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DZIERl\TIK przeciwko zagrożeniu po oiu
POPULIRIY ~· ~~~doświadczony
Ponad 20 mld zl
na koncie Nł~oz
4 powełanla Narodo-wego
Funduszu Ochrony Zdro•
wia w 1973 r. do końca listopada br. ogebrano ~ółem
20,7 mld zł. Było to możliwe dzi11·
ki oflarno§ct całego społeczeństwa,
a zwłaszcza pracowników gospo·
dark! uspołecznłonej. którzy wnieśli ponad połow41 tej kwoty.
Pownechne świadczenia społe
rozwini11cle
umożliwiły
czeństwa
nerokiego frontu rob6t budowla·
nych obiektów służby zdrowia I
opieki społecznej. Tylko w ble~
oym roku przekazanyoh zosłanle
do użytku m. tn. 41 ośrodków 1dre•
wla na wsi, 11 przychodni w mia·
stach o.ras tysil\C łóżek szpitalnyeh.
O sprawach tych mówiono 17 bm.
w Wauzawle podczas poslecbe!Ua
PrMyclium Krajoweso Komitetu
OchrGny
PunduHu
N'llrodowego
Zdrowia, które prowadzU członek
Biura Polltycznego KC PZPR,
przewodnlczl\Cy komitetu - Wła
dysław Kruczek.

O

17 bm, w Caracas (Wenezuela)
sesja OPEC.

rozpoczęła

wspólną

doroczna ministerialna
CA!' -

mają

m. lin. wyw
drażliwej kwestii cen ropy, a tak.te przeanalizują problem wprowadzenia nowego światowego ł-adu
gospodarczego, który by uwzględ
interesy krajów rozwijają
niał
cych się.
te
ł'Odkreślają,
Obserwatorzy
obecna sesja rozpoczyna się w waotwartych
głębokich i
runkach
rozbieżności między umiarkowanymi i skrajnym! w swej polityce
krajami OPEC odnośnie dalszych
eksportowanego
cen
podwyżek
przez nie surowca. Głównym oponentem ewentualnego drastycznego zwiększania tych cen jest Arabia Saudyjska. Tuż pned rozpoczęciem obrad w Caracas pod wvzszyła ona cenę swojej 1·opy do 24
dolarów za baryłkę (159 litrów) l
powinien
samą
taką
uważa. że
przyjąć OPEC.
Jej uczestnicy

pracować

się

AP - telefoto

strategię
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Za swój najlepszy eksportowy produkt uWazaJQ
w „Optimie" „sezamki".
Eksport wyjątkowo opłacal
z różnych
ny. Niestety,
przyczyn (o których dalej)
nie produkują tyle, ile by
chcieli. Chwalą się także
ich
chałwą. Mawiają, że
w
chałwa jest najlepsza
także
Wyliczają
Polsce.
„krówki" (znamy je w opa„Milanówka"
kowaniach
eksportowe),
względy
.,ku kułki" i „karm.elki kapitańskie". Znaków jakości
mają siedem. Za „sezam„kukułki",
właśnie,
ki"
kapitańskie",
„karmelki
„kwiat jabłoni", za dwa
gatunki irysów„.
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Wydalenie z Iranu §=

dziennikarzy

~SA

dwóm
korespondentom amerykańskiego ty.
tego
godnlka „Time" opuszczenlr
kraju z powodu - jak oświadczo
no - tendencyjnego relacjonowania
przez nich kryzysu w stosunkach na
UnU Waszyngton-Teheran związane
zakładni
go z przetrzymywaniem
ków.
Władze

irańskie

nakazały
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POWSZEDl'H

Zalkład powstał za.ra-i: po wojnie
powierzw ada.ptowanym dość
chownie (wedbug ówcze&nych mowłókienniczym.
żliwości) obiekcie
Mu,ry stare, maszyny podobnrle. I
jedno i drugie stwarza problemy
zn8Jne tym wszystkim, którym daW niedzielę wiecznrem zmarło ne jest jeszcze pracować w zajedno z urodzonych tego samego kładach wprawdzie z tradycją i
dnia w Besanoon we Francji pię dobrą sta•rą załogą, jednak w wazdrowia dwóch run.kach nie najle'J)SZych.
cioraczków. Stan
budzi nnlepokojenle
pozostałych
To, te chałwę trzeba wyrabiać
lekarzy. Dzieci - trz41eb chłopców
to nie wilna braku meł dwie dziewczynki, przyszły na ręcznie świa.t dwa miesiące przed ozasem I chanizacji. Chałwa WYII'abiana meważyły od 1,1 do 1,4 kg. Przed pobyć chałwll
rodem lekarze uważali, ie 25-letnla chanicznie prze61taje
Marlene Grasset urodzi co najwy· - ma.szynowe wyr81bd;a,ni.e przeciźej trojaczki.
na włókna. Ohałwiarz Kazlmler1

Na zwołanym Wc7.0l'aj wiecu
mówili o niepokoju jakli budzi rozarsenałów,
atomowych
budowa
m. in. pracownicy łódzkiej Wytwórni Filmów Oświatowych. W
podjętej przez nich rezolucja czytamy m. in.: Jesteśmy ~wiadomi,
ie narody świata mają, ł)rawo żyć
w pokoju ł pokój ten musi kształ
Filmy
tować wzajemne zanłanle.
przez nas realizowane służą wychowaniu dla pokoju, przekazujemy w nich głęboko humanistyczne treści, szczególnie z myślą o
młodzieży. W imię ideałów, któdomagamy się
rym służymy -

Warunki żvcia rodzinnego
waglomeraciach przemvsłowvc11

przysa:ła z zacho•
du. Ogólnopolski Komitet Pokoju
i Polsk1 Społeczny Komitet Bezpieczeństwa l Współpracy w Europie zabrały głos, dając autorytatywny wyraz postawie ogółu Polaków wobec ostatnich decyzji
NATO. Zdecydowane „NIE" społeczeństwa polskiego wobec tych decyzji ma szczególnie głębokie uza·
sadnieonie. „Pla·nowane rozmieszpamiętamy

17 BM. ODPOD PRZEWODNICTWEM PREZESA RADY MINISTROW
PIOTRA JAROSZEWICZA KOLEJNE POSIEDZENIE RADY DO
SPRAW RODZINY, OMOWIONO PROBLEMATYKĘ WARUNKOW
ŻYCIA RODZINNEGO W AGLOMERACJACH PRZEMYSŁOWYCH.

do dyskusji posłu
żyły trzy opracowa:n.ia naukowe oparte na przeprowadzonych badaniach nad rodzina.nu 'Pracowniczymi Wielkopolski, rodzLnamj pracowniczymi w nowych ośrodkach
przemysłowych, a także nad wybranynli problemami rodzin pracowniczych w wojewłldztwie katowickim.
Wyniki badań przedstawiłL: prof.
Zbigniew Tyszka z Uniwersyte-tu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, doc. Marek Ignar z Instytutu
Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz
Za

podstawę

moł.e ~. ~
Ba.rtonewlcs diużo
To, że ręcznie zaw1Ja się
,,.krówki" w pa·pierki - to także
nie z powod.u zacofania. „Krówka"
mu.si być zaw~j&na n.a gorąco, a
takiej maszy.ny nikt w świecie jeszcze nie wymyślił. Ale jest wiele stanowisk, na kt6ryoh maszyniezbędna.
na rze<:zywiście je..t
Wiedzą o tym m. tu. pracownicy
olejarni (zaduch, wysoka tempePo.nad 600 uczestników z całego
rllltura, pył, ręczna prasa). Dwóch'
kraju przybyło do sar Filharmonii
ludzi cały dzień przetak.iem prze- Narodowej
w Warszawie, gdzie
lewa ziarno sezamowe z jednego
rozpoczął się kongres upowszechbasenu do drugiego ..
niania kultury muzycznej. Dw-udniowa dyskusja, zarówno na obra(Dokończenie na sU. 8)

prof. Lucyna Frąckiewicz z Insty~
tutu Nauk Polityczrnych i Dziennikarstwa Uniwersytetu $Ją5kiego w
Katowicach.
Badania, przeprowadzone w sposób kompleksowy, posłużyły do
sformułowania wntosKów odnoszą
cych się do funkcjOll<>Wania rodzin
pracowniczych w reiona<'h przemy-

i uprzemysłowionych.
ie pot.ytywn!e i
oceniła
wskazała na ich przydatność jako

słowych

Rada

W poniedziałek 17 bm. na Kremlu odbyło się spotkanie delegacji
Związku
Komunistycznej Partii
Radzieckiego z Leonidem Breżnie
wem na czele. i delegacji Komunistycznej Partii Japonii pod kieprzewodniczącego
rownictwem
Prezydium KPJ Kenz! Miyamoto.
Rozmowy

będą

kontynuowane.

podstawy do praktycznej realizacji polityki s·połecznej w układzie
terytorialnvm.

Rezydencja
de Gau11~·a ·.
. - dla ZW1edzaJąCYch

koligre.s
i
Warsiaws
. kI

mówić.

„

upowszechn1an1a uturv muzvczne1 ge~~z~~=~l~s: :~ ~:~~ie~:n:: :i:;:c~

Były

szach Iranu w Panamie

dach plenarnych, jak I w pięciu wości Colombey-les-Deux-Eglises zosekcjach problemowych, koncentro- stała udostępniona publiczności. Miawać się będzie wokół takich spraw, ło to nastąpić jut w ubiegłym miejak współczesna twórczość kom- siącu, jednak przesunięto termin z
pozytorska i działalność zawodo- powodu śmierci wdowy po generale,
wych placówek muzycznych, zada- Yvonne de Gaulle.
nia szkolnictwa muzycz.nego, wychowa.nie muzyczne w szkołach
ogólnokształcących, -.połeczny ruch
kultura.lny oraz rola prasy, radia,
telew>izji, WYdawnictw I fonografii
zainteresowań
kształtowll'niu
w
muzycZl!lych społeczeństwa.

DZIEi

zwyż

a

KIESIE

W 352 dniu roku sł-Ońce wzezajdzie saś
o god-z; 7.40,
o 15.%4,

szło

od1q

nom. w kt6rym mleszka
w Panamie.
w zwt11zku 11 udZleleniem

ua@ Iranu na wyspie Contadora
CAF - AP - telefoto

były

Panamy dojdzle- wtęc mimo podp!sanego kilka tygodni temu porozuktóre przewlduje dostawy
mjenia,
- stwierdził
ców swej ropy, naftowej, Do wstrzy- ropy do tego kraju
do mlntster trańskt w Caraca1.
mania eksportu trańsklej ropy
gościny
Panamę,
szachowi prze:r;
byłemu
Iran skreśla ten kraj z Usty odbior•

nakte - poza ściśle wojskowym
- nie mniej istotny aspekt polityczny. Zmierza bowiem do poddorobku
kilkuletnieeo
ważooia
polityki odprężenia w Eu.ropie.
Maskując ten zamiar rzekomą goz
towością do dalszych negocjacji
krajami socjalistycznymi, państwa
NATO w rzeczywistości próbują
powrotu do polityki z pozycji siły,
co jaik najmniej 1przyja rozmo-

zasadniczego założenia, by równowaga ta opierała się na stałej redukcji potencjałów militarnych.
Jak natomiast wyobraża sobie negocjacje rozbrojeniowe w waru'!lkach eskalacji zbrojeń strona zachodnia - o tym milczą przedstawicdele NATO. Bo i cóż mieliby
powdedzieć?

•

z
nowych bron! jądrowych
na terytorium Republiki Federalnej Niemiec wzmaga napięcie na
najbardziej newralgicznym terenie
w centcrum Europy, co musi bunaszego społecze6dzić czujność
stwa'• - czytamy we wspólnym
obu wymienionych
oświadczeniu

Podobnej treści rezolucję uchwalono także i podpisano na \l'iecu
protestacyjnym z udziałem blisko
600 uczniów, nauczycieli i oracowników XXXI LO w Łodzi. I tutaj
militarystyczne plany N ATO, dalsze rozwijanie zbrojeń i zwiększa
nie groźby atomowego konfliktu
spotkały się ze stanowczym „nie!".
„Nie chcemy powtórzenia się
czasów pogardy i zagłady - mówi
ogł05zona w tej szkole rezolucja czasów, które jeszcze }lami~tają
nasi rodzice. Chcemy żyć w pokoju."
(Dalszy ciąg na str. 2)

JAK INFORMUJE RZECZNIK PRASOWY RZĄDU -

PRZECIW DECYZJI PANSTW NATO

cze~ie

podpisało

Małgorzata Ziętkiewicz,
około 400 osób.

BYŁO SIĘ

we · Francji

12 grudnia 1979 r. kiedy państwa NATO podjęły w Brukseli brzemienskutkJ. decyzję o
ną w
„dozbroJeniu" Europy zachodniej
w nowe typy rakiet nuklearnv~h
I o rozu:1ieszczenlu ich w '!l:uropie zachodniej, głównie na •erenie
Republiki Federalnej Niemiec publicz!la
zaniepokojona opinia
Europy określiła mianem „czarnej
irody".
Fala protestów podniosła się w
całej Europie, gdyż fatalna decyzja zachodnich kół zimnowojenbezpieczeństwo
godzi w
nych
wszystkich k't"ajów europejskich,
wzmaga groźbę konfliktu zbrojnego I stanowi próbę przesunl":ia
potencjalnego starcia nuklearnego
na teren europejski, czyli jak się
eufemistycznie mówi na Zachodzie
-na europejski teatr działali nuklearnych.
Zrozumiałe jest w tych warunkach szc2eg6lne nasilenie protestów i zdecydowany głos oburzenia ~połe('zeństwa polskiego Je~t
to protest w obliczu narastania
tak
bezpieczeflstwa
:-agrożenia
Europy, jak ; Polski - kraju cięż
ko doświad~zonego w czasie ostat1llej wojny, która !ll'Zecież - jak

stanowczo połotenla kresu nowemu wyścigowi zbrojeń.
zaangażowaniem
wielkim
Z
przyłączyła się do akcji protestacyjnej łódzka młodzież szkolna.
Wiec protestacyjny w VI LO odbywał się pod hasłem: „Prawo do
jest najbardziej
życia w pokoju
elementarnym prawem człowieka
narodów".
i
Występując przeciwko wi;zystkiemu, co mod:e temu prawu zagranauczyciele I pramłodzież,
żać,
cownicy szkoły wystosowali rezolucję, w której stwierdzili m in ·
„My - Polacy, naród tragicznie

POSIEDŻE IE RADY DO c:;PRA\V T\ODZL ry

•
•
•
1ęc1oracz 1

zień

w czasie II wojny
protestujemy przeciwkonfliktu
nowego
groźbie
ko
zbrojnego w Europie. Stanowisko
nasze Jęst jednoznaczne. Ząda111y
stworzeodprężenia, rozbrojenia,
nia atmosfery wzajemnego zaufa•
nia między państwami, gdyz tylko
te czynniki decydują o pokojowej
Jeste~my ,ollprzyszłości ~wiata.
darni z wszystkimi, którzy proteprzeciwko decyzji 11aństw
stują
NATO. Chcemy żyć, uczyć się l
pracować w pokoju".
Powyższą rezolucję, · której teokst
odczytała uczennica klasy IVb światowej,

Sprawa produkcji i rozmieszczenia nowych amerykańskich
rakiet w zachodniej Europie wywołała na całym świecie falę
rosnl\cego oburzenia i protestu przeciwko militarystycznym
planom NATO,
Równld społeczeństwo naszego miasta wyraża swój stanowczy sprzeciw wobee eskalacji zbrojeń na naszym kontynencie.

wom rozbrojeniowym, sdyi

mu~

wzajemną

o e

rodzić

nieufność i obaUkładu
państw
opowiadające się

wy. Stanowisko
Warszawskiego,
warunków
wykorzystaniem
za
równowagi sił w celu natychmiadla
rozmów
rozpoczęcia
stowego
redukcji zarówno broni jądrowych
zbrojeń
średniego zasięgu. jak I
grem~ów społecznych.
Decyzja k.rajów NATO ma jed- konwencjonalnych - wychodzi a

Poniedziałek był kolejnym dniem
szczególnie szybkiej w ootatnich
dniach zwyżki cen złota. W poniedziałek po południu za uncję (31,3 g)
żółtego kl"USzcu płacono w Londynie rekordową sumę 470,5 dolara; o
13,5 dolara więcej n.iż w piątek.
Ten kolejny wz.rost ceny złota jest
niewątpliwie wyinikił'llll nerwowej
atmosfery na światowym rynku
ropy naftowej w następstwie podejmowanych obecnie przez kraje
OPEC (Organizacja Państw-Ekspor
terów Ropy Naftowej) decyzj<i o
kolejnej ·podwyżce ce.n tego surowca.

która by ustalił.a konkretne środ
kii umocnienia wzajemnego zaufania, zmniejszenia konfrontacji militarnej, redukcji sił zbrojnych I
zbrojeń w Europie, jak l prawnotraktatowe środki zmierzające do
zażegnania niebezpieczeństwa konfliktu wajennego".
Dopóki nie jest jeszcze za póź
no i możliwe są do podjęcia konstruktywne propozycje, zawarte w
Komitetu
ostatnim komunlkacle
Ministrów Spraw Zagranicznych
można
Układu Warszawskiego

Bogusław,

Graej8111

w dniu dziesiejszym dla Łodzi
przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie duże z większy
mi przejaśnieniatnl, okresami
opad deszczu lub deszczu ze śnie
giem. Temperatura minimalna
+2, maksymalna 4 st. C. Wiatr
umiarkowany I dośó silny,
silny. porywisty,
przejściowo
południowo-zachodni.

Ciśnienie o godz. 19
982,2 hPa (736,8 mm),

wynosiło

1979 - Ur. P. Klee,
szwajcarski.

malarz

Nad czas stracony
dzieJ nie boli.

nic ba.r-

ntJ s1

eskalację
nadciągającą
ódwróclć
dla pokoju.
zbrojeń ł zagrożenie
Dlatego właśnie - stwierdza Og61-

nopolskl Komitet Pokoju I polski
Społeczny Komitet Bezpieczeństwa
i Współpracy w Europie - „kontynuacja walki o odi:>rę:i:en!e mmtarne jest nakazem chwili I warunkiem utrzymania I pogłębienia
fYWr6ł!my Jeszcze do wspc>- procesu odpręż•mla międzynarodo
oświadczenia wego. Jesteśmy głąboko przekonam.nianego
przedsta wiciell sil pokoju ni, że nie ma alternatywy wobec
sugerujących odpl'llŻenia".
w naszym kraju,
Właśnie na rzecz takiego biegu
drogi wyjścia z obecnej sytuacji.
i
Polska
występują
zresztą wydarzeń
wyraźnie,
Wskazują oni
w myśl postulatów opinii publicz- milldzynarodowa opinia publiczna
nej, na konieczność „zwołania kon- w swych akcjach protestacyjnych.
ferencji w sprawie odprężenia miWIKTOR ZU.JEWICZ
lltarneeo 1 ·rozbrojenia w Europie,

-

Najwyższy

rzucił

palenie! .••

czas,

żeby

pan
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' ŁODZI

•WROCŁAW• WŁOCŁAWEK,,.

OLSZTYN

POWSZECHNY PROTEST Wysokie odznaczenia Obradowały wojewódzkie
przeciwko zagrożeniu pokoiu dla działaczy ruchu ludowego
konferencje
PZPR
.„
(Dokończenie

,•

ze str. 1)

•

W całym kraju rozlecaJ'ł •iii cło·
protestu przeciwko brukselskiej
decyzji państw NATO o ·produkcji i
rozmieszczeniu nowej amerykańskiej
broni rakietowo-jądrowej w Europie
zachodniej.
Centralna Rada Zwiazków Zawodowych ogłosiła oświadcze
nie,
w którym w Imieniu 13 mln
polskich
związkowców
stwierdza
m. in.: ta oburzająr.a decyzja, pod·
jęta wbrew
interesom społeczeństw
Europy zachodniej, które manlfesto·
wały i nadal manifestują swój sprze·
clw wobec tych niebezpiecznych za·
mierzeń, godzi w najżywotniejsze interesy pokoju i współpracy, Decyzja
NATO pozostaje w sprzeczności
z
rzeczywistymi ,interesami ludzi pracy, gdyż na ich barki spadnie eko·
nomlczny ciężar zbrojeń.
W rezolucji podJętej
w imieniu
wielotysięcznej
rzeszy pracowników
uczestnicy Plenum Zarządu Główne
go Związku Zawodowego Pracowni·
k(1w Książki, Prasy, Radia i Telewizji,
które odbyło się 17 bm. w
"'arszawie,
podkreślili,
że
nadrzędnym celem i podst.awowym za·
daniem ludzi we współczesnym śwle·
cie musi być walka o pokó.i i od·
prężenie. W rezolucji Zw. Zaw. Pra·
cowników Kultury i Sztuki
dano
wyraz przekonaniu. że połączone siły wszystkich ludzi dobre.I woli na
świecie ostatecznie zwyciężą.
Warszawa kategorycznie sprzecl•
wi~ się zbro)eil.iom zagrażającym -po•
kojowi'' - pod tym hasłem odbyły
się w poniedziałek
wiece protesta·
cy jne w przeszło 60 stołecznych fa-

brykach, -przedsiębiorstwach budow·
lanych, uczelniach, szkołach
śred
nich. Do powazechnego protestu Polaków przyłączyły swój głos załogi
m. in. takich zakładów jak „Ursus",
„coran, •• Wedel", budowniczowie z
„Dźwigaru", studenci 1 wykładowcy
z SGGW-AR.
Niesłabnąca fala protestów świato
wej opinii publicznej przeclwlrn pod·
jętej w Brukseli przez NATO decyz.ii o rozmieszczeniu w Europie zachodniej nowych amerykańskich broni rakietowo-jądrowych świadczy o
tym, że ludzkość zdaje sobie sprawę
z niebezpieczetlstw. jakie pociągnę
łaby za sobą realizacja te.I decyzji.
Austriacka gazeta „Die Presse" zamieściła 17 bm., komentarz na temat
decyzji NATO pt.
..Dozbrojenie
NATO zmienia sytuację w świecie".
Autor komentarza zwraca m. in. u·
wagę, te w centrum dyskusji
na
temat
produkcji i rozmieszczenia
nowej amerykańskiej broni rakietowo-jądrowej znalazła się jale zaw·
sze, kiedy chodziło o zbrojenia Re1mblika Federalna Niemiec.
Wiedeński tyi:-odnik
„Profil"
w
artykule ot. „Ku wo.lnie atomowe.I"
stawia kropkę nad „i''. wyrażajac obawę, że w Jatach osiemdziesiątych
moźe doj;;(' do umocnienia zachod·
nioeuropejskiej wspólnoty pod hegemonią Republiki Federalnej Niemiec.
Dyrektoriat Niemieckiej Unii Poko.lu (DPU) opublikował oświadcze·
nie, w którym podkreślił, te detY·
zja NATO
podjęta została wbrew
protestom narodów, na przekór rozsądkowi. · Decyzja ta stwjerdza DFU,
jest wyzwaniem dla wszystkich lu·
dzl, którym Iety na sercu sprawa
utrzymania pokojn.

Interesująca

• •

wystawa

pt. ,,C1en1e turystyki11
Korespondent PAP, Wojciech Stan·
klewicz pisze z Budapesztu:
Zwiedziłem w
tych dniach intere·
sującą wystawę zorganizowaną przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
PRL. Publlczna ekspozycja pod naz·
wą „Cienie turystyki" zapoznaje z
przepisami celno-dewizowymi obowiązującymi na Węgrzech oraz wska·
zuje na przypadki Ich Jaskrawego
naruszania, zarówno przez obywateli węgierskich.
jak I obcokrajowców. Eksponaty w postaci zarekwi·
rowanych stosów zegarków kwarcowych, dzlnsów itp.. fotografie
I
plansze
pokazuj a ce
przechwycone
wyroby ze złota są tego najlepszym
dowodem.
Jedno z charakterystycznych prze·
stępstw, to wwóz na terytoria WRL
fałszywych dolarów. Chodzi tu
o
poważne kwoty, skoro tylko u jednego belgijskiego obywatela znaleziono 12 tys. podrobionych dolarów. W
wyniku naruszenia przepisów celnodewizowych węgierscy celnicy skonfiskowali w ub. roku przedmioty I
~rodki płatnicze o łącz~e-j wartośc1
ponad ł50 mln torlntów.
'

wian, walut zachodnich za forlntv.
a także handel zlotem pochodzą l .n
z przemytu.
Jak wynika z materiałów wystawy. w tych nielegalnych
transakcjach uczestniczą dość często Polacy, Jedna z plansz informuje, że w
ekspresie .,Batory" 19 marca 1979 r.
znaleziono ukryte pod sufitem
38·
tys. złotych. Z Innej planszy motna
się dowiedzieć,
te w samochodzie
szefa pewnej szajki przemytniczej.
niejakiego W, F .. znaleziono w specjalnie przerobionym baku benzynowym 697.840 forintów, które usiło
wano przemycić do Wiednia z prze·
znaczeniem na zakup %lota. To zaś
miało powędrować do Polski.

grupa
Polaków usiłowała
powatniejsze Ilości walut
obcych I złota, zakupionych w Jugosławii.
Fotogramy wykonane
w
okQl1cach oi;law1onego ' dworca Kele·
tl uw1dac~niaj~ prowadzony tam han
del z udziałem
osobników dziwnie
Wśród wykroczeń czołowe miejsce przypominających naszych rodaków.
zajmują
przestępstwa
dewizowe.
Wystawa ma duże powodzenie
I
Chodzi przede wszystkim o odkupybedzle czynna do końca marca 1980
wanie
od turystów zagranicznych. roku, a następnie pokaże się ją w
szczególnie
od Arabów I Jugoslo- innych miastach węgierskich.

IJ#j·· l•1

Inna

przemycić

Refera·t programowy Clbra.z;ują
cy rozwój ruch-u ludowego w regionie
łódz,k •im wygłosił członek
_P •rezydium WK ZSL Tadeusz
Sitek. Województwo to było kolebką radykalnego ruchJU lnldowego. W latach trzydziestych działała
na tym te<re'llie Niezależna
Partia CłJlopska,
ZMW
„Wici'',
l\loskwie odbyły się w ubie
głym tygodniu JubileuszoZjednoczenie Lewicy
Chło;ps-kiej
we
uroozy11toścl
60-Iecia
. „Samopomoc", u.kazywały się takMoskiewskiego
lr. stytutu
ż.e postępowe, ludowe piJSma
z
„Chłopskim
Życiem
GoopodaT- Włókienniczego
odznaczonego Orczy·m" na czele.
derem Czerwonego Szta.ndarv. PraPod<!'Zas plenum gruiPB ziasłuOO- cy - najstarszej t największej tenych. dzJałacz.y ruchu
ludowego go łY'Pu. uezel.n'i Zwlv;ku Radziecudekorowa,na,
zOIS'tała
'WJ'SOkimi kiego,
"
odznaczeniami
państwowymi.
W wroczystościach ucz~niczyła
K •rzyi Oficerisll:L Orderu Odrodze- delegacja polska w skład2lie: prof.
nia Polsk·i ot<rzymał Ja11 Wa.wrzyń dJr habil. .Janusz Szosla.nd preozyk, Krzyżem Kawalerskim Or- zes SWP, dyrektGr Instytutu Meder111 Odrodzenia Polski udekoro- chanicz.nej
Technoil.og·ii
Włókna
wano: Rozalię Adamczewską, He- PŁ; Wiesław Szymczak wicelenę Biskupski\, .Jana Filii.pa, l«na· ·minilSlter przemysłu lekkiego; prof.
cego Kaweckiego, Stanisława Ko- dr habil. E·dwa.rd Galas - rektor
morowskiego, Zygmunta Kirajew- PŁ; doc. dr Henry·k Gralak
sldego,
Franciszka KiróJi.kowskie- prorektor PŁ; doc dT ·i.nż. Wlogo, And•rzeja Ługowskiego, Jll'Le- dzimler:r. Więźlak - dz.ie<kan Wyfa Michała.ka, Tadeusza Panaslu- działu Włókien-niczego PŁ;
mgr

Beniaminek pięściarskiej
ekstraklasy - łódzki Widzew przebywał
na przeszło tygodniowym tournee w
Finlandii. Widzewiacy byli gośćmi
TUL (lińskiej rady związków zawodowych) . Pierwszy mityng, w któ·
rym ucz_estniczyli od był się w T_am·
pere. Widzew w międzynarodowym
meczu pokonał boks.erów tego miasta lO:ł Oto wyniki poszczególnych
walk: Bogdański przegrał z Niemikorpi (kogucia), Snopek wygrał z
Pallonieml (piórkowa), M. Przybylski
wygrał z Moilanenem (lekka), Wnęk
pokonał Nisko (lekkopółśrednia), T,
Pochwatka pokonał (prze-.i rsc w II
rundzie)
Hininena
(leltkośrednla).
Sobczak przegrał przez rsc -W Il r. z
Lasanenem (średnia) I Jagiełło wygra! z Vcikkola (półciężka).
Według informacji
jakie udzielił
nam tiener W. Tomaszewski pierw·
szy start~ należy uznać
za bardzo
udany, panieważ zawodnicy boksowali po męczącej podróży promem
w s2ltormowych warunkach. Na najwyższe noty zasłużył! Snopek, Przy·
bylski, Pochwatka i Jagiełło, który
umie boksowa~ z Finami I w pierwszym meczu pokonał reprezentan·
ta tego kraju. Sobczak miał nato·
miast za rywala, drugiego pięścia·
rza po mistrzu Europy Uusivircle,
który w czasie pobytu łódzkiej eki·

Kto z kim _w lidze
pięściarskiej?
Rozlowwano terminarz rozgrywek
plęściar(;klej ekstraklasy
w 1980 r.
W ol!mpiJskim roku pięściarze walczyć będą w 2 grupach po 6 zespołów (rr.ecze 1<ażdy z każdym) I zwyc,ięzcy grup spotkają się na neutralnym ringu w spotkaniu o mistrzostwo Polski. Ostatnie zespoły spada•
ją do Il ligi W nowym sezonie Wi·
dzew' występować będzie w l grupie, natomiast Gwardia w II grupie.
rozgrywek. Oto szczegółowy terminarz spotkań: 10 lutego: Gwardia Warszawa - WIDZEW
I GWARDIA
ŁÓDŻ Leg.la Warszawa, 17 lutego:
WIDZEW - GKS Ja.strzębie Czarni
Słupsk - GWĄRDlA, 2ł lutego: Wisło
ka Morsy . Dębica
WIDZEW,
GW ARDlA - Stoczniowiec. 7 września: Carbo
Gliwice - WIDZEW,
GWARDIA
Zagłębie
Konin,
H września: WIDZEW - Sial Rzeszów Górnik Wesoła - GWARDIA
28 wrZPśnia' WIDZEW' Gwardia
W-wa GWARDIA ŁÓDŻ
Legia
s listopada: GKS Jasi.rzęble - WI·
DZEW GWARDIA - Czarni. 19 listopada: WIDZEW - Wisłoka, Stoczniowiec - GWARDIA, 28 listopada:
WIDZEW
- Carbo,
zaglębie GWARDIA. 9 grudnia: Stal Rzeszów
WIDZEW, GWARDIA - Górnik.
(asz.)

py

kontuzję
I nie mógł wyw .ringu.
Drugi milyng bokserSkl odbył się
w Parkano, miejscowości połoZonej
zaledwie 80 km od Tampere. Łodzia
nie odnieśli wyższe punktowo zwy·
cięstwo l2:2. Oto wyniki poszczegól·
nych walk: Stefański wygrał z Nie·
mikorp1 <kogucia). Bogdański poko·
nał przez rsc
w Il r. Liukkonena
(kogucia) M, PrzybNlski przegrał z
Nymanem (lekka), Wnęk
pokonał
przez rsc. w III r. Vandela, Sobc;i:ak
wygrał z Keiskollą (lekkośrednia), w
tej samej wadze Pochwatka pakonal
przez rsc. w II r. Hlnlnena I Jagieł
ło pakonał Gr1nroosa. Nieoczekiwanej Porażki doznał
w tym meczu
M. Przybylski, który musiał uznać
wytszość młodego zawodnika fińskie
go, który toczył dopiero 44 walkę,
mając
Imponujący bilans
spotkań
(wszystkie walki wygrane).(a.szym.)
miał
stą plć

„

„Trzecia

strąno

•

•

~Ioskiewskiego Instytntt1.Włókiennicze~o
inż.

J.\.f'i•rosła.w

Ba.ranowskl - z-ca
sekretarza ge:neraJnego SWP
doc. dr· habil. Tadeusz Kołaciński
- pełno.mocnik rektora
PŁ d.s.
współ·pracy z Moskiewskim Instytutem Włókienniczym.
Podczas uroczystośc·i na.da·no :pi.er
wszy w 60-letniej histodi Moskiew.skiego Instytutu
WłókLenni
cz·ego t)"~uł dokto:·a honoris causa. Okzymał go prof. d·r habii.
.Janusz Szosland.
Prof. .J.
Szosland
Jest wybitnym
uczonym
w dziedzinie
włókiennictwa, auto.rem
4 po·
d~ęczn~ków I blisko 200 publl·
kacji
w ezaso.p ismach
krajowych i zagra.nicznych. Ponad 40
jego prac naukowych
znalaa:ło
zastoso.wanie w przemyśle. Bie·
rze czynny udział w pracach poza PoHtechniką Łódzką, w któ·
rej przygotował dla przemysłu
ponad 900 magistrów inżynierów
i promował 14 doktorów.
Od
1975 r. jest prezesem Stowarzyszeni.a Włókienników Polskich.
Nadanie tytułu doktora hono·
ris mu1sa nolskiem"
uczonem11
Jest dowodem wielkiego uznania
dla osiągn·ięć naszego kraju w
pracach nad rozwojem nauk
l
nych • doczepiane będą dodatkowe
teclmi.k włókienniczych.
wa.gony. PKP uruch:amia również
(ik)
pracę wsa:ystkich kas bi.fetowych,
które cz)"nne będą całą c:fobę. •

Dodatkąwe pociągi

w ok·resie świątecznym
.Jak tnformu~ D)"rekcja Rejonowa Kolei Państwowych w Łodzi
w oklresi.e przedświą:tecz.nym i w
święta uruchomione zostaną dodatkowe
składy
pociągów,
W
dniach od 20 do 23 bm., a także
od 2'5 do 27, będzie kursował dodatkowy skład do El!lm, wyjerorża
jący z Łodzi Fabrycznej o godz.
21.40. Powrót tego składu - każ
dego następn€go dnia. o godz. 6.50.
W dniach 20, 22 j 26 bm. kursować będą również dodatkowe pociągi przyśpieszone do Koszalina
(przez Kutno, Bydgoszcz,
Piłę),
których odjazd z Dworca
Łódż
KaliSka planowany
iest o godz.
18.43. Powrót - każdego na.stępne
go dnia o godz. 9.18.
W celu rozładowan>ia świą.iteczne
go szczytu przewozów
pasażer
skich, od CZ'f&rtku (20 b:m.)
do
wszystkich pociągów da•le.kobież-

!'Kronika

Zaginął

"

F-111"

Komu

przypadną

'rioroczny,
tradycyjny
plebiscyt
naszych Czytelników pn, „ Wybieramy
najlepszych sportowców województwa łódzkiego w 1979 roku"
miną!
półmetek. Podobnie jak w latach ubiegłych nasza akcja spatkala się z
dużym zainteresowaniem sympatyków
sportu.
W codziennej porcji listów, zawierających wypełnione kupony zna"jdują się propozycje na82ych Czytelników, sympatyków sportu, działaczy
I szkoleniowców, typujących zawodniczki l zawodników naszego województwa kandydujących zdaniem uczestników plebiscytu do mla11a naj·

a skutek niesprzyjających warunków atmosferycznych (jak
zresztą
zapowiedziała
polska
telewizja) nie doszła do sku•·
ku transmisja finałowego meczu
o
puchar Belgii pomiędzy FC Brugge
I Beerschotem w którym to · zespo·
le występuje J. Tomaszewski.
W zamian mamy dla naszych Czyt~lnlków sympatyków futbolu nastę
pującą Informację od goszczącego ostatnio w Belgii dyr. ŁKS - mgr
Andrzeja Klimowicza.
- Przebyv.rałem w Belgii celem uzgodnienia terminu rewanżu z Beerschotem.
Ustaliliśmy z menagerem
klubu belgijskiego, że piłkarze ŁKS
rozegrają rewanż z zespołem J, Tomaszewskiego
20 lutego przyszłego
roku. Po drodze zagramy z ·unio.
nem w Berlinie
(podobnie zresztą
w czasie powrotu z Belgii). Działacze
Beerschotu zap.roponowall nam mecz
towarzyski z którymś z drugollgowych zespołów. bowiem
drużyny
pierwszollgowe (ze względu na .. Peł
nię" rozgrywek mistrzowskich)
nie
wchodzą w rachubę.
- Jak się czuje „Tomek"?
- Doskonale - choć z powodu kon.
tuzji przybył trochę na wadze I pła·
et z tego tytułu kary p!entętne do
klubowej kasy. O~cał jednak powrócić szybko do l!rzepisowe:1 ..wagi". Tomaszewski nadal cieszy
sie
oowszechnym nowodzeniem
w~ród
kibiców belgijskich.
I nie tylko!
Najlepszy dowód to wizyta w Antwerpii menagerów włoskiego futbolu,
którzy , chcą śclągnać Toma·
'Szewskiego do któregoś z pierwszoligowych klubów włoskich. Przypomnijmy, te Tomaszewskiemu kończy
sle kontrakt s Beerschotem u p·ół·
tora roku.
(wr6b.)

N

o

„Dumn.l z

szarfy WFS?

lepszych. Przypomnijmy, te dziesięciu
wybranych przez plebiscytowe jury
sportowców na1Zego
woJewództwa
uhonorowanych będzie szarfamJ wojewódzkiej Federacji Sportu w cza·
sle tradycyjnego Balu Mistrzów or·
ganizowane10 m.ln. przez
Oddział
Łódzki Klubu Dziennikarzy Sporto•
wych S ftycznia przyszłego roku w
salach hotelu „Centrum".
W najblitszych dniach opubllkujemy także propoeycje
dziennikarzy
sportowych łódzkich gazet, radia i
telewizji. którzy wytypują swoich
kandydatów.
Wśród nagród przygotowanych dla
uczestników naszego plebiscytu znajdują się między innymi
upominki
klubów s·portowych woj. łódzkiego
(np. piłki l proporczyki z autografami zawodników najlepszych zespołów) oraz zaprzyJatnlonych z .Dziennikiem" zakładów I instytucji.
Czytelnie wypełnione kupony prosimy nadsyłać pod adresem: REDAK·
CJA .,DZIENNIKA POPULARNEGO",
UL.
PIOTRKOWSKA
96, ŁODZ,
z dopiskiem na kopercie lub karcie
pocztowej „Wybieramy najlepszych
sportowców".
JtUPON

-ł.

"·
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.6.

~~

a.

świadomi

Wyroki na zabójców
1

funkcjonariuszki MO
Wojewódzki w Nowym Sączu
wyrok w procesie dwóch mlo·
docianych przestępców: Jana Juszkiewicza I Mirosława Kozłowskiego,
którzy 2 sierpnia br. w Izbie Zatrzymań Nieletnich
Komendy Miejskie!
M<> w Zakopanem dokonali zabójstwa funkcjonariusza MO - slerżan·
ta Heleny Milan, pełniącej wówczas
dyżur w Izbie Zatrzymań. Jan Juszkiewicz odpowiadał przed
sądem
również za inne przestępstwo: gwałt
na 65-letnie.f kobiecie.
Sąd Wojewódzki w Nowym Sączu
skazał:
J, Juszkiewicza na 25 lat
pozbawienia wolności i utratę praw'
publicznych na 5 lat a Mirosława
Kozłowskiego na 12 lat pozbawienia
Sąd

wydał

wolno~cl.

wypadków.

O Mil.leja drogowa prosi również
dząc
nieostrożnie
ulicę
świadków potrącenia kobiety
przez
lingradu przed posesją 42
wpadła
17. XII.
pod „żuka" i doznała urazu głowy. samochód „żuk" w dniu
O Godz. 9.35.
Kierowca „stara" 1979 roku o godz. 7.35 na ulicy Obr,
(eh)
Zenon s. na skrzyżowaniu al. W!ók· Stalingradu 42.
nlarzy z ul. Karolewską spowodował zderzenie z .. Tatrą". W wypadku obrażeń doznał pasażer „Stara"
W dniu 14 grudnia 1979 roku po
Roman G.
ciężkich
clerpienia~h
zmarła.
O Swiadkowie zderzenia się „Zuprzeżywszy lat łT uk•>Chana Zona,
ka" z „maluchem" w dniu 10. xn.
Matka I Córka
79 r. o godz. 12.15 na ulicy Roki·
clńskiej proszeni są do WRD MO w
S.
P.
Godz. 7.35. Marla K.

przecho·
Obr. Sta-

„

+

DAN'IELA

RUDZIŃSKA
Pogrzeb

O Do

WRD
proszeni są także
potrarenia pieszego przez
tramwaj linii „8" w dniu wczorajszym ok. godz. 17.15. Wypadek miał
miejsce na ullcy Bratysławskiej przy
Wróblewskiego,

DnJa 11. XII, 11171 roku

S.

+

zmarł

odbędzie

się

dnia. 19.

XII, 1979 roku o godz.

1~ poprze·
dzony mszą świętą w kościele na
Retkinl.
Pozostają w
głębokim
żalu

MĄŻ,

oraz

C0RKA, SYN, MATKA,
RODZINA

pozostała

W dniu li grudnia
am ad

P.

STANISŁAW

EUGENIUSZ

I

z domu Mesek

świadkowie

1979 roku

HOLWEK

b. długoletni pracownik Przedsię
biorstwa Domy Towarowe „centrum" Oddział w Łodzi.
prawy
I szlachetny Człowiek.

NrlEWOtAŃSKI
emeryt PKP
Pogrzeb odbędzie się dnia 18.
Xll. br. o godz, 13.30 na cmentarzu Radogoszcz, o czym powiadamiają
pogrążeni
w
głębokim
smutku
ZONA,
SYNOWIE,
SYNOWE
I WNUCZKI

Wytasy serdecznego współczucia
Rodzinie Zmarłego składają:

&marł

1979 roku
od na.s ukochana
Zona,
Mama i Babcia

Dnia 15 grudnia 1979 roku

DYREKCJA, RADA ZAKŁA·
DOWA, POP PZPR,
KOLE·
ŻANKI i KOLEDZY
z DO·
MÓW TOWAROWYCH „CEN•
TRUM" ODDZIAŁ w ŁODZI

W dniu 15 grudnia

odeszła

S.

+

P.

S.

ANASTAZY
OSTROWSKI

+

P.

ZENONA PROGA

. Wyprowadzenie
drogic]J
nam
nastąpi w środę. dnia 19
grudnia br, o godz, 14,30 z kapll•
cy cmentarza na Radogoszczu. Po·
zostają
pogrążone
w głębokim
smutku:
zwłok

ŻONA

.'

•

bu'Clujemy
pomyŚt.ną przyszłość socjalistycznej
ojczyzny" - oto my~l przewodnia
wojewódzktlej konfe.renc:j-i. sprawo.zda wcz<>-'wyborczej
PZPR, która
17 bm. odbyła się w Olsztynie.
W obradach uczestniczył sekretarz KC PZPR - Zdzisław Zandarowski.

Pogrzeb
odbędzie się dnia 19
grudnia br. o godz. 13 z kapli·
cy Cmentarza Komunalnego
na
Zarzewie, o czym zawiadamiaJą
w głębokim :l:alu:
·
MĄŻ,

I RODZINA

i

a.
3.

•

dokonań rzetelną
pracą

zadań

Na MOtNU Północnym u wschod·
ndch wybrzeey W. Brvta•nii za.g·i1nął
samolot amerY'kańskiego lotnictwa
wojskowego typu F-111 odbywają
cy lot treni·ngowv. Nie ma również
żadmych wieści o dwóch
pilotach,
którzy z.najdowali &ię .na pak.ladzie
samolotu. Pirorwadzace po.sz.ukiiwan-ia bry.tYisk1e heMikopterv wojskowe i kutry floty przvbrzcimei nie Łodzi.
natrafiły na żaden ślad
zagi·nio-O Swladkowle potrącenia pieszego przez .,Fiata 126p" na skrzyżo·
nych.
waniu ulic: Rojna - Grableniec w
dniu 16. XII. br. proszeni są
do
Wydziału· Ruchu Drogowego.

NASZ PLEBISCYT JUŻ NA PÓŁMETKU

Czy J, Tomnszewski
medalu" uwyemigruje" do Włoch?

W Teatrze Nowym odbyło
się
wczoraj uroczyste zakończenie tegorocznego sezonu sportowego
wo.I.
łódzkiego. Dokonując gospodarskiego
obrachunku mijającego roku
dyr,
WKFiT H. Grenda podziękował dzia·
laczom klubowym
i związkowym
oraz
szkoleniowcom I zawodnikom
za tegoroczne sportowe- osiągnięcia.
Najbardziej
zasłuzeni uhonorowani
zestali odznaczeniami pai'rstwowyml
I sportowymi.
Srebrnymi Krzyżami Zasługi wy·
różniono; W, Nowińskiego (Anilana),
B. Millera !Włókniarz Pabianice), A.
Pawlaka (Orzeł - WAM), K. Sujkę
(Społem),
W, Tyznera (Start),
Brazowe Krzyże Zasług) otrzymali:
z. Kołodziejczyk (Tęcza) t D. Błasz·
czyk (Widzew), T. Szymczak (Włók
niarz Pab.). R. Pluciński (Włókniarz
Ł . ) . E. Cichomski (Resursa).
Złote Odznaki •• zasłużonego Dzia·
lacza KF" wręczono:
E. Czyżowi
(OZKol.), J, Duszyńskiemu (OZKol.),
s. Tyzlerowi (WAM). a srebrne _
H. Pakule (OZKol.). A. Kulikowskie·
mu (Tramwajarz). B. Kuligowskiemu
(AZS UŁ), J, Bombolewskie.i (AZS
PŁ), T. Grabowskiemu
.(Włókniarz
Pab.). S, Wiśniewskiemu (obaj Włók·
nlarz Pab.), J. Chojnackiemu (Agronom Bratoszewice).
Natomiast Honorowym\ Odznakami
m. Łodzi wyróżniono: Z. Kowalskiego, c. Zawieruchę I T •• Zurawskiego (wszyscy OZPN).
W imieniu władz oartyjno-adminl·
stracyjnych gratulacje odznaczonym
złożył
uczestniczący
w spotkaniu
wiceprezydent m. Łodzi L. Krowiranda.
W części artystycznej zaprezento·
wali się w radiowym programie p.n.
„ Trzecia strona medalu" artyści
łódzkich teatrów l estrady,
(W)

!Zaspokojenie potrzeb
i;.połecz- Ziemi Dobrzyński.ej oraz pełne wynych, efektywne
gospoda.rowanie korzystanie przeznac:ronych na ten
nadrzędnym celem i zadRllliem cel środków, kO'll.Sedtwentina realizaprogramu partii pod tym ha- cja zadań, stworzenie optymalnych
słem odbyła &ię 17 bm. wojewódz- waru•nków do podnoszenia kwaka
konfere.ncja
sprawoooawczo- litikll(!ji pra.cownicz vch i poprawyilx>rcza PZPR we W·rocławiu.
wy jakości pracy - to głów;o,e zaW obradach wziął udział czło gad•nienia omawiane na konferennek Biu.ra PolitycZ111.ego KC PZPR, cji
sprawozdawczo - wyborczej
minis·te<r obrony narodowej - ge>n. PZPR, która 17 bm. odbyła się
armii Wojciech JaTuzelski,
we Włocławku.
•
W
konierencj.i
udzi ał
wzięli
Dalsze przyspieszen.ie społeczno ezł'onikowie cenkalny<'h władz i
gosipoda.rczego rozwoiu Kujaw i centralnego
aktywu
partyjnego.
W obradach uczestniczył człooek
Biura Politycznego KC PZPR, minister
administracji,
gos-podarkl
terenowej -i ochrony środowiska Józef Kępa.

Prof. dr J?Szosland doktorem h.c.

:i« E-1.1•i' ki a-1;;, ia #•la a

Udane tournie bokserów Widzewa

I

Z okazji 80 ro-z.nicy zje- ka, Władysława ILużnika, Stanid•noczenia l'lUchu ludowego od· sla.wa
SkomWa, .Jana Spd.o.nka l
było s;ę wczoraj w Łodzi u.ro- Zofię Woźniaekl\.
czyste plenum WK
ZSL, w
Dwa:na.ście osób 0<12.naczono Zło
którym udział wzięli: członek tym K1rzyżem Zasługi. ·
Prezyd•Lum, sekreta-re NK ZSL
Gratuaac1e i życzenia z okaLJl
- .Jerzy Szyma.i1ek, I sek•retarz 30 rocznicy z-jed-nocz.enia ruchu luKŁ PZPR Br1lesław Koper- dowego przekazał ludowcom I se·
ski,
wiceprezydenci
Łodzi k•retall"Z KŁ PZPR B. Koperski,
- prz·eWodn.iczący LK SD
WY'I'aiając jednoc:reśn1e
uzna.nie
Zbigniew Polit i Lech Kirowi- dla łódz.kiej orga-nizacj.i
ZSL za
randa, przerwodniczący
Rady a,ktywny udział w realizacji proŁódzkiej F\SZMP M!iroslaw . g.ramu rozwoju województwa.
Czesny.
Obrady
prowa'Cl.ziła
Gratułacje
odznaczonym złożył
prezes WK ZSL Feliojanna takie sekretan WK ZSL J.
Lesińska.
, (lk)
Szyma111ek.
6

Dnia 16 grudnia 1979 roku
tami w wieku 85 lat

zmarł

DZIECI,

POZOSTAŁA

opatrzony

świętymi

WNUCZKI
RODZINA
sakramen1

AtP.

mgr KON STANTV WĘGR1EWICZ
1

Pogrzeb odbędzie się w dniu l i grudnia 19'19 roku o godz. 15
na Cmentarzu Komunalnym na Dołach (część katolicka)
RODZINA

9.

10
1#1/l I N„ZWIS}(f):

Dnia li grudnia 1171 roku zmarła. przetywsz:P' 83 lata, nasza
naJukochaitsza Mama, Babcfa I Prababcia

ltP.

ANNA HAN
.łlJ°US!

Pogrzeb odbędzie ai~ l i grudnia br. (środa) o godz. n na cmentarzu na Zarzewie, po mszy «w •• kt6ra odprawiona zostante w kaplicy ,cmentarnej o (l'Odz. 12.15.
Pozoltają pogrą:l:ent w głębokim talu
CORK.A I SYN s RODZINAMI

DZIBNNJ!K POPULABNY m 183 (9459)

/

• •

D11ec1

osiedlu
SPRAWA PRYWATNA CZY PROBLEM
O pracuJących zawodowo matkach z pełnych rodzin,
m6wi ld4t, :te 114 zatrudnione na dw6ch etatach. O matkach samotnych n:ec więc można, :te pracują one co najmniej na czterech. Jest tych matek w Polsce ponad
milion. a większość z nich, to pracowinice fizyczne o
wykształceniu podstawowym lub zawodowym I srosunkowo niskich zaro)>kach. Poza tym - PNY występującej
w naszej gospx1arce rozpiętości w poziomie średniej pła
cy w poszczególnych brainżaeh l zakłada.eh - najniższy
poziom średniej płacy występuje w zakładach zatrudniających wysoki odsetek kobiet, a więc i matki samotne.

SPOŁECZNY?

1Iobalnle" rozwiąza6 Ilię nie da - 1 lnlcjatywlł pomocy
powinny wyjść zakłady, organizu~ dla matek np. bry1ady jednozmianowe.
Tam, gdsle Jest to nłemoilłwe
realnej pomocy samotnym matkom mołna udńelłó Jedynie przez tworzenie
elastycznych form opiekł nad
dzieckiem: żłobków ł przed.szkoli, funkcJonuJąeych na
zmianę ozy póllntematów.
Gdy oboruje dziecko - matka dostaje swolnJenłe na
nad nim. Gdy sama jtst chora - teoretycznie
może także korzystać ze zwolnienia.
Prakty07-nie na
„luksus" chorowania pozwolić sobie nie m11ie, bo - jeśli nie ma nikogo, kto mógłby udzielić jej pomocy musi opiekować fię dzieckiem, robić za.kupy, za~ć 111•
codziennymi domowymi eprawaml. To takie 111rawa
nie do „ogólnego l globalnego" sałatwlenia - rozwią·
zać ją mooe jedym.i-e pomoc lląsiec!a;k,a lub koileżeńska
org8Jll.i-wwwna. przez :z;aikŁad., społeCtZJllych d:lliałaczy w
osiedlaich, plaieówiltd pomocy społecmej. T~rch lq)N.'W do
„oddolinego" zaillll11w~emd.a j~t wdele.
opiekę

Często więc matka samotnie wychowująca dziec! musi
szukać dodaitkowych zajęć, pracować w „nadgodzinach",
brać prace zlecone. I to jest etat drugi. '11rzeci to pełnie
nie roll matki, czwarty - próba zastępowania ojca. W
rod%!nach pełnych problemy l kłopoty rodzinne, obowiązki

związane z prowadzeniem domu I wychowywaniem dzieci co?'az częściej dzielone są na dwoje. Samotna
matka nie ma Ich z kim dzielić, bo nie każda rodzina,
może lub chce jej pomóc. ZdaTZa się więc wiele przypadk6w, w których .samotna matka - nie mogąc wszystkiemu podołać - m u 1 ł, choć nie cbce, oddać dziecko do
domu dziecka.
W Wytycznych na VIII Zjazd Partii
zapowiedziano
poświęcenie w najbliższym pięcioleciu - !Zczególnei
uwagi l trosk! m. in. właśnie rodzinom matek samotnych. Mowa jest o udoskonalaniu •wladczeli dla kobiet
wychowujących małe dziec! oraz systemu wypłat z FunduS"Zu Alimentacyjnego, o zwiękS"Zeniu możliwości pracy
nakładczej i w niepełnym wymiarze godzin. Będą to
Jeąnak rozwiązania ogólne, globalne, które nie uwzględ
niają - bo uwzględnló nie mogą całej złożoności problemu pomocy samotnym matkom.

M6W!i się ostalbn.lo i

pisze W!iele o

lrondecamoścd.

usta-

nowdenia lub U1Z1Lpełniem„ 4słm.iej.ąc~h llk1tów Pl'-nych
talk, aiby wymiilkaao z ndch j«iiDo, I& rodsiny małek eamotnych naleźlł do rodzin ezczególneJ troski. .Jeet to
li

pewnośolit

ważne,

ale problem•

nie

1ałatwł.

Paz.a

isbni.eoiiem doskonalych zaNądztm, pot.I'U'bne Jen bowiem spolecmne zr~ da.a &klrupulalt.nego pr-ziestreeglllllJi•a praepis6w.
sy

mówtloąice

o

zairobków oo6b

Jsbnieją

1111>. r)'i0l'Yst3'C'1J!le prq.epi-

obowliąaJlw :aaildadu
zobofwdąizainy.ch

utB1W1niLamiia

w~

do aillmelllt&1Cji, od czeeo

m . .!in. uzaile0llli.ona jest wysokość eil:imetllltów. Tymczasem

Różne bowiem bywają ich sytuacje rodzinne: .Tali.te?

wieile jest

Dokładnie

nie wiadomo. Nie można więc mówić o rozeznaniu potrzeb - a skoro tak, to n.ie może być mowy
o właściwej, realnej pomocy. W „kobiecych" zakładach
ś wi adczona jest ona najczęściej w formie dopłat do żłob
k ów, przedszkoli, świetlic. kolonii. Na te właśnie doJ>ła
ty przede wszystkim P<lświęca się środki z zakładowych
fu n duszów socjalnych. Jest to z pewnością słuszne, ale
nie wystarczające z punktu widzenia różnorodnych potrzeb samotnych matek. Zresztą nie zawsze chodzi o pomoc finansową.

SY'gnał6w

'żeńskimi" za!Ildżan!u

o powod<JfW1alllym

w.zględamd

,,kole·

przea: rachuby kwot zarobkowych.

Na maitki samotne często paibmy się kiosym oldem.
Koso pa<traą szefoW!ie, bo same & nimd kłopoty: koreystają wdele ra:zy ze :riwolndeń n.a opiekę nad dzdeck.iem.
trzeba myśleć, l·ak - zgodmie z zailecendaml - im po- '
magać. Koso paibrzą koiledrzy, bo uw·a28Jją, że niesłus.zmde
da.je się i·m swzegó1ne prrzyiwrl!leje.
I jedni! i ck'iudizy
U2'lna.ją, że sytiuaicja rod!2'liJnin,a saimo1myc·h matek jE5't ich
pry>W rutiną spr,a wą.

Najtrudniej samotnym m~tkom daó sobie radę z opienad dziećmi, Z urlopów bezpłatnych korzystać nie
mogą po urlopie macierzyńskim jedynym wyjściem
Jest więc żłobek. Później - przedszkole, świetlica szkolna.
Ale I to nie rozwiązuje problemu, gdy np. praca
Jest na zmianę. W tYtD przypadku sprawy „ogólnie l

ką

Rugowa.Illie t.ailcich pogląd6w ze św.iadomości społecz
nej jest tak saJlllo wążne jak usta.nOIW!iende form pom<>cy dla ma.t ek saanotnD.e wychowują.cyich dzieci.

B.

w.

Rozmowa z prof. dr

J.

Kopczyńską-Sikorską

z Instytutu Matki I Dziecka
Niedawno odbyła się konferencja „Dziecko w osiedlu", po·
jwięcona problemom rekreacji ruchowej. Jak wiadomo, mieszkańcy nowych osiedli oczekują nie tylko sklepów, przedszkoli

I placówek usługowych, ale również dobrze zagospodarowany..:h
terenów rekreacyjnych: placów gier i zabaw, boisk sportowycl:l.
Z pytaniem, Jakimi argumentami uzasadniającymi słuszno'6
łych oczekiwań dysponuje nauka zwróciliśmy się do uel!:estnł·
czącej w obradach prof, dr med. Jadwigi Kopczyńskiej-Sikor·
sklej z Instytutu Matki I Dziecka w Warszawie.
- Dziecku musimy zapewnić zdrowie oraz pełnię warunk6w
do wszechstronnego I harmoni.inego rozwoju . Rekreacja ruchowa od.grywa w tej dmedzinie szczególnie Istotną rolę, a wiąże
się to z pewnym charakterystycznym zjawiskiem 11aszych cza•
sów. Otóż w miarę wzrostu dobrobytu I poziomu cywilizacyjnego społeczeństwa, dziecko coraz szybciej rozwija się pod
względem· biologicznym. Ale niestety. nie zawsze idzie z tym
w parze wzrost aktvwności. sprawności I wydolności fizycznej. Badania nad trendami rozwojowymi polskiej młodzieży wykazały że co każde 10 lat osoby w drugiej dekadzie życ!a
są średnio o ok. 2 ~m wyższe i o ok. 2 kg cięższe. Jednocześnie
porównanie wyników prób sprawności fizyC'znej młodzieży w
wdeku 15-19 lat przeprowadzonych przez Denisiuka w latach
1963 i 1973 wykazało pewne obniżenie tej sprawności. szczegól•
nie znaczne w zakresie wvtrzymałoścl. Z kolei tzw. pogłębione
bilanse zdrowlia stwierdzają wyraźnde obn·iżoną sprawność fizyczną u 7,4 proc. badanych IO-latków oraz u 13 proc. dzieci
14-letnich. To są bezwzględne. aktualne dane obrazujące sprawność naszych dzieci I w tym świetle trzeba widzieć ogrom:ią
kompensacyjną rolę zajęć rekreacyjnych,
przede. wszystk!m
tych najbardziej dostępnych, prowadzonych w osiedlach mieszkaniowych.
- Podczas konferencji dokonano analizy c1otycbczasoweJ
działalności w tej dziedzinie. Padłe wiele konkretnych wniosków.„
- Rekreacja ruchowa dzieci ma w Polsce bogate tradycje.
Wiele osiągnęliśmy na tym polu, zwłaszcza w ciągu ostatm!ch
20 lat wiele jednak mamy jeszcze do zrobienb. Potwierdziły t.o 'obrady konferencji, na której w licznym gronlE organizatorów osiedlowej rekreacji, wychowawców, psychologów
i pedagogów. zastanawialiśmv sii: m. in nad warunkami jakie
rekreacja cbiecl powinna spełnia~ w nawiązaniu do całoksrlał
tu ich potrzeb. Przede wszystkim konieczne jest dostosowanie
różnych form rekreacji do Potrzeb biologicznych, ~połecznycll.
emocjonalnych i ruchowych dziecka w poszczególnych fazach
ie~o rozwoiu RC?krPaC'ia w osiedlu oowlnna więc obejmować
nie tylko przedszkolak6w, jak to najczęściej jest obecnie, ale
wszystkie grupy wiekowe. Dzłęki polityce socjalne 1 naszego
pańmwa, a zwłaszcza urlopom maclerzxńsklm I opir.kuńczym,
coraz więcej dzieci w wieku żłobkowym pozostaje pod stała
opieka matki. Należaloby wiec wvclzielll- na tPrenie osiedli
specjalne miejsca zabaw dla tych dzied, a t&k:te dla dzieci
w młodszym wieku ~zkolnym, uwzl(lędnlając przv tym naturalne potrzeby I specyfikę rozwojową poszczeg6lnych grup
wiekowych.
O Jakich potrzebach dziecka powinni przede wszystkim
pamiPhć oreanlzatorzv rekrMc.il w osiedlu?
- ' Inf<rastru~tura części rekreacyjnej osiedla
przeznaczone)
dla dzieci powinna w większym stopniu ni:!: clotycbczas
uwzględniać Ich autentyczne potrzeby, powinna zav•ierać elementy zaspokajające potrzebę aktywności dziecka l otwierać
pole do jego własn:vrh lnicjatvw. Nie gotowe więc rozwiazenla, ale jak naiwię<'ej elementów, kt.6re mall u:!:ytkownlcy moi?ą sami kształtować ! zmieniać według własnel?O uznania. Istota działalności clz!ecka są bowiem .l ego !nlcj"ttywv badawcze.
tw6rc:z:e. kon~trukcvjne i nie zawsze to. co dorosły człowiek
uwa:ta za potn.ehne i atrakc:vjne dla nłe~o jest takle w rzeczvw!stośd. Ui:z<µ:lzenia zabawowe powinny sktitecznle1 konkurować z czyn'llikaml sprz;ria1acvml sledzacemu trybowi :!:yc<'S:
<myślę tutaj gł6wnle o telewizji) I zach~a(: do zabaw polP.•
<(ającycb. na aktvwno~rl ruchowe! mimo częstego u dzieci zmę
~ zenia obowiązkami szkolnvral. W trosce o atrakcvjność z~. ję/I
trzeba urządze-nla t.e poddawać nawet drobnym. ale stosunkowo częst:vm modvfikariom. PrzPde wszvstk!m konieczna jest
jednak większa n!:!: dotychczas dbałość administracji osiedlowej
o stan technic2lny I higien!C7lny oblek<tów relkreacyjnych. Urzą
dzenia te. hur!owant> zwvklP nakładem wysiłku społecznego.
z br11Jku nadzoru są szybko dewastowane, oo powoduje nie tylko straty mater'!alne, ale I ogromny tal tych, którym maj~
~łużyć dzieci. Należałoby też. zwłaszcza na większych terenach rekreacyjnych, powołać osoby odpowiedzialne za Inspirowanie - podkreślam to na pierwszym miejscu - oru za proYJadzenie i kierowanie zabawą dzieci. Nie wypracowaliśmy
Jeszcze ?I tym zakresie zadowalających metod. Często kierowanie zabawą ma zbyt wiele komponent6w .Lngerencjł, a za
mało
inicjacji i Inspiracji.
- Jaka jest pani opinia o społecznej roll. rekreacJI dzieci
I

młodzieży?
- Sądzę,

:!:e tworzenie warunków 1wobod·n ego wyrażania
ekspresji ruchowej drogą organizowania dobrze zagospodarowanych placów gier i zabaw oraz boisk jest jednym i najcenniejszych nanędzi profllaktykd społecznej, zwłaszcza w aspekcie niedostosowań społecznych młodz.ieży. Wdąże się t.o ściśle
również z problematyką
rodziny, do której nasze państwo
przywiązuje tak ogromną wagę . Dobrze urządzone . spełniające
wymogi atrakcy .iności I bezpieczeństwa osiedlowe tereny rekreacyjne - t.o właśnie Istotna forma pomocy rodzinie.
Rozmawiał:

I
~

Składanie

życzeA . sprawia
czasem ogromną
Stereotypowe „zdrowlia, szczęścia, pomyślności ! pociechy z dzieci", „w-szystkiego najlepszego", „spełnien ia ma•rzeń" - wygłaszane do
wszy>stkfoh i przy kai;dej okazji - brzm~ zdawkowo, choćby nie wiem jak były przy tym szczere
i serdeczne.

trudność.

MaJlo kto silf aię n.a oryginailność 1 konlkiretyżyczeń wobec określonej osoby, bo nieribyt
dokładnie wie, czegci ona sama n&jba.rdziej sobie
życzy. A jlliŻ najtrudniej jest z mlodziEri:ą. Pogląd
na iel marzenia jesit najczęśc~ej WJ'Pac!Zony, jako
że ailbo się jej nie zna, albo nie rozumie. A dobrze byłoby wied'Zieć, o czym marzy młod'Zied: nie
tyilko dlatego, żeby jej składać cidpo'*1iednie iycU'llia.
za.cję

Zna j ą

te marzenia 10Cjologow.i.e I psych.olog<l'Wlie

jedna pracujący.m, w wieku do lat 29) porostawiono motli wość wyboru t.rzech pozycji, które
trzeba było useeregować według hierarcha przez
n.ich uznawanej, I oto co z tego wynilll:ło: Najważn~ejszym i najpowszechniejszym marzeniem tak chY'ba można określić to, co przede wszy&tk·im
chCi! się w życiu osiągnąć - jest szczęście rodzinne (68 proc. od.i)Owiedzi). Da.lej idą: uz.nanle w
środowiskiu (44,6 proc.), dyplom s*oły wyższej (31
proc.), użyteczność dila Innych (28,6 proc.), duża
wi«łu l możliwość
ciągłego
dokształrca.nia (26,6
proc.), dobrobyt materialny (23,8 proc.), zostać
daii.11łaczem społecznym lub politycznym (18,8 proc.),
w~ pozycja w zawodzie (18,4 proc.), zdobycie przyjaźni (13,7 proc.), spokojne życie (11,6 proc.),
życie pełne przygód (6,7 proc.), słaiwa (4,2 proc.),
wysokd• stanowisko (4 proc.).

rodzaju bad&llia w.śród mło
tyle że ich wyni<ki i;ą ogłaszane najczęściej
w specjaililstyc'L!lych pismach ! niooostępne tzw. szerokief public=oścl. Udostępn.iijmy w,ięc 1>"7•
najmniej drwa.

Widać więc .1 t.eo, ie wbrew k.rl\ż~ym N I
ówdzie opiniom n.J.e Jest młodzież tak bairdzo ·
zmaiterifl!li.zowana I nierozsądna, skoro ;narzenie o
dobrobycie mat«ialnym jest o ltilka punktów
w tyle za 11\Żytecznością diia innY"'h, a dufr.a w iedza ! możliwość ciągłego doksztabcl!Jnia si4 wyprzedu w łp066b absolut.ny .iawę.

Na.Jblilej temaliu są wyni'kii badafl przeproiwadzo..
nych przez Zakład Badań nad Młodzież·ą WSNS
przy w~lipracy z Instytut.em FilozofU I Socjologii PAN, których fragment określono jako „Hiera.rohńa perspektywicznych
u;;Jiracjf życiowych
według odlpowledzi n.a pytanie: co chciałb~ przede wszystkim w życiu osiągnąć". BadanYIJll (około
7000 młodym z różnych środowisk.
zwłaszcza

rodzinneto tycz7ć
pra W•i e waygtkim młodY'm. Pomocne w
tym mogą być WY'nWf badań przeprowadzonych
wśród 800 maturzystów z liceów
ogóln<>k5ztaką
cych. Najpowazechnlejsz. wśr6d nich jest maRenie • pal"tnerze (czy parrtnerce) ,,z dobrym eharakterem" (60 proc. bada.nych). A oto kolejność
dalsz~h marzeń: partner zuadny łyeiowo (40,4

prowadzący różnego

dzieży,

Wracając do życzel\: szc~ia

można

J.A•

•

z•

proc.), o W1Sp6lnych za!nteresowaniat?h (40 proc.),
„sexi" (36,3 proc.), o odpowiednim wykształceniu
i za,wodzie (33,4 proc.), Ull'Odziwy (21 proc.).
Każdy - jeśli składa życzenia 111tezerze - chciał
by, aby się one sprawdziły. Większość mairzeń
ma zaś to do siebie, że - aby się 11prawdiziły trzeba Im pomagać, a przY'najmniej nie przeszkadzać. Skoro więc szczer:e składa się życzenia
i chce się spełnienia marzeń, trzeba pamiętać, te
życzenia nie dotyczą marzeń życzącego, lecz tego,
komu się je składia.
Toteż nie na.leży życzyć
„szczęścia z Anią", skoro wiadomo, że mł<>dy
człowie<k woli Krysię, „dostania si41 na pol.t techinikę", ~koro
chce i.ść na filozotię, „wysokiego stanowiska", jeśli woli spokojne życie, „dY'Pl<ll111u
szkoły wyższej", jeżeili się mairzy o zawodz.ie solidnego rzemieślnika itp. Nie nale:!:y tak życzyć,
a tym ba.rdziej przesnadizać w spełn!enil\l mMHA.

Na kondee iio, o czym młodzi man11 w c!cbołcł
ducha, bo nie śm!11 mar:z:.&J\ uja:winić: a.by rodzicielski dom częściej był dia
n.ich wzorem ic-h
przyszłego do.mu rodzinnego. Spośród tych samych
maturzystów na pytanie, ~y DlOill czeripać WZ«J'
1 własnego domu rod.zlnnego, twier&lllCO, al• a
wa•haniem odi><>wiedzi.ało 16 proc., zdiecydowainM
bwi~ząco tylko około 14 proc. Na pyitao.ie: n7
znau talkie tod.oZiny, które mogłyby b~ wzorem
ha.rmonili niespełna 12 proc. twierd'.Jd, :lt ma
wie-le ta.kich rodz.In. ponad połowa, li zne., a!le meliczne, a jedna trzeci11., ie mote talkie l 1ą, U.
ooobiśc!e im nł• rna'lle.

•I•

Zanim więc złO!!y
łyC'Zen~ltł „Oby two'9 ą.
cie rodzinne ulkładało się jallt nasze" - trzeb& to
życie d o b r z • układać.
DZIBNNiK POPULARKY ...
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W 2300 ·lot

0
r

po Arysfofelesie

~ · te to w snacsnym stopniu sawaiyć na
~
dal111ym roswoja naszego kraju. Ich

-.._'-'-'-'-~"-~~~

Według painuJ11ceJ w łwl!ecle
nauki opinii plerwnym łela•
zem wykorzystywanym
przM
człowieka
było telazo 1 meł-ytów, zał p&tem
łotriwo
człowiek nauczył się Je
wy•
twa.rza6. Ja.ko bwód pNyta•
cza aię dut11 - doeheds~lł do
10 proc. - zr.wattoA6 niklu w
przedmiotach telaznyoh datowanych na S-! tys. lał P«ed
now11i
ar11, :i:.najdowanyeb w
w:rko.pllskaeh
affheologleznych. Równoen~nle nie rozwi11·
zanym problemem była tł'PJ'a
wa tzw.
,,stali
Ch&libów".
Wzmiank! e te:j stall - 1łyńl\eeJ
ze m&komU.e,j jakości - znajdujemy w w.ielu utworach llterałury etarożytneJ.
Po
ras
pM!rwszy
w pnypldlywanym
A·rystołeletiowt dsiele „De mlra.bl11bus au9CulłatlO'llł1>u1"
1
IV wieku p.n.e., w kTółklej
wrmnłanoe dz<leło wspomln&, ił
stal otrzymy·wa.no pray pomocy
piasku rzecuiego
1 dodatkiem
kamienia „pyrimll(lboa".
Wszystkie wzmla.nk!i • ,,fiali
Chalibów", którymi tlyeponuJemy, nie pozwoliły
iwiaiowoJ
nauee rozwł~a6 łajemnley jej
jakości i metod produk.eJł. Pier·
wszym, który tero dekom.I, jesł
znany poi.ki aczony - me&a•
lute, kłerowniik pnoowm leli·
wa d~roMaLnqo Jmłyłuł.a Oli•
lewnlotwa w Kra.wte - prof.
Jerzy Piaskowski.
&ra.towdł
uCZOIJly, „utor wleUdeso opracowania na temat .t.all ·amasoe6skleJ, od 25 lał z&jmaje 9'ę
badanłem dawnyeh
prsedmlotów źelamyeh, pochocłl:2'(!ych se
malezisk
•rcheologieznych;
PMJ' pomocy wielu
nowomesnych metod przebadał w ten
sposób ok. 2 łys. przedmiotów.
Analiza opisu Arystotelesa
I
porówinanie go 11 wynikami b&da6 tych prze4m!&tów pozwoli·
la wykluezy6 icb •Wil!łzki
s
meteorytami źelunymi, ekreillć
gatunek rudy uży&eJ do ich pro•
dukcji onz
skład
kamienia
„py.rimaches", kłóry.m mórł by6
złożony sl•rczek ie-la.za.
a&lu
· kobaltu i arsenu.
Wynikł badań Jlf'&f, Plukew1kiego zostały
przedsłaWlione
kongN!So'Wlf hlsłorii tecllnolecu
w Pitłsburgu (USA). Wzbudziły łam duże
sainteresowanle,
zwłaszcza g.dy okazało się, :łe
na te.r~ach, które kledyi sa. mies1kiwali Chalibo'łrie. , „ .,k~pa
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enerretyków m6-

~
~

wiła o konieczności racjonalnege rospodarewanla energilb przewidująe, ie mo-

§

Nłneienla

~
~

Herokiero
mleliśmy

~

snajdowały Jednak sbyt
oddźwięku:
węrla uwue
pod dostatkiem,
ropa była

nie

~
~

Jeazcze stosunkowo łania, a „11kok Inwestycyjny" lat 70 dopiero przed
nami. I nawet jeśli na wyis11ych HOH•
_,_
blach zdawano sobie sprawę, ie wk.-utce może nam sabrakn!łó energii na pokrycie wazystklch potrzeb, to bezpo•
iredni Jej użytkownicy - przemysł I
prywatni odbiorcy - nie robili nie, lub
prawie nie, by nie dopuścić do 1ytuacjl kryzysowej.

~

W przemyśle, który zużywa ok. S5
proc. wytwarzanej energii cieplnej i

0
~

~

~

z

I

2

~

I
I

0~

elektrycznej,

oszczędzaniu.

Iz

syfikować

nieczęsto myślano o jej
Ody przychodziło sinten-

·

produkcJę,

odbyw ało s i ę •.o

~ =kl~r::~ l~·c!:;;:~er: n':ę'::eg:.p:

~ dziwi~, skoro n• energię przypada np.1

la

w przemyśle włókienniczym mniej nit
~ jedna dziesiąta kontów produkcji.
~
I oto stało się: 1 Wielu względów aa2 częło nam rzeczywiście brakować nel'gi!.
~ Wkrótce doszło nawet do teg0 , te musieliśmy okresowo wyłączać jej dopływ,
mając do wyboru jut tylko mniejsze lub
większe zło. Nie ma sresztą potrzeby
~ tego przypominać - at za dobrze odczu~ llśmy na własnej skórze skutki energetycznego kryzysu. Nie pora teł chyba
lag n• rozdrap"""anłe
ran I nstacawianle,
" ··
czy kryzysowi motna było zapobiec I w
jakim stopniu.
W obeonej t.rudnej afibuacji llcz:r llę
prz:ed
tk'
k 'd działanie mogą
e wszys im az e
*
0 ce przyczynić się do złagodzenia trudnoś•
~ cl. M6wiąc wprost: Musimy jak najszyb~ olej nauczyć się w pełni racjonalnie go~ 1podarować tymi zasobami ·energetycz0
~ nyml, którymi dy11ponujemy. Jedną z
~
form takiego działania była niewątpliwie
2 Vll Ogólnopolska Konferencja Naukowo~
•
•
,
TechnłC'Zna Energetykow
Biur Pro•!!k•
~ tów, odbywajl\Ca się w d'l."ugiej połowie
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I

a
la
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I
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Szkoła

W

nowe mies-tkanie saty<Sfakcjo.nuje w
pełni? Na początku, kd'l!dy s>ię zdobędz.ie
to upragnione „M", pełnia szczęścia wydaje aię aibsolutna, ale I czaisem zaczyna dokuczać brak żło.bka, przedsz.k<W.a·,
szkoły. Ten brak szcie1ólnie daje się od·
czuć mieszkańcom nowo zbudowanych
Mleclll w wielkich arlomeraejach mieJ•
kdch. Część dz.ieci uczy się więc na
tny zmiany, część dojeżd·źa do rejonów
odległych o wiele kilometr6w w linii
prostej. Perburbacje
w
komunikacji,
oobciąQ:enie budżetu
władz
miejskich,
zmęczenie dzi~ I spowodowane
tym
niższe efekty naiuki oto finanse-we i
społeczne koszty impasu, w jakim znalazło się l>ud<l'W1!lictwo szkolne w dużych miastach.
C7.1

dkę łudzkośei.

Impa1 ten e,powodowa.ny jest lt.-t'llleją-

.O p AN
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listopada w łódzkim Domu Teehn4ika.
Jej celem było zar6wno przekuanie informacji o tym, co nowego dzieje się w
energetyce, jak i wymiana doświadczeń,
opinii i postulatów między uczestnikami
konferencji, wśród których obok projektantów znaleźli się także przedstawiciele
placówek naukowo-badawczych, dużych
przedsiębiorstw przemysłowych i zakładbw produk:uj~)"'h U1'Zl\dzenla enereetyczne.
Zrozumiałe, te w ciąeu dwóch dni obrad nie dało się przeanalizować całok~tałtu zagadnień energetycznych, wy~
brano więc tylko trzy, ale z.a t.o wa:tne
i aktualne. Pierwsze dotyczyło kotłów
do spalania węgli małokalorycznych. Aby
zrozumieć wagę problemu zdawałoby
się marginalnego - łTzeba sobie ' uświa-

o

małe kawałki węgla

zawieszone

zostają

w lt.rumiendu powletrza, tachoWllljąc łi.ę
zupełnie jak ciecz, i dopiero w tej po-

staci są spalane. Korzyści są znaczne, a
warto podkreślić, iż pray zastosowaniu
tej metody znacznie mniej szkodliwych
substancji
(m. in. dwutlenku
siarki)
przedostaje się do atmosfery. Kotły tluidalne, to przynłość energetyki, ale już
teraz należy się z nimi zapoznać bll:iej.
Druei z poruszonych problem6w doty'wł
czył os
et1en i a, Tut a j skat y energ1'i są
szczególnie duże, gdyż np. w tradycyjnej
żarówce tylko jej 10 proc. przetwarzana
jest na światło. Dlatego też tak ważne
jest przechodzenie - wszędzie, gdzie to
tylko możliwe - chociażby na lampy
fluorescencyjne, które lepiej znamy pod
nazwą świetl6wek. Wielkie znaczenie ma

dza nIe
• en erg•II•
w pr·aktyce codz·1ennej·
szczę

'

dom!~ te autiomat711&cja wydobycia węgla kamiennego pozwoliła nam z jednej
strony podnieść wydajność polskich kopalii, za to 1 drugiej wpłynęła na
obniżenie jakości. tego paliwa. Obecnie
zawiera ono 11naCZ111le więcej zanieczyszezeń, a satem z tej samej ilości węgla
otn:ymujemy mniej energii, przy wtększym udziale popłolU, co itwana dodałkow• trudnotć w eksploatacji kotłów
„
starej konstrukcji. Tych zaś ciągle jeszcze mamy baTdzO dużo, trzeba więc przy
~.nlu węgli małok-aloryczny<:h dokonywać pewnych przeróbek, na nowo
określa~ sprawność i charakterystykę ich
pracy.
Problemom tym poświęcono na konfere.ncji wiele uwagi, ia że obeoni byli
r6wnież przedstawiciele fab.ryk produkujących kotły, można się było zapoznać z najnowszymi propozycjami przemysłu w tej dziedzinie. M6wion$) też o
kotłach fluidalnych, w których bardzo

o

cą od kilku lat. ~&QZD4 d~ą
mię<h:y tempem budo'lty s.zkół i mdea:Dkań na korzyść tych ostatnich. Nowe

miesi.kania - jak wiadomo powstaJl\ na perrferiacb, dlat-eeo terminowe
oddawanie do u.żytku w
nowych osiedlach tzw. obiekt6w towarzyszących jest
W.Ull!llkiem normalneio ich funkcjo.nowania. War·to tu chyba
przypomnieć
uchwałę 1ejm-lł o per5)1ektywicznym
pro&'l'amie mieszkaniowym. gdzie mówi
się, ie JM19łulał pełnlejllseco
1upokajaIlia potrzeb
'TI'.tlółezesnego
człoWlieka
trzeba ac<iynlć oaezelnit t:asad11 progra•
mowaal.a i re a 1 i z ac j i osiedli mies.z.
kt.niowyeh. Stanowisko takle oma.cza za·
sadę kompleksowego
oddawania
do
użytku cespołów mieszk&nłowych, tr•k·
towania na równi
mies·1.kań,
szkół,
pnedszkoli, obiektów handlowo-usługowych.
·

także prawidłowe oświetlenie stanowisk
pracy oraz utrzymanie sprzętu w czystości, jako że np. brudna oprawka żarówki, to strata nawet jednej trzeciej
jej sprawności. Poza tym w projektowanlu nie 'z awsze docenia się możliwości
naturalnego oświetlenia w zakładach
pracy.
Jak więc widać, jest jeszcze wiele spotob6<w Oilzczędza.nia cenny .h kilowatów. 1
to nie tylko w przemyśle. Rzecz może
drobna, ale przecież w naszej sytuacji
nde bez znaczenia: podświetlane tabliczki
z numerami domów. Gdyby zamiast uich
wprowadzić duże tablice z blachy; dobrze widoczne w świetle lamp ulicznych,
być może nie trzeba by tych ostatnich
wyłączać. Podobnie, jeśliby szerzej wprowadzić regulatory natężenia światła, które - niestety - ciągle stanowią rzadkość w naszych domach i fabrykach.
A skoro już o regulatorach mowa, w
wielu krajach od dawna stosuje się regulatory przy kaloryferach co - jak
wykazafy obliczenia _ poz~ala zmniejszyć zużycie energii cieplnej o około 30

proc. Tymczasem u nas 114 one nowością,
do powszechnego użytku wchodzą nieśmiało i - co dziwniejsze - z wielkimi
oporami. Duże zatem pole do popisu
mają tu właśnie projektanci, którzy powinni traktować je jako wręcz nieodłączn14 część każdego erzejnika.

Mówiąc na łódzkiej konferencji o go-
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spodarce cieplnej, wskazywano r6wnież ~
~
możliwoścd zastosowania ekonomiczniej- ~
2
szych wymienników ciepła, które po- ~
wszechnie stosowane są przecież w prze- ~
myśle i gospodarce komunalnej, czy sa- ~
mych elektrociepłowniach.
Nic jednak ~
nie pomoże najnowsze nawet rozwiązanie tech.nie-Lne, jeśli instalacje ciepl:ie
nie będą. właściwie uszczelnione i eksploatowane. Z tym zaś - jak wiadomo

- różnie

bywa.
Po zapoznaniu się z wnioskami sformułowanym1' nn
~ r enc"Jl proJ"ekt an... k on.e
V

~
~

~
~

~

~~

!

~

:~~-:e~gu~:kj~:'zcz:~w:ro:ii:nia re~:!- ~~

zo11tało, byśmy z czystym

sumienii)m
mogli mówil\ o racjonalnej gospodaTce
energią. Bo przedeż cała sztuka polega
nie na oszczędzani11 za wszelką cenę, ale
- podkreślmy raz jeszcze - na racjonalnym gospodarowaniu. C6ż bowiem z
teg·o, że budowlani zaoszczędzą na materiałach, skoro z mieszkań w nowych
blokach ciepło ucieka przez nieszczelne
okna? Przykładów takich problematycznych oszczędności można zresztą podać
znacznie więcej. Kryje się za nimi zła
jakość, nieodpow.iedzdal4lość, a i brak
wyczulenia w naszym i;połeczeństwie na
problemy energetyki. Bezpośredni odbiorcy energii jakże często nie zdają sobie nawet sprawy jakie
stdty ponosi
kraj przez ich niefrasobliwość i nieświadomość.
z pewnością podnoszeniu owej świadomości służą takie konferencje, jak ta w
l'ódzkim Domu Technika. Z pewnością
podsumowuJ·a.ce J'ą wnioski' wnoszą w1'ele
nowego do zagadnień projektowania i
użvtkowania
nnądzeń
energetycznych.
Ale czy wnioski te w pełni znajdą swoje
db' ·
d ·
j
kt
? T
· ·
tcie. w co, zit;nne pra , :v:ce.
u JUZ
e mozna mowie a pewnosei. (PTOM)
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był zwłaszcza rozwój· chemii tzw.
.
środków
pomocniczych dla
prz.emysłu skórzanego,
tworzyw
sztucznych, gumy, surowców dla przemysłu fairmaceutycznego, półfabrykatów i koncentratów, a
wśród nich także Mrwniltów. Zaciążyła na tym

Niedosta.t eczny

m.ało.tona.żow·ei.
włók ie nnictwa,

K

tu (9459)

wycli ooiedlach . nlę jest n4estety prr;e.
strzegana. Powstałych zaległości nie da
się załatać i.nicjaty;wą społeczną. Doku-

oMek4y, któr~ ~allęza dę do tc>warzystą<:ych. N~letatoby więc chyba rozważyć m1>:iliwość usprawnienia istnieją1:iych

czliwość nairo.słych zaległości
potęguje
także reforma szkol'lla. W war•\mka<:!h
wydłużonego pobytu
dz<eci w szkole
(wi~ksza liczba godzi•n, dodatkowe za·J ę-

zasad

koniecz,ność przestaw~en:a ba.i:y surowcowej oraz
zaplecza prod•ukcjd ma.szyn i &'Patratury - wobec
powstałego światowego kryzy<su surowc6w, szcze•
gólnie zaś ropopochodnych.
Z tej ostatniej konieczności wynlika 'Wiele nowych zadań dla kadry polskich chemików, wśród
nich pracownik&w produkcji i zaip.lecza badawczo-r<?zwojowego polskiego barwnikarstwa. Z Wytyc:mych wynika, że przemysł chemiczny będ.zi't
nadal intensywnie rozwijany. Chemizacja gospodarki ujęta we wskaźni•ki - to wzrost produ'kcjJ chemicznej w latach 1981-85 o 28-34 proc.
Najbliiższe 5-lec:e ma stworzyć pnede wszystkim
warunki przyspieszania rozwoj<u poszczególnych
branż chemicznych. Oznacza to roewinięcie produkcji apa.ratury, inten.'Syfikowanie prac badawczych i w<Lrożeniowych, dotyczących wykoriystanła krajowych surowców i opracowan. Na liście
wyrobów, które resOll't chemi•i otoczy specja'1nym
zainteresowaniem obok •innych wyrobów o dUJŻym
stopniu prz.etwol"Ze<µia, ja•k: fa:rmaceutykU, wy roby
kosmetycz,ne, farby 1 lakiery - SI\ taicie baa>wni·
ki organiczne.
Ich krajowa produkcja, .tale
U•nowoctetnienie
form użytkowych i techn.Qdog.ii, od 25 lait Jest
przedmiotem prac kadry Ośrodka Badawe10-Bo:i:·
wojowego Przemysłu Barwników, da·wniej Instytutu Przemysłow!!io Organicznego, którego najwtlększy oddzdał z,najd·u.je się w Zgierzu w obrę
b~e ' ZPB „Boruta". Od zarania dziejów polskiego
barw·nikall'\St1Na prace bada~ze zwi~zane ' ' z
możliwościa.mi
produkcyj.nym.i tego najstar9Ztgo
polskiego zakładu bra.nż:r blirwnik6w. W&pólny
do.robek pra·~tyików !. badaczy tego wiodącego
ośrodka wykorzystano w szero.k·i m zaikresie przy
two.rzen·i'U Zakładów Chemicznych w S11ri:yinie, a
potem w Woli Krz~ztopoirs•kieł ł ZCh. ..Z.cobem".,
0

w Bydgoszczy.

D.zi~ równ.i~

-

uwzględniając

z&pobrzebowanie na barw·n iki głównego odbiorcy,
którym są przede wszystkim branże przemYliłu
lekkiego, a poza tym prawie wszystkie i.one gałęzie przemysłu nasze projekt y ; innowacje badawcze wdraż3'my poprzez wyd.ziały produkcyjne
tych właśnie zakładów.
Jakość naszych rozwiązań nie jest go.l"Sza od
pro.pozycji fi!rm światowych. Barwniki opracowane w zapleczu naukowym i wd.rGione na wydziałaeh przemysłowych cechami użytkowymi dorówoują dziś standardom światowym. Dowodem tego
jesł duży ek&<p1>rt, wzięcie, Jakim cieszą się polskie barwniki w 56 krajach świata i znikoma
ilość rekla.maeji. Fakt, że często lll"lY użyciu poi·
skich barwn,ików uzyskuje się za gra.nicą lepsze
rezultaty w koforystyce, dalszym przetw6rstwie i
wyrobach końoowych niż w kraju, wynika z tego,
ie w ich zastosowaniu stwarza się takie wa,runki,
jakie konieczne •!!! do bezbłędnych wybarwień,
prustrzcga się zaleconych metod aplikacji i.t.p.
Z tego wynika.ją jednoznaczne wnioski dla naszych
użytkowników w krajowym przemyśle. Nowocusna
chemia ma swo.Je rełiimy, których nie da się po-

min11ić.
Te reżi my dotyczą także na.s samych w najważ
niejśzych pracac h rozwojowych, kt6re wy.nikają
dla naszej placówki i branży z programów rzą

dowych. Mimo o.lbrzyimiei skali przemian w okre:>ie powojennyim, powstani.u nowych wydziałów we
wszystkich faibrykach ba·rwników, wiele ciąg6w
technologic,mych i procesowych zestarzało się.
Pobrzebna jest modernizacja, krttlra poziwoli nam
w badaniach J)O.'ługiwać się nowocz.e6.llytni „narzędziami pracy''. Tymi n8ll'zęd2'iami w naszym
wypadku są s:kompHkowane ionstala.cje, apa·rabura,
mooliwości wypróoowywa.nia nowości w skalach
ówierć-d póltechinicznych. Te problemy pomoże nam
reałnie posunąć na'Przód współpraca z Zakładami
Budowy Aparatury Chemicznej oraz Resortowym
Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Automatyzacji
Procesów Chemicznych „Chemoautoanatyka", Zjednoczeniem „Metalchem" - w zak'l'esie budowy instalac}i 1 łljparabury kontrolno-pom iarowej, a także
kontynuowanie dobrej, «tałej W!Spólipracy 1 zakładami produk.:ji barwników.
Włele naszych prac, a •zczególnle wdroźeA, hamuje I og.nmleza b.r&k odpowiedBich pomieszczeń
I wypo111.łenla w skali laboTatoryjneJ, jak l pół
pramysł°'weJ.
Badzo liczyliśmy aa to, ie w

rozlicza.nia

wykonawców.

Zmian

wymagają również zasady fi'llansowania.
Ja.k wiadomo, z innej kieszeni płyną
pieniądze na budowanie pląilÓwek oświa-

cia wyrównawcze, k0crekcyj.ne i·tp.) dalsze zagęszczen ie istn i ejących plaoówek w
dużycb osiedlach nie będziie mohliwe.

w·y W A N ·1 E

tetycznych.
'l'e potrzeby, wynikające 1 prowadzoMj ner().
kim firontem chennLzacji gospcdarki. nie we ws.zystki:h d.ziedzinach udało się równomiernie zaspo-

olorystyika, bairWnLkairstwo było właści~
wie zawsze dążeniem do powtórze-nia metodami technfoznymi tego, co wcześniej
ku radości człowieka pr~zentowała sama natl.llI'a. Dopóki nadawanie ko-loru dotyczyło surowców naturalnych, w;r>sta.rc zały dość
proste metody ba•rwienia. P6żniej, gdy trieba było barwić produk•\y powstałe w wyniku syntezy
chemicznej - ~worzywa sztuczne, mate'l'iały konsbrukcyjne, sy~tetyczne tkaniny, farby i lakiery bairwnikarstwo stało się domeną c.ll.emii organiicznej. Powstawaniem nowych, dobrych asortymentów oraz inżyni·erią barwników mogli
sterować
tyilko lu<izie o wy>sokich kwalifikacjach i wueilk·iej
praiktyce przemysłowej.
Dzieje rodzimego ba•l.'Wnilkarsbwa są szczególnie
typowe diUi historii !'OZWQju nowOC'l:esnej poilskie-j
chemii. Je<st te jedna z niielicznych dzi-edzin tej gałęzi przemysłu, gdzie prężność i efektywność placówek naukowo-badawczych pozwoliła na oparcie
produkcji ba·rwników w Polsce wyłącznie na rodzimych, własnych opracowaniach technologiczaiych.
W bieżącej de.kadzie, rola w"ielu dz•ied21n prze·
my.słu chemict-nego W1Zro&ła szybciej niż kiedykolwie'k przedtem. Na rozw6i tego przemystu, jak
przypomina się w Wytycznych na VIII Zjazd
PZPR - wydatkowano 2,4 raza więcej niż w latach 1961-70. Poważne środki prze.znaczono na
rozwój i unowocześnienie stru~tl.llI'y przemysłu,
na stworze.n ie pod$taw uszlachetnio.n.ego przetwórltiwa i szersze wykorzystaJlie k.rajowej bazy su~
rowcowiej. ·Produkcja włókien chemicznych zoo.ta-

prostą?

Praktykę dość powszechną, oddawania
·nowych osiedli bez szkół
pnediz.\to.li
nie w kaiżdym przypadku da się wytłumaczyć trudnościami
obiektywnymi ,
brakiem mocy
przerobowych.
Część
przyczyn nieterminowej budowy obiek·
tów &światowych tk·wl w
Wadliwych
meehanizmach ekonomicznych, powodu·
jących,
że
pierwszoplanowym
kryterium rozliczania wykonawców budowlanych są metry kwadratcwe powierzchni
Zasada r&wnoległegQ budowani.a. plamieszk&lneJ. W łej sytuacji ofia:rą n11cówek oświatowyoh i mi·eszkań w nopiętych pia.nów padają ~zywiście
te
~.~--~ ~~

ła na pra:y·klad podiwojona, w tym at trzykrotnie
powiększyła się ilość produ•kowa.nych włókien .syn-

Dr chemii
·zdzislaw Zaremba
2.·na dyrektora
dis Naukowo
Badawczych
OBRPB w Zgierzu

DZIENNnt POPULAllNY •

HH

Jak · wyjśó na

osiedlu

amerykańska altl.łula 1Mlpow;łaW d.rug,ied ' połowie lait
otieiudziesiądaJl\CY
opisowi
A.ryatołelen tych prawie połowa mieszkańe6w nasze„Cza.rny piasek n:eczay". Pró· go kraju będzie :i;yć w nowych mieszbkę takiego
plaska pnesła- kaniach, zbudówa.nych po 1970 :r. Ale

no prof. Piaskowskłemu; anałi·
z"a wykaza·ła, że Jest to WYM·
koproeentowa mapełytowa r11•
da :iela1&. K·r akowski
uczony
został
sa.pros1ony
do
Wa·
szyngtonu, rdzie kompleksowe
w)"lliki badań pnedstawH
w
tym roku na
międaynarodowym semtnarium plro.technolo·
gil.
Okasalo się, ie owe „ielno
meteorytowe" było ni.ozym in·
nym, jak właśnie owił „1bl11>
ChaJibów" l że był t.o pierw11:y
stop żelaza, jakiego wytopu do·
konał człowiek, Odkrycie to w
zasadniczy
sposób
smienia
historie
metalurrfi i poswala
r0&wiąza6 jeMCZe jed'lll\ nca·

Z

•
•
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towych, z innej na ·mieszika<nia. Wydaje
się, że problem wyglądałby
inaC'l:ej,
gdyby inwestorem i jcd.iy„h, i drugich
była spółdzielczość mieszkaniowa. Pn:ypomniJmy, że celowość powierzenia jednemu inwestorowi wszystkich środków
przeznaczonych na obiekty zaplanowane
w danym zespole mieszkaniowym (osie·
dli) podkrcśl~no już w uchwale v Plenum KC PZPR w 1972 r. Od kilku też
lat w n:ektóryeh m:astacll kuratorium
decyzją wojewody przekazuje środki na
oświatę spółdzielczości
mieszkan iowej.
N:e:stety nie są to działa 1.ia powszechne.
A przec ież , dotychc:w.sowe dośw i adczenia wykazują. że mieszkańcom zaoszczęclzJoby to wielu kłopotów.

BAR

W ...

:iwalnriającym powierzchnie przy przeprowadzce do
nowych fabryk przemyśle lekkim
znajdzie się
dla nas wolne miejsce. Dotychczas te nadzieje
się nie spełniły. Mamy zapewnienie wiceministra
przemysłu chemicznego ob Jlopytowskiego, że te
konieczne warunki stworzy się dla naszego zapleon w ciągu najbliższych dwóch lat.
Efi;,1ttyw.ność
prac badawczych barwnikarstwa
wobec dużego stopnia samod.zielna.śc-i jest duża. W
1977 r. zakończono 15 prac w zakresie modernizacji poprawy jakości i obniżenia prac9Chłonności.
7 zostało wdrożonych, jedna jest w realizacju. W
1978 r. ilość prac wctr<>żonych wzro~ła do 28. W
tym roku przewid·uje się zakończenie około 30
prac, z których 14 już zostało wdrożonych.
Efe-k ty ekonomiczne, jakie prz,V'n1osły wda:"oże
n ia w okreisie dwóch os~atnich · lat. wyniosły
91.906 tys. zł. Złożyły się na to przede wszyistkim:
oszczędność su.rowc6w skrócenie procesów technologicznych itp.
Na naszym wydziale półtechO.:cznym czę-.;to podejmujemy jako pier"Nisi w kraju produkcję nowości dotąd importowanych. W 1978 r. waTtość
tej produkcj.i wyniosła 4.622 tys. zł dewizowych.
W 1979 r. za 10 miesięcy osiągnęła już 11,5 mln
zł dew.
Opracowali śmy m. in. ; orzekazaliśmy
„Borucie'' do produkcji technolog:ę barw ienia poliamidu. Koncentraty te, pozwalające z.astąp'.ć barwienie włókna barrwieniem w mas ie (co popraw ia
ogromnie jakość wyrobów) stosować będzie
„StHon" w Gorzowie. Opracowaliśmy w 1978 r. i
przekaza.liśmy w br. do stosowania półprodukty
do barwnej fotografii dla bydgoskiego „Fotonu",
tworząc.' od podstaw krajową bazę dla bardzo popularnej dziedziny. Tej samej rangi opracowania
- to technologia produkcji lakierów do barwienia spodów obuwia ora.z półprodukt dla „Polfy"
- do rozwinięcia a szerszą skalę leku przeci•W•
pMlaczkowego, dotąd uza.le:inionego od impoł"tu.
0

Systema.tyczne prz.eglądy technologii. mO<iernizacja stooowanycb procesów i batlania nad oryg inalnymi wdroreniami będą przez OBR PB kontynuowane przez najbliższe lata. Dośw iadczeonóe i
wysokie kwalifikacje
naszej kadxy pozwala ią
oczekiwać, że nadal o.środek nasz będzie ważnym
<>gni•wem w rozwoju pI'zem~łu barwnikarskiego.
Dr chem. ZDZISŁAW ZAREMBA
zastępca dyr. d/s naukowo-badawczych
OBR PB w Zgierzu

Unowocześnianie

Przedświąteczny

taboru MPK

,,maraton" piekarzy
~

l..6dzkde MPK posiada 820
tramwajów i 649 autobusów.
Ostatnio tabor ten nieco się
trnowOCQleśnia, pO!llieważ otrzymujemy stałe dostalwj l:M'ówno
tramwajów „805 N , jak i
„Berliet6w". Unowocześnia, ale
nie powiększa, jak.o że wszystk!ie nowe pojazdy zasti:puią
stare, które są likwidowane. I
tak np. w przyszłym roku Łódź
ma otrzymać około 100 autobusów „ Be.rliet", ale jednocześnie trzeba
wycofać z eksploa t acji około 80 starych autobusów.
Na prtl!ełomie stycz.nia i lutego przyszłego roku mamy otrzymać zaległe 22 tramwaje z
chorzowskiego „Konstalu",
a
do końca 1980 roku jeszcze 35
tramwajów ,,805 N". Dzięki
t ym dostawom ll!ldzie można
wycofać nh!<które autobusy
z
tras, na których kursują tramwaje i prze'I"zucić je na inne linie.
(s)

Zbllb się przedświąteclł'lly „ma.rato.n" w piekarniach I cukier-

niach. W środę, 19 bm,_, wszystkie za.kłady piekars-kie - „9Jlo•
łemowakle", prywatne oraa należące do WZSR a Jest ich
około 90 rozpoczy,nają pracę na trzy zmiany,

Dla naszej łódzk·iej agJómeracjl
w
tygod'lliU
przedświątecznym
trze'ba Utpiec 2.800 ton chleba i bułek, ze czego dla samej Łodzi 2 tys.
ton. Na święta „społemO'Wskie" zakłady muszą
dostarczyć 350 ton
p i eczywa, a rzemieślnicze 120
ton.
Zwię.kszy się t:?ż hlość chleba
. ~~ pakow<!'nego. Oprócz razowego
~na miodz.ie, srodowego i pumi\.~ pernikla, które zwyik>le poisiadają -opakowania,
7-najdą
się
w
~rze<laiży od piątku, 21 bm., w worec2kach
foliowych
doda,filtowe
ilości chleba „toru·ńskiego" i „pozl!lańskiego" . W z'Wiitzku z tym, ż,e
produikcja pi>eczywa od'bywać się
będ,z.ie non-;stop od 19 do 24 grudnia w połud,nie, także w niedzielę,

23 bm., do sklepóJ dosiarcZ&Ue ma

być

pieczywo z

bieQ:ącej

produkcji.

połowie tygodni.a rozipocznia
ta•kre wzmożona praca we
wszystkich łódzkich ciastkaT>niach
- zarówno ,,społemowskich", j~Jk i
pozootałych Tylko ~Społem" przygotowuje na święta 177 too różnego rodzaju słodkich wy;pleków. Do
tego
dojdzie na pewno niemal
drugie tyle ciut pochodzących z

W

się

~

za•kładów

nemieślniczych. Na.jwlę

cej przygotowuje się maikowców,
baib, pie-roL!tów, se.rnL!tów L keksów.

~

Do

większych

~ traJ", „Magda",

i ~ teczne
w cztery,

sklepów („Cen,.Keik.s")

świą

cias.t a dostarcz.ane będą
a nawet pięć raa:y
dziennie. Z okaa:j.i świąit przyjmuje siię jut zam&wieu;a na torty.
„Hortex", chcąc ułatwić sprzeda,ż
swych wyrobów, organiz.uj-e trzy
dodatkowe stanowis!ta sprzedariy
ciast. W bieżącym tygodniu piecze
się tu codziennie ok-0ło 700 kg c,iast.
a ponadfo w okresie przed-świątecz
nym przygotuje się t>6łtor ej tomy
lodów.
Gospodynfo, które, same chcą
przygotować ciasto i dać je do upieczenia, mogą skorzystać z oferty ki.lku piekarń przy ulic a c h:
Przędzalnianej 96, Tuszyńs.kLej 125,
Za·rzew·skiej 32, Rewolucji 1905 r.
25, FelsZJtyńskiego 24. Zlecone wypieiki odbywać s.ię będą w dniach
20-22 bm. w godz. 7-15.
(ku.)

prawie ćwierć miliona
ZD~~~!~! „P..!~~~'"· ~„,.~~ członków liczy łódzkie TPPR

no-organizacyjnej było tematem ostatniefo posiedzenia plena.rneg0
łódzkiej
orwanizacjł
·
SD, które prowadził przewod·
niczący ł.K - Z. Polit.
Postulowano m. In. dalsze zacleśnienle
kontaktu z instancjami
i ogniwami PZPR w celu przy-

I

szym

województwie.

Już

Szczególną

uwagę
zwrócono na działalnośćkół SD, gdzie winno
się szeroko
rozwijać różnorodne formy
seko-

lenia.
Plenum podji:ło uchwałę precyzującą zadalliia w dziedzinie dalszego doskonalenia pracy wojewódz-

,.,.
Rozwój łódzkiej organiza.cjl
:::: TPPR od konferencji sprawo•
zdawczo-wyborczej w czerwcu
19'78 r. był głównym tematem
obrad wczorajszego posiedzenia
Prezydium ZŁ TPPR. Obradom
przewodniczył prezydent Lodzi,
przewodniczący 'lł. TPP·R
Józef Niewiadomski. Uczestnł·
czył w nich kierownik Wydzia·
łu Pracy Ideowo-WychowawczeJ
Kl. PZPR - 1 ózd Olbryk,

S

===

=
=
-=
Rekordowe obroty... =
=

śpieszenia d.ZJ.i·ałatl

na rzecz rozwo- kiej organizAcjł stronnictwa.

(m)

Ostatnie dni zaznaczyły sii: re- mmeisze plac6owkd handlowe. Np.
kordowymi obrotami w lódz.kich w ub. piątek w łódzkim Handlowym Domu Dziecka sprzeda.io
domach tOJwa;rowych.
(s)
„Szczyt" zakupów był w ubie- towary za 1 mln zł .
gły piątek, 14 grudnia. Tego dnia
„CentTal"
s,przedał
towary za
około 8 m1n zł, a „Uniwersał" %a
ponad 7 mln zł. Srednlo pierwgzy
z tych domów uzyskuje dziennie
obroty 4-4,5 mln zł, a drugi
3,5-4 mln zł.
Podobne rekordy odnoWwUj1'

W (llkresie półtora roku od konferencji sprawozdawczo-wyborczej
o 53 proc. wZirOSły szeregi TPPR.
Dziś organizacja ta skupia już 239

tysięcy człon:ków, w tym przeszło
to c-złonkow.ie załóg zakład6ow pracy i insty·tucji. Wvrosła talkie
(z 468 do 840) licz.ba
członków
zbiorowych
towaTzy-

76 proc.

stwa.

Wczoraj dolarła do Łodzi pl<0rw1zll
dostawa choinek. Drzewka '(lreyslane
z woj. wroctawsklee;o otrzymał skład
hurtowy przy ul. Sląskiej 3a. skąd
rozprowadzone bedą do kilku -pobliskich składów, Sprzedat rozpocznie
się już dziś.

Dalsze transporty choinek nadcho•
dzić mają sukcesywnie.
W sumie
nasze województwo ma otrzymać około 12 tys. drzewek a więc dzle·
siątą część Ilości dostarczanej pn:ed
kilkunastu laty. Coraz wl~ceJ
ło
dzian decyduje sie dzl§ na kupno
choinek z plastyku.
{le)

Z pewnością wielu mieszkańców miasta

sechce •korzystać
li usług łódzkich wypożyczalni sprzętu
•portowego.
Chcąc
sprawdzić jak 1ą przygotowane do sezonu, odbyliśmy ostatnio
krótki rajd reporterski. Zaczęli~my od mieszczącej się przy al·
1 Maja 7 '18·- Wypoźye:ralni Sprtętu 8portoweiro, Kekreaeffoeil"o
i Turystycznego.WPHW;
·
·

Mi,ny

-zrzedły
się, że

nam nieco, kiedy
jest ona niecZY'n•na
z powodu choroby personelu. Brak
było na wywieszce w~iamiki o dacie otwarcia placówki.
W 1najdująoej się przy ul. Traugutta % wypoiyczalni PTTK na
klientów czeka m.in. 56 par nart,
tyleż par obuwia narciar!rkiego i 34
pa.ry łyźe\V. Jeszcze w tym roku

okazało

Przeciw pasożytnictwu
•
I alkoholizmowi
11asotytnlctwa, al- Społecznej podsumowano osiągn!ęc!a
i wszelkiej patologii w pracy w roku bieżącym
oraz
:!est powszechnie zna- zwrócono uwagę na trudności. (sk)
na. Przeciwdziałanie tym nlepra•
widłowośclom
jest zasadniczym
celem działania Komisji IndywiSzkodllwość

:::: koholizmu

-=-

społecznej

=
3

dualnej

-

t

-

FJN. Działa
w tym okr~ie siecią swolcb
120 komórek
objęła całe woJe·
wództwo.

=

_

-

Społecznej
ona ju:I: Z lata

Profilaktyki

ŁK

Społec:ml aktywiści FJN współpra
cu j ą
z samorządami
mieszkańców
oraz z różnymi instytucjami pań

stwowymi.
Komisja liczy obecnie
ak t ywistów. Ludzie ci bezinteresownie l z
własnej
Inicjatywy
przeprowadzają
rozeznanie w terenie, rozmowy z tym!. którzy weszll
w konflikt z prawem. Pomagaja w
leczen iu
nałogowych
alkoholików.
ułatwia j ą podjęcie ' pracy lub dalszej
nauki pasożytującej młodzieży . Trudna t o działalność i pełna poświece
nia.
Podczas wczorajszego posiedzenia
Komisji Indywidualnej Profilaktyki
1040

działalności Instytutu TechCieplnej w służbie rozwoju e-

niki
nergetyki
- to temat konferencji
naukowej, która odbędzie sle
19
irrudnia o godz. 10.30 w sali ITC w
Lodzi (Ul. Dąbrowskiego 113). Referaty omawiające. m. in. wkład ITC
w rozwój energetyki oraz perspektywy tej placówki wygłoszą: prof. dr
bab. W. Wiśniewski, doc . dr J. K.
Nowakowski I prof. J. Madejski. W
programie konferencji przewidziano
dyskusję I wręczenie odznaczeń, zasłużonym pracownikom ITC.

v Jubileusz łódzkich archiwistów
z

okazji 15·1ecia łódzkiego Oddziału
Stowarzyszenia
Archiwistów Polskich; odbędzie się dziś
jubileuszowe zebranie
naukowe
stowarzyszenia. Na sesji WYitło
szone zostaną referaty: ,.Stan uc hiiwów zakładowych będących po,i
szcz ególnym nadzorem Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w
Łodzi" dr H. Bieniek, „Archiwa zakładowe wyższych uczelni z
terenu m . Łodz.i" - J, Kicińska
oraz „SAP Oddział w Łodzi w
okres ie 15-letnie.i działalnośd" wygłos zo•n:v
przez prezesa oddziału
Z. Dziewińską.
Jubileuszowe, uroczyste zebran i e odbędlzie się w FTiAT „Elta"
zakładach posiadających
jedno
z lepiej prowadzonych archiwów
w nas zym mieście. Po sesji goście
zwiedzą
działy
produkcyjne takładów, izb~ pamięci oraz okolicmiościową wystaiwę przygotowani\

ilo.ść sprzętu zwiększy się o około
15 par narl, 35 par butów narciarskich. a ta.kie o kilka zestawów
wiązań typu
,,Beta-2''. Niestety,
Jak powiedział nam
kierownik
wypożyczalni J. Jabłoński, nie
jest to wcale dużo. Biorąc pod u•
wagę potrzeby,
przydałoby
się
przynajmniej drugie tyle sprzętu.
W placówce WOSIR -przy ul. Z.
Paca,nowskiej
B najpowa.:imieiStt:V
problem to sa.nilci. Jes.t ich po prostu ui mało. Zestaw 120 pa.r na;rt
zjazdowych i biegowych ze 190 parami butów wzbogacony ma zostać
15 parami
wszechstr<>."lnvch nart
.Compact".
Łvżwia•rze także nie
bedą rhV'ba mieli Powodów do na·
rz-ekań, W ma.g aizynach zna:id,uje s.ie
tu 100 palt' ł~ew hokejowych i figu.rowyc•h. Również w wy))()'Życzal
ni WOSiR Pl"'ZY ul. Rz.gowskieJ 2
spnęt Pr7Ygotowainv został
do se-ZO•n u i można go pożyc.zać już teraz.
Jak wykazał nasz rajd. sprzętu
niekiedy Jest mało, ale za to ten,
którym wypożyczalnie dysponuJI\,
został poddany odpowiednlej konserwaeji.
Kioeirownicy placówek
zwrócili
nam jed·n ak uwa.ge n.a ba,rdzo przykre zjawisko. Rze()Z w tym te niektórzy klienci wvpożvczone prze dm ioty niszozą '::>ądź w ogóle Ich nie
odda.ją
Np. straty
pon iesione w
ubiegł y m sezon,i e
z tego powod'll

30 lat InstytutuU
Techniki Cieplnej
38 lat

pr;ez pracowników Ł6dzkiego A:cchi wum.
(jb)
-----------~"-"llG•.11:19

z

chętnych

placówJte WOSiR
przy ul.
IZ.przezPacanowSikJiej
B
75 tys.
gl•na butle i maszy.nWY'll06'Zą

zł. Na.jcześciei

:<i !'?azowe oraz namioty. Ndakt6<re
sprawy znajdują swój f-inał w sa·
d<lie.; ~

2H-69

2611-96
7'7-2ł

93

292-22
253-U
489 - 32

Pogotowie energetyczne
Rejon Łódź Północ 334-~1 174·88
Rejon Łódź Południe
' 877-93
1-•q tli ani ce
37-10
Rejon Zgierz
16-34-49
Rejon oświetlenia ulic
881-15
Pogotowie gazowe
395-SS
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
'9
Strat Pożarna
18, 566-11, 795-55
Pomoc dro1owa PZMot.

257-71

52-11-10, 706-27

Centrala Informacyjna PKO 731-82
TELEFON ZAUFANIA
337-31
czynny w godz. 15-7 rano
TEATRY

1„t.

„ :r-

ski0

MAI.A SALA - godz. 18.30 ••I.\ekarz mimo woli"
JARACZA - godz. 19.30
Wesele"
...
7.15 godz. 19.l& „Remont"
MAŁA
SCENA godz. 19.30
•. Dacza"
MUZYCZNY - godz. 19 •• Szelmostwa swatki"
ARLEKIN - godz. 17.30 •• Zaklę
ty rumak"
PINOKIO - godz. 17.30 .,Przygody Sindbada żeglarza"
MUZEA.
HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańslca 13) - nieczynne
ODDZIAŁ RADOGÓSZCZ (Zgierska 147) godz. 11-17
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE (Pl. Wolności 14) godz.

radość

Bardzo
ucteazyl mteazkańców
ut. Fornalskiej
wtdok brygady
drogowców, układających chodni k
na odctnku tej uUą,y, między ut.

BIOLOGII EWOLUCYJNEJ
Ul.
(Park Sienkiewicza) - nieczynne
CENTRALNE MUZEUM 'WU').
KIENNICTWA (Piotrkowska 282)
nieczynne
BISTORU MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 11-15
SZTUKI (Więckowskiego IS) godz.
12-18

POLSKIE.J WOJSKOWE.J SŁUŻ·
BY ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
godz. )5-18

~;; •..(J(spJ<

"'· WYSTAWY ,.
'

Turniej jednego
•
V
wiersza
Odbył się doroczny Turniej Jednego Wiersza „O Puchar Wina". zorganizowany przez Ośrodek Sztuki I
Kultury Młodych Lódzkiego Domu
Kultury. Koło Młodych przy Lódzklm
óddzlale Związku Literatów
Polskich, Wydział Oświaty. Wycho·
wania I Kultury Urzedu Dzielnicowego Lódź-Sródmleście oraz
Klub
Nauczyciela.
Jury przyznało zwycięstwo w turnieju Krystynie Kwiatkowskiej ; drugą nagrodę Andrzejowi żaczkle
wlczowi.
dwie równorzędne trzecie
nagrody otrzymali Andrzej Babaryko i Krzysztof Ostaszewski. a wyróżnienie Janina Sypniewska. w
czasie Imprezy
wystapil Kwartet
Jazzowy Domu Muzyki ŁDK.

(jb)

Nowe trzędypocztowe
się dowiedzieliśmy, w przysz·
roku Lód~ otrzyma dwa nowe
pocztowe: przy ul. Armil Lu•
dowej oraz na Kslętym Młynie. W
naszym województwie uruthomionl\
będzie druga poczta objazdowa. obsługująca rejon Rąblenła.
·

Jak

łym

urzędy

(k)
Karolewską

Przedwczesna

,_

ł

.Retk!ńskq.

Radość

!>111<1 jednak przedwczesna.
oka·
zaio 3tę bowiem, te chodni k poioMno tylko do szpitala I
na
tym pracę zakończono. Tymczasem
dalej
nawierzchnia
jest
równie zniszczona... Chcqc tamtędy przejść w deszczowq pogodę bez iamoczenta n6g,
ntltety
albo przejść przez trawnik, albo
zeHć na jezdnię. Nie ;eat to wygodne , ani bezpi eczne.
Sądzimy,
te w tej sytuacji
WPD!M winno (ale chuba
jut
wtosnq) jak najszybciej wymienić
zapadnięte

pŁytu
t mote
po$zeTzyć .

trochę

ten chodnik

Jl .

piętrze ...

bloku nie ma zamiaru kwes.tiono- stematycme picie wódki i wina
wać obecności „Stefanki".
Wiado- przez stałych bywalców „Stefanmo, Łódź ma niższą od przecię· ki"? Urządz.ają oni tu prawdziwe
tnej krajowej liczb~ miejsc kon- libacje, windy zaś służą za... ubisumpcyjnych. Tyle te lokal ten kacje. podobnie ja,k klat~i schodowyprzedził
już w
gastro.nomicz- we. Ubocr:.na produkcja „edukanej ,.lidze" hwe bardziej zasłużo cyjnej d:z:iałalności" kawiarni. t.o
ne placówki tego typu
w na- svstemat:vcznie zaśmiecane szkłem
szym mieście ....
po rozbitych butelkach
schody
oraz uszkodzone urządzenia wind,
„Stefanka" jest miejscem zbi.ó- wymyślne „malunki" na ściaJilach
rek wagarującej młodzieży szkol- itp.
nej. O każdej porze dnia i w iecrora „edukuje" ona młode poPodobno lokatorzy bloku, z pokolenie. Efekty owej „ edukac ji" parciem samorządu mieszkańców,
są wątpliwej wartoścl.
Czy mogą wysłaLi petycję do włact: o likwibyć jednak !'Ilne oce<ny tego, sko- dację
„stefa'lllki". Na ra~e bez
(j. kr.)
ro na 17 piętme m.a miejsce sy- echa.

,·
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GALERIA BAŁUCKA (Rynek Starego Miasta 2) - grafika E. Delekta godz. 11-11
SALON
SZTUKI WSP0ł.CZES·
NEJ (Piotrkowska 86) - malarstwo l rysunek Teresy Tyszkiewicz - otwarcie godz. 17
OSRODEK PROPAGANDY SZTU·
KI (park Sienkiewicza) VI
Ogólnopolska
Pokonkursowa
Wystawa Grafiki godz. 11-18
GALERIA SZTUKI (Wólczańska
31/33) Doroczna Wyst awa okręgu_ Łódzkleg-0 ZPAP
godz.
11-18

.

LODZKI PARK KULTURY
I
WYPOCZYNKU
(na Zdrowiu)
zoo - czynne od godz. 9 do
15.30 (kasa do godz 15\
PAl.MIARNIA - czynna w godz.
10-15

KINA.
BAŁTYK
ności"

•• Imperium namiętjap. od lat 18 godz. 10.

12.15. 15. 17.15. 19.30

IWANOWO - .,Imperium namlE:tnoścl" jap. od lat 18 godz. 11,
15.30. 19 ••• Powrót Ró:!:owej Pantery" ąrtg. od lat 12 godz. 13.15.
POLONIA ,,Wielki podryw"
pol. od lat 18 godz. 11. 13.15.
15.30. 19

PRZEDWIOSNIE
•. Konwój"
USA od lat 15 godz. 11. 13.15.
15.30. 19
WŁÓKNIARZ

od lat 18
17.15. 19.30

„

APTEKI
z..Onż
Główna lł .

- „Konwó.1" USA
godz. 10. 12.15, 15.

WOLNOSC .. Lot nad kukuł
czym gniazdem" USA od lat 18
godz. 11, 13.15 , 15.30. 19
WISŁA .,Milczący wspólnik"
kanad. od lat 18 godz. 10. 12.15.
..Zielony pokój" fr.
15. lU .30.
od la t 15 godz. 17.15
ZACHĘTA
- .. Młody Franken•
stein" USA od lat 15 godz.
11. 13.15. 15.3.0 l\laraton filmowy:
..Ukochana tona" wł. od lat 18.
.,Prawdziwe
t~·cie
Drakuli"
rum. od lat 18 godz. 19
ŁDK nieczynne
STUDIO - „Szc z ęki II„ USA od
lat 15 godz. 15.30. . . Człowiek z
marmuru". poi. od lat 15
godz. 19
STYLOWY - „Panny z Wilka"
po!. od lat 15 godz 14: „Wlerna tona" _ fr. od lat 18 l(odz.
16. 19

DKM - .. czas przeszły" fr. od
lat 15 godz. 16. 19
KOLEJARZ - ,nieczynne
GDYNIA - .,Trzy dni Kondora"
USA od lat 18 godz. 12.15.
14.30. 17. Przegląd n .n. „Współ·
czesna kolriedla polska": .. Skrad ziona kolekcja" po!. od lat 15
godz. 19.30; seans zamknięty godz. 9
MŁODĄ GWARDIA. ..Przełomy
Missouri" USA od lat 15 godz.
9.30. 12. 16.30. 19.
„Chciałbym
się zgubić" poi. od lat 12 godz.
14.30

MUZA - „Vendetta" fr. od lat
15 godz. 18, "Film premierowy:
..Imperium namiętności"
jap.
od lat 18 godz. 19
1 MA.JA - ..Placówka" pot. od
lat 12 godz. H; .• Dzień weselny". USA od lat 15 godz. 15.45.

. .

16, 19

ROMA od lat

•.Sabina Wulff" NRD
15
godz. 11. 13.15.

Dąbrow~klego

1s.

89.

Lutomierska 146

28. Konstantynów - Sadowa 10. Ozor*'w Armil Czerwonej 17.
Pabianice
- Armil Czerwonef 7. Zgierz
Dąbrowskleii;o 10. Aleksandrów
Głowno ~ Łowicka

a.

SZPITALI
l'Ol. 0ŻNICTWO

DYŻURY
0

Szpital im. Kopernika poi ginekologia z dzielnlcy Górna: Por ...K" ul. Odrzań
ska. Cieszkowskiego, Przybyszewskiego,
Lokatorska,
Rzgowska.
gmina Rzgów oraz ginekologia
z dzielnicy Polesie: Por...K". ul.
Fornalskiej.
Instytut Poł.-Gin. (ul. CurleSk!odowskiej 15) - poło:tnictwo
i ginekologia z dzielnicy Górna:
Por. „K" ul. Felińskiego I Tatrzańska,
dzielnica Sródm!eście:
Por.•. K". ul. 10 Lutego oraz ginekologia z dzielnicy
Polesie:
Por. ..K". ul. Olimpijska.
Instytut Poł.·Gin. AM (Sterlln·
ga 13) - położnictwo t ginekologia z dzielnicy Sródmleścle . Por.
.,K" ul. Kopcińskiego Rewolucji 1903 r. gm. Brójce oraz ginekologia z dzielnicy Polesie. Por.
„K". al. 1 Maja.
Szpital Im. H. Wolf - położ
nictwo I ginekologia z dzielnicy
Bałuty oraz ginekologia z dzielnicy Polesie. Por•..I<". ul. Gdań
ska I Kasprzaka.
Szpital Im. Jordana poło:t
nlctwo z dzielnicy Widzew i Polesie.
Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu - położnictwo - miasto I gmina
Zgierz Ozorków.
Aleksandr.ów. miasto Konstanty·
nów. gmina Parzęczew I Andrespol.
Szpital Im. Marchlewskiego w
Zg!erzu - ginekologia - miasto
•r 1gm111a zgtetr 0l!otlfflw "11.lek' .. sandrów. miasto Konstantynów.
gmina
Parzęczew
I Andrespol
oraz z dzielnicy Widzew I z dzll'l·
nicy Polesie. Por. ,.K". ul. Srebłożnictwo

rzyńska.

Szpital im. Biernackiego w Pabianicach - położnictwo 1 ginekologia - miasto i gmina Pabianice.
·
Szpital w Głowni" - połot
nictwo. I ginekologia - miasto
I gmina Głowno. Stryków oraz
gmina Nowosolna.
Chlturgia ogólna - Bałuty
Szpital Im Pasteura (Wigury 19);
Szpital Im. Barlickiego (Kopciń
skiego 22) - codziennie dla przychodni rejonowej nr 7,
Szpital
Im. SkłodowskleJ-Curle
(Zgierz.
Parzeczewska 35) - dla
przychodni re1onowych nr nr 1 2. 3
5.
Szpital Im. Marchlewskiego
$Zgierz Dubois 17) - Ozorków
Aleksandrów, Parzeczew: Górna
- Szpital Im. Brudzińsk iego (Kosynierów Gdyńskich 61): Polesie
- Szpital lm. Pirogowa (Wólczań
ska 195; Sródmleście - Szpital
im. Blegaf1sklego (Knlaziewicza
1/5). Widzew Szpital im. Sonenberga (Pieniny 3"0).
Chirurgia
urazowa - Szpital
Im. Radlińskiego
(Drewnowska
75).

Neurochirurgia - Szpital
Im.
Ba rllcklego (Kopcll'lskiego 22)
Laryngologia Szpital
Im.
Barlickiego (Kopch'lskleJ!;o 22)
Okullsf.yka - Szpital Im. Barllck lego (Kopcińskiego 22)
Chirurgi~ I laryngologia
dziecięca tnstytut Pediatrii (Sporna 36150).
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. Barllcklrito CKoncll'lsklego 22).
·
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia - Przychodnia Dermatologiczna (Zakatna 44)
NOCNA POMOC LEKARSKA
czynna codziennie od 1todz. 19
-8 w Stac.ll Pogotowia Ratun·
kowego m. Lodzi tel. 666-611.
NOCNA POMOC
PIEU;GNIARSKA
dla
noszczególnych
dz!e!n !~
- czynna codziennie w
godz.
Od 20-5
Łódf-Bałut:v - zabiegi na miejscu w Izbie pr7.yję{o Szpitala Im .
R. Wolf: zgłoszenia na zabiegi w
domu chorego: tel. 777•77.
ł..ódt- Górna - zabiegi na miejscu w Izbie przy1eć Szpitala Im.
Jonschera Szpitala Im. W. Brudzińskiego: zgłoszenia na zabiegi
w domu chorego; tel 406-56.
t.ód~-Poleste - zableitł na miejscu w Izbie przyjeć Szpitala Im.
Pirogowa Szplfllta Im Madurowicza. Zgłoszenia na zableir;I. w
domu chorego: tel. 261-85
Łódt.-Sródmleścle> - zabiegi na
miejscu w lzbfP onyJeć Szpitala
Im . Pasteura. Zir;!oszenla na 2ablegl w domu chnrPitl'>: tel . 864-11
Łódt-w 11 1ew - iables:I na mie1·
scu w łzhlp orzv1eć Szpltala Im .
Z. Sonen1'eri:a . Zitłoszenla n~ z11blegl w domu chnrell!o: tel. 864-11.
OG0J.NOŁ0DZKT
PUNKTtNFO~MACYJNY

19;

POKOJ - „Dzięki Bogu. ;ttll: pią•
tek'• USA od lat li codz. H,

Obr. Sta11ngradu

Niclarnlana 15
Olimpijska 7a.

Kościuszki

WIELKI - nieczynny
PO"'.SZECHNY godz.
19.l&
.. B1edermann I podpalacze"
NOWY - godz. 19.15 •• Bogusław

,;

libacje no siedemnastym
Jllieukrywanl\ radością pobierali klucze do mieszkań
członkowie ŁSM , którzy tamieszkali w wieżowcu nr
2 SDM przy ul. Sienkiewicza 101
Krc)tko jednak to trwało. Nie
narzekaj!) oni na usterk i budGwlane, nieuporządkowany plac przed
blokami, ba - nawet na psują~e
się początkowo windy,
skutkiem
czego niejeden lokator zmuszony
był na któreś tam p iętro (a jest
ich 17) dźwigać po schodach meble.
Prawd:lliwym ich utrapieniem stała się kawiarnia na pier·
wszym piętr.ze o nazwie .,Stefanka".
Nikt z mieszkańców rzeczonego

„Polmozbyt„

3H-te

11-18

Narty i łyżwy czekają na

Choinki już wŁodzi

·

Ten dy,namicznv rozwój łódzkiej
organizacji
TPPR
jest
ściśle
związany z aktywną <iz . ałal no i;c : ą
poszczególnych
komisji towarzystwa działających w różnych śro
dow iskach. W czas ie w•;:ora '~1eeo
posiedzenia Prezydium ZŁ TPPR
podkreślono m in !)()t·rzabeo 11akty wnienia
dz.iałalnoścl
TPPR
w
miejscu zam_ieszka··• e
(j. kr.)

W ilNE TELEFONY

Informacja o usłucach
InformacJa koleJowa 155-55
Informacja PKS
•
Dworzec · Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Wojewódzka MO
centrala
677-22.
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe

-

dotycz2'cy
pracy placówek
zdrowia (czynny całą dowszystkie dni tygodnia) -

słutby
bę we

tel. 615-19.

DZIENNIK POPULARNY nr 283 (9459) 5
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ZAKŁADY

NOWA, WIELKA WYGRANtA

lllllllH

11DfAUZATOll ~

W EXPRESS - LOTKU

1111111111
H lf lllll

W listopadzie br. mieszkańcy regionu
wygra·nych oraz podjęli

łódzkiego

llllHllJI

w ŁODZI

11111
11111
ll lllllJll

zawiadamiają,

ie w ·dniach 15 - 16 grudnia
1979 roku zostały zmienione następujące numery
telefonów w zakładzie:
CENTRAtA ZAKŁADU
398-20 na 672-00
Z-CA DYR. d.s. PRODUKCJI 222-43 na 604-43
ELEKTROCIEPŁOWNIA
261-72 na 681-62

zainkasowali jeszcze dalszych 5 wielkich
I

7
lllllil !lllllll li I

11111111 1111 111 1111
11111111111111111 11 111

W KAŻDYM TYGODNIU PADA W ŁODZI WYSOKA WYGRANA!

lODZIA.NIE

WlOKIEN CHEMICZNYCH

GRAJĄ NAJSZCZĘŚLIWIEJ.

PRZEDSIĘBIORSTWO
HANDLOWO-USŁUGOWE

IHlllllHHHJHll
llll llll llJ I! Il I Ilf
ll if l f ł'lll!IPI

l!lllJ

Przyjemna rozrywka, często przynosi fortunę
w TOTALIZATORZE SPORTOWYM.
PŁYTY I
szą llotć

przebojami
sprzedam.

617- 79

FABRYKA SZLIFIEREK „PONAR - tODt"
Zakład „JOTES" im. J. Strzelczyka w lodzi,
ul. Papiernicza 7
oraz Zakład nr 3 w Koluszkach, ul. 9 Maja 65
ZATRUDNIĄ

WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW
w następujących zawodach:
O' MODELARZ
o LAKIERNIK
O FORMIERZ
O TOKARZ
O RDZENIARZ
o WIERTACZ
O OCZYSZCZACZ
o FREZER
ODLEWÓW
o WYTAC7ARZ
Nasza oferto dotyczy równief absolwentów
szkół zawodowych oraz pracowników niewykwalifikowanych, których przyuczymy do w.w. zawodów.
Zgłoszenia przyjmujq działy osobowe i szkolenia

w Zakładzie „Jotes" w lodzi, tel. 53-24-20,
wew. 161 i 162 i w Zakładzie nr 3 w Koluszkach, tel. 617-73.

Zapewniamy dowóz do mieJsca pracy własnym
transportem I miejsca w hotelu robotniczym. Warunki mieszkaniowe do omówienia.
•

238!1-Ł

~-~

U W AG A

DYWAN 1,1 ~ a.s wełnia
ny. nowy sprzedam. Tel.
11725.SPRZEDAM 'wmfl, walne
mieszkania , wszystkie wygody. telefon, slla. gaz w KOZUSZEK
dziecięcy
l
trakcie zakładania. budy- męski szczupły
- sprzenek gospodarczy.
garat dam. Wlt1ckowskiego l m.
murowany, działkę 2200 m 28 po 18.
321124 g
ogrodzona - przy
trasie
E 18 pod Łodzi11. Idealny
obiekt
na warsztat rze- BIAŁll pudelki 1przedam.
Gagarina 14 m. 187.
mieślniczy. Oferty „31952"
32080 g
Prasa, Piotrkowska 98
WYSOKOOBROTOWE go- OWCZARKI niemieckie
spodarstwo ogrodnicze · szczenięta
sprzedam.
2000 m kw. szklarni ogrzew Wieś Szczawin Duty
Nr
czych 11 domkiem sprze- 63, p-ta Smardzew. Trzadam. tel. 111-48· 1& do 9.
skała .
31961 g
31973

DZIAŁKI'; w Proboszczewicach między ulicami Wodną a Ogrodniczą - kuplfl,
Oferty „32017" Prasa Piotrkowska 86.

------

lł

PO

18,

_ _ _ _ _ _ _a_2a_21_a

KOŻUCH

WILLll 8-izbow11 • wszystkie wygody, 4-izbowy budynek gospodarczy, garaż
nadające sle na pracownię
(woda. siła . urządzenia sanitarne) plac f.800 m (6 km
od Pabia n ic) - sprzedam.
Wiadomość:
Łódź
tel.
259- 55.
32311 g
KUPiii 'segment. W rozliczeniu własnościowe M-8
w śródmietciu z telefo·
nem,
garatem.
Oferty
„32192"
Prasa. Piotrkowska 96.

(nowy ) -

. MASZYNY szy jące aprzedam. Tel. 650-67,

KUPIĘ

bony PKO. Oferty

„ 31988" Prasa , Piotrkowska

96

.JUBILERSKIE 'kamienie I
maszynę
do
czyszczenia
dywanów, wykładzin
w
domu
klienta sprzedam.
Częstochowa 17.
Skrytka
516.

Okręgowe Przedsiębiorstwo

Surowców Wtór·
nych informuje, ie w ostatnim okresie zostały wprowadzone korzystne ceny skupu makula·
tury, zużytej odzieży, dzianiny oraz podwyższono
strn,.,ki prowizyjne dla ajentów sku.pu.
Szczegółowych

informacji w tym zakresie
udziela OPSW w Łodzi, ul. Brukówa 23, telefon
51-53-25 oraz oddziały skupu w:
ŁOWICZU,

ul. Blich 2, tel. 929,
PABIANICACH, Wola Zaradzyńska, tel. 25-37,
RADOMSKU, ul. Wójcika 42, tel. 24-64,
SIERAD!U, ul. 15 Grudnia 27, tel. 39-16,
SKIERNIEWICACH, ul. Podleśna 13, tel. 35-88,
SOCHACZEWIE, ul. Długa 6, tel. ~25-27,
TOMASZOWIE MAZ., ul. Mireckiego 123,
tel. 27-58,
WIELYN1U, ul 1 Fabryczna 6 b, tel. 411,
ZDUNSKIEJ WOLI, ul. Wodna 17, tel. 210,
żYRARDOWIE, ul. Jaktorowska 73, tel. 33-70,
352.6-lt

ł

DZIENNIK POPULARNY

n.i

283 (9!159)

305- 32 pa 17.

1m__;g
_ _ _ _ _ _ _a_

s P RZE

DAM kolejkę elektryczną, tel. 872-25.

• wykonywania biżuterii z powierzonego złota
oraz z kamieniami naturalnymi i syntetycznymi;
9 wykonywania obrączek ze złota własnego:
• naprawy wszelkiej biżuterii złotej.
Zakłady usługowe wykonują biżuterię wg wzorów
projektowanych na życzelliie klientów oraz wg W'ZOrów standardowych. Fachowy personel sklepów służy
radą pmy przyjmowaniu zamówień. Usługi wykonywane są w krótkich terminach.
·
ADRESY ZAK~ADOW USlUGOWVCH

PHU „JUBILER":

3 947
1
g
brązowe łapk l

ŁóDl - ul. Pojezierska .6/8; ul. Wschodnia 31;
SIERĄDZ - pl. Swie.rczewsklego 1·;
ZDUNSKA WOLA - ur. Zielona 52.

„ v„rsovla"

3458--k

BŁAM
ka ra k ułowe
- sprzedam.
'l'el. 825-98 po tT.
32081 g

SEGMENT

długość
1,80. wysokość I
m , głębokość 35 cm, w tym
sz afa machoń - 11przedam.

Tel. llU!- 115 .

SPRZEDAM Eskorta
tel. 12-18- 711 .

~'"''''~''~

HOO,

NOWE płaszcze - skórzany zlmowy z kołnierzem
zag raniczny
I
3eslenny
z fi aus zu - epr zedam . Tel.
769-71.

KUPIĘ pierścionek z brylantem. Oferty 31979" Prasa. Piotrkowska 96

3461 k

ŻYRANDOL,

Również mogq być zatrudnieni EMERYCI
i RENCIŚCI, którym zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie. zawiesza się wypłaty emerytury
lub renty, o ile zarobek nie przekracza 24.000 zł
rocznie.

damski irednl
sprzedam
tel.

świadczy usługi w zakresie:

SPRZEDAM kurnik (nioski) w budowle.
Oferty
„32463"
Prasa. Piotrkowska 99

i posiadające własne lub dzierławione place,
pomieszczenia składowe, środki transportowe

Sur

TELEWIZOR Beryl I stoliczek
- tanio sprzedam.
Tel. 11-25-91.
31962 g

ROŻEN 1przedam. .Koluszki. Ul. 1 Maja 1.
SPRZEDAM działkłl rekreg
acyjną
2.300 m. blisko Ło- _ _ _ _ _ _ _31991
__.:;
dzl.
Tel. grzecznościowy Z POWODU choroby sprze52-62- 21.
dam - lub wydztertawle
12184 g czynny
zakład gastronom iczny przy trasie
woJ .
SPRZEDAM dom pięt rowy łódzkie. tel. 893· 88 od 15z ogrodem. gard Błońska 18.
31940 g

w terenie
uzbrojonym.
na jchętniej na Bałutach piln ie kuplę. Oferty „ 32245"
Prasa, Piotrkowska 96.

na terenie woj. miejskiego łódzkiego,
skierniewickiego, piotrkowskiego, sieradzkiego

Tel.

32065 g

361- l!O.

DZIAŁKĘ budowlaną

w charakterze umiejscowionych lub wędrownych
ajentów skupu makulatury, złomu, metali,
zużytej odzieży, opakowań szklanych

Wlłlk

zegar wiszący
- antyki sprzedam.
Tel.
52-07 .57. PO 18.
32420 g

SPRZEDAM
pianino niemieckie.
kanapę stylowa.
Do wynajęcia pokój . kuchn ia . płatne z góry za rok
(stare budownictwo). Cloł
kowśk!ego 1 m . 54. godz.
14-17.

32424 g

32460-g

sygnet, pierścJ,on
kl, kolczyki - sprzedam.
Oferty
„323119••
Prasa ,
Piotrkowska 98,
TCHORZOFRETKI z klatkami - sprzedam. !(;rakusowa ~ (Stoki).
32590-g
SPRZEDAM pawilon handlowy, Deczyńsklego 40a
(od 11).

32640-g

SPRZEDAM sledmlotygod·
nlowe rodowodowe zł ote I
czarne cocker-spaniele po
złotym
medaliście,
tel.
863·62. •

323'10-g
PELISĘ damską
kołnierz wydra

z tchórzy,
sprzedam. Oferty z cen11 „ 32089' '
Prasa. Piotrkowska 96.

~''''''''~''''''''''''''''~~"'''''''''''~~~""
KOMUNIKAT ENERGETYCZNY ~

~

~
~
~

IZBA RZEMIESLNICZA w LODZI
PRZYPOM INA

rzemieślnikom

~
~
~

~

wszystkim
z województwa miejskiego łódzkiego, ił
zgodnie , z decyzją nr 113/79 prezydenta miasta Lodzi należy w godzinacb od 10 do 11 I od 18 do
19 wyłączać z pracy wszystkie odbiorniki energili elektrycznej z wy-

~

jątkiem

niezbędnego oświetlenia.

~

~

W tym czasie mogą być wykonywane tylko prace ręcrzne, które
nie wyniagają uruc})omienfa urządzeń energetycmych.

~

~

~
~

~

~

~

~

~

~

~

~

~
~

~

w Łodzi, ul. Teresy 105

ZŁOTE

Wszelkich dodatkowych informacji na temat stosowan!ia zanądzenia prezydenta
udzielają
cechy rzemieślnhize.
3514-k

~

~
~

~

~

~
~

~

~

~

~
~

~
~

~
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monterów-spawaczy instalacji sanitarnych,
manewrowych,
blacharzy-dekarzy,

W A

Z

N E
DLA ZAKŁADOW PRACY
MIEJSKIE PRZEDS-IĘBIORSlWO
KOMUNIKACVJN E w ŁODZI
UPRZEJMIE I N FORMUJE,
1

ie w związku z koniecznością uzupełnienia weryfikacji miesięcznych biletów pracowniczych, zakłady pracy zobowiąza·ne są do ponownego jednorazowego złożenia dodatkowych zamówień na
bilety na specjalnych formulanach.
Formularze zamówień zakłady pobierać będą
biletowym MPK (punkt przy ul. Rzgowskiej 34/36 i ul. Północnej - poczekalnia) w grudniu, przy zakupie biletów i znaczków na miesiąc stycze'ń 1980 roku.

w dziale

Wypełnio~e formularze należy złożyć w.w. punktach sprzedaży. w styczniu 1980 r. przy zaku·
pie biletów i maczków na miesiąc luty 1980 roku.
Niezłożenie w terminie wypełnionych formulo·

ny utrudnić moie zakładom pracy nabycie bile-

tów i znaczków.

-

KOLUMNY węgierskie Hl
-Fi „BrUliant" 20 W
2
sztuki, ••Minlmax"
15 W
sprzedam. Tel
2 sztuki 4:\1-35.
32090 g

futro - łapk\ kara COCKER spaniele
po
kulowe 1 pellst: mi:ską championach
sprzedam.
sprzedam. Tel. 636-23
p o Tel. 53-52-14.
18.
32145 g
32322 '

FUTRO karakułowe (48) _
ZGRZEWARKI do torebek sprzedam. Tel. 15 _37 _17 .
foliowych - sprzedam. O
32187 lt
ferty „32105'' Prasa, Piotr
kows'ka 96.
ZEGAR stojący Becker
i
PLANDEKĘ 8 X 8 m _
wiszący sprzedam. Te l.
g
sprzedam. Tel. 211-21
po 53 -40-92.
32227
17.
32028 g
POKROWIEC
nowy
na
SUKNIĘ
ślubną wlzy- ,Trabanta"
sprzedam
tową (kremową) sprzedam. Rajdowa 10 m. 101
blok
68.
Rysownicza 39/45 m. 34.
32~5 IC
32051 '
SPRZEDAM tunel foliowy
MAGIEL
- prasowalnica s latkę ogrodzeniową. Tel.
(domowa) .•Veritas" sprze- 52-43-29 godz. fl-13.
32208 g
dam.
Franciszkańska 39
m. 9. Daszkiewicz.
32041 g SPRZEDAM płaszcz mi:ski
- - - - - - - - - - - skórzany.
silnik wycieraMASZYNĘ
dziewiarska czek samochodowych. Tel.
dwupłytową .,Slmac"
DX 330-06 godz, 1$-17.
4000 tel. 857-82
32209 g
32031 g
SPRZEDAM palmę •.KenltUBINA 710" kolor sprze tla". Rydzowa 5 m. 74. po
dam. Rawska 3 m. 23 Po 17.
32210 g
32099
16. .
g SPRZEDAM łóżeczko dzleWOZEK dziecinny glębok l cięce z materacem.
Tel.
1przedam. Tel. 440-15.
52-99-25 godz. 18-20.
32101 g
32222 g
~

-

•• stereo". pralkę SPRZEDAM baterie do zegarków
elektronowych.
włoską. kożuszek. kozaki części gyreny 105 L. Tel.
sprzedam. tel. 51-28-58 po 339-06
(po
południu).
16.
32153 g
32253 g
SPRZEDAM
stół, krzesła
SPRZEDAM miniaturki u(antyk). tel. 1!1-34-17.
32160 g mochodowe, kuchnie 1tazową. Kościuszki 69 m .. 8
32254 g
duży
dywan po 17.
SPRZEDAM
tel. 723-48
32168 g LAKIER samochodowy róż- - - - - - - - - - - ne kolory
- sprzedam.
OWCZARKA niemleckieg o Oferty „32255" Prasa. Piotrkowska
96.
6-mieslęcznego
sprzedam
Tel. --320-59 od 10-17.
32172 g 1tUCBNil'f polową 1prze- - - - - - - - - - - dam. Komornik! l7
WERSALKĘ
sprzedam
32332 g
Tel. 783·71.
32179 lt
SKLEP „1001" drobiazgów
TANIO . sprzedam ko:tuch y 30 km od Łodzi - sprzemęski krótki, dziecięcy n a dam. 51-76-66 (wieczorem).
10 lat. tel. 53-18-86.
32336 g
32181 g
MASZYNJii
pończosznicza
SPRZEDAM 4 kg lakier u - sprzedam. Tel. 51-31-59
samochodowego brąz-meta wieczorem.
32268 g
lik. Alt!kSandrowska 100 m
59. Kruk.
32127 g KOŻUCH damski używany
sprzedam.
Tel.
,,RAD!\tOR" z kolumnami 462·83.
32298 g
kożuch dam.ski biały
bułgarski,
sprzedam. Te1. TA-KSOMETR - sprzedam.
53-50-25.
32141 g Tel. 15-37-17.
32300 g

ZESTAW

-

----------=
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• KIEROWCÓW
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3506-k

-

Dt1ŻB

MECHANIKÓW
i ELEKTRYKÓW

~
~

samochodowych
~
• BLACHARzy
~
• SPAWACZY
~
• KONTROLERÓW
~
technicznych
~
• ZAOPATRZENIOWCÓW
~
i MAGAZYNIERÓW
~
ze znajomością branży moto- ~
ryzacyjnej
~
ZATRUDNI
~
Spółdzielnia Transportu
~
• Wiejskiego Oddział nr 3
~
w Pabianicach,
~
ul Żwirki i Wigury 19,
~
. _telef~n 15-33-!6·
~
Bl1zszych mformacjJ o warun- ~
kach pracy i płacy udziela sekcja ~
spraw praoowniezych pod w.w. ~
adresem.
3364-k ~

~,.......,......_,,,,,,,,,,,,,,"''''"'"'-~'-'-'-''''''''"''''''~

MASZYNĘ dziewiarską saneczkową .. 5" - sprzedam.

Tel. 259-55.

32303 g

FUTRO - łapki karakuło
we francuskie - sprzedam.
Wapienna 36 m. 25.
32883 g
TELEWIZOR „Rubin 707p"
kolor (du:l:y ekran) sprzedam. 305-90.
32986 IC
MARYNARKĘ

mt:ską.

płaszcz

damskl.

( skóra).

kożuch

damski - sprzedam.
Bazarowa 12 m. 33.

męski
męski,
Łódt.

33029 g

SPRZEDAM karoserię kom
pletną
„Nysy 501".
tel.
53-05-12.
32182 g

OPONY diagonalne .,Syre- ZATRUDNIĘ uczennice do
ny" - sprzedam. Tel. 608-01 kwiacla rnl.
Tel.
53-54-03
od &-14.
31937 lt po 17.
32112 Il
POKRYWĘ bagażnika
do UCZNIA do cukierni przyj„Wartburga" 312. . szybę mę. Tel. 311-67.
32218 g
tylną
do „.syreny"
sprzedam. Tel. 787-11 po 17.
POSIADAM
„Fiata 125".
3L918 " 'Nolny czas. po 16 oczekuprot>ozycJI.
Oterty
CUDZOZIEMIEC poszukule ję
garatu na rok ~ oś. Teo- ..32280" Prasa. Piotrkowska
98.
filów. Oferty .. 32230" Prasa. Piotrkowska 96
PRZY.JMĘ
dobrze płatną
„FIATA 126p" półrocznego prace w sektorze prywatsprzedam. ozorków Mar- nym. Oferty „32273" Prasa.
chlewsk\ego 17. po 16.
Piotrkowska 96.

„WARTBURGA 363" oraz
„Mo$kwlcza 412" po remoncie - ta·nlo sprzedam.
Składowa 31 m. 45a.
:m91-g
SPRZEDAM „Tra1banta 601"
(l97'2) po wypad'ku (dachowan.le) tel. 53 - 45- 71 ·
32390-g
„FORDA Taunusa" - tanio gprzedam. Al. Mtckiewkza 19 m. 215.
30076-g

SILNIK nowy· górnoza.worowy, wał korbowodowy

„Warszawy",
„Wołgi",

wał

nowej

cegłę

r-0zbiórkową
sprzedam, 51-76-66
Cwleczorem).
•WARSZAWĘ 223" (1972) sprzedam. Tel. 229-07
32161 g
SPRZEDAM
„Fiata 125p"
po
wypadku. Konstantynów. Mickiewicza 13 (oglądać od 15-18).
32158 g
,FORD Transit" (1971) stan
nowy
silnik,
i dealny,
t el. 621-63.
32039 g

„ SYRENĘ"

(1978) - sprzedam. Tel. 53-84-62 po 16.
32088 g

„ FIATA 125p" - 1300 (1973)
- sprzedam. Tel. 798-91 lub
750-29.
31957 g
SYRENĘ

s przedam.

101"

-

Płytka

tanio
14.
32249 g

SPRZEDAM .•Fiata 126p 650"
fabrycznie
nowego.
7 81-55 (wieczorem).
32258 lt
SPRZEDAM „Zastavt: 750".
Siedlecka 6a m. 8,
WKŁAD

1983 -

PO 11.

„Wartburga"
Tel. 53-69-02
32285 1t

odstąpię.

,SYRENĘ"
nową. gramofon „Bernard" (stereo) sprzedam. Obornicka 4 m.
o.8.
32340 g

CIĘŻAROWY
„Hanomag
- Diesel". osobowy „Ford
15 M" - sprzedam.
Tel.
432-18,
32195 g
.JAWĘ 50" nową
sprzedam.
Konstantynów,
Łulta 23 m. 1.
11970 '

~

Z!

~

~

~

oi

~

~

~
~

szycie nieskominną Drace
llcy Teatru Wielkiego. Tel. chałupniczą. Oferty .. 32302"
885·62.
32193 g Prasa. Piotrkowska 96.

~
~
~

KIEROWCA kat. B padejmle pracę. Tel. 51-31;59,
wieczorem.
32267 g

~

~3028

POSZUKUJĘ garażu

SPRZEDAM „Syrenę R-~"
silnik do remontu. Qglą
dać codziennie od 16. Allende 41 m. 35.
32438-g

I @1J

NOWĄ karoserię
„Fiata
126p" po wypadku sprzedam.
Marchlewskieito 45
m. 87 bi. 315 po 19.
32044 g

g

MALŻERSTWO

p0szUkuje
M-2. Tel, 726-30 godz. 1018.
32455 g
POSZUKUJĘ

't'el. 409-20
10-15.

PRZY.JMĘ

w oko- plikowane lub

M-2 lub M-3.
wew. 95 godz.
32533 g

RENCISTA,
posiada jacy
samochód p0dejmie praci:.
Oferty .. 32262" Prasa. Plotrkowska 96.
---------ZATRUDNIĘ
samodzielnego kaletnika oraz ucznia.
Tel. 890-37. wieczorem.
32224 g

MAŁżEJQ'STWO
przyjmie
pokoje, kuchnia, prace ehalupnlczą.
Oferdomek jednorodzinny, seg- ty .. 32207" Prasa. Piotrment w dzielnicy Radio- kowska 96.
stacja. Na zamianę M-3 Radiostacja. Oferty .. 32068" PODEJMĘ pracę chałupnl
Prasa, Piotrkowska 96.
c7.ą. Oferty .. 32128" Prasa.
Piotrkowska 96.
TRZYPOKOJOWE - bloki
PRZYJMĘ prace w hodowoś. Inflancka,
częściowo
umeblowane (telefon w ro· li z mo:!llwośclą zamieszkania
. Oferty „31968" Praku 1980) - do WYna:lęcla.
Oferty „31967" Prasa, Piotr sa. Piotrkowska 96.
kowska 96.
POTRZEBNY
murarz-poSPRZEDAM M-s własnoś- sadzkarz
(rencista
lub
clowe (Retkinla).
Oferty emeryt).
Oferty
„32069"
„31942" Prasa. Piotrkowska Prasa. Piotrkow•ka 96.
KUPIĘ

ł

96.
POSZUKUJĘ

pomieszczenia na cichy warsztat. Tel.
52-42-08.
32092 g

BUKIECIARKĘ

zatrudnię

natychmiast. Oferty .. 32447"
Prasa. PlotrJsowska 96.

ZAOPIEKUJĘ st.: dzieckiem
Oferty
poszu- u slebie w domu.
kuje samodZlelnego miesz- .. 32297" Prasa. Piotrkowkania. Oferty .•32107" Pra- ska 96.
sa, Piotrkowska 96.
POTRZEBNA uczennica do
f.ryzjerskiego.
PANU wynajmi: cichy po- zaikła<lu
Sieniklewlcza
40.
1$:ój bloki.
Półroczna
płatność.
Oferty
„32126"
Prasa. Piotrkowska 96.
PRZYJMĘ
szycie chałup
(Zgierz).
Oferty
PANIENKA pracująca oo- niczo
..
~2378"
Prasa,
Plot>rk<>wska
szukuje samodzielnego pokoju lub mieszkania . Ofer- !Hl.
ty .. 32118"
Prasa. Piotr~--------PRAC 0 W N I A kra·wl~ctwa
kowska 96.
lekkiego przyjmte usługi
sektora
ptyWatnego.
M-3, osiedle Kopernika , za- z
mienię na Retklnię.
Tel. Dziewiarki ręczme utrud345-80.
32043 g nię. Ofe.rty „32347" Plrasa,
Piotrk-0wska 96.
.
POSZUKUJĘ
samodzielnego pokoju w starym bu- KRAWIEC przyjmie pre·
downictwie. nie umeblo- cę w sektorze pryWatnym
konfekcyjne
11Zycle
wanego.
Oferty
„32036" spodni. Ofe-rty „323'1'7" PraPrasa. Piotrkowska 96.
sa, PLotrkows'ka 96.
POSZUKUJĘ
samodzielnego
mieszkania.
Oferty
„32075" Prasa, Piotrkowska 98.
MŁODE mał:l:eństwo

SA!\IOTNA, pracuj!łCa po- 1ł GRUDNIA zgubiono porszukuje mieszkania z nie- tfel z dokumentami na nakrępującym wejściem. Pła zwisko z. Krawczyk. Zwrot
tne
miesięcznie.
Oferty wynagrodzę.
Wiadomość:
„32122" Prasa; Piotrkow- Wierzbowa I B m. a, tel.
845-35
.
ska 98.
SAMOTNY, pracuJący. pO•
szukuje
pokoju sublokator~kiego z niekrępu .Jącym
wejściem.
Oferty
„32163"
Prasa, Piotrkowska 98.

NOWO otwarty ajencyjny
sklep chemiczny POSZUkuje dostawców. Obrońców
Stalingradu 71, tel. 1111-29.
12180 •

~
~
~

~~~

~

u:~:~~::.~•E

li

iapewnia pokrycie sti:at spowodowanych pnez
pożar, kradzież z włamaniem, rabunek i zalanie
p~mieksz~z~ń. Oedbeji:nutyje onob' całkowit.e kurząduzenrąie
m1esz an 1 prz m10 oso 1s ego uzy u,
z •
dzenie gabinetów lekarskich i dentystycznych,
warsztatów nemieś1niczych i chałupniczych, znaj·
dujących się w mieszkaniach oraz motocykle
i motorowery.

1

1

Ubezpieczeniem objęte są ponadto ruchomości
domowe zwyczajowo przechowywane w piwnicy,
na strychu oraz w pralni domowej.
Również skutki odpowiedzialności cywilnej są
objęte tym ubezpieczeniem, jeżeli posiadacz mieszkania wyrządzi szkodę osobie trzeciej z tytułu:

posiadania i używania mieszkania,
czynności w iyciu codziennym jako osoby pry·

~

~

Sk~ d~ r~~~~~· za

~
~

~

I

~
~
~

~

~
~

0

~

1
~

~
~

I

. I

~~

posiadania psa,
posiadania i uiywania roweru lub w6zka in·
walidzkiego (bez napędu mechanicznego),
uprawiania sportów z wyjątkiem sportów mo·
torowych i polowania,
zatrudniania pomocy domowej na podstawie

~
~

~

obejmujące

0

ubezpieczenie
wszystkie wymienione wyżej ryzyka wynosi 2,50 zł,
3 zł lub 4 zł (w zależności od zakresu odpowiedzielności PZU) od każdego 1.000 zł sumy ubezpieczenia.
Bliższych informacji udzielają I ubezpieczenia
zawier9ją uprawnieni pośrednicy ubezpieczeniowi oraz Inspektoraty PZU.
~~

~~
~

~

~
~

~~~~"~"'~~,~~~~~""-~

!łLUSARZ
narzędziowy z
POSIADAM samochód
wolny czas. Oferty „32186" wleloletn111 praktyką. przystąp! do rozwinięcia
zaPrasa, Piotrkowska 96.
kładu ślusal'sklego lub Inne
NAPRAWA zegarków elek- propozycje. Oferty .. 32264"
tronicznych 1 mechanicz- Prasa. Piotrkowska 96.
nych. Gandeckl. Tuszyń
ska 130. godz. 18-20.
WIESŁAW Piekarski zgu32304 Il bił Indeks nr ł5Q57, wyda·
n7 ptzez PŁ,
32170 g
ANTYKOROZYJNE zabezbleczanle. smarowanie. wyzgubiła
miana olejów. Srebrna 39 ALINA .Jargocka
(dojazd od Hipotecznej). leg. 1lu:l:bową nr 22/76, wydaną
przez
PSM.
TomaWardęckl.
31933 g
szów Maz.
32028 g
PRZYJMĘ
wspólnika
do
warsztatu zduńskiego, tel. SUKA doberman, znalezio770-77.
32381 I na w Sokolnikach do od~
brania.
Andrzetewscy,
1'0SIADAM „!'lata 125 p", t.Od:I:, Wielkopolska 64.
32006 g
wolny
czas oczekuję
propozycji. Oferty .•32113"
Prasa, Piotrkowska 96. ,"
ZAKŁADY Odzle:l:y i Sprzę•
·tu Sp0rtowego •. Polsport"
.JANUSZ Kaluta zgubll de- w
Łodzi,
ul. Klllńskle
cyzję na prowadzenie zago 169 unlewa2nlają zagikład u nr rej. 280. wydaną
nioną
pieczątkę o treści:
przez UM w Łowiczu, Wy- · Zakłady Odzlety 1 Sprzętu
dział Handlu l Usług.
Sportowego
„Polspart".
32362 g Dział Wzornictw!l, Łódź,
ul Klllńsklego 169.
CYKLlNOWANIE
bezpy.
3232 k
!owe. lakierowanie. 677-82,
Wycech.
30300 g PTHW - Zakład nr 1 w
Łodzi. ul. Orla 8
zawia·
PRZYBŁĄKAŁ
Piel lamia o zagubieniu piecząt
cocker-spaniel.
brązow7. ki: .,Spedytor-ładowacz nr
Bronlawllklego Ha m . H.
1231 PTHW w Łodzi".
a2310 g
3469 k

•I•

POSIADAM
„Moskwicza
wolny c-.:as, oczekuję
propozycji lub inne. Oferty „3238ll'' Prasa, Pi<>tlr·
kowska 96.

ł08"

NAUCZĘ
robić
wyroby
inkrustowane
metalem.
Oferty
.32'465"
Prasa,
Piotrkowska 96.

ZESPOŁ Opieki Zdrowotnej Łódź-Bałuty w Łodzi,
ul. Smugowa 6 unieważnia
kslątecz.kę czeków
rottachunkowych
seria
PG
0841828 - 0841850 M'llz peł
nomocnictwo nr 3 z dnia
15. llI. 1973 r. wystawiona
na nazwisko Cecy!U Stegllńsklej, legit. się dowodem osobistym Seria ME
8438509 wyd. przez KD MO
Łódź-Widzew.
'
35441-k

ZGINĄŁ pies czarny kU.'TI·
del długowłosy ogon dłu
gi, broda brązowa . Proszę
odprowadzić, Nlemeewlcza
ł m. 79.
32379-g
USŁUGI
hydrauliczne Szyldchabel. Grabowa 10.
tel. 232-65.
32887 g

PEKI\Q'CZYK rudy :i:al(iną!.
Zwrot wynagrodze.
~+„_
fana 16 m. 3.
33030 s

DZmNNIK POPULARNY nr 283 (9459) 7

„OPTIMY" DZJEiq" POWSZEDNI

(Dokończenle

se

l'•bryk4
Cukr6w
„Opf.'lma"
ale
omijają
te:l
kłopoty aurowoowe i enerrety"ne. A mimo
ło dowiadujemy się • nowej pro•
dukcji, o przygotowywa.niu
naatępnych słodkich
niespodzla.nelr..
Nie chodzi tutaj tylko o -wykorzyatanie mortliwoścl zastąpienia np.
aezamu
makiem i z.aoferowania
na.m maka.gigJ (także ,,seza.mki",
ale z maku), lecz
o n:eczy cd·
klem nowe. Zespół, kierowa:ny od
lat przez głównego technologa, mgr
Elżbietę

90

Ja.raczewską,

wymyślił

"Ptoc. receoptUll' 11t060'Wanych w

aakład1:1ie.

O nowej .LnwestycJt na rut. ole
ma mowy. Ratuje się wJęc ay:tuacJę półśrodkami. P1&1lluje się np.
przen leslenie starego oddzial!u
z
&l. Mickiewicza (bardzo złe w~n
kl) do magaZY'llÓW
1!abr~nych
przy A. Struga. MaiazY111Y natomiast przeniesione zos.tłll!ll\ - przynajmndej ma się taati zamiar - pod
wiaty na drugą skonę uQicy. Poprawi s i ę warunk i -pracownLkom
al. Mlickllewicza. Pow'!ltarue tet motl!iwość zahnstalowainia jakiiejś maszyny. Stanie się to
początlkiem
nowego w tym zak~ie.
Ludzie sk.romul t1ołrafl" eleay6
drobiazgami, Zamierzają
n,p„
zamiast beczek zalegających podwórze, zastosować - cudem Zldobyte d'ILŻe zbiorniiltl na SY'rop
ziemniaczany. A tam, to wi-e"lka
ł"Zecz. Cieszą się takie dwiema
obiecanymi im maszynami kairmelar.skiimi, kitó,re zastąpill t•rzy stare. Wsp6Ipracują takU s Chemią
Spożywczą na PŁ, gdz-ie powstaje
dla nich elek.tronlcz.ny dozowacz
cu'lderków. KaMy cukferek będzie
miał taki kształt I wagę, Jaką
mieć powinien.
.tę

Na razie praouJ" Jak moetl najlepiej. Ostatecznie te ponad
12
tysięcy ton słodyczy rocmie (jedna trzec~a to karmelk1) wyrabiają. Trudne warll!lliki ni•
od·
atxaszają st&Tego tlrzotlJU
załogi.
I

w

dniu 11 grudnia 19'11
zmarła, przetyws:r.y lat li

S.

+

roku

P.

ZOFIA RAKOCZV
a domu NAJDECKA.

Pogrzeb
Odbędzie się dnia l i
grudnia br. o godz. 15.JO s kapll·
cy Starego Cmentarza przy ulicy Ogrodowej, o csym zawiadamiają

pogrątenl

smutku:

w

'

głębokim

~

CZY TRZEBA

"'*

PROGRAM D

i 11.30 Wlad. ' 11.35 Skrzynka poszu~ kiwania rodzin PCK. 11.40 Antologia
i polskich rzeźbiarzy ludowych. 11.55

OGŁOSIC
ALARM?
___
,
.........

:uta• s
Obradujący przed kilku tygodniam1 w Szczeclnle, • udziałem
Ucznych gości zagranicznych. ogólnopolski zjazd dermatologów
zajmował się najbardziej aktualnymi problemami .tej dziedziny
medycyny. Jednym a głównych tematów obrad było zwalczanie chorób przenoszonych drog11 płcJOWll- wśród ~t6rych naj·
watnlejszytnl Sil kila 1 rzetączka. Podkreślano konieczność zdecydowanego przeciwdziałania tym chorobom. stanowiącym dziś
powatny problem epidemiologiczny w wtększośct krajów twiata .
Takte i u nas istnieje niebezpieczeństwo swlększanla się liczby
zachorowań, totet podejmowane 111
'decydowane kroki zapobiegawcze. Dla ' osiunlęcla jednak korzystnych wyników epi- ·
demlologicznych, konieczna jest szeroka współpraca społeczeń·
stwa w tych dzi9łartiach ze służbą zdrowia.
Ograniczenie się do leczenia tych chorych, którzy sami zgła
szają się do poradni dermatologicznych, nie mote zapobiegać
szerzeniu się ltUy l rzetączkl. Dub jest bowiem liczba osób
chorych. które do badania zgłaszają się pótno i nie wiedząc
jeszcze o chorobie, nieświadomie zakatają swych partnerów.
Jednocześnie osoby te, nie zdając sobie sprawy ze swej choroby
i nie lecząc się, naratają swe zdrowie na powdne niebezpieczeństwo nie leczonej klly t rzeżączki . A przecież
jak wiadomo, nie leczona <:lłużs:i:y czas kiła prowadzić mote do ciętkiego
uszkodzenia narzadów wewnętrznych, zwłaszcza układu nerwo·
wego, rzeżączka zaś, uchodząca powszechnie za chorobę błahą,
w razie nieleczenia mote niekiedy, w wyniku rozsz-erzen!a się
stanu zapalnego. spowodować nawet trwałą niepłodność.
Dlatego właśnie jednym z podstawowych zadai'l służby zdro·
wia jest wykrywanie i obejmowanie opieką lekarską tzw. tródeł zakażenia. tj. osób. od których leczeni chorzy się zakazlll,
a także badanie tych os6b, które przez kontakty seksualne
z chorymi, zostały naratone na zakatenie Potr:i:eba l znaczenie
takiego postępowania było w czasie obrad wspomnianego zjazdu
dobitnie podkreślane. W działaniach tych niez~dna jest pomoc
wszystkich pacjentów1 stąd tet ogromne znaczenie powszechnego
zrozumienia spoleczenstwa dla tego zagadnienia.
Najlepiej, jeśli leczeni chorzy 11amt przyprowadzaj11 swych
partnerów do poradni, zdając sobie sprawę z konieczności ich
zbadania. Innym wyjściem jest udzielenie lekarzowi w poradni ·
odpowiednich informacji. które pozwolą mu w dyskretny sposób poprosić o poddanie się badaniu zagro:tone chorobą osoby.
Nie wolno bowiem zapominać. te zarówno rzeżączka, jak t kiła
mogą przebiegać niejednokrotnie bezobjawowo,
lub z bardzo
nieznacznym! objawami. tak , te · osoby chore mog4 nie wiedzieć
o zachorowaniu I nie zi:;łosić się do lekarza.
Bez wątpienia omawiaĄe sprawy dotyczą intymnej l bardzo
osobistej sfery tycia
właściwa jednak współpraca w tym
zakresie każdego chorego z lekarzem. jest dowodem dojrzałości
społecznej, uświadomienia i odpowiedzialności za zdrowie innych. W przeciwnym rade mogłoby się stać konieczne. w obliczu narastającego zagrożenia, ogłoszenie powszechnego alarmu.
Być mote od postawy I postępowania
niejednego z naszych
Czytelników zaleteć będzie, czy alarm zostanie ogłoszony,

PROGRAM l
Ekspresem przez świat, 12.05
Mozaika polskich mexodll. 12.45 Rol·
niczy kwadrans. 13.00 Komunikat
energetyczny. 13.01 Stara I nowa muzyka wojskowa. 13.20 Comba jazzowe. 13.40 W. Landowska gra ·2 Partitę e-mol! J. s. Bacha. 14.00 Studio
„Gama". 15.00 Wlad. 15.05 Korespondencja z zagranicy. 15.10 Studio
„Gama". 18.00 Tu Jedynka. 18.25 Nie
tylko dla klerowców. 18.33 Koncert
życzeń.
19.00 Dziennlk
wieczorny.
19.15
Kiermasz polskiej piosenki.
19.40 Beskidzkie nuty.
20.00
Wlad.
20.05 Koncert tyczeń .
21.00
Wlad.
21.05 Kronika olimpijska. 21.25 Komunikaty Totall:r.atora Sportowego.
21.29 Utwory Stanisława Moniuszki.
22.0o Z kraju i ze świata. 22.20 Tu
radio kierowców. 22.23 Gdańsk na
muzycznej antenle. 23.00 Wita was
Polska.
12.00

~

BĘDZIE

; Komunikat o stanie wód. 12.05 Tań
I , ce kompozytorów słowiańskich. 12.25
, Polska muzyka operowa. 12.55 Spiewa Renata Danel. 13.00 Publicystyka
krajowa. 13.lD „Zagadki muzyczne"
~ w opr. E. Dulskiego (Ł) . 13.30 Wiad.
13.36 Ze wsi i o wsi. 13.51 B. Britten
- Wariacje I Fuga nt. Burcella op.
34. 14.10 Więcej lepiej - nowocześniej.
14.25 Tu Radio
Moskwa.
14.45 Muzyka Haydna. 15.20 Popolud~ nie dziewcząt I chłopców. 16.00 Gra
)' orkiestra Burta Bacharacha.
16.10
Spiew chóralny - interpretacje, 16.40
ł „Książę" - fragm. pow. E. Barbu.
17.00 Operetka jej twórcy I wykonawcy, 17.20 Fantazja i rzeczywistość. 18.00 Amatorskie zespoły przed
18.25 Plebiscyt Studia
0 mikrofonem.
„Gama". 18.30 Echa dnia. 18.40 Czy
~ znasz swoje prawo?
19.00
Koncert
! '} z nagrań WOSPRITv w Katowicach.
I
19,40 Katalog wydawniczy. 19.45 Dom
,· ~ I my, 19.55 Katalog wydawniczy. 20.00
'
Samorządność
.. Zmiana skali''.
I 20.20 Koncert wieczorny. 21.30 Wlad.
i informacje sportowe. 21.40 Spiewa
I I Rosyjska Kapela Chóralna.
22.00
I Radiowy Tygodnik Kulturalny. 22.40
I Jerzy Lefeld - 2 symfonia e-moll.
23.30 Wlad. 23.35 Co słychać w świe1
cle. 23.40 Muzyka na dobranoc.
I)

I
i

t

PROGRAM

I
12.00

34ł2-k

12.00

Piwnice I sutereny pełne były rannych. Jeden z kapelanów
batalionu, ksiądz Bernard Egan I lekarz batalionowy kapitan
James Logan - którzy byli z sobą zaprzyjaźnieni od kampanii w Afryce Północnej - opatrywali rannych z szybko topniejącego zapasu środków me(lycznych. Już prawie nie było
morfiny, a opatrunki osobiste niemal się już skończyły . Żoł
nierze wyruszyli na most :z niewielkim zaopatrzeniem.
kt6re
miało starczyć jed}"tlie na czterdzieści osiem godzin. Teraz za.
opatrzenie to było już niemal wyczerpane a Niemcy. w do- '
datku, odcięli dopływ wody . Zmuszeni szukać jedzenia, spadochroniarze żywili się jabłkami I nielicznymi gruszkami zło
żonymi w piwnicach l suterenach zajmowanych przez nich dom6w C::zeregowiec G. W Jukes pamleta. iak sierżant powiedział tobnlerzom: •. Nłe potrzeba wam wody,· gdy jecie dużo Jabłek" .Jaki>s miał wizję. ie „zo, tali w końcu zluzowani, stoją
plerami rlo ~iebie. w wyzywająt"ej pozi<" -v bandażach, na których czerwienią się plamy krwi, a wdk6ł letą zabici Ndemcy,
łuski po nabojach i ogryzki jabłek".
Godzina po godzinie Frost oczekiwał daremnie, te Idące z odsieczą bataliony Dobiego i Fitcha przedrą się przez pierścień
niemiecki I dotrą do mostu. Chociaż z kierunku zachodniego
w Arnhem dochodziły odgłosy walki. nie było jednak żadnych
oznak większych ruchów wojsk Przez cał;v dzień Frost spodziewał się jakichś dalszych wiadomości od XXX korpusu Herrocksa. Rano udało im się odebrać pojedynczy silny sygnał radiowy, ale od tego czasu nic od nich nie dochodziło Marude- ·
rzy z 3 batalionu, którym udało się przebić do Frosta, przynieśli wieści, że czołgi Herrocksa nadal znajdują ~ię daleko w
głębi korytarza. Niekt6rzy nawet słyszeli od Holendrów z ruchu oporu. że kolumna do tej pory nie dotarła do Nijmegen.
Strapiony i zaniepokojony Frost postanowił zatrzymał' tę informację dla siebie. Zaczął już przypuszczać, że iołnierzorn jego dumnego 2 batalionu, którym dowodził od początku jeito
powstania, przyjdzie trwać tu samotnie o wiele dłużej
nit
uważał to za możliwe.
W ostatnich poniedziałkowych godzinach nadzieje Frosta sku-

-

12.25

Giełda

Wl;ld. 12.05 Wlad. (L). 12.08
prądy l tendencje" aud.

piły się na trzecim rzucie I spodziewanym przybyciu polskiej
1 brygady spadochronowej generała Stanisława Sosabowskiego.
„Miano ich zrzuci~ na południe od mostu - pisał
później
Frost - I bardzo się bałem, jakie ich spotka przyjęcie... ale
było ważną rzeczę, że znajdą garstkę przyjaciół, którzy Im
wyjdą na spotkanie". Frost, chcąc przygotować się na przyję
cie Polaków, utworzył „ruchomą grupę szturmową". Przy uży.
clu dwóch opancerzonych „jeep6w" zwiadowczych majora Frieddie Gougha oraz lekkiego transportera opancerzonego z „brenem" Frost miał nadzieję szybko przemknąć przez most 1 w
umieszaniu wywołanym tym zaskakująeym wypadem otwor~yć
przejście l przeprowadzić- Pol1>.ków Major Goul!h. którv miał
poprowatidE tę grupę, odnl6sł się do tego pomysłu bez ~
tuzjazmu.
16 września obchodził czterdziestą trzecią rocznicę
swych urodzin. Gough był święcie przekonany. że jeśli plan
Frosta miał być wykonany, to on jut swej czterdziestej czwartej rocznicy obchodzić nie będzie.

Desantu Polaków nie spodziewano się wcześniej nit o godzinie 10, dziewiętnastego. Teraz, robiąc obchód swych żołnierzy
w rowach przeciwodłamkowych,
na stanowiskach karabinów
maszynowych, w suterenach i w piwnicach Frost uprzedzał. by
oszczędzali drogocenną amunicję Mieli strzelać tylko na bliską odległość, aby każdy strzał się liczył. Łącznościowiec James Haysom wycelował ze swego karabinu w Niemca. kiedy
po linii podano rozkaz pułkownika. „Stój spokojnie, ty draniu krzyknął Haysom. Te kule kosztują pieniądze".
J'rost wiedział, te zmniejszenie nasilenia ognia pozwoli nleprzyjaclelowi poprawić stanowiska; sądził teł, że wprowadzi
to Niemców w błąd I zacznl\ myśleć, że Brytyjczycy straclll
serce do walki, jak równiet, te jest Ich mniej. Takle rozumowanie, Frost był tego pewien, drogo będzie Niemców kosztowało.

(Ł). 12.U
płyt.

Muzyka lin. iem. I. lł.00 TTR - hodowla
21 zwierząt, sem. 1. 13.30 Telewizyjny
Klub Seniora. 18.00 Obiektyw. 18.20
Dziennik (kol.). 18.30 Studio Telewizji Młodych (kol.). 17.00 „Dzień dobry w kręgu rodziny" (kol.). 17.30

13.00

lekcja rosyjskiego. 13.15 Muzyka, 13.20
Wychowanie muzyczne dla kl. 2-3.
13.45 Tu Studio Stereo. 14.45 Instrumenty ludowe Słowacji. 15.00 Wiad.
15.05 · „Matysiakowie''. 15.35 Chwila
muzyki. 15.40 „Niebezpieczne związki"
- fragm. pow. 16.00 Wtad. 16.05 Nasz
dom. 16.25 Rozmowy o sprawach rol·
nictwa. 16.łO Aktualności dnia (Ł).
16.55
„Gitara klasyczna zdobywa
estrady" - rep, M. Hoffmann (Ł).
17.35 .,Ciekawe nagrania,
ciekawe
wydarzenia" - aud. K. Pletranek
(Ł). 18.00 Z cyklu: „Sport I turystyka" - aud. Z. Wo.J clechowskiego (Ł).
18.25
Klub pod znakiem zapytania.
19.13 23 lekcja języka angielskiego.
19.30 Odtworzenie recitalu Cipriana
Katsaris w FllharmonU Narodowej.
21.20 Warszawska Jeslei'l 79.
21.50
NURT. 22.10 Muzyka. 22.15 Rozmowy.
o fllozofll. 22.35 Przymiarka do
przyszłości. 22.50 J. Brahms Tanl.ec węgierski fis-moll · nr 17. 22.55
Wiad.
TELEWIZlA
PROGRAM l

s.oo TTR -

uprawa roślin. sem_ 3.
hodowla zwierząt, sem.
szkól: jęz. polski, kl. 6 Bolesław Prus .,Anielka".
12.00
Program dla najmłodszych „Czerwone, tółte , zielone" .,Jak tu przejść"
(kol.). 12.ss Dla szkół średnich
„Rodzina współczesna" - •• Jak być
lubianym". 13.25 TTR - uprawa roś-

6.30 TTR 3. tl.05 Dla

z

głębokim

mała

grupa żołnierzy s kapitanem Erickiem Mackayem jut wypr6bowała teorię Frosta.
W pokiereszowanym, pod:i:iurawlonym kulami budynku szkolnym, pod wiaduktem skupił swój mały oddział w dwóch pokojach I pozostawił kilku żołnierzy w hallu na :i:ewnątrz, aby
zlikwidowaćjakąkolwiek
próbę przenikniecia
nieprzyjaciela
przez ich pozyeje. Ledwo Macikay rozstawdł 8Wych żołnierzy,
kiedy Niemcy przypuścili morderczy atak przy użyciu karabinłw maszynowych 1 moździerzy. Starszy szeregowiec Arthur
Henry pamięta, te kule „§wistały przez powybijane szyby, siekły podłogi, a my uchylaliśmy się przed mn6stwem fruwających drza:i:g jak przed k'ł_laml".
'

-tlK-

18S -

-

•• Wielkie

cząsteczki"

PROGRAM li
12.~5

.,Co nowego" - CPHW (powt.)
„Rytm czasu" (powt.).
13.20
„Zwierzyniec" (powt.). 13.45 •.Pora•
nek z kulturą" (powt.). 15.15 Studio
Sport tpowt.). 16.0D Język angielski..
lekr;ja 12. 16.30 Język niemiecki, iek•
cja 12. 17.00 Dla dzieci: „Cudaczek"
(kol.),
17.30 „Poradnia Zaufanie".
18.00 „Prawo dla wszystkich" (kol.).
18.30 „Zólta droga" - program morski. 19.10 Wiadomości - wyd. kieleckie (Ł). 19.3D Wieczór z dziennikiem (kol.). 20.30 „Wtorek melomana" (kol.).
21.30 24 godziny (kol.).
21.łO Studio Sport. 22.20 Premiera w
dwójce - „Numer popisowy - kaskader" - film Tv CSRS
(kol.).

·13.00

talem zawiadamiamy,

i Dziadek

inż.

ł:e

w dniu

lł

grudnia 1979 roku
Mąi, Ojciec

+

S.

P.

JERZY NOWAKOWSKI

były więziefl obozu w Oranienburgu, członek ZBoWiD,
członek
Koła Seniorów SWP, harcmistrz ZBP, były wieloletni pracownik
Zjednoczenia Przemysłu Bawełnianego, odznaczony Krzytem Kawalerskim Orderu Odrodzenia l!'olski.
Złotym Krzytem Zasługi,
Złotą Odznaką Zasłutonego Pracownika Przemysłu Lekkiego, Czło·
wiek szlachetny I prawy.
Pogrzeb odbędzie się w dniu 19 grudnia br. o godz, 1ł z kaplicy
cmentarne.! przy ut Ogrodowej ł3.
~ONA. CORKA, BRAT, ZIĘC. WNUKI I POZOSTAŁA
RODZINA

ce

WMIĘ?fMSW

"*

Rii2!M $

NWL

YP!W!A

grud.ula 1979 roku :r.marl nagle w wleku lat 59 nasz naJuko·
chaflszy Mą:t, Ojciec. Teść i Dziadziuł, Człowiek wielkiego serca
15

+ P.
JAN SOBCZAK
S.

ps.

„DŁUGI",

uczestnik kampanii wrześniowej, :tołnlers konspiracji Hubala, BCh
odznaczony Krzyiem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,
Krzyżem Walecznych,
Krzy:tem Partyzanckim 1 Innymi odznaczeniami.
Pogrseb odbędzie się li grudnia br. o godz, U.SI
z
kaplicy
cmentana na Mani, o czym zawiadamiaj11 pogrąłenf w gł~bokiej
boleści!
•

I 3 pp leg., AK, działacz ruchu ludowej'iO.

POZOSTAŁA

!ONA, COR.ltA, SYN I
W dniu
ku :tycia

1ł

r:rudnla 1979 roku

Odesllła

S.

+

na

wle~11

RODZINA

wart• w 85 ro-

P.

STANISŁAWA

.z KOWALSKICH GŁUCHOWA
harcmistrzyni. współorganizatorka Harcerstwa żei'lskiego w ł.Odzł,
od roku 1911 pełniła wiele odpowiedzialnych funkcji instruktorskich.
W okresie wojny i okupacji naleiała do Pogotowia Harcerek,
tołnierz AK. wybitny pedagog. troskliwa wychowawczyni oddany
Przyjaciel młodzieł:y.
'
W myft przyrzeczenia i prawa harcerskiego słutąc Bogu f Polsce
była dla nas
oparciem i ostoją wiary w moralne J kulturalne
wartofcl Człowieka.
Pogrzeb odbędzie się dnia 18 grudnia br. o rodz. lł 1u1 Starym
Cmentarzu katolickim przy ul. Ogrodowej.
Wierne pamięci o Nie! zawiadamiają z talem:
INSTRUKTORKI DAWNEJ ORGANIZACJI HARCEREK
i PRZYJACIELE
1ł grudnia 1979 roku smarl, naJdro:łszy Mąt, Tatuł 1 Dzianajlepszy Przyjaciel, Człowiek o najsslac:hetnlejszym sercu
I dobroci, wjęz!eil obozów koncentracyjnych
,
ś.
P.

Dnia

dziuś,

+

MICHAŁ
PozostaWił

w

KORWEL

cię:tkleJ

ŻONFj,

rospacey kochajaca
CORKĘ. ZIĘCIA i WNUCZKFj oras
RODZINĘ

Pogrzeb Odbędzie się dnla 18 grudnia br. o god:r..
rzu prsy ut Szczeclilskiej.
Wyrazy serdecznego
cla z powodu śmierci

współczu•

Z powodu
nika CHAPIS

POZOSTAŁĄ
1ł

śmierci

na cmenta•

b.

pracow-

HENRYKA NOWICKIEGO
MATKI

wyrazy

serdecznego wsp6Jczucla
ŻONIE

MOR

JOZEFOWI STAROSCIE

ELŻBIECIE

NOWICKIEJ

składa Jiu

KOLEŻANKI

Po drugiej stronie wiaduktu

„sonda„

(kol.). 18.00 „Interstudio''. 18.25 .,Kró·
lik Bugs przedstawia" - amerykań·
ski film animowany (kol.). 18.50 Radzimy rolnikom (kol.). 19.00 Dobra·
noc (kol.). 19.10 Siódemka. 19.30 Wieczór z dziennikiem (kol.) 20.30 „Trzeba go kochać" - angielski
film
fab. 22.05 „Wszystko za wszystko"
z prof. Aleksandrem Krawczukiem
(kol.). 23.10 Dziennik (kol.).
23.25
„Camerata" (kol.).

smar! nagle, przeiywszy lat 71 nass najukochallszy

PROGRAM IV
„Nowe

'

m

Ekspresem !,)rzez świat. 12.05
· W tonacji
13.00
Powtórka
I z rozrywkl Tr6jki.
13.50 .,Smierć w starych
dekoracjach" - odc. pow. 14.00 Mistrzowie batuty George Szeli.
15.00 Ekspresem przez świat.
15.05
Muzyka młodej generacji. 15.łO Przypominamy zespół The Walker Brothers. 16.00 .,Sprawa pana Henryka"
- rep. L. Nowickiej. 16.20 Muzyko·
branle. 16.45 Nasz rok 79. 17.0D Ekspresem przez świat. 17.05 Muzyczna
poczta UKF. 17.40 Bielszy odcień
bluesa. 18.10 Polityka dla wszystkich. 18.25 Czas relaksu. 19.00 Posłuchać warto... 19.15 Na saksofonie gra
Zoot Sima.
19.30 Ekspresem przez
świat. 19.35 Opera tygodnia.
19.50
„Przygody księdza Browna" - odc.
pow. 20.00 Z mojej płytoteki. 20.30
Odbicia w dźwięku - spotkanie z Janiną Titkow. 21.00 Fortepianowe nastroje. 21.35 Antologia piosenki francuskiej ,22.00 Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów Nllt
Jackson. 22.15 Granice muzyki. 23.00
Album poezJt J, Iwa~zkiewlcza. 23.05
Między dniem a snem.
I

doc. dr A. STAPIRSKl

CORKA, SYN, SYNOWA,
WNUCZKI I PRAWNUCZKI

11:. Dobrowolskiej
(Ł).

:J
I J
najlepszych wyU.icuny ljpeWsz,yisbk!m wymienionym t kh
ca od mas czekoladowych - An- towarzyszom nie jest słodko, kieton.iego Kołata, brygad'ti>Stę
w dy myślą o waru.nkach
pracy.
ka·rmelarni - F.ra.nciszka Jaskółę, Sledzą więc z
zahnteresowaniem
brygadzistę transportu wewnętrz- poczynania
dyirekcji bardzo
nego - Anctrzeja K.nebela, karme- skromne, ja.k na rai:ie - i
po
laTza - Mariana Zap.ub, z wa- pr<1<Stu pracują. Na cu'klerki może
r:relnl ltarmelków
Zofię So- pa,trzeł
ni-e mogą we własnym
kalską, brygadzistę xawi.jalni
za.kładzie (bo i.leż te.g o
można
Jadwigę Jóźwiaikowską,
mistTza zjeść!), ale nie jest im obojętne,
pomadek - Jerz"JO Uznańskiero, ie Ich „krówki" czy likwor „czarkonserwatora ma.„zy.n - Edwarda na porzeczka" są kupowane naPawłowskiego, &peca od nadzienia tychmiasł, że do ,,sezamek" uctad:> ka r me1ków - Józefa Czubałę, wia się kolejka. A ta reszta, te
a z zaikładu przy al. Mickdew.fcza nie najlepsze wal!'lmki? Pr:aecleź
Daniel Q. Luko mslt ą (zaw i jalnia wy- nikł myśli\ nie zostawi Ich
robów czekoladowych) i Alojzego na lodzie I w końcu ooś .tę rimie·
Ada.mklewlcza - brygadzistę. · ·
ni na korzyść...
(p)
Wśród

llłr. Jl)

WTOREK., 11 GRUDNIA

I
KOLEDZY
:r PSM I I Il STOPNIA IM.
ST. MONIUSZKI w ŁODZI

KOLEŻANCE

SABINIE
KACZOROWSKIEJ
wyrazy serdecznego
• powodu śmierct

współczucia

OICA
1kładaJ11
KOLEŻANKI
z ŁPIPB

I
KOLEDZY
.,ETOB"

DYREKCJA, POP PZPR, RA•
DA ZAKLADOWA orH KO·
LEŻANKI I KOLEDZY s ZA·
RZĄDU
OBROTU ARTYKU•
ŁAMJ TURYSTYKI i WYPOCZYNKU CPHW w ŁODZJ
KOI,EŻANCE

STEFANII
SROCZYŃSKIEJ
serdeczne
wyrazy
współczucia
z powodu łmiercl
TESCIOWE.J
składają:

DYREKCJA, RADA ZAKł.A·
DOWA, POP PZPR oraz KO•
LEŻANKJ
I
KOLEDZY z
l.ODZKIEGO PRZEDSIĘBIOR
STWA BUDOWNICTWA PRZE·
MYSŁOWEGO nr Z w ŁODZI

DZIENNIK POPULARNY - dZlennllc Robotniczej SpOłdzlelnt WvdawftlczeJ „Prasa·Kslatka-Rucb" W"rdawca: Łt>d:i:kl• WY.iawnlctwo PraSOW• RSW .Prasa-Kolątka·Ruch" Redagu1e Kotulwn.
Re·
dakeja kod 90·103 t.Odt P"lotrkowska 96 Adreo oocztowv : ,DP" t.ódt skrytka nr 89 Teld->nv: centrala 293 OO łaczv ze ••i.2vstk1m1 działami Redaktor naczelnv 125-64
Z-ca redakt.ora · na<"ze!ne~o
307·26
zastępca redaktora nac2elne11;0 310-38
Sekretarz odnowledzlalny Il sekreta n 204-75 Działy mtelskl 341 ·10 337-47 sportowv 208-95
ekonomiczny 228 ·32
wolewódzkl 223-05
dział
f\$tów
I 1nterwencj: 803-04 (rekoot~ów nie zamówlonvch redakc1a nle zwraca)
ltultur!llny 621-80
Panorama•· 311'1 28
dział 11poleczny I fotoreporteuv fl8-91
D11a1 OJUo<zeń 311-so. 1Za tretc o~lo~·en
redakc1a nie odpowiada)
Redakc1a noena 869-68 868-78. Cena prenumeratv roeznte 312 zł oółroe:mle 156 zl kwartalnie 78 z!
Prenumerate orzv1muJa oddzlałv RSW
Pra"l!·Kslatka Ruch"
ora2 urredv p0eztowe t doręczyciele w terminach na I kwartał r półrocze oraz cały rok do to katdell:o mlestąca ooprzedza lar.ego okres prenumeraty Zakłady cmicy Instytucje 1 organizacje
składają zamówienia na prenumeratę w mlej~cowym Oddziale RSW s w mlejscowośclaeb w których nie ma tego oddziału w urzędach noeztowvch.
l-'ldł n dorec1vc1ell
Natomiast orenumeratorzv
lndvwldualru WYłacznie w uriedacb oocztowvch badł u doreczycteU. E11:zemolarze archiwalne .. Dziennika" •• do nahvt'la w ~klepie .•Ruchu" t.ódt Plołrkow•ka 85.

I

DZIENNIK POPULARNY air 283 (9459)

Bklad I druk; Prasowa

ZaldadJ'

RSW

.. Prasa•Kstatka-Ruch".

t.6dł:,

Armlt Czerwone! -..

•

1

