucane go jej czynu
przyznała się i wyjaśniła. że zamki wymieniła dlatego, iż obawia się aby były
mąż jej nie pobił.
Również świadek
W. Ł., którego powołała na swą. obronę
oskarżona, zeznał, ze mama jego i
on
sam osobiście obawia.ją.
się Jerzego Ł.
Zarówno wyjaśnienia oskadone j i zeznania ~wiadka nie sa. przekonywają.ce, bowiem oskarżona zamieszku je wraz ze
swym synem W. Ł. i jego zoną.. Mieszkaj!!> więc trzy dorosłe osoby i nie do przyjęcia
jest aby wymieniają.c 'Zamek w
dr:awiach do mieszkani a sprawił:-„ ie Je-

Na ~taw1e przedstaw ionych
na KSR materiałów i !!losów w
zakładów miało kłoooty dyskusji przyjęt<> za<lruiia na
rok
z wyikonani em zadań eksp0rtow ych bieżący. Wszvstkie olany przedsiez uwagi na brak zamówień i krót- biorstw przemysłu lekkiego cha·
kie ter~i.ny d<>sta~
\ rakteryzu. ia się znac7Jilym
w·zroPrzeb1eg dvskus11 charak.tery zo· st
h
kładników
wał sie głęboika
troska o pełna
P.m poswzego1ny<:
s
realizację zamier~ń 1978
.roku. Głównie dot„czy to wzrostu pro-

Zaintere owanie
.polec.ten•
towarzyszy bmiowie kra·
jowego centrum
onkologii w nowo
powsta,lącej
stołeczne.i
dzielnicy - Ursvnowie 7.acho!łntm.
Ostatni
mel du·
nek
z
nlacu
budowy
bnmł:
gotowe są Już
piwnice i 11arter
hotelu dla chorych, nie wymagających
hospitalizacji, tzw. botelu stanów lekkich. W chwili
obecnej budowlani przygotow ują
ko.nstrukcj e,
potrzebne
do
wzniesienia l pię
tra tego budynku.
stwa

Dąbrowiecki

Zajmijmy się teraz osobą Jerzego Ł. Oto
pierwszy wyrok ogłoszony przez Sąd Rejonowy w Łasku 15 lipca 1975 r.: oskarżO'ny od lutego 1974 1'. do 22 maja 1975 r.
znęcał się moralnie nad swoją żoną D. L.
i synem W. L. u.żywając w stosunku do

wnosi do sądu nowy akt oskarżenia przeciwko Jerzemu Ł. Zarzut brzmi: w okresie od sierpnia 1975 r. do 3 lut„go 1976 r.
znęcał się fizycznie 1 moralnie nad D. Ł.
bijąc ją i używając pod jej adrtJsem słów
powszechn ie uznanych za obelżywe oraz
znęcał się moralnie nad swymi synami
Z. i W. znieważajac ich. gro7.ąc im pozbawienie m życia i zmuszając d-0 opuszcz~
nia domu. W uzasadnien iu aktu oskarżenia przytoczon e sa fakty świadczące o
gehennie rodziny pijaka. 11 marca 1976 r.
sąd wydał wyrok skazujący Jerzego Ł.
na 2 lata pozbawien ia wolności.
30 listopada 1976 r. (Sygn. akt. C.933/76)
W:1<Tok., mocą którego sąd: „eksm ituje pozwanego Jerzego Ł. wraz ze wszystkimi rzeczami i osobami prawa jego

zapadł

Ściganie„.
n ich słów obelżywych, wypędzając ich z
domu oraz grożąc im pozbawien iem ży
cia. Drugi zarzut brzmiał: 22 maja 197!i r
zniszczył przez wyi;;ięcie siekier!l 15 sztuk
drzew owocowyc h oraz powybijał szyby
w domku campingow ym powodując tym
samym szkodę dla D. Ł. na sumę około
5.800 zł.
Oskarżonego Jerzego Ł. sąd
uznaje winnym dokonania zarzucany ch
mu ą:ynów i za to skazuje go na kare
łączną jednegCJ roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wykonani e kary zawiesza na okres próby 3 lat.

• •

•

sprawie
Nr Ds.
4Z1 76 Prokuratu ra Rejonowa
w l.asku

de

szystkim zaś zapew.nien ia pupotrzeb w towary z tzw.
listy
wyrobów
standardow ych,
ustalonej Przez resort ha-n dlu. Na
liście tei znajdują sie m.
in.
tkruiiny
bawełnia ,ne.
flanelowe,
nielusz.kow e. oościelowe. dekoraeyJ
ne, weŁniane
oraz
p0ńczochy,
ska·r·oetY. pasmanter ia ~tp. Jak wY"
nika z Plal!IÓW nie będą w oełnd .
ookrYte POtrzeby rynku na tkaniny
wełniane
stuprocent owe.
włóczkę,
dywa.ny, chodniki, nici
bawełniane i oarasole.
~rycia

Równolel! le z przyrostem
-produkcji I wydajności pracy
zakładv podjęły działania zmierzaia ce do ood•niesienia użyteczności wy
robów, estetvki i
nowocze.'>Ilości
wykończenia,
funkcjonalności
i
Zl!od.ności z ootrzebam i mody, Zakłada
się wzrost wy.r obów
w
oierwszym iiatunku.
W celu zagwarant owa.nia
oomyślnej realizacii
plaonów KSR
zaitwierdziłv orogramy
orzedsiewzięć
techniczno -organizac yjnych,
a także 1>rol(ramy
orzedsiewzięć
mających na celu p0prawe warulllków
PracY i socjalno-b vtowyc\i.
Zadainia zawa.rte w tych 1>ro~a
mach dotycza m in. ol!raniozenia hałasu. zapylenia. wYPOSa.i:enia zakładów w urządzenia wentylacyjne i klimatvza cyjne. oświet
lenia, transoortu
wewnetrzn e.ito.
eliminowa .nia zagrożeń wypadkowych, podniesien ia standardu ba zy wypoczY!llkowo-kolo.niilllei. Ż)'wienia zbioroweg o
opieki zdrowotnej,
(iik)

CAF -

• •

I

Plany na 1978 rok zakładają dalszy wzrost eksp0rtu zwłaszcza do
krajów ka.p italistycz.n ych. I
tak
np ZPW ..Zeltor" zamierza w stosunku do ubiegłel!o roku ŻWiekszvć
eksoort o 17 proc .. ZPJ „Ortal"
o 83,l proc.
ZPO „Emfor"
o
37.8 proc.

całego

karalność'.

21 lutego 1976 r. w

I

Dziesięć

ny t. nfe ma moz 1wosc1 weJsc1a i zamieszkiwa nia w nim będąc tam zameldowany i posiadając swoje rzeczy osobiste. („.) Wina oskarżonej nie budzi najmniejszej wątpliwości. („.) Wymięn:ając
oskarż11nej łagodną. karę grzywny (3 tys.
zł) sąd wzią.ł pod uwagę jej dobra opinię z mie~sca pracy i dotychcząsową. nie-

•

Prezentow ano cały szereg watpli-1 dukcji, sprzedaży,
wydajności i
wości dotyczących zaopatrzen ia .n iakości. Zwiekszon e
zadania realisurowce i części zamienne,
or- zowane będą na ogół przy mnieiira.nizacji i dyscypliny oracy.
za· szym zatrudnien i.u Wymagać
to
t>rucLnienia 1 plac. Pod·n.osz<>no pro- bedz.ie W7.it'ostu WYdajlllości oracY.
blemy niedoskonałei współpracy z Zalkłada sie także szea-eg orzedkooperant ami oraz słabej oomocy sięwzięć moder.niza cyjnych. ma·
zaplecza naukowo-t echniczneg o w lących na celu zwiekszen ie i u.noroziwiązywaniu oroblemów
tech· wocześnielllie orodukcii
niczno-tec hnologiczn ych.
Często
Zwiększenie orodu\tcji idzie głów
d:vskutowalllYm
tematem
była nie w kierunku zaopavrzen ia ry.nabsen.c.i.a chorobowa .
ku w t>OSZukJ.wame wyiroby, prze·

ny stolarz montażowy. Jego żona uczy
zaocznie i wychowuj e dziecko. Ta rodzina żyje w nieustającym zagrożeniu ze
strony człowieka dwukrotni e
karanego
przez sąd za przestępstwa przeciwko niej,
karanego także administra cyjnie, zdegradowanego za pijaństwo z funkcji. a następnie
dyscyplina rnie zwolnionel (o
z
przedsiębiorstwa, w którym ostatnio prasię

cował.

Skazana D. Ł. stawia pytania: Czy ja
na karę a mój były maż na
strony prawa? Czy nie jest
to tylko formalisty czna. bezduszna interpretacja przepisu prawnego, czy nnwet
gdybym - formalnie rzecz biorąc - nar'uszyła ten przepis powinnam
być
skazana? Czy dotychczas owa moja i dzieci
zasłużyłam
ochronę ze

1

pokrzywdzoD8ij

reprezentującymi z lokalu mieszkaln ego nr
22, znajdującego się w Łasku (tu wymie-

niony jest adres) i nakazuje pozwanem u
by opuścił lokal w terminie 7 dni od uprawomoc nienia się wyroku
Zasądza
pozwanego na rzecz powódki
kwotę
800 zł tytułem zwrotu kosztów . procesu".
Było to już niemal w rok po rozwodzie, który D. Ł. uzyskała z wyłącznej
winy męża. Sąd uznał, ze jest on winien
rozkładu pożycia. małźeńskiego, ie nało
gowo pije alkohol. że źle traktuje zonę
i dzieci.
D. Ł. jest wzorową pracownic a jednej
z fabryk. Jej syn W. Ł. 20-letni męż
czyzna, zamieszkujący wraz z żona i pół
toraroczną córką. pracuje także w zakła
dzie państwowym jako . wykwalifi kowa-

udręka

z tym człowiekiem nic nie znaCzy w dalszym ciągu me się nad
pastwić? A przecież ma 11:dzie mieszkać, bo pozostaje w konkubina cie i jego nowa towarzysz ka przyjechała nawet
odebrać go z zakładu karnego, Sąd został o tym poinformo wan.v na rozprawie ,
która toczyła się przeciwko mnie.
Jak
mogła podpisać akt oskarżenia przec.'\wko
mnie ta sama prokurato r. która wystę
powała przeciwko Jerzemu Ł. za znęca
uie się nad rodziną?.„
Wyrok w sprawie D. Ł. skazujący ją.
za zmuszenie Jerzego Ł. do niekorzyst ania li mieszkani a na 3 tys. zł grzywny nie
jest jeszcze prawomoc ny.
czą?

nami
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ROZSTRZYGNIE KOMISJA
L. B.: Mam następujący problem. Uległem wypadkowi, powracając z zakładu do domu. Komórka BllP nie uznała łeco
za wypadek dający mi prawo do odszkodowania i nic sporzlł
dziła protokółu. Ja zas dysponuję argumentami przemawiaji}CY·
mi za wersją wypadku w zatrudnieniu. Kto m61łby rnshzy1nąć naNz spór?
RED.: Zakładowa komisja rozjemcza, do którei powinien zło
żyć pan wniosek o rozpatrzenie sprawy, podając argumenity
-przemawJające za pana racją.
(h)
TRZEBAODSWIEŻYC

N. C.: Od 30 lat mieszkam w domu kwaterunkowym. Ponieważ dom nic jest w najlepszym stanie niedługo zostanie w
nim przeprowadzony kapitalny ~cmont. Dziwi mnie więc, że
gdy teraz po otrzymaniu mieszkania spółdzielcz.ico chciałem
opuścić zajmowany lokal administracja zaż,dała odmalowania
wszystkich pomieszczcń,a stolarki na olejno,
RED.: Przepis;v_ nakładają na wszystkich wyprowadzających
się najemców obowiązek odświeżenia mieszkania. 9zyli doprowadzenia go do takiego stanu, aby nadawał się do przyjęcia
następnego lokatora. Od obowiązku tego nie zwalnia nawet
perspektywa kapitalnego remontu. Tym bardziej, że nastąpi
on dopiero w bliżej nie określonej przyszłości, podczas gdy na
przydział zwolnionego przez pana lokalu na pewno ktoś już
czeka.
(h)
PO

1980

BOKU

MIESZKANIEC UL. KOLEJOWEJ W ANDRZEJOWIE:
Od dłuższego c:tasu w naszej miejscowości w 1odzinach wieczornych tak bardzo spada napięcie, że zakłóca )o normalny
tryb życia i korzystania z jakiegokolwiek sprzętu elektro,echnlczne10. Ponie,waż nasz posterunek enercetyczny mieści 1ię
w Wiśniowej Górze l trudno uzyskać od nieco Jak1tkolwiek
informację zarówno w tej sprawie Jak i us,erek w d•ialanha
oświdlenia uliCZ)U~go, chciałbym za pośrednictwem „Dziennika" dowiedzieć się, czy w planach perspektywicznych nle sapomniano o Andrzejowie i jego . problemach.
RED: Nie zapomniano, gdyż jak informuje kierownik Rejonu
Energetycznego w Pabianicach
modernizacja i rekonstrukcja
sieci elektrycznej w Andrzejowie jest pr.zewidz.iana i :utwierdzona. Ale dopiero po 1980 roku. Radykalna poprawa mo:i:e nastąpić zatem dopiero w przyszłej 5-latce. Na razie zaś rejon
ogranicza się do napraw bieżących i takich posunii:ć organi~
cyjnych, które przynoszą poprawę w granicach obecnych mozliwości.
(h)

-

W CZTERECH ETAPACH

R. A.: l\fam następując!\ wątpliwość - czy ZUS właściwie
Z ubiegłorocznych doniesień pn,sy, zr0cze osobom mającym 75 względnie SO lat
prŻyspiesza si~ należącą im podwyżkę świadczeń Z~S. Mnie
natómiast całą podwyżkę rozłożono na cztery raty, choc w paidzierniku ub. roku ukończyłem 75 rok życia.
RED.: Ustawa z 31 marca 1977 r. o dalszym zwiększ.ani.u
rent i emerytur stanowi, że przyspieszenie realizacH P?dwyzki niektórych rent i emerytur dotyczy osób kt?re osiągnęły
75 lat do dnia 30 kwietnia 1977 roku. Osobom ktore me osiąg
nęły do dnia 30 kwietnia 75 lat podwyżk(l pr~yznaje się
'!'
4 etapach: od 1 kwietnia 77 r., od 1 styczma 19,_8 r •• 1 stycznia
79 i 1 stycznia 80 roku. Jak wynika z tego ZUS ust!lhl panu
wysokość należnych świadczeń prawidłowo, w oparciu o art.
4 cyt, wyżej ustawy. (Dz. U. nr 11177).
(h)
obliczył mi emeryturę.
zumiałem bowiem,

•c

PEŁNY URLOP -

PO BOKU

B. G.: W połowie ub. roku przeszłam na emeryłurę. Je11tem
jetlnak nadal w formito toteż postanowiłam podjąć pracę w niepełnym wymiarze godzin. Mam do wyboru powrót do sweco
zakładu lub pól etatu w innym przedsiębiorstwie.
Z róinych
względów bardziej odpowiadałaby mi praca w nowym miejscu, ale czy nie .wpłynie to ujemnie na moje upr~wf!-Ienia
ur.lopowe - z racJi na tak długą przerwę w zatrudnieniu.
RED.: Pracownik, który przechodzi na emeryturę po wejściu
w życie kodeksu pracy tj . . po dniu 1 stycznia 1975 r., w przypadku podjęcia zatr~dnienia ~achowuje pr,9;WO do urlopu w takim wymiarze, w Jakim miał .Przi;d. pÓJSCiem na emeryturę.
Długość przerwy nie ma tu ;naJmme]szego. ~n~czen:a. Na cofnięcie tego uprawnienia nie wpływa równ!_ez 1 zmiana pr~co~
dawcy. Jednak na pierwszy urlop tak jak wszyscy zatrudmeni
emeryt musi czekać pełny rok.
(h)
I'

WOLNA SOBOTA W INNYM TERMINIE

JOLANTA S.: Kiedy przypadała w listcJ)llodzie ub. roku wolna. sobota, cała nasza instytucja z niej korzystała, tylko .ia Jedna musiałam przyjść, żeby dokońmyć b~r~o ważna pracę.
W zami111n wyznaczono mi inny wolny dzit;n. Ale • Ja ~urat
w tym czasie leżałam z gry~ą: Gdy
_wrócił•m . 1 choi~łam
wreszcie sobie ten wolny dz1en odebrac, ~znajJ?llono • ~1 w
kadrach, źe ponieważ chorowałam, to stramłam ow cl7:1en, .
PRACOWNICY Z BEŁCHATOWA, Zjednoczenie powiadomiło nasze przedsiębiorstwo. że dzień 19 listopad!' prżyznało załodze jako wolny dzień. Ponieważ w ty~ dniu i tak pracowaliśiny dyrekcja, wy:maozyła inny termin. Przypadł on na
24 grud·~ia ub. roku. Ci llracownicy, którzy w ~ym dniu chorowali lub przebywali na urlopach tlł wolna bstopadowll · llObote stracili- Czy słusznie?
.
RED.: Tak to już jest. że ka.żdy z nas Jakaś tam wolna
sobotę w roku tra(Ci. W który;mś miesią.cu µrzebywarrny
bowiem na urlopie czasem chorujemy. Sitr0<11a formaJ.,na
tego
zagadniema zgodnie zresz,tą z a.I't. 149 KP wy. gl~a
następująco: pracowniikom. którzy z powodu urlo1p u, chorob>:
lub i'lllnych przyczyn, nie mogli wytko'!'zy~tać dod~itk·OWYCh dm
wolnych od pracy w wy,znaczonych termlJl'la~~ me przyslu~
ją w zamia•n inne dni wo1ne od pracy, am zadne roszcze1rua ·
z tego tytułu.
Ale oprócz foirma1nej strony tego zagadnienia istlllieje jeszcze inna - ludzka. Kai.dei dyrekcji powiruio na tym za•leżeć,
aby jak najwięcej 1udzi korzystało z dodaitike>wych wolnych
dni. Wypoczęty i zadowolonv pracownik, pracuje i lepiej i
wydaJniej. Nad tą sprawą czuwać powi.nilly działy kadr. A
jeśli nawet dojd'Z1e niekiedy do konitroiwersji między 1>racow:ni.kami a dyd'ekcją, należy ja5•!1() i spoko}nie wY•tłumac'Zyc.
dlaczego jak np. w przyoadlku nracowników z Bełchaft·owa. nie
mogą żądać zanłaty a1ni W01lne.go dnia.
W pirzyipad!ku pracownicy z Łodzi, która sama z całe.i irultytucji, w tę wolną sobotę praoowała, w:v'konując pilne zlecone
prace nie należało tak forma1nie postąpić. Bo skoro ią
tylko jed'Ilą zaftrzvmaillo w ?l'acy, to nie powinna ona z tel(o
~ p<JWodu, że nagle zachorowała tracić wolnego · d·nia. Bo to
z,upełnie co i,nnego, C'l.Y w wolną sobotę pracuje całe przedsiębiorstwo, czy tylko jedna !Jub dwie osoby. To .ie.st właśnie
ta ludzka sbrona zagad1nienia, o czym często dy.rekc;ie
nie
chcą paJIIliętać, choć nowiamy.
(C)

~.
~

DODATEK MISTRZOWSKI
R. B.: Pracuję jako ślusarz od 1949 r. cło chwlłi obecnej.
Uzyskałem w ciągu tych lat dyplom czeladniczy, a także dyplom mistrzowski. Czy z tego tytułu przysłucuje mi dodatek
mistrzowski?
RED.: Kwestie związane z dodatkami mistrzowskimi reguluje
zarządzenie nr 10 ministra pracy, płac i spraw -;ocjalnych
z dnia 5 kwietnia 1976 r. Jest ono opublikowane w Dzienniku
Urzędowym tegoż ministerstwa.
Otóż w myśl zarządzenia, dodatek przysługuje pracownikom,
którzy legitymują się, nadanym przez komisję państwowa. tytułem mistrza dyplomowanego i są zatrudnieni na stanowiskach
mistrzów, majstrów, hutnie>mistrzów zmianowych, o~kinko
wych lub na innych równorzędnych stanowiskach
A więc sam dyplom mistrzowski, choć na pewno jest bardzo
ważny, gdyż świadczy o wysokich kwalifikacjach pracownika,
jeszcze nie upoważnia do przyznania dodatku do wyna!.!rodzenia.

(I)
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kres krótszy niż 12 miesięcy? Wtedy za podstawę wymiaru przyjmuje się przeciętne miesięczne wynagrodzenie
z okresu faktycznie
przepracowanego i obejmu.iące peł
ne miesiące kalendarzowe.

Wśród szeregu uprawnień, które przyniosło chałupnikom rozporządzenie Rady Ministrów z grudnia 1975 roku było przyznanie im prawa do urlopów wypo-

w

takim wymiarze, jaki przysługuje pracownikom. A w.ięc'zależnym
czynkowych
od długości okresu pracy i posiadcnego wykształcenia. Rozporządzenie uregulowało jednak nieco odmiennie prawo do urlopu. Pracownik - poza pierwszym
- każdy następny urlop wypoczynkowy uzyskuje z góry. Chałupnik zaś zawsze
z dołu, za poprzedni rok kalendarzowy. Ten sposób udzielania urlopów mimo
szeregu wyjaśnień ciągle budzi jeszcze wątpliwości. Wyrazem ich są stale napływające do redakcji pytania. .
•
„1 października

1976 roku

I

po zakład

długiej przerwie podjęłam
pracę
nakładczą. Wykształcenie mam · tyłko .Podstawowe. Muszę zatem zacząc od urlopu w podstawowym

za 1977 rok, ale ja uwa-

żarn, że kilka dni
nam otrzymać
i

(h)

Instytucje
•

#

•

•

wyJasn1a1ą

Już od dłuższego czasu mieszkań•
cy ul. Krasińskiego odczuwają k!opoty z powodu niskiego napięcia.
Ich skargę skierowaliśmy do Zakładu Energetycznego Łódź-Miasto. Pe w
nego grudniowego ranka, o szczy.
zony do przyJę~ego w Ko~eks1.e towej godzinie sprawdzono napię1
Pracy - precyzuie zarządzenie mi- cie które wyn(\Si!o 192 V.
nistra pracy, płac i spraw socjalJ~ż wcześniej Zakład Energetyczny
nych zam. w M. P. nr 32176. Sta- dostrzegł ten problem. Toteż
w
nowi ono,
że wobec znacznych celu s:zyb\.<iej poprawy napięcia
w
różnic zarobków osiąganych z pra- tej dzielnicy. zaplanował w ramach
·
t inwestycji na ten rok, budowę stacy nakł~dczeJ, wynagr~dzeme _ o cji transformatorowej. Natomiast w
ustala się na podstawie przecięt- r kwartale zostaną wyremontowane
nych miesięcznych zarobków z o- linie napowietrzne niskiego napięcia,
kresu 12 miesięcy poprzedzających zarówno na ul. Krasińskiego, jak 1
urlop. Ustala też, że kwota mak- na ulicach przyległych.
symalnego wynagrodzeni!;\ za urlop
Główny inżynier Zakładu Energenie może
przekroczyć 4-krotnej tycznego Łódź-M1as!o _ z. Kmin,
. ..
.
· . .. .
przeprasza mieszkancow ul.
Krak woty
na1i;iizsze,R'O. m;„s1ęcznego sińskiego za te kłopoty, związane
wynagrodzenia przysrugu3ącego pra- z nadmiernymi spadkami napięcia 1
cownikom gospodarki uspołecznio- zapewnia , że zaplanowane na rok
nej. A jeśli wykonawca przed roz-1 bieżący prace radykalnie zmienią
poczęciem urlopu przepracował o- poziom napięcia.
(g)

-

. ·
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wolnych powinza IV kwartał
przepracowany w 1976 roku. 'l'ymczasem zakład
jest odmiennego
14-dniowym wymiarze.
W takim zdania".
·
·
1
wymiarze chce mi go też udzielić
„W trakcie bezpłatnego
urlopu
macierzyńskiego rozwią. załam
umowę za porozumieniem stron, by
za~ą.ć się chałupnictwem. ł\'Iiało to
m1eJsce w połowie ub. roku. Czy
i w jakim wymiarze powinnam u~y~k~ć urlop wypoczynkowy w br.,
Jezel! w poprzednim
zakładzie
·miałam już uprawnienia
do 20dniowego wypoczynku".
„W końcu 1976 roku przeszłam na
rentę inwalidzką Il grupy. Teraz
zmieniono mi ją na III
i zaznaczono, że nadaję się do lekkiej, ,lUlllllll Ili I I lll I I I !I ll1111111111111I111 lllll l ll I I I I tl 11!lll!111111111 lll llłlllllł
llie męczącej pracy. Myślę o chałupnictwie, tylko nie wiem
czy
Apel do wykonawcy
podejmując
je nie utracę uprawMy, mienkańcy blo/cu nr 331
nień
do
nabytego
urlopu
w
wyprzy ul. s. Allende 41 uprzejmie
miarze 26 dni roboczych rocznie".
prosimy „Dziennik''. by zechcial
Jak widać z tych listów niemal
1UllTn pmnóc t pnypomnłQ,l wukonawcy chodnika zalOżonego niewszystkie wątpliwości dotyczą wydawno przed bi.okiem, iby póki
miaru urlopu. Przypomnijmy za„
jeszcze na to pora zrobił dobrze
tem jakie w tym zakreste obowią
to co przedtem wykOnu.I tle. A
Po 18 latach pracy w handlu, ·zwolniona została kierowniczka :
zują
od
dnia
1
stycznia
1976
roku
_
mia.1WWicie, by w miarę sta.rannie
sklepu mięsnego, Przyczynili się do tego klienci. Przestępstwo :
zasady. Są one następujące: Chai szybko wyrówna! dokładnie zakierowniczki polegało na tym, że podmiemala asortymenty mię- ;
łupnikowi. urlopu wypoczynkow'e- :
prawą cementową
nierówności w
sa
i wędlin. Sprzedawała np. kiełbasę litewską. której cena ;;
chodniku
polotonym
11a
nie
go za przepracowany w całości lub wyncosi 44 zł, jako nadwiślańską po 66 zl. Podgardla.ną za 30 zł, ;;i;:
utwardzonym gruncie, polożyl przed
w części rok kalendarzowy udziedwiema k!atkamt pluty chodnikoprzemieniała na pasztetową, za 42 zł. Za wołowinę, zamiast
:§
la się zawsze w roku następnym, :
we, a nie gr~ oraz spoil 1e zawziąć od klienta 42 zł, zainkasowała 54 zł itd. Poinformowany :::
przy czym urlop ten ulega skró- _
prawą cementową,
założy! !Ja,r-ieo tym przez klientów mspektor PIH spisał wszystko dokładnie, : .
ceniu o 1/12 za każdy miesiąc ka- rę
ochronną
przed
klatkannt
sprawdzając ceny z listą dostaw. Sprawą zajął się także proku- ::
lendarzowy, w którym osoba wy- wzdłuż
te(l-0 miejsca chodntka,
rator, wytaczając postępowanie o przestępstwo z art. 225 par. 1 ...
które na 1>1'Zestrzenl ldl/wnastu
konująca pracę nakładczą nie
u- :
kodeksu karnego. Z kierowniczką sklepu :iyrekcfa WSS „Spometrów przyler;a bezpo.fre<Lnk> do
zyskała ze swej winy wynagrodze- :
jezdmt. Ze względu na bezpieczeń,.
łem" rozwiązała umowę za wypowiedzemem,
chocia7 rodzaj ula wynoszącego co najmniej
50 __
stwo najnilods;zych. sprawa ta jest
uchybienia, jakiego się dopuściła, w pełni uzasadniał rozwiąza- :
procent uznanego aktualnie w goszczególnie ważna i pilna.
(h)
nie
stosunku
pracy
nawet
bez
wypowiedzenia.
Bezpośredni
sze- _:;:
spodar:'P. uspołecznionej za najniż
Mieszkmicy
fowie okazali jednak: dużo zrozumienia, wzięli bowiem pod uwasze. Ozna:-za to. że chałupnik w na- :
gę jej długoletni staż pracy oraz rzeczywiście trudna sytuację ::
stępnym roku po podjęciu pracy :
Chleba naszego
rodzinną. Ale nawet i tak korzystny sposób odejścia z zakładu
:
ma prawo do urlopu niezależnie od
świeżego
nie zadowolił pracownicy. Odwoływała się aż do Sadu Pracy. •
ilości miesięcy P'"Zepracowanych w _
0
8
5
ub. roku kalendar?owym. _
Jestem mieszkańcem Osied'la im.
WI. Reymonta na Teofilowie l poWymiar urlopu chałupnika, tak :
dobnie jak inni iestem z::miepogo
pecho~ego
dnia
pobierała
wyższe
ceny.
bo
dol;ć nieuwazme :!
jak i ogółu zatrudnior,yrh
jest :
lw;ony sytuacją
zaopatrzeniowa.
odczytała dc;ikumenty tlostawcze. Sąd Pracy w Łodzi nie dal
zróżnicowany i zależny m. in. od
Chodzi mi gtóumie o t>ieczywo
wiary tym arv;umentom i orzekł. iż wypCJ.w1edzenie by!o w peł- ::
długości pracy. Przy ustalaniu vrva wla§cilwie jego brak, skandani uzasadnione.
""
Lioz>ną jakość
oraz
asortvment.
miaru urlopu chałupniko\vi w nlyśl :
Tak samo zresztą oddalił wniosek o przywrócenie do pracy ;:
Jest co prawda na osiedlu pieparagrafu 32 cytowanego
wyżej :
karnf.a, a obok sklep - cóż kierozporządzenia
do -okresu pracy
dy aprzedaje on jeden gatunek
~~neło e;:,p~~i~~~~i· ~~ó~ sii~z~~~~z~~f ~fi~ciboi~j~~~~r{ ~~le~~
nakładczej wlicza się również i popieczywa i to jedynie z nocnego
Gniinnc j Spółdzielni „Samopomoc Chłopska'\ żeby s ie ostatecz- :
przedni
okres
zatrudnienia
w
ta:
wypieku. Kiedyś - co wspominanie rozmówić z prezesem na temt sprzedawczyni. A w biurku ::
mach stosunku pracy oraz okresy
my z tęsknotą mogliśmy najego leżało już kilka skarg. Ta ostatnia. bezpośrednio złożona,
bywać w „swojej•• piekarni •wiesłużby wojskowej, służby w orga- stała się przysłowiową kroplą. przepełniającą kielich klientow- _
żutki chleb I buleczl<i o różnych
nach MO i służby więziennej
na ._
porach dnia.
skich goryczy.
...
zasadach stosowanych wobec praPinii te uwagi nie tyl!w w
Spożywczy, Wiejski kiosk traktowala ona jak swój prywat- :::
cowników.
:
trosce o swoje podniebienie,
ale
ny sklepik. Otwierała go i zamykał a, kiedy chciała. Często za- :::
i po to by zwróci~ uwa,ąę.
że
Tym samym autorkom drugiego stępował ją mąż, który nie znając cen (be te nie były uwi- kupujący z konieczności czerstwe
i trzeciego listu
ich pracodawcy
pieczywo wyrzucają je· potem na
docznionc), pobierał zupełnie inne od obowiązujących. Sprze- ;::_
są zobowiązani uwzględnić posia- ::.
Um!etn.tkł. Mam więc w tmientu
dawała eukier po cenach komercyJnych, choć iej kiosk nie był
_
dany przez nie staż pracy, gdyż :;
mieszkaiiców jedno zasadnicze PYupoważniony do takiej sprzedaży.
W pierwszej kolejności,
obie mają zachowaną tzw. ciągłość':
tanie - co się dzieje ze f;lvil?Zum
i bardzo uprz<:-jmie obsługiwani byli ci. co nabywali niwo wi- ...
pracy, a tym samym spełniają wypiec~em, wypiekanym w „Lł1i
no, wódkę. Przez 13 . lat prowadziła ekspedientka ten kiosk mogi § 32.
pueie" przy ul. l'.anoweJ.
qd.zte
w
swojej rodzinnej wsi. I ta sama wieś przyczyniła się do tPono trafia i dlaczego sklep r>rzu
I może jeszcze kilka słów o wypieka<rni je8't czynny tal< krót!co?
go, że musiala przekazać go innej osobie.
nagrodzeniu osób wykonujących
(h)
1
0
10
pracę nakładczą w czasie ich urlo- :
B. K. z ul. Planowej
:
pu. Sposób obliczania go - zblimerytorycznie uzasadniające wypowiedzenie umowy o pracę. :::C
Z tych względów jej odwołanie nie mogło zostać uwzględnione. „
Tak oto przedstawiają się obie sprawy o zwolnier,ie. spowo- ::
dowane uchybieniami w pracy. Przyznać jedna1,;: trzPba. że te
::
uchybienia s;i szczególnie szkodliwe społecznie.
Podrywały
„
bowiem zaufanie do pracowników handlu.
_
G. BARGIELOWA
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Wywle•zki „Przyjęcie towaru" czy tei „Zamknięte z powodu
choroby" najczęściej ukazują się na drzwiach małych sklepów,
posiadających nieliczną załogę. Uchwała 160 Rady Ministrów stworzyła mo:l:łiwość lepszej organizacji tych placówek przez pnekazanie ich ajentom na warunkach umowy-zlecenia. WSS „Społem"
w Ł~dzi z posiadanych w woj. łódzkim 663 punktów handlowych,
spelmających wymol(i uchwały, w pierwszym etapie tj. do 28 lutego br. przygotowała do przekazania ajentom 215 placówek, w tym
109 sklepów i 106 kiosków.
Do tej pory do 7 oddldałów WSS „ polem"' wpłynęło ponad
15ł po<1ań, a codziennie ilość ta zwię sza się. Najliczniejsi jak
dotychczas •ą kandydaci na ajentów sklepów i l<iosków z kwia-

tami i warzywami. Natomiast najwięcej do przekazania jest małych sklepów spożywczych. Kandydatów na przejmowanie t:ikich
sklepów jest sporo,
ale nie ' są oni dostatecznie poinformowani
o_ warunkach pracy. Swiadczyło o tym ostatnie, piątkowe spotkame przy NTU 303-04. Na lkzne pytania naszych Czytelnikó>' dotyczące małych sklepów, odpąwiadał wicepreze• WSS „S1>ołem" do
spraw hantlln - mi-r EDWARD M·•T.JCKI. Rozmów bv·o tvle. że
zmuszeni byliśmy znacmie przedlużyć czas naszego telefonicznego
dyżuru.
·

l

KTO MOŻE ZOSTAC AJENTEM? mowego,
Może to być każda osob~ pełno
letnia, posiadająca książeczkę zdrowia, ciesząca się dobrą opinią, a
więc nie karana, dysponująca odpowiednimi środkami finansowymi
- minimum ok. 80 tys. zł. Suma
ta zależna jest od wielkości przejmowanej placówki. o.raz od
warunków, na jakich chce się podpisać umowę-zlecenie z WSS.
Najkorzystniejszą formą,
która gwarantuje ajentowi niewątpliwie największe zyski, jest przejęcie urzą
dzenia sklepu i zapasu towarów na
własność. W przypadku nieposiadania wystarczających funduszów,
można przejąć punkt na prawach
częściowego zabezpieczenia mienia.
W takim przypadku jednorazowo
trzeba wpłacić 20 proc.
wartości
towaru i 10 proc. wartości urządzenia sklepu. Na resztę można otrzymać kredyt z banku, natura!nie po złożeniu odpowiednich weksli gwarancyjnych.
WIELE PYTAŃ° dotyczvło wysokości zarobków ajenta. -Będzie to
naturalnie zależne· od jego pracy,
operatywności,
zapobiegliwości
o
towar itp. Na przykład: w sklepie
spożywczym poza minimum asortymentowym zawierającym m. in.
mleko, pieczywo, cukier. sery, bę-1
dą oni mogli sprzedawać także inne artykuły np. nowalijki z własnei dtliałlri, ,~iutaa wypieku do-

własne

A oto
mówcy.

marynaty itp.
jest do odpłatności przez 3 lata na rzecz WSS
ustalonej przy umowie kwoty, a
następnie pi;~ntu od obrotu przyjętego w kalkulacji
na następne
5 lat. W przypadku przekroczenia
obrotów określonych kalkulacjii odpłatność nie ulegnie zmianie. Ajent jest upoważniony do do- I
Ajent

obowiązany

IWszystko

konywania zakupu z hurtu, obsłu
sklepy uspołecznione,
a
także z dodatkowych źródeł np. od
prywatnych ogrodników, rolników.
rybaków, rzemieślników. a także z
produkcji własnej. Pełną informację o warunkach
przejmowania
sklepów na umowy-zlecenia oraz
ich wykaz można otrzymać
w
dzielnicowych oddziałach WSS.
- Czy ajent nie straci ciągłości
pracy podejmując zatrudnienie w
sklepi~ na umowie-zleceniu?
.
- Nie traci ciągłości niezbędne]
do emerytury lub do ponownego
podjęcia etatowego zatrudnienia. ,
- Czy ajent ma prawo za.mknąc
sklep na okres 11dopu wypoc11ynkowe1ot.

I gującego

garść

ogolnych informacji, o które

najczęściej

pytali roz-

- Ajent ma prawo do takiego I - Chętnie skorzystamy z
pana
urlopu w ramach własnego ryzyka oferty.
handlowego. Powinien jednak tak
- Niedaleko naszego domu jest
zorganizować sobie pracę. aby pod- sklep spożywczy i mówi się, że ma
czas jego nieobecności mógł go za- być on przejęty przez ajenta.. Czy
stąpić w sklepie ktoś inny.
my, klienci, na tym nie stl'aoimy?
- Jak ajent płacić będzie za
- Konsumenci
powinni na tym
transport i za towary od dostaw- zyskać. Jeśli ajent okaże się uczciców uspołecznionych?
wym i zdolnym handlowcem i bę- Bezgotówkowo z własnego kon dzie umiał zdobyć towar to

o sklepach ajencyjnych
ta bankowego, które obowiązany
jest otworzyć w Banku Gospodarki Żywnościowej (ul. Piotrkowska
57) po wpłaceniu gotówki lub po
uzyskaniu kredytu.

oprócz artykułów. które są obecnie w sprzedaży, oferować będzie
inne. dodatkowe, zakupywane z różnych żródeł, lub własne.
Ajent będzie mógł także wprowadzać różne usługi ułatwiające za- Mam ukończone stuclia ekono- k)lPY np. dostawę różnych artykumiczne; a mój mąż jest technikiem łow do domu. sprzedaż na zamóspożywczym. Czy mamy szansę o- wienie itp. Poza ustalonymi godzitrzymać w ajencję sklep spożyw nami może ptwierać sklep rówczy?
nież w niedzielę lub pracować dłu
- Tak. Oczekujemy od państwa żej w ciągu dnia.
Na życzenie naszych Czytelników
odpowiedniego wniosku.
w dyrekcjach oddziałów „Społem"
- Mam własny lokal. Czy mógł będą w:rwieszone wykazy sklepów
bym prowadzić
w nim aJencję? przeznaczonych do przekazania na
Chciałbym
sprzedawać
kwiaty i prawach umowy-zlecenia,
jednocześnie handlować nowalijkami N Hklari!ł br-'a.
Notewała. Ku.
także

I
/
POPULARNE -

SZCZYPTA SOLI

DZIŚ

Uszy bolą
od.„ czekania

Półtora

Taki Pech jak uszkodzenie że
laz.ka zdarzyć sie może w najlepszej nawet rodzinie. Od czegóż jednak
sieć wyspecjalizowanych placówek usługowych.
gdzie uprzejmi fachowcy przywrócą nam do życia to, co nieczynne i zepsute. Zadajac sobie
pytanie: gdzie ich szukać? ·
dzwonimy pod słynne „03''
i
czekając na połączenie otrzymujemy pierwszą lekcje cierpliwo'ci. Przyda nam się ona ogrom
nie, gdy po uzyska'll.i.u numeru
informacji
o
usługach
(398-10) apróbujemy uzyskać ów
telefoniczny kontakt
poprosić
o stO!!owny adres.

miliona paczkiiW!

Jak zwykle,

i

smakowite pączki
przygotowała też cukiernia „GrandHotelu" w tym roku 30 tys. sztuk.
Również i tu smażenie trwało przez
całą noc pod kierunkiem
dwóch

Na dzisiejszy „ tłusty
czwartek" - przygotowano

-

społeczny obowiązek

CZWARTEK"

tu praca trwała nieprzerwanie także w nocy i zakończy się dopiero
o godz. 20. Pączki powinny więc
być w sprzedaży aż do momentu
zamknięcia lokalu.
W tym roku
„Hqrtex", podobnie jak inni wytwórcy, wprowadza dwa rodzaje
pączków. Popularne (nieco mniejsze) po 2 zł i luks usowe po 3 zł.
Te drugie będą w • Hortexie" nadziewane wiśniami .

rekordową
ilość pącz
Nie zdając sobie sprawy, że
ów numer służyć ma całemu
ków:
wspólna oferta
ponad
800-tysięcznemu miastu
- pierwsze dwie godziny żyje
wszystkich
wytwórców
my nadzieją, że połączenie mimo wszystko dojdzie do skutku.
łódzkich wyniesie ponad
Po dwóch następnych złudzenia
bledną, za to cierpną
coraz
1,5 miliona tych tradybardziej nasze uszy, do których
(na zmianę) przyciskamy
słu
cyjnych smakołyków.
chawkę. By przekonać się osobiście o tych wszystkich wraże
niach, podjęliśmy wczoraj próbę 6-godzinną. Bez skutku. Za
to z oczywistym wnioskiem, że
Potentatem w tej produkcji są
już sama łatwość w uzyskaniu cukiernie WSS,
które od wczoraj
informacji o usługach
każe
myśleć ze wzruszeniem o tak przez cała noc w pięciu iakładach
przygotowują
1.100 tys. pączków.
zwanym ciągu dalszym.
Największym
ich
producentem
(Sł)
jest zakład przy ul. PKWN, gdzie
z początkiem tego roku ruszył nowy agregat holenderski.
Dzięki
temu urzącl.zeniu otrzymamy dodatk·OW<l 400 tys. pączków.

Badania w ·Poradni
Dermatologicznej to osobista korzyść

„TŁUSTY

Pączki ' są

artykułem

numer jeden wszystkich 56 prywatnych cukierni łódzkich, które
razem usmażą ich ok. 300 tys.
Po raz pierwszy obowiązują dwie
ceny pączków _ 2 i 3 zł. Pierwsze
- popularne - sa nieco mniejsze
i posypane cukrem. Drugie - luksusowe - większe. w polewie lukrowej, mają trochę inne nadzienie.
Miejmy nadzieJę, że różnice mię
dzy tymi dwoma gatu'nkami będą
Zjj.UWażalne.
(kas)

!

I

w••• Skotnika.ch

Centrali Informacyjna PK.0
Informacja telefonłcsna Strat Po:tama
81, 561•11,
Pogotowie Ratunkowa
Pogotowie MO
K.omen'da Miejska MO
centrala
ITT-n,
loformac,la o usługach
lnformacja ' kolejowa 855·55,
Informacja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Pogotowie wodocla,gowe
Pogotowie gazowe
Pogotowie energetyczne
Rejonu Północ
Rejonu Południe
dla odbiorców przemysłowych
109·3Z 1
'
oświetlenia ulic
Pogotowie ciepłownicze
Por;otowłe dro1owe
„Polmozb:i;t"

731-U
03
'f95·SI
Gł

17

292·ZZ
398·10
Z84-ł9

295·111

1n-zo

135·46
395-85
334-31

334·28
245-72

239·19
253-U

TEATR'!'
WIELKI - godz. 19 ;,Cyganeria."
POWSZECHNY - godz. 11 „Hts
torie o sosnowym pieilltu"
NOWY - god1t 19.15 .• Cień"
MAŁA SALA - a;odz. 20 „ptak"
JARACZA - godz. 19.30 „NaJ·
większa

~więtość"

7.15 - godz. 19,15 „Znachor"
MUZYCZNY - nieczynny
ARLEKIN - godz. 17.30 „Sambo
I lew" (Piotrkowska 2Q2)
PINOKIO - godz. 10 „Poproście
Rzepa, by sie nie czepiał"

1

przebywać będą aż do wiosny, Osię nimj mieszkamka Skotrnik - Janina Kołodziejczak. Ponieważ są to ptaki monogamiczne.
każda para ma swój własny wy.

piekuje

MUZEA

bieg i oddzielne miejsce do spania.
Karmione są głównie
owsem.
mairchwią i .ziemniakami.

BISTORU RUCHU REWOLUCYJNEGO (ul. Gdańska nr, ia)
godz. 10-18
W specjalnie ur.ząd.zonym i o~
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
(ul.
\:
grzewanym pomieszczeniu łabędzi'!!
zgi('rska 147) godz. 10-16
(płom)
~ ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO·
~!tz~'~: (pl Woln<?ści 14)
kresie spółdzielnia wybudowała i
CENTRALNE MUZEUM
WŁO·
K.IENNICTW A (Piotrkowska 282)
przekazała do użytku 110 budyngodz.
10-\'7
ków, w których zamieszkuje bli BIOLOGU EWOLUCYJNEJ
UŁ
sko 23 tYs. pabianiczan.
(park SienkiewiczaJ godz 10-18;
HISTORII
MIASTA
t.ODZl
(ul.
PSM buduje teraz największe r
Ogrodowa 15) godz. 10-16
siedle- mieszkaniowe im. M. Ko.
SZTUKI (Więckowskiego 36) godz.
pernika, w którym mies:r;kać bę
20 LAT PSM
godz. 11-19
dzie 32 tys. c.sób.
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUZ·
Dzięki zainstalowaniu nowych uW styczniu minęło 20 lat od
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
Z okazji 20-lecia PSM odbyła się ~
rządzeń „Hortex" zaoferuje 65 tys. zorganizowania Pabianickiej Spół
~
godz. ~0;13
niedawno uroczysta akademia.
szt. tego przys1naku. Naturalnie i d:r;ielni Mieszkalll.iowej. W tym o-

I

(Tu PABIANICE)

I
ł

NA

Przemysł

dziś także

łódzkie łabęd'Iie zim,ują
Naturalnym miejscem .z.imowa:nia łaibędzi jest Afryka, te jednak,
które zamieszkują w łódzkich parkach, nie odleciały
do ciepłych
krajów. Na początku grudnia, gdy
stawy pokryła warstwa lodu, praoownicy Łódzikiego Przedsiębior
stwa Ogrodniczego
przewieź.li 16
tych pięknych ptaków do gajów.
ki w Skotnikach. gdzie tradycyjnie już mają one swoje zimowisko.

WA2NE TELEFON'!'

mistrzów - Henryka Jankowskle10 i Józefa Bisiora.
Wytwórnia
cukiernicza w hotelu
„Centrum"
zaoferuje 20 tys. pączków.

„oko w oko" z klientem

Pomysł, aby za ladą stoiska branżowego stanął sam dyrektor zakładu pr:iemysłowego produkującego sprzedawany towar
- to, jak się okazało. „strzał w dziesiątkę". Dyrektor zobaczył jak towar z jego fabryki ocenia kupujący i jakie są. jego
życzenia, klient natomiast miał oi,azję porozmawiać z najbardziej kompetentną osobą. na temat proponowanych mu artykułów, Z kolei sprzedawczynie i kierowniczki stoisk mogły potraktować ten dialosr jako pierwszorzędną. Jekcję dobrej informacji. Dialog ów niedawno miał miejsce li; ' łódzkim „Centralu", gdy za lada 9 stoisk patronackich stanęli dyrektorzy za-

życzenia i „Sandra" produkować będzie ta'kże „siódemki" .

te

WIOSNĘ

ALTANY Z „ODBUDOWY"

~ ŁODZKl

•

•

PARK KULTURY
I
WYPOCZYNKU (na Zdrowiu).
OGROD BOTANICZNY
- nieczynny
zoo - czynne godz. 8-15 (kasa do l4).
PALMl~RNIA - ci:ynna codziennie (oprócz poniedziałków) w
godz. 10-15. LUNAPARK - nieczynny.
K.ĄPlEUSKO „FALA" (al. Unii ł)
nieczynne.

W l.ód.zkim Spółdzielczym Kom
binacie Budowla:nym „Konibud" opracowano prototyp altanki doskonale nadającej się do ustawienia w <,'\gródku działkowym.
AJ.tanki te o powi erzchni 9 me.
trów
kwadratowych
wytwarzać
będzie pabianicki oddział
„Kombudu" . Spółdzielnia „Odbudowa". Wiosną bież. roku przystą
pią do ich montażu w. ogródkach
u klierutów.

Kłopoty z numeracją i uwagi na
KINA
ten temat dostały się niemal
do
wszystkich ankiet, skierowanych
BAŁTYK - „Granica" pol. od lat
15, godz. 9.30, 11.15, 13, 15, 11,
pod adresem producentów. Prze d„Czar ny korsarz" wł. tum
stawiciel kierownictwa „Wólczanz listą dialogową godz. 19, 2.1..15
ki" - Jan Dyczka - dowiedział
seans
nocny
W CIĄGU 3 LAT - TRZY
się. że trzeba robić więc c.i koszul
IWANOWO
„Transamerican
OBIEKTY SŁUŻBY ZOROWIA
w rozmiarach 39-40. Klienci chcą
opatrujących je przedsiębiorstw.
Express" USA od lat li, goaz.
kupować koszule „safari", których
10, 12.15, 14.30, 17, „Kobra" Jap.
Najbliższe
trzy laita przyni-OSą
Producent
Jan
Sobierajski
dyrektor łów, takich jak np. rajstopy dzie- wciąż jest za maro.
od lat 18, godz. 19.30
„Sandry" z Aleksandrowa już cięce, czy komplety męskie, skła twierdzi jednak. że dopóki będzie Pabianicom wiele zmian na lepsze
POLONIA
- „Smierć z kompurozliczany
na
odcinku
w
sztukach
budownictwa
sprawa
służby
po pierwszej godzinie dyżuru
za dające się z rajstopów i skarpetek.
tera" f,r . od lat 15, godz. 10.
zdrowia.
lada stwierdził. że przecież w pro- Jeden z klientów kupił dla siebie nie ruszy z miejsca.
12.15. 15. 17.15, 19.30
dukcji jest o wiele więcej rodza- 4 takie komplety; mówił o
Po wyibudowaniu
tej
nowoczesnej
Dyrektor ekonomiczny „Olimpii"
PRZEDWlOSNlE - Ferie z Ktjów artykułów niż znajdujące się produkcji „Sandry" w samych suprzychodni lekarsk~ej Pabianickich
nem
Strzały
Robin Hoo<la"
wysłuchał
na półkach stoiska. uznał więc za perlatywach. Gdyby jeszcze można - Bogdan Sciebura Zakładów
Przemysłu Bawełniane
radz. ·~d lat 12, godz 10, 12.30,
wielu próśb klientek o więcej swe- go „Pamotex", w lipcu przyszłekonieczne wprowadzić częstsze doEb1rah - potwór z głębin"
stawy do detalu. Przydałyby się było dostać większe rozmiary tych terków rozpinanych, a przedsta- go roku osiedlową przychodnię le- 't
j'ap. od lat 12, godz. 15, 17.15,
mówiło wiele osób.
one zwłaszcza w odniesieniu
do kompletów 19.30
wiciele dy1'€kcji „Iwony" - m . in. karską otrzymają mieszkańcy onajbardziej poszukiwanych artyku- D;i.rrektor przyrzekł, że uwzględni
siedla .,Wileńska", a w początku
WŁOKNlARZ nieczynne
o ciemniejsze spódniczki dziane.
1980 rClk:u miasto otrzyma bardzo
WOLNOSC - „Godr.illa kontra
potrzebny szp ital na 536 łóżek.
Gl.gan"
jap.
od
lat 12 godz. 10,
Dyrektor
Janusz
Wysocki
z
„Vewalt
we
właściwych godzinach
ry" mógł mieć pełną satysfakcję; Tak więc w okresie 3 la.t Pabiani12.15, 15, 17.15, „Portret w erę
t tale, by n i e zakłócać spokoju
stoisko z dzianinami tego przedsię ce wzbogacą się o trzy- nowe okicie" radz. O'd lat 12, goaz.
pozostałym mieszkańcom.
19.30
biorstwa było oblężone. Pozytyw- biekty służ.by zdrowia.
R.
WISŁA
- „Niewinne" włos.
od
nie oceniono niemal wszystkie pro(WN)
lat
18, godz. 9.30, 12, 14.30, 1'1,
1
pozycje, a zwłasżcza nowość
N ~8DOBRV
19.30
narzuty skoordynowane z obiciówZACHĘTA
„Transamerlcan
kami. Jedna z klientek prosiła o
Express"
USA od lat 15, qo:iz.
narzuty na kanapy narożnikowe;
10, 12.15, 14,30, 17, 19.15
dyrektor przyrzekł, że to życzenie
ŁDK „Omen" ang. od lat 18,
zostanie uwzględnione. Pod adreOtrzymaliśmy ostatni o list Czygodz. Ml, 17.30, 20
sem Fabryki Dywanów „\Veltom"
tel niczki (nazwiska i adres znane
STUDIO - „Maratończyk" USA
• Mężczyzna, który na przełomie
1·ed.akcji),
lctóra
mieszkając
w
k i erowano prośby o specjalne wzood lat 18, godz_ 15, 17 .30, 20
o zorlcowie, zmuszona jest korzyry dywanów sznurkowych przezna- lutego i marca 1977 r. w Łodzi przy
„DZIĘC'l 1 0t
ul.
Lipowej
(bądź
w
pobliżu)
STYLOWY - „Nieme kino" USA
został
stać z wyrobów tamtejszego zaczonych do pokoi dziecięcych. I tu napadnięty przez trzeoh młodych
od lat 15, godz. 15, 19, Premiera
lcladu mteczarsk.tego. Głównie cho·
producent ustosunkował się do ży mężczyzn, którzy skradl{ mu kożuch
miesiąca „Kobra" jap. od lat
dz·i tu o ser pełny, twarogowy,
„Mieszkamy od 4 lat w wieczenia klientów pozytyWnie.
i skórzaną teczkę r. zawartością róż
18, godz. 17
który ma jalctś dziwny sma1<: żowcu
przy u l . Obornickie, 8.
nych
dokumentów
(w
tym
książecz
jakby
byl
z
domieszką
Zelcu,
czy
Jesteśmy ju;z u lcresu wytrzymaDyrektor „Centralu"
Lech ki czekowej);
GDYNlA - „Zew krwi" ang.ś1·odka chemicznego. Jego wartość
loś~i
fizycznej
t
psychieznej.
hiszp. od lat 12, godz. 10, 12.15,
Sosnowski - powiedział nam: Dydla konsumenta 1est wi ęc żadna,
Przyczyną tego są
nasi sąsiedz i,
•
Właściciel
samochodu
osobowe14.30, „Nie zestarzejemy się rarektorzy ocenili swoje spotkania z
ja k o że do tego j est on kwaśny,
a
wlaśeiw!e ,
g r ono
„kowali"
go
marki
„Fiat
125p",
któremu
na
zem" fr od lat 15, godz.
17,
klientami
jako
niezwykle
poży
rozsypuje się, t nie nadaje się do
i „ dz ięciolów". którzy od czterech
przełomie lutego I marca 1977 roku
19.30
jedzenia.
teczne. Przyrzekli wiele uwag, do- spr:r.ed Zakładów Pr:z:emysłu SpirytuW
trosce o zdrowi e
i at codziennie lcują, watą, p iłują ,
mieszlca1iców Ozorkowa, apelujeDKM - „superekspres w n!P.tyczących zwłaszcza numeracji
i sowego w Łodzi skradziono samosk.rnbią,
wwierca.Ją się w
nasze
bezpleczeństwie" jap. od lat 15,
my do
Zakladu
Mlec:tarskiepa
mózgi elektrycznymi wiertarkami .
kolorystyki
wyrobów, uwzględnić chód, a następnie porzucono go na
goli~. 17
19.30
w
tym
mieście
,
by
podniósł
on
Aby obraz · byl pet11y, wszystko to
w
najbliższym czasie. Postanowio- ul. A. Struga;
j a kość swoich wyrobow.
od bywa się przy alcompaniamencte
KOLEJARZ
no, że podobne spotkania organi- „Dwaj ludzie
z
R.
•
Mężczyzna,
który na przełomie
wy1ących rur i
kranów, chociaż
miasta" fr od lat 15,
goaz.
zowane beda dwa razy w roku lutego I marca 1977 r. jechał tramw ymiana uszczelek kosztuje parę
16.30,
18.30
przed
sezonem wiosenno-letnim
i wajem z dwoma mężczyznami i na
gmszy i tylko odrobinę dob rej
MŁODA GWARDIA „Żołnierze
jesienno-zimowym.
Przy
okazji ul. Górnej został przez nich pobity
wol i. Nie możemy wypocząć po
woLnoścl" cz. I
I Il
raaz.
prezentowane będą także nowości. i okradziony ze skórzanej marynarki
p r acy (po nocnych dy ż urach I . nie
koloru
czarnego;
od
lat
12.
godz.
10,
„Avant!"
możemy pracowac w domu.
Są
Ponieważ dyrektorzy na ogół stwier
USA
od
lat
15,
godz.
13.15,
16.15,
siedzi reneiśct chad;zą
ciągle
dzili, że w sprzedaży znajduje się
• Mężczyzna, k t óry na przełomie
19.15
na przymusowe spacery, a maje
lutego i marca 1977 r. dał 250 zł mło
zbyt
ubogi
wybór
ich
propozycji,
póltoraroczne dziecl•o od
wielu
MUZA - „Sportowiec mimo woe UKARANO dwie pielęgniarki
postanowili zwrócić uwagę na kie- demu mężczyźn\a, grotącemu mu pojuż mies ięcy nie może zasnąc, lub
li" poi. od lat 12, godz. 15.15,
z Przychodni Re,onowej nr 41
rowanie do detalu większej ilości biciem budzi się w nocy, przerażone, wy„Jak zdobyć prawo jazdy" tr.
proszeni są o zgłoszenie się do Koprzy ul. Próclinika 11, za n ie modeli,
zwłaszcza
nowości.
kaz ując
ob,awy rozwijającej ~ię
od lat 15. godz. 17.15, 19.30
mendy Dzielnicowej MO Łódź-Pole
udzieleni e
pomocy cztowtekowi,
nerwicy. Admtntstracja spóldzielsie, ul. Kopernika 29/31, pokój lH,
który zwrócił się po nią, dotkni ę
1 MAJA
„Sprawa Gorgononi „Ogniwo" jest w tym wypadW. KASPRZAK
w godz. 9-17, celem złożenia zeznań.
ty naglym atakiem bólu. Spi·awę
wej" poi. od lat 18, godz. UJ,
ku bezsilna. Apelujemy więc za
tę opisaliśmy 13 styczn i a In'.
„Ojciec
chTzestny"
USA od lat
twoim, Reflektorku, pośrednictwem
18, godz 19
•
ZWOLNIONO Z Pl~CY lido naszych sąsiadów, by swoje
stonosza, który przez k!llca dni
POKOJ „Mistrz rewolweru"
n ia1sterlcowtczowslcte zapędy ostro
bezprawnie przetrzymywal
wię
USA od lat 15, godz.
14.30,
wyhamowali".
kszą sumę ptentęclzy, nie pawta16.45, 19

S'BR

Z OZOR1KOWA

Komunikaty MO

DOMOWE

V''

I

POCZTA

,JR!EFLEKTORKA"

Zamieszczamy fragment Ustu naszej Czytelniczki (nazwisko i adres
znane redakcji), sądząc, :l:e jest to
problem n i e tylko bloku przy ul.
Obornickiej 8. Rozumiemy,
gdy
tego typu prace zaklócają spokój
mteszlcańcam w pierwszych dniach,
: zy ewentualnie nawet tygodni ach
po oddani u
bloku.
są
jednak
wśród nas i to dosyć Uczni domowt majsterlcow tcze t „ulepszacze", którzy nie zwa:l:aiąi: na >ile,
dniamt i nocami w lialaśllwy sposób wprowadzają w swoich mieszkaniach uspr awnienia. Apelujemy do owyclf. majsterkowiczów,
bll - Jde!i już mus z ą - praco-

clamtając
llśmy o

o tym adresata. P tsatym w notatce:
•• Ktu
przetrzymuje" 1I stycznta br.
•
.UKARANO DYSCYPLCNARNCE
lcierowni lca produ/ccj i, lci ernwntlca zmiany oraz aparatowego w Zalcladzie Mleczarslc!m w Pabianicach - za to, że przyczynili
się oni
do zakwaszenia mleka
19 styczni br.
W NASZYM REFLEKTORZE
„Dtiennik Popularn\1" PiBtrko:~
<ka 98
90·tns
t.lldt
tel S3? •·
I Słl · IO W e:od71nacb IO-U
Piszcie do nas a w pllnycb
gprawaeb teleronutcte.

w
e

kilku zdaniach

Stowarzyszenie Dom Srodowisk
Twórczych zaprasza na „Spotkanie
z twórcą" reż. reż. Jadwigą Kudrzycką 1 Marianem Kiełbaszczakiem.
Projekcje filmowe i spotkanie z re·
żyseramt dziś o godz. 18 w sali przy
al. Kościuszki 33.
e „Urok Wysp Kanaryjskich" prelekcja mp inż. Andrzeja Stanilewicza, dzis o godz. 18 w SOK
„Lutnia", ul. Łanowa lł.
Ośrodek Gospodarstwa Domowego przy ZŁ LK (ul. Piotrkowska 135)
dysponuje wolnymi miejscami na
następujących kursach: higieny i kosmetyki dla potrze!> własnych, racjo-

e

nalnego żywienia dla potrzeb włas
nych, kroju i szycia (W godz. przt!dpołudniowych od 10 do 13).
Zapisy
przyjmuje I informac3l udziela Ośro
dek Gospodarstwa Domowego przy
ZŁ 'LK,
ul. Piotrkowska 135,
tel.
627-ł6 w godz. 9-16.
e Oddział Łódzki Polskiego Związ
ku Esperantystów przyjmuje od dnia
15 bm. zapisy na kursy języka espe·
ranto dla początkujących i zaawansowanych.
Osoby
zainteresowane,
proszone są o zgłaszanie się do biura OŁ PZE, mieszczącego się
SP
nr 98 przy ul. 19 Stycznia 7, I piętro,
w poniedziałki 1 środy w &odzinach
od 18 do 20.

„Zorro'' wl. g.
lS, „W każdym pokoju di:lewczyna" ezesld od lat li, 1octz.
11.30
ENERGETY1 - nieczynne
RALltA - Seanse zamknięte
PIONIER - „Tak zaczyna
się
mlłość" czeski od lat 12, go<lz.
11.30 „Sugarla!lld Elt1)re1111" USA
od lat li, godiz. 17.30, 11.30
REKORD - „Tomcio Paluch" ft'.
b/o godz. 15.30, „Ucieczka gang1tera" USA od lat 11,
IQ.In·
17, 11.11
SWIT - „Seksolatkl" poi. od lat
li, god-z. lS, „Miłość w godzinach nadliczbowych" ang.
oa
lat li, god-z. 1'1, 19.11
SOJUSZ - „Dom Lal.kl" allC· OCI
lat 111, godz. 17
TATRY - „Swięto del.kich swte
rząt" fr. od la·t 12, godz.
U,
„Szatan z siódmej klasy" poi.
b/o ~dz. 1'1.łl, „Pocał:unłd z
Hongkongu" fr. od lat 12, I·
18, 13.46, 11.M, 19.«I

ROMA - „Ka jtek I siedmiogło
wy smok" węg. b/o godz. 10,
12, „Profesor Wilczur" poi. od
lat 12. godz. 14, 16, 141, „W mro
ku nocy" USA od lat 15, go<l.z.
20
STOKI - „Old Surehand'' Jug.
b/o godz. 15, „Akcja Salamandra" wł.-rum. od lat 15, g0<1z.
17, 19
POLESIE - „Kabaret" USA od
lat 15. godz. 16.45 19
OKA - „Wielka podróż Bolka i
Lolka" pol. gada:. 12.30, „cenny łup" tr. od lat l&,
goaz.
lo, 15, 11 .ao. ze

DY2URT APTEK
Obrot\ców Stalingradu li, Nl·
clarnlana 15, Główna lł, Dąb
rowskiego 89 Lutomierska 146
Stałe dy:tury aptek:
1•
Apteka nr 47-085 Aleksandrow.
ul Kc~cluszkl 6
Apteka nr 47-087 Konstantynów
ul. Sadowa 10
,., __
Apteka nr 47-wll Głowno, ul.
t.owlcka 33
Informacji o dy:turach aptek:
w Pablimicach udziela Aptelta
nr 47-085 Armii Cze-rwanej T
w Zgierzu udziela Apteka nr
47-080, Dąbrowskiego l i
w Ozorkowie udziela Apteka
nr 47-0!l'l, Dzierżyńskiego 2
DYŻURY SZPITALI
POŁOŻNICTWO

Szpital Im. K.opernłka - dzlelnlca Górna Poradnie K, ul. Odrzańska, Cieszkowskiego. Rzgowska, Przybyszewskl!!p;o oraz ginekologia z dzletnli:y Polesie
oradnla K. przy ul. Fornal·
aklej
Instytut Poł.·Gln. AM (ul. Curle-Skłodowsklej
11)
dzielnica
Górna Poradnie K, ul. Felińskie·
go,
za polskiej, dzielnica Sr ód·
mieście Poradnia K, ul. 19 Lu·
tego, gm. Rzgów I Ksawerów
oraz ginekologia a dzielnicy Poles1e Poradnia K, przy ul. Oldmoljsklej
Instytut
Poł.-Gln.
AM
(ul.
Sterlinga 13) - dzielnica 9ród·
mleśc!e Poradnte K. ul
Kopctn·
skiego, Próchnika
gm. Brójce
oraz ginekologia z dzielnicy Polesie Poradnia K. ul. t Maja
Szpital im. ff. Jordana - położnictwo dzielnica Widzew 1
Polesie
Szpital Im. n. Wolf - glne·
kologia - dzielnica Bałuty oraz
ginekologia 2 dzielnicy Polesie,
Poradnl11 K. lll. Gdal'lska I Ka·
sprzaka
Szpital im. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu - polo:l:nlctwo miasto
I gm . Z~!erz. Aleksandrów. Ozor
ków,
gm. Konstantynów. gm .
Panęczew
And1 Psnol Nowosolna
Szpital fm. Marcblewsklego
w
Zgierzu - gtneknh<tta - miasto
I gm Zgierz. Aleksandrów. Ozor
ków, Głowno Stryków m. Kon·
stantynów, ~m. Parzęc:r.ew, Andrespol, Nowosolna oraz r..ódt dzielnica Polesie, Poradnia K.
ul. Srebrzyńska I dzielnica WI·
dz ew
Szpital Im, Blernackle10 w rabianicacb - miasto t gm!rui Pa·
bla nice
. Szpital w Głownie - położnl·
ctwo miasto i gmbla Głowno l
Stryków
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital Im BiP.e;ańs~cfego (Knla·
zlewtcza
l/li)
codr.lennle
dla
przychodni ""lonowycb nr ł, 6.
7, 8, 9, 10. Szpital lm Barll·
cklego (Kopclńsklego Z2) codziennie dla przychodni nr '1. Szpital
Im. Sklodowskie1-Curle (Zgierz,
Parzęczewska 3S) dla or:r.ycbodnl
rejonowych or 1. 2. S, I. Szpital
Im. Marchlewskiego (Zgierz, Du·
bols 1'7l codaennle dla m. I gm.
Zgle-rz, Ozorków.
Aleksandrów.
Parzęczew. Górna Szpital Im
Brudzińskiego
(Kos. Gdyńskich
61). Polesie - Szpiital Im. Plro·
gowa (Wólczańska 195). Sr6dmleście Szpital im. Brud2lńsklego
(Kos. Gdyńskich 61). Wid2ew
Szpital im. Sonenberga (Pieniny
30)

Ch:rurgla uru:owa - Szpital tm.
(Zgierz,
ł'a

Skłodowskiej-Curie
rzęczewska

3S)

Neurochirurgia -

Skłodowskiej-Curie
rzęczewska 35)

Szpital Im.
(Zgierz, Pa·

Laryngoloda
Szpital
Im.
Pirogowa (Wólczańska 195)
Oku!lstyka - Szpital im. S>kl<>dowskiej-Curie
(Zgierz, Parzęczewska 35)
Chirurgia t laryngologia &ie·
clęca Instytut PedlatrU (Sporna 36/50)
Chirurgia
szczęk9wo-twarzowa
- Szpital Im. Skłodowskiej-Cu
rie (Zgierz, Parzęczewska 35)
Toksykologia - lnstytut Medycyny PTacy (Teresy 2)
Wenerologia - Poradnia Dermatologiczna (ul. Zakl\tna 44)
NOCNA POMOC LEKARSKA
Nocna pomoc tekar1ka &tacJI
Pogotowia Ratunkowe10 przy ul.
Slenkiewicz11 137„ tel. 866·11
Ogólnołódzkl
Punkt lnformaeyjny dotyc•ąc-y oracy placówek
q!użby
zdrowia
tel.
615-11 czynny całq dobę we wszystkie
dni tygodnia, równid w niedziele I śWleta
AMBULATORIU~

DORAZNEJ
CHJRURGICZNF,J

POMOCY
DLA DZIECI

Gabinet chlrur&iczny czynny
całą dobę
t.ortź. A»mli Czerwonej 15, tel. 341-30
wewn. 70,
457-50 do 54. wewn. 'IO
POMOC

NOCNA

PIELĘGNIARSKA

Bałuty Szpital un. H. Wolf,
zgłoszenia
na zabiegi w domu
chorei:o. tel 1'1'1-7'1
G6rna - Szp1ta1 un. Jonscnera, Szpital tm . Brudzllisklego.
ZE(loszenla na uiblep;I w domu
"horep;o tel 627-113
(!.olesle - Szpital Im. M. Piro~owa ,
Szpital tm. Madurowicza,
zgłdszenta na zabtee:l w domu
ehorego tel 278-52
Sródmleście S201tal Im L.
Pasteura zg!onenta na zabiegi
w dom11 "h"'Pe:c1 tel 864-11
Widzew - SŁpttal Im E. sonenberga zg1os•„nht na zabiegi
w domu chr>rpgo te1 864-11.
n : r.VFON 7.AUFANIA 331·31
czynny w dni powszecJnle od
15-7, w nledz\t>le I święta całą
dobe:.

DZIENNIK POPULARNY

ar

2ł (filł)

'

Co robi „Zezowaty Piskorz"?
„Pretor", „Kiks", „Eskulap", „Synapsa". „Nijak"„. Cóż, prosLę
nie są to - jak skłonni byliby domniemywać niektórzy
Czytelnicy - pseudonimy członków jakiegoś. świeżo przez nas wykrytego, młodzieżowego gangu, którego szefem jest natural.nie ów
tytułowy „Zezowa.<ty Piskorz".
państwa,

Czy rocz,nik statystyczny mobyć pas.ionuiącą lekturą? gdzie szukać Pełnieiszei odpowie
dzi na to pytanie. niż w Zakładzie Demografii. i Statystyki UŁ.
niego
- J e:!:eli sięgamy do
by się o czymś przekonać, coś
sprawdzili, znaleźć odpowiedź
to
na konkretny problem tak. Lektura rocznika statystycimego może rozwiaó wiele szko
krażacYch w
dliwych mitów
szef
mówi
społeczeństwie ZBIGhab.
dr
zakładu doc.
NIEW MICHAŁKIEWICZ. Poznając dane ta.m zawarte, powm:eśniejszymi
równując je z
nie sposób nie dostrzec zmian

opracowania
problemami
To w niej
powstają na zamówieme Urzę.:.
du Miasta prognozy naukowe,
bez których nie soosób w.vobrll.prawizić sobie jakiekolwiek
dłowe kreślenie planów zas.poka.iących nasze przyszłe ootrzeby. Wymieńmy chociażby badania nad programem zaitT>udnienia czy też POtrzeb miesZlka1990.
niowych w Łodzi roku
Cyfry, prognozy, hipotezy i batO dodania ogólnooolskie zawodowej
naukowe.i.
mena
działalności Z. Michal:k.iewic12:a.
studenta łódzkich
Problemy
ucze1ni lat siedemdziesiątych rowana

że

J

Cylry
zachodzących

ściśle

tworzy

związane z
łódzkiego.

regionu

•
I

ludzie
to jego pasja społeczna. Od 11
lat jest z ramienia rekto.ra UŁ
opiekunem a,kademickiego osiedla im. Rodzi'lly Fiba.ków. I
tam też kandyduje na radnego
w tegorocznych wyborach.
.:.. Bardzo dobrze się stało, iż
nasze osiedle obok samorządu
mieszkańców ma także prawa
FJN.
odpowiedniego organu
Jest to bardzo ważny krok w
urealnieniu samorządności stu·
denckiej, która zbyt często istnieje jeszcze tylko na papierze.
Dla radnych repreze11-tujących
społeczność osiedla wichę wiele spraw do załatwienia w celu
stałego poprawiania warunków
bytowych. Wspomnę chociażby
o potrzebie stworzenia ośrodka
rekreacyjnel(o z prawdziweg„
jeNajważniejsze
zdarzenia.
takie
sie
dnak wydaje mi
zespołu
d:iialanie
wspólne
radnych z samorządem mieszkańców, które w efekcie przywiększego
do
czyniłoby się
udziału mieszkających tu stu·
Kodentów w życiu miasta.
rzyści bezsporne - dla dzielnicy, dla Łodzi i dla samych
(jb)
młodych akademików.

w naszej rzeczy-

wistości. Rzeczywistości, o któ-

rej często urabiamy sobie opinię jedynie na wrażeniach' dnia
codziennego nie zawsze napawającycb optymizmem. Żle jest
niekojednak, gdy te nasze
tej
rzystne doświadczenia z
czy innej sfery codzienności ia;
tworzyc
czynamy uogolniać i
i
na ich podstawie zubożony
fałszywy obraz całości. Lektura. rocznika móże temu przeciwdziałać, ale na pewno jego
nie wyeliminuje
wertowanie
przyczyn, które sprawiają, iż
rzeczywiście sprawy drobne, a
jakże uciążliwe, powodują, nasze zdenerwowanie, marnotrawienie czasu i energii. Mogą Io
uczynić jedynie Judzie. A szczególny obowiązek mają to czynić ci, ktl)nv aktem społecznepia:tuja mandd
go wyboru
przedstawiciela władz; szczebla
f•OdstawoweJ:"o. Swym zaangażowaniem, inspiracją, działałnością. kontrolna powinni dbać
o. to, by tych codziennych klopotów było coraz mniej.
Doc. ·Zbigniew Mkhal:kiewicz
jest demografem Obok badan
mających 01?óln<ioolslt1 chara.k-,
ter, pracownia przez niego kie-

Przypuszczenia te zdają się zresz,tą potwierdzać głoszona ilrzez
o „podejrzlimłodych ludzi tezę
wym stosunku starszego uokolenia
do wszelkich poczynań młodzieży".
Dość iednoz.nacznie i krótko sformułował ten problem ieden z naszych nieletnich rozmówców: „Cokolwiek bym nie powiedział - że
i:lę na sumę, lub pograć ,,. bilard
do klubu - mama i tak nie uwie-

Fot.: A. Wach

:Motto:
„Więcej

„ukulturalniania" młomianego
sprawdza sie również, uowtarza (i nabiera tym samym znacznie wic;ksze.i wagi) w skali całego miasta.
dzieży

Zacznijmy od •zkół. w którvch
sooro kól zainteresowa1'1,
chórów i zespołów wokalnych. zeOdrzucając więc 'na bok wszel·
sPołów muzycznych, teatrów mło
kie uprzedzenia z tytułu wieku i dzieżowych. kół plastycznych i zet2w. żydO<Wych doświadczeń, za- społów ta.necznych.
W samych
pytajmy po prostu. -co robi ów tylko
liceach ogó1nokształcących
„Zezowaty Piskorz'' i jego towa- $r6dmieścia istnieje
klubów
16
rzysze oo fachu? OdP<>wiedź iest młodzieżowych, gromadzących mipro~a. acz Pełna głębokie.i i zołośników muzyki poważnej. sz.tubowiązudącei treści: u ku 1tura1·
ki, książki. teatru i filmu. Wszyn i a. Mógłbym tu :zresztą przytoczyć stkie te formy oozalekcYinych ujeszcze sporo innych młodzieżowych kulturalniaiacych za.ieć skupiaja
klubów, kabaretów. które pod około 30 proc. ogółu dzieci i mło
dreszcz i ciekawość bud~ymi dzieży. Nie jest to dużo. Dodajmy
nazwami krvją„.
jednak, że w suku'l's urzychodzi
szeroki zasięg wielu szkolnych
cóż takiego? Uciechę
Właśnie konkursów. wspólne wycieczki do
i ubaw, ozy też szarość i nudę? kin,
teatrów i muzeów. sootka.nia
Pustki w o-zterech, oklejonych łu z ciekawymi
ludźmi itp. Wszystko
sscZl\<Jymi się plakatami, ścianach,
oołaczone z działalnością
bezrad·nycb to
tratujace
też
czy
„bramkarzy". żądne kultury i gło harcerska. z wezentacja dorobku
52ikolnych kół teatralnych i musu Steve Wondera studenckie tłu zyc1lnych,
z rozwijającą zainteremy obojJ:"a ułci?„.
sowainia i uzdolnienia młodzieży
Pewna -próbę spe·netrowania -pro- działalnością Pałacu Młodzieży im.
blemu (i wvciągniecia póź,nie.i od- Tuwima - sorawia. że.„ nie jest
pedjęli wcale tak źle - gdyby nie to,_ że
wniosków)
oowiednich
niedawno _ zebrani w silną gru- mogłoby być .ieszcze lepiej. PoPe _ działacze akademiccy. oświa- wiedzmy tu. że poziom owvch zetowi, młodzieżowi oraz przedsta- soołów szkolnych iest różny i me
godnv szczerych braw
wiciele profesjonalnych instytucji zawsze
Działaiac Zbieraiacv najwyższe Pochwały i
i związ,ków twórczych
i orkiestra z III LO
chór
laury
Kopatrona.tern
i
pod auspicjami
misji Pracy Ideowo·Wychowaw- ciągle czekaia na godnych naśla··
czej Komitetu Dzielnicowego PZPR dowców, a i o .• Bałałajkach" z IV
LO nie iest tak głośno iak dawŁódź _ śródmieście, dokonali oni
µ 0 odipowiednich sondażach i dysku- nie.i. O innych znów zesoołacb iest
bo zbyt rzadko ko·
sji: oceny stanu działalności kultura) za cicho nej młodzieży st.kolnej, realizacji rzystają. z okazji, by przedstawić
prog-ramu ak.tywizac.ii kulturalnej się rodzicom, pracownikom patrostudentów oraz współdziałania in- nującego szkole za.kładu czy śrostytucji kultury i zwi11-zków twór- dowisku, w którym żyje i powinczycb ze szkołami i uczelniami. na działać 5'1koła. Pisząc - powi.niednocześnie
chciałbym
na
Zebrany ta drogą materiał oka- \\'Spomnieć o wvsiłku tych wszysooktórzy
nau.:zycieli.
zał sie nie tylko bogaty, ale także stkic~
dający sporo do myślenia wobec łecznie. z duzym nakładem włakoniecznośc~ ~zerszego niż d-0tą.~ snego wolnego c~u.ub pr~va~~~
~we ~zkolne. koł~ i kl V ach Nie
l
~ultur~
uuowszecbn!ama
k,?-t~łtowan13: • JJ-Ostaw • t\yorczycb si:iduia godzrna.mi na. pró~ trem
ws~od młodz1ezy ucząceJ sie. Taki~ b~ora za _to grosza 1 i~haia wycho~
m.m. wmoski ~sumo.wały . pro me i:ime1sza. od swo 'd . · .d
orzv1 z~e
kiedv
blem, który stał się takz~ waznym '".ankow.
as 1~n.i.
punktem o_brad ostatme1 egzekt.1-1 pierwszego ?~kazu ood
0
ko;:~;to~:ćgo~:
tśywy _K?mi<tetu Dzielmcowe!(O . - •:No ~ . ~~-azc:!,
·
·
Y
ródm1e.sc1e. z. c~la oey.rnością ~e- ich sui~ „ 0
ukulturalnia.jącv
dnak wiele. doswi~dcz.en, ~u!'ceS:o~ nauczyli„. · .
·
. .
octi;xiia,ny
cz;r kłopotow dzielnicy srodmieJ I . Dla
samosk1ej dotyczących szeroko rozu- się studenci sa bardzie

rzy.„".

działa

I

°

kultury -

- więcej kultury.„".
(Nieznany 'przeehodzień)

młody ci;łowieku

dzielni - co nie znaczy, że nie
wymajl'aJa pomocy i opieki. Wyrazem zrozumienia dla te.i ostatniej
ootrzebv stało sie oowołanie np. w
Uniwersytecie i Akademii Medyczne.i opiekunów działalnoś~i kulturalnei studentów. sprawuiacycll
swe ważne funkcie z uooważnienia Tch Magnifir·encii Rektorów
Kto wie, może to za ich - opie
kunów - sprawa uleda ostatni<l
wielu ~tu
ożywieniu działalność
denckich agend i klubów oraz D<lprawiły się co nieco wa.ruńki lokalowe tych nlacówek.
Plotka - Sięgająca od akademików na Lumurnbv ai po wieżow
ce na Retkini i Widzewie-Wschód
- w dość przewrotny soosób oorstudenckich
działalność
tretuie
klubów czy kabaretów. Ra-z bo·
im obrazoburczą
wieiµ dorabia
gębę, kiedy i.ndziei posądza o najróżowsze i najfr.vwolnieisze bal~
ty, a w jeszcze innym wydaniu
czyni siedliskiem nudy, odwiedzanym przez coraz to smetnieiszych
prelegentów. mówiacych o wszys·tkim, tylko nie o tym,

otką, ale to właśnie
Plobka „Zezowaty Piskorz" uzyskał
w ub. rołu I nagrodę i dwa wyróżnienia w krakowskiej Giełdzie
Piosenki Turystvcz•nej oraz Festito
Studenckiei.
walu Piosenki
„Medyk" jest. jako jeden z cr-terech studenckich klubów w kraju.
członkiem Miedzvnarodowei Fede·
rac.ii Jazzowej. To w „Synapsie"
poza dyskotekami, odb.VWaia się
prezentaicje kulinarne i kosmetvczne. „Balbinn" prowadzi sootkania
literackie i teat'!'alne. w klubie ..Na
Pietrze" działa Galeria Plastycz-

ł6d2iki

' na. gdzie Prezentują swe prace m.
in. studenci PWSSP. Dodając do
tej „wyliczanki" diziałalność teatrów studenckich czy Akademickiel!o Ośrodka Kultury .•Siódemki". trudno b.vłobv jednak przykrvć ta zbvt krótka icszcze kołdrą
to w~zv<tko co krv.ie sie pod basłem ,.aktywizacia kulturalna stu·
dentów".
Na te krótka kołdrę składają
zarówno problcmv z należy
tym wyposażeniem klubów studenckich, · adaptacja i remontem
niektórych pomieszczeń w obiekcie
przy ul. Piotrkowskiej 77, jak ł
pewne niedomog-i oriranizacy.ine i
z upowzwiązane
programowe
szechnianiem kulturv studenckief
nie tylko wśród odbiorców z in·
Podczas wspomnianego
deksem.
oosiedzenia egzekutywy komitetu
dziel·nicowego mówiono sporo o
ootrzebie szerszego wlacz.enia się
kultury studenckiej w życie kulturalne miasta.

się

Cz.v iest to naiprawdę propozycja
nie do uwzględnienia? Czy to. co
studenckie. musi być tylko gla
studentów? Cizy rzeczywiście - iak
niektórzy - „element
powiadają
z zewnątrz zniszczy nam tradycję
i zepsuje reputację"? Poros.titwmy te pytainia otwarte - do dysk us.ii, oodołJ.nie iak I problem roli organizacji młodzieżowvch w
całe.i tej „kulturalnej aferze" oraz
kultuinstutuc.ii
współdziałania
ralnych i związków twórczych ze
Na tym
szkołami i uczelniami.
polu iest bowiem niejedno do wwiedzenia. I do zrobienia również.
ZDZISŁAW

SZCZEPANIAK

,

Już od pół wieku ukazuje się I
niezmiernie cenne wydawnictwo. I
jakim jest Rocznik Łódzki. 25 tomów. które wydano dotąd. zawie1 rają bogaty materiał dokumentali
dotyczący dziejów miasta
n.v
jako ziemia
obszaru określanego
łódzka. Nazwa ta przez długie la_ta pokrywała się z tym mnie.i wiecej co było administracv.inie woI · 'ód twem łódzkim obecnie o•
JeW ~

sąbejmuje nowe województwa,
siadujące 1 pozostające w rói.norodnych związkach z Łodzią. Toteż n~wy, XXV tom. ~oczni!;:~, prezentuJąc dalsze wymki badan nad
przeróżnymi zjawiskami charakterystycznymi dla dziejów Łodzi,
szeroko uwzględnia hist9rię wo.iewództw piotrkowskiego, liiEradzkiego i skierniewickiego, co zostało ukarcie
widocznione na tytułowej
·
tomu.

co~!wl~:i~~iu g;ra~a~!~~~w~jo~;~t
fIlf fllłlf llllllllflllllllflllllllllllllllllflllflfflllłllll
UllflJlllllllllłllłlllllllllf lllllłlfllllllf lf flłlfllllllllłllflllłlllllllllllllllllllllllllJfllllllłlJJllJlllHlłllllllllflllllllllflllfJllf llllllłlllllłlf
· · racy i lu- dr hab. Bohdana Baranowskiego,
kt
h
t · ·
.

I

przykładu. WFF' ma na swym kon-1 często, bo me pozwala n~ to spe~ I w_orme.. 0c a~t56 e~ JT~t~· zacz na- uczonego mającego ogromn.Y dorotk t chJnikun7 fo- bek naukowy. W dorobku tym procie (w roku ubiegłym) 120 tys. go- cyf1~a prac.V. ale lala doswiadcze~ fz 1 . z:a : 1
. d blematyka Łodzi i ziemi łódzkiej
a Ja 0 . a so wen a e .
dzin nadliczbowych i 40 tys. go- dowiodły, ze praca w 13 grupac;
dzin„. przestojów. Takich imoma- partyjnych daje efekty. Zebrania tocherpi_czneg~, tu pracuJąc - ie - zajmuje sporo miejsca. Oprócz ow nieb mają. charakter otwarty. noczesm& _.1toi;iczyła. <:hemię w _PŁ. mówienia działalności profesora w
lii dałoby się wyliczyć więcej.
Pytanie: Jak pogodzić twórczość aby mogły stanowić rzcczywi~tą. - Zauf!łme Jest ci.ez~im bagazem Roczniku zamieszczono bibliograpoglą.dow do mes~enia -: mowb , -:- dale ~e~ fię jego prac drukowanych, obejw!miany
do
i gospodarność? - pozostaje wciąż okazję
potwierdza dyrektor. - Długie otwarte. - Nieustannie czynimy i rozmów o istotnych ~prawa~b meg_o me ma się co . r,;c 0 ro 0 mującą 236 pozycji.
miesiące na planie, w grupach
Sprawom Łodzi poświęcono. czteJednak
starania o znalezienie . skutecznej w życiu p.i:z.edsiębiorstwa _i kra.Ju. ty i kierowama ludzm„
zdjęciow_ych, to osobny.~ _szczegó~
ry rozprawy, µrzy czym dwie z
ny powod trosk dyrekcJi i orgam- metody, ale sami me zdołamy - Szczegolme owocne_ b) ly ~potnich służą dalszemu rozszerzeniu
wprowadzić niczego w życie - mó- kania po IX Plenum KC PZP1l .-:zacji partyjnej WFF.
naszej wiedzy o sytuacji robotniwi I sekretarz POP - E. Kabulak. dodaje E. Kabulak. - Połączyhs_ków w naszym mieście, są to Jana
.
.
- Np. sprawę wykorzystania re- my je z zebraniami zwiazkowymi.
Często pierwszym, m~zbędnym Fijałka Zagadnienie ochrony zdrozerw potraktowaliśmy ze szczegól- aby mieć jak największe forum do
ną troską. Przygotowaliśmy spe- zapre~zentowania zadań, jakie po- krokiem do zdobycia g~ Jest wt1s- wia robo'tników fabrycznych w Łoadzie l stawiła sobie nasza egzekutywa. na. wzotrowa pbraca zaw? ~wa. _u- dzi do roku 1914" oraz Ludwika
stanowi problem, na który wciąż 1 cjalny plan, wskazujący,
<;1z1e i:ia rz;i so ie nawręcwe i ocnk:ma- Mroczka „Warunki mieszkaniowe
latach
w
łódzkich
. aru ach., robotników
Ją . siE: su~owo.
w Jakich działa ~VFF, Jest to spra- 1918-1939". Pierwsza zawiera m. in.
µracownika
tylko
nie
~na~zemu~ interesującą,
o . szcizegol;n~,n
wa
Przedsięb1orst"?"o Jest . dośc niez~.Y nauki, historię kas chorych. druga
kłe, ale ludz!e w mm . t_acy, . Jak wprowadza czytelnika w skompliprzyczyny powszechnie
ws~Qd~1e'. choc _z. pewnosc:ą k_:ero- kowane
część
wa~ mnu trudmeJ. To - Jak ~pro- znanego faktu, że znaczna
stac zadam'?m gospodar:~z.vm..arty- starej zabudowy naszego miasta ma
nie ma sposobu. A wszystko spro-1 i jl!!t da się wiele zmienić: prz~- Ludzie żywo i chętnie właczają się stycznym, Jak zapewmc v~łasc:we tak niski stanci.ard. Dwie inne rozwadza się do tego, ze osobnymi słabsmy go zespołom, no 1„. me do działania. dzielą się własnymi ~arunki pracy-;-: Jest obowiązk1ei;; prawy
omawiają pewne aspekty
prawami rządzi się e~ipa, przyna· otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. spostrzeżeniami. reagują na to, co me tylko dyre,k.cJi, P<?P, orgamzacJi działania w Łodzi niektórych infilmowego, A przecież my możemy zaoszczę- dzieje się w życiu społecznym. Na- spo.łeczny~h. ale ~ałeJ, l03S-oso~o- stytucji handlowo-przemysłowych.
zespołu
do
leżąca
a osobne obowiązują pracowników dzić tylko złotówki, zespoły zaś szym zadaniem jest jednak dać im we.J załogi .. I ~łasme. nauka ws-o~lSzereg rozpraw. artykułów i reszansę wyzwolenia energii. Musze neJ odp?w1edzialności z~ v:sz.vstko. cenzji
wytwórni. Trudno tu pominąć mo- miliony.
problematyce .
poświęcono
Poprawa organizacji pracy, inten- powiedzieć, ze, jak dotąd. nie za- co _dz1eJe s.ię w p~zedsi~b.wrstwie, miejscowości podlódzkich i wojedwoistości,
t<i.kiej
stronę
ralną
gdy przychodzi karać sywniejszy, dwustronny nadzór nad wiodłam się. Korzystam często nie n~b1era wyJą~k.oweJ wagi l Ple~rz.v wództwom ościennym.
zwłaszcza,
pracowników za to, co bywa nie grupami produkcyjnymi, nad pie- tylko z pomocy członków partii. wiele trudnosc1. Nad tym wlasme
J. u.
zauważone wobec iudzi podlegają- mędzmi, płynącymi szerokim stru- ale i bezpartyjnych, którzy dziala- radzi się tutaj w dużej grupie.
cych zespołowi. A przecie~ jedni mieniem, to źródło istotnych re- ją chętnie i z oddaniem. Ale trze- korzysta z uwag i doświadczeń
i drudzy przebywają ·ze sobą przez zerw i przedmiot ogromne.i troski ba umieć mówić ludziom „dzięku szerokiego grona pracowników. I to
wiele miesięcy, spędzając ' długie organizacji partyjnej i dyrekcji. ję", a co najważniejsze. odpowia- chyba jest dobrym spo~obem na
godziny na przygotowaniu planu. Zresztą te sprawy trafiają do orga- dając im na pytanie, nie ukrrwać pokonywanłe wielu wysokich progów, piętrzących się w „fabryce
Trudno w tym układzie pogodzić nizacji, jako postulaty i uwagi prawdy.
obowiązki przedsie- pracowników, są poruszane podczas
dyscyplinę i
snów".
Emilia Kabulak pelni funkcję
biorstwa z procesem tv.;órczym. zebrań partyjnych.
RENATA GRZELAK
Co prawda tne odbywają się one I sekretarza od niedawna. ale wyw tym tygodniu księgarnia
do liczbowego
Sięgnijmy choćby
KosciuszKi
(al.
, Współczesna"
l06/l16) otrzymała nowości litespołeczno-politycznej:
ratury
St. Markiewicz - „ Współczesna
demokracja",
d wielu lat Towarzystwo towano nadesłane p.rojekty pocztó- TPŁ pt. „Bałuty odchodzące'' (ma-, ..Srebrn«;'j Łódki". Jeszcze i.n.ny
chrześcijańska
MON;
Przyjaciół Łodzi - zgod~ wek. wyrobów tekst.vl•n.vch. dywa- larstwo i fotografika amatorów) dział mowj o ogłoszonym przez to!'-'1 Scheler - „Resentyment, a
ników. makat. projekty toreb do oraz .,Bałuty moich marzeń" (im- w;arzystwo konkursie. na Piosenkf!,
nie ze swoim statutem mora lność , Czyt.;
łodzką, na „Wspomruema łodzian
akcie. opakowań. łyżek stołowych itd oreza zaadresowana do dzieci).
różne
organizuje
B. Daleszak - „Zarządzam 1>10itd.
się
przedstawia
Efektownie
przypomtna.ial'e Przesziość naszego Mówiąc szczerze. plon konkursu
całego rejonu", Ossol.;
kadę
Tak zestawiona wystawa obramiasta i oopula['yz,ujące osiągruę- nie był zbyt bogaty. Tak więc ze rówmeż dział bilansujący rezulta„Ekospazm",
A. Toffler
ZJUje działa1ność i kierunek prac.V
cia ieg<l dnia dzisiejszego.
Czyt.;
Towarzystwa Prz.v.iaciół Łodzi w
O szerokim wachlarzu tych akcii
B. Gołębiowski - „Szanse mro
roku ubiegł.Ym Jaik zapewnił nas
świadczy cz.Y'Ilna teraz w Muzeum
dości '', Iskry·
mgr Mieczysław
prezes TPŁ
„Kultura a religia", Iskry;
Historii Miasta Łod-i:i, wystawa
program
również
Woźniakowski,
„Sołżemcyn
N. Rie&Zetowska „TPŁ - 197'7''. Jej trzon stanowi
- realia I mistyfikacja", KAW;
pracy towal!'Zystwa na rok 1978
zestaw prac z~łoszonych na konpolityki",
teorii
zagadnień
„z
oożvtecz.nych
wiele
uwzględnia
Celem
kurs .,Pamiątka łódzka".
PWN·
aikoji kulJt.ural•n.vch i konkursów.
patł'onowdł
kt6i;emu
konku.rsu,
W. 'sadowski - „Decyzje 1 pro
te ty kookll['s :w ~kolnych tema~ycznkcJo
na
Wydział Kulturf i Sz.tt1ki Urzed'll
gnozy", PWE;
Są Oine godne uwagi, bo zreaiibyło wyl:onienie imprezy organizatorzy 1e1 maia nie związanych z Łodzia. których
Łodzi.
l\1Iiasta
„Esej o czło
E. Casslrler nas
wzorów pamiatek o w.vsokich wa· za.miar oowtórzyć ią w przyszło- organizatorem jest przede wsz.v- zowame ich przybliży do
wieku. Wstęp do filozofii kultury", Czyt.;
lorach artystycznych, ooznawcz.vch ści: może z jeszcze bardziej i·nte-, stkim prof. Janina Gemel, a także chlubne tradycje i znakomite oP. Jasienica - „Myśll o dawnej
d-i:iałalnoś.!i sią~nięcia dnia dzisiejszego naszeo
stoisko mówiące
i ewentual'll1e użytkowych. które resującymi efektami.
Polsce", Czyt.;
Teatru TPŁ go miasta, a tym samym przyMiłośników
ciągu cZYlll<Ila iest Klubu
W dalsz:Vm
mogłyby być przedmiotem sprzeBazylow
L.
„DzJ.eje :Rosji
tempePod;niesienia
do
się
czyni
konkUTsu prowadzonego przez mgr Krystyne
wyniik6w
Trz.v I nagrody otrzymali: prezentacja
daży.
1801-1917'" PWN·
Anna Kucińska, Józef Januszkie- ogłoozonego µrzez Wydział Oświa- Bobrowską. M.in znalazły sie tu raitury lokalne~ patriotyzmu jeK. Marks, F. Engel& - „D7>1ewicz oraz Jan Kochański. Na ty, WychOiWania i Kultury Dziel- publikacje wydane przez ten ru- go miesz.kańców.
la", t. 24, K!W.
li. J.
wystawie konkul'SQlwe:i za,preze'll- nicowego Urzędu Ł6di-Bałruty oraz chliw.,. klub, w_vkae lameatów

Nazywa się ją: ,fabryka snów". Inni znów, raczej z nutą. przekory niż ironii, ~ówią: „przetwórnia k?szmarnych snów": . l\lni.ej
i bard~iej wymyślne nazwy, jakimi okreslana bywa Wynvorma Filmów Fabnlarnych, znają dobrze jej pracownicy i setki ludzi, którzy
się tutaj codziennie przewijają.

1-

jak określić charakter
Właśnie
WFF'! I 'sekretarz POP PZPR Emilia Kabulak wyjaśnia bez wahania: - Jesteśmy zakładem produkcyjnym, mimo tego że odbiegamy od szablonu. bo każdy produkt, jaki tu powstaje, to ręko
dzieło. Ale póżniej, gdy będziemy
mówić o organizacji partyjnej powie: - Nasza liczy 191 członków
i kandydatów. Jest największa
działających
wszystkich
wśród
w instytucjach kulturalnych dzielnicy.
Nie byłoby nas, gdyby.„ nie było
mówią w wytwórni.
twórców Ale też bez bazy techniczne.i. całego sztabu· ludzi, nie byłoby filmów. WFF. jak chyba mało kt<?re
przedsiębiorstwo. zatrudnia specJatSamych
listów w 67 zawodach.
specjalności inżyniers~ich jest_ 17);
wspołuczestnic.zyc
jest
zadaniem
Ich
w realizowaniu twórczych zam.YS!ÓW
filmowców. I choć na ostateczny
kształt artystytezny dzieła ni_e mają
się
czuJe
nie
nikt
wpływu.
w związku z tym zwolmony ze
swoich obowiązków.
Praca w fiimie uważana jest.
w obiegowych opiniach za s~cze
gólnie atrakcyJną 1 efoktowaą. Z.daze przyciąga
wać by się mogło,
tłumy." Tymczasem -WE'F bor-l:'ka
N:~
się wciąż z brakiem kadry.
ustannie zm1en1a się personel. ~o
wi, którzy przychodzą ~a mieJsce
pracownikow .. odchodługoletmch
meczęst?
dzących na emeryturą,
zagrzewają miejsce na dlu:leJ.
Zmiana w sy~temie płac w ostatnich latach poprawiła. trochę sytuacjQ, ale nie do konca załatwiła
. · . d.
sprawę.
- 'lak naprawdę - wyJasma ':i.rektor Piotr łlołwek - tu musimy liczyć przede _wszystkim na
hobbistów, pasjonatow. um_ieJą;;ych
sprostać szczególnej specyfice pracy. C6i. jednak. gdy_ prz~nwsł stanowi dla nas wc1az duza konkurenc.ię. I w koi1cu tru~no sie, dziwić. :le wielu fachowcow .. ktorych
z ochota byśm.v zatrudmh przed~
kłada t,stawn.v cykl pracy „od·- do
nad rozjazdy. delegacje i fllmow~
tula..:zkQ. Zycie rodzinne ma te_z
swo.i'< prawu 1 nakłada obo:-viazki.
z ktor.vcn pracują7 w fi:\mie mełatwo sie wyw1ązac.
_ Czyżby więc praca tutaj była
miejscem dla samotnych?
- Bardzo często tak właśnie jest

os o

j

I
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IJPJlZBDAl'll gr:r.&jniłd ie·
Uwne do e.o. Potrze·bn•
pracownica clo prasowania
kos-iul. Mielcursklego
1
m. 14, prasownia
l!l'll g

ZAKŁAD

DOSKONALENIA
ZAWODOWEGO

ZESPOŁ

KABINJ!i natryskOWll sprze
dam. Oferty „19119" Prasa,
Piotrkowska 911

WARSZTATOW SZKOLENIOWYCH
w ZDUŃSKIEJ WOLI

KOŁYSKl!i
d2lecięicll oraz
siodło do konnej jazdy sprzedam. Kowalska,
Ul.
Grabieniec 12 m. 53

przyjmuje zapisy uczniów do klasy I
na rok szkolny 1978-79

19114 g

e

e
e
e
e
e

MURARZ,
MALARZ BUDOWLANY,
MONTER WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI
BUDOWLANYCH,
TOKARZ,
$LUSARZ MECHANIK,
KELNER,
KUCHA·RZ,
STOLARZ BUDOWLANY.

KUPIĘ przyczepę campmgową (Niewiadów). Oferty

,,1BM"

KOZUCH
damski tanio
sprzedam. Tel. 390·10
1808 g

=

i

„MORRIS llOO" 11pr-z.edam. Łódt, Wł. Bytomskiej
37 m. 7, po 14
lll'lfi g

Ukogo

Zmiana adresu i nr nr telefonów '
OKRĘGOWY URZĄD MIAR
w
ŁODZI

i

I:
:
=
!z=

Urzędu

do biurowca przy ulicy
NARUTOWICZA 75.

----...

Jednocześnie nadmieniamy, że z dniem tym
ulegaią również zmianie

i

\

::

-!--=
-„
=
--

----„
--::
--------=--

zostaje przeniesiona z ul. Piotrkowskiej 85

!

=
i

=
-

z a w i a d a m i a,

r'. siedziba

DOTYCHCZASOWE NUMERY TELEFONOW.
•

••

Aktualny numer telefonu - centrala

877-10

Telefony bezpośrednie: sekretariat

837-68

Wydział Nadzoru Legalizacyjnego

832-60

m Obwodowy Urząd Miar

-=
---

--

822-09
250-k
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OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dziekan i Rada Wydziału Eko.nomiczno-Soojologiioznego Uniwersytetu Łódzkiego podają do wiadomości, że w poniedziałek, dnia 13 luteg·o 1978 roku
o god:z, 11 w SaJi Konferencyjnej .Wyd.ział'll Eko.nomiczno,Socjologkznego Uniwersytetu Łód~ego
- Pawilon Technik
Obrachunkowych, Łódź, ul.
Rewolucji 1905 roku nT 41/43, od•będzie si.ę publiczna dyskusja nad rozprawą doktorską mg•r LUCYNY LEWANDOWSKIEJ pt.: „Ekonomiczna efektywność remontów ciągłych (na przykładzie przemysłu jedwabniczeg·o)''.
PROMOTOR: doc. dr hatb il. Józef Wojszniis
z Politechniki Łódz:k4ej.
Ro1lprawa doktorska wraz z recenzjami znajduje
się do wglądu w Czytelni Głównej mblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, ut Nairu·t owicza 108.
302-k
Wstęp na roz.prawę wol11y.
Dziekan i Ra~la Wydmału EkonomiC'llno - Soejologie1111ego Uniwersytetu Łódz.kiego podają do wiadomości. że w poniedziałek, dnia 13 lutego 1978 r.
o godz. 13 w Sali Konferencyjnej Wydziału Ekonomkz.no - Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkie
g.o - Pawilon Technik Obrachunk·owych, Łódź, ul.
Rewolucji 1905 roku nr 41/43. odbędzie się public:z;na dyskusja nad rozprawą d·oktorską mgr ALEKSANDRY JEWTUCHOWICZ pt.: „Wpływ zalkła
dów przemysłowych na poprawę warunków bytowych ludnośc.j miejskiej wybranych wojewód,ztw".
PROMOTOR: prof. dr habil. Jerzy Regulski.
z__ Uniwersytetu Łódzki~go..
. .
R<nprawa doktorska wraz z recenziam1 znaJdu~e
się do wglądu w Czytelni Głównej .Bibli-0teki Uniwersyteckiej w Łoćlzi, ul. Narutowicza 106.
Wstęp na rozprawę wolny.
301-k
~..-..-;\',_~,v,v..-,v.-....-~~,.,...,Vi\'A'~r\'~~
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KANDYDACI NA WYZSZE
UCZELNIE

Un1wersytet Robotnkzy ZS~'.IP
przedłuża zapisy na kursy
"Przygotowawcze do egzaminów
wstępnych na wyższe uczelnie
DO 17 LUTEGO 1978 ROKU.
Sekretariat UR ZSMP, ul. Piotr'."
kawska 232, tel. 614-54 w godz.
10 - . 18 prócz s~bót.
304-k
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Wó'ol~:ti'<J#Nbce-.1\ł tVt04 NJfiH'łl d"6WWllN\ł~W'H

STRZELNICĘ

lub

aportową

barakQiwóz - kuplę.
tel, 31•11-89

Gdańsk,

396 k
DZIAŁKĘ

ogrodniczą

0,33
na

ha z zabudowaniami,
przedmieściu
Gdyni
sprzedam. Oferty „1466'7",
Biuro
Ogłos:reń,
80-958
Gdańsk
7»7 k
DZIAł.KĘ

leśną

Tel. 87Q-31

OKAZYJNIE
sprzedam
105" Krzywa
z
1861 g

„Syrenę

m. 11

ODSTĄPllj wkład na
dę". Od·bior początek
Oferty „!llłł" Prasa,

kowska 96

„SKO
llffll.
Piotr

:łprzedam.

2'260 g

PlANINA stroi, na·praw1a,
ocenia, ~cza - tra111
sport. I!Pstytucje prze.iewem. Grochowska, Piramo
wicza 10, tel. 378-21
SZNUK' okrągłych agatow
indyjskich
kupię,
Tel.
2~1-39,
wieczorem
1960 g
KUPIĘ
plac budowlany w
.okolicy Radiostacji, na JU
llanowie lub Radogoszczu.
Oferty „1712" Prasa, Plotr
kowska 96

OVERLOCK wraz ze stołem i silnikiem sprzedam.
Oferty „2064" Pr asa, Pi~tr
kowska 96
KALKULATOR TI-30 sprze
dam. Tel. 463-34
2068 g
NOWY saksofon alt ,,Kohlert" - sprzedam. Aleksandrów Łódzki, Wojska
Polsk1ego 24 m. 'I
1907 g

SPRZEDAM cebulki
begonii bulwiastej (ilcnoile).
Oferty „1866'• Prasa, Piotr
kowska 96
SPRZEDAM nowe: Yasklz wyposden!em,
nasadkę
TTL i teleobiektyw 2,8/180, kamerę fllmową z projektorem. Te•l.
16-27-38, godz. 8-ll

cę-Mat

188ll g

inne meble

złota brzoza 1
oraz dużą wan

nę kąpielową
Różyckie.g.o

n-21

wygo- zaw t-oPrasa,

DOMEK - zamienię
na
dwa oddzielne mieszkania,
najchętn.i:e·i
bloki.
Tel.
309-08 godz, 10-22
1873 g

POKOJ do wy~jępia
wygody,
tele·ton. Oferty
„1887" Prasa, PiotrkOWSKa
TRZY pokoje, bloki,
6ł
zamienię na 2 pokoje, bloki 1 pokój w tarym
budownictwie.
e!.
'7'18-ilł, po 16
1
g

m

32llO g

MATEMATYKA 630-35, Klo
nowa 13/8. Mgr Pluskowski
1927 gfl6183

zgaśnie

intormu1e,
pracami
eksploa,tacyjnymi nastąipią przerwy w dostawie
' ener,g;id elektrycznej d.Ja n.w, miejsoowości w
godz, od 6.30 dO 17:
MIASTO ŁOD:t
I. W dn.iaoh od 8 do 2ł lutego br.
uJice: Pa1b iainicka str. parzysta od StM'oru<Wkiej
do nr 184. Stuorudzka i pn:yległe.

MATEMATYKI tanio
udziela student tel. 860-93,
Wójcik
2G50 g
MATEMATYKA mgr
uisze~ki. JM-OO, po li

-

sprzedam.
2" m. I godz.

aoao a

MIESZKANIE w starym PRZYJMĘ uczennicę, mobudownictwie, śródmleScle dystke do pracowni kape69 m z wygodami, telefo- luszy. Wschodnia 30, tel.
nem zamienię na kawaler- 735-25
:uoo g
kę
blokach. Tel. 877-49,
godz. 20-21
1882 g OPIEKUNKA do 2,5-letn!e
go dq:iecka potrzebna. Kru
POKOJ, wszystkie w;rgo- cza 11 m. 13, po 17
dy, centrum, wynajmę u7DBO g
czennicom - studentkom.
Tel. 688-31, godz. 15--18
RENCISTA mechanik, po
l~g
siadający
znajomość
tworzyw, samochód, lokal KAWALERKI; Wtll&noscio przyjmie pracę chałupni
wą do -III p. kupię.
Tel. czą. Oferty „.1997" Prasa,
732-67, po 20
1004 g Piotrkowska 96

w

WOJEWODZTWO MIEJSKIE ŁODZKIE
L W dn.iach od 3 do 18 lutego br.
<:nowno Ull. Sikorskiego do WZMot„ P&tr·r>wskieg·o, Micl!:iewiCLa, Fabryca:na, Flor·nalskiej,
Westerplatte.
%. W dniach 4, 8 i 1 Iutero br.
Zgierz ul. Świerczewskiego od Wa.ryńskiego do
Narntowicza i Waryńskieg-0.
s. W dnlu 8 lutero br.
Sołectw·o Giemzów - wieś Giemzów.
4. W dn.iach od 8 do 10 lutero br.
Sołectwo Wola Zaa'a&yńska wieś Wola Zarada:yńska.

5, W dniach od 6 do 15 lutece br.
G ow.r10 ul. Grzybowa. Zabrzeźniańska, 18 Stycznia, Barlickie.go, Kuasicka i przyłe

gozińska.

Info.rmaC'ji o Jl'l'IZ:erwach udzieJ,a,ją oru pr.zyjmują reklamacde odlbi•orców d·otyczące przerw w
dostawie energii elektrycznej dyi;umi w rejonach: Łódź-Północ - tel. 334-31, Łódź-Południe
- tel. 334-28, Patbiamice - tel. 37-10, Zgien - tel. 16-34-49.
300-k

PRZETARG
Przędzalnia

Czesankowo-Zgrzebna „Vigopri:m" w Łodzi, ul. Ląkowa 3/5
OGŁASZA PRZETARG
NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu m-ki Fiat-125p
1500, rok produkcji 1971, nr podwOZia
111793, nr silnika 54652, cena wywoła
wcza 45.700 zł.
Przetarg odbędzie się dnia 211 lutego
1978 roku o godzinie 10 w świetlicy zakładów, Łódź, Jll. Łąkowa 3/5.
Pojazd można oglądać od 13 lutego do
18 lutego 1978 roku od godz. 11 do. 13 na
terenie ~adu, Łódź, ul. Łąkowa 3/5.
W prretargu mogą wziąć ud2liał jednostkii gospodarki uspołecznionej oraz osoby
prywatne.
Przystępujący do przetargu wmnt wpła
cić wadium w
wysokości 10 prEit:. ·c~:ny
wywolawczej lw kasie P.Cz.Z. ,„,Vigoprim'.',. i,.
Lói;lź, ul. Łąkowa 3/5 w godz. 11 - 13.
Przetarg przeprowad20ny zostanie zgodnie z zarządzeniem ministra komunikacji
z dnia 14 kwietnia 1972 roku (M.P. nr 26,
poz. 148).
„ Zas1irzega się prawo unieważnienia lub
ódstąpienia od przetargu . bez podania
l84-k
pmyozyn.

„

TERENU, lokalu na warS1.ttat samochodr>wy - poszukuję. Oferty „2043" Pra
sa, Piotrkowska 96

ZATRUDNIĘ
szewców i
cholewkarza,
mogą
Dyc
renciści. Nowotki lr7,
tel.
321-97
2009 g

SZCZECIN, Długosza 16-9,
c:jwa pokoje, kuchnia, c.o„
telefon 22-0.1-82, zamienię
na równorzędne lub poKOj
z kuchnią w Lodz1

PRZYJM~ pracę chałupn1czą. Oferty „20311"
Prasa,

1lNrl g

głe.

8. W dniaeb od 6 do 1S luteco br.
Konsta,ntynów
ul.
Narutowicza, Kwiatowa,
Dzierżyńskiiego od Nairutowicza do Sado.,
wej.
7. W dniach od 8 do 9 lutego br.
Zgierz ul. Świerczewskiego od nT 1 do Wary!skiego, 17 stycznia od Piątkowskiej do
Waryńskiego i pl. Armii Czerwonej.
I. W dniach od 9 do 10 lutego br.
Sołectwo Leśne Odpadki wieś Leśne Odl)adkf.
9. W dniu 10 lutego br.
Zgierz ul. Nowotki od nr 1 do Bad!clciego, Barlickiego od N·owotki do mostu. Ka.rola,
Mi·r eokieg·o, Reymonta, Poprzeczna, Ciosnowska.
10. W dniach od 10 do 28 lutego br.
Sołectwo Starowa Góra
Starowa Góra uil.
Ce11Jtralna od rur 37 str. niąiarzysta i od
44 str. pa1rzysta wzwyż i przyległe.
11. W dniu 11 lutego br.
Zgierz ul. 17 Stycznia ód pl. Kilińsk1ego do Naru.towicza, pl. Kilińskiego, 1 Maja od pl,
Kilińskiego do 'Klomuny Paryskiej, Komuny Paryskiej Od nr 1 do Narutowicza,
12. W dnaaeb od 13 do 14 lułe(o br.
Zgierz ul. K-0lejowa od MJekzaT~ieg-0 do Kuraka. Wschodnia, Bojowników o Wolnooe
i Demokrację.
13. W dniach od 13 do 18 luteco 1'r.
Sołectwo Kwilno wieś KwiJ.n-0,
Lorenki Stare - wieś Ltt'enki Statt,
Lorenki.
Gieczno - wJeś Giecllno.
WY'pychów - wieś WTfJYChUw.
Rogóźn·o wieś Rogózno.
Kotowice - wieś Kotowice.
Wola Rog·ozińska - wieś WoLt Bo-

---------POSZUKUJĘ M-2 na po!
rok.u. Oferty „1943" Pr asa,
Piotrkowska 96
,

KUPIĘ 2 pokoje, kuchnia,
bloki własnościowe. Oferty

„l!lł2"

Piotrkowska

96

KIEROWCA pollZUkuje pra
cy w sektorze prywatnym.
Oferty „2Al36" Prasa, Piotr
kowska 96
PRACOWNIKA do pracow
ni bielitnlarakiej - przyJmę
Teofilów. Oferty
„1858" Prasa, Piotrkowska

Prasa, Piotrkowska 96

118
M-ł własnościowe Ret>kin1a
Południe sprzedam.

OfeTty „2002" Prasa, PloU'
k~ka

96

TAPETOWANIE, malowanie Biesiekienki. Telefon
293-46
12211 g
MONTA~ karniszy, uszczel
nianie okien ta&m11 metalOW4' (importowan11). Borkowski, tel. 113-93-40,
po

g

17ł7

godz. :L7

ELEKTROMECHANICZNE
dopasowywanie OBUWIA
do anatomicznej bu<iowy
stopy z uwzględnieniem na
gniotków, odcisków, modzeli, halluxów, Powi.-:Ksza.nie w stopie: .wydłuża
nie - poszerzanie - pod
n06zenie podbicia - poa
wytszanie, poflzerzanie nos
ków. Więckowskiego
11·1.
Mistn Szewstwa
ORTOPEDYCZNEGO - Wróblew
ski
1841 g

Łódź,

1902 · g

le're g

M-J - wynajmę stuclen- - - - - - - - - - tom. Tel, 345-l&
1896 g KOREPETYCJE:
chemia,
- - - - - - - - - - fizyka, biologia, przygotoCUD2;0ZlEMIEC
student wanie do egzaminów maposzukl\lje M-2 lu.b M-3 u- turalnych i na Akademię
meblowane, najchętniej z Medyczną - studenci. Ko
telefonem. Tel. 53-37-75
cemba, Uniwersytecka 22
l~ g m. 811
1939 g

Swillo?

:am g

WARSZTAT Mechaniki Po
jazdowej Roman Zielltlsld
Litewska lil,
te!.
790-J.O,
poleca tt5lug1 w za
272-24
fizyka
CHEMIA,
mechanil:UO g kresie obróbki
mgr inż. Pruska
cznej sUników samoch()clo•
wych
i
ciąg.nikowych, JaiK:
NOWOCZESNY krój dam szlify wałów korbowycn,
ski,
dziecięcy
opanujesz
szybko w;rnalazkiem Mech cylindrów, dorabianie tulei, tłoków, panewek ltp.
lińskich, Nawrot 32

11167 g

98

KAROSERIJ!i „Fia·ta MR"
po wypadku - sprzedam.
Iuf.J ancka 31 m. 63

2095 g

SYPIALNIĘ

POKO.J, kuchnia z
dami w · Kętrzynie
na podobne
liz!. Oferty „1839"
Piotrkowska 96
mienię

POTRZEBNY kierowca u
teco'l'!I II Łódt-Stokl, G1e•
wont 911 (ogrodnictwo)

u-

-

mienię na M-3 bloki (d<r:!eł
nica,. oJ>ojęma). M...% bioki
dzielnica Bałuty. Oferty

„2013" Prasa, Piotrkowsi<a
POSZUKUJI;
mieszkania 96
M-3, M-2, M-4. Tel. 5!!-93-ln,
godz. 10-18, Ostrows·ka
ZAMIENIĘ M-2 1 M-3 na
Z236 g 3- lub 4-pokojowe w dziel
nicy Zarzew, Rondo
·riPOSZUKU.JĘ
&amod~!elue
towa. Tel. 53-39-43,. goaz.
go M-2 lub M-3 ~ w cen 16-20
1973 g
trum Lodzi komtort.
Dobrze
zapłacę,
Płatne
LOKAL IO m kw. O<SpO·
miesięcznie. Oferty „117'16"
wiednl . na biuro, pracowPrasa, Piotrkowska 96
nię
plastyczm1, rzemiosło,
MIESZKANIE we_ Wroc- do wynajęcia. Tel. 731-83
1'737 g
ławiu zamienię rui mleszkanie w Łodzi. W<roctaw,
POSZUKUJĘ
garatu
te•l.
~ k
tel. 22-:K-lle
291-74 wew. 86
19ł9 g
M-5, telefon piLnle sprzedam. Oferty „2Al94" Prasa,
Piotrkowska Ot!

Zakład EneTgeityczny Łódź-Miasto
że w związ.ku z prZEliJ>r<>wadzanymi

;

że od dnia 1 lutego 1978

„ WARSZAWĘ 284"
stan
bardzo dobry pilnie spne
dam. Kilińsldeg.o llZ, tel.
341-83, po 18
18811 g

M-ł blo~entrum

2038 g

2'f8-lc

i

Wólczanska
151, zegarmistrz, godz. 13
do 17
Wiadomość:

SPRZEDAM „Fiata
lllOO"
(tm). Tel. IMS-69. Oglądać
w niedzielę.
17'36 g

ki na organizowanych wszelkiego rodzaju kursach - pozwalających podnieść kwalifikacje w
wykonywanym zawodzie lub wyuczyć nowego zawodu. Zgłoszenia pod w.w. adresem.

/

WYDZIERŻA WIJ!i n.a i la
rzemieślniczy.

ta warsztat

L9CK &

96

Jll li I li Il I I li I I li I I I Ili I I I I Il I I I I I n 111111111111 ! r I! I I! 1111111111I11111111111111111111111111,!

;

1138'

SILNllt „Syreny
101"
(1117'7), przebieg 10.ilOO
sprzedam. Maratońska 411-ł,
wieczorem. Młodkowski

sprzeATESTOWANE
reflekto- „SYRENĘ 113"
ry „Fiat t2S;p'• 11przedaje- dam. Zbiorcza 215~. tel.
20JA g
my Warszawa, Grochow- 257-76
ska 173
279 k - - - - - - - - - - „FIATA 125p 1500" sprzesprzedam dam. Od.b iór 19711 - luty.
TAKSOMETR
2180 g Oferty „1986" Prasa, Piotr
386-81
---------~
ko wska 96
FUTRO z nu•trM nowe na
„Trabanta
tęższ11 osobę taulo sprze KAROSERIĘ
dam. Umińskiego 4-88, po 601" nową kupię. Oferty
„1950" Prasa, PiotrkowSl!:a
16. Tel. 53-24-118
~l g

ZOZ zaprasza również chętnych do podjęcia nau-

!

Prasa, PiotrkowsKa

96

Zapisy przyjmuje, informacji udziela Zespół w Zd.
Woli, ul. Sieradzka 15, tel. 207 i 86-03. Uczniowie
korzystają z wszelkich świadczeń socjalnych
/
i stypendialnych.
·

.I

POK0.J I kuchni" - l>lo
Wł. BytomsJUej,
zamienię J1Jll .2 kawalerltl,
bloki. Oferty „191:S3" Pirasa,
Piotrkowska 118

ki Osiedla

UOO"
MASZYNY: d:tlurkarkę 1 „VOLKSWAGENA
- sprzedam. Tel,
3t.7-oł,
do szycia „Singer"
po
18
sprzedam. Rr,gowska
74
(sklep)
200!1 g
SPRZEDAM karoserię po
wypa~u
„Fiata
lZllp"
KOŻUCH damski,
męsKl
zagranicz.ny !lprzedam. (1976). Tel, 62ll-79
1800 g
Tel. 654-'1'7
1978 g

Zasadniczej Szkoły Zawodowej
na kierunki:

e
e

„ZiUITATJI Tit" W nowym nadW()ńU 11Praedam.
Tel. llll-01-09, wieczorem

LEKARZ peszukuje oplekunki do dziecka. Rojna
118 m. ł, ewentualnie t!33-44
wew. 1113. Wilczyńska
11131 g

REGULACJE
zapłonbw,
czyszczenie gatnlków Su•
pady, ul, Suwalska 24
g

19'lł ,

OVERLOCK, eyk-cfhk zdobniczy posiadam
oczeku.ii: propoillyeji, Rawska 7 m. 24
1.634 g
EKSPRESOWE
spodni. Nawrot
Różycki

m.,

szycie
II

p.
541! g

H STYCZNIA br. ,na Osiedlu MłOdfch zginęła sucz
ka maltanczyk. Za odlpr<>'
wadzenie nagroda.
J!'ornalskiej 20 m. 112
ZGINĄł. czarny doberman
z białą łatką na piersi.
Tel. 798-'M
2145 g

CIEKAWE oferty matrymonialne. Prowadzi psycholog, „Junona" - Busko Zdrój, skrytka 912
2'91 k

PRAGNIESZ

szczęśliwego

małżeństwa?

Napisz; Prywatne Biuro „Venus" Koszaliln, Czarnieckiego
·•1.
Błyskawicznie

krajowe

adresy

PTZeślemy

1

p

„CRYPT0N" - dlagnO&Kop
angielski w;rkrywa usterki silników samochodowych, reguluje zapłony.,
gaźniki zbieżność, wywatanle kół, rem(}nty samochodów wyl!:onuje
int. Supady. Suwalska 24 .
22711 g

hydrauliczne, ga
zowe, c.o., remonty lol<ato.rskie. Rojna 37, Górczyń
ski
2390 g
USŁUGI

ZGINĄŁ piesek z betow~
grzywką w okolicach ul.
Obywatelskiej. Plroozę o
kontakt. Tel. ~-'12
2327 g

-
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P .P. „Polmozbyt" w Lodzi
OGŁASZA PRZETARG OGRANICZONY
(dla ludności) na sprzedaż niżej podanych pojazdów samochodowych:
Nazw·a i t~ ~
Fia.t 132 - 1800 GUI
Fiat 126p MO

~.:i i~

rok

=~

Sk•llOO 100 S
Fiat 126p 600
Fiat 125 - 1500
Zaiporożec ZAZ
Fiat 125 - 1500 1
F.iart 125 - 1300
Fiat 125 - 1500
Fiat 125 - 1300
Fi.at 125 - 1500
Fiat 126p
Fiat 125 - 1500
F ia.t 125 - 1500
Fiat 126p
Fiat 126p

i:

Nr podw.
319538
717298

201.600,90.720,-

1976
1976
1977
1977
1976
1977
1977

486912
1773105
1770874
7102118
220434
7108158
246640

m:~~z:=
162,540,-

i

175.500,174.960,84.780,328.860,83.160,125.820,-

1•

m~~~

m:~:z:=
93.960,-

m:

,A.

*

:

Pf'Od. Nr siłn.
1977 603479
1977

;~~~ 300325
l:I~~

Fiat 125 - 1500
Skoda 105 S
Skoda 105 S
Fia.t 126p 600
Fiait 131 Mir,afiori
Fiat 126 p 600
Żuik A-07

i: ~~=
i~ ~
SY'rena 105 L
5

.~

1977
1976
1976
1975
1977
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1976
1977
1976
1976

770238
765642
7405462
305602
7410167
407530

m~~

308192
690307
7518083
293903
41)7518
380989
200307
880049
211075
355801
517196
554łl20

466624
7257523

:m*~

371147
1691075
7160571
484789
496634
588720
484789
696435
54875
555192
7158679
529272
701588
7039647
7157739

C...

•

iZ

;
; ·

I

1
1
i

79.598,83.700,135.000,103.680,183.600,14!l.040,171.720,147.420,168.480,85.320,163.620,189.000,81.432,76.300,-

:;

-=...
...

~
•

i
..,
:i
:

i
!

Przetarg od1będiz.ie się dnia 13 lutego 1978 roku o godzinie 9 w Lodzi przy ul. Strylrowskiej 1/5, II piętro (sala
roonferencyjna). Samochody można oglądać w dniach 9 i 10
lutego br. w godz. 9 - 13 na terenie magazynu przy ul.
Świętojańskiej nr 10. Protokoły dotyczące stanu technicznego samochodów udostępnio1ne będą do wglądu w magazynie przy oględrunach.
UWAGA!

!

i

::

!

i:
;

Oględzin samodiodów mogą dokonywać osoby, które

:i

!

okażą się aktualnym dowodem wadium, wymagany jest

dowód tożsamości. Zainteresowani winni wpłacać wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywołania samochodu na konto P.P. „Polmozbyt" w Lodzi, nir 47513-404 w I O.M. PKO
Lódź w terminie do dniia 4 lutego 1978 roku.
Dopłata do , wygranego przetargu musi nastąpić w terminie do 24 godz.
P.P. „Polmozbyt" w Lodzi nie ud~iela gwarancji ani rękojmi z tytułu wad fizycznych sprzedanych pojazdów.
RównoCl'leśnie P.P. „Polmozbyt'.- zastrzega sobie prawo
U1J1ieważnienia przetargu w części lub c~ości bez podania
przyczyn.
283-k
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CZWARTEK., I LUTEGO
PROGRAM I

Kłno

to dud1zenie

Po „Rewolwerze Pyt hon '357", Yves Montand wystąpił ponownie
filmie A,Iaina Corneau. l!'ilm
nosi tytuł , ,Groźba".
Po raz trzeci gra rolę kierowcy ciężarówki.
Kreował ią m. in. w „Cenie strachu". Przez 40 lat
zmieniły się modele ciężarówek, zmienił się także
~ves Mo~tand. "Groźba" - to jego czterdziesty
film, a więc pora 'podsumowania. W sierpniu ukazał się album zdjęć Montanda w f.ilmach realizowanych przez Alaina Remonda: od „Gwiazdy bez
blasku", filmu ' z 1945 r., w którym partnerka była Edith Piaff, przez „Czarownice z Salem" - PQ
ostatnie. Prócz tego - była współpraca z innymi
reżyserami Cukorem, Resnaisem. Costa-Gavrasem, Granier-Deferrem.
Zdaniem Montanda. „Groźba" w niczym nie przypomina „Rewolweru Python 357", ani „Ceny strachu". - Kino - mówi - nie jest skore do 11;-y-

baczania„. To

,

Śpiewający
Nazywają
francus:k~ ei

i:io często
Gau.ginem
oiosenki zaś oa~ys:ki
ilustrowain.y „Le Poiint"
okireślił go niedawno iako ledV'!le·
go oop.ularnego ooete współczesnel
generacji. Jacques Brel. kitóry ma
obecnie 48 lait; i iest u szczytu katygodnik

Przedkołumbijska
:AmerY'kańscy aiI'cheolodzy p.rzed-

stawili rezultaty czteroletnich orac
wyko-oaliskowvch orowadzonycb w
stainie Nowv Meksvk, w it6rnvm
bie~ Rio Gra!llde. kilka kilometrów na południe od San1a Fe1 Te·
reny obecnych st_anów Arizona I
Nowy Meksvk bYły wa:imvm centrum cy-wilizacji indiańskiej
w
okresie orzedkolumbiiskitn Zamie·
szkiwało tu ulemie Pueblo jeden z
naibardziei rozwinietvch ludów indiańskich. któreito na1wiek'l'ZY roz·
wói orzroadł na ~-XIII wiek:

Ameryka

raźny

spadek liczby

lud•ności.

Ok

1350 r . wieś opustoszała, ale Pl'zez
nasteone 20 lat osiedliło się
tu
ok 400 osób. W 1420 r. osada oo·

nownie

op.ustoszała

Dokładna

a,n aliza danych WY•ka-

zała. że wanania · w orz.yoł;vwie
l
odpłvwie miejscowei ludności sp0wodo-wane bvłv ?:mfana.mi klimatu
Głównym czynnikiem hvłv susze i

z tym klęski J!fodQIWe
P ierwsz:vmi ofiarami głodu
bvłv
dzieci. z których oo.ława ' Umierała
przed osiai?nfodern 5 roku życia
Całkowity uoadek osady nastą.pił
przede
wszysit•m m z. powodu dużej
Badania amerv'kańskicb 'na'l.lkoweów oozwoliły
na
wvciai!;niecie śmiertelnośd iej m!eszkańcbw.
wniosków :i:e odkrvta ostatnio '!Sada p.owstała około 1285 roku.
a
założyła ia niewielka gruoa iedne
go ze szczepów P •ieblo W ciai:! J
30 lat liczba · mieszkańców wzrosł il
do tvsiaca. a 1098da PTZekształcił~
-sie w duży zwarty komolek~ D!>·
my !!kładały sie z 3""75 oom ies-zczeń W 1330 r ŻYło tutaj blisko
1700 osób. Późniei nastąp ił
wvz.wiązane

żenujące

poeta

riery. miał niełatwą
do
suikcesu.
Urodził sie w Bruksełi w rod.zinie flamandzkiego przemysł-owca.
ale i.a swój język ojc?:ysty uwaL8
frain.cuski ! w nim tworzy swe
wlersze-p.iosenkL kitóre sam wy·
konuje Maiac lat 24 orzeniósł się
do PM-via w nadziei że tam łat
wiej utoruie sobie drogę do karie·
ry oiosenkarskiei Ale ieiio u,tworv
nie z.nalazłv uznania na Pail'Yskim
bruku Bladv. z twarzą „zakonni·
ka". długim nosem I lekko wvsta·
iacvmi zebami orze~anv został n.a
DOczatku ka·r ierv Abbe Brel
ksiądz Brel Po kilku latach cież.
kich i:mai?ań. momentów zwatPie·
nia. nait1e wszystiko si~ unienia
Wydane\ w formie tomill:u paetyc·
kiego tekstv Piosenek Brela zdobyły oitromna oonularność tłuma .
czone sa na wiele lezvków Autor
stał sie tei coraz bardziej cenio·
nym wykonawca Niedawno na.i:ira·
na długograiaca DłYta z iBl!o utw'J

Służba geologiczna USA opracowała
na podstawie najnowszych
badań nowa mapę geologiczna te-

go kraju. Pokazano na niei e.lówne struktury geologiczne i jednostki tektÓniczne. Nowośc}a jest
wyodrębnienie najstarszych
platform prekambryjskich - tworzą
cych kontynent amerykański. Ma~
pa ma duże znaczenie dla dals'l:Ych
badań z zakresu geoioe. ii regionalnej i teoretycznej tej części Arne
ryki Północnej.

I

za wiele o kinie ..•

tomiast pościgi po kanadyjskich szosach.„ Bo kino,
to złudzenie„.
Gdy byłem chłopcem, w Marsylii było kino,
w którym wyświetlano filmy w wersji oryginalnej. Tam zobaczyłem Freda Astaire'a, braci Ritz,
Gary Coopera, Johna Garfielda. ale nie rozumiałem ani słowa. Wierzyłem, że Ameryka. to tyłka
bary, sale balowe, salony. Gdy tam pojechałem ,
byłem trochę zdziwiony, że jest inaczej.
Obecnie
we Francji mówi się o hipotetycznej przyszłości,
kiedy będzie można robić dobre mmy, ciekawe..•
Ale nie mówi się, że konieczny jest talent. bo
wszystkim brak wyobraźni.
Yves Montand ma za sobą bogaty życiorys: by
fryzjerem, pakowaczem. maszynista kolejowym,
dokerem, dubbingował Kaczora , Donalda.„

Geologiczna mapa USA

/

mówić

W „Groźbie" nie ma zbyt wielu dialogów. są na-

Przy pięknej, nawet taka bestia, jak Honda 1047, uzbrojona
w 6-cylindrowy silnik'; wygląda

12.0I z kraj-u J :r.e Cw:lata.
13-25
Mozaika' polskich melodii 1!'..4l! Rol·
niczy kwadrans. 13.00 Duety wokal·
ne l tnstrumentalnt. 13.25 Spotkanie
z folklorem 13.40 Kącik melomana
„Reminiscencje
operowe Liszta" ,
14.00 Studio „Gama". 14,20 Studio
„Relaks''. 14.25 Studio „Gama", 15.00
Wiad . ł5.05 Korespondencja z zagranicy. 15.10 Stud!c „Gama".
15.55
C~łowiek 1 środowtsko 16.00 Tu Jedr.nka. 17.30 Radio kurier. 18.25 Nie
t}'lko dla kierowców. 18,33 Koncert
życzeń.
19.00 D•lennlk Wieczorny .
19.15 Przeboje bez słów. 19.30 Pano·
rama polskiej piosenki. 20.00 Wtado·
mości I lnformacJe dla kierowców.
20.05 Reportaż na zamówienie, 20.20
„ Z tańcem przPz wieki". 21.00 Wiadomości,
21.05 Kronika sportowa.
21.15 Melodie filmowe 21.30 Przeboje z Interstudia. 22.00 Z kraju I ze
świata. 22.20 Tu
radto kierowców.
22.~-3 Opole na muzycznej antenie.
23.00 Minął dziP.ń. 23.12 Wiad. sport.
PROGRAM II

nil" - Inform. E. Dulskiego
(Ł).
17.15 z twó1· czośc1 kompMytorów
Łódzkich (Ł) 17.35 Polskie zespoły
1
soliści rozr'Ywkowi (L). 18.00 .,Lodi:lanie na świecie" - aud. A. Juśktewlcs
(Ł). 18.10 Konce1 t (Ł) 18.25 „Mistrzowie Piór.a" - Bronisława Ostrowska.
18.55' Chwila muzyki. 19.00 Kodeks l
kierownica - ,Uwaga! przejazd k~
lejowy" 19.15 Lekcja Jęz. rosyjskiego 19.30 Oryginały Mozarta czy
falsyfikaty? 20.10 J. Okeghem: Msza
„L'homme arme" 20.50 Muzyka słu
chana zza konsolety, i1,50 NURT osychologia ,,Rozwijanie •dolno~cl".
22.10 J Br a hrps · Tanił'C węgierski
fis-moll nr 17 22 15 „ Pn•tawy I wzory" - „Tolerancja" - umiejętność
współżycla
z ludfmt o odmiennych
poglądach l 11podobaniach, ~.35 Radiowo-TV średnia Szkoła dla Pracujących. 22.50 H
Vllla-Lobos - I
Preludium e-moll. 22.55 Wiad.
TELEWIZJA
PROGRAM I
6.30 RTSS - Jt:zyk polski, sem, 4.
7.00 RTSS - Matematyka, sem. 4.
8.30 Teleferie - Sprawdź się oraz
film wg powieści w. Katajewa „Fale Morza Czi.rnego" - odc. 6. 10.08
Dla szkól' <ęzyk polski kl. 2 lic.
z cyklu: Spotkania - Inscenizacje
teatralne - Tadeusz Kantor. 11.35
„Myśliwska komedia" film fab.
orod . NRD.
12.45 RTSS - Język
polski, sem. 2 13.25 RTSS - Mate~
matyka, sem. 2. 15.00 Melodie - pie
śni
F. Chopina
śpiewa
Andrzej
Hiolski. 15.30 Kino Fllmów Animowanych. 16.00 Dziennik 16.10 Obiektyw, 16.30 Ekran z Bratkiem. 18.00
Poligon. 18.20 Serce? A to Polska
właśnie rep. z Festiwalu Chórów
Polonijnych
w
Koszalinie
1975.
l8.50 Radzimy rolnikom l9.00 Dobranoc. 19.10 Siódemka . 19.30 Wie<'Zór z dziennikiem 20.30 II Festiwal Pol. Filmów I Wid Telewlzyjnych Olsztyn 78 - Teatr Sensacji
- Raymond Chandler - Kłopoty to
moja s pecjalno~ć (reż, Marek Piwowslti). 21.35 Pegaz. 22,20 Studio
Sport - Mś w konkurencjach alpejskich - slalom gigant kobiet.
22.45 Dziennik. 23,00 Studio Sport.

U.30 Wiad. 11.311 Radiowa Poradnia
Rodzinna. U.40 Muzyka spod strzechy. 11.57 Sygnał czasu ...J hejnał.
12.05 Wielcy libreclSci - Pietro Metastasio. 12.25 Wiaa. (Ł). 12.28 Chwl·
la muzyki (Ł), 12 .30 ,.za grankamt
miast" - mag. Red. Rolnej
(Ł).
rami to piosenkarsiki
bestseller
12.45 Tańce z baletów polskich. 13.00
ubiegłeg.a roku Ponad milion :iaLudzie ze społecznym mandatem,
13.10 F, Lili us: · „Mlssa brevlssima" .
mówień z r6żnvch kraiów W'Pł:vmę
13,30 Wlad, l3.3fi Ze wsi I o ws!.
ło do firmy ołvtowei. która mimo
13.50 Sceny operowe 14.10 Więcej, le
oll'.>rz:vmiego nalkładu rozeszła
piej,
nowocześniej.
14.25' Utwory
Haendla 15.30 Rad!oterJe 16.10 Muw mmtien!u oka.
zyka polska XX wieku. 16.40 Aktual
Stale D0Wt'a'I'zaiac:vm ~ę tematem noścl dnia (l.). 16.155 Chwila muzyki
(Ł).
17.00 Impresje jazzowe.
17.20
niósenek Brela ioot
lek "Przed O wspaniałym· poecie L. Staffie. 17,40
„o
powozach
t
jedynym
w
Polsce
śmieiI'cia. ucieczka Od żvcia
m!eipowoźniku" re'p. Ut. 18.00 Stołe
skiei?o. tęsknota za
1>rawdziwvm czne
aktualności
muzyczne.
18.25
uczuciem Zdawałoby sie. że są to Plebiscyt Studfa „Gama'« 18.30 Echa
dnia.
18.40
śladem
inwestowanych
tematy banalne i oi:ixane. Brel oo- miliardów. 19.00 A, ovorak: Koncert
trafi iednak op.owiedzieć ie ie<ZY· wiolonczelowy h-moll op. 104. 19.40
kiem oryginalnvm. bogatvm w nie- Reklama . 20.00 Studio · Relaks 20.20
Swiat nowej muzyki 20.50 Oorocz·ne
zwvkłe s.~oianen<ia i metaforvke
Stefania Woytonagrody ZKP trafiaiacą do wvob-rażni wst>ółczes wicz. 21.30 Wiadomości 1 informacje
sportowe 21.40
Brahms: Preludia
PROGRAM II
nego człowieka Jeśli do tel!<> do· chorałowe. 22.00 Kslątkl. które
na
was czekają. 22.30 Now" wieTsze TalMS Sygnały fllmowP festiwadać udane melodie i ciekawa i'ndeusza Gicgtera. 2%.40 „Zaproszenie
terP't'etację . to" niet·r udno sie d'lli· ~o tańca" - mag. llteuckl. 23.10 C. lowe - specjalne wydanie magazy16.55
wić. że ten „bard" z Bru~seli tak Monteverdi - Madrygaly z IX księ nu. 16.20 Poradnia młodych.
Wizyty I spotkanh1 - Afryka bez
chetnie iest słucbain.y na całym gi. 23,30 Wiad
maski 17.25 Twarze teatru - Anświecie .
PROGRAM llI
drzej Balcerzak. l'l.55 Studio Sport
12.25 Za k1erownlclł. 13.00 Powtór- - wokół stadlonow L8.2S Popołud
ka z rozrywki 13.50 ..żywot młodzi nie podróży 1 przygody: 1) „Izobaka
niepoczciwego" . 14.00 Concerti
per aJtrł stromentl. 15.00 Ekspresem ta" - film dok. prod radz„ 2)
przez świat. 15.05 Jazz w rytmach „Notatki z ·Gór
Księżycowych" nieparzystyrh lS.40 Rozszyfrowujemy fil.m dok. l!lrod. poi 19.00 Dobranoc.
piosenki. 16.00 Fotoplastikon - HiszMłodych (Ł).
19.30
pańska
brama l6.'.l0 Mu7.ykobranle. 19.10 Magazyn
16.45 NaS1! rok 78 17 .OO Ekspresem Wieczór z dziennikiem. 20.30 NURT
przez świat, 17 .os Muzyczna poczta - Doskonalenie procesu komunikoUKF. 17.40 Wszystkie drogi prowa·
wania sle dzieci I młodzieży. 21.30
dzą do Na~hville, lŚ.10 Pol~tyka dla
wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19.00 NURT - światopoglądowe I moralKsiążka
tygod•la. 19.15 Pocztówka ne aspek.ty rewolucji naukowo-techdźwiękowa z Paryta. 19.30 . Ekspresem
przez ~wiat. 19,35 Opera tygodnia - nicznej. 22.00 2~ gO<izlny 22.10 „Chło
„Purytanie•· V.
Belliniego. 19.50 pi" - odc. 5 filmu
fab. TP pt.
.. Mii;clrlel w miasteczku" odc paw. .,Gody". 23.00 Sytuacje - On l
20.0.0
Mlnlmaxi
czyli
minltnilm
ona - program oświatowy.
słów . maksimum muzyltl 20.35 „CboC
nie pod brzozą maznwlecką" - aud .
21.00 Reminiscencje m1.1zycz.ne. 22.00
Fakcy dnia. 22.08 'Gwiazda siedmiu
wieczorów. 22.15 Interiadlo - aktual
Emerytowanej kierownó.ez~e Ren ości.
da.kejł

łagodnie.„

PROGRAM IV
CAF -

Keystone

Jit,ED.

12.00 Wiad.

12.0I Wielcy libreciści
- Pietro Metastasio. 12.25 Wlad (Ł).
MARM BOROWSKIEJ
12.~8 Chwila muzyki IŁ). 12.30 „Za
granicami miast"
mag.
Red.
wyrarzy szczerego współezueia
~
13.00
Rolnej (l.). 12.45 Giełda płyt.
{>O'W-0-du śmierci
.1ęz. h!.szp11ńsklel\o. 13.15 H!sz
W./././././././././H././//////.//////.//.U/.//./7////.////.//.//.//.///.////U././7/./U./////////./U.//.////.////.H/.H./.(././/././////.//./././.H././/././.M! Lekcja
pańskie tańce ludowe. 13.30 Tu Stu
MĘŻA
dlo Stereo (stereo) 15.00 Wlad. 15 05
Teatr PR: „Ży<'!e Galtleusza", sceny
skladajlł:
Przed trzecią, kiedy zs:ttdł pe ćwiczeniach do szatni. złowił
ze słuch, w11 sztuki B Brechta. 16.00
Wlad 16 05 Nauka I teehnlka w kra·
kilka zaciekawionych spojrzeń. W brudnym świetle dnia pod
KIEROWNICTWO i PRACO·
~ach s!>cjallstyrznych. 18.25 Lekcja
oknem grupa studentów pochylała się nad płachta gazety. KilWNICY z PAŃSTWOWEGO
Jęz. niemieckiego
16.40 Aktualności
kakrotnie wydało mu się, że słyszy swoje nazwisko.
Jakaś
WYDAWNICTWA NAUKOWE·
dnia (Ł). 16.!I~ Chwila mu"LYkl .(Ł) ,
dziewczyna wybałuszyła na niego oczy.
GO
17.00 „Pr1,ed konl'ertem w filharmo·
Niemożliwe pomyślał. I nagle zaczął się spieszyć. Machinalnie odebrał płaszcz i zapiął go dopiero na dworze. Skręcił
w boczną ulicę gorączkowo wypatrując kiosku •. a kiedy kupił
wreszcie gazetę, wszedł do najbliższej bramy i zaczął przeczeD.n.ia n st)l'C%Dia 197C roku po dlu;gich i ciężki.eh
mrpieniacb
sywać ją wzrokiem.
-art
FINISZ ZACZYNA SL"; NA STARCIE, STUDIA DLA PRA-

I

CUJĄCYCH CORAZ POPULARNIEJSZE.
WZROST ZAPOTRZEBOWANIA NA BA WEŁNĘ EGIPSKĄ.
I druga strona:
OLBRZYMI- POZAR RAFINERil W IZRAELU,
RZĄDOWY
PROGRAM OSZCZĘDNOSCI PALIW, ROZSĄDEK WZTĄŁ GÓRĘ NAD BIURO~ACJĄ, PÓŁ WIEKU NA POGRANICZU
ŻYCIA T SMIERCI.
TrochQ informacji, repertuar kin, program radia ł telewizji,
nekrologi, ogłoszenia, artykuł dyskusyjny
w sprawie pralni
i felieton o kaprysach handlu„..
_
Zwinął gazetę sprawdzając datę ponad czerwoną winietą, a
później zaczął wędrówkę po nagłówkach i nagle, w dole kolumny na ostatniej prawie szpalcie,
dojrzał wytłuszczonym
drukiem swoje inicjały:
·
STUDENT PIERWSZ'E90 ROKU PRAW A,
który dokonał
przed laty z tym samym JANUSZEM K. kradzieży szkolnego
mikroskopu.„
Czuł jak ogarnia go lodowaty spokój.
Zmusił się do powtórnej lektury, chwytając powoli jej sens.
A więc Kolnv był w zmowie z właścicielem kiosku i jego żoną,
a Kaszub JÓZEF WEYCHERT to ich bratanek„, Nie miał
o tvm ?:ielonego oojecia Czvż nie lest. to koleinvm dowodem
jego nle-winności? Zmial i?azete: wracaiac na ulice wcisnal ia
do przenełnio,nego kosza a ootem wskoczył w tramwa.j. POddajac sie gonitwie mvśli Nawet au.tor artvkułu nie nazvwa 1?0
otwarcie orzestenca Ot. znalazł sie ood kioskiem No I co z
tego? Na ootenlenie iemcze za wcześnie Nikt nie ma prawa
osadzać t!o orze<'! roz.prawa. zaś ta odbedzie sie nienred•k o. i
nle tu. w f..odzi lecz w dalekim Koszalinie. Studia! Stłumił
ogarniajaca go rozoacz Wysiadł na iabłoconvm nrzvstanku i
Po k:,r6tkim wahaniu ruszył sz.palerem blokowvcb zab11dowafl:
olac zabaw dziecięcych. żłobek. sp6łd~ielnia tundaimenty nowego domu. zatłoczone oarkilnt!i. ~rumie-nie wraęaiacycb z t>rii·
cY dostatnio ubranvcb ludzi Tdaca napn:eciw kobieta w czerni orzemawiała do siebie oółgłosem wvmachuiac rekami Kolna! Poz.na} ia w ostatnie] chwili nie ·zdaivł nawet uskoczvć ,
ale oar:a zmętniałvcjl. nieorzvtomnvrb oczu nrześllzneła sie
obok A wiec nrzvszła! TeiI'az na oewno odwiedzi ojca . Wcbodzac do windv nanotkał w szparze uchvlonvch dnwi zacieka·
wione sp.oirzenie dozorcy Ciekawe. co im nagadała
Pomyślał z ulgą . te Zakrze'Wski pracuje w tym tygodniu na druga
zmianę, ale naciskaiac dz.wonek usłyszał jego zmieniOll'IY. wi-

Tym człowiekiem byłem właśnie ja: reporter łódżk:iej papo~
łudniówki, pierwszy biograf Roberta Waldens. Wtedy jeszcze
go nie ?:natem. Nie ukrywam, że w pierwszej chwili wydał mi
się raczej kolegą Bojarskiej
niż potencjalnym przest~pcą.
W głowie błysnęła mi nawet dość frywolna myśl.Bąkał coś zaczerwieniony i wycofywał się z pokoju przykle- ,
pując ręką włosy.

- Proszę
qak'łlorze. -

powiedziała Bojarska. Niech pan siądzie, reA kiedy Walden zamknął za sobą drzwi, zaczęła
wprowadzać mnie w jego życie.
W gęstej pajęczynie faktów raz po raz pa:Tawiała się nić
osobistego komentarza. Ten mikroskop„. Z pozoru bs.óalny wybryk młodości. Jednakże właśnie owo pierwsze, choćby ńaj
banalniejsze przestępstwo rzuca· mrok na całą dalszą
drogę
człowieka. Do tego pierwszego przestępstwa można jeszcze ła
two nie dopuścić. Lecz skoro już się stanie człowiek na uiwsze trafia poza bartere spokoju. Do tego pierwszego, dojrzewającego w bólach przestępstwa trzeba zdecydowania. drugie
zadowala s i ę już najcichszvm podszeptem. Szlak został orzetarty. Człowiek nosi w sobie bliznę. która Aagie po pięciu,
dziesięciu latach może sie otworzyć, I której nic nie iest w
po
st.anie wymazać Sumienie przypomina organizm. któr:iz.
pierwszym zakażc-niu upodatnia się na chorobę. A recydywa
jest z reguły pową7mejsza. może być nawet śmiertelna. Zgoda, zdarza się. że ktoś do końca życia z powodzeniem jej unika, ale obrona przed · nia I jej wspomnienie będzie !?;O dręczyć,
straszyć, na~wać niewiarą w siebie i ludzi.

-

Miałem chęć trochę się z nia posprzeczać. Dra żniła mnie arbitralność jej sa dów formułowanych żariionem un!wersytec-

Byłem także zdziwiony pasią. z jaką analizoszczegół tej średnio .:iekawei ~prawy
\V banku
samobójstw i mordów czyn Roberta Waldena i mizerna tabula napAdu na kiosk wydawały się zrazu dzienei~ar
ska tandetą.
Tak c2,y owak następnego dnia około godziny
czternastej ukaza! się na pierwszei stronie lokalnej popołud
niówki mój suchy reportażyk: GOSCINNE WYSTĘPY ŁÓDZ
KICH WŁAMYWACZY W KOSZALI~J3KIEM.

kiej dysertacji.
wała

każdy

gwałtów,

S.

+

P.

WACŁAW BOROWSKI
l'G«rseb od,btMie Ilię dma I lutego lrr. o codz. lł.30' z kaplicy
cme.ntarza łw. Francl<lzka przy nl. Rzcow&k.!.eJ. o ezy:m zawiada·
mlają l'!rzyjaed6ł i Znajomyclll

•

flONA, SIOSTRY i RODZl!NA

z gł~boklm smutkiem zawiadamiamy, te w dniu
31
1tycmia
1971 ro.ku zmarła nasza najuł<ochaó.s'Za Matka, Babcia
Prababc1a

„.

s. +
BRONJSŁAWA

DZIOMDZIOROWA

a PU.ATOW.
!'ł~a hvłęta odpr~wfona :i:o&tanie dnia 2 lutego 1971 rok.u o co·
dzmqe 14 w ko.śoiele św. Józefa w Rudzie Pabianickiej po czym
nastą.\Jli wy•pro·wadzenie zwł0>k na cmeutarz miejscowy,
'

C0RKI, SY'N, SYNOWA, ZIĘCIOWIE, WNUKI
i PRAWNUCZKA
PODZll!)KOW ANIE
Wszystkim, którzy o.kazali ofiarna pomoc
eie w ciężkdm o~es.>e cbor.oby oraz wzięli.
te,gn·aniu

s. +

życzliwość i współczu·
miział w ostatnim po-

„.

EUGENII GRAŻYNY GRONWALD
MĄ~

brujący zdęnel.'Wowaniem głos.

Na.bołei\.iwo ł~ odbęd.'Zie się we wtorek, 7 lutego 1971 roku
• &odz. 17.SO w kości11łe iw, Piotra i Pa.wła ul, Nawrot lOł.
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DZIENNIK POPOI.AR.NY - dz1ennlll Robotnlczel Sp0łdz1elnl Wydawn1czej „Prasa-Kstąua-Rucb" Wydawca: r.odzlE1• WydawzUctwo PJ'asowe RSW „Ptaaa-Ks111Ua -Rucb'" RedaguJe Kolegium rWdaJCc,~
kod 90·103 Łodż. Plotr1<owslla Y6 Ad re• pocztowy: .OP" U>dź, skrytka nr 69 Telefony• centrala 'l93-00 łllCZY ze wszystldml działa ml Redaktor nacz.eln1 l"..5-Sł
z-ca redaktora naczelnego 307-2f
Sel<retar• odpowtedzlalnv U sekreta.n 204·75 Działy mlelskl ,41 IO, 337-ł?, sportow, tOS·D!I ekonomiczny 228·32. woJewń<łzkl Z23·0l dział llst6w I Interwencji SQ3·0f fri:ttnolsłlw ale iamhwlonv•''
irulturalnv 621 ·60 „Panorama"
307·28, dzt„1 społeczny I totnreporterzy 378-97 Dział OitłoszefJ 811-SO (Za treśt' ogloszel) redall:cjs llie odpowtada) Redairc1a nocna B69·6P
red;ii<ela nie zWTaca)
868-78 Cena prenumeraty: roC7nle 312 il pńłrocznie 158 Eł, lewar ta lnie '18 d
Prenumerati: orzy tmu11$ Oddz1alv RSW „Prasa-Kclll t!Ca-Rucb"
oraz unedy pocztowe I doreczyclelp w termin"'~~
na I kwartał. I Oółrocze orat cały rot< do 10 Jratdego mles11$C8 po-przed11:a.1acego ok'res prenumeraty Zalrłady pracy, tnstytuC:'le • organizacje składali$ zamówienia na orenumerate w mlel~cowv•r
oddziale RSW a w mlejscowogciacb. w których nie ma tego nt'l działu, w uni:dach pocztowych, b~dt u doręceydell
Natomiast prenumeratorzy Indywidualni wyłącznie w urzi:dach pocŻtowych
bądź u doręczycieli
Egzemplarze archiwalne „Dziennika" sa dn nabycla· w sklepie „Ruchu" l.6dt. Plotrlrowslra 95.
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