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nia repulblilkli islamslki ej orart za.
powi.007Jial że dzień 1 kwiehr.iia bę
d!Zie odtąd naizwany je-j imieniem.
RzecZ111 ik premil€d'a Ba.za,r-gana oświ.adiazyl w Teheranie.
że
Dclne
o.ficja1ne wynik.i refere ndum oozelti-wa.ne są
w ciągu
tygod!llia.
Pl"ZYWód~ a stwieroził
że S!Pcle·
Wkrótce p0<teom opublik01Wamy ma
czeootwo Iranu iedinoirnyślnie po- ZOSltac' proj-er!Dt koru;fytucjd noiwed
parli<> w refe-rendu.m i<lree utworze- reipubJ.~ki islaJ!l1s k led.

Ooficja.1n.ej wirey!ty
w Repllfbliioe Kuby, a1
marca br. powTóoil do Irra.Jiu czło
nek Ełi u.ra Polbtyc2llle®o KC PZIPR,
prez.-es Rady Minhsitlrów - Plek
Jaroszewicz.
Na warsza;wsltim lobniskiu Okęcie.
preiniera witali C2llonkowie najwyż
SZY'Ch wi!adiz nartYiinY'Oh i pańl9two
wych: E. Babi.ucih. M. Jagielslci, W.
JarUiZelskli. St.. KowałcrzY'k. T. Wrza,..
szczyik. L. Cegiel®ki, K. Sec<Jmsild,
mi.nister spraw za,giraniicam.ych E,
Wojtaszek.
Obecny był charge d'affaires a.i.
Repu.bliikii Ku.by w Polsce PedJro
Hema.nde.z. Pa.rernte.
Wrarz z p<rezesem Rad'.Y Mliinistrów
~cily do kraju ooo,b y towamysi:ące mu podczas Wrizyty na Kubie.
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POPULIRIY
RZETELNĄ

do krain

przyja:ź.ni

DZIENNIK:

Przywódca
szyi•tów
irań.s~icrh.
ajatollah Chomeini proklamował w
n :oo!1Ji-elę ubw·a.rzen ie rrań&kiei R-epubi;iki Is!am.<;ok ie1. OecY'Zla ta ook>mona wstała w oświ adczeniu Cho.
mei ni e~ nadanym przez · radi.ostac}e Głos Rewolucj i'' . Mu.z.ulm!lńsk i

:zak<>ńezetlllilll

Posiedzenie

PRACĄ"

komi sj i RWPG

g

. 4 z.~i „Q". 18 waków I jak<>$.
liczne d..wlomy i wyróżnJienia
na k.~aJowvch 1Zl,ełda"?11 . a prrzede
wn.vsr.k1m UU1an1e klientów - oto
sta.:i .po.siiad a1nia" sieradzkich Za·
kła .:ów Prz emysłu Dziewiarskiego
,,'i'erpol". Szyte
tu.ta.i
suk;enkń
w-dz1ank'ł
wiatrówki kamiz.elki
swetry p!a.szcze. 11 także ubiocy
dh ni emawlą,t i:a wsze nadą:iają za
osta.tnlm i wska.z.ania.mq miody . 09tat.
Cl.

Ogólnopolskiego Komitetu

I

zylSlkały sobie ta.k wyso.ką maJI"kę.
Od ~o p~ecież. jaki wylron.any
zostanie wzór. 2'8.leży późruiejS1Za
orodukcja.„
Od lewej: SIZWacz.kii - Zofia Cieslałkiewlez, Bozena Si&sia.k, Elżbie-1
ta St>wija.k i technoilog - Danuta
Pliehta.
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Nowyprezyd.oinf Kmga

:~o :!er~~~i~~i:c 7!n!~'&fa~~:1 6!

stikrnt"m . futerkiem i tka.ni.nam; l
<>r az s po-sób wykonania u.biorów ooleg ają cy
na im itacji
robótek l

,,POMYSLNOSC POLSKI, WSZYSTKICH JEJ OBYWATELI, TWORZYMY WSPOLNĄ RZETELNĄ
- POD TAKIM HASŁEM ODBYŁA SIĘ 31 MARCA W WARSZAWIE PLENARNA SESJA
OGOLNOPOLSKIEGO KOMITETU FRONTU JEDNOSCI NAltODU. STALA SIĘ ONA Pl.ASZCZYZ·
NĄ DO OKRESLENIA - NA TLE UBIEGl.OROCZN EGO, WSZECHSTRONNEGO DOROBKU OGNIW
FRONTU - KIERUNKOW I FORM UDZIAl.U SPOŁECZUSTWA W REALIZACJI TEGOROCZ·
NYcu zAoAR zWL\ZANYcH z DALSZYM spor.EczNo-aoSPonAR.CZYM aozwoJEM KRAJU.
PRACĄ"

Obrady o.tworzył oz.lonek Biura I Domańskli-ego>, Józefa
Macicbow·
PoHtycmeg.o KC PZPR. przewodni- skiego, Ja.na Mietlrowskiego_ Sta111iręc-z nyc h .
W Bra=ville zakończy! się w cząey Rady Państiwa. t>rzeworlinii- j słaiwa Mojkowskiego. MieozySrława
Pn~ta wiamy grupę prac()IW,ni- i sob°'tę ra.no III nadz;wyczajny .zjarzd czą.cy OK FJN - Henryk Ja.błoń- . P&wlilwwskiego, Bolesła•Wa Piaisecków wzorc<>wn.i. m.illl. dzięki któ- . Kon.gij.skie'j Pa.rtLi Pracy
(PCT). I sk!i.
' kieg<> i ZbiginieYla Załuskiego,
r ym_ wła śni-e wv1'0by
TeirpoJ.u'' JedY'n·y
kandydat na 'sta.now,!slro
W sesji u.czesotniczyl\: c:ziłonlrowie
Referat „O za<la.n.iach komi-tetów
_..,_.,..
·
"
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·
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·
s·
Pol"t
·
s-•
ta · „. FJN i M-~-"""'~"
·
ka· ów
~~ze-w:'-""''!czą<.'ego t-e1 . 1e"'y.ne1 pa.z;L<tl«'a
~· ycrznego 1
~re na-uu
-:;'"'""'"""'u. mies.z
nc
'!'
tli dz.tała iącej w kraJIU. ollk. De.ms KC PZPR .• Edwa.rd Babiuch, . Jan r<l~U 1979 wy-glłicxsiił Hen.ryik Ja-bronWllłl
Sasso-u·N~-e55<0
zos-tal. wvbraony Szydłak, Jozef Tejchma, ZdZJsław sk!i.
,
I
i
przewodn.iczącym _Komitetru
Cen- Kurowski.
traJnego Koin gijsk[ej Pa["tiii Pracy,
Obecni byli c-z~ie kier<JOW·
OMOW~E~ei'::::i~~ENIA
pi-eizvd·e.ntem r€1J)urbHiki i t)t'Mlie- nicłlw: NK ZSL z wiceprzEl'WOOllli- ,
•
H
I
rem rrz;ąd<tl. ,
ozącym NK - Zlkfsławem TomaDziałalność koli1Uet6w Frontu le•
•
Jednocześnie z}azd !)l)WlZiął decy· \ Iem i CK SD z D!"zewodn.iozącym ~oścł ~arodn 61uty umacnianiu je•
-zję IJI ar~?:to'W'ar.i~t i 13QiSta;ivie«l,\u CK
Tac!'!'!V;'tott· W, Mlyń~kle1n. 1 ł>' §d 1i.'i>lakó,v. Jl!€'n.~cł w umil,„
1 IJ.m. ta•K-ąń oiyla. slę 1>fkjalna, µrizea sąićlem lnooV1<-Ym t>Qli'.n'ZE"dnieZebf'ani chwilą c!srzy u=.ili 1)6.- lwknlu tego eo nam Mz)'ltkhn J!O•
przy jacielska wiiz:vta Jaką zl-OżYl l!iO rm:xyde<nta KOiD!(a.
generała m\ę~ zma.rł'l'Ch w oo,ta.tn im okres.'.e winno być naJdroL~~ - ojczymy,
w Polsce mini.ster spraw zlló{ra.n \cz- Joachima
_ Yhom.bi.OpaITT>ga zia „zaira. \ czl<>ajców Plenum OK FJN, zas,łu- , Jedności w roz;imleruu naszych w.o·
nyeoh So~j a l i.s.t veznei ReTc>u.bI.iikli Ru- dę stanu".
żooyich mlalaC$y si:>:>łecz,nych. Jana "'" qleJ obowiązków, w działaniu
muni.· Stefan Andrei.
„
·
·
·
dla. wspólnego dobra
wskazał
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lakOnczen
. ._ wpDsce
nare1
SA
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W &nia1:1h 27-3tl., Il1a'1"Ca obrado·
wala W'
Pradze
stała
lroimirsija
RWPG d/s orzemYIS~U ledtikiego, :r.
0
udzi ałem delegacji
klrajów l'210!l1kowsklic h tej organiizaeii. Uczest,n,i.
cy _obrad l)t'!reana:ti~i W'Y'llikl
wspóbpracy w dl1Jiedziinie pmemyslu
lekki~ poli~fiCl.Ile>go i obróbkW
drewna o~ przedyskutowali srrereg pr()lblemów 'll'Wliąizanych :r. oinra•
oowaniem dllugofalow~. ldeniinkowe.go oroitramu wspólipr&!Y w
za.k resie z:aSJ)()k<>ienia rac}ooahnP.l!o
za.potrzebowian~a
kJMl.jów RWPG
na 1:-0iwairy PrzemYl'>?awe mall'C1Wej
kon6lUtnpej•i.
Omówiono Pl'O!>OOY'Cle odn>OŚ!liie
współpracy krajów czl.o.nkoiwsk·ioh
w d~ie!Will\acb rozwoju o~etn:Y'\Sht
lekkie.go. obróbki drewna I !)ł'"Ze•
mysłu po.li.~aficro~o w SoclaJn.s„troi:_n_ei_R„epu.--b„1i_ce_w_ietin_amu
__
• __
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M/s A•I sa
• " o z dna
podn1es1on
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1 a. Jabłodskł zaakcentował następ•
nie. te:
I - materialne osiągnięcia poszcze-

li

g6Jnycb. środowisk, dokonane czy~
nem. zbiorowym POd kierownictwem

Ikpoowma~etów

a„n 1 e P• .e racza

~Nk. nabjlerają z1nabcz::_~ia
ącego

c

...,z.

pośrednio wymierna wartość. u mln
zasadzonych drzew i 18 mln krze·

1 bm . wyoobyto w1rak norwesk iego flra.chtoiwea m/s ,,Ais::". klt6ry
13 pai,dzriemika l 978 r. za.t.o.ną.ł w
rejonie 110rl.u w Swrinouj,śc ! u. '!\rwa.
jącra od prawie Dięciu mieS1ięcy akcja llOChnosizenia statku zootala zakończona oowodrr.eniem.
Cały
kadrub mis ..Aisa" wid<i<=nY jest już
~ad
....
PO'W·iei."7lehln1ą
>A"ÓdY.
\
'
„„ .....
liwa:ll'!•ai::;:~-~~"'~~l!?!l!~i==:zi:::i~C9Blll!llllll-•19;111111E•ll'9•11.'111•

w6w - to cenne uzupełnienie nasze·
go zrielonego maJatku, Czyny spole·
czne wartości t3,5 mld sł - to Istot·
ny Wkład w rozwiązywanie bardzo
watnych problemów lokalnfcb, ozna.
· eza to bowiem l,1 t}l5:. km
dróg
'Dai$.Z~ cl „
str. Z)
5

~;~:;i;;ę;::;]::~ ·Surowe sankcje wobec Egiptu •·•··
.
po1ęp 1
al{ty terroru
I
1
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Odkrycie Atlantydy?

PRL ; SRR
Emila Wojtasu.1ka
i Ste,fs na Andir-ei.

g
Rzeczmiik Orga.nizac_ii Wyzwolenia rów.nież, zdan.ięm rzeoz.nik,a OWP ]
o
.';J
Palestyny podał do W>iado.mości. że w:i:-rofanie ka.~italów ze wspó!-nych
konf€1!'e.nicja a~abskicll
m~ni.sków eogi.J)Slk<>-a.rabS1k1ch projektów lrlllWe- 1
al
„
spraw zagra.niczn;rch i 11105podar- stY'C:yinych. OWP u.wa.ża . że k<>ń-1'
•
czydi w Bal!'dardll'Jie poodijęla dec~ję co.wy ~ultat k<:•n:ferencj.j J&'llt ?6która naka7l11Je wmystkim kirajo.m ważnym SIUik!C€SE)m so-1Lda·rn00oi aorab· 1 Paple! J'an Paweł II potępU w l
a,rabsk im zerwaaiJe stOOllltnków dy- skiej.
nied?:lelę akty prz~mocy, dok~nywaplomatyicz.nych z ~i:ptean i J>o mie·
•
•
•
ne przez terrorystow w Rzymie, Lon
si ęcz.n:vm ookresi·e roi:winięc,i-a peldY'!lte. Holandil, HtsZPal!IU I Innych
-""-'·
N
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d
krajach.
_
I
W sobo tę wieczorem rozstrzygn!ę· ne<go b0oj k <>.u
t
giospod.a;rozeg<> .,..,.,,Ja n1""'zie.u1ym J>OIS!<Ą!oLenlll rzą
Zwraeaiąc się do wiernych zgroty zoSlal konkurs piosenki zorganl· muią;cego
również dicislt-arwy l'Qpy izraeLstkli ratytik&W!~l oooa•r_a.tY\Sltycz- 1
_eh na Placu św. Piotra pa-1
zowany orte2 Eurowizję. Zwycięstwo naftowej d[a Egiptu. T-ein ooita.tllli ny układ 00ik-ojowy z Eglipt.-em orae madzony
ple~ powiedzisl, te jest p0 stronie
odntosfa lzr11eL5ka ~rupa .• Mleko
I wn~O\S<elk wi ąże się z za,)lOIWied.z:ią zaa.µrobOOwial wia;ytę
Begi· wszystkich ludzi, którzy tywlą res·
MJód" za plosenkę pt.
„Alleluja". Sa,dr~ta. że Egi,pit będrz..!e spreeda· na w Kai.rize. która premiera
l"OlllJ)OC2lnie się I pekt dla :tycia I jest „głęboko rozDrugie rntej~<'e za .1ęła przedstawiciel- wać ropę z Pó!Jwysipu Synajskiego w
pc>niedzlał-eik. Rzeczmik rzą<ru u- 1 gorycze-ny" tymi aktami_ przemocy.
ka Hiszpanii Betty M!sslego ł 1itwór t:z.~ elOIWJ"
h
n
.
j---",
_
_,
k
.
„Chciałbym - powledztal paple:t „Twoja pi osenka" a trzecie repre_·
.a
1.
7 Y !- się_ , ""'na"' uu s omentowania
wyrazić l(leboką dezaprobatę
dla
zentuj ą ca
Francję
Anne-Marle
W zakres sankx:ji wchodzi zalę- iinfOl'ltll!lC:11 wed:ług których sbrona zbyi jut długiego łańcucha brutalDavid . ktora ~ piew~la piosenkę „J'e· cen•ie wycofania wik1aidów i de.po. egti,J>Ska ba·rdrw niechętnie ~Lta nych zbrodni przeciwko godności i
Radzi„cki statek oceanograficzny WITI.7., :1 którego robiono alję·
stem dzleeklem Słonce".
zytów z banków
eg i,pskich, jiik &i.ę na wizytę Begi-na w EgL'J)Cie. czci człoWieka".
cla legendarnej Atlantydy, sacumowany w porcie lizbońskim.
~~~~~~~~llTElil1!9!1!1!1!!&e!~~=ęa======!eii5!~~~===~===!Ei551!i!====a===:~=a
Z Lizbony nadeszła sensacyjna
laghan miał zapewnfone J>01>1lrcie tyl'ko
wiadomość :
radziecka ekspedycja
pierwszy przeil 55 laty, w 1924 roku.
tia Konsel'Watywna Kanady I Jej leader
306 kolegów I musiał szukać sojuszników
Wybory odbędą się. jak wiadomo. 3 ma·
39-letni Joe Clark. Dlatego właśnie Tru·
Oceanograficzna na statku „Witeż",
wśród małych ugrupowań. takich jak na·
ja, a więc czas na kampanię wyborczą
deau postanowił przeciąć · wszelkie wą·
odkryła w rejonie między Lizboną
cjonaliści szkoccy
czy walijscy, gdyż
jest krótki I należv się liczyć z ol(romna
tpliwoścl co do tego, kto
cieszy się
a Maderą zatopioną Atlantydę.
wcześniej rożpadł się sojusz ,,LL", ~li
jej gwałtownością. Pora teraz na oYła·
większa
-popularnością l ogłosił nowe
Labour and Liberals zawarty w marcu
nie - kto z niej wyjdzie zwycięsko?
Ekspedycja wykonała kilka podwybory na 22 maja.
1917 r.
·
Wśród obserwatorów brytyjskie) sce-ny
Inaaej niż w Anglii. gdzie główna
wodnych zdjęć
:fragmentów
'.!;'en niezwykły alians trwał krótko. bo
politycznej panuje przek>Onanie o nie·
sprawa, to pogarszająca się sytuacja go·
murów i ogromnych schodów.
do maja ubiegłego roku. kiedy to libeuchronnej przeitranej Labour Party l
spodarcza, kwestia numer 1 w kanadyf·
rałowie ogłosili program nie do przy·
przejęciu fotela premiera ptzez oania
skich wyborach będzie jedność te"'o k_r a·
Radziecka wyprawa mogła odkryć
jęcia dla Callaghana i od tego momentu
Thatcher przewodzącą - konserwatystom
„
•
·
jakąś zatopioną wyspę ze śladami
od
t
iU. zagrożona przez separatystyczne ten·
dążylt wraz z Partią Konserwatywną do
cz erec h f u~~ la t •1 cze-ka',ącą ty1ez· na
dencje QuebP.Cu, mo„~ce donrowadzi'ć do
monumentalnej budowli. Na wyobalenill premiera. Udało Im się to wła·
swą wielką szansę.
•
„„
...
śnie w ubleitłą środę I mogli radować się
Jakie są Jej atuty? Tradycyjną kliente·
ro.z.pa~ntęcia się Kanady. Premier tej
brzeżach atlantyckich ' Europy i Pół·
1
razem z reszta opozycji, żę dopięli celę torysów, czyli konserwatystów, stano·
wielkiej bogatej prowincji (główne m ia·
nocnej Afryki istniało wiele stalu.
wi burżuazja
i
drobnomieszczaństwo.
sto to, Montreal) Levesque,
zapowiada
. t I
t
rożytnych cywilizacji, słabo jeszcze
I h • I
l
na
jesień referendum. podezas które"o
Kl
Historia tego fatalnego dla CaUagbana
ien e a
a
n ee ę.n e przy mowała
ludność wypowie się czy Prall(nie
poznanych. Zapewne natrafiono na
00;,.
wszelkie, nieśmiałe zresztą,
dnl·a wykazuje, te walczył on do końca
·
· reformy
s tać
. , w fecl erac. ii kanadyjskiej, czy woli
Ia bo urzystó w 1. pozostame
ames Całlaithan samieszkiwał w
ślady którejś z nich. Miejsce znao orzetrwanie. Najpierw zabezpieczył sie.
Wierna kon·
pojść samodztelną dr<>l!ą . Mieszkańcy
domu przy Downing Street 10,
by wszyscv posłowi· e Jego ft"rt1"I staw1"l1'
serwatystom, ale zła sytuacja gospodar·
Queb
leziska idealnie
odpowiada suge'
""'
cza - spadek wartości funta I bezrobo·
ecu, zwani· f rancuskimi Kanadyjtradycyjnej siedzibie premierów
się w Izbie Gmin wysyłając do nich tzw.
cie (!)C>wyżej 1,5 miliona szukających
stiom Platona, nic więc dziwnego,
czykami z uwagi na język. którym ·się
.
brytyjskich od kwietnia 1978 r.,
„Three line whl.p" czYli zawiadomienia
pracy) może SJ)()Wodować . że także część
posługują na co dzień, skłaniają się do
ezyh 1;1rawle trzy lata. Cieszył się w
że odkrycie skojarzyło się z legenPC>dkreślone trzy razy których nie wol·
bot 'kó
.oderwania od Kanady, z 'P0'1XJStawieniem
świe<'ie opinia „mistrza manewru polity·
dą o Atlantydzie.
no zlekceważyć. Następnie przyrz-ekł po·
ro
1ll
w a 1bo nie będzie w ol!óle gło·
więzów ek-onomiczny<'h.
e!!nego". wytrawnell't> dyplomaty, potra·
słom z Walii. że sprawa p......,.
_ znan1·a od·
sować, albo - poprze Partię Konserwa_.,
k
·--1
tywną w nadziel na Jakaś poprawę. z
Par0&a Liberalna l jej przyw6dca Prefiąccgo z najwlekszycb
tarapatów wy·
sz odowania ~órmkom za choroby zawotakiego wyliczenia wyprowadza się wnio·
mier Trudeau maja nadzieje 7lmienlc te
niPść cało SWIJ 'ikńre. Oczrklwano wlP
dow.e będzie załatwiona W najbliższym
sek 0 minimalnv-<'h szansach Partii Pra·
nastroje w trakcie kampanii wyborczej.
źe takłe w ubi nd:i środe zdob zmobł
czasie,
czym
zyskał
poparcie
trzech
nacy
na
ponowne
zwycięstwo.
Udało
się to w 1988 r., mote udać się,
lhwwać wię't<;11ow . która pozwoli mu oba·
cjonalistów walli.skich.
Wierny Parlil Pracv pozostał TUC
takie Sił nadzieje, raz jeszcze.
łl~ wniosek o wotum nieufności posta·
Wszystko wskazywało na to, ie wy(Trade Union Con"ress) organizacja zr:ze·
w 10:1y prz e~ oon:r.ycj.~ , Stało ~ie jedna !;
K
•
b y o b a Iie• wniosek. Nie"'
a.nada. P....... swej ogromnej . ""Wierz·
s t arczy g łosow.
szająca brytyjskie zwi~-•·1'
zawodowe,
""
inaczej
Callaghan musiał przef:yć
...,....
chni (około ·-.•
9,7 miliona km kwadrato·
s t e tY. złY Ios spłatał Callagha·nowi fida
zapowiadająca rzucenit> na szalę wszy·
)
swą. ••cza rną śro1lę" I podać się do dy·
- w
stkich swych. .,,.,t„z"nych zreszt". ś·-"kó-w
wych • nie jest krajem zbyt ludnym , misji. Przegrał,
. głosowaniu nie wziął udziału 7'1,...... .._
„ <vu
zamieszkują ją zaledwie 23 miliony obyIe t n1 poseł Broughton. kt óry chciał co
finansowych i organizacy1·nych. ale n 1·e
li . :r. czego oonad 27 procent. to wła·
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historii, kobieta-premier.
główn;v1:h parti-i i ugrupowań politycz·
1"0Wlll02llllacme z pow ainiem
na
1 k tórych kandydaci Partii Pracy z regu·
Tak więc premier CaJlaghan onejclzle
akie Pierre Trudeau, mający Jut
nych.
stan01Wisk<> premiera. Jak: s!ę oce.eły przegryWali i w rezultacie. kiedy do·
do hist.orli lako drugi, po Mae Donaldzie, ·
ll·letnl staj Jako premier Kana·
kuje. 2 k:Wietinia zoota.n,ie oo f-orszło do owego
krytycznego 11;łosowania
szef rządu brytyjskiego oblllony przeż
d)", nle jest pewny Jutra, gdyt
mal.nie zatwierdzony przea: pada.
, nad wnioskiPm o wotum zaufania, Cal·
w ot um nleułnn~I. eo stało się po ras
ostro atakuje ro Postępowa Parmeint jaki<> r2lef rr.zą.diu. Pr-eaJ<-(l.ein-
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PONO'WNE ZAPROSZENIE

F.

CASTRO

DO ZŁOŻENIA "'1ZYTY Vv WARSZA\VIE

Komunikat polsk&kubański
(OMÓWIENIE)
a zakonczente oflcjalnej wizyty przyjuint sloUineJ w Repu?Jll..:e
Kuby na zaproszenie I sekretana KC KP Kuby, przewodn!ezą~ego
Rady Państwa i Rady Ministrów :f idela Castro, przez człCtn;..a
Biura Pc1itycznego KC PZPR, prezesa Rady Ministrów - Piotn
Jaroszewicza przyjęty zosta~ wspC.lny komunikat. Podkreśla się w nim
gorące I serdeczne prz yjęcie, z jakim premier I członkowie delegacji
spotkal1 się na zie mi kuh:.r1sklej. Premierzy obu rządów polnfol'mowall
się o sytuacJl pulitycznej 1 gospodarczej w sWY<'h krajach, dokonali przeglądu wzajemnej wsi;ólprnc:v, wymlenib opinie na temat głównych p1 cbli,·
mów m i ęd;.ynarodowych, światowego ruchu komunistycznego i rol»~lnl•
czego oraz ruchów narodowowy~olenczych.
StwlerdzaJac z z1dowole1>lem p0myślny rozwój polsko-kubańskłeJ ""·spoi·
~rac~ we wsz11.stklch dziedzinach. podkreślołl<"! :i:naczenle spotkań Ec..watoa Glerl<a I Fidela Castro dla rozszerzenia stcaunków obu krajów. Oble
s~rony wspolpr.lcować bf;da na rzecz utrwalenia pokoju, postępu spo
łec~ego,
nleza1Pisł.oścl
narodowej I socjalizmu. TrwalĄ 1>".dstaw11 pomysmego rozwoju Polski 1 Kuby są braterskie stosunki z ZSRR I \l.'S;iól
notą państw EOCjbllstyc:mych. Oba kraje bl:dl\ podejmować aktywne dib.łanla •·lużące '>C~łęblaniu odprę:!:enia, nadawaniu mu charaltteru procesu
niE~ -,.·i wracalue go i powszechnego.
remierzy Polski I Kuby p„dkreSllll, że zawatcle radziecko-an.ery.
'c ańs><:le ~" układu w sprawie ograniczenia :ibrojeń strateglcznyc.:i.
· AL'l II wvwa=łoby pozytywny wpływ na atmosferę mięa~yna
rodow~ i perspektywę dal~zycl! rokowan rozbrojeniowych.
Wyrażono tir:zi;kcmanic, t.e pełna I kornp\.~Jcsowa realizacja Aktu Koitc~wego KBWE przyniesie ni!' tylko dalsze korzyści !:urorle lecz wyw1crt~ bę;dzip takżf' pozytywny wpływ na Inne regiony . śwl~ta.
Pols!:a I Kuba µotęclly naoaść Chin na Socjalistyczną Republikę \\.et·
namu 1 stwlerdrUy, te polttyka obecnego ~:lerownlctwa Pelttnu Mii'loWI
poważne z<:;:roże;ile pokoju 1 bezpieczeństwa narodów Azji, Europy I

N

P

świata

W komunlk.~c1e wiele uwagt puświęca się problemom ruchu kra.jów
nie:zaangatowanych, w którym. Kuba odgrywa aktywni\ rolę. Wyrażono
przekonanie, te VI konferencja na szczycie ~zefów państw I rZ11dów tych
krajów. która odbędzie się we wrześniu br w Hawanie, przyczyni "':
do umocnienia tego ruchu I utrwalenia jego jedności.
Polska i Kuba potępl!y polltykę apartheidu Republiki Poludntowej Arryl:I. wyra2ily solldarn'l<ić z krajami frontowymi naratonymt na stał11
agres.1<: ze strony re:!:imów ra•istowsk1'·h, a takte ż afrykańskimi ruchami

nar,.,d 0 \vowvzwoleńC'zv1ni.

odkre•lono ~ e trwały I sprawledllwy pakój na Bliskim Wscho Jz1to
je s~ ln'Jżl!wy wyłącznie w ramFtch rozwiązanie z udziałem ws:rvst·
klch zalnterP...owanych stron, o:tóre nw2g!ędnl wycofanie Izraela
ze Wbzystkich terytoriów arabskich okuoowanvch od t9e'I r. I insza nowanle na!eżnych pr'.IW narodu palcstynsklego, l:icznle z pra\~em
do utworzenia '"ł:isnego nlepodle>(łego państwa.
Z zadow.;.lenl:-m stwierdzono, :/:e wizyta P. Jaroszewicza przyc")'nlla
się do umocnieT"~a pol,'.łębienia więzów miedzy pa1·tiaml, rządami
n"roda?1i obu kra.Jaw wnl«?sła o,yithd d<:> u~ocnienla wspólnoty !ucjallstycznei i Jednoś~1 wszystkJ.Ch sil r1?wolucyinych, anty!mperialistycznj'ch i
oostęp0wych. W imieniu najwyższych władz PRL P Jaroszewicz po'low1ł
zapro.•zenle dla F. Castro Ruz do zł,;:!:enlR wizyty oficjalnej w Poisce
Zapro~zenle zostało przyjęte z zadowoleniem.

P

Omówienie komunikatu o wizvcie

wotum

Andrei

DZIEi
NIESIE
W 92 dniu roku słońce wzeHło o sodz. 8,10, ujdzie saj o
11.11.

lmieni,ny
Dyżurny

Włady~ław

+

synoptyk

w dniu dzlsleJszvm dla t.odzl
pn:ewidujl' nastepujaca poifodę:
1achmurzenie duże, okresami
prselołne opady deszczu, w dzień
większe
pirzejaśnlt"nia.
Temp.
maks. w d&leń 6 st. C. Wiał'1'y
ullłiarkowa.ne

okresamł

dość

południowo

silni! s lllleru·n ków

sachodnleh I za.chod:nleh.
Ciś11.iemłe o god„. 19 wYnosiło
980.~ hPa, C7.Yll 735.5 mm.

Wałniejs1e

rocznice

1951 -

Uruchomienie w FSC
w
Starachowicach
produkcji
samochodów Star-20.

Toka sobie

+

+

obchodzą

FraneLnek,

Sobota. 31 marca
Z talem nteiakłm łnformu1emy,
Godz. 10.45. Przy zbiegu ullc
te zamieszczone w f><>m'Zednim
Dąbrowskiego I Rzgowskiej motorwydanłu
„Dziennika" rewelac1e
niczy
tramwaju 4(1 uderzył w „Zuo 1'1'Ze1śctu K. Deyny do ŁKS
ka" t „Skodę".
Dwie osoby dooraz o „Karnetach Ktbtca ł oraznały w wypadku le~kich obrażen.
cza" Toto-Lotka pow•tai11 !t tylstraty
10 tys. zł.
ko w !maglnac1l redakeu1ne1, w11Godz. 12.20. Na ul . Kaczeńco
wolane; szaleństwem prtmaapriwej
przy ul.
Aleksandrowskiej
itsowym.
Marian B. jadąc „Syreną" spowodował zderzenie z autobusem MPK.
Kierowca doznał złamania żeber.
Straty ok. 10 tys. zł.
Godz. 14.30. Na ul. Pabianic·
kif'j 103 nastąpiło zderzenie
dwu
„Fiatów".
Jeden z prowadzących
mę:!:czyzn przebywa
w
szpit alu.
Straty 50 tys. zł.
Godz. 16.15.
W Emilii Kazimierz A. powotąc wozem konnym
Ł6dzka Gra Liczbowa ,,K.uku- wjechał na torowisko MPK I społec-zka" informuje. że w ane 1145 wodował
zderzenie z· tramwajem.
do
z dnia 1 kwietnia 1979 r. wstały Woźnica przewieziony został
szpitala.
wylosowani' następujące licz.by:
Godz. 18.30. Na ul. Pr:zedzalnla·
I LOSOWANIE
nej 39 Mieczysław O. potrąeony :i:o29
14 - 18 - 24 - 21 - m

myśl

Nigdy nie jest się tak szcsę
ilhvym łub nieszczęśliwym, jak
aoble wyobrażamy,

Uśmiechnij się

+

+

U LOSOWANIE
7 - tł - 18 - 21 - 30
36
i lic21ba dodatkowa do 5, 4 i 3 tra·
fień - 29
m LOSOWANIE - bnpłatne
6 -

13 -

16 -

17 -

Dnia Zł marca 19'f9
przdyws:ey lat 47

S.

ł

r.

zmarła,

..:

(kl.)

ł

P.

ANNA
KOWALSKA

b, Jderownlk działu kadr zarządu
Aptek Województwa Łódzkiego
i pracownik PZF „cetarm" w

CORKA s

Łodzi.

najaerdecmlejne wyrasy
czucia 1 powodu śmierci

dniu :to marca 1979 r.

zmarł,

WIKTOR

współ•

skladaS.
KOLEZANltl I KOLEDZY
11 BIURA PROGRAMOWANIA
l PROJEKTOWANIA ROZWO•
JU LODZI

MĘ:tEM

W dniu 19 marca 1979 roku smart, „.,.etyw•'Sl' lat

ukochańsiry

OJclee, Dziadek l Pradziadek

s.

ZIELIJ\łSKI

długoletni I sastutony pracownik handlu
nieodtałowany lloleca.
Za zaslqt I dslalalność społecEnll odznacŹony Brązowym Jtrzyłem
Zasługi, Odznaką Zasłutonego Pracownika Handlu t Usług, Zasłu·
toneco Działacza Ruchu Spółdzielczego oraz Zlot!\ Odznaki\ ZZPHiS.

Wyrazy 5erdecznego współczucia Rodzinie Zmarłego składają
DYREKCJA., RADA ZAKŁADOWĄ POP PZPR i WSPOŁ
PRACOWNlCY s WSS Ol)DZIAł. SRODMIE9CIB w LODZl

P.

FRANCISZEK GUDAKOWSKI
I rumu1\sklml.

Pogrzeb odbędzie ~ę dnia i kwietnia lir. o 11o4a. li a kaplicy
cmentarza iw. Anny na Zarzewie, o emym sawladamlllf'I pogr11łenl
w smutku
COBKI, STN I llODZINA

li•••••••••••••••ll!„„~la„IC~łę'"'.bo~k"'.l~m""" ·b1'::,"' zawłatlilmła·
W dniu
inuca 1919 'f. smart
nagle, nasz kochany Syn, Ml\i

I WNUltOWIB

ł

przeływszy

s.

my, te dnia 38 marca 1979 reku

zmarła

lat 45

ł P.

ł '·

BOGUSŁAW

HASSAN

KORDULA
PIWNICKA

Pogneb odbędsie si• llula S
kwietnia b!. Q codm, 15 • kaplicy
cmentarza na Kurczakach. Pozo·
staJą w smutku
MATKA, ZONA, SYN I POZO·
STAŁA RODZINA
Prosimy e nieskładanie kondolencJl.

Pogrzeb odbędsle 11, dnia I
kwietnia 'tir. o goda. · tUe na
cmentanu prsy uL S&ell;eclóskiej.
Pogrątona w 1mutku

W dniu l i marca 1119 r.

JtODZINA

zmarł

Dnia •

PC>PZIĘKOW ANIB

Całej

Rodzinie, PnyJaclolom,
znajomym, s11sladom ora1 wszy•
ątklm, któr:zy wsięlł udział w po•
1neble

JANUSZOWI
PODKOWl~SKIEMU
wyri'zy lłęboklego
powodu zconu

wsp6łc11ucla

NATSI
PaZT.JACIELE

1

s. ł '·
ZVGFRVDA ZVGMUNTA
MROZA
terdeel!l)e podzl•kowanle składaJll
ZONA, CORKA, SYN, SYNO•
WA, zu•;C ł WNUCZĘTA

a, nass na.t-

ppłk Wojska Pol11.kiego w stanie •poe~ynku. uczestnłk dw6ch wojen
światowych, '1f5p61organl.ator Armil Polskiej na Wschodzie i zachodzie, odznaczony orderami połsktml, francuskimi, ang·iel1klml

I Ojciec,

w wieku 56 lat

MGR IN:Z.

0.1 CA

I _ DZIENNIK POPULABNY nr 71 19%49)

w

!11••••••/••••••••-• ••••••••••••••••• "I

„

P.

Pogrzeb odbędzie 1tę dnia z kwietnia br. o coda. 1ł • Cerkwi Pra·
wosławnej pniy ul. Piramowicza 12 na Cmentarz Prawosławny przy
ul, TeletonicmeJ ł, o czym zawiadamiają po1rąłenl w smutku

MIROSŁAWA

PAWŁOWI
CHROŚCICKIEMU

.

S.

Tajemnicę
„Tajemniczego hipopotama" będa mieli okasję rozszyfrował najmlodsi miłośnicy tt>atru. ze
spektaklem pod takim właśnlP tyNaczelni! spraw~
wspólczesnąścl
do ł.odzl
Teatr
jest zahamowanie W}'ścigu zbrojeń tułem przybył
Lalek
z Wałhrzycha. Goście 7..aprcI pr2ejście do rzeczywistych lcroków
widowisko
dziś
o
rozbrojentowych. zwłaszcza w dzle- zentują to
dzlnie nukle.a.r nej. Powatrią pr:usz- ęodz. 17.38 ora7 ~ kwietnia o i:odz.
19
I
17.~0
na
Kenie
Teatru
Arlekin.
kodę stanow1ą w dzlahmia państw
1 NATO, dątące do zwlękmenla
(rs)
po- Bilety jeszcze •a.

1 kwietnia
+Niedziela,
Godz. 0.30.
Na skrzytowaniu
ulic
Lutomierska - Sprawiedllwa
Jan G. potrącony został przez „Skodę". Pieszy dozna! złamania nogi.
+ Godz. 20.18. Na ul. Spornej przy
irzpitalu $8mochód „Wołga" potrącił
Michała G. który !loznal eiętkich obrażeń .
Swiadkowle tego wypadku
proszeni 51\ do WKltD MO w Łodzi I
ul. WI. Bytomskiej 60 tel. ns-as.
1
• Godz. 21.15. Na ul. Tatrzańskiej ·
przy ul, 1todakoW$klego prawdopodobnie z autobusu 'IO wypadł pasater
który przl!bywa w szpitalu Swladkowle proszeni są do WKRO MO.

WIERA OUPLICKA

MG& tN:fi. •

- Poal•Uby&my was do aana-orlum, ato ciy wy maclt dośt
9łly, teby 1te leczył? Lepiej, t.eby poJtthal ktoś zdrowszy!

+

z 11,boklm błem 11awladam1amy, te dnia 19 marea tt'f9 roku
smarta nasza ukochana Matka I Babcia

23

Po&neb odbędde się dnia I
kwietnia br. o godz, 1ł na cmen•
tanu hv. Antoniego, o czym z
głębokim talem zawiadamiają PO·
grąten1 w bólu ·
MĄZ, SYN i RODZINA
Prosimy o nieskładanie kondo·
lencJI.

.. .

stal przez samochód osobowy. Pieszego
po opatrzeniu przewieziono
do I . w.
Godz. 19.45. Na ul. Kllińskiego
117 Henryk L. I Wacław lt. weszli
gwałtownie
na jezdnię I potrąceni
zostall przez „:r.astavę". Obaj przebywają w szpitalu. Straty ok.
15
tys. zł.

S.

ł

P.

TEODOR
SIENNICKI

ZONA, IYNOWIB I RODZINA

'f.

smarta

ALFREDA
SIBILSKA

MGR INtTNID

Posnelt odbęcllllle
etę
dnia z
kwietnia br. o cod„ 1ł z kaplicy
cme11tarza rzym.-kat. pny uL
Osrodowej, o czym zawiadamiają
pogrątenl w taloble

marca 1979

prllflływs.,. lat 18, koehana Matka
I Babela

Pllłnełl

odbędzie

•le

4a~ 1

kwietnia hr. o coda. 11 na Cmen·
tarzu Komunalnym na zarzewie
o czym powiadamia
'
RODZINA

międzynarodowym. państwa te będą im'P<>rtować dla potrzeb rybołówstwa technikę, technolo·
gię, fachową kadrę i myśl naukową. Jest więc

kom

\

latach siedemdziesiątych nie udało się doprowadzić do likwidacji lub choćby zmniej·
szenia rozmiarów głodu i niedożywie nla na świecie. W ocenie ek.~pertów · ONZ około
pół miliarda łudzi, to jest 15 proc. ludności globu I 25 proc. populacji krajów' rozwijających się. pozbawionych jest od powledniego pożywienia, bądź cierpi z powodu
głodu, Ogromną spiżarnią, która mogłaby rozwiązać ten problem, są oceany. Rośliny
l zwierzęta zamies.zkującc morsltle głębie zawierają 70 mld ton ciał organicznych. Nie·
stety, obecnie w bih.nsie żywieni-Owym świata tylko niespełna 10 proc. białka pochodzi
I zasobów morskich.
Największe skupienie flory f fauny występuje na wodach płytszych 200-360 m; płytkie wody
szelfowe są teź, Jak dotąd, głównymi terenami eksploatacji rybackiej. Stanowią one tylko dziesiątą. część całej powierzchni oceanu, a dostarczają 90 proc. światowych połowów ryb. Poza strefą
szelfow pojawiają się głównie ryby tuńczykowate, głowonogi oraz niektóre ssaki morskie. Badania
oeeanów podjęte przez naukowców, dad!ą cdpo wiedź na pytanie, co można tam jCSl'lcze łowić
i jakimi metodami.

W

Opracowania FAO, Międzyna.mdowej Organizacji
do spraw Wyżywienia orzy ONZ. SIJU!eruią, że
ogranicwna rola rybołówstwa w zapewnieniu wyżywienia ludzkości wynika nie tyle
:z przeło·
wienia wód - dotvC'Zy ono bowiem tylko niektó·
rych tradycyjnych akwenów i określonych !"at.unków - Ile z ograniczeń technalogicznyth. W cią
gu 20 lat można bv podwoić światqwe połowy bez
szkody dla środowiska. pod warunkiem jednakże
zaanJ?ażawania poszczególnych krajów w rozwój
rybołówstwa Dotyczy to E?łównie krajów Trzeciego Swiata . które brak biał'ka odczuwają najbar·
dziej. Możliwe jest zatem - jak oblicza się - odłowienie w 2000 roku 130 mln ton ryb. a!e wy·
maga to zainwestowania w rybołówstwo 30 mld
dolarów.
W nowej sytuacji na łowiskach, oo wpr<>wadze·
niu 200-milowych stref ekonomicznych. szacuje
się, że 40 pr<>c. powierzchni mórz I oceanów po·
zostawać będzie w ich zasięJ?u. Spowodowało to.
że z jednej strony najbogatsze łowiska :znalazły
się w dyspozycji państw o niewielkich możliwa·
ściacb produkcyjnvch
z drugiej zaś iUrysdykcię
nad tymi wodami sprawują pań9twa wysoko uprzemysłowione .
których zainteresowanie rozwo·
iem rybołówstwa onanicza sie do wybranych J?atunków ryb I organizmów morskich, Jednak w

za.mian :za udostępnienie na odpcwiednich wąrun
kach własnych wód innym krajom. bądź spół·

szansa, by z map połowowych zniknęły białe pla·
my nie wykorzystanych łowisk.
FAO zwraca tak"i:e uwagę na duże potencjalne
rezerwy żywności w postaci gatunków nietrady·
cyjnych, jak kraby, głowonogi czv kryl. Dla przykładu. możliwości pałowowe głowonogów, których
znajomość jest nie wystarczająca. ocenia się od
10-100 mld ton rocznie. Technologia połowów
mniejszych gatunków kalmarów jest z kolei dobrze rozwinięta, ale głównymi ich konsumenta·
mi są obecnie kraje śródziemnomorskie I Japania.
W ostatnich latach podjęto też eksperymentalnE:'
próby eksploatadi ogromnych zasobów kryla. którv . stanowił kiedyś podstawowy pokarm dla wielorybów. Wskutek ich wytępienia wielkie kOJI·
centracje kryla są obecni" na wodach antarktycznych. Ocenia się, że r<>c~ne poło·wv tych racz·

POD
WODĄ
nie jest zresztą wyjątkiem. Wskutek sparaliżowa·
nia komunikacji kolejowej I braku wystarczają
cych zapasów na składach węgla zaczęło brakować wielu dużym przedsiębiorstwom, a nawet

Produkcyjny bilans I k\vartalu

węgla. W kraju będ4cym węglową potęJ?11 nie
może powstawać sytuacja
kiedy :zakłady pracy
gonią resztkami opału i śla do kopalń dramaty•
czne depesze o nadesłanie choćbv jednego wago-

elektrociepłowniom.

J'ak w piosence: ,,J zawsze będzie czego! ci
brak.„" - powiedział prezes Feliks Włodarczyk
na zakończenie rozmowy o sprawach
zakładu.
W styczniu. lutym i początkach marca brakowało
energii elektryczneł i węE!la . Teraz nie można ku•
pić wystarczają<"ej Ilości k11rt()nów i worków fo·
Jiowvch do pakowania ubrań. Nawet kupno tkanin dla pott'zeb or<>dukcji nastręcza trudności;
pierwszeństwo w laoootrzeniu ma przemvsł klu·
czowy. spółdzielczość pracv pożywia się resztka·
mi nie zakupionymi orzez wielkich orc·ducentów.
Odwiedziłem
Spółdzielcze
Zakłady Przemvsłu
O.:izleżowego im. J. Le>warto·wskie!(o w Łodzi.. aby
zapytał! o produkcvjnv bilans T kwartału . XIIJ:
Plenum KC PZPR ~a · naiWllżnie]sze zadanie ro1rn

proc. produkcji powinny stan-:i·wić wyroby
w r gatunku.
Prezes Włodarczyk z długopisem w ręku oblicza. że w I kwartale odb iorcy krai<>wi otrzymali
58 tys sztuk płaszC'Zy męskich i ~urtek, a na
eksport wysłano 21 tys sztuk odzieży. Razem 85
tys. sztuk wyrobów Do wykonania planu I kwar·
talu (90 tys. sztuk) zabraknie więc 5 tys. okryć.
93,5

Tej zimy najpoważnie.lszll przeszkoda w zachowani u rytmiczności produkcji
były drastyczne
ogramczenia w dostawach orądu. W niektóre dni
w Zakładach im. Lewartowskiego pracowano ria
.póło rotach. ponieważ wolno bYło korzystać

Rezultat jest taki. że w Zakładach im. Lewartowskiego zmarnowano 8 tys godzin roboczych.
Tyle trwały postoje w I kwartale - osiem ra:zy
dłużej niż w całym minionym roku. Jeśli weżmie
się pod uwagę ten stracon'!' czas. to prosta staje się odpowiedź . dlacze2,., zakładowym krawcom
:zabrakło do wykon.<tnia olanu I kwartału kilku
tysięcy sztuk okryć Zabrakło chociaż ludzie. aby
odrobić zaległoŚE:'i. pracowali
w wolne soboty.
Również najbliższa wolna sobota
7 kwietnia.
będzie dla wielu
członków
załoogi
normalnym
dniem oracy.
·Wykorzystuje się też inne moili wości.
pracownicy przedłużają pracę . jeśli nie

łeczno-Gospodarczego.

W stvcm1u I lutym. pod·
czas konferencji samorządu robotniczego. został
oo rozpisany na głosy każ.demu orzedsiebiorstwu,
każdej spółdzielni pracy przvpadła część zadań.
trzy pierwsze mlE>Bi11ce. :za nami czwarroku kalendarzowego Zl!odnle z planem
zakłady pracv Powinny zakoi\czyć I kwartał wy·
konaniem 25 proc. swoich rocznvch zadań. Zima
nie szczędziła przemvsłowi kłoPotów. Wskutek
wyłączeń
prądu
i oerturbacji transportowvch
powstały zaledości w pr<'dukdi
Załogi zobowią·
zały się odrobić straty . ooświec i ły na to swój
wolny czas. Na ile Im się to udało?
Minęły
część

Zakłady

im. J, Lewartowskiego należą do naj·
w kraju spółdzielni pracy zarówno pod
W?.l!lęde-m zatrudnienia 1ak t wielkości produkcji. Załoga liczy ponad 1300 osób. W tym roku
ma wypr,odukować 370 tys. !>łas7.CZY męskich i
damskich wartości przeszło pół miliarda złotych.
większych

„.

ko z

połowy zużywanej

tam energii elektrycznej.
Wśród pracujące; na akord załogi powodowało to
niezadowolenie gdyż o przeszło oołowę zmalały
zarobki Część osób nie stosowała się do DOieceń
I mimo zakazu włączała ur:i:ądzenia. aby pracować. Wskutek tego z11kład znacznie przekroczył
limity poboru mocy I kierownictwo będzie musiało tłumaczyć się z powodu tej niesubordynacji.

dzone jakieś stanowisko. np. wskutek choroby ko·
legi. Kierownictwo zakładu przewiduje że dzięki
tym wysiłkom zaległości produkcvjne :zostaną odrobione naJpóżniej w I dekadzie kwietnia. Ograniczenia w dostawach prądu są coraz mnieisze.
życie spółdzielczego krawca za<.'zyna Już chvba to·
czyć się normalnie i można się spodziewać. że
roczny olan zostanie wvkonany.

Równie dokuczliwe były braki pary technologi·
cznej. Jej dostawcą jest „Herbapol", są.siadujący
:z Zakładami im. LPwartowsklego. „Herbapolowi"
rabrakło węgla, nie mógł więe produkować oary '
i sprzedawać jej swojemu sąsiadowi. .,Herbapol"

Ta<k więc po opisie nlewesołych skutków zimy,
kończymy wizytę w iakład:zie akcentem optymi-

stycznym. Nie sposób jednak przej~ć wobec przedstawionych problemów be7 sformułowania choćby
jednego wniosku. Pierwszy dotyczy dystrybucji

DOZORCA ,,POD
Mołna pisae „na okrągłon, te „czysto§e naszych osiedli pozostawia wiele eto tycze•
nia i te nalety sprawe rozwa:lyć I przedyakutowae. Jak równiet wyciągnąć należyte
wnioski w 1tosunku do .•. " Mołna cakłe - f to nam bardziej odpowiada - napbae,
łe w naszych osiedlach I na klatkach &Chodowych Jest zdecydowanie brudno. że my,
mi•szkańcy. jesteśmy IJrudasamt,
te pozwalamy kochanym maleństwom śmiecić ponad
mlare, a dorodneJ młodzłety przestawiać I łamać ławki i zadeptywae r6łe. To WSIZY•
atko prawda. Ale czy cala prawda. Tematem dzisiejszego artykułu Jest &en. kt6ry
• racji zajmowanego etatu powinien sprzątać, czyli gospodarz domu.
.Jaka tn ważna osobistość wykazała szcze16lnle ostro ostatnia zima. Dm:orca, .tako
temat przepłynął szeroką falą przez łamy prasy, nie tylko w notatkach działów mleJlklch, w dowcipach I
anegdotach, ale takłe w publikacjach naJpowałnleJszych tygodników polskich. Tym razem napiszmy o gospndarzu w ogóle. Badania, któryml
dysponujemy, prowadzone były dwa tata. I to ieszcze przed „zlmlł stulecia", Prowadzil Ją zespół z Zakładu Ekouomil Budownictwa I Inwestycji UŁ pod kierunkiem
dr Andrzeja Borowicza, na zlecenie Centralnego Ośrodka Studlalno-Projektowego GosD'>d:,>.rkl MIPS7kanlowP,I CZSBM (z slrd><ibą w Łodzi) a działającym. na
potrzeby całego
kraju. nadania tP. dotyczyły czystości naszych blok6w I łeb otoczenia, a byly analiq
pozornie tylko nieskomplikowanej sprawy, o kt6reJ kałdy z nas ma swoje własne zda·
nie I kałdy oczywiście inne.

adeniami

B

~półdzielnl
wełnę•-.

objęto

pięć

łódzkich

mieszkaniowych: „Ba„Lokatora",
„Polesie",

„Osiedle Młodyrh"
dzlelnlę Mieszkaniową. Z

I

Łódzką Spół·

tych gpółdzie!ni
wybrano 16 budynków I Ich otoczenie.
I zaczęto Im się przyglądać z zegarkiem
i długopisem w ręku.
Chodziło o odpowledt na pytanie, czy
dozorca nalepszy I wzorowy jest w stanie zrobić wszy'ltko tak, jak mu to zalE!<.'a regulamin. Tle potrzebuje czasu by
zadania swoje spełnić.

Zasadniczych różnic pomiędzy pracą
zorcy-mężczyzny a dozorcy-kobiety

donie
stwierdzono
Wiek ma tutaj znaczenie
o tyle,
że młodsi silniejsi pracują
szybciej, ale na krótkim etapie. Starsi
są natomiast solidniejsi ł na dłuższą metę bardziej goJni zaufania.
Badania potwlerdzlzy
(czego należało
się ~podziewać) po pierwsze że
na
ogół ·dozorcy mają pod opieką zbyt duiy rejon działania, niekiedy ten rejon

nu dla ratowania ciągłości produkcji. Wiele orzed·
siębiorstw ma obszP.rne place składowe cóż z
tego, skoro tej zimy wi4;lkszość z nich świeclla
pustkami a transporty tkwiły w zaspach?
Po doświadczeniach tegorocznej zimy trzeba tna•
czej spojrzel! na sprawę zapasów nie tylko wę
ela. ale materiałów i surowców. Zakłady im. Lewartowskiego dzięki temu że miały w magazy•
nie większ11 li~ tkanin. nie tylko ookrvwały
swoje bieżące potrzeby produkcvJne. ale poży.
czyły materiałów dwom Innym spółdzielniom. ra•
tująe ie z zimow:vch tarapatów.
Czy zatem każdy zakład nie powinien sam okre·
ślać swoich potrzeb materiałowy"h I surowcowvcb
i gromadzić takie

tapasy

abv

rytmicznie ora-

cow.ać Przez okr4głv rok? Czy tzw. normatvw11e

w;nało oełne wvkonaniEo "'NaronoweE?·o Planu Spo-

ta

ków mogą wynosić 150 m1n ton. Badania chemiczne ich składu wykazały . że nie ustępują one pod
względem wartości krewetkom. kwalifikując się
do celów konsumpcyjnych i paszowych jako iieł
nowa rtościowy surowiec dla przemysłu rybneg<l.
Jak dotąd. w nie przetworzonej postaci newne ilości
kryla spożywane są w Japonii. w ZSRR i Skan-_
dynawii; pojawiła się już pasta z kryla. przyjęta
z uznaniem orzez konsumentów oonadto użyWa·
ny jest on również do wzbogacania ŻY"WnOŚCI, a
tąkże przetwarza•ny na mączkę I oleje.
Wśród 200 gatunków rekinów znaj<lują się i takie, które nadają sie równie2 do spożyci2. Sa to
kolenie długości o<l 80 do 150 cm i wadze 3,5 do
10 kg. Najcześciej spotyka się fe w strefie umiar·
kowanej i zimnej mórz nółkuli północnel. Koleń
ma smaczne mi~o zawiera)ące do 12 nroc. tłusz
czu. Podwed">:ony przypomina wyglądem I smaki!i'Jll p0!ędwicę. Smalwwite dimia z rekinów j~·
rlvi już m. in. Amervkanie. Duńczycy. AnJ?licy.
Włosi i mieszkańcy RFN. A przecież nie tylko
zwierzęcy no.~iciele białka stanowia ważne fródło
!}Ożywienia. Wodorostv i trawy morskie. jeśli chodzi o :zawartość białka i innych substancji odżywczych, bywają wydajniejsze od pszenicy I ku•
kurvdzy.
Wiodącą rolę wykorzystania zasobów morskich
odgryWa .Taponia. Ogólne wydobycie organizmów
wodnych siega tu obecnie około 11 mln ton. · zaś
r<>czna prod'llkcja hod<"Wlanvch tywych organiz•
m6w - 750 tys. ton. Ponad połowę stanowią w
niej rośliny. brunatnice I glony. resz.ta to ostr:vgi I małże . niektóre ryby morskie. krewetki. śli·
maki. l!ł<>·wonogl I ośmiornice. SoożYcle :zwierząt
wodnych w Jaoonil przekracza 65 kg na osobę w
ciągu roku. Jest to tvle. ile zjada m!esa nrzeciętnv
Euronejczyk czy mieszkaniec Ameryki Północnej.
Swiatowa Produkcia hodowanych or:zez człowie
ka orl!anizmów sięgnęła iuż 6 mln ton w ciągu
roku. Jak się szacuje do roku 1985 uleJ?nle ona
podwojeniu. a do końca naszego stulecia wynie~ie iu7. 30 mln ton Możliwość kontrolowania. ste·
rowania
I
stosunko·w o dokładne!?.o nlanowania
stwarza marikul<tur:ze Pomyślne perspektywv ~ozwoju.
(J. N.)

jest dwa razy większy aniżeli przewiduje regulamin. Okazało się także, że pracom na zewnątrz budynków dozorca poświęca jeśli oczywiście dobrze pracuje - 80 proc. czasu pracy. Na utrzymywanie w C'Zystości wnętrz bloków - zostaje mu zaledwie 20 proc.. czasu.
Gospodarz domu powinien, w myśl regulaminu, 12
razy w roku myć okna
na klatkach schodowych. Może i znalazł
by się w Łodzi jakiś jeden blok, gdzie
się co miesiąc myje okna na klatce schodowej - osobiście w to wątpię. Indagowani „na tę okoliczność" dozorcy przyznają się do mycia- okna 4 razy w roku,
co także wydaje ml się mało pra wdopodobne. Powinni sprzątać chodniki '1 razy
w tygodniu - przyznają się do 6,25 (ten
ułamek, to oczywiście średnia arytmetyczna). Przyznają się do zamiatania klatek schodowych 2,25 w tygodniu (powinni T razy), do mycia zsypów 11 razy · powinni siedem razy w tygodniu. Zaznaczają przy tym, że chcąc spełnić zadania,
musz1& korzystać z pomocy żon I dzieci.

,:zapasy ńie J>OWmny być w <>kresie zim• więk·
sze? Nie opowiadam się tutai l8 chomikowaniem·
niech banki stosują sankcje w orzypadku zal~t(a~
nia jakiegoś surowca czv materiału pr:zez zbvt
długi czas. W każdvm razie sankcje te OO'Winny
być stosowane najpierw w przypadku nadmiernvch
zapasów gotowych wyrobów dopiero ootem - za
zbyt duż.e ilości surowców I mate.rlał6w.
I wreszcie kwestia poruszona na ooczatku artykułu. Czy ' w kraju orowadzącym olanowa gospodarkę producl!'Iltowi zawsze musi czegoś brakować? Nie podejmuję sie da~ w tym· miejscu
wyczerpującej odpowiedzi Mvśle że svtuada nie
zmieni się. dopóki istni"ć beda sorzecznoścl mię
dzy potrzebami rynku a eksportem i dopóki nie
dopracujemy się prawidłowvch bilansów mocy oro·
dukcyjnej kooperantów 1 elektrociepłowni. co pozwoli nam dokładniei olanowa~ zadania.
mENEUSZ KAMPINOWSKI

LUPĄ"

Wiemy jak pracują - nie wiemy jeszcze za ile. Otóż lista płac wykazuje nam
'Średnio powyżej 8 tysięcy złotych miesięcznie. I wykazuje następną nieżycio
wość regulaminu: premia, która powinna
być dowodem uznania za lepszą niż przeciętna pracę,
wchodzi niemal automatycznie w skład każdego wynagrodzenia.
Sporadycznie zdarzają się wypadki potrą
cenia premii. Jest to ułamek procentu.
Premia w ten sposób ustalana (I w tej
wysokośd) nie są to kokosy i ten pieniądz, który by zachęcał - nie ma żad
nego wpływu na jakość pracy.
Spółdzielczy gOSl>Odane domów :- jak

wykazały

badania - trzvmaja się swo;ej Pracy. Niemałe znaczenie ma tutaj
mieszkanie służbowe. ze lrtóre nie ołacl
się czynszu co w orz:rnadku droższvch
mieszkań spółdzlel<.'zycb daje jednak dodatkowo około tvsiaca r.łotvch . Z druJ?!ej
strony okazuje się że w sumach prze·
znaczonych w spółdzlelC'Zoścl na utrzy·
myWanle osiedli I domów w czvstości
ł w oitóle na eksploata'dę zasobów mieszkaniowych.
wvdatkl na gospodarzy
domów stanowla oozycję tak małą że
prawie nlelstotn11. Nasuwa sie tu wniosek, by sumy te zwiekszvć. Zwiększyć
także . należałoby liczbę gospodarzy do·
mów. zmn!ejszafąc rejony Ich działania.
Słowem. stworzyć takle warunki. które
mogłyby być spełnione •. Bo dyktowane
obecnie przekraczają możliwości jednej
osoby.
Qc:zywlkle. cały czas t>lszemy o fu.
dziach. którzy chcą pracować I pracują
przyzwok!e. Nie mamy na mvśli marginesu. który z chwila otrzymania mieszkania służbowego rozgląda się za
czymt ,,lepszym" . . Nie jest to wprawdzie

KTO

ta . praca, o któr11

się zabiega w wydz:la·
zatrudnienia. ale w końcu - ieśli
kierownik osiedla I administracja na•
prawdę dobrze pracują (a mamy takie
osiedla). to tego gospodarza ;r;na.ldą„.
- Dobrze. ale jakie są optymalne możliwości dozorcy? zapytaliśmy dr An·
drzeja Borowicza.

łach

·U

- Badania pracv łCŚdzklch gospodarzy wY·
te . nawet bez klęski tywlołowej na·
si dozorcy nie •a w stanie podoła6 1wolm
zadaniom. Absolutnie zresztą orzn nas nie
przymuszani przyznawali. te nie sl)ełnla.la
warunków regulamlnoWYch. .Jakle 8lł
lch
mołllwoścl? To samo pytanie zadano nam w
Ministerstwie Administracji, Gospodarki Terenowej l Ochrony Srndnwlska. Odpov1lemy
na nie w li etapie naszeł pracy, na ood·
stawie dodatkowych bada6, przedstawlaiae
konkretne wnioski. Trudno powiedzieć. czy
będzie to utrzymanie formy tradycyjnego go·
spodarza, czy zrezygnowanie z tego na korzyś6 wędrujących brygad myjących okna,
omiatających ullce, czy malujących ławki
w ogródkach Jordanowskich. Musieliby posiadać t sprzęt dobry t jakleł zaplecze na
osiedla.
kazały.

Na razie mamy Jeden wniosek OCZYwl·
sty: te natet:v regulamin zbllłyć do tycia,
by mle6 podstawa
tada6 Jego reałlzacjl.
Zbllły6 do :tycia takłe system płac.
Nie
chOdzl tu tyle o wysokoś6 zarobk6w. Ue
o sprawiedliwe wynagradzanie. A takłe o
codzlenl!Jł kontrole pracy, a jak Jest u nas
z kontrolami - wiemy. Albo Jedna goni
drugą, albo dłngo nie ma ładnej."
A. PONIATOWSKA

- W tym roku zabierzemy •I•
ze zdwojoną energią do wiosen·
nych porządków w naszym mte•

łclel
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Miejsce dla kobiety
Prawie połowa spośród 9 mln zamężnych
Hiszpanek pragnie pracować zarobkowo, ale
pracę poza domem zdobyła dotąd tylko co
dziesiąta. 1,5-milionowe bezrobocie w Hiszpanii oraz utrzymujące się w społeczeń
stwie uprzedzenia do pracy kobiet sprawiają, że ich aspiracje zawodowe mają znikome szanse urzeczywistnienia. 4 mln pracujących kobiet, t j. zaledwie 28 proc. ludności aktywnej zawodowo, znajduje zatrudnienie przede wszystkim jako służące w zamoż
niejszych domach, sprzątaczki w przedsię
biorstwach i instytucjach oraz pracownice
handlu, hotelarstwa, zakładów krawieckich,
fryzjerskich itp.
W tym roku kobiety hiszpańskie (52 proc.
ludności) świętowały dzień 8 Marca dopiero
po raz drugi; pierwsze legalne obchody odW Madrycie,
były się w ubiegłym roku.
Barcelonie, Sewilli, Walencji I wielu innych
dużych miastach zwołały one wielkie manifestacje pod hasłem „miejsce pracy dla każ
dej kobiety!". W toku masowych redukcji,
przeprowadzonych w ostatnich lat.ach, pracodawcy zwolnili ponad 400 tys. kobiet, przy
czym „pomocnice domowe" l sprzątaczki nie
mają prawa do zasiłku dla bezrobotnych.
pół
Według danych policji hiszpańskiej,
miliona kobiet znalazło się na tzw. marginesie społecznym (utrzymują się całkowicie
lub częściowo z prostytucji).
Oprócz postulatu jednakowego ustawodawstwa pracy dla mężczyzn I kobiet, uczestniczdomagały się gruntownej
ki demonstracji
rewizji prawa rodzinnego, opartego na Kodeksie Napoleońskim, które daje ojcom wyłączne prawo decydowania o wychowaniu
i wykształceniu dzieci oraz nie uznaje rozwodów.

Minikorespondencja z Anglii

anachronizmów
Jednym z największych
hiszpańskiego ustawodawstwa, jawnie faworyzującego mężczyzn, jest instytucja sepa-

wił ten rodzaj ważnej społecznie informacji
wyłącznie wielonarodowym firmom farmaceutycznym, któ'r e zechcą dostarczyć na ry-

racji, która stanowi swego rodzaju substytut rozwodu. Niezależnie od tego, czy o sekobieta,
parację występuje mężczyzna czy
traci ona niemal automatycznie prawo do
opieki nad dziećmi, jeśli małżonek udowodni jej, że w okresie separacji kontaktowała
się z jakimkolwiek mężczyzną, nie będącym
członkiem najbliższej rodziny.
Ze śledzenia kobiet żyjących w separacji,
którym sąd przyznał opiekę nad dziećmi,

hiszpański któryś ze swych wyrobów.
Spośród postulatów największe szanse relegalizac ji roz wodów.
alizacji ma żądanie
Wokół tego problemu będzie się toczyć zaKortezach hisznowych
w
dyskusja
cięta
w których przewagę nad swym
pańskich,
socjalistami - uzygłównym rywalem partia centroprawicowa,
skała ponownie
Unia Centrum Demokratycznego. Hiszpański
kościół katolicki, który udzielił UCD ak-
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utrzymuje się cała armia prywatnych detektywów.
Tygodniki hiszpańskie opublikowały w odziesiątki artykułów
miesiącach
statnich
gehennę kobiet, walczą
przedstawiających
swych
cych o prawo do wychowywania
dzieci.
Demokratyzacja tycia politycznego po upadku frankistowskiej dyktatury pozwoliła
organizacjom kobiecym rozwinąć spóźnioną
w stosunku do reszty Europy kampanię na
rzecz .J?rawa do planowania rodziny. Rząd
odrzucił jednak propozycje dotyczące propagowania metod zapobiegania ciąży na specjalnych kursach, w radiu i telewizji.
Tak więc - jak stwierdził niedawno madrycki dziennik EL P AIS - rząd pozosta-

Jale wiele europejalclch ato'lic, rozrzeki. Budowę zaczęto
str0C1y Tamizy, gdzie
dzj.ł znałetć można stare za.b:Ytlci architektury. Gdy się tale dobrize tej
architekturze przyjrzeć, Londyn nie
iast tak angielski Jakby na PoZór
s:ę mogło wydawać. Wiele tu śladów
dziedzictwa rzymskiego, wzoz:ów budownictwa włoskiego i francus:kłego.
Początki stolicy sięga ia cesana Klau1
di•usia - 50 ro.k naszej ery właftnle wtedy oo raz p!erwszY Dokazała &ię nazwa Londinium.
terytoriałnie
Mlasto nad Tamizą
Jest obecnie dwukrotnie wieksze od
Nowe.go Jork1.1. a 1u4nościowo z ponad a milionami na.Jety do najwiekszych metropolii świa·ta. Zaobserwowano bardzo charakterystyca:ne zJawl.s.ko. ~e orzy ogólnym roewoJu cama.leje. Ogólna oowierzłości City
chnia tego gl,ganta wynosi 303 km
kw, z czego C ity Uczy zaledwie 2.7
rastał się od
Od północnej

tywnego poparcia w przededniu wyborów,
jest gotów zgodzić się na wprowadzenie z daleko idącymi ograniczeniami - instytt._
cji cywilnych rozwodów, ale w toku kampanii przedwyborczej wezwał katolików, aby
nie głosowali pod żadnym pozorem na partie, które przewidują w swych programach
nawet jeśli
legalizację przerywania ciąży,
to przypadków uzasadnionych
dotyczyłoby
względami społecznymi, zdrowotnymi lub ekonomicznymi.
centroprawicy w wyborach
Zwycięstwo
parlamentarnych na nieokreśloną przyszłość
odsuwa realizację takich dąż€ń pracujących
Hiszpanek, jak tworzenie niemal nie istnietym kraju subwencjonowanych
jących w
przez państwo tanich żłobków, przedszkoli,
Również
dzielnicowych pralni I stołówek.
marzenia 4 mln zamężnych kobiet o „wyjściu z czterech łcian" i podjęciu pracy zawodowej pozostaną więc przez długi czas„.
tylko marzeniami. Mimo iż dla ogromnej
większości spośród nich nie jest to jedynie
kwestia osobistej ambicji, lecz sprawa koM. IKONOWICZ
nieczności.

Londyński

Big Ben.

Korespondencja
z Budapesztu
Mieszkanie to chyba na Wę
grzech najirudnlejszJ do •slągnięcia cel dla młodej ,soby

LONDYN...

usamodzielnić.
się
pragnącej
Oło np. absolwentom wyinycb
uczelni podejmującym pierwszą

przy stosun·
pracę iawodową
kowo niskkb placach łrudno
w krótkim czasie saoszczędzlć
na ukup mieszkania sp6łdziel
czego czy własnościowego. Jui:
w lepszej sytuacji znajduJlt się
wykwalifikowani ro·
młodzi,
botnicy, którzy rozpoc1ynająe
wieku 17-18 lat maw
pracę
jlł większe możliwości zgromadzenia odpowiednich środków,
wcześniej
przypadku
a w
szego założenia rodziny, choz jednym dzieckiem
ciażby
przydział
o
się
ubiegania
narad
puli
z
mieszkań
rodowych, czy też llczy6 Pił
kredytową pomoc pa6stwa.

Jednym z drażliwych problemów francuskiej stolicy jest .ochrona środowiska. Przy czym warto przypomnieć, że Paryż
należy do miast o bat•dzo ubogich zasobach zieleni. Podezas gdy
na jednego mi eszkańca Londynu przypada 9 met rów kwadratowych zieleni, na wiedeńczyka - 25, na warszawiaka - 44, a na
Amerykanina zamieszkującego swą stolicę Waszyngton - aż
50 metrów kwadratowych, paryżanin dysponuje zaledwie 6,9 me_
tram! zieleni. Jeśli zaś wyłączy się z tego dwa największe płuca
m iasta - Lasek Buloński i Lasek Vincennes, t o zostaną już
t ylko bardzo niewielkie tereny zielone, któ re w żadnej mierze
nie są w stanie za spokoić potrzeb mieszkańców.
Opierając się na alarmujących informacjach i danych statystycznych Paryska Pracownia Urbanistyczna przeprowadziła badania stołecznych terenów zielonych i stopnia ich użyteczności.
Badacze zadali sobie trud drobiazgowego prześledzenia około 300
parków, ogrodów i skwerów stolicy, by określić, komu l do
czego one służą. Okazało się, że poza wspomnianymi wyżej dwoma laskami: Bulońskim i Vincennes, będącymi wielkimi terenami leśnymi, reszta obiektów zielonych w mi eście nadaje się
najwyżej na maleńkie spacerki. Dobre to dla staruszki czy dla
matki z dzieckiem w wózku, ale co mają robić dzieci, które już
wyrosły z wózka, a jeszcze nie dorosły do motorowych rajdów
po mieście?

Istnie je jednak oP.romna liczba ludności Paryża zupełnie pozbawiona zieleni. Należy do nich miedzv innvmi 60 tvsięcv
mil"!'zkań ców dzi elnicy międ z y Operą I p1acE>m Reou'>Jik;, 41
tvslęcy paryżan w sek t orze l'E•oile. 50 ty';"cv w dzielnicy
XII, 30 tysięcy w ekskluzyw nej dzielnicv XVI.
Socjolog!C?;Da analiza te.go stanu daje Wyratna wskaz6wkę, te
brakiem terett6w rekreacyjnych sa dzie~i
dntknłrte
w wieku 9-15 lat. Sa one traktowane onez o~6ł sooł e czeństwa lal<o
zło konieczne tylko dlatego. że wyroslv .tut z wieku, w kt6rym
a za male sa .lesz mogły pozostawał. spokojnie w Jednym mlefscu
cze na rozpocz~cle życia bardzie.! statecznego, dt>roslcJto. Ich nieszczęściem Jest pozośtawR11ie « wieku puszC'o.aia balonlków. 1az1y
na wrotkach, zabaw w berka i chowat\et:o. crv w klasy. naś1 a dn 
w:mla tndilln wraz z townrzysz.1 eym1 temu dz;ltlml okrzykami Sluk·
s6w. Mie.lscem Ich zabaw z braku parków I oittod6w. ~dzie tei n:e
siła rzerzy stale ale ulica. Tu z kolei nasą chętnie w!ddane ra:tone s11 nie tylko na poważne nłebezp: eczeństwo. wziąwszy pod
s?„ sznc
uwagę bardzo ruchliwe ulice w Paryżu, lecz także na zresztit - niezadowolenie ze strony klerowc6w samochod6w. Dzie·
cl chcą l muszą wydatkować sw11 nagromadzona energię. lecz iak
to czynić w tym mieście tak bardzo nieprzystosowanym do zaspokajania potrzeb maluch6w1
najb~rdziej

Stolica A.n.glii stała się modnym
nunktem na mapie turystycz.nel awista. W ubiegłym roku znalazła aie w
pierwszej piątce - według oficjalnych statys;tyk - najbardz!ej odwjedzanych miast Europy, w towarzystwie Rzymu, Madrytu. MoakWY. Nic
dziwnego, Malo gdzie Jest zgromadlzotyle
nych tyle skarbów kultury.
ciekawostek I tyle hlstorli. co wła;łnie
tu nad Taml%ą.

Trafalgar Square
Tekst 1

zdjęcia :

R.

Baliński

Mieszltanie naltredqt·
Sil róinorodne formy pomocy
małżeń
młodym
udzielanej
stwom: kredyty bankowe, pospeżyczki pracodawców czy
cjalne dobcje, na1ywane tutaj
Polega ona na
ulgą socjalną.
tym, że budujący - względnie
zakupujący mieszkanie - otrsymuje bezzwrotne odpisanie od
kosztów miesskania - dotację w
za
30 OOO forintów
wysokości
jedno dziecko i 20 OOO ft na osobr, będącą na utrzymaniu.
Tero rodzaju dotacje pań
stwowe mają za cel stymulowanie poliłyki demograficznej;
jeszcze, besdzietnych
młodych
właścicieli zachęcaJ!ł do sałoże
nla rodziny lub jej powiększe
nia. O przyznanie ulgi socjal•
nej mogą się bowiem ubiegać
lub z
małże6stwa bezdzietne
jednym dzieckiem; natomiast w
przypadku posiadania dwojga

== w w

M iniaturowe parki l skwery, jak przy quai Branly, na l'ile
de Cygnes (Wyspie Łabędziej) czy ogrody Tuileries, odwiedzane
są prawie wyłącznie przez starsze kobiety, samotnych mężczyzn,
kobiety ciężarne lub matki z maleńkim! dziećmi. Są to w przeważającej części mieszkańcy danej dzielnicy lub pracownicy
okolicznych biur i urzędów, udając v ~ię na mały spacer w poza~z e obiadowe j. Dla starszvch dzieci "l;e ma · tu miejsca
ldócałyby spokój dorosłych i niemowl'.lt .

l«m lew.

N/~:

www

d1lecl dotację taką otrzymują
W przypadku
automatycznie.
posiadania dwójki dzieci mieszkanie staje się o 60 OOO ft tań·
sze. Młode małżeństwo 1 podję
~ro ,,sobowilłzania" musi się
wywiązać w przypadku jednego dziecka w okresie 3 lat, a
w przypadku dwóch - w okresie 6 lat.
Co się dzieJe kiedy upływa
termin zobowiązania, a dziecka
małże6stw„
Jeżeli
nie ma?
lezaświadczenie
przedstawi
karskie,. że małżonka znajduje
się w ciąży, wówczas urzesuwa
terminu umowy.
się ważność
dziecko adoptowane
Bównit:ż
jego rodziców do
upoważnia
korzystania 1 ulri socjalnej.
Przepisy
cią

11

regulują

dużą

elastycznoś

spr.awę

cofnięcia

ulgi w przypadku stwierdzenia,
nie wywiązało

że małżeństwo
się z podjętego

obowiązku

1
niesależnych.

przyczyn od niego
Wówczas całość ulgi ndzielonej
awansem przenoszona Jest na
kredyt mieszdługoterminowy
kaniowy, bd konieczności wpła
cania jej części w gotówce.
Mimo i:e w ostatnich latach
bu poważnie wzrosły koszty
downictwa mieszkaniowego, róż
norodne kredyty, pożyczki I ulgi stanowią dla młodych mał
żeństw poważną pomoc w zdobyciu samodzielnego rodzinnego
kąta. Z punktu widzenia celów
polityki demograficznej I populacyjnej państwa tego rodzaju przedsięwzięcia również osią
zamierzony skutek, o
gają
czym świadczy prawdziwa obecnie eksplozja przyrostu naZ. C.
turalnego w WBL.

zimy dzieci z dzielnicy Salnt·Paul urządziłv demonstraratuszem, domagając sie miejsca do zabaw. Dochodzi do
tego, te rodzice zabiegają o przekazywanie dzieciom do zabaw terenów zielonych należących - np, do szpitali, z drug!el ;ednak
strony zdarzają sle r6wnlez wypadki anektowania przez orzedsieblorstwa budowlane terenów zabawowych orzeznacz<>nycb dla dzieci, by wznieść na nich bloki mieszkalne.
Ubiegłej
cję przed

~astępca óurmistrza. Pary.że, Jacqueline Nebout, odpowiedzialna za . ochr'?nę srod'?wlska, na zarzuty kierowane pod
a~resem dzieci, Jakoby niszczyły roślinność w mieście odpowiada z .Peł~i~ z_rozumieni~m. sytu.ac~i. iż . na nic nie ';:da się
narzekan!e, Jesl.1 me zapewm się dziee10m 1 młodzieży terenów
rekreacyJnych 1 }abawowych. Trzeba z fazy rozwiązań prowizorycznych .PZ:ZCJSĆ. do fazy konkretnJ:'Ch poczynań inwestycyjny.eh -;- mow1 pam Neb?~t. Jest to Jedyny możliwy kierunek
dz1ałama. St~łeczna admm1stracja zaczyna powoli rozumieć ten
Pierwszych pięć terenów · pod obiekty rekreacvinr
problem.
i zabay.r<_>w~ dla dzieci w.stało w~aśnie zakupionych przez wła
dze nueJ~k1e. . T~~r~y stę w nich rał4: miasteczka dziecięce,
wprawdzie naJczęsc1eJ według amerykanskich recept na Dziki
Zachód! lecz , cóż - taka dziś moda. Ostatni projekt dotyczy
paryskich Hal - ma tam powstać także specjalny teren przeznaczony dla dzieci do zabaw i uprawiania sportów. Ci Francuzi, kt-Orym problem ten od dawna leżał na sercu, naresŻcie
zaczynają oddychać z ulgą. To wprawdzie kropla w morzu
potrzeb, ale już sam fakt, że rozpoczęto konkretne dz1ałania jest krzepiący.

S. D.
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Po tym, jak w roku 1975 Nowy Jork stau progu krachu finansowego, wiadomość o niewypłacalności innego wielkie.~,;
miasta amerykańskiego - Cleveland - nit
wywołała już takiego szoku w USA. Byh
to tylko jeszcze jedna ilustracja paradok·
wielkich
się
rządzenia
salnego systemu
miast amerykańskich or az kryzysu starych
metropolii.
miasto w stanie
Cleveland, największe
Ohio, liczące 625 tys. mieszkańców, w tym
40 proc. Murzynów, stanowiąee też najwiękgrup etnicznych,
szą w USA mieszaninę
przeżywało rozkwit w pierwszej połowie te·
go wieku. Od 20 lat jednak jego glówne
gałęzie przemysłu , m . in. st.a.Iowy, przeży.
wają upadek. Od 1950 roku miasto opuściło
300 tys. mieszkańców , a w ostatnich latach
traci ono rocznie około 15 proc. stanowisk
nął

llllli!piriacy. Jedna na

ł
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ma do·
a jedna na
ków
społecznych,

sześć

chód roczny poniżej 2 tys. dolarów.
ltl
Godzina kryzysu przyszła 1·ankiem
grudnia ub. r., kiedy minął teri;nin spłacE:nia 15,5 mln długów miejskich. Burmistrz
33-letni Denis Kucinich, zapowie·
miasta,
dział zwolnienie od 3 do 5 tys. spośród ogółem 10 tys. pracowników miejskich 1 w
ostatniej nadziei na uniknięcie krachu zwrócil się o pomoc do Bbłego Domu. Jednak
prośba o krótkoterminową pożyczkę z kasy
federalnej została odrzucona.
Na tle sytuacji w Cleveland od Nowe50
odżyło na ratuszach
Jorku po Kalifornię
miejskich widmo kryzysu. WładZe miejskie
zdają sobie sprawę, że o ile cięcia na pro-

żyje tu z za!silł!-~ii:iriaimfły socjalne

w

staną utrzymane, wiele miast straci do•;_
cje i nie będzie mogło związać ko ńca z koiJ
cem. A przecież administracja Cartera SZ'.1·
mnie ogłosi ła tzw. nową politykę wobec
miast, zakładającą utworzenie ltrajow ego
banku, dostarczającego miastom 'liskoprocentowych pożyczek oraz wiele inicjatyw
mających na celu pomoc w przezwyciężeniu kryzysu urbanistycznego. Koszt programu - 200 mln dolarów - określa się kdnak obecnie jako „zbyt wygórowany" i cała „nowa polityka" wydaje się pogrzebana.
Obecnie miasta nie liczą już na owe dodatkowe 200 mln, ale ~ragną jedynie uniknięcia drastycznych cięc w d otychczasowych
dotacjach federalnych.
Badania przeprowadzon e przez Instytut
Brookings typują j11ko następnych ttandydatów do finansow ego krachu .miasta Buffalo.
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APTEK

Apteka nr 47-087, Aleksandr6w,
ul. Kościuszki 6
Apteka na 47-087, Konstant;rn6w
ul Sadowa 10
Apteka nr 47..083, Głowno, 111.
Łowicka

łódzcv

la11reaci
Olimpiady ZSMP

W ZPPasm. „Bonax" roze·
grano w minioną sobotę czwarty już finał wojewódzki Olim·
piady Wiedzy Społeczno·Po!i.ty•
cznej, organizowanej · corocznie
przez ZSMP.
W tegorocznych eliminacjach,
przebiegających

pod

hasłem

.Ojczyzna - Paitriotyun - Socjal izm" i poświęconych 60-le•
Polski,
niepodległości
ciu
w sumie ponad
uczestniczvło
4!1 tys. młodych pracowników
łódzkich

przemvsło·

zakładów

wych. Novwn tegorocznej edycji Olimpiady ZSMP było to,
że w eliminacjach obok człon·
k\}w ZSMP uczestniczyli także
młodzi oracownicy nie będący
jeszcze członkami orit"anizacji
ale traktowani
młod-iieżowej
jako iei przyszli członkowie.
W sobotnim finale uczestni·
czyło w sumie 60 osób, z czego
do finału ustnego zakwaliliko·
walo się f2 uczestników. W rezultacie zaciętej rvwalizacji te·
laureatami woje·
J?orocznymi
Olimpiady
finału
wódzkiego
Społeczno-Politycznej
Wiedzy
ZSMP zostali: I miejsce - Ma·
rek Jabłoński z ŁZPB im. Ob·
II miejsce rońców Pokoju
Jan Komisarczyk -i ZPJ „Brokat". a trzecie - Dagmara Ba·
&orowi~ z ZTK „Teofilów". W
na
drużynowej
klasyfikacji
pierwszym miejscu znalazła się
organizacji
bałuckiej
ekipa
ZSMP przed Widzewem I Sród·
mieściem. Uczestnicy tegorocznego f'.nału wojewódzkiego wy·
kazali się doskonałą znajomo·
ścią historii najnowszej Polski
i socjalistycznego dorobku naszego kraju. Olimpiada Wiedzy
ZSMP
Społeczno· Politycznej
stała się w praktvee jedną ze
skuteczniejszych form ideowego wvchowania młodego ockolenia P'}Jaków w ramach orJ?a·
(er)
nizacjj młodz· "Żowej.

,Dzień wiosennych porządków
Na wiosnę zazwyczaj dok<>nuje
porządków, zarówno tych do·
mcwych. jak i terenów wokół do·
~ów, zakładów pracy i lnstytu·
się

DO SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW,
DO MŁODZIEŻY,
DO SPOŁECZEŃSTWA WOJEWODZTWA
MIEJSKIEGO tóDZKIEGO I

wraca się do wy•
domu; z takim sa·
sprz:ątanego
mym uczuciem prtechadzamy się
po czystych ulicach i parkach,
którego
wchodzimy do ~kładu,
czyste. Potrzeba
l~
otoczenie
pozbycie
chwili jest wiec teraz
miastach,
wszy'Stkich
we
się
miejscowościach i gminach nasze·
go wojewód:ztwa oo:rostałych oo
zimie wszelkich nieczystości oraz
doprowadzenie terenów zfolonych
do właściwego sta·nu.
Przyjemnie

Cen~11c 'Wysoko dotychczasowe społeczne Inicjatywy 1:ałóg pra·
eown•c:rych, organizacji 1>artyjuych, związkowych 1 m.lodzie:towvcłt
oraz admdni1tr&ejl lllO<'Podarczej, kontitetów osloolowych - obwodowych samorządów mieszkańców, Wszystkich środowisk - Pre·
eydium Łódzkiego Kollllitetu Fro.ntu Jedno ści .<arodu 1 Łódzk.Jej
Rady Zwi11zków zawodowych zwracaja się z apelem o podjęcie
ob}·watelskłego czynu społecznego.
Wiosna Ji,st tradycyjnym okresem porządltó•w. Do wylkonania
Jest wiele, ssczególnle wokół ra.kladów pracy, w mlej~u zamieszkaniia, w poprawi„ sta.nu sanitarnego mia!'ł i wsi. upiększaniu
terenów przydomoWych. naprawy dróg I ulic. por20ądlrnwaniu placów zabaw, tl!renów zlekmych, rl!kreacvjnych I sporf\owych.
Cenna Jest lm:tda inlcJatyWa, obywatelska aktywność, konkretne
htalante.
dniem pows-zechnego creynu porząd
Ogłaszamy T lllWietnla br. kowanila.
l'roncle
lesteśmy przekonani, :te społeczei'l.5tw0 skupione we
ledlMlllet Narodu wetmle udział w porządkowaniu naszego woje·
wództwa.
PREZYDIUM
ŁODZKIEGO KOMITETU
l'RONTU JEDNOSCI NARODU

Komiteł
Łódzki
teł
Dlatego
Frontu Jedności Narodu ogłasza
7 kwietnia dniem powneehnego
czynu J)orządkowania wojewódz·
twa. Akcja ta stanie się jednym
pedeimowanego
elementów
z
„Obywatelskieiao Czynu
obecnie
35-lecia PRL".

by zakładowe) oraz inne tereny:
l)ark·i, place zabaw itp, Mło<lzież
szkolna i studencka pracować ~-

'ti
.'.f.

.

~.
f.

'.
•
~·

<

ł
~

TEATRY

dzie WQkół swokh szkół I uczelni
oraz w osiedlach studenckich.
(ms)

wyczulenie na potrzeby niesie·
nia pomocy moralnej ludziom, którzy tego potrzebują, Główną for·
komisji Ila
mą pracv członków
przede wszystkim rozmowy z za·
interesowanymi Pozytywnym ob·
jawem iest to. że ogromna liczba
te rozmowy
na
iapraszanych
przychodzi w umówionych terminach i wvkazuJe chęć poprawv.

kim Jak chuligańs~wo, paseżytnic·
two, alkoholiz.m. w ubiegłym ro·
ku powstały Komisje IndYWidual·
nej Profilaktyki Społeczne-J. ZaJęły się one przywracaniem soołe·
czeństwu ludzi. którzv na skutek
własnej słabości czy uleeaniu ne·
f!atywnym wpł:vwom wchodUI w
kolizJe z prawem.
Obecnie przy komitetach samo·

•
Do tej pory rozmawiano z 2100 ł
osobami w wyniku czego 350 osób ,\ '
z tej licz.by podjęło pracę, 155 - ł
naukę. a 95 rozooczQlo leczenie od·
wykowe.

Dwa suektakle wDomu Środo\\risk
Twórczych

takie komisje. W ich pracach
uczestniczv ponad 300 osób, a sa to
ludzie o wysokich kwalifikacjach
orzede wszystkim
zawodowvch.
prawnicy, lekarze J)e<ia(!Zodzy. Cew po·
umiejętność
chuje ich duża
dejściu do trudnych spraw, a tak-

si ę l)OSiedzenle "
odbędzie
Dziś
Komisji Indywidualne! Profilaktyki Społecznej LK FJN. Dokonana
dotvchczasowych
ocena
zostanie
efe-któw działania i nakreślone za·
I dania na najbliższe miesiące.
(Kas.)

~

Dziś o godz. 18 „Fatalią błazeń
ską" inauguruje swą działalność
dawną

W Klubie Osiedlowym „Karolew"
(ul. Bratysławska! czvnna. j~t do
4 kwietnia wvstawa tabltc informacvinvcb. Zgromad7ono na niej
wzory W"ZVStkich . wew~atr~bl;idz1ew1ęc1u
lnformacl1
kowvch
spółdzielni.

Wypełniane przez zwiedzają•
cych te wystawe ankiety, doma·

dzi•bie Stowarzyszenia „Dom Sro·
'Pwórozvcll" (al. Koś-·1'1\liSZ·

d-Vl„<k
kl 33).

(jb)

•

Zwokandy

kole~um

Pijany za kierownicą
29 J>Qźd:ziernika u:b. roku
skrzńowaniu ul Mickiewicza i

na
al.
jad~ego

Włókniarzv zatrzymano
„Syreną" Knvsztofa Wiśniewskie·
go, Prowadził on samochód. będac
w stanie nietn:eżwym ->raz nie
posiadał przy sebie wymaganych
dokumentów.
Kolegium dis Wykroaet\ Pt'%Y
nac.zel111'.ku diz'iel.no'cy Pol€Sie u!alrrało go grzywna 5 tyis. zł oraz za.
i><>Jazdów
prowad2enia
ka:zem
przez 2 la ta.

I

w.płynie na uzupełnie'llie istnieją·
(ap)
cych luk informacyjnych.

Dyz·ur
poselski·

gają sie przedP wszystkim czytelWe wtorek, 3 kwietnia, w
nych i estetycznych spisów loka·
Zespole Poselskim !ul. Piotr·
torów i krótki"h informacji o naj·
kowska 104) w godz. 10-12 Inważniejszych telefonach . Jak rów·
tere.santów przyjmować będzie
nież nalbliższych punktach usługol)OISeł na Sejm PRL - Jlomaa
wych.
nadzieję. że wystawa -!!.a~owskL
Miejmy
t < 11

Od

z serca ptvnace

Jest to dar
serca płynący. Inicja·
torf,m jest OT ..Cen·
trum" w Łodzi a ws"PÓł·
wojewódzki
organb'!atorami:
koordynacyjny ORMO
zespół
mł<>dzieżY.
i
do spraw dzieci
WS!"'. St>o łem" oddział 11órna
Pafino" . Wspólora~ ZPDz.
nym wvsiłkiem tvch !nstvtucji.
wojeprzy oooarciu władz
wódzkich. 3 kwietnia w sali
,,Bistony" <>d.będxle się ni~
dzienna uroczy~tość. Zapros:zo·
no na nią około 150 gości tewątplłwie

z

członków

samorządów

dziecię

cych dzieci -r oaństwowvch do·
mów dz!e"fta I aktywistów
spółd7!eJni u~zniowskich dziel·
nicy Górna. Spotkają się oni
z orzedstaw1cielRmi władz wo·
jew6dzkid1 '"lr'lz organizatorami
imprezv. 018 32 ~terot 11rzY«o·
mi„~zlt'łnlo·
łowann ksia7„czkl
we 11 p'.'łnvm wkł:itrl!'m. "l k~
DT „Cen·
łeczek ufundowały

,..Pan&rum", 9 ks~teezek no" i 2 kslltłecskl WSS „Spo•
Iem" <1tld:dał Górna.
pierwsze
OT „Centr1.1m" handlowe,
przedsiębiorstwo
które wystąpiło z bogatym l>ro·
gramem obchodów Międzvna·
Il
rodowego Roku Dziecka kwietnia br. rozpoczyna akcję
pod hasłem ,,zajączek - dzieciom". W „Uniwersału" orzy·
atrakcvjnych
gotowano wiele
dla niemowlat S
artykułów
dzieci. Ogł06'ZOllO wielki konna temat
rvsunkowy
kurs
„Zakupy w „Uniwersału". Do
małych
zaproezon<>
udziału
klientów w wieku do lat 12.
a dla autorów najlepszych 6
prac przvieotowano atrakcyjne
nagrodv. Rozstrz~gn!ęc!e konkursu. trwającefo od Il. IV. 4o
20. V. nastąpi Il curWc 3 na
imprezie rozrywkowielkiej
wej. która odbędzie siQ przed
„Uniwersałem".

dziś

!

Dyżury

alonków

KKS
społecznej.

W Urzędzie Miasta (ul. Piotr·
kowska 104 blok "B". l)Okój 518)
w godz. 13-1'7 dyŻurować będzie
człoMk WKXS.
i
dzielnicowych
urzędach
W
miejskłch dyżury odbyWać się bę·

w

następujących

godziruich:

• Bałuty l4-lll,

• G6rna 14-11,
•
•
•
•
•

Polewie 14-17
śródmieście 14-1'7,
Widzew 14-1'7,
Pabianice 13-1'7,
Zgiet'!Z 12-14.

Ilf llUUfłlflllfllf llffllllllllflllll
Międzynarodowego
Z okazji
Dnia Dziecka 1 C?.erwca nasz
towarowy
dom
największy
wprowadzi do sprzedażV wła·

8?Uł

kolekcję

18 zł.

-

handluje się wabyć wyg.tawione
cenniki, W przypadkach. kiedy
pobiPra się ceny detaliczne wv-7..s:ze
od zamieswzonych w cenniku, na·
lci:v kontaktować się z Inspekto·
ratem PIH, tel. 379-24 lub ·z Wo·
jewódzkim Inspektoraftem Kontroli Spol€OZ1nej LRZZ - tel. 387-80.
lk)
Wszędzie, gdzie
rzywami. muszą

Wystawa

Jutro, jak w kaMy wtorek,
będą
przyjmować
interesantów
kontroli
komiitet6w
członkowie

dą

do 12,50 :zł pietruszka 1 kg 1!! zł.
oory 1 k!g 15 zł, seler - za 1 kg

dziecięcą

zap~

jektowaną i:>rzez J)}aatyc?Jki ł
projektarntki .,Uniwersału" Modele uszyte będą w ZPDz. 1 „Pa·
fin.o". Wart;o dodać. że załoita
„Pafino" robowiazała się prze·
uszytych
kazać 2.SOO ubiorów
w czynie społecznym dla pen·
sionarll\18z:V domów dziecka.
WSS z Górnej w swoich
skh~pach torga ni'1tlwała kąciki
z artykułami dla dzieci. Od.była się tri wiosenna spartakia·
da przedszkolaków, a w pr<>·
tramie jest urządzenie wie·
lu clekawyeh konkursów.
Inne zakłady G6rnej i:>rag.ną
także 1>t'%Yłaczvć się do działa·
ma na rzecz dzieci. Np. ZPB
im. t>z!etżyńskiego z dodatkowej !>rodukcjl przekażą tkani·
ny, z ltt6rych będzie można
uszyć dzież dla dzieci z rodzin
zanieclban~h. Pracownicy ZOZ
ofiarownć 10
się
1.0bowiąull
litrów krwi dla Centrum Zdro·
(Kal.)
wia 1>%iecka.

w VIII LO
Z cenną inicjatywą, popula·
osiągnięcia artvstycz·
ryzująca
ne własnych uczniów. wvstą
piło VIII LO im. Adama Asny·
ka (ul. Nowotki 105). W jednej
z sal zgromadzono obrazy i ry·
sunki Mariusza Wilczyńskiego
oraz fotogramy Andrzeja Pu·
łaskiego. W dziale malarskim
zwiedzających
uznaniem
z
spotikały się martwe natury i
charakteryzujące
autoportrety
się ciekawą kompozycją i spra·
wnym warsztateim.
prac A. Pułaskiego,
Wśród
konkursu ,,Lódt w
laureata
slajdach", na uwa,gę zasługują
„Migawki z Rzymu" i l)Ortre·
ty.

Ciekawa Lnicjatywa szkoły 7:
do
się
przyczyni
rozbudzenia uiinteresowań ar·
tystyeznych u=iów.
pewnością

Wkilku zdaniach
wystawy malarstwa
• Otwarcie
Klary Joskowicz dziś o godz. 1?.30
w SDK „Lokator" (ul. Nowopolska
Wystawa będzie czynna w
12/14).
kwietniu w godz. 1~20.
• KD MO Łódź-Polesie posiada
przedmioty pochodzące z włamal'I
dokonanych w dniach lU-22 lutego
br. do samochod{>w dostawczych ty·
pu „żuk", „Nysa" zaparkowanych
przy ul. Piotrkowskiej 96, naprzeciw Klubu MPiK. „Kaskady'", hoteparkingu przed
lu „Swlatowit",
„Un1wersalem", kina „Lutnlau, w
restauracji „Europa" oraz
pobliżu
zaparkowanej przy
do „Syreny"
ul. Moniuszki. Osoby poszkodowane
proszone są o zgłoszenie się w KD
(ul. Kopernika
Łód~-Polesle
MO
29/31) pokój 216 w godz. 8-15, tel.
ze
złożenia
292-22 w. 398) celem
?.nań I rozpoznania 1wojeJ własno
ści.

•

JUNA
- „Gwiezdne wojny"
USA, od lat 12, godz. 10, 12.30,
15, 17 .15, 19.45
IWANOWO - „Gwiezdne woj•
ny" USA, od lat 12, godz. 10,
12.15, 14.30, 17, 19.30
POLONIA - „Bitwa o Midway"
USA, od lat 12, godz. 10, 13,
16, 19
PRZEDWIOSNIE - „Proszę sio
nia" poi. b.o. godz. 12.15, 14
pożąda
„Mroczny przedmiot
nia" fr.-hiszp, od lat 18, godz.
10. 15.30, 17.45, 20
„.Julia" USA od
WŁOKNIARZ lat 15, godz. 10, 12.30, 15, 17.30,
20
WOLNOSC - „Bitwa o Midway"
USA, od lat 12, godz. 10, 13,
16, 19
„Szantaż" ang. od 18
WISŁA godz. 10, 12.15, 15, 17.15, 19.30;
„Con amore" po!.
ZACHĘTA od lat 12, godz. 10, seans 7.amgodz. ·12.15, „Roman I
knlęty
Magda" poi. od lat 18, godz.
15, 17.15, 19.30
nieczynne
ŁOK STUDIO - „Joe Valach!" Wł.-fr.
od lat 18, godz. 15, 1? 15, 19.30
STYLOWY - Tylko dla kin stu·
dyjnych, „Leonor" fr. od lat 18
chińskiego
g. 15 „Zabójstwo
maklera" USA, od lat · 18, g.
17, 19.30
DKM - Kino lluzjon - „W krę
gu zła" godz. 16, 18, 20
KOLEIARZ - nieczynne
GDYNIA - •. Różowe sny" czeski, od lat 15, godz. 12.30, 14.30
„Lady
Pożegnanie z tytułem
Caroline Lamp" ang. od lat 15
!(odz. 10, 17, 19.30
Ml.ODA GWARDIA - „Komisarz
w spódnicy" fr Od lat 15, godz.
10, 15.30, 17.45, 20. Prz1..gląd fil„Sport
p.n.
polskich
mów
„Trzy
charakterów"
szkoła
starty" pol. b.o. godz. 12.15
MUZA - „King Kong" USA od
lat 12 godz. 15 „Gra o jabłko"
ezes. od lat 18, godz. 17.30, 19.30;
fr.
.. Zahaw >< P"
MAJA
od lat 15, godz 15.30. 17.30, .Koniec Imperatora tajgi" radz. od
lat 12, i;odz. 19.30
POKOI - „Narodziny gwia7dv"
USA, od lat 15, godz. 15, 1?.15,
19.30
dziewic"
„Zaułek
ROMA
meksyk. od !at 15, godz. 10, 15,
17.15, 19.30. Przegląd filmów poi
sklch p.n. ..Problemy dnia po•v
.,Chudy i Inni"
szednlego",
poi. od lat 15, godz. 12.15
STOKI - nieczynne
OKA - „W pustyni 1 w puszczy" cz. I, b.o. poi godz. 12.30
„Joe Valach!" wł . od lat 18,
godz. 10, 15
POLESIE - „Hallo Szpicbródka"
pol. od lat 15, godz. 17, 19
POPULARNE - nieczynne
ENERGETYK - „Najpiękniejszy
16.30,
b.o .godz.
koń" radz
wł.„Dzl~wczyna z reklamy"
USA, od lat 18, godz. 18
.• Auto, skrzypce l
HALKA Kleks" radz. b.o. godz. 14.30
„Przełomy Missouri" USA, od
lat 15, godz. 16.30, 19
PIONIER - „Zapis zbrodnł" pol.
od lat 15, godz l~ . „Trzy kobiety" USA od lat lB, godz. 17
•
19.30
BAŁTYK

„

I

nowe cenv na niektóre
warzvwa

Z dniem dzfuiie}szym wchodzi w
nowy cenni·k na niektóre
warzywa i nowalijki, Za 1 kg
o«órków s:Dklarniowych płacimy
120 zł. a za sałatę szklarniową w
7..ależności od wagi główek: 5 zł,
8 zł, 11 zł. 12,50 i 14 zł. Za pę·
czek rzodkiewki (zawierający 10
sztuk) - O zł. Cena 1 kg szczy·
piorku - 100 zł, a pęc7Jka <25 &)
- 4,50 !Zł.
Ze starych warzY'W . zmieniają
ceny: cebula - za 1 ~ od 7,50
życie
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Działania
l\l

103

scena

Informac ja o informac ji
łódzkich

działają

mieszkańców

poezję

i mu·
zyke polska . Założvcielem i kie·
rownlkiem zesoołu jest Krzysztof
Gab.nł, zaś t>ierwszy program o·
partv będzie na sztuce barok<lwej,
Wvstaoia w nim: A. Grzeszczak,
D. Jabłkiewlez, M. Marcbeluk,
J. Nijakowska, E. Podolak, M.
Barbaslt'wiez, K. Galant i D. Ho·
łówko. Rnivserem i chore<>J?rafem
Jest , Włodzimierz Traczewski, a
muzyczne·
aut<''"em oorecowania
l!O K. Galant
Również dzisiaj o godz. 21 Te·
ai~r 77 ,un·vru-ius" wystą-p\ z premierą spektaklu .. Majak". oparte·
go na twórczości Aleksandra Bło·
przedstawienia
Scenariusz
ka.
Andrzej Czerny I
przvgotowali:
Ryszard Bigosińskl, którv też jest
twórca inscl"ni7.acii. Wykonawcami
będą aktorzv : M. Paruzel, B. Pa·
welec, A. Błaszesyk, B. Mróz I
M.
E. O!s•ewskl oorn mm.ycy:
Babart, W. Kądziołka I B. Mucha.
Obydwa teatry wystąpia w sie·
prezentująca

rządu

*

zoo - czynne od godz. 9-19
(kasa do 18) ,
LUNAPARK (ul Konstantynowska 3/5) nieczynny

że

zadaniem komitetów
Ważnym
FJN i samorządów mieszkańców
Je.st m. 1n. kształtowanie prawi·
dłowych stosunków międzyludzkich
i wvchowywanie młodych lu<!Zi w
poszanowaniu prawa i obowiązu·
jących przepisów. Dla Przeciwdzia·
łania negatYWnvm zjawiskom. ta-

Tbe:ltrum Antiquo Modo -

Inf.;_ macja o usługach
398-10
Informacja kolejowa 155·55, 284·69
Informacja PKS1
265-98
Dworzec Centralny
747·20
Dworzec Północny
03
lntormacJa telefoniczna
Komenda Miejska MO
677-22, 292·2!
centrala
Pogotowie ciepłownicze
z>3·11
Pogotowit- drogowe
409·3Z
„Polmozbyt"
Pogotowie Pnergetyczne
Rejon Lódź·PółDOC 334-31, &09·3%
ReJon Lódź-Poiudn. 334-28, 833-38
37-10
Rejon Pabianice
16-3ł-49
Rejon Zgierz
220-89
Rejon oświetlenia ulic
395·85
PogotoW!t> gazowe
07
Pogotowie MO
09
Pogotowie Ratunltowe
os, 666-11, 795•55
Strat Pota.rna
257-71
Pomoc drol!lowa
52-81-10, 706-21
PZMot.
Centrala Informacyjna PKO 731-82
337·37
TELEFON ZAUFANIA
czynny w godz 15-7 rano
dnia
następnego

STUDENCKI TEATR „PSTRĄG"
- godz. 20.45 „Ten"
ARLEKIN (Wólczańska 5) g. 17.30
Gościnne występy PTL z Wał·
brzycha „Tajemniczy hlpopotam0
teatry niec7ynne
Pozostałe

I

społeczeństwu

DYŻURY

WA2NE TELEFONY

•

Przywracani

INFORMACJI
APTEK

DYŻURACH

w Pabianicach udziela Apteka
nr 47-083 ul , ArmLt Czerwonej T,
w Zgierzu udziela Apteka nr
47-080 ul. Dąbrowskiego Ul
w Ozorkowie udziela Apteka
nr 47-092 ul Dzlertyńskte110 a

APEL
DO WSZYSTKICH LUDZI PRACY,

CJI .

prz}'Stąi:>ią
Do sobotniej akcji
administracje domów, ROM wraz
z gospodarzami dgmów. jednostki
gospodarcze zakładów pracy oraz
indywidualni obywatele. Sprzątać
tareny wokół domów
będzie
się
(administracje i ROMl. zakładów
IP!'acy (-O<llpo.\V1ied;z;iaJne za. ti:> slltm-

O

96

R"EKORD - „Mały kslątę" USA
b.o. godz. 15.15, „Trzy rtnl Kon
dora" wl .-USA, od lat 18, g.
17.15, 19.30
SWlT - „Przeciw Kingowi" jug.
b.o. godz. 15, ,,Trzęsienie zie~~~~ USA, od lat 15, godz. 17,

SZPlTAU

POŁOŻNICTWO

Szpital im Kopernika - polot•
nlctwo I ginekologia - dzieln.tca
Górna Por. „K'' ul. az11owska,
Lokatorska, Cieszkowskiego, Od·
Przybyszewskiego. gm.
rzańska
Rzgów oraz ginekologia z dziel·
nicy Polesie ul Fornalskiej
Szpital Im. H. Wolf •· polotnlcLwo i ginekologia - dJ:ielnlce
ul.
Bałuty I Górna. Por. „K"
1
Felińskiego oraz ginekologia
dzielnicy Polesie . Poradnie „K"
ul. Kasprzaka Gdańska.
Szpital im. lordana - polot·
nictwo - dzirlnica Widzew I Po·
lesie oraz z dzielnicy Górna Poradnia „K" ul Tatrzańska
Instytut Poł.·Gin. AM (Sterlin·
ga 13) - polołnlctwo I gineko1o·
efa - dzlelntcd Sr6dmieścle, gm.
erójce oraz ginekologia z dziel·
nlcy Pol-esie Poradnia „K" ul.
1 Maja
Szpital Im. Curle·SkłodowsldeJ
- położnictwo - miasto I gmi·
na Zgierz, Aleksandrów. Ozor·
ków, miasto Konstantynów, gm.
Parzęozew I Andrewol
Szpital im. Marchlewskiego w
Zgierzu - ginekologia - miasto
Aleksandrów,
i gmina Zgierz
Ozorków, miasto Konstantynbw,
oraz
Andrespol
Parzęczew.
gm.
ł..ódt, dzielnica Widzew, z dzlelnlr.y Polesie "Poradnia „K" ul.
Olimpijska t Srebrzvńska.
po•
Szpital w Pabianicach lotnictwo i ginekologia - miasto
I gm. Pabianic<> wraz z por. „K"
w Ksawerowie
połotnl
Szpital tt Gtownle I
ctwo i ginekologia - miasto
gm. Głowno. Stryków, gm. Nowosolna
Chirurgia ogólna - Bałuty - Szpital Im. Pasteura (WiguSzpital im. Barlickiego
ry 19.
codziennie
22)
(Kopciń•klego
dla przychodni rejonowej nr 7
Skłodowskiej-Curie
Szpital Im
(Zgierz, Parzęinewska 35) dla
przychodni rejonowych nr nr
1, 2, 3, S. Szpital Im. Marchlewskiego (Zgierz Dubois l'I),
Ornrków, Aleksandrów, Parzę
im.
Szpital
Górna
czew.
Brudzińskiego (Gosynierów Gdyń
slcich 61). Polesie - Szpital Im
Kopernika (Pabianicka 62). SródSzpital Im. Pasteura
mieścle (Wigury 19). Widzew - Szpital
Im. Sonenberga (Pieniny 30)
Chirurgia urazowa - Szpłtal Im.
Knpernika (Pabian.I cka 62)
Neurochirurgia - Szpital Im.
Barl\ckiego (Kc-pc!ńskiego 22)
Im.
Szpital
Laryngologia
Pirog ' Wa tWńlczań~ka 195)
Im.
Szpital
Okulistyka
El·• ' '' I< 1qu, {Kopclń•k~~o 22)
Chirurgi• I laryneoloe1a dzieIm. Korczaka
Szpital
cięca (ArmU Czerwonej 15)
szczękowo-twarzowa
Chlnug1e
- Szpital Im Ba.rlicklego (Kopclńsk!eg0

22)

Instytut MeToksykologia
dycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia - Poradnia Dermatologiczna (Zakątna 44)
NOCNA
POMOC LEKARSKA
dzielnic
poszczególnych
d.a
czynna c0dziennle w godzinach
od 20--8 tel centramy 666-88 w
Wnjewód.i:kieJ Stacji Pogotowia
Ratunkowego w Łodzi
NOCNA POMOC
PIELĘGNIARSKA

dla poszczególnych dzielnic czynna codziennie w godz. 20-5.
Łódż·Bałutt - zabieg! na miej
scu w Izbie przy jęć Szpitala im.
H. Wolf zgłosien!a na zabiegi w
domu choregr tel 77'1-77
zabieg-i na miejLódź·Górna scu w izbtt> przyję<' Szpitala Im.
Jonschera Szpitala 1m Wł Bru·
zgłoszenia na zabie·
dzlńsktej!n
!li w domu chnregc tel. 408-55
ł.ódż-Pnles1e - zabiegi na mleJ·
scu w izb!~ nr-zy1ęt Szpitala 1m
M. Plr0~01,11,a Szpitala 1m Madu ·
rowicza zgłriszenla na zabiegi w
domu chorego tel. 261-85
ł.ód:t-Sródmieście - zabiegi n•
miejscu w 1zb1p przyJę<' szpitala
Im. L . Pasteur„ zgłoszenia na zabiegi w d ' mu chore110 te! Be4-11
zabiegi na
Łód:t-Wldzew
miejscu w Izbie przyję<' Szp1ta·
la im . 7 . Sonenberga, zgłosze
nia na zab1rg• w domu chorego
tel. 864-11
WOJl>WODZKA STACJA
POGO'l'OWIA RATUNKOWEGO
ut. Sienkiewicza nr 13T,
tel 09

Łódi,

OGOLNOŁOOZKI

PUNKT INFORMAC:YJNY
dotyczący pracy placówek stuł·
by zdrowia - czynny całą dobę
dni tygodnia. tel.

:;~_ 1;-szystkle

·111111111111mm111mnm1111111

SOIUSZ - nieczynne
TATRY - „Na tropie Sokola''
NRD, b.o. godz. 13.45 „Samotny
detektyw McQ" USA od lat 15,
11.45, 15.45, 17.45.
godz. 9.45,
zaml>KF godz. lt.45 seans
knięty

DY~RY

APTEK

Główna 14,

Obr. Stalingradu 15,
Nlclarn1ana 15, Dąbrowskiego 89
Olimpijska 7 a. Lutomierska 1•6 '

...

• m
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Nauka bez tajemnic

Podstawą

Prof. dr Marian Weiss - nazywany powszechnie „Cudotwórcą z
Konstancina" - dowodżi, że osiągnięcia tego przodującego w świe
cie ośrodka opierają się przede wszystkim na umiejętnie stosowanej nowoczesnej technice. Szczególnie ortopedia w ostatnich latach
zyskała sojusznika w technice.
Wykorzystanie zdobyczy elektromyografii umożliwiło wprowadzenie do orto·
pedii protez bioelektry,·znych. W praktyce klinicznej chirurdzy dysponują obec·
nie przy operacjach stawów możliwo

głównym kierundziałalności naukobadania nad florą
I

i

lciem naszej

ściami

wej są
fauną Polski

~hrząszczy
~łodkie wody

zamiesz.kujących

naszel!o kraju.
Drugim ważnym kierunkiem
naszych prac naukowo-badaw·
C'lycb jest ekologia. Są to przede wszystkim prace o charakte·
rze · podstawowym. ale odpc-wiednio wykorzystane.
mogą tez
mieć olbri:ymie znaczenie prak·
tyczne w wielu działach naszej
gospodarki. Przykładem takich
badań są studia nad ekologią
ryb rzecznych a takie badania
w regiooie bełchatowskim, na
Kujawach i w wielu rezerwa•
tach przyrody, których celem
jest dokładne ooznanle i opis
naty roślinnej, a potem oora,-owai!lie mal) roślinności
dla
tych
terenów.
Rejestrujemy
więc stan aktualny i zmiany
tachodzące w struktul"Ze rośli.n·
noścl ood wpłyWem
szeregu
czynników, między innymi po
to. by w przy57.łoścl móc przewidzieć. jak zachowa się roślin·
no.ść pod wpływem
kolejnych
zmian środówiska naturalnego
których nie da s!ę przecież

tytuł

„ Wartości

schorzałych

Kolory

.

1

części

,
1 ultradźwi~ki

mogą być
człowieka

Ciche

wrzeciono
Izł oszczedności
na
I

każdym

środowiska

szczególnie ważne przy złamaniach krę·
gosłupa ..
Zastooowanie nowych elementów me·
chaniczn:vch i napędowych w różnego
rodzaju aparatach ortopedycznych znacz·
nie zwiększyło zakres ich użytkowania.
Wóa.lk1 elektryczne n<>wego typu usamodzielniają ludzi z najcięższymi poraże·
niami. W klinice konstancińskiej obser-

s.ię, że fale
akUstYQl.ale
także
sprzymierzeńcem

po-

aparaty do stabilizacji n6g wykonano w
konstancińskich warsztatach pod klerun·
kiem orof Weissa.
Zespół Kliniki
Rehabilitacji w Kon•
stancinie opracował metodę protezowa·
nia wykonvwanero natvchmiast PO amputacji. feszc-te na stole operacyjnym.
Temu celowi służy proteza, hybrydowa
1
zastę)'.1lljąca kończyny górne (opracował
ją
w poznańskim . ośrodku - zesl>ół
COTM·IOR) oraz konstancińskie i:n-otez.y
modularne kończyn dolnych. W te«i spo•
sób powstała i weszła do praktyki chi·
rurgicznej konstancińska metoda tzw.

mają

niemałą zasługę

'Zakłady

deświad·

czalne przy klinikach i ośrodkach rehabilitacji oraz Centralny Ośrodek Techni·
ki Medycznej. Szczee;6lnie cennym nabyt·
k·iem ortopedii są zestawy przyrządów
rehabilitacyjnych przeznaczone dla lu·
dzi dotknietvch
bezwładem tułowia i
nóg. M. in. stojaki umożliwiają swobodne porusza•nie się chorym. Rewelacyjne

tizjologicmet ampuitacjL

- Dla energetyki operacja taka jest obecnie czymś absolutnie koniecznym. Niedobory mocy. zwłaszcza w okresie ci,,,żklej tf'gorocznej zimy, dały !llę wszystkim odbiorcom ~nt>rgil elektrycznej mocno we 'l:nakl. Tymc~asem
wprowadzają<' czas letni będziemy mogli codziennie, ~
okre«ie wiosny I łata, obniżyć zapotrzebowanie w godzinach wieczornego szczytu o kllka~et, a nawet 1500 megawatów. Jest to tyle, Ile wytwarza jedna duża elek·
trownla.

u operowanych nie można w
dzenia rozpozna~ protezy!
-

Oznacza to ponad trzysta tysięcy ton zaoszczędzonego
Zysk ulegnie zwielokrotnieniu, bo w czasie tym
będzi1>my w stanie przE"prowadzll- niezbędne remonty urządzeń energetycznych. Przed jesienno-zimowym szczytem energetvcy muszą wyremontowal: bloki ci łącznej
mocy ok . l!l tys MW. Naszym zdaniem godzina różnicy
między czasem letnim a zimowym jest obecnie warta
miliardy.
węgla.

Mgr Inż. Bonifacy Szymai\skl - •-ca nacz. dyrektora
dis organizacji ruchu kolejowego w Ministerstwie Komu·
ulk&cji.
- Uznając szczeg61ny Interes energetyki, kt6reJ racje
przy podejmowaniu decyzji w sprawie wprowadzenia
czasu letniego przeważyły, nie możemy pominąć. pro~Ie
mów, jakle w związku z tym w;ynlkają dla całeJ słuzby

~e

że

cho-

Łączmle

mobyczy chirurgii. z tech•
m<ne przynieść dalsze nieoc.zekiwa•
ne efekty - . dowodrzi prof. wet..
niką

przemyśle lekkim groźnym przeciwnikiem
człowieka jest hałas. Fale akustyczhe o dużym na-

tężeniu atakują nie tylko narządy słuchu przędzal
ników i tkaczy. Wieloletnia praca w hałaśliwych
pomieszczeniach powoduje ujemne skutki dla całego
organizmu. $wiadomość tego zagrożenia powoduje,
że w placówkach zaplecza naukowo-badawczego
przewysłu lekkiego od lat prowadzi się prace mają
ce na celu zmniejszenie · hałasu w przędzalniach
i tkalniach.

I

I

kolejowej. Wprowadzenie czasu letniego wiosną l powr6t
do czasu zwykłego zimą oznacza dla nas żmudną pracę konieczność „zgrania"
na nowo ruchu pociągów
międzynarodowych I pociągów komunikacji wewnętrznej,
dalekobieżnej i lokalnej, Przygotowania do tej operacji
podjęliśmy oczywiście odpowiednio wcześniej. I tak w
początkach br. ·wydano tzw. „okólnik , przejścia", kt6ry
szczegółowo reguluje ruch pociąg6w pasaierskleb i towarowych w noc przejściową z czasu zimowego na letni.
Podjęte odpowiednio wcześniej

przygotowania organiw tych

pozwolą zminimalizować zakł6cenla ruchu
:lecydujących dla całej operacji momentach.

7.acyjne

Jęj usł(]SOWanl•

np. przy amputacji podudzia SPr11wia.

W pracach tych uczestniczyli
pracownicy Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
inż. Zbigniew Krogulski 1 barwnik6w uzysku)e aię t~n ~am
w Warszawie:
mgr inż. Janusa iŁoziński,
inż. Zygmunt Toczyski.
efekt, albo przy teJ samej 1lośc1 ,
bardziej intensywne wybarwienie.
W łódzkim ośrodku, w ktorym
narodziła się idea,
oprócz dr M.
- Jakie konyiei tła •astosewaMelaniuka
duży
wkład
pracy nie pomysłu w skali prsemysło
wniósł doc. Stefan Paliga z Zakła- wej?
d~ Wykończalnictwa. We ~szyst_ Pierwsza korzyść to większa
kich etapach prac brał udział za- wydajność barwników. W przemystępcł! dyrektora do spr!lw badań śle bawełnianym po zastosowaniu
technicznych I technolog1cznycb - ultradźwięków koszty barwienia,
doc.
dr
Int.
WŁODZJI\UERZ licząc bardzo oględnie zmaleją o
SZCZEPANIAK._ ~tórego pop~oi.i· l2 mln zł w ciągu roku. Alę oa}lł.śmy <? wyjaś11:1enie metody 1 O;- \ważniejszych korzyści należy ukreśleme spodz1ewa11:ych korzyści. patrywać w poprawie jakości wy- Idea zastosowania ultr~dżw1ę- rob6w. zmniejszy się bowiem Ilość
k~w w procesach t~chnolog1cznvch tkanin źle wybarwionych, z planie jest . nowa mfor.muje W· mami a więc gorszego gatunku.
Szczepaniak. Stosuje się je jako j
'
nośniki energii
do rozpraszania
- Urządzenie sosłałe Hprojekłosubstancji płynnych. Pr6by wyko· wane. Trzeba teru snaleź6 proda·
rzystania ultradźwięków w proce- centa...
sach wł6kiennlczycb
p:owadzone
Zadanie to
powierzyliśmy
były od da"fna, z tym, ze wytwo- Przedsiębiorstwu Wdrażania
Por~na energia. była rozpraszana w slępu Technicznego ,,Posteor" we
d~zej objętości roztworów. Nowo- Wrocławiu. Urządzenie zalnstalośc1ą
naszego opraco~:i.nla jest wane zostanie w zakładach baweł
skoncentro:wanle energu fal W nianych w Bielawie. Nowa techn!·
~ drobnej wiązce.
ka - jeśli tam się S!)rawdzi ~
- W jakiej fazie znajduj!\ się mzpowszechniona zostanie w całej
,.. prace?
branży.
Przedsięwzięcie finanso- Zbudowane zostało prototypo- wane jest !)rzez
Zjednoczenie
I we urządzenie doświadczalne, na Przemysłu Bawełnianego w l.od'!:I.
lir< którym sprawdzono główne załr>- Prace badawcze
kosztują dotych<
CJ żenla technologiczne.
Doświadcw- czas około 3 mln zł. Koszt całego
nie wykazały . że można uzyskać przedsięwzięcia nie powinien przeto czego się spodziewaliśmy. Dzia· kroczy(: 5 mln zł, a jak już ws!)Ołanie polega
na bardzo równo- mniałem, tylko na samych barwnimiernym rozprowadzeniu I nan!e- kach branża zaoszczęrltl rocznie co
sienlu barwników na włókno. Z najmniej 12 mln zł. Zatem koszty
tym zawsze był duży kłopot, bo prac badawczych
r.wrócą się w
włókno zawiera trudne do usunię· czasie niespełna 6 miesięcy.
efa
zanieczyszczenia.
Przeszkadzają
,Predom·Zelmer" w Rzeszo.vie to znany na naszym rynku p!'odu
one w barwieniu, J)owodując plaDoc. dr łnł. W. SZCZEPANIAK
'cent zmechanizowanego sprzętu domowego. Stąd pochodzą odku·
my.
Ultradźwięki
eliminują
tę poinformował nas o Innych bada·
nacze roboty, mikserv. O!;tatnlo uruchomiono w zakładach oro·
trudność,
Idealnie rozprowadzają
dukcJe nowych wyrobów opra~owany~h przez własny ośr'>dek b~ ·
barwniki, farbując tkaninę równo- nlacb ośrodka, maJl\cych na cela
dawczo m.iwojowy. Sa to m. in. odkurzacz samochodowy, nowo·
czesnv Mbot kuchenny I ell'ktryc:ma maszynka do mielenia mh;•a.
miernie,
głęboko
i intensywni!!. 11grani~enie balasa w fabrykach,
wyposażona takh w szatkownicę do sałatek l ucierania jarzyn.
Przy zastosowaniu mniejszej ilości które nłezaldnle o4 poprawy wa•

1 kwietnia o godz. 1.00 przesunęliśmy wskaz6wki zegarków o jedną godzinę do przodu. Przez następne pół
roku obowiązywać więc będzie w Polsce tzw. czas letni.
O znal"zcniu tej operacji m6wlą:
Mgr lnł.. Jeny Bekker - dyrektor ds ruchu Pań
shvowej Dyspcnycjl Mocy,
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ciężko

W

i sJ.uii:yć mu w pracy.
W Centrafoym Ośrodku Ba,dawczo·
RoowoJowym Przemysłu Bawełnia
nego w Lodzi, kitóry ma zmacmne osiągnięcia
w zwa.lc=iu halasu.
na.rodziła
się idea
w:Y'~QI'Zyst8i!lła
nieuchwytnych dla u.cha fal - wltra.dźwięków. Autorem
pomy&lu i
inicjatorem przeds 1 ę~ięcia. którego celem iest wvkonzystaatie lllLtra·
dźwięków w procesach
bar'Wienia
tkan!in jest dr Ma.rian Melaniuk.

CZ AS LE TN I

DZIENłllK

chłopaka

Pomoc ludz!om poszkodo wanym

metrze tkaniny

pnyrodniczego dorzecza Pllicv
i iagadnienia jego ochrony" i
oprócz tego. że ma wielkie z.naczeniP właśnie dla ochrony śro
dowiska, to może byE r6wnle7
7 now<Jdze-nlem
w:vkorzvstanv
w realrncjl uro.-ramu „Wisła„.
Czy betl7ie? - Na to nlP. ma·
my Ju7 wpłvwu.
Chclałbvm też POWif'dzieE o
k ilku opracowaniach dla potrzeb planowania pn:estrzennego miast. a konkretnie: ł.owl·
cza, Sieradza, Zduńskiej Woli
I Skierniewic. Opracowanie takle zawiera szczel(6łową mapę
:-oślinności danego terenu mapę
·o.~linno~; potencjalnej (takiej.
jaka byłaby
bez Ingerencji
clłowieka) oraz wyniki
badań
różnvch siedlisk
roślinności ze
wskazaniem. jakle byłoby łeb
'1~ ilf'>:lS'i'e wvkorzystanie.
W l)PWnvm zakresie zajmuje·
my się również
antropn,Jogią
-.ra1 bioloe!ą PWolucvina Są to
bada.n!a ooświęoone zdolności
prz:vstosowania się człowieka do
różnvch warunków,
a
takżE'
wołvwowi środowiska na funk·
:jO.nowanłe jego organi-zmu. 1
tak na orzvkład badamy wt>ływ
nerokn r(lZumia.nel?o środowiska
7 l'lmiP.~1kiw11nego
i>rzed czło
w· eka na orzestrzeni wlek6w
na budowe układu kostn~o. z
kt6reg;o odczvtaf można mię·
1zv 'nnvmi stan ~!)O<larki w
danvm okresie.
mieszanie się
lucłn~
miejscowej z napłv
w()wą ooziom ówczesi!le.go tec-zn ictwa I~.
(płom)

I

młodego

WLÓDZKIC PRACOWNIACH BADAWCZVCH
Okaz.uje

uniknąć.

W roku ubiegłym ukazał się
VI t<>m ,Studiów Ośrodka Dokumenta-cji Fitograficznej PAN
w Krakowie" w kt6rym pracownicy naszej!'o i.nstvtutu mają
znaczny ndział. Tom ten nosi

zastąpienia

sztucznymi z nowvch metali i tworzyw.
Wprowadzenie na sale operacyJn·e kabin
sterylnych,
skonstruowanych
według
koncepcji
konstancińskiej
rozwiązuje
problem absolutnej aseotvki w czasie
zabiegów chirurgicznych. Traumatologia
odrzuca obecnie f!ipg i wyciągi na rzecz
unieruchamiania wrwnętrznego przy po·
mocy grotów i drutów wprowadzanych
do kości: ta met<Jda - doskonalona przez
techników
polskich . szw:iicarskich
i
franeuskich - skraca czas leczenia i rehabilitadl. Wielkim osiągnięciem polskiej
chirurgii jest wnrowadzanie miejscowe·
go dozowania antvhiotvków dJO leczenia
infekcji kostnych przy użyciu przyrzą
du sterowanel!o elektronicznie.
Jeszcze Jednym przykładem mogą być
csiągnięcia w leczeniu skrzyWień krę
gosłupa. tak zwanv gorset ortopedyczny
zdobył już światową sławę. Lóżka ste·

- informuje dy·
rektor Instytutu Biologii Srodow;skowej Uniwersytetu L6dz·
kiego. doc. dr hab.
Romuald
Oląc-z;ek, Jeśli chodzi o florę, to zajmujemy się ostatnio
głównie grzybami
kapeluszo·
wymi i glonami. Przygotowuje
się też monografię flory słod ·
kowcdnej Europy. która
w
formie książkowt>j wydana zostanie w RFN. Mówiąc zaś o
faunie,
warto
wspomnieć o
orzygotowanym
przy na.<;"Lym
udziale t już wydanym X tomie .Fauny sł<Xlkowodnej Pol·
ski" gdzie
jest
pełny opis

rowane elektrycznie (opracowania pol·
skie i angi elskie) usprawniają pielęgna
cję ludzi z uszkodzeniami centralnego
układu nerwowego: pacjenta na takim
łóżku można ustawiać niemal w dowolnym położeniu, bez ruszania, co jest

wowałem

szkodowa nef!o po wvpadku, pozbawionego obu n6g i ręki. 1ak sprawnie ooru·
szał się
po korytarzat!h samodzielnie
manipulując wózkiem. Rewelacją stał Jię
wózek sterowany językiE"m! Zastosowa·
nie elektroniki na użvtek ludzi z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego uchodzi w świecie za polską specjal·
ność. Nowoczesna technika oomal!a im
wykonywa(: POdstawowe cz.ynnoścl. czę·
ściowo uniezależniając :eh od otoczenia.
W ostatnich latacb :lastąpił w Polsce
znaczny rozwój neuroortopedii, w czym

Ppłk 400. dr hab. med. Krzysztof Kwareoki z Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej.
- Jak wpływa zmiana czasu o jednll godzinę na orp~izm ludzki?

· ·Na uzyskanie zgodności wewnętrznego czasu biologicznego człowieka z lokalnym czasem astronomicznym wystarczą 3-4 dni. W tym czasie mogą występować zaburzenia układu pokarmowego, pogarsza się też jakość
pracy umysłowej. Chciałbym jednak rozproszyć ewentualne obawy, że wprowadzenie czasu letniego mote wywrzeć niekorzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu.
W tym przypadku chodzi przecież tylko o jedną godzinę. Nasze organizmy przystosują się do nowych warunków już w drugim dniu po zmianie; co najwyżej u os6b
szczeg6lnie wrażliwych mogą wystąpić przejściowe zaburzenia snu. Będzie to jednak związane z dotychczasowymi przyzwyczajenlarn l.
Notował:

M.

Złach

runków pracy powinny 'rsynleU
Ucsone w złotówka.eh korzyści.
- W ośrodku pracujemy teraz
nad •ograniczeniem hałasu ~u~
wrzecionowych. Wydaje 11ę, ze
pracują one ciszej niż krosna, al1t
aą to pozory: Powstający w p~
dżalniach hałas jest dla włóknia
rzy równie uciążliwy. Nasze bada·
nia idą w dwóch kierunkach. Po
pierwsze chodzi o Izolowanie maszyn
przez zastosowanie specjalnych obudów na najgłośniej pracujące części, po drugie - o skonstruowanie elementów odznaczają•
cych się mniej hałaśliwą pracą.
- Ponieważ podstawowym tródłem hałasu w przędzarkach są ło
żyska
wrzecion, powstała
idea
skonstruowania wrzeciona,
ktćre
kręciłoby się nie na łożyskach, ale
przy pomocy tzw. poduszki
powietrznej. Nasza inicjątywę podji:li pracownicy
instytutu Maszyn
Frzepływowych Politechniki Łódz
kiej: dr Wojei.ecb DróHł, mgr inż.
Zbigniew Katanf'cki I inż. Andrsej
Siwek. Pracami kierował doc. dr
inż. Jan Krysiński. W Politechnice
Łódzkiej
skonstruowano wrzeciono, w którym w miejsl;!acb trą•
cych zam\est ol\wy i smarów znaj•
duje się spreżone powietrze.
Na iwiecie istniały wcześnie!
podobne urządzenia, oryfinalność
naszego ~lega na tym, ie spręża
ono powietrze samoczvnnie i nie
wymaga dodatkowvcb urządzeń w
postaci lł\>rężarek, przewodów der
prowadz&Jących
sprężone
powietrze Itp.
Wrzeciono samoczynnie czerpie
powietrze, spręża je I rozprowadza między części trące.
Można
powiedzieć. że jest to rewelacja na
skalę światową. Wynalazkiem la•
interesowany jest !)roducent maszyn włókienniczych bielska
„Befama", kt6ra zajmie się wyprodukowaniem tzw: informacyjnej partii wrzecion. Prototyp został sprawdzony w naszym ośrod·
ku.
- O Ile •mniejsza 1ię 1>0słom
balasa przy 1astoaowanlu nowege
rodsaju wrzeciona?
- Trudno to na razie określiE.
Zastosowanie
nowego
rodzaju
wrzeciona niezależnie od obniżenia
poziomu hałasu przyniesie znacz·
ne obniżenie kosztów produkcji.
Stosowane w maszynach przędzal
niczych łożyska kulkowe są wy•
twarzane z drogich
materiałów.
Dzięki zastosowaniu poduszki powietrznej wyeliminowane zostaną
z maszyn te kosztowne c:zęłcl. W
dodatku materiały stosowane 'do
produkcji nowego wrzeciona
są
szerpko dostępne
na krajowym
rynku J nie trzeba ·będzie uciekać
się do kosztownego Importu.
Podaliśmy

•

•

•

tylko dwa wybrane
przykłady z prac naukowo-badawczych Centralnego Ośrodka Ba·
dawczo-R<nwo:low ego
Przemysłu
Bawełniane10. Zatrudnia on ponatł
950 pracowników, z których 160
zajmuje się badaniami. Dysponuje
rozbudowanym ośrodkiem obliczeniowym, biurem studl6w I projek•
towanla.
dużymi oddziałami doświadczalnymi.
Jego działalność
ściśle związana jest z potrzebami
I planami przemysłu bawełnlan~
go.
Efekty prac badawczych tej
placówki uzyskane w wyniku zastosowania opraoowa6 w przemyśle, wynasza za rok ubiegły OOO
milionów zł. Przemysł bawełniany
produkuje rocznie 900 mln metrów
tkanin. Oznacza to, że dzięki pracy COBRPB w prildukcjl tkanin
zaoszczędzono w ub. roku
jedną
złot6wkę na każdym metrze tkaniny. Jest to bardzo wymowne porównanie.

JBENBtJSZ KAMPINOWSKI

Tłum.

a.

- Proszę panów. tak właśnie myślałem. Według wszelkiel[o
prawdopodobieflstwa, zakładnicy znajdują sie. wraz z iednym
co najmniej uzbrojonym i:><>rvwaczem w opancerzonym samochodzie do przewożenia pien'edzy firmv .Armoured--Car-Coroo
ratłon", znaki rejestracyjne F- SH 489 Pojazd został wynaJęty dziś rano 1>rzez „Bank Finansowy i Pożyczkowy'' i odebrany przez człowieka. którego rysopis wskazuje na Frnnza
Jaczka. Samochód krażv gdzieś zapewne w ruchu uliczn.Ym i
nikt nie zwraca nań uwagi, gdyż takie wozy należą dziś do
norm.ilneJ?o krajobrazu ulicy. Już wówczas Jaczek prób. wal
dokonać skoku na transport pieniędzy i fakt ten musiał mu
nasunąć myśl wykorzystania. b.k' ego sameJ?o wozu do porw<.n1a
7akładników W tel chwili nic mam już najmniejszych wątµli
wości - - to jego robota!
Mało kto zwrócił uwagę na to, że w tej chwili wszedł uv
gabinetu także Nossing w towarzystwie dr Sommera. Tclcfo·
nicznie został ściągnięty z myśliwski e j rezydencji w Hun~riick.
Przysłuchiwał sie ostatnim słowom .kchnera.
- Wynajęty dziś rano przez „Bank Finansowy i Pożyczko
wy" - wtracił. - Jak m a m to rozumieć. proszę panów?
Qu~s w treściwym skróciC' zreferował Noss in~owi przeb1e~
wyd:i:-zeń N=ing rozsiadl się położvwszy na kolanach al:.t~>w

Jarski
· (c) Rowohlt Taschenbuch Verl3.2 GmbH Reinbek
b. Hamburg 1975,

u.il. •• V dwóch punktO:w s ~~ł>„ i •. A „. _
na terenie Frankfurtu i sprawdzi, czy na dziś
wypaJmowały en„ opaucer zon~ samochody , dia keg<;,
.I! unkcJvllanusz zniknął, żeby zatelefonować z sekre>tariatu.
przedstawiciel ministerstwa
Sztabem kryzysowym kierował
spraw wewnętrznych. Przedstawicielem tym był wiceministe<"
Mackert, zagorzały socjaldemokraia. mający mocno ustalone oogJądy prawne i etyczne, do tego czasu nie uwikłany jeszcze
w jakikolwiek skandal kcrupcvjny, Tera.,; ziwracał .sie on d:i
Jo..:lmera:
- Czy jest pan pewien, że mamy do czynienia z Jaczkiem?
Nazwisko Franza Jaczka wciaż jeszcze było dla wiceministra
pojęciem niezbyt określonym.
- O tyle o ile można b>·ć pewnym przez telefon - od.powie<tział Jocbner. - Nie czułem, by świerzbiły mnie palce, jalt
to b)rwało zwykle, gdy siedzi:lłem napn:eeiwko niego. Może to
sprawa telefon·u/ Jeże! k'<lnak z n'm mamv do czynienia, t:.>
nie S4 żarty. W.tedy widziałem trupy. Wspólnika z jego twa,·zą zapadniętą w 1I1vk•a. leśna ziem.c oraz kier,.wcę. zas~~~c
lonego w samochodzie. Te·n facet nie lęka sie krwi. to jedno
m-.gę panu. wwiedzif.Ć!
Wiceminister orzez chwile milczał.
- Jeszcze niczego nie obiecywaliśmy - powiedział z waha·
niem.
oświadczył
- Co do tego jesteśmy absoLutnie zgodl!li dr Oberbriickuer. - Jako przedstawiciele władz, nie możemy
mieć Jakichkolwiek moralnvch zobowiązań wobec szantażvstow,
proszę panów. Jak panowie wiedzą mv jesteśmy odJ)OWiedzial,i ta każde złamanie słowa. za każdy oodst1m. za każdv fortel.
W zasadzie z górv musimy to sobie uświadomić.
- Na tyle. na ile ch.::e oan także cdp ·wiadać za skutki sprecyzował dość złośliwie nadprokurator Kurz.
Lortz: pojawił się w drzwiach sekretariatu i podał Jochne :·o·
wi kartkę. Ten przebiei<ł wzrokiem ici treść i ouuścił reke.
Cala uwaga znowu slroncentrcwała się na !-,go osobie.

-

Lortz. ~1ech pua ~~~J- ~

mour~-car

ke.

Quass
zastanawiał się Nossing. Dwanaście milionów właściw:P. wwinienem te dwanaście milionów wyoompo\11;.c z
pańskiej kasy, a wtem zamknąć sklepik, ho z tej firmy zrobi?
pan chlew, jeżeli w swoim ba,n1rn zatrudnia pain przestęuców
-

kryni'n.o.lnvchl
- Człowiek, który jest za to odpowiedzialny, został natychmiast zwol:1.iony z pracy - wvjaśn ił Qua8s.
- Czło"t",,rick, kt6rv jest za to odpewiedzialny, siedzi tu, obok
replikował sucho Nossing i rozejrzał się dokob po
mnie No, więc, panowie. ~rlzie stanęliście? Chcecie
zebr1uw;;h: płac:ć. czv oprzeć się żądaniom? Kim sii zakładnicy?
- 'luamv nazwi~ko jednej z nich, to pani Wangenheun informował Oberbriickner.
- A kim jest druga?
- Tego nic wiemy - od.parł Jochner. - Gdyby jednak. nawet nie było drugiej. to i tak m::da w swoich rekach pani11
Tc> i-.naczv. w tej chwili nasi ludzie lesze.:, w
Wani;t>nh~im
sprawdzają, ale ja nie mr.m naimnici~zych wiitpliwości, że tal<
jest.
0.1:nacZ!l to. że musim:v wstrzV'Jllać ruch 111a Untermambrilckn o godzinie 18 - mruknął prezydent pc·l icji, - A potem?
Prawie wszyscy obecni soo5rzeli na. kryptonim 44.
- W tvm sęk - ode.1:wal sie krvptonim 44 wyjmując z ką
cika ust papierosa. piiitei:o już z kolei. - Przy tej odleglośc.:i
- chyba około dwustu metrów - nawet przy świetle d;::en
n:vm celny strzał w głow•: iest nie i<warantowany. Przy oswie·
tlonrh ulicach wieczMem dla pror.:iieni podczerwoovch jeet za
Ja~uo. a na stri;ał bezf)CŚrr•dni za ciPmno. Czy tPn w~sz Ja··zck
był w wcjsku?

-OO-
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LÓDZKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE,
ul. Wareeka 7, 91-202 LóDZ,

~

OGŁASZAJĄ
PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie prac dekarsko-blacharskich budynków
za·
przemysłowych i administracyjnych na terenie
kładu w Lodzi, ul. Warecka 7 oraz w Pabiianicaeh
przy ul. Żymierskiego 7.
Zakres robót:
1. Wymiana pokrycia dachowego z papy na betonie
z izolacją termiczną o łącznej pmvierzchni około
1500 mkw.
2. Drobna naprawa pokrycia papowego o łącznej poWic:tctm.rc$:otł'l 20 tys, m kw. .... .
3. Nap:awa i malowanie farbami antykororLyjnymi
.obróbek blaeharskich o łącznej_ długości około
2500 mb.
Termin wykonania powyższych rioMt do dnia 30
· września 1q79 roku.
Wszelkich informacji o pracach objętych przetargiem udziela dział głównego mechanoika, tel. 52-84-08.
W przetargu mogą brać udział instytucje państwowe. c;półdZie 1 cze i prvwatne.
Oferty w zalakowanych kopertach ·z napisem
,,Przetarg" należy składać w sekretariacie LZP w terminie do· dnia 18 kwietnia 1979 roku.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 19 kwietnia br. o godzinie 12.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta ora-z uniewa773-k
źnienie przetargu · be"l podania przyczyn. ·
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g

do tunelu - ku•
Besklc1„ka 192.
ł..ódź,
plę.
7111 g
Wojciech Pisarski
Fol.Ją

pudle sprzedam
BIAŁE
Podrzeczna 14. m 18, po
7068 g
17
SPRZEDAM

bony

tel. 389-37 po 16

Pl<:O
g

mią

OBORNIK sprzedam. Paradna 54, ZbrojeWskl

M·S do wynajęcia, płatne
tel. .... 4•74 7313
......
g
...
z „ury
TRZYPOKO.IOWE wla1nona
zamienię
ściowe · dwa razy po M-2. Oferty
Piotrkow„6973" Prasa,
ska 96
MŁODEJ, samotnej kobie·
cie uczącej się lub praniekrę
cującej wynajmę
pujące mieszkanie. Oferty

„Wartburga „3759"
SPRZEDAM
353" po 30.000. Tel. 868-64 ska 96
6941 ·g
przed·
„ZASTAVĘ llOO",
nią szybę „Volvo 121 „ _
Oferty „6218"
sprzedam.
Prasa, Piotrkowska 96
,,NSU lOOO" zielony sprzedam. sterlinga 2, m .. 31 ,
4988 g
po 16

przyjmą praPosiadam
chałupniczą,

lokal. Lódt, Piotrkowska
134, m. 10, po 17. Fortu·
7092 g
na
SZWACZKĘ

NAPRAWA lodówek Int.
7237 g
Wysoeki 786-55
TELEWIZORY naprawiam.
7231 g
830-92. Bednarek

(wszechstron·

hvdrauliczne.
USŁUGI
Wlęckow
Tel. 53-37-60 (225·61). Mi'óż
ski ego 28, tel. 219·40
7476 g
7209 g chalski
do tkanin kupię
ną)

zatrudnię,

do C'Uklernl 'PORADY ·samotnYill udiieJunona P-92. Dyskrecja zapewniona. 788 k
ręcz.ne
DZIEWIARSTWO
pracownicę
- zatrudnię
(rencistka). Oferty „6690" NOWO otwarty sklep me·
I blowy w t.odzi. zachodnia
Prasa, Piotrkowska 96
poleca meble w szeJ 66.
PRACOWNIKA n~ korzy. roklm asortymencle. godz.
4080 g/4082
stnych warunkach przyj-,, 9-18,
____
··--7619 g ..
tel. 331-20
mę -

Prasa,

Piotrkow·

M·! lub w starym budownlctwle na rok posiu·
7184 8
kuję. 213-89
poszukuPIELĘGNIARKA
je pokoju. Oferty ,,7206"
Prasa, Piotrkowska 96

104" po przeglą
dzie pilnie sprzedam. Strzemińskiego 1, m. 56,
7365 g
po 15
„SYRENĘ

- ----

--

- --

manicure
KOSMETYKA,
k
w
DNIE
• . sz acz ę. -1 pedicure .leczniczy, odchu~
Z A TRU
j dzanie z gwarancją proPrzybyszewskiego 82
7589 g wadz' specjalista, codzlen- - - - - - - - - - - nie godz. 17-18. „Saba",
5595 g
Piotrkowska 18.
Pokoje

wynajmę

przedsiębiorstwu,

prywat·

SOPOT!

nie. Sz.elestowsk1, Powstań
ców War.szawy llll.
1026 k
DYWANY, wykladzlny po _ - - - - u
czyścimy
dłogowe
mal:!:eństwa
Szamponiarką SZCZĘŚLIWE
kile11t.a
Pllarskl !!T.!·14 najszybt'iej kojarzy Pry ·
„Hoover"
8182 g watne Biu~ 0 Matrym<>nlel(ln.-14)
Ko~za!ln,
„Venus",
- - - - - - - - - ne
O!erty
7.
chem!Nna Ja· 1 Czarnlecklego
PR!ł.f, "JA
racza 5, tel, 3B1-31 poleca pl'Ze~ylamy blyskaWlc>.nle.
87 P
swoje usługi. Sz~•bko czy·
odzlet wełnianą,
4clmy:
teksasy, zami;ze, kożuchy, ,
ślubne, sut.anny, SAMOTJl<"l! Ciekawe ofeI"·
suknie
pf:lisy, futra, prochowce, ty prol)onuje Biuro Ma·
„Rodzina" 58~ g trYmonlalne
ortaliony ltd.
skrytka pocz.towa 55. 71-141
152 li:
Szczecin s.
REGULACJE zapłonów w
,,Syrenach'', ,,Trabantach"
Pojazdowa
„Wartburgach" oraz czy- MECHANIKA
tanio,
usługi.
szczenie I regulaeje gat· wykonuje
nlków wszystkich marek j szybko, solidnie. Zdrojew6886 g
specjalistyczny ski, Fredry 11.
wykonuje
warsztat samochodowy Supady, Suwalska 24
pagoto·
3144 g SPOŁDZIELCZE
Tal.
telewizyjne.
wie
530-530, godz. lo-J.8,
PRALNIA chemiczna LI·
'1082 g
poleca
manowskiego 24
u•lugl - szybko - czyodzież wełnianą,
~clmy:
J!OmOCll W
teksasy, zamsze, kotuchy, DYSKRETNĄ
ro·
szczęsllwej
założeniu
ślubne, sutanny,
suknie
„ Wesele'',
eł uty
pelisy, futra, prochowce, tb:lny
K~atln 4, skrytka 1111.
58M g
ortaliony itd.
78 p

I
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WALNE ZGROMADZENIE
CZŁONKOW KLUBU

matematyka,
CHEMIA,
7276 g
789-01, Architekt
MA'l'EMATYKA
Klonowa 13-6,
skowski

257-57 mgr Piu·
4382 g

NIEMIECKI - nauka, tłu
maczenia, 679-25, Lewan7123 g
dowski
.RadlostaANGIELSKI cja. Tel. 867-88, mgr So6893 g
cha
nauka, Usty,
325-30, Stfuga
5756 g
32, Minkner
---POMOC do rocznej dzlewczynkl potrzebna. Ryma(przy
nowska 15, m. 13
11885 g
Gagarina)
NIEMIECKI

tłumaczenia

ZATRVDNIĘ

krawcowe
na konfekc:ję
(szwaczki)
Warunki barpółciętką.
dzo dobre. Tel. 629-41
7lłł I

12.05 Z kraju I ze

świata.

12.25

i Mozaika 1>0lskich melodii. 12.45 .Rol-

l

13.00 Komunikat
niczy kwadrans.
energetyczny, 13.01 Rytmy młodych.
13.łO Kącik
13.20 Jazz nad Odrą.
1 melomana. 14.00 Studio Gama. 14.20
j Studio Relaks. 14.25 Studio Gama.
15.00 Wiad. 15.05 Korespondencja z
I1 zagranicy. 15.10 Studio Gama. 18.00
1 Tu Jedynka. 17.~0 Radlokurler. 18.00
18.25 Nie tyllto dla
· Tu Jedynka.
I kierowców. 18.33 Koncert tyczeń.
19.15
wieczornv.
Dziennik
1 19.00
Gwlazd3" polsltich estrad. 19.41) Tań·
20.00
ce z różnych stron świata .
Wiadomości I Informacje dla kierowców. 20.05 Siadem naszy<!h interwenc.11. :0.10 Koncert muzyki poou21.00
larneJ. 20.35 Melodie lat 70.
Wiad. 21.05 Kronika sportowa. 21,15
z
22.00
pokoleń.
trzech
Przeboje
!<raju i ze ~wiata. 22.20 'ru radio
J<ierowców. 22.23 Pozn11ń na muzvcznej antenie. '-3.00 Wita was Polska - mag. st.-muz.

i

I,
!.
I

I

PROGRAM D

1

11.30 Wiad. 11.35 Postęp, dom, no·
spod
Muzyka
11.45
strzechy. 12.0S Muzyka. 12.25 Tańce
kompozytorów polskich. 12.55 Muzy13.10
ka. 13.00 Dobre, ale mało,
j Utwory Piotra z Grudziądza - niedawno odkrytego kompozytora pol~klego z XV w. 13.30 Wiadomości i
1 komunikat dla górników. 13.36 Ze
wsi 1 o WSI. 13.51 Chór PR 1 TV.
14.10 Więcej, lepiej, nowocześniej.
14.25 Muzyka Mozarta. 15.20 Popo·
ludnie dziewcząt I ehłopców. 18.00
Nowości Studia RozrywkowPgo. 16.10
Muzyka polska ubiegłego stulecia.
16.40 „Na nabrzeżu" - opow. 17.00
„Blaski I clenie muzyki ja7z-rock".
17.20 Notatnik kulturalny. 17.30 PorSzelburg-Za1 tret pisarza - Ewy
rembiny. 18.00 „Co piszą o muzy' ce?" 18.25 Plebiscyt Studi11 Gama.
18.30 Echa dnia. 18.łO .Radiowe spotI kani11. 19.00 Nagrania Artura .Rubinsteina. 19.40 DtW14!kowy plakat re19.55 Przezorny zawsze
klamowy.
ubezpieczony. SO.OO Saldo, panie dy„Kontrapunkty".
20.20
rektorze!
21.30 Wiadomości I Informacje spor21.40 Tańce średniowieczne.
towe.
22.00 Jarmark cudów nr 237. 23.00
we m!(le" - „Zjawa"
„Kroki
opow. 23.30 Wlad.
[

woczesność.

I

PROGRAM IV
12.00 WJad, 12.05 Wiad. (Ł), IUO
„Konfrontacje naukowe" - aud. K.
Turowskiego (L). 12.26 Giełda płyt.
francuskiego.
języka
13.00 Lekcja
13.15 Muzyka. 13.20 Dla kl. li „Przygody Filonka - Bezogonka".
13.45 Tu Studio Stereo (stereo), u.oo
Technikum Rolnicze. 14.15 Tu Studio Stereo (stereo). 14.45 Gra 1 śpia
wa węgierski zespól „Sobo" z Budapesztu. 15.00 Wiad. 15.05 „W Je•
zloranach" - odc. pow. radiowej.
15.40 Kslążk.1, do których wracamy
- „Osoba" - fragm. pow. T. Ho16.05 Wystąpienie
łuja. 16.00 Wiad.
ministra zdrowia I opieki społecz
z okaSllwińsklego
M.
dr
nej prof.
Kultury Zdrowotnej.
2ji Miesiąca
16.25 Lekcja języka
16.15 Muzyka.
niemieckiego. 16.40 Aktualności dnia
(Ł). 16.55 „5 minut o sporcie" tel. Z. Wojciechowskiego (L). 1'1.00
Ton 1 test (Ł). 17.0l Stereofoniczny
flve o'clock (Ł). 18.00 „Llcerama"
Korzenlowsk.lego (Ł).
- aud. Z.
18.15 Radioreklama CL). 18.25 Plusy
I minusy. 18.55 Chwlla muzyki. 19.00
Jam
Ekonomia na co dzień. 19.30
session (stereo). 211.15 Koncert dżleł
oratoryjnych (stereo). 22.05 3. r.
Haendel - e małych fug organowych. 22.15 Przymiarka dla przy22.35 Radiowo·Tv Szkola
szłości.
Srednla dla Pracujących. 22 50 Wę
gierskie motywy. 22.55 Wiad.
TELEWIZJA

I

!

PROGRAM I
12.45 TTR. RTS$ - Hodowla zwierząt, sem. 2. 13.25 TTR, RTSS Uprawa roślin, sem, 2. 15.30 NURT
- Matematyka (ł.), 16.00 Obiektyw.
16.20 Dziennik (kolor). 18.30 „Zwierzyniec" (kolor). 16.55 „Smlerć Varloll Major" - program oświatowy
17.20 „Od Westerplatte do
(kol.).
Norymbergi!" - „Westerplatte" fUm fab. prod. poi, 19.00 Dobranoc.
19.30 Wieczór z
19.10 Siódemka.
(kolor), 20.15 TV dziennikiem
Gieorgij Gorln" - „Prawdomówny
kłamca" 21.50 Dziennik (kolor). !2.05
„Jak?" - program publ. kuturalnej.
PROGRAM lI
16.35 Język niemiecki stawowy.

PROGRAM Ili

DZIE1ł

I

13.00

kurs pod-

WĘGIERSKI

W

TP

17.05 „Węgry 1979 r. - fUm dole.
„Spotkanie" - rozmowa :r.
17.20
Bana z prot. I. Csaplarosem na
tPmAt wleińw historycznvC'h, łąc~ą
cych Polskę I Węgry. 17.30 „811 łat
temu" - lilm <lok. 18.05 „Gra San·
dor Burka". 18.20 „Chowajmy pNa"
film animowany. 18.25 „Narodo·
wy Park Hortobagy" - film dok.
cyklicznym
18.40 „Fonograf" - w
Programie „Milion nutek" . 18.55 „Po
wiedz ml mamo" - premiera TP naj·
zsuzy
piosenki
popularnle.Jsze.1
l{nnc?. 19.Ni 'T'nniec lurtowy w wyZespołu Pleśni t Tańca
konaniu
Im. Bell Bartoka. 19,n Wiadomości
z dziennikiem.
H.:!O Wieczór
(Ł).
20.20 „ Wegrv 1979" - film dok, 20 .~~
Kalmar śpiewa arie. 21.20
Ma~da
spotkanie z
czyli
2 X Gustaw Animowanego.
serialu
hohaterem
prze boje" - piosenki
21.3q „Złote
roku.

RENCISTKI;

\ 132 g

„ \V ARSZA WĘ M·20" 1
bagażową dużą
przyczepę
REVEl\DANY (rozsada) sprzedam. Familijna 26
Woj •• ech
sprzedam.
7181 g
Dzlomdziora, Czaplinek 7,
gmina
Smardźew,
p-ta
SPRZEDAM tanio, samo70l8 g chód
Zgierz
8-tonowy
ciężarowy
„Skodę" wywrotke I przy.
BONY PKO - sprzedam.
Oferty „7Ul5" PrasA, Piotr czepę 10-tonową. Jan ElOlszLyn k.
rnanowski kowska 98
I
żwirki
Częstochowy,
._,;_._._
1038 k
39
Wigury
kurtkę damSK01łZANĄ
sprzedam.
męską
lką,
odbiór
7221 g ,,ZAPOROŻCA"
51-48--89
natychmiast - sprzedam.
337.55
7274 g
krosno :taSp~ZEDAM
mechaniczne kardowe
„RENAULTA R·l6" 1 tak„Szwab" oraz trzy wwry sometr radziecki
sprze·
Józef Kaptur, ul. dam. Tel. 465-38 (7-15)
G 8.
Lwowska 9/2, 53-515 Wro6923 g
1015 . k - - - - - - - - - - - cle-.•
wszystkich
do
CZĘSCI
złote „Fiatów 850", „Seata" ory
COCKER sp11nlele
roanwodo"' spr Il· dam. Ju ginalne włoskie - sprze7096 g
lianov.rslla. 1, m. 99
dam. Tel, 51-61-74
6219 g
SPRZEDAM lub zamienię
mlkrohus
„Fiata 1500" K~PII'; folię 12 na 33 m.
7038 a
Tel. 13·71·55. po 16 6419 g i (19'70) tel. 660-10

22.15 Trzy kwadranse jazzu.
Poeci węgierscy.

7329 . la psycholog.
przyjmę. Tel. 63~ ·02
- - - - - - - -- - - I Busko Zdrój,

I

T":I.EWIZOR kolorowy „Rubin" nowy, stól , krze·
sla. wersalkę - sprzedam.
6697 g
Tel. 707-65

SUCHE . deski, pfoc kaf!Ó·
wy stylowy kuplę . . 861-34

j

czys 7 c~~

Szczęśliwa 1 769-71,

DWIE osoby
cę

KWIETNIA

przez łwlat. 12.05
W tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z
rozrywki. 13.SO „Stopa trzeciej Graodc. pow. Ił.OO Koncerty
cji" Instrumentalne Haydna. 15.00 Eks·
15.05 Halina
presem przez świat.
Frąckowiak z zespołem SBB. 16.00
„A gdy będę duty" - rep G. Fajger-Lukaszewlcz. 16.20 Muzykobra·
nie. 16.45 Nasz rok 79. 17.00 Eks·
presem przez świat. 17.0S Muzycz·
17.40 Odkurzone
na poczta UKF.
przeboje, 11.10 Polityka dla wszyst·
kich . 18.25 Czas relaksu. 19.00 codziennie powieść w Wydaniu dtwię
kowym - A, Strug: „Żółty krzyż".
19.35
19.3t1 Ekspresem przez śwla t.
Opera tygodnia - R. Strauss: , Salome". 19.50 „Królewska ryba"' odc. pow. 20.00 60 minut na godzinę.
mistrzów.
Galeria . starych
21.00
22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda sled
mlu wieczorów - zespół Fonograf.

DYWANY, wykładziny
ekspresowo. Tel.
po godz 18 6200 g
7091 g ' 728-54, Polawskl

pracownik
stolarskiego.

zakładu

IdoAleksandrów,
17, tel. ;09

I

PROGRAM I

l.2.00 Ekspresem

""

I

~ ' POTRZEBNY

......- -...........................k ...~.........................--~~-~

sprzeROŻEN domowy
DZIAf,K~ w Rosanowie z
Tel.
(gwarancja).
dam
6201 g
prawem zabudowy nota- 728-54, po 17
Oferty
rialnie sprzedam.
cyk-cak PLOtrkow- SPRZEDAM
„9955" Prasa,
Sklep,
„Szuberta C 51".
ska t6
Przybyszewskiego 3 7597 g
DZIAŁKĘ lub pomieszcze
nla na warsztal samochodowy Łódź - okqli~:e, ku
Oferty
wydzierżawię
plę,
"6685" Prasa, ·P 1otrkows1ta 96

le - szpllki - płasklę ~
średnim wieku do więkzamówienia. Wlęckowsk~·
gospodarstwa
szego
go 44, Hryniewskl
Oferty kwiaciarstwo.
•
_
„6835" Prasa. Plotrkow7 7
-6 •8 g
ska 96

PONIEDZIAŁEK,

AUTOMOBILKLUB ŁÓDZKI
„

WYTŁUMIANIE

ozdobnie.

w si~ible Ł6dzkiego Przedsiębiorstwa
Usług Socjalnych Budownictwa w l.odzi ,

przy ul. ł..agiiewnickiej 54/56, odbęd~e się

walne zgromadzenie członków
klubu, związane z wyborem
delegatów,
którsy representować będ~ klub podcn1
wyborów do wł1dz w Zars11d:i:ie Okrę10•
wym Polaldeg-o Zwil\•ku Motorowero.
A I termin posiedzenia - godz. 18;
godz. 17.

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU
w WALNYM ZGROMADZENIU.
1041-k

Blaszczylt,

52-83-83,

CYKLINOWANIE
we, lakierowanie,
Zawadz.ki.

drzy.oi
tel.
5320 g

Kulesza zgubll
llARIAN
kombatanuświadczenie
198289 I leg.
nr
ckle
6866 g
ZBoWiD 22230,

CHŁOPIĘCE

DO KOMUNII

52U g

Dąbka

75/IIl/ł.

1193'1 &

Spółdzielcze

Zakłady Przemysłu Odzieżowego

im. J. Lewartowskiego
w Łodzi
OFERUJĄ

PT KLIENTOM

w ramach usług półmiarowych

w terminie do 5 dni

naprawa
EKSPRESOWA
maszyn do azycta. Goa,
'15'3 I
7!!0-78

UBRANKA 3-CZĘSCIOWE
(spodnie długie, krótkie
i marynarka)

WYCISZANIE dr'IW!. Kaniecki, te•. 52-61-76 7582 g
NOWO otwarty •klep me·
blowy - poleca duty wybór. Główna 57. Abram'1587 g
czuk
anten,
INSTALOWANIE
Tel. 409-09, Wolniak
7ZS1 1

UWAGA!

UBRANKA

490-50,
1185 I

wykonawcy
POSZUKUJĘ
n<>woczesnych fo.TTft de pUsowania spódnic. A. 'Blua,
płk
ul.
Gdynia,
81-107

1

zagubiła
leglt. studencką 44634 Pł..
7030 g

UWAGA!

bezpyło-

CYKLINOWANIE beapyloWe lakierowanie, u~łada·
nie karni.zy. Tel. 614-91,
godz. 8-11, U--11, J&k•on .
5242 I

I

------1
DANUTA Lipka

!'C0-.0--'t!Ol-~-~~~JI

CYitLlNOW ANIE, laldero•
wanie, 112-91·1', Blady.

wykonuje
ZAKŁAD USŁUGOWY

przy ul. PIOTRKOWSKIEJ 261.

W ramach usług
miarowych

10.ooe si nagrody za odpro·
lub wskazanie
wadzenie
miejsca pobytu psa rasy
czarny, alwe ła
wyżeł ty, krótki 0 gon - który
zgin11ł w paźd.Zierntku, ul.
Wioślarska 16 m, 44.
Zł

:adamia wszystkdch członków klubu,
ie w aniv 5 kwietnia 1979 r.

A II terml111 posiedzenia -

MASZYNOPISANIE - ul.
16 m. 21, bi.
5928 I
28.
Przełajowa

1117 I
----

MARCA Jan Pancer,
Karpia 4 m. 1, ZCUbll br11·
zow11 portmonetkę z duż11
Nagroda
p!enlędzy.
sumą
1070 g
za zwrot.
MARIAN
\łinerska

t.ódt,

Wilmański,
20 a, zgubił

do·

wód zapłaty na sumę \2.'IDO
dla Przedsięl>l<>rstwa „Pol·
Piotra
Łódt,
mozbyt".
11952 I
Skargi 12.
INSTYTUT Wł6kien CheŁodzi, M.
w
' mlcznych
19/27,
3kłodowsktej-Curie
legitymację
unlewatnla
~lutbową N,r l'10 - 50 proc.
r.nltkl PKP, wydan11 na
naZWisko Anna Kc>pa oraz
legitymację Nr ZS22, wy·
na nazwlsko Mirodaną
8820 I
sław Kopa.

wykonują

ZAKŁADY USŁUGOWE

e

przy ul. ul.:

Piotrkowskiej 83
• Więckowskiego 4
• Rzgowskiej 65
e Wólczańskiej 252
Nawrot 1a
Andrzeja Struga 27
e Próchnika 4
Wrześnieńskiej 110
9 Drewnowskiej 15
-e Wandurskiego 4
e Felińskiego 9a
• Wschodniej 76
• pl. Reymonta 3/4.

e
e
e

1019~k

DZIENNIK POPULARNY nr 73

(ll2ł9)

I

RUCH

ŁKS

6:0 (4:0)

GKS KATOWICE 3:0 (2;0)

WIDZEW

a c

Chorzowska „wpadka"
•

o

rem. I to co najcenniejsze ponadto
można było zauważyć w rywalizacji,
to fakt, iż znowu na boisku widzie·
liśmy piłkarski kolektyw. Nie bylo
wzajemnych pretensji po utracie pił·
kl, złe zagranie
jednego piłkarza
nadrabia! kolega, Ponadto Widzew
potwierdzll, Iż jest dobrze przygoio·
wany do sezonu.
co poniektórzy
„biegli w piśmie" chcieli podważac„
Przyznam szczerze. iż drugie miejsce po Bońku w meczu z GKS Katowice przyznałbym
K. Surlitowl.
Jego „piekielna" bomba w 5 minucie spotkania (strzał z odległości 30
metrów),
która dala prowadzenie
gospodarzom. musiała zrobi{' wraże·
nie na wszystkich. Również później
lódzkl pomocnik popisywał sle silnymi uderzeniami z dvsfansu
które
z najwyższym trudem bronił Sput.
Pierwszy jednak raz widziałem tak
walczf]cego Surlita. Szybkiego, zdecydowanego, wygrywającego niezliczoną ilość pojedynków z przeciw·
nikami. Z przyjemnością patrzyło się
na jego grę ..
Widzew był bezsprzecznie zespołem
lepszym w tym spotkaniu i nie V.!/•
nlkało to ze słabej klasy przeciwni·
ką, ale z umiejętności
gospodarzy.
Dru gą bramkę w tym meczu zdobył
Pi ę ta. wy kor z ystując ctok!arłne podanie Bońka. Tr7ecią strzelił Grębosz,
który skierował celnie do
bramki
ccbitv s t r zał Bońka od słupka.

Komplet punlttów „zainkasowali" piłkarze Widzewa w bezpośrednich
pojedynkach mistrzowskich z GKS Katowice. Po wygranej na boislcu rywala, · również u siebie lepsza okazała sic: łódzka jedenastka zwyciężając
3:0 (2:0). Bramki w sobotnim meczu zdobyli: K. Surllt (5 min.), Pięta
(OBSŁUGA WŁASNA)
(37 min.) i Grębosz
(73 min. gry). Drużyny wystąpiły w nnst. składach:
WIDZEW: Burzyński - Kowenlcki, Grębosz, Tłokińskl, Możejko - BłacbJak z tego widać, piłkarze lide·
no, Boniek, Rozborskl (od 70 min. S molarek), K. Surlit - Dąbro w ski (od
W piątym
meczu rewantoweJ rundy wiosennej o mistrzostwo Pol·
70 min. Gapiński), Pięta, GKS: Sput, - Palka, Zając. Brzeźniak, Wicha1ki rozegranym na stadionie chorzo wskiego Ruchu plłkane ŁKS do· ra tabeli niepodzielnie panowali na
ry - Pluta, Olsza (od 46 min. Górnik), Bożyczko, Łuczak - Fait, Nowok
znali druzgocącej porażki z liderem tabeli aż 6:0 (O:ł). Bramki dla go· boisku. w drużynie LKS obserwo•
(od 46 min. Konkolewskl).
spodarzy uzyskali: Beniger - 2 (w 20 I 16 min.), Jakubczyk (U min.), wało się absolutny chaos w grze,
brak
jakiejkolwiek
koncepcji.
planu
„
Dusza (17 mln.), Malchcr (29 mln.) l Mikulski (65 min.).
taktycznego, szczególnie dotyczy to
Są mistrzowskie mecze, po któ· 1 bramkową porażką jego „ch_łopców ,
drugiej
linii.
w
tej
sytuacji
nierych
rola
sprawozdawcy
jest
nie
a
WY,Dik_
alo
to
równi~ż
m.
m.
z
te·
20 MINUTA. Za faul Sobola poRUCH: Bolesta Malcher. fle·
pozazdroszczenia. . Jak oddać go, Iz łodz~y. zawodnicy . chyba . za
chaczek,
Drzewiecki (od 72 min. dyktowany został rzut wolny. Ko- wiele obserwowało się prób zorga· do
ofensywnych na wiernie przebieg rywalizacji,
j_eże- bardzo chc1ch zdobyć większa ilość
Foreiter), Jakubczyk, Dusza (od 12 lejna interwencja łodzian zakończy· nizowanla akcji
się
pokazaniem Bulzackiemu bramkę Ruchu, a nieliczne próby li przez pełne 90 minut L bo~ska goli, Jakby ze złością chcąc powemln. Walet), Lorens, Mikulski, Wi· la
przez sędziego (p. Koczałkę 2 Wro- tego typu kończyły się zdecydowa· wiało nudą. I wted~ można pisać tować sobie poprzednie niepowol!;;e·
ra, Benlger, Małnowicz.
za nia. Rację miał więc w pomrc7o wcj
cławia)
żółtej
kartki, której kon· nyml interwencjami obrońców dru· , o pogodzie, o lekkiej piłce,
krótkich korkach przy butach fut- konferencji
sz!rnleniowier
GKS .
ŁKS:
Konieczny - Komorowski, sekwencją było podyktowa1Ue „wol źynv i:ospodarzy.
Mecz
mógłby
przybrać
zgo- boliStów, wszystko, tylko nic
o stwierdzając, iż z tak grającym Wi·
Bulzackl, Dziuba. Galant (od 35 nego". I znów egzekutorem jest Jatakle dzewem nie mialby szans żaden ze•·
mln. Filipiak). Ostalczyk Sobol, Mi- lrnbczyk. Silnie strzeloną plikę wy- la lrnrzyst n ic jszy dla łódzkiej d r u· . meczu. Są Jednak, również
własnej
bramki żyny obrót, gdyby Plachta „wyło· 1 spotkania, po ktor ych trudn_o u· pól naszej ekstraklasy.
łoszewlcz, Ratajczyk, Płachta (od 58 bił na przedpole
I miał racj~. Oglądaliśmy bowiem
Konieczny. Doskoczył do ulej Be· żoną" przez Mlłoszewicza piłkę po- szeregować ogrom wrażeń . mebez·
mln. Chojnacki), Nowak.
siał do bramki Ruchu nie sugeru- piecznych sytuacji podbramkowych w sobotę na boisku zupełnie
inny
niger i 3:0 dla •• niebieskich".
j i w których rolę dominującą od- team. Ambitny walcząc;Y, wyrównaOD PIERWSZEGO
29 MINUTA.
Kolejny atak cho- jąc się pozycją spaloną.
Przegrana
w
Chorzowie
stanowić
grywa
jedna
ze
stron.
Jej
wyżs
z
osć
ny
niemalże
we
wszystkich
formaDO szOSTEGO GOLA
rzowian prawą stroną boiska.
Lorens otrzymał piłkę od koleitów, po- będzie w kronice łódzkiego klubu piłkarslrn nie podlega żadnej dy- c j ach. Wza,lemna asekuracja, szyb(po mieleckiej skus,li... .
.
kie kontry, umie.!ętne przechwytySpotkanie sobotnie toczyło się je· dał do środka. doskoczył do niej .Jedną z większych
porażce 1:0) wpadek
pierwszollęo-,
z drugim typem rywahzacjl w fut- wanie piłki i rozgrywanie a1aku po11Zcze w „mrokach" chorzowskiej sza Małnowlcz, przekazał ją nadbiega- wego
zespolu. Niektórzy z sympa- bolowej ekstraklasie, mieliśmy
do zycyjnego. Nie będzie chyb~ przesaro v: ki oświetlenie włączono dopiero .1ą<'crnu MalchNowl i kolejny gol
tyków ŁKS bedącv ~wiadkaml so· czynienia w sobotnim meclU pomlę- dą stwierdzenie, iż z taką postawą,
po 20 min. gry, kiedy na boiskowym na koncie gospodarzy,
botnlego lania 'w ·Chorzowie doszli d zy Widzewem i beniamlnkien;i ekstra zademonstrowaną w sobo1t", wldzezegarze przy ul. Cichej dochodziła 11
65 MINUTA. Zdarzenie skopiowa- do wniosku. że przydałby ~ie dyry- klasy :- GKS Katowice. Goścle„przy- wlacy mogą być uważani Z'a gł6w
minuta meC''lU Kolejny atak piłka ne niemal z sytuacji poprzedniej. gent z prawdziwego •darzenia. Na· 1 Jcchal. 1 do Łodzi „opromienieni opl- nych
kandydatów do tytułu rntrzy Ruchu
zatr?ymany został na Rownleż skuteczna interwern·ja Lo· wet gdyby nim bvl K. Dryna
• nią drużyny bardzo dobrze przygoto- strzowskiego.
przedpolu bramki ŁKS,
Łodzianie
rensa, który tym razem postanowil
Nic z tych rzecŻy. Bow iem Deyna wanej do sezonu i z którą muszą si ę
Duża ochotę do gry zdradzał Bostrzelców bramek - jak na razie _ nie ma amlaru liczyć
ustawili szczelny mur, a przed ni· wpisać na listę
niemalże wszystkie zespoły nick, l<tóry niejednol<rotnie
dawał
7
ml ustawił piłkę „bombarńier" Ru- swojego kolegę z drugiej linii zmienić adresu co było tylko pri- pierwszoligowe. Nic z tegn Trener prób!<~ swych
dużych umir.1~tności
chu - Jakubczyk. Krótki rozbieg, Mikul&klego. Na tablicy 5:0 dla Ru· ·maaorilisowym ' żartem. Jrdnalc no· Stanis18:w Oś!izło moż~ być zadowo- pllkarskich. a przy dwóch strzelostrzał I piłka z 28 metrów
trafla chu, a na trybunach 10-tyslęczna rażka o:~ w Chorzowie. to nie pri· lony, Iz skonczylo się tylko trzy. nych lltamkach był Ich wspólautopod Poprzeczkę. 1:0 dla gospodarzy! widownia intonuje po raz pierwszy ma a11rills.
ale smutna, niestety,
„sto lat". (Oczywiście... dla swojej
A później.„

j

I

I

I

11 MINUTA.
Trzeci rzut rożny
dla Ruchu. Krótkie rozegranie pił
ki z rogu, „kiks" Dziuby i Dusza
uzyskuje drugą bramkę dla gospo·
darzy.

z

drużyny.)

76 MINUTA. uszczęśliwiony strze·
lee piąte.1 bramki Mikulski przeka·
zal piłkę wszędobylskiemu
Benl·
gerowi, ustalił wynik meczu.

OZPS

OK A'Li

początek

Na

w tym roku Okręgowy Związek
Pliki Nożnej obchodzi jubileusz 60·
lecia powstania. Przez cały rok bę·
dzlemy
świadkami
interesujących
Impr.z sportowych które uświetnią
ten jubileusz. Uroczysta akademia
jest przewidziana we wrześniu.
Pierwsza międzynarodowa Imprezą, która uświetni 60-lecie powstania OZPN w Łodzi, będzie między
narodowy turniej
piłkarski junlo·
rów starszych. Organizatorzy zaplanowali go na 13-16 kwietnia i wyszli ze słusznego założenia, Iż poszczególne mecze eliminacyjne odbędą się na boiskach naszego \'/O·
jewództwa, natomiast fipał na sta-

dionle ŁKS. W tym przedśwlątecz·
nym turnio.lu weźmie udział 8 ze·
społów.
Reprezentacja Tbilisi, Bu·
ka n si.tu, Kart Marx-Stadt, Warsza·
wy, Poznania i trzy drużyny naszego miasta: Łódź I oparta
będzie
na zawodnikach
ŁKS, Łódź li I
Łódź UT to najlepsi młodzi piłkarze
naszego okręgu
O szc'lwgółach tej Imprezy
jesz·
cze nieraz
będziemy
mogli poln·
formować naszych
Czytelnil>ów, teraz jeszcze krótko o innych „nie•
spodziankach"
przewłdzlanvch
w
tym roku. Planuje sle ponadto ro·
zegranle towar?yskkh meczów mię·
d zynaroclowych reprezentacji seniorów Łódt - Karl Marx-Stadt i Se·
- - - - - - - - - - - - - - - - ged. Ponadto ' pod patronatem „GR"
odbędzie
się towarzyski
mecz piłkarski IPO zakończeniu pierwszoltgowego sezonu) pomiędzy Łodzią I
Krakowem.
W
reprezentacjach
Bristol C. - Birmingham
2:1 miast wystąpią
najlepsi piłkarze .
Everton - Norwich
(2) Cały dochód z meczu będzie prze·
Nottingham - Bolton
1:1 · znaczony
na rewaloryzację zabytQueens P. - Derby
2:2 ków Krakowa. To bardzo interesu·
Brlnghton - Notts c.
O:ll
!ący pomysł ...
Crysfal P. - Cardiff
Przewidziany jest także w naszym
2:0
Fulham - Charlton
3:1 mieście .lesienlą mecz
mlędzypań·
Mlllwall - Wrexham
(x) stwowy w ramach eliminacji
do
Preston N. - Orient
1:1 ME, pomiędzy Polską I NRD. Za·
Sheffield U. - Bristol
1:0 tem na brak
emocji pllkarsklch,
Stoke - Blackburn
1:2 poza ligową rywalizacją_ nlP powln·
Sunderland - Luton
1:0 ni narzekać kibice naszego miasta •••
West - Leicester
1:1 I
(asz)

LIGA

Po raz pierwszy w sobotnim meczu
„zadebiutował"
w barwach
jego wychowanek
- Smolarek. Mimo dużych zaległo
ści w treningu potwierdził swe duże
umiejętności. z których znaliśmy go
rzeczywistość!
podczas występów w Legii, zatem
WIESł..A W WROBEL
Widzew odzyskał chyba zaufanie ki·
biców . nadszarpnięte w ostatnich ty·
WYNIKI
godniach. Tuż przed meczem widzie·
XX KOLEJKI EKSTRAKLASY
liśmy „gmochowską scenę" znana z
13-21
, Tylko o jedną bramką mniej od
9. Piast
15:21
reprezentacji,
kiedy to zawodnicy
13-24
.l Arka - Zagłębie
0:0 l pllkarzy ŁKS utracili w kolejnym 10. Ollmpla
15:21
"zbici" w gromadke wraz t. tren e~
18-20
.l Lech - Pogoń
0:11 '. spotkaniu o mistrzostwo futboliści 11. Zagłębie L.
14:22
rem, poprzez u ś cisk dłoni z a~rzewali
1~25
,l Legia _
Polonia
3:0 (1 :Ol piotrkowskie.1 Concordii. Pocloplecz· 12. Warta
14:22
się do walki. Widać pomogło to w
15-20
,l Odra _ Stask
0:1 tO·OI ! ni trenera c. Fudaleja ulegli w Rze13. Górnik Wlb.
13:23
scbotniej rywa Iizacji, a hasło jeden
14-27
·
(• ; \ : szowie tamtejszej Resovii at
0:5 14. Stoczniowiec
1~·.:2 .3
za wszystkich, wszyscy za jednego,
1 " 20"
12-25
.l Ruch - LKS l,ódz
6:0 ~. 0, , co: 2). Spośród pięciu goli,
Jedną
15. Gwardia
dominowało na boisku .
14-31
.l Sta.I - Wisła
2:1 (1 :O - I bramkę utracili piotrkowianie bez·
16. Goplania
9:27
Trudno oczywiściP po takim •i>ot·
.l S7.<>mbierkil - Gwardia 1 :O '1 :0) . pośrednio z rzutu rożnego, a jedną
GRUPA 11
kaniu
kogokolwiek '
wyróżniać,
gdy
wszyscy
włożyli
w
wal.l Widzew - (1.l{~ lta.t. 3:0 (2:0) z rzutu karnego.
Górnik z. - Wisłoka 2:1. Avia kę
maksimum
umiejętności.
Nie
TABELA ""·.l
? _
I
GRUPA l
Błękitni 1:0. Cracovia - Raków 3:0, oznacza to irclnak Iż wszysc; dyspo2 4 20
L R\llCh
Motor - GKS Tychy 2:0, Radomiak nu.ią pełnia nilkarskiPl formy. Inne
2. Lep;la
26:14 ?.6-18 'j
Moto _ zagłębie 1:0, zagłębie - Ursus 1:0,
Resovla Rzesiów zdani!' ma
na tPn tPmat trener
3. Wi<ll!€1W
25:15 • 23-17 Włb. _ Bałtyk 2:0, Gwardia K. - . Concordia Piotrk_ów
5:0, Stal Stanisław Swlnk. Ja natomiast
z
4. Odira
24:16 19-17 stilon o:o, Malapanew - Goplania St. Wola
Siarka Tarnobrzeg nersonalnyml „wskaza11iami" nocze·
5. Sz<litn.bierkii
24:16 30-1!1 3:1 ROW - Olimpia 1:1, Stocznio· 2:0,
Star Starachowice - Polonia kam do następnych pn,lcdynków •••
6. st~J
22·1!! ~7-20 f1 wiec - Górnik Włb. 3:0, Warta Warszawa 1:1.
ANDRZEJ SZYlUA~SKI
TABELA
21 ;!!> 2~22 Piast 2:2, Zawisza - Lechia 4:0.
7 . LKS

I

=

8. Z3~lębie

9. Ark3
JO Cllasik

11. Wista
12. Le<:h
13 GKS

14 Pogoń

1~ Gward~a

16. Poloma

"

8-181

21 :1!1 1
19 :2 1 '?2-22

19 :21
18 :22
18:2'>
Ul:2?
13:27
13:27
f.1 :29

•

z

e

Łódzkie mistrzostwa Polski senlo·
rów w łyżwiarstwie figurowym da·
ły dość jasny obraz aktualnego sta-

nu tej dyscypliny sportu w naszym
kraju. Okazało się, że nasi najlepsi w żadnej konkurencji nie skró·
cill dystansu do czołówki europejskiej, nie mówiąc Już do światowej
elity. Takiego zdania byli zarówno
sympatycy łyżwiarstwa figurowego
jak I fachowcy, a wśród nich rów·
nież
dwukrotni mistrzowie Polski,
na.Jlepsl niegdyś z Polaków na ml·
strzostwach
świata
i igrzyskach
olimpijskich w parach sportowych
- Grażyna Kostrzewlńska I Adam
l!rodeckl, A oto co powiedzieli nam
oni na temat poziomu łódzkiej imprezy i niedostatków w tej dyscy·
pllnie sportu.
- Wśród solistów na uwagę za-

,

s

?.4-30

19-28
'l0-29
15-29
11-31

międzynarodowej,

Za to optymistycznie
zapowiada
młodzież.
Obok Filipowskiego
na uwagę zasługują łodzianki Ro·
. bakowska, Nachrzter I Sabat oraz
Bober z Katowic. W tańcach łódz·
kle Społem stanowi w kraju potę
gę, ale do Europy 1 świata jeszcze
daleko.
- Co nale:l:ałoby zrobić, aby prze·
łamać panujący od lat kryzys?
- Nie za dużo. Wystarczy oddać
w pakt łyżwiarzy figurowych jedno
lodowisko w kraju i powo~ć
się

Rewelacyjnie spl·
sal się na MS ju·
nlorów łyżwiarz fi·
gurowy Społem, 13·
letni G. FILIPOW·
SKI.
za program
dowolny
otrzymał
on najwyższa notę i
złoty medal.
O. Flllnowskl (na
zdjt;ciu
ze swoją
trenerką mgr BAR·
BARA
KOSSOW·
SKĄ)
wywalczył 6
miejsce.

26:10
25:11

24-11
28-12

5.
6.
7
8.

23:13
%1l15
21 :15
17:19

2!1-12
23-14
16-15
16-16

~~łł~p~new

zawlsza
ROW Rybnik
Mpto
Stilon

•

W tydzień po mistrzostwach Pol·
ski (członkowie kadry przygotowują
się do ME Europy w Kolonii) rozegrano kolejną serię spotkań eliminacyjnych o Puchar Polski. Z łódz
kich zespołów tylko Gwardia rozegrała kolejny pojedynek na
wlasnym ringu z Szombierkami Bytom.
Natomiast mecz Widzewa z Prosną
Kalisz został przełożony na 6 maja, ze względu na wyjazd przeciwników do Mongom;

jak to ju:t ma miejsce
dyscyplinach sportu -

specjalistycżny w szkole·
dodatek powierzyć opie·

nlu. I na
kę nad zawodnikami odpowiednim.
w pełni zaangażowanym ludziom.

tylko Jankowski I Głowa·
nia. Poza tą dwójką duża pustka.
Absolutny regres widać w konku·
rencji solistek. Tutaj najbliższe lata nie przyniosą
nam jakichkolwiek
satysfakcji w konfrontacji

1. Zagłębie
2. Lechia

in~

:=I~

lidera

pozycJę

ośrodek

sługują

j

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

TABELA

Gwardia umacnia\

do tycia w innych

•

I !:

15-19 I
?.9-27

1111111111ł111fi1111111111111111111111111111111111111111111111111111U11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

o

łódzkiego zespołu

Concordia przegrała wRzeszowie 0:5

A NGIELSKA

e

I

-·-

- Tradycją stało się jut bowiem,
te łyżwiarstwo figurowe rządzi się
odmiennymi prawami. W grę webo
dzą · najprzeróżniejsze
układy
rodzinne, powiązania towarzyskie. nie
uzasadnione ambicje lokalne. Wszystko to wprowadza całkiem niepotrzebny bałagan, stanowiący barierę rozwoju.
W czasie łódzkich MP wiele
krytycznych słów padło pod adre·
sem niektórych sędziowskich wer·
dyktów.
- I słusznie krytykowano niektóre oceny, będące wynikiem wspomnianych wyżej nleprawidłowuści. Na
leżałoby
wprowadzić w ~izkoleniu
sędziów specjalizację w poszczegól·
nych konkurencjach.
- Krytykowano te:I: władzę PZŁll'
za
niewysłanie
do Wiednia na·
szych najlepszych reprezentantów.
- W naszym przekonaniu powln·
niśmy być obecni na lodowisku w
Wiedniu.
Zawodnicy nie oglądali
rywali będących dla nich wzorami,
a kraj nasz stracił pieniądze, któ·
re przypadłyby w przypadku u·
dzlalu za transmisje. Zresztą
nie
jest to jedyny mankament działa!·
noścl władz.
Jak bowiem motna
było urządzić MP w środku tygod·
nla i niemal w głębokiej tajemnicy
(np. bez afiszów).
Na · MS było
trzech obserwatorów z Pol'>ki. Logicznie myśląc należało się spodzie·
wać Iż obserwacje
poczynione z
tej imprezy postarają się oni prze·
kazać
wszystkim
szkoleniowcom
przebywającym w Łodzi.
Tymczasem w Pałacu Sportowym nie zja·
wił się nawet szef wyszkolenia.
Jak z tego widać, łódzkie lodo·
wlsko okazało się zbyt śliskie, nie
tylko dla zawodników l zawodni·
czek ubiegających się o medale MP.
(wrb)

Łódzka rywallzacJa zakończyla
zwycięstwem gospodarzy 12:8.

się

Oto
wyniki poszczególnych walk
(na
pierwszym miejscu łodzianie):
Ur·
bański
otrzymał punkty walkowerem, a Klemba przegrał z Supłem,
Grochulski jednogłośnie wygrał
z
Bordomem, B. Misiak zremisował z
Kolaczuchem KądziPlskl przegrał z
Wardzałą, A. l\fisiak wygra!
przez
dyskwalifikację w Ilf r, z Sobkiewiczem, Darnowski zremisowal z Sobczakiem, Cichosz wygrał przez poddanie w II r. Bednarczyka, Pa!le·
wicz wygrał przez rsc w I r. z Gogolińskim
I Maciaszczyk
przegrał
jednogłośnie z Bogdańskim .
Zespól Gwardil wystąpił w odmło
dzonym składzie (zgodnie zresztą z
regulaminem rozgrywek)
I odniósł
w sumie zasłużone zwycięstwo. Dzlę
kl niemu zdecydowanie umocnił się
na pierwszym miejscu w tabeli. W
drugim meczu tej grupy
Turów
Zgorzelec pokonał
Carbo Gliwice
13:7.
TABELA
1. Gwardia ł.ód:I:
5%
2. Turów Zgorzelec
3ł
3. Carbo Gllwice
31
4. Szombierki
23

1. Górnik
2. Ursus
3. Resovla
~: ~~~r Tychy
6. Radomiak
7. Star
8. Raków
9. Błękitni
10. Wisłoka
11. Cracovia
12. Stal
13. Concordia
14. Avia
15. Siarka
16. Polonia

31:5
24:12
21:15

~~'.1~

19:17
19:17
18:18
17:19
17:19
16:20
15:21
15:21
15:21
15:21
5:31

o

45-13
33-21
24-15
25-18
25-23
13-11
27-32
27-20
19-18

eon
•otwarły

2Z--23
1-22

W Zgierzu odbyły slE; wczoraj kolarskie zawody uliczne. bt;dące Już
tradycyjnie imprezą otwar<'lą stzonu szosowe1«0. W zawodach przeprowadzonych przez OZKOI. przy wydatnej pomocy ZM ZSMP w Zgle·
r zu ~czestnlczylo 240 kolarzy.
Wśrod sen10rów
zwycięży! M. Salomon (Włókniarz) - 28 pkt. wyprze·
dzają<' J, WoC'ha (Żyrardowianka) IO pkt. i W. Stańczyka (Społem) 7 pkt.
W kategorii juniorów tryumfował
ubiegłoroczny
zwycięzca MWP kaliszanin -· W. Dankowski przed w.
Darczyńsklm (Żyrardowiank~) I
J.
Reszką z łód z kiego Włókniarza.
W
rywalizacji .J uniorów młods•ych naj·
lepszy okazał sie A. Groslcki przed
I. Otockim i G. Zimoniem (wszyscy
Włókniarz t.ódź), a wśród młodzi
ków - J, Domin (LZS Kluc•ewslco)
'przed S. Pietruszewskim i P . Ko·
chem (obaj Włókniarz Łódź)
W klasyfikac.11 klubowej zwycię·
żyli łódzcy Włókniarze przed
KS
Społem i LZS Kluczewsko.

17-20

15-21
lJ-25

13--25
10-35

jlep ry
w

Stuttgarcie

Nie główny faworyt. rozstawiony
z nr 1 Argentyńczyk G. Vilas, lecz
Polak Fibak został zwycięzcą tenisowego turnieju Grand Prix w Stuttgarcie.
Po 2,5-godzinnej walce Fi·
bak wygrał z Vllasem 6:2, 6:2, 3:6,
6:2.
Fibak 2dobyl 15 punktów do klasyfikacji ATP. W drodze do finału
Polak pokonał
kolejno: Hiszpana
Munoza, Brytyjczyka Coxa, Czechosłowaka Slozlla oraz Hindusa Amritraja.

(W)

Włókniarskie przełaie

na Zdrowiu

I

zawodniczek i zawodników · km - H. Mahlies (Dynamo z NRD)
wystartowało wczoraj
w
W rywal!zacji oldboyów na 2 5-ki~
parku na Zdrowiu do ry· lometrowej trasie
najlepszym 'okawallzacji o tytuły najlep- zał się były przeciwnik z Krzy
szych w dorocznych tradycyjnych. 1 szkowiaka - s Hermann z NRD ;,
XXII już z kolei Międzynprodowych biegu na i ,5 km pań tryumfo,;ała
Biegach Przełajowych orzeprowadzo- Ula Saur (NRD) w biegu juniorek
nych z okazji .,Dnia
Włókniarza''. na t.5 km _ E. Dęblrnwska (Włók
W Imprezie obok wielu znanych bie- nlarz Zelów), a w relacji szkól włó
gaczy z całego kraju startowali za- kienn1czych - J żukowska przed
Wodnicy Z CSRS', NRD I Belgii,
E. Pałczyńską (oble z ZSWł przy
W biegu seniorów na 8 km tryum- ZPW im. A struga)
'
fowal H. Nogala (Oleśniczanka) ptzed
·
:r. Pawlińskim (Żegllna Sieradz)
I
• * *
K. Marandą (ŁKS), juniorów na 6
w przełajowym biegu międzynarokm - M Kołodzlejszyk (Lechia Tomaszów) przed E. Ruskiem (Rado- dowym . ,Pięć Młynów" we Włoszech
miak). a juniorów młodszych na 4 B Mallnow•k• zajął Il miejsce za
Belgiem L Schootsem.
W 'Koszalinie odbyła się w sobotę
W .hler u s ~ nionj\v , ,. Ost rLeszo\.vie
centralna inauguracja „Dni Olimpijzwyc11;żył
H.
Wasilewski (Orkan
czyka".
Poznań) . a w ble~u krakowskim z.
W czasie uroczystości zaakcentoPierzynka
(Wisła).
wano ważne dla kraju 1 sportow~ · -- ców rocznice: 35-lecie PRL i 60-lecle
Na rozgrywanych w Kate>wlcach 1
powstania PKOl.
mistrzostwach Europy juWażnym wydarzeniem
była inau- Tychach
guracja .,Sportowej Sztafety Poko- nior6w w hokeju na lodzie doszło
leń 35-lecla PRL". Ponad 21 tys. rze- do wielu Interesujących pojedynków.
.l W meczach z cyklu eliminacji
sza uczestników sztafety startowała
do ME padły wyniki: Cypr - Jugona- j sławla 0:3, Turcja _ RFN o:o.
w sześciu miejscowościach woj. ko- Na uwagę zasługuje postawa
szalińskiego 1 zakończyła Ja na Pia· szych młodych reprezentantów. któ- \
.l Na zawodach pływackich
o
cu Zwycięstwa w Koszalinie.
rzy po znakomitej grze ulegli repre- memoriał
Kosakowskiego w Puławach W.
Warchol z J',dyńskle50
zentacjl CSRS'
(jeden z faworytów Startu przepłynął 200 m dow.
w
do medall) zaledwie 0:3. Rekordowy czas.ie I.52,57 11oprawiają,c 0 0,86 sek,
Komunłkat
wynik padł natomiast w spotkaniu dotych~zasowy rekord
Polski
D.
Brody z MKS '!'rójka
I LOSOWANIE
Finlandii I Włoch Hoitelśc1 .,Suomi"
.t, w meczach r ligi
w
rugby
10 - 11 - 18 - 25 - 2'f - 31 pokonau Włochów 28:0. Inne wyniki: łódzcy Budowlani pokonali w PoPolska - Włochy B:O, CSRS _ Fin- inanlu tamtejszą Posnan:ę 10:4,
a
doda.ł. - 30.
landla 5:1. RFN - ZSRR 1:12, Szwe- ~~~~aczewsk1 Orkan uległ AZS W-wa

I

Inauguracja

Hokejowe ME jnpiorów

W

S

- - ---------K R Ó C J. E

„Totka"

U LOSOWANIE

l'f-20-Zt-M-ł3-ł8.

Bna.derola: 5018.

cJa - CSRS &:3, ZSRR - Szwecja
3:1. Szwecja - Szwajcaria 6:2.

j

.l Trzecie spotkanie siatkarek Ku·
by 1 ZS'RR zakończyło się zwyclę·
stwem KubanE>k 3:2.

DZIENNIK POPULARNY - dziennik Rot>otnle&eJ Sootdzlelnl WydawnlcZllJ .Prua Ks111tk• Ruch„ Wydaw<'a: t.lldzkle Wydawnictwo Prasow„ RSW .Pra•a Kalążkll · Ruch" Redagu1„ Kolegium Redal<cia
kod ll0- 103 t.Mt Plntrkowslu 118 Adrea ooeztowy: .DP„ Uld:I: 1krYtka nr 69 Tel„fon1 : <""entrala 293 OO łączy ze wszvstktl'lll dz!• farni R„daktor naczelny 325 64 Z <'8 rt"da1<tora na<"zeln„go :107 _26
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rreko 1,1«iw "'" iamńwrnnv<"n
redak<'ta nie cwrac•I kulturalny S!l-80
Panurama•• 307-28 dział !połeczny t fotMepoiteny S18 117 01Aal OgłollZt>l'I Jll-50 tZa treść ogtoo.z„ń red!lk'1ja
ni„ odp'IWladal
Redakc .la nocna
IJ6g ·68
868 -78 c„na orenum„rat1 · rocznie 11' cl ołllrncznte 1118 eł Jc1.'' Jr tałnte 78 eł P••numerate orzy1mu t11 oddzl11ły RSW .Pr HB· Ksta tka Ruch~
oraz u1 zędy orwztnw„ t dore~z:vctt>IP w tP.rmmacli
na 1 trwartał I oc'llrn.'2e Maz cacy rok do 10 tratd„go l'llleslac1 pnpnf'du lącegn Olrf'H orenum„raty Zakhdy 01 acy 1nstytucle I organizacje skl~da lą zamówienia na or•mumer ate w m i„ lscowym
oddztale RSW a w mteJicowośctach. w letl'lrych nJe ma tego oddziału 1111 urzęllach pncztflwveh badt u dnrę~clell Natnm1ast pren11meratorzy tndywldualnl Wyłącznie w urzędach oocztowych
l>ądt u dMeez,•ctell
l!lgzemmarz. 1rch1walne .Oztenntk8"' u do nahyct1 w ałrJ„:Jle .Ruchu" Ł6dt Piotrkowska 85.
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Skład

I drut:

Prasowe Zall:lad7 RSW „Pran-Kslątlca-Ruch„.

Ł6dt,

Armil CZerwoneJ 21. Papier drulr, mat. SO g.
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