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2 bm. roz,począł się w-e wszy&tw
kkh gospoda't'stiwach rO!Lnych
kira.ju spis pogłowia zwierząt goobr.
iP<)da.r.sk:ich. Do 6 stycznia
zgroma.dżone zosta.ną darne doityczące Liczby bydła, trzody ·chlewnej, OW•iec oraz k•wr.
Uzy>skane t.ą drogą 1n.fo.rmac~
chronione tajemnicą stl!Jtysty>cw_ą i
do opracowań

obecną
zobraaa1ją
zbiorczych sytuację w hodow1J oraz ~wołą
na zainalizowaJ11ie tendencji wystę
pujący>ch w tej dzii!dziinie gospodarki.

czeń
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ŚNIEŻYCE

zczv1"· sch
obserwa- afrykańskiej wspót.noty fos})OOar•
ezej. Samo miejsce i.potK.ania ma
charaktet" symboliczny Odbywa się
Aruszy (Tanzania) rozmawy pre- bowiem w centrum konferencyj:rydenłów l'a.oza.nii, Kenii i Uran- nym, które mLaiło być główną sie:'· Spotbn:. odbywa E~ <1 mi- 'iz!•bą tc-J 'I' ~lr.:iI>. Wa.cie d.Aa.t.
cjatywy szefa państwa tanzańslde że ostatnim raz.em prezydenci Ta.ngo i ma na celu treneralną pepra- za.nii., Kenii i U{fandY spotkali się
wę stosunków między tymi \Re- przed 10 laty, Jeszcze przed dojma krajami, które z powodu dzie- ściem do wład.zy w UgUldrz.i.e Idi
·
lących je dotychczas rozbieżności Amina.
nie zdołały urzeczywistnić sW)'ch
7.e
Przyipuszcza się r6Wn.ieit,
wschodnio- „szczyt" wschodinioaf,rykańsiki . zoutworzenia
planów
zapew;ni-en1a
dfa
zwołany
stał
Ken.hl, iri obecny roz.wój stoslllllkó-w tainzańsko-ugan<iyjskdch n-ie
zagraża w niczym· państwu kenhjskiemu. Ja.k Wiadomo od CZ86U
oba.len.fa Idi Amina wojs.ka tanzańskie poz<>stają w Uga.nd;z:ie. W
Ta.iua.nia
ubi.egłym . mi.esiąc•11
Uganda podpisały porozumienia,

Z

tą świadomością załogi zakładów p.racv całego kra-

przy>&tąipiły 2 bm„ w
ju
pierwszym roboczym dlliu
roku, do wykooywan.ia
nowego
.swoich nie}a;Ewycb obowiązków, w
dość złożonych warunkach ze.wnę
Trzeba
trzn~h f wewnęt·rznych.
będ~e pogłębiać efektywność gospodairowanfa rui każdym stanowisku pracy; lepiej gospch1aroiwać posiadanymi środkami, racjona1niej
wykorzystywać wszelk.ie rezerwy i
zasoby. Pi:oces ten został j~ za-

zainteresowanie

•
•
Ta1enm1 a

afrykańskich
wydarzeń
wzbudzają rozpoozęte w środę w

torów

od koreSl)lOndentów Polskiej Agencji Prasowej, świadczą o . tym, że
ludzie pracy od początk,u roku
akty}V·nie i konsek'Vlpentnie uczetegorocznych
stniczą w realizacji
zamierzeń.
Tak nip.

w tym czworo dzieci,
wskutek poiairu budynk.u
mieszkalnego, j~1 wybuchł w śro
dę' ra.no w polJu.diniowej dz.ie-tn.icy
podejrze<niE.
Rott~rda1mu. T.st.n·Leje
że w ogni•u stradły życie jeszcze
dwie inl!le osoby, o k-tó·r ych sądzi
się, że przebywały w budynk.u w
cza©e wybuchu pożaru.
przeciwko krajom trzecim.
9 osób,

52 .ofiary

śmiertelne

•• •

·111ż~sienia ZICDll na Azorach
52 ofiary śmiertelne. wiele zagl- sU lotniczych. Jest to jedno z najnionych 1 ponad 400 osób rannych: hardziej tragicznych w ostatnich 20
oto wstępny bilans trzęsienia zie- latach, dochodzące' do 8 stopni w
w
do skali Richtera . trzęsienie ziemi
mi, jakie naw\edzilo należący
na rejonie środkowowschodnięgo AtlanPortugalii archipelag Azorów
W gruzach legły setki tyku. Archipelag Azorów jest odda•
Atlantyku.
w mlasteczkach i wsiach lony o 1600 km na zachód od Llzdomów
archipelagu. Znacznie została uszko- bony, · ·
Na miejsce katastrofy wybiera się
dzona usytupwana na Wyspie Terbaza lotnicza. prezydent Portugalll.. gen'. Antonio
celra amerykańska
archipelagu są pozbawione Ramalho Eanes, by osobiście . zorlenWyspy
tei na:tłącznoścl telefonicznej, · a ich lud- tować sle w rozmiarach
w ostatnich dzleslęclole
ność wody i elektryczności. Plerw- większej
do- ciach klęski :tywlołowej w · Portuszej pomocy poszkodowanym
helikoptery portugalskich 1galil.
starczają

•

brytyjskiego
1

I

I nych yt

pierws:ej kolejności. byfy
na ogoł czarne 1 mokre , totez wia.runki jazdy na tych tra.sach były
dość dobre. Trudniej jeździło się
po pozostały.eh drogach, oezy.szcza- _
nych w d~ugiej i tr1:eciej kolejno•
ści, gdzie nawierzchnie ~z.ęs!-o po•
warstwa roz3ezdwnego
krywała
(Dalszy ciąg na str. 2)
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K. Waldheima w Teheranie

wych ajerwerków
Zgod·nie z
s.ztucz-nych,

tradyoeją

tysd·ące

og>nd

raik:iet
i
petacr-d
śwetlnych powitało w całych Wło
szech rok 1980. Wszystkie te fajerwerki. jakikolwie& zakazane su282
rowo · przez władze. zraniły
osoby, w tym' dwie bardzo ciężko.
Strzałem mi wiwa.t z pi&tolew został raniony w głowi: pewien neapolitańczyk, który stał w oknie
obse'rWo~ał
swego mieszkania i
barwną feerię światel,. jakie _przell
rozświetlały
godz~ny
pół
prawie
W
zatokę u stóip Wez.11wi:u.sza.
Rzymie w wyiniku eksplozji peta·tdy stracił rękę i wzrok '16-<letni

'

DZIER
KIESIE

w

3 dniu roku słońce wzeo g-0dz. 7.45, zajdzie zaś o

szło

15.36.

cbłopiee.

połowa

ty>ch wy·p adk:ów
w południiowych
Wło.szech, głiównie w re:jonie Neapol.u. Noworoczne ekspl~je spo60 powodo.wały w tym mieście
ża,rów. W t_ym roku jednakże sk·ufajerwerków
tk!i SY'lwestrowych
były znacznie mnie}:;ze, nAż w roku ubiegłym,. kiedy to dwie oso-;.
by poniosły śmi.e·rć. zaś rainnych
zbs-tało 378 mieszkańców Włoch.
Ponad

wyida.rzyła

N/z: Kurt Waldheim z nuntstrem spraw zagranicznych Iranu Sade. klem Ghotbzadehem.
CAF - telefoto
środę

se-kreta.rz

Wałdiheilim cdibył trzyroz.m~ z irań:;kim mi-

Żyde

wKabulu

pecja.liny wysła:nn.ilk P A.P, Ryszard Płe1karowicz, przekaz.uje z Ka.bu.lu: Życie
w Kabulu bieglllie jłu.ż zwykłym trybem, z,aś nowe kderownlctwo afgańsku.
podejimu,je kroki, aby, jaik to of1cjalnń.e oue~
ślo.no, możJ.i.wie n.a.jStZyibcie·j sk i erować r~olu
cję na w;ła-ściwą drogę.
1 stycznia był w Kabułu dniem pow'Szednim.
poruiewaiż afgań&ki now·y rok zaczyna się w
ma•rcu, i Od ra.na czyruie były -ba.nkoi, U!rZędy i
sklepy, trwały też z.a.jęcia w szkołach.
Po 27 grudnia Ludowo-Demoikratyczna Partia
Afganis-taillU zmieniła swą naz1wę na Afgańska
Jeidiności
Partia
Ltlldowo-J>emo<k.raityczna
(ALDPJ), aiby podik.reślić, że &k·UfP!a w swych
szereg.ach wszystkie 11JU1r1ty sil rewołucyjnych
i postępowych. •
Kiero'Wllliietwo atgańsk!e reprezent11Uje wię/'K
szość pa,l"tdi z pierwszego oko:esu po · rewolucji

kwietniowej 1978 r. P·rawie WS!lyscy członkowie
nowych wła:clz wchodzi'l i w skład piel"Wszego
rządu Nura M. Ta·r~kiego i Jego Rady Rewolucyj.nej.
Przedstawiciele władz podik·reślają, że jedllJym
z na.jwatźlniejszych zadań rewolucji jest odzyska.nie za<ufania ty-eh kiręgów, które odwrócd.ły
minionych wypaczeń.
się od niej wskutek
1 styczinia mitnęła pię1tmasta rOcznica utworzenia Ludowo-Demokiratycznej Pa.rtii Afgani&tan.u. Z tej okazji odbyły się tu ze'bra.nia
organizacjj pa.rtyjalych. Tego samego dnia po
5-dniowej przerwiE Ulkazały się , dzie.nndik.i kabulskiE. Wyszły one pod z·mien.iooymi tytuła
mi - dla zaznaczen1a wagi ostait.nich zml.al!l w
pairitj,j i kńer01Wnkzych orgamach rewolucji.

•

•

Danuta, Genowefa

się

gener,a;JJny czorem micn. Ghotbzade•h ponowz.anie oświadc~ył, że Ira1n niie
mierza rokpwać w sprawie zwolgodzilnną
nistrem spl"aw zagiranicinych Sa- nienia zak~a.diriików aimerykańskich
dekiem Ghotbzdehem Po zakoń przetrzymywanych w aimba'Sadzie
Co najmniej ~4 os.oby straieily ży_
czeniu spotka.nia n.ie ogłoszono ża USA w Tehera:nie.
Rewo·lu.cyjtn.ej cie wskutek wybuchów .fajerwerSek.retM"Z Rady
dnego oficjalnego komooilkatu. K .
z
że aja!tollah Moha.mad Beneszti wy- ków i petard oraz kanonady
Waldheim sttwierdrlił jedyn•ie,
z raził' w środę na ko·nforencji pra- broni palnej - tradycyjnej o·} fra„dokonał wymla.ny poglądów
irańskim. milllistrem spraw za.gra- !j<>Wej pogląd, że najszybszym spo- wy uroczystości noworocznych na
nicznych w kwesti.11<~h zwiąiza·n~b śobem rozwiązan'a kryzysu było Filipinach. Najwięcej ofiar „Yf/Y·
by u.rządzenie wsz<yti•t kdm zalkła strzałowego" Sylwestra za.notowano
z utrzym1.1;jącym się kryzysem".
·
w stolicy kraju, Manili.
Jaik wiadomo, we witorek w~e- dniitkom publicznego procesu. W

ONZ. Kiu.rt

wróciło do normy

Co najn;tnlej 42 osoby zginęły, a 50 zostało rannych w wyniku tragicznego pożaru, jaki wybuchł w noc sylwestrową w kanadyjskim mieś
C•e. Chapais (prowincja Quebec). N/z; akcja ratunkowa.
CAF - AP - telefoto
'
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KRAJU

pon.ad 11,5 tys. ton wyw tygodni to~yły i>ię ~rud:le negocjaWielka Brytania wkroezyła
głów.nie
walcowanych
robów
blach, ore-tów i 1;l.r 1tu ora7 ponad nowy rok w nastroju ' konfrouta- cje w sprawie pł~ w któr§cb
cjj społecznej. 2 styc~n.la w całym obie strony . nie mogły dojśi) · do
(Dalszy ciąg na str. 2)
kraju rozpoozął się bowiem drajk porozumienia. Oli.w y do ognia' zaś
przez British
generalny 100 tys. pracowników dolało ogłoszenie
Zamknięte Steel radykalnego planu uzdrowieprzemysłu stalowego.
ZDstały wszy~kie brytyjskie huty nia sytuacji w deficytowym obooi stalownie, przed którymi wys.ta- nie hutt?ictwie. Plan ten P!zewiduJe m. tn. zwulnlenie jedne.\ tru""hmo piki~!!' atrajkowe.
tej ciej ałrudnll>nycb ·w tej br11-uy
Na tvybueh konfliktu w
dziedzinie przemysłu za.nosiło się I pracowników i zamknięcie n!ektójuż od dłuższego czasu. Od kilku rych za.kładów.

•
er a 1e

zg~nęło

POŁUDNIU

Usuwaniem śniegu I lik:Widowaniem gołoledzi wystę.pują.cej na
wi-elu drogach zajmowało się 2
bm. w godzinaoh południowych
około 7 tys•. pracowników drogownictwa. Praey Im nie brakowa~
lo, gdyż w. ~el!I • wojewódzhya.cb
występowały w srudę opady sniena szczęście stosunkowo
gu małe. Nawierzchnie dróg odśnieża-

początkowa.ny, a w rokn.l 1980 powin.n.iśmy uzyskać w tym "Zakre-sie
wyraźny postęp.
Meldunki. jakie napłynęły 2 bm.

Groźny pożar

przedłużają<"e obecność oddziałów
tanzańskich w Uga.ndzie · o dałsze
dwa laita. Pomagają one władzom
hez.ugandyjsk~m w UJt.r2ymaini1u
pi.eczeństwa wew·nętnmego oraz w
odbudowie i szkoclen.iu sił zbrojny>ch Ugandy. Rządy Tanzanii i
Ugandy pod•k·reślają, że poroz.umienia te nie są ~iierzoo, e

NA

Na drogach ·śnieg

kolejny rok. wytężonej pracy. Pod Wieloma względami będzie to o•k res barROOJpoczął się 1980 rok dzo ważny dla nas-zej gospodarki. Zamyka -on 10-lecie wypełnione lioz.nymi wydarzeaiami i osiągnięciami,
choć nie wolne od napięc i trudności. Chodzi teraz o to, aby utrzymać 'osiągnięty postęp, skutecznie łlgrll
niczaó niedomagania, uc-zynió wszysł:ko dla dalszego, bri.rdziej zharmonizowanego rozwoju spoleczno-gospo•
da.rczego kra.ja, Wszystko zależeć będzte od naszej pracy, od wyników realizaf)ji tegorocznych zadań.
Określą one how.iem baizę wyjściowll pror;ram~, który nieba.w-em rozpatrzy i uchwali VIU Zjazd PZPR.

SPOTKANIE PREZYDENTÓ'V

Duł.e

Tradycyjnie jak co roku w Belwederze została wyłożona Księga ży.
Noworocznych. N/Z: życzenia dla Rady Państwa wpisują przedsta•
wlciele społeczeństwa;
CAF - Kłoś - telefoto

PIERWSZY ROBOCZY DZIEŃ Vv NO\VYM ROKU 1980

zwierząt

wylącznie

.

POPULIRIY

gospodarskich

s!Jużące

1980 roku
nr 2 (9470)

DZIENNIK

NATO

Pre'Lyden.t Finila.ndid., U.rho
nowoJronęn., wyiraził w swym
raddoworocznym przemó'\V'ioo.iiu
telewizyjalyfn z8.niepokojenie odradza.ndem s.ię tendencii ~brojelllio
wych, zw.iązamych z ostawią decyZ'ją NATO-\<> roz.mieszczeni'll w
Ewropłe z.achodniej nowych rodzajów broo.i r;t·kietowej.
Za na}ba.rd~ie,j ni.E\!)O'kojącą uznał
prezydenit Finlandii s}"tuację' w
Europie, apelując o jak najlsflybna . konitynencie
sze rozpoczęcie
t'ozm.ów rozbroJeniowych.

Spis

lłłycm.ia

D zurny synopt
Łodz.i
prz~widu.je następującą pogodę:
zaohmnrzenie duże z większymi
przejaśnieniami. Okresami opady śniegu. Temperatura mi.ni-

w cLni1u dzisiejszy,m dla

mi·nus 5, maksymalna
mal~a
minus 2 st. C. Wia.tr słaby, zachodni i północno-zachodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło ·
983,7 hPa (737,8 mm).

Wai iejsz:

ocznic

Powoła.nie · Komitetu
1945 Odbudowy Warszawy.

Taka sobie mySI
Człowiek

rozsądn~

I

zawsze
twierdzi, że rozumie kobiety.
Człowie.k zakochany męczy się,
żeby je na,prawdę zroz1•mie6.

Uśmi

hnij s"

•

Przew~llliczący
Abdiul
kaipłanów),

Rady Uleml>w (Slta•rszych
Azis Sed.d.1k, wyiraził w
i.miend.u licznyich r.zeisz mmmlmanów afgańskich
głębokie zadowol€nie z powodu pol:ooenia kresu rządom Ha.f1iz,ullaha Amillla i zapewnił, że
nwr6d a.fgańskii zdecydawa·ny 'jest i:ść naprzód
drogą wyz,naczoną przez rewol'l.ICję kwieitniową.
P.rzewod.niczący Rady Ulemów wyra'Z.ił zaTazem wbolewande z powoou faktu, że właim.ie
w okresie wieJ.lkiej odinowy Afganisitan.u ian;peprzecitWiko temu państw'll
rial!zm pode}mu.je
ofensywę propaganidową pod pretekstem „olJ.rony niiepodUeglości kraju muzulmańs·kfrgo".

- Panie starszy - jedzenie by. ło wYhorne, piwo znakomite, kawa sensacyjna. Niech pan teraz
powie z jakim dygnitarzem mnie
pan pomylU?

llllllJJJJDIDllJJI JllllllJllDJlll lllJJJlllll IDJIJlll IllJJllllllJlllllJIJl ll lllJJJl.

Pierwszy roboczy dzień i-= Sy tua cja I=- Limity zużycia paliw i energii
~ pieniężno'."'rynkowa ~ w gospodarce uspołecznionej
a
2
(Dokończenie ze str. 1)

20 tys. t0111 &ta<H, wykonali 2 bm.
htlltnicy Komb1natu Metalurgiczine•
go im. L~nina. Roik - 1980 będziie
d:ta nich okresem mtemsywnych
z~ian w prodruikcj\i, polegających
gl.ów111i.e na zaost.rzeniu reżimów
zwięłk1mmi.u
i
technolog icznych
k'UllbuJry techiniic7.illej.
Od pierwszych dm nowego roku
o:-)"bmicz.n1e pl'acuje iałoga Kombi·
natu Przemyshtwego Huta „Stalowa Wola". 2 bm. stalO<Wal.iA dała
g<l!Spodaxce 2.850 too WY1>01kojaH, a wakowin.ię okościowych sta1
puśc i ło 680 ton wy.robów waJcowmyc!h. Do ZSRR wye>M iportowa- ·
no w tyan dmiu pierwszą partię
łarl~·aireik ora z s®rzyń biegów.
W br. roz•wijama będzie se!!'yjm·a
polskicn oobiomi.ków
.produJk.~ja
telewiz.jd kolorowe-j „Jowisz"; jego ae•rcem }est Hicencyjiny k.iines-kop
prooukowa.ny w nowo Ul'uchomiow
,Pol.koloru"
nyim zakładzie
Piasecz.nie. W Wairsea1M;:kich Zamomfoją
kładach TelewizY'i!lych,
cych odibiorniki, jruii · w ulb. r0>kiu
tych tetys.
20
ponad
wy!kooano
lewizo·ró·w . Pli.ett"Wszego , roboczego

di1llia nowego rok:JU w zaikŁadiach na
Ta.r gówikiu z1morutowano na obu
zmil3Jnach 1500 a1para:t(,w. W tym
ponad 200 ,,J<YWilis>LÓ'W " .
Łódzkich Zakładach

Q

Przemy- ::::

bm. w Ministerstwie Finansów, przy udziale p;zedstawlcieli Komisji Planowania pr2'y Radzie Ministrów oraz zainteresowanych ministerstw, został rozp.atnony i zatwierdzony bilans pieniężnych przychodów i wydatków ludnoś ci na 1 kwartał 1980 r.
Sytuację pieniężno-rynkową w IV kwartale ub. r. charakteryzow porównaniu z poprzednimi kwartałami
wało nieco mniejsze tempo wzrostu pieniężnych przychodów ludności przy wzrastaJącym tempie wydatków na zakup towarów. Jakkolwiek realizacJa dostaw towarów na rynek przebiegała pomyślniej nit na
początku roku, to jednak w zakresie podaty niektórych W}'robów występowały niedobory w stosunku do popytu.
Ocenia się, Iż w 1 kwartale br. pieniężne przychody 1 wydatkl ludności będą kształtowały się zgodnie z założeniami przyjętymi w Narodow)•m Planie Społec;i:no-Oospodarczym, Niezbędne
roku konsekwentnych działań
Jest Jednak podjęcie, od początku
zapewniających utrzymanie przychodów pieniężnych ludności w

:::::
:
Zgodnie " decyzjami rządu od t nice produkcji i rozwoju spofoczno-.
ru- :
si_ycznia br. 11bowiązuJą we wszyst-1 gospodarczego. Stąd też racjonalne
w ie- --energii.
nośników
_
k:u;h . jedno~tkach g?spodarkl uspo- spożytkowanie
losys>ttmlowa I'na\Szyna saneczkowa, _
::i leczmonej hmlty zuzycla paliw i e- których zdobycie na rynkach świa·
:
siprowadzoa
czterech
z
trudniejsze
coraz
pierwisza
:
nergli, . które sp-rzy Jają bardziej ra· towych jest
:
zdyscyplinowauem u których ceny stale rosną st~nowi
I
nych ostailm.io z NRD. Uzysllrn.ne z
cjonalnemu
:
:::: i;ospodar.owaniu ty_mi po~sta"!owymi nakaz współczesnych dni. ' Wymaga
.ni1!>j wr.oby, o n:ie s;potyka·n yc.h do- =-::I srodkam1 produkcJI. Lim1tam1 obję- to nowego podejścia do tego złożo
tychczas na klrad<1Wym ryiruku wzo~ ...,
::i to węgiel kamienny•. koks, eąerdę nego tematu przez całą kadrę kie•
r.ach fa1kituiraJ.nych., wz1bogacą te- :
::I elektryczną oraz paliwa płynne I rowniczą organizlicji gospodarczych.
tego przedsię
oferlę
goroczną
:;:: gazowe._ Novum .w systemie limito- przez dystrybutorów i użytkowni'
:
bik>.rstwa.
::;: wania Je&t rówmeż przejście na o- ków paliw i energii.
:
1,5 tys. l>udOIWll1iczych :
POlłlad
:::I kresy kwartalne, co zwl11zane Jest
z wprowad:tenlem metody kwartalZagłębia Węclo-wego :
:
Lubelskiego
Decyzje rządu nakładają zwiększo
zadań gospodarnego planowania
stamęi!o 2 bm. do pracy w p herw- ne obowiązki na jednostki gospodarczych.
yw
pilo~u.jąco-wydob
szej kopaiLni
ki, wyspecjalizowane służby i szerokie grono realizatorów tegorocznych
cze·j w Bogdance. Pirowad-zone bykolejny
stanowi
to
Posunięcie
s ym przestrzegn u ustalonej struktury produkc i.
Są to obowiazkl konieczne.
zadań.
ły roOOty moo.ta.ż01We · w sz.ybach ju:!; od początku 1980 roku ;: krok, który ma na celu - w do- Wprowadzając limity zużycia nośni·
również wdrażanie jest
Konieczne
:
pierw<Siym i d1ruiii·m, w t r zecim szybie znanych powszechnie t występu ków energii w całej i;ospodarce ub.ie trwało w iercenie pogłębilll!lych
trudności społecznionej
jących na całym świecie
kierowano s\ę troską
w
a
- zabez- o sprostanie w pierwszej kolejności
mrożooi0owych,
otworów
paliwowo-energety cznych
najwa:!;niejszych społecz potrzebom bytowym ludności miast
na pokrycie pieczenie
Ile na uzyskanie dodatkowego . wzrostu produkcji
cziwar·tym budowano komorę pomp. nych t ekonomicznych potrzeb na- i wsi na węgiel. światło i gaz. powzrastających potrzeb rynku wewnetrznego.
Joonocześuie t.rwały ro.boty przy.
\
szego kraJu. a Jednocześnie, w wa- trzebom gospodarki komunalne)
gotowa wc-i:e na teirein.i·e d'1' ugli.e>j kosię w dzie- różny ch instytucji publicznego użyt
nnmnnmnnnmmnmnnmmnmnii runkach, jakie kształtują wej,
palni powstającej w mi.ejs::o-wośc 1 iiłil11nnmmnmnm111mn
umoż ku. Dbdać wypada, że bardziej radzinie paliwowo-surowco
Sitefainów w woj. chełmskillll. Rok
liwienie wykonania planowych za- cjonalne zużycie energii i
paliw
dań 1980 roku.
bieżący dl.a budowllliczych m a barprzez naszą gospodarkę warunkuje
spo
tych
rozwiązanie
linii
r0<ku
końcu
prostej
w
w
z,na<:Zenie;
dzo d;u.że
wagi problemów
Oszczędne zużycie paliw l energii łecznie pierwszej
powit11ńa s·ię rozipocząć e ksploatacja
nie tylko. Stwarza również dop.ierwszyc·h złóż.
Sk·rz.yC>Zl!letgo, Ba-ramej Góry, W iiel- jest dziś probliilnem o kluczowym Ale
(Dokończenie ze str. 1) ,
w i:odnlejsze warunki dla eksportu nama przesady
W Łodiz.i ruiszyła budowa na j- śniegu. Na w.ielu sW!lach wystę- · ki.e:j Raczy, Ryceirzowej i Phlsk a znaczeniu. i u, Nie
kraju szego węgla , który odgrywa istotną
że zaopatrzenie
stwierdzen_
młodszego osiedla m 1ooz·k·ani>01Wego
p i.erwme za.sipy w 11aliwa i energię wyznaC%a i b.e· role w bilansie handlu zagranicznesię
w~worzyły
powała gołoledź. ·
Choj>11y...Zatorze. Eldipy z Łódzkie
·gra- nego.
wyznaczae
ostrzej
jesz~ze
dzle
W środę w P0ols.ce rpoludJn.iawej śnierż.ne.
go Kombhna.tu Bu,Powlanego ,,P<>- ubrzymyw·ała się ra1no dość n.i!Sika
Paprawiły się z.nacwie wairu!Ilrzecznik prasowy łu.clin.ie" rozpoczęły 2 bm. mon.taż
Jak informuje
temiperabUJra., kitóll'a wahała się od k.i na.rciairsk.ie w gc>r ach, a na.j1lezłożył prerządu, Jerzy Olszewski
ści.aJ!l pierwszego budyn.klu mieiwminus 1.ll do mi:n,us 3 s.t. C. Wystą piej pojeidz·i ć moż.na na Małym
W dniu ZS grudnia 1979 roku zmarł adiunkt naukowo-badawczy
o
zesowi Rady Ministrów prośbę
kiitklego. Będii:i.e to zaorazem pier"ll - piły tei ohtilte opady
Rałi Sik.rzyczańffiti eJ,
śn~eg'\l. Skr!Zycz.n€'?Jl,
EKORNO
go ze stanowiska minl·
odwołanie
·
no
S.k·l'z.ycz.nem, gdz ie
i
stra handlu zag:ra11icznego i gospo- szy budy;nek stawiany wedliug
glów,!lJie w regionach góri>kkh i Kilimczcdi;u
mgr
darki morskiej motywując to złym wej \\' Lodzi technol<ig·i·i - · .,Dą· podgorskich. śni-eżyce s.powodoiwa- trasy i nal'tosbrady zostały dobrze
wieloletni _pracownili: naukowo-badawczy . autor szeregu opracowali
.
n
i.
m.
ona
P:rzewidiuje
78".
stanem zdrowia. lV związku z tym browa
ły trudne warunki drogowe. Wie- pr'Zyg()l(owane.
z zakresu ekonomiki i organizacji przemysłu lekkiego, odznaczony
prezes Rady Ministrów udzielił Je- W•ięk&ut powierzchnię miesz;kań, le au1tobU<sów
Po śn i eż.mym dnilll Nowego Roku
komu•ni:k ach PKS
Złotą Odznaką Zasłuzonego Pracownika Przemysłu Lekkiego.
rzemu Olszewskiemu tulopu z dniem wyższy ich st&ndau:d i f.u1n1kcjonalna Poota.trzu
i
'!'a.trach
w
bm.
2
wał
Do
opóź.niei:iia.
d.uiże
nOltowało
29 grudnia 1979 roku,
ność.
W Zmarłym utraciliśmy wzorowego Obywatela„ uczYruiego Kolegę .
ki ze śniegiem i gołoledzią skie- pa.nowała sło.nec-z,na pogoda, wyDobrze WYGtairto-wali do reali.- rowano c ięiJkie pług i
Człowieka prawego charakteru I wratliwego serca.
wii rmi1kowe; soko w gó.rach rntinymywala się
do czasu podjęcia
.Jed.nocześnie.
zadań ma.rynai;itopni
13
minus
tempera.tiu.ra
lemieszowe ora·z pi.aska1rlci.
Sejm. zacj.i tegorocznych
odpowiednich decyzji przez
Rodzinie zma.rłego wyrazy serdecznego współczucia składają:
rze P0<lskiej żeglug: Morskiej w
O<l pierwszych d:ni nowego roku Ce1soj·U.sza. Pirze.z ostatnią dobę na
Rady Ministró'w powierzył Szczednie. Tyl!ko kil<kanaooie spoprezes
16
przybyło
oraz
Wiercliu
ZAKŁADOWA
panuKasprowym
na Wyb.rzeżu Kosza.lińskim
DYREKCJA, POP PZPR. RADA
iastępcy ministrll> Ry• śród
pierw~zemu
120 w ielkich mawwców i ją war•unki z'imowe. Na pola.eh i cm. W Zaiko9a.nem by.to w środę
PRACOWNICY z OSRODKA EKONOMIKI i OR(;ANIzuajdoszardowi Karskiemu funkcję kierow- zbiol'ni.kowców a.rma~ora
ZACJI PRZEMYSŁU LEKKIEGO EKORNO w ŁODZI
drogach uikZY'lllU·je się blisko SO.. słonecznie, teirmomebry wskazywanika Ministerstwa Handlu Zagranlc1- wało się 2 i>m. w portach kra1jo- ceirutymetrowa
miinius 6 s.toipni •
tempera•twrę
śruiegu, ły
wairstiwa
wych.
nego I Gospodarki Morskiej.
który nada.I pada. Pebne ręce ro~ śndegiu byqo 16 cm.
boty ma kosizaliooka służba d•r<igoZ głębokim żalem sawladamiamy, te dnia 30 grudnia I979 roku
wa. GlóWllle ciąg,i komundlkacyjne
~
zginął tragicznie podczas pełllienia obowiązków służbowych pracowonn~ w ki.ermnik.u Gdańsk~, SzczecLna,
C911~··upa
nik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Pabianicach
Poznama są przeWa•rszawy
-~
-6.lliłJ.
· 1j e7.dne.
.
W Beskhdy pOW·róciaa ziima. W
Wojska miejsce na al. Kościuszki przy ul.
O Godz. 6.55. Na ulicy
ci>ąg·u 24 godrzin S!Padło od 15 do
Polskiego 94 wykoleił się wagon sil- 1Zamenhofa.
Wyrazy gtębokiego współczucia Rodzinie składają:
O Godz. 18.05. Nietrteźwy Witold 25 cm świieże.go pu<'bJll w szczyt<>pierwszym · dniu
w
nlkowy tramwaju 28/4, co spowodoW środę .
$Ją;;ikiego,
Beskid-u
pairtiach
wvroh
44
Jullanowskiej
ul.
ZEHongkonria
w
44
lat
giełdy
Ch.
40
ciągu
w
funkcjonowania
ruchu
_zatrzymanie
D.YREKCJA, POP PZPR. RADA ZAKŁADOWA
walo
.
.
. ,..
,_
wpadł pod .. Warszawę". Ze ziarna40 mrnut.
nowy 'rekord ceny złota
gu, padł
SPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ oraz PRACOWNICY ze
Kierowca „Fiata" niem podudzia przewieziono ranne- Małego 1 .uyw1eckiego. Wysoko W która osiągnęła pułap 555 dolarów
O Godz. 8.lO.
gbrac.h, m. iln. na otwartych przeSTACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO w PABIANILDD 6699 Tadeusz G. na ulicy Kon· go do szpitala.
tego kruszcu, a wiec
uncję
strz<!illiach w pa.gmach szczytowych za
(eh)
stantynowskiej pr zy Brusie spowoCACH
przewyższyła o 25 dol8rów notowaLDD
dowal zderzenie ze „Skodą"
nia z ostatniego dnia starego roku
5096. Oba pojazdy uległy uszkodzenasilenia
gwałtownego·
Przyczyną
niu.
spekulacyjnej presji na złoto były
REDAKTOROWI
O Godz. 9.03. Na ulicy Trybunał•
z giębokim i.alem Za.wladamiamy, te dnia 31 grudnia 1979 roku
ostatnie wydarzenia pol1tyczne na
przy Kosynierów Gdyńskich
skie.1
zmarła po długieJ chorobie w wieku lat 72, nasza ukochana Matka
(Iran) 1 decyzja Nigerii
św iecie
i Babcia
Stanisława M. wysila zza autobusu
w sprawie podwytszenla ceny eks1RIMłE
l wpadła na bok .,Fiata". Piesza dooortowanej w Lagos ropy. W koP.
$.
obecnie
znała lekkich potłuczeń,
panu.Je
gospodarczyC):>'°
lach
wyt.azy &lębok~go ,współczueia c powodu •mJercl
O Godz. 9.30, · Kierowca .,żuka"
"'l'zekonanle. te zaliczana do kraIF 4842 na al. Włókniarzy 65 wpadł
~6w . umląrl!;QWaOYCJ:l. w .OPEC Ara-:
' z dontu ZASADZI!Q'SKA.
MATKI
w poślizg, powodując przew'rócenh.•
ble Saud y jSka. zerwie ze swą PoliPogrzeb odbędzie się dnia 3 stycznia 1980 roku o godz. 13 na
Kierowca
bok.
pojazdu na
s ię
i równleż podniesie
tyką cenową
składaJa:
Cmentarzu Komunalnym na Dołach.
z wypadku bez obrażci1.
wyszedł
ceny ropy
STOWARZYSZENI E DZIENNIKARZY POLSKICH ODDZIAL
Pozostają w głębokim :talu:
Straty ponad 15 tys. zł.
Jorku po ot warciu
W Nowym
RSW
PRASOWE
, WYDAWNICTWO
ŁODZKIE
ŁODZI,
W
meCÓRKA, ZIĘC, WNUKI t POZOSTAŁA RODZINA
O Godz. 16.30. Uszkodzenie
. ozłota
cena
giełdy·
tamtejszej
-RUCH"
. „PRASA-KSIĄŻKA
tramwaju linii
chaniczne wagonu
560 dol. wobec poprzednie·;!
slagnęła
lliS byto powodem zatrzymania ru533 dol. za uncję,
chu przez 20 minut. Awaria miała
cierpieniach
Dnia 31 grudnia 19'19 roku po długich I ciężkich
•
mmarł nasz najukochańszy Mą:i, Ojciec, Teśe i Dziadek

W

słu Dz.iewia,rsk.iego ' „Iwona"
szyła 2 bm. nowoczesna tzw.
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Na drogach

ś1lieg

i

gołoledź

Zmianiy kadrowe

TADEUSZ SYTNER

0

.

Kron ika

dk

Nowy rekord
ceny złota

I

JULIAN NAGIECKI
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ResursawalczywOlsztynieiWarszawie ·Mistrzyni stołowego tenisa
Po świątecznej przerwie, powraca•
my do ligowych wydarzeń . W kolejnych meczach mistrzowskich sp0tsiatkar·
kają się przedstawiciele
skiej ekstraklasy. „Sprinterskie rozuzasadnienie,
swoje
grywki" mają
ponieważ złoci medaliści z Montrealu
musza bardzo dobrze przyaotować
·"
·

się

clo obrony
w Moskwie.

pierwszego

miejsca

W lldze trwa. lak do tej por~,
Na
rywalizacja.
zacięta
bardzo
pi~rwszym .mle3scu znajduje się zespal olsztynskiego AZ!'!. który tylko lepszą różnicą setow wyprzedza
Jak do tel
wrocławska Gwardię.
por y. akademicy sa rewel a cją toczących się rozgrywek i ;..,h ambirr cją .1 est zdobycie kolejnego tytułu
mistr za Polski.
Przed niezwykle zatem trudnym
stają· siatkarze Resursy,
W dniu 2 styczn-ia w Studiu TVP zadaniem
w Warszawie odbyły się losowania którzy właśnie w sobotę zmierzą się
zespołem. Przed mistrzowską
tym
z
Express Lotka i · Małego Lotka
się
zmierzyll
łodzianie
batalią.
z akademikami z Olsztyna w -turEXPRESS LOTEK
organlzowartym przez ten
nieju,
Wówczas triumfowali pod·
klub.
1, 4, 7, 10, 13
opieczni trenera M. Makarskiego.
Powtórzyć ten wynik będzie bardzo
MAŁY LOTEK
trudno (AZS. jak do tej pory. nie
przegrał ani Jednego spotkania we
LOSOWANIE I
Ponadto gospodarze
własnej . saU).
w swym najsilniejszym
wystąp i ą
11. 16, 21. 22. 30
składzie z Rybaczewskim I Nalazkiem
(brał wówczas udział w orzygotowaLOSOWANIE II
niach do mistrzostw EuTopy), Niektórzy n atomiast twierdza. lt olsztyń·
4. 8. 17. 20. 26
ski t eam w y jątkowo . .leż y" Resursie. Zobaczymy, czy 'te opinie znajda ootw!erdzenie w sobotniej poty.czce.
w zakład.ach Dużego Lotka z dnia
W niedzielę natomiast przeciwni·ao. 12. 79 r. stwierdzono:
kiem Resursy będzie warszawska Legia. zespól. kierowany przez Huberta Wagnera stracił sporo w pocz ą tLOSOWAN~E I
kowej fazlt- 1\goweJ rywalizacji. Poodrabia straty I jak 11:dyby ła
wy.g rana woli
1 ;ozw. z 6 traf.
pał „drugi oddech". T. Wójtowicz
725.202 Zli 2 fOZW. Z 5 traf. orem; - Stefański i Drzyzga, to najsllniejsze
Mimo
rozw. atuty warszawskiej drutyny.
- wygrane po 352.601 zł; 86
wszystko, bardziej Uczymy na suz 5 traf. zwykł. - wygrane po -ok. kcPs
Resursv w meczu z Legia . an!u.ooo zł; 5.339 rozw. z 4 traf.
żell w potyczce z AZS Olsztyn.
z
wygrane po 22G zł: 92.736 rozw.
z tymi samymi dtużynami tylko
3 traf. - ·wygrane po 13 zł.
w odwrotne j kole j ności. spotka sie
Dla
zespól · tomaszowskie1 Lechii.
tej druzyny nie ma meczów nleLOSOWANIE II
ważnycn. Chcąc utrzymać się w I 11potyczce szu54 rozw. z 5 traf. - wygrane po dze. trzeba w każdej
kać punktów . Niezależnie od tego,
'ok. 32,500 zł; 3.272 rożw. z 4 traf.
czy rywalizuje się przed własną puwygrane po 811 zł; 53.910 'tozw. z blicznoścla, czy tet na boisku przeciwnika. Z takim te:!! nastawlenl'em
3 traf. - wygrane po 69' zł.
na miwyjeżdżaja tomaszowianie
strzowskie spotkania z warszawska
LIGA ANGIELSKA
Legią i AZS Olsztyn. Liczymy przy5 rozw. z 13 traf. _ wygrane po najmniej na Jedno zwycięstwo.
W pozostałych meczach ostati1ie j
104.035 zł; 133 rozw. z llł traf.
kolejki pierwszej rundy roz~rywek.
wygrane po ok . 3.500 zł: Ui14 rozw. spotkają s!~: Resovia - AZS Czę
- wygrane po 322 zł; stochowa.
s Jl traf.
Sosnowiec
Płomień
wygrane po i Gwardia Wrocław z Hutnikiem
11.534 rozw. z 10 t r af.
·Andrychów.
Beskidem
Kraków l

I

Komunikat ,'Totka

I

•

łł

•

•

zł .
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(asz.)

tenisistka nUa barw tamtejszej Stall Stocznia)
- sięgając po wicemist.rzo~two Poldo ski seniorek,
zallcza
Urbańska,
Małgorzata
Od trzech lat M. Urbańska broni,
doswojej
w
najbardziej udanych
dychczasowej karierze zawodniczej . 1 to :i pełnym powodzeniem. barw
w singlu. złoto I-ligowego zespołu łódzkiego Wlómedal
Brązowy
w deblu wraz z Jolantą Szatko knla.rza. należąc do czołowych zazwycięstwa wodniczek drużyny.
i dwa bezapelacy.ine
- Czy tenisistą stołowym trzeba
w turniejach klasyfikacyjnych senio·
,
przodow• się urodzit?
zdecydowane
rek, dajace
- Chyba nie, choć dyscyplina ta
njctwo w klasyfikacji krajowej
i terefleksu
szczególnego
wymaga
to najwatnie.jsze sukcesy łódzk ie.l
go, co zwykle sportowcy nazywaja
mistrzyni celuloidowe.1· piłeczk i.
M. Urbańska rozpoczęła swoja k a• sprytem.
plany
- Najbliższe marzenia
rie rę pod okiem ojca. który . choć
amatorsko traktował ping-pong. t o aportowe?
polskie.l
do
się
- Zakwallfikowae
jednak potrafił nauczyć swoją cór•
miwcale reprezentacji na kwietnlpwe
prawideł
kę podstawowych
Szwajcarll .• Cel;
niełatwego operowania tenisową ra- strzostwa Europy w
nieobeclatach
dwu
!detką. Sam zresztą do dziś r. po- powrócić po
wodzeniem opiekuje się młodymi ności do grupy A, a to oznacza wytenisistami stołowymi Iskry ·w Ko• grać z silnym zespołem Holandii.
Na sukces indywidualny trudno ttninie.
A jeśli, to jedynie w grach
Już w siódmej klasie M. -Urbańska czyć.
Ponadto marzy ml się
została mistrzynią województwa. Ten pC>dwójnych.
popularność tenisa stołowe
większa
pierwszy sukces otworzył jej drosportu.
sympatyków
Wśród
Stomilu · Po- go
gę do drugoligowego
W czasie pobytu w grodzie O wiel e lepiej walczy się przy peł
znań.
_
trybunach
nych
mistrzowywalczyła
P rzemysława
stwo Polski juniorek. a · pÓ przenieRozmawiał: (wrób.)
sie n lu się do Szczecina (gdzie broUbiegły

stołowa

rok

czołowa

łódzkiego

S.

WACŁAW

ł

KAMZURSKI

w dniu 3 stycznia 1930 roku o godz. 13
iw. Antoniego przy ul. Bydgoskiej. skąd nastąpi przew
rzym.-kat. przy ul. Szczecińskiej,
wiezienie zwlo-k na cmentarz
gdzie o godz. lł.38 odbędą się uroczystości pogrzebowe, o czym pogrąłeni w głębokim smutku zawiadamiają:
ZIĘC. SYNOWA. WNUCZKA,
ŻONA, CORKA, SYN,
WNUKI z ZONAMI; PRAWNUKI l POZOSTAŁA RODZINA
łw.
kościele

Msza

odbęd:r:le

się

'

Włókniarza

Finałowe

turnieje koszykarek

Po świąteczno-noworocznej przer-1
wie, w nadchodzącą sobotę wznowio•
na będzie rywalizacja o m!strzow-.

skie punkty w wielu dyscyplinach
sportowych. Interesująco żapowia da
się walka o pozyeję w tabeli ekst raklasy koszykarek.
W poznańskim finale B obok kopabianickiego Włókn ia rz a
szykarek
wystąpią zespoły krakowskiego Hut~
nika, Olimpii I . AZS Poznań oraz
AZS Katowice i stali Brzeg. Pablanlczanki rozpoczynają turnie.! spotkanlem z katowickimi akademiczka·mi.
Natomiast .s .stycznia w hall przy
al. Unii rozpocznie się turniej finaObok ~ospodarzy imprezy,
A.
łu
koszyka1·ek ŁKS wezmą w nim uWisła Kradział: misfrz Polski Spójków, wicemistrz - gdańska
Uroczyste
nia oraz Lech Poznań..
na
otwari;:le turnie ju zaplanowano
tB bm. o godz. 15.30, po czym od·
Wisła
Lech
mecze
się
będą
LKS (godż.
(godz. 15) i Spójnia
17.45).

•
• przy

rozal. Unii
Dziś. w hall
pocznie się międzynarodowy turniej
(roczniki spartak iad.o we)
dziewczat
w którym wezmą udział dwie drużyny łódzkie (LKS l MKS Pabla·

nice), oraz z Budapesztu, Bańskiej
Brasov i Karl-MarxBystrzycy,
-Stadt. Dziś o 16.30 turniej zalnauguruje spotkanie Bańska Bystrzy.
ca - Lódż II (MKS Pablanjce). Natomiast turniej chłopców rozpocznie
się jutro (4 bm.) o godz. 10. a wystap!ą w nim: Lódź I (ŁKS), Lódź
Płock, Karl·Marx-Stadt
II (Start),
Ostrawa ! Bratysława . Oba turnieje młodzieżowe figurują w o rol(ramie tegorocznych imprez organizowanych z okazji rocznicy wyzwole(W)
n1a Łodzi.

W skróci e
O W Londynie rozegrano w

z głębokim łatem zawiadamiamy, te dnia 1 stycznia 1980 roku
zmarł nagle. prze:lywszy lat 52, nasz najukochańszy Syn, Mąż, Ojciec, Bl'at i Dziadziuś

S. t

P.

RODRYCH DRZEWIECKI
Pogrzeb odbędzie się dnia 4 stycznia 1980 roku o godz. 12.30 z kaplicy cmentarza św. Antoniego na Mani. o czym powiadamiają pogrążeni w głębokim smutku:
MATKA. ZONA, CORKA, SYN. SYNOWA. SIOSTRA,
WNUCZĘTA i POZOSTAŁA RODZINA
W dniu 25 grudnia 1979 roku zmart nagle w npitalu w Mona. chium w wieku lat 40

WOJCl1ECH

BOGUSŁAW

DEMUS

syn KAROLA.
artysta muzyk Teatru Wielkiego w_ warszawie,
absolwent Lic!eum Muzycznego w Łodzi,
rozwłoki nstaną sprowadzone do kraju i złotone w grobie
dzinnym na cmentarzu na Bródnie '!/li Warszawie. o tej bolesnej
stracie zawiadam.ta Kolegów i Przyjaciół pogrążony w gł~boklm
smutku
OJCIEC
KOLEŻANCE

KOLEżANCE

MGR

ELŻBIECIE BŁOTNIAK

HANN•E śWIĘCICKIEJ
serdeczne
z powodu

wyrazy

współczucia

śmierci

głębokiego

wyrazy
z powodu

KOLEŻANKI I KOLEDZY
z 'WOJEWÓDZKIEG O BIURA
GEODEZJI i TERENÓW ROL·
NYCB w ŁODZI

Naczelnemu dyrektorowi naszego
Opiekuńczego „WUKO"

składają

1:

Wyrazy

~·yruy

z powodu

gJębokler:o
śmierci

wsp6~czucla

współczucia

BARBARZE GROBIS
naukowo-.dvdaktvdyrektorowi
Doskonalenia
Ośrodka
cznemu
z powodu
Kierowniczych
Kadr
śmierci

MATKI

OJCA

składają:

DYREKCJA. RADA PEDAGOGICZNA'. i MŁODZIEŻ
XXIV LO

szczerego
MGR

INŻ.

RYSZARDOWł
PIETRZAKOWI

i KOLEDZY
„EKORNO"

KOLEŻANKI

Zakładu

dę

współczucia

śmierci

MATKI

OJCA
składają

śro•

pierwsze mecze tenisowych mii
strzostw świata w deblu. Fibak
T. Okker. odnieśli w swym pierwwyszym pojedynku zwycięstwo,
grywając z B. Hewittem i E'. McMillanem 7:6 , 7:6, 7:8.
O Hoke jowa reprezentacja Kanady przygotowująca się do Igrzysk
Olimpijskich w Lake Placid zwyciężyła w Calgary 'w meczu towa1:1
rzyskim drugą drutyn~ CSRS
(l;O. 3:0. 1:1),

P.

składają

WSP0ŁPRAC0Wl'lt"JCY

l\1ÓWI
HELENA ANTONIAK
I

ZCODNl_E ZE ZDROWYM ROZSĄDKIEM

, - Załóżmy, że wymienieni przez,,__ _ __
panów w książce Kowalscy mle
· Jednym tchem przeczytałem książkę pt. ;,W kręgu optymalizacji", wydaną przez
szkają w Łodzi. Gdzie powinni
Instytut Wydawnicrzy „Naszej Księga!l"tli" w Warszawie: Mówi ona o układach optyoni dokonywać zakupów, by nie
tracić zbyt wiele czasu 1 miet
malnych w przyrodzie (maiteria nieożywiona, świat roślin i zwierząt) oraa: w działalduży wybór artykułów przemyno.ści człowieka Pierwsza część dotyczy raczej przeszłości, druga odnosi się do
słowych oraz spożywczych?
zjawisk nas·zegio żyoia codziennego. Występuje w tej książce m. rn. symboliczna rodzina Kowalskich - pracujących i ucrzących się, przebywających w domu i wypoPROFESOR: - W samej kon~
cepc}i domu towaTOwego już jest
czywających. Postępujących. czasami w spasób optymalny, cmwami mś nie jak
uwzględniona
wygoda
klienta.
to w żydi u bywa.
'
Znaczne zgromadzenie w nim róż
norodnych towarbw, przy licznym
, Tu należy się Czytelnikom wyjaśnienie, które podaję m autorami książki: „OptyHelena Antoniak - delegatka o.rpersonelu oraz · przy dobrze zorgamalizacją nazywamy działalność, której celem jest uzyskanie najlepszego rezultatu
gainizacji partyjnej PC im. Gwardii
nizowainej. obsłudze, z wykorzystaLudowej „Polmerino" w Łooo na
w danych warunkach i przy określonym kryteńum oceny. Mówiąc inaczej, optyniem nowoczes•n vch środków techvm Zjai-d PZPR
nicznych, powinno umożliwić opty~
malnie - to ~aczy najlep~ej, zgodnie ze 21dir9wym rozsądkiem. Zafrapowany temaFot.: - A. W.ach
malną realizację
zakupów. Po„
tyką przeczytalllej książki,
zapragnąłem na jej temat porozmawiać z autorami. Są
Zda1ję sobLe s.praiwę, ~ nie ~em n4c łlO'Wego, przytacza- ważne znaC2enie ma przy tym rónimi prof. dr hab. Edwaird Kącki - dyrektor Ośrodka Elektronicznej Techniiki Oblijąc zlllaille tiwaerdzeuie: ja1~ie wychowanie dzieci i. młodziieży wnie.ż dobra komunikacja, zarówtatka przyszłqść lcraju i nas, rO<iziców, takia nll/S'Z& starość. Al~ no miejska j111k i wewcętrzna.
czeniowej Politechniki Lódizkiej i dr Tadeusz Niewierowicz - aiClliunkt tegoż ośro
zatem
chcąc podziielić się uwagami na ten temat, me mogę pominąć Państwo Kowalscy Wllnni
dka:
wybrać
najbliższy
dom
t-owaorowy,
milczemi.em wielkiej odJpówiedzia.JJności rodeiiców za purwidio- połączony najlepszą komunikacją 't-_ _
__
we wychowmie młodego pokolenia.
,
.
\
Na<SQ;ym <Wieciom poświęcamy z.byt mało czasu f jegt
je- z ich miejscem zamleszkainia. Jed- drugim (zakłócenie ruchu wewnę nych wyjazdach na świeże powie- dzo kosri;t<l'Wlna, nie sprzyjająca
den z ~~wowyc·h naszych błędów, przy czym nie jest to nak to, ozy Kowalscy w najk.r6t- trznego) wypadku spotykamy się tra:e, które mies:r;kańcom naszego przyśpieszaniu tempa roz.woju.
szytn czasie z mi·nimalnym wysił·
wyłączn.ie Wllll•a nas, rodzfoów, Mó·Wlię to w lmieill!u łódrzkdch
klem i z pelnym zadowoleniem '!:a- ze .zjawiskiem, że ktoś kierując slę przemysłowego miasta są wręcz
włó·Jt:ni.airek - Zlllpracowa.nych i zabieg•!llllych. Ni.e muszę Uiza·
Dziś przy wspókzesnym staspokoją
swoje potrzeby, zależeć własną wygodą czyni niewygodę niezbędne. BY'Wa tak, że piorąc
sadruac potrzeby częstego i w miairę dłiugiego obcowa.nia z na,. będ1.lie rÓWlllież od surndenności i Innym.
pod uwagę trudności
podróży, nie nauki .moż.na
drogą przeszymi dziećmi. Pienti~e na lo9a C'l.y biHet do kd111a ni.a staino- troski o jak najlepsze wywiązy
Kowalscy pozostają w domu, .re-: myśleń, obliczeń matematycz.nych
Pan
Kowalski
pracuje.
Zawilą ~wd'\W!Jentu za- DJasz,ą nieobecność w domu. DZ<i~ko po- wanie się z obowiązków ze strony
zygnują z aktywnego wypoczynku za poni.ocą bardzo szybkich
trzebu.i.e stał.ego kontaikrbu z rO<i:zicami, pragnie się dziedić swoi- kierownictwa i personelu domu łóżmy, że jest brygadzistą na tzw. i rozrywki. Mają bowiem ograni- komputerów - przewidzieć skutki
czone
moeliwości
wypoczynku
mi radości.arna i troska·mi. ma wąitp1iwości., pytanii&
każdego niemal działania w okrepodwieszonym
potoku szyjącym
towa1'0!\Vego ..•
spowodowane niedoro1.lwojem. bądź
warunkach i wybrać rozW codz.i.ennym pośpiecbu Z.&poillliinamy czasami co jest w1ażspodnie. Co się stanie jeśli jedno niespraiwną organizacją komuni:ka- ślonych
111iej.sze - jeQCze jeden z trudem żdobyity prod·tlkt w lodówce
wiązanie
optymalne. Jednak dla
- Zgodnie z radą pan6w, uda- ze stanowisk w tym P<>toku pozocji.
ustalenia właściwego kryterium i
~es~cze jeden ubiór dla dziecka w sufie, czy serdecZ4la. przy~ jemy się z Kowalskimi do jednei;o
Jac1elsk.a romowa z córką lub synem.
wnikliwego rozeznania istniejących
z łódzkich do11.1ów towarowych. W stanie nie obsadzone, ponieważ
- Kowalski czy taje prasę. Od warunków potrzebne są planiście
Jedną z szans zwiększenia naszej poreji cza&u, jaki powiin•ni- „Samie" spożywczym tracimy czas pracownik nie przyszedł do pracy?
produkcji
lub
śmy poświęcać rodzilnie, są wolne soboty. Z kaidym rokiem w kolejce po koszyczki. a następ
czasu do czasu dowiaduje . się
z (organizatorowi
usługi) zarbwno umiejętność m:irośnie. ich iJ.ość,· ałe nie zawsze je.st ona
róWllla ilości -sobót nie po raz drogi vrr kolejce
do
ADIUNKT: - Jeśli !>rak
je~t niej o sporadycznych niedociągnię
fak.tyC2lnie wykorzYf't&inych. ~ęk.szen,ie Wymia'l"U czasu wol- kasy. Gdzie więc udogodnienje?
zastępcy (ponieważ
wczesnieJ me ciach w różnych dziedzinach na· tematycz,nego myślenia. jak i troskliiwe, rzetelne, gospodarskde p<>nego urza.leżniono bowiem Od WY'kon.a111ia prz.ez zaddad pl.a.100
przewidziano ta~iej ewentualności)
prodruJtcjj; ma to być dod11Jtkowy bodziec do zwiększania wyADIUNKT: - W życiu często się oznacza to, · że nie mamy do czy- szej r;ospodarkl, które - delikat- dejście do powierza.nych mu za•
da,Jności pracy. Jednak wyda•jność zaileży nie tY'łko Od dobrej zdaiiza wywołują a niego dań.
nieik!edy zby.t często - nienia z układem optymalnym. nie m6wlął! pracy i chęci robotnika. Waż.mą rolę odgrywa orga.nizacja pra- że praktyka odbiega od teori4. W Wiadomo bowiem, ie łańcuch (w zdziwienie. Mam tu na myśli nie-: Książka, którą panowie napicy. Tyimcza,sem przemysł lekki (i nie tyildto ten przemysł) botym wypadku potok produkcyjny)
il"y>ka się z licznymi tf.udnościam! kad1rowymi, su;rowcowymi; konkll'ebnym wypadku kierowniko- jest tak mocny, jak mocne jest je- skoordynowane niekiedy przewozy sali, Jest zrozumiała i dla fachowtrainsportowymi i energetycznymi. Z tych powodów miesięczne wi „Samu'', który z;mniejszył liczbę go najsłabsze a nie najmocniejsze różnych surowców I półfabryka ców i dla laików, ba, nawet dla
i kwa.rtalme pla.ny nie wszędzie są w pelin.i reaJizowane. W koszyczków, wydaje się, że pod Jął ogniwo. Brak je<inego ogniwa (np. tów, jak choćby przędzy ze Zduń
rezultacie w 1978 roku załogi niektórych zakładów przemy- optymalną decyzję, przyjmując ja- szwaczki) świadczy o słaoości (czy. skiej Woli do Łodzi i takiej samej starszych dzieci I młodzieży. Jaki
jest cel takich wydawnictw?
sbu włókienni.czego zamiast ktiJ'kum.astu wolinych sobót miały
taj: nieoptymalności) całego oprado dyspozycji za•ledwfe kil'ka. W 1979 rok.u bywało róiJnie: ~nie ko kryteTium oceny zminimalizowa- cowanego systemu, jeśli nie prze- przędzy z Łodzi do Sieradza. A
jest
- PROFESOR: Pragnęliśmy
które załogi korzystały z wolnych sobót, ałe za to stawały nie własnego wysiłku. Wybrał widziano w sposób organizacyjny przecie:i ze Zduńskiej Woli
do pracy w niedziele do tziw. nadlróbe-k.
czytelnikom w sposób prosty t
własną wygodę, zamiast
zatrosz- natychmiastowego zastępstwa. Wy- do Sieradza blliej••:.
W Wytyeznych na VIIJ Zj.~d mówi się, te program zw~ czyć się o pełną obsługę stanowisk mogi optymalności zmuszają ludzi
zrozumiały przybliżyć
szereg iauczestniczących
w realizacji nasza.nia ilości dni wolnych Od pracy będzie kontyniuowany. Ma
zadati do działania . PROFESOR: :- Ktoś zajmujący gadlllień I pojęć, kt6re na ogół
· on stanowić j~ą z cl.róg poprawy jakości życia, a zararzem ! kasami. Można zatem powie- kreślonych
wz;rootu wyida.j.ności pracy. Wytycme zakład&jl\ elastyczne pla- dllieć, że zostało użyte przez kie- przemyślanego - do dobrej robo· się .na pośredniJ:?. szczeblu pla·~O- bez odpowdedniego przygotowania
wamem produkcJ1 zastosował niel!lowaalie terminu wolnego dnia, z uwzględnie:n.iem wairUinków rownika błędne krytedum opty- ty•
odpowiednie kryterium zbilan~o- matematycznego wydają się dość
zaopatrzenia w energię. materiały i su.rowce. Rozumiem, że jest malizacji, u.względn!ające wyłą.cznde
- Porozmawiajmy 0 wypoczyn- wania ,!fosta.w s~rowcó:V i. półf~ trudne. Nie rezyg•nując ze ścisło
to rm·wiąza'Il:ie podyktow!łJlle koniecuiością, jed!llakże z punk.tu
wąsko pojęty „wła$UY interes",
a
ku
pana Kowalskiego. Udaje się bry~at?W.
N1ezmimmali.zowanie ści 'sformułowań, staraliśmy się
widzen:a illlteresów rodzil!ly nie je9t
ono korz,Y61!ne.
Jeśli
prosty przedczłorukowie rodziiny pracują w róiJnych
br.a.nżach, tnoie zda- nie spra:w;ii4 obsługę' klientów. !!o on z małżonką. op. do Teatr Wiei- drogi ~eh przewozów. poc1~a :&a w sposób możliwie
kiego. Zamiast tramwajem nzy sobą me tylkC? S'._kutkt ekonomicz- stawić pewne problemy i metody
rzyć się tak, że ojciec mieć będzie
dzień woliny w sobotę, realirzacji kt&rego to celu
został
maibka - w poniedziałek, a pracujący syn czy córka na przy- zatrudniony i za oo bierze piel!lią autobasem (były tak przepełnio· ne dl.a prz~1ęb1orstw~, lecz. PO.: optymalizacji, wskarzując również
ne, źe nie mogli się do nieb do- 111'.oduJe również w s_kal! ~r~~owei
kład we środę, tak jak zdarzało siię to w tym rok'll. A przestać) wracają oni do domu pięszo. ni~potrzeb:ie przectązen1e li.nu k<>- szereg często spotyka.nych w życiu
dze.
ci.eż wolny dizień w połącze111i1u z ni.ecmelą chciałoby się wyTrwa
to znacznie dłużej, w efek- Ieiowych l taboru, bądź tra;nspor- układów
optymalnych,
jed.nak
korzystać na rodzimine sipotkarnie c7.y wspólllly wyjazd za mia- A co panowie powiedzą o tym, cie kładą się późno spać. Nasti:p· tu samochod?wego. Sądzę, ze ten
sto.
·
dostrzeganych.
ze w domach towarowych nie· nego dnia Idą do pracy niewypo· stan rzec'Zy. Jest re<Zultate~ kMy- najczęściej · nie
Spraiwa czll'&U pośwdęcanego dzieci<>m nie wyczell'puje mwet czynne są schody ruchome, nie· częci. A przecież zaplanowali so- g?dn~go i:1ed?alstwa plamisty, a Chcieliśmy
zw.rócić uwagę ' na
w części boga.tej problematyki wycbowamia w rodzirnie. Na rzadko po kilkanaście miesięcy?
ogromne znaczenie
optymalizacji
ble wypoczynek połączony z roz- me iego mew1edzy.
wyc·howa<nie dzdecka składa się wiele ła.t pracy, opieki i tiros>k:i.
rywką ••••
w życiu współczesnym, na to, że
Na zakończenie cheiałab1111 ~cze powiedzieć kilka słów
Na-waąrując do
myśli
wyl!ażo- ·
ADIUNKT: - Jest ~ w rażąc y
na tema.t przyikłaclu 1 wzorów, jakie dizLecko wyniesie z do- spo5ób sprz~e z wymogiem
ADIUNKT: - Wyinika to z nie- nych w naszej książce, chciałbvm w żadnym z naszych działań nie
mu. Ojciec i matka są pierwszymi n.!łlllcz~ielami i nie jest bez optymalizacji zakupów. jak.i usta- dostosowa.nia układu komunikacyj- nadmienić, że ludzie już w bardzo możemy sobie poowalać n.a przeznaczenia to, ja.kie wzory zaszczepią dri:iecoku. Czy wychowają lono przy orga111izacji tak dużych nego do potrzeb państwa Kowal- wczesnym stadium swego roriwoju ciętność, co dotyczy zarówno jedje w d1U1Chu uczciwej, rzete[nej pracy,- czy przysposobią do lek- i nowoctesnych placbwek handlo- skich. Nieistotne są przyczyny te- stosowali rozwiązania optymalne.
jaat i zorganizowany:h
kiego przejścia przez życde, kosztem pracy innych. Czy wpoją wych. Podoblllie jak sprzecz.ne jest go. Faktem jest, że uniemożliwia jednak najcześciej bęz.wiednie, In- nostki,
swojemu dziecku szaC'lllllek dla wspóllllego dobn, szacunek dla również zamykanie „na mur" nie- ją one Kowalskim optymalny wy- tuicyjnie.
Częs·to
poszukiwanie g•rup, czy też całego społeczeństwa.
człowieka, czy też spra.wy te pominą w rozmowach z
diz·iećmi których dnwi, co utrudnia
po!Yl:ęJ>O<Wania
prze- poczyiiek i to nie tylko w wypad- optymalnej drogi
- Ogra.nticzone zasoby bogactw
i w swo!an codZJieamym drLiała!lliu.
pływ klientów. I w jednym (og,r a- ku pójścia
do teatru. Podobnie odbywało się metodą prób l błę
Zanotował: mENEUSZ KAMPINOWSKI
n!czainie liczby - koszyczków) i w dxieje się przy s<>bobni<>-'ll.ied:ziel- dów. Jest to jednak metoda ba·r - naturaLnych, jak rów.niei ogromna presja konkurencji między>na•
IUIHlllHllllllllllDIHHllllllllllllllllllDllllllllllłllflfllllllfffDlfllłllllllll.llllllllDlllllllllllllllllllllllllllłlllllllllllllllilllllllllllllllllUllllłlllllllllfllllllllllllllllllllllllllllOllll~ r?c1<>wej zmusa:ają wszystkie gał~
211e przemys:tu do
poszukiwama
rozwiązań
tak w
•'
•
.. Jest tu matka, która urodziła w zakła- wysłałam ze słodyczami. Mam dobrą
i;: optymalnych
dzie karnym bliźnięta, a skaizana zostacórkę - ma już 21 lat, nie potępia
TQ '
c::: konstrukcjach, technologiach, jak
i w kierowaniu produkcją. Zała za śmiertelne skatowanie swego
mnie. I ja nauayłam się tu kochać
:
pierwszego
dziecka.
dzieci. Dla mnie ten dom po Grudz,iądzu
: gadnienie to dotyczy również rolnictwa,
organizacji handlu i usług,
JeJ· córka
Czyż jednak dzieci urodzone w zakła·
to jak niebo. Pracuję na zm'ia.ny - jena przeniesienie jej Sy!llka z .domu małe- :
służby
zdrowia.
ma już 21 lat, druga 19•
dzie karnym nie powinny być oddawaden tydzień po południu, drugi przed
go dziecka w mieście wojewódzkim do : administracji,
:
Wszędzie poszukuje się najkorzysyn 14• Jest jeszcze jedno dziecko
ne rodzinom skazanych matek lub przepołudniem. Ja:k w domu!...
domu w Krzywańcu, żeby oboje dzieci
diwuletnia dziewczynka, która jest tu,
kazywane wprost do domów małego
wychowywać razem. Dowodem tego je~t : stniejszych rozwiązań przez tak:e
razem z matką, w zakładzie karnym...
dziecka?
Jaik w d0tmu. One teraz talk mówią, a
także faikt, że te matki, , zapraszane do :
sterowanie, ażeby uzyskiwać możli
Szokujące? Dzieci w
zakładzie kairPo pierwsze: większość dzieci rodzi się
przynajmniej więks:znić z nieh. Tu poDomu Dziecka w Bogaczow.ie przez jego :
wie najlepsze rezultaty przy stoze związków niemałżeńsk•ich. Po drugae:
znały smak domu, w którym jest małe
d)"rektorkę, ufundowały ze swych_ skro- : sunkowo niskich nakładach fi.nan: nym?
s0wych.
;:
Tylko pozornie fakt ten kłóci się z
blislca czy dalsza rodz~na, to przeważnie
dziecko, tu dopiero rozbudzono w nich
mnych zasobów książeczkę mieSIZikaniową
ideałami humanistycznymi, tyl~ poZ01"doły społeczne. domy, w których te kouczucia macier. zyńskie i odpowie<izialdla sieroty
,
- Czy kierownicy jednostek gonie wydaje się co najmniej nielogicz.nośbiety wyrosły bee żadnych rodzinnych
ność za dziecko.
PielęgnJarki s.ą w żłobku ,bez przerwy. :
9 cią przebywa!llie d1..ieci w za.kładach k.a.r- tradycji, bez uczuć wyższego rzędu.
Lekarka - pediatra, d[' Kalli.na DoNadzoru ja !7DełnhnJ·e ma.te·zY'nych fulllk- 5 spodarczych zwracają się do waopracowanie
_ nych wraz ze skazanymi marcami. dziebek.;Dryjewsli:a, op:e1k.u:ją.ca s:ę zd,row :em
cji. Korygują błędy, podpowiadają co _ szej placówki po
umożliwiające
im optymalizację
ci urodzonych przez nie w warunkach
dzieci, opowiada o trudnym procesie wytreeba. zvvłaszczal najmłodszym matkom
działań
1
czy
z
nich
korzystają?
: karnej izolpcji. Czy można dopuścić do
Wybud.owainie domu matki i duięcka w
:r;walan.ia dzieci
z choroby sierocej:
_ dziewczynom. które rozpoczęłv naukę :
: takiej sytuacji, żeby dzieci rodziły się
Krzy.wańcu
staro s:ę d;;•brodzie•j'twcm
„Dziecko widzę od początku, .śledzę cy:d
zawodu w s1.lkołach zakładu karnego: :
w więz.ieniu?
dla dzieci i dla maitelc.
jego rozwoju i obserwuję ma.tki. Ooe
frvzjerski>e<i i o:l-z.ieżowej. DlB
tych,
PROFESOR:
W roku 1979
:
Dwa pa.w ilony mogą pomieścić 48 dzienie umiały kochać. Uczą się dopiero miktóre mają wY11tształceinie zawodowe
zawarliśmy 25 umów na takie
Idea utworzenia Domu Matki i Dziecci. Na razie jest ich 13. Przewożone były
łości, zaczynają żyć problemami dziecka,
jest średnie studium za.wodorwe.
opracowa111ia, w tym 6 dla przemy-

to

I

.f. r
=
=
:!
=
=
=

I

Zo f •

I

T ar nowsk a

E:

5

=

=
=

5

5

5

5

5
=
S

=-

:S ~i~t n! ~~~~~a:~ła:~da.k!1"af:g~ę d~ar~~ !a:;,f~!:;: s:f;~~~~ a w m~~~~;~~
_=: kontrowersyjna. A jednak przeważyły chodami (w Grudziądeu rodzi się co ro-

=
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argu.m c·n: v ZA ta.kim dom em. Z żalem
trzeba odnotować stwierdzenie, że (czytelnicy śledzący kroniki sądowe zauwa;! żyli to na pewno) zaciera się róimica
i:; pomiędzy kategoriami przestępstw popełnianych przez mężczyzn i przez kobiety.
Kradzieże, wvluozen!a, rozboie. zabór
mienia społecznego t.o przestępstwa
pop~iante
dziś
t~że
.przez kobie.ty,
- prze„.ęps wa zagr~ne przez
przepisy
:

ku 80-120 dzieci i t!llll także buduje
się dom matki i dziecka). Dzieci ulokowane są na dole, matki na piętrze - w
pomieszczeniach arcyskromnyeh, o cha·

~fez;~~~je~i ;~~l:asp~aw;ief°~e~o. 0 j~f~

znaczenie ma . kontakt
Indywidualny
matki z niemowlęciem. W tym okresie
kształtuje się jego psychika decydująca
o prawidłowym rozwoju - także fizv- .
cuiym. Opieka to jedna sprawa, a kon-

• •

pokobieta (30 lat) PQPełniła aż 7
poważnych kradz;ieży' w Warszawie,
Za.kopanem. Gdvni i we Wrodawiu.
Przenosiła się z miejsca na m·iejsce, pro•
wadząc tryb życia typowy dla kobiet
lekkkh obyczajów
Skaza•na zos.tała na
pięć lat ]:>O'ZbawiAnia wolności. W Grudziądzu w zakładzie ka.mym, u.rodziła
dziecko.
Podobnie jak maitka, którt"
skąpe dąne osobowe przytoczyłam n
wstępie. Podobnie jak wiele innych m tek, które przebywają tera.z .w Krzywańcu. Prawo nie zwalnia kobiet cięża.rnych od odbvwania ka-rv pqzbawienia
wolności. I nie może zwalniać.
Warunki cod~·ienne<!o kh hvtu środowiskowego są niekiedy okrQpne. Kobiety
te pochodzą najczęściej z rodzin głęboko
zdemora1iZ01Wanych I same są zdemoralizowane. Część z nich skarza!Ila została
za„. 1.lnęcanie się nad własnymi dziećmi,
które były im obojętne, uczuciowo nawet w.rogie, przychodziły na świait nie
chcia~e. pOIWOłaine do życia p?'zypa&dem.
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kiennictwa

(gospodarka
wodna).
współpraGY z nami
PGR, i.nstytuty naukowe i inne
placóWlki. W naszym przemyśle
nie
tradycji korzystania z
Korzystają ze

ma

:: popularyz.owania tych zagadnień.
Oso""ls·cla _ J~ko łodzi~nin
"
~
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w
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~ ~~~!!f!~ie~ar~~~ofc~~goterminowym
Młoda
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e: opracowań
naukow~h I stąd zrodził się w naszym ośrodku pomy3ł.
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Na obszar'lie ogrodzonym wysoką 9iatIzolację
ludzi :
tu przebywających„ są oazt dziecięcego
szczęścia z przeclmi•o bmi, które powinny
poznać. ot, chociaż·by lokomoty.wa
z --=
ką, znamionującą pełną

raikter:z:e cel. Dzieci natomiast mają komfortowe warunki żłobkowe. Matkd pracują w fabryce odzieżowej w Krzywańcu. Po pracy zajmują się dziećmi, tak
jak robią to tysiące matek pracujących
„na dwóch etatach". Nie śpią kiedy
dziecko ząbkuje, uciszają kiedy płacze,
całują i pieszczą, szyją im ubra.nka,
czeszą włosy w warkoczyiki, ozdabiają
kokard.ami, pitnują zabaw w piaskownicy. Uczą się macierzyństiwa.
•
•
•
„Wyjdę z zakładu dopiero za kzy la+'l, skazano mnie za kradzież na 5 lat
Mam do spłacenia 30 tys. zł grzywn:'ł
N·i e martwię ~ię o przyszłość. .il'auczyłam się dzi.ewiars~wa, pracuję, a cały
wolny czas jestem z moją małą. Widzi
pani - tę s.ukiPnkę sama ie.i u~zyłam.
To nie jest dziecko mojego męża. Już
daWIIlo · go rzuciłam, ale z trójką starsa:ych utrzymuję konta•kt. Dobrze pracu.ję to mam pewnie ulgi,
paczikę
im '

druga. Na pęwno 2-letnia Basia
miała opiekę w szp~talu w Grudziądzu.
Ale n:e makz y ną. Mat :;:a prz.vc.:oaziła
karmić I odchodziła. Tu trzeba było
nauczyć dziecko, że ma .matkę.
Teraz
płacze gdy matka idzie do pracy, czeka
na · jej powrót. Czy pa.ni wie, że dzieci
nie umiały chodzić, siedzieć, ba.wić się.
Ssały palce, kiwały się rytmicznie osowiałe, tępe. Przez kilka miesięcy razem
z matkami przywracałam -im równow,lgę i zdolność roi:wijainia się w ciepli'
ma.tczyne-j trooki. Uczyła m tego matki.
Satysfakcja to także ogromna dla
kierownictwa zakładu karnego, a szczegó1nie dla -pani Alicji
zastępczyni
na.czetnika. Rzadko moona spotkać kobietę dairzącą dzieci tak
gorącym
uczuciem i tak zainteresowaną procesem resocjaliz;acjj macierzyńskiej ich matek.
przebiega on zgodnie z nadziejami. Dowodem tego jest np. fakt, że jedna ze
skazanych napisała prośbę. o zezwolen:e
takt -

-Wa,gooiami -. wyikonana dla dzieci przez
więżniów fachowców. Te dzieci zobaczyły sklep (jest na miejscu, chodzą tam
z matkami), autobus, dziesiątlki rue ma'nych im rze;zy.
Ja!k długo mogą t'l1 być? Do Uikończe•
nia 3 lat. Nie można dalej zastępować
instyitucji opiekuńczych. Matka :zostaje
i odbywa da.lej karę MożlLwa jest joonak
(pr.zy spełniepiu odpowiednich wairu.nków) przerwa w karze, prawo łaski, rewizja nad:r;wyczajna. Czy można mieć
pewność, że macierzyńsbwo tu wy:r;wolone trwać będzie na· woLności? Prowadzi
się ' odpowiednie badania, śledzi się ich
życie na wolności. Wnioskowanie o p0zbawianie praw rodzicielskich jest bardzo rzadkie ....
Resort spraiwledliwośc{ dokonał w.iel·
k·iej rzeczy na rzecz d1.lieoka zapobiegając najgroźniejszej ehorobie - sieroctwu
społecuieanu.
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naukowym opracowano tak popa=: larną książkę i tak powiązan~ z
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życiem. Czy
opracowania?
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cybermetyiki", a kolega adiulltkt
E: książikę pt. „Swiat algorytm6w".
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bieżącym

ro u.
i,......a oop ytna lZacji była:
pierwszą jaskól!ką w cyklu na•
szych populairnonaiulk01wych opra-
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się one uGtazać
Ks"n~:1.
t

-

Dziękuję 2- rP'llmowę.

Sądzę.

publikacje pa.nów
zmuszą
wielu ludzi młodszego I starszego
pokolenia do przemyśleń i do
działania zawsze i wszędzie, „zgodnie ze zdrowym rozsądkiem'.'•
WITOLD KAKOWSKI
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CRZZ WYJAŚNIA

PD1YCZKA NA REMONT
Wiele

=:.·

nieporozumień bwlrdła w o&tatnLm okresie sprawa pona modernizację lub .remont mie'1Zkań, Jet1111e zakłady

ł)"OZek
bowiem przyznawały je każdemu tlbiegającemu się, inn.e u-zalemiały dotację od pnedłożeinia zaświadczeniii z zakładu W$llÓł
małżonka, ' mówiącego, że ten nie otrzymał podobnej pożyczki
w swoim zaklad'Zie pracy. W dodatku obie strony powoływały
się na wytyezne Coo.łlralnej Rady Związków Zawodowych.
Echa tych nieporoo:umfoń docierały i do naszej redakcji.
Wdęc, aby wyjaśni6 spra.wę ostateCl!lI1·ie, z.wróciliśmy się do
CRZZ
Warszawie, skąd nadeszła odpoiwledż, n&świetlająea
problem PQżyczek z zakłado·wego funduszu mieszkaniowego n&-
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stępująco:

„„.Zakładowy funldrusz
mi eszlka,.
111.iowy jes<t; fu•ndrusz.em samocządo
wym, a jednl{ z jego głównych
fU41ikcji jest pomoc finansowa dlla
imOOlilWiie szeroikkh kręgów praCOWllliCl!:y>eh w uzy51kani:u mieszika111ia, jalk równ ież utir'zyma.inia go w
n·a~eżyitym stanie
technic"Lnym w
celu przooiwdz•iiałain.ia dekapiit.aliiz·a cj,j i&tniających zasobów mieS1Zlkan.iowych.
Konfere:ncja samorządu
•robootniczego lu.b rada zakładowa
- dtZiałając w ramach przepisów
okirf!t10!llych w wyitycznycih P1Teizy.
diiluim
CRZZ z dnia 20 girudniia

Czyżby kon~ec

1973 r. w .sprawie zasad urlrLielania pomocy i wykOO"zystywa.nia
środlkó w
zaikładowego
fUJ!ld.u.szu
m:eszika1n.ioowego (bi;.1letyn CRZZ z
1974 r. n.r :1, po.z. 10) ustala
pla<11 i k•i'Elr'llnki wykorzystywania
śr<>dików ZFM ora.z us tala zasady
udziel.a.nia poimoey i kontroli nad,
zgodny.m z przeznaczeniem wykorzy&tywainiem prrzea: pracowników
pożyczek z z.a1kładowego fund<u~IU
m iesz.k•ain.ioweeo.
Jectnocześnle
wyjaśni amy,
ie
pNąpisy Wf'Żej CY'towanych wyitycmych nie wyklucza.ją mOO.liwości
udtZiela·nia. pożyc;ieik na rem()11lt lub
modernizację
m'ieszk8Jtlia obojgu
małżonkom, jak równiei: nie obligują zainte·reoo.wanych do przed-
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kładania
zaiŚIWiadczeń z zakładu
pra>Cy wspóhnałżootka, że nie korzystał on z tai fol'my pomocy.„".

tradycji?

Zaitem formalnego zaka.zu udlzielania pożyczek obojgu równocześnie małŻiO>nkom nie ma. Ale deocyzja nalei:y zawsze do zait.rudn.iają
cych ich zakładów i od kb moiliWoŚCi fi-namsowych. A że te ositatnie wz.ros:l:y powainie, sądlzimy, że
nasi Czytelnicy nie będą mieli ]uż
kł<l\PC>tów z uz~aniem podwójnej
polll<lCy fil!lansowej na kosz.tow.ny
przecied: rem.:mt czy mode'l'niza-

Pięknym,
łódzkim
zwycza•
Jem, co roku tuż przed święta•
mi, na placu Wolnoścl ustawiano choinkę, która zawsze ład
nie świeciła.
W tym roku Jednak nie świe
ci. Dlaczego?
pytają nas
Czy~lnicy, którzy podejrzewają, że to wcale ni.e 'Il powodu
oszczędności energii
elek~ycz
nej. Przyczyną jest chyba czyjeś niedbalstwo.
Chomkę
bo·
wiem n.a plac przywiez.iono.
Tyle, że zrzucono Ją na t.rawnik koło pomnika i ~pełnie o
niej zapomniano. No I tak bezpańska „kluje" w oczy przechodniów. .
(g)

:

·§

Za.tean zaczy111aimy. Od siprawy paJ1i R„
kitór a po latach so.liidine!] pracy zapragnęła podui.ie-Sć swe k'walifitkacje i zdobyć pełne, średnie wY'k.ształceatie. Po cizyun, jak chcą
przepisy, wystąipiła do swego pracod.awcy o
· wyrażenie zgody na na.u.kę, równającej się
zooow·iąizainilu do udzi.e'la.nia jej z.wią'l:anych
z tym zwolnień, UJrlqpów i•td. Kieorow!llictwo odpowlied.ziało abs0Lu1tnym mil!czeniem,
a•re n ie zirażona tym p. R. za!l)ii5ała si~ do
liceum, uzmając bra.k od.moWlnej odpoW1ie- '
dlzJ za milczącą aiprobaitę. Byłlll praeoieti: długo~emn:.ą i centio.ną pracOWl!lką w zaikładti'ie.
Pomyilił.a się jednak, bo gdy nadl>izedł rok
szko1ny rui<kt nie chciał zwalirriać jej n.a obowiązkowe zajęcia. W dod~ku w tyan czasJe zm.ieiruił się za.rząd. Na szczęście dla
naszej Czy.t clnkziki okaizał się odimie•n'Ily od
po,prze<il!l'i ego I n.ie mający n;c przedrwlko
podrnoszen:1u kwaJit,iJkacji pn.ee pracoiw<11ikbw.
Tateż choć p. R. rolZ\P(JC'Zęł.a naJUkę
bee formadin.Eci zgody za1kładu nowe kier<>Wl!lidwo „Proz&polu'\ bo d2.iało się· to w
tym zaikłarla.i e odłO!iyw na bok foirtnalllly
aspek.t sprawy i dało p. R. moallii:wość kontyiruuowm1a nan.ilkli.
Wa.rto i.nny poikarzać przejaw dobreti woli i nieszablonowego podejścia do s;prawy.
K.liet!lltka kuipu.je torbę, w kitóreij z mieijsca psouje się elklsp.re&. Oipi.nia rzeczo:t'lla<M:y
i niewiellka boniifilkat.a nie zadowa~a jej.

Niemalę część kolumny „Od I do Oiytel !lików" sta-nowią ~ycje mó'll<iące 0 rói·
nych dok·uczliwych bolącz· kach i kłopotach, o bezowoenych utar~ach, dene-rwujących
potyczkach, przejawach be.idusizności czy n.dowe>loinej z siebie niekompet.e<neji. Ale
te wszystkie ciemniejsze st'l'IOny na~go tyci& stanf>Wią tylko jedną stronę medalu,
A przecież ist<ll'ieje inna.,
jaśniejStLa, napawająca optymizmem i dająca nam autorom
tej kolumny pooz.ucie satysfakcji. I właśnie na pNelomoie r~ku chcemy o te~ ja&niejszeJ st.ron.ie mówić. Nie będzie Io jednak ne.oz o sprawach wielkiej rangi i wa.ci ale
o swY'kłej iyczliwości i właściwym wypelniaruu nałożonym na łtaidego J>OW•h1n~ści."
A.le nie Ulmie dbclwdzić sW1f1Ch raci'i 1• ograncciza
s:ę db w.tnych
protestów zam:ia.,,t
'
w.swi:ąć post~a.nie odrwoławCl?e. Wrestlcie po roku za nl!IS'Zym poś rednie:t-weim SiPra.wa trafia do dYl!'ekc.id WPHW. Z p\lJJltktu
widzen.ia llrt. 568 Kodeiks'tl Cywi'Lnego kJ.ieotka UJtraciła juii prawo do dochodzenia
swych <osa:czeń, Jed.n.a1k prztd&i!ilb '. oQ·sit-wo
mając na wwadtZe sipołeezny WyrjźwJęlk siprawy i Własne dobre ~mię decydująe się na
wyipłacenó.e pelin.ego · odsrlłkodowain.ia.
"Wiiek.owa" a w dodiaitiku skora do ko.nlliiktów loka1torlta prosi o sizytl1k~e 'ws.taw~ elilie
j ej nowego pieca. Dyredtoja PGM sięga do
oost.a:lmich zaipas6w i ~a l@leJlką prz}'lZllla~
~e go. Niestety>, w chwtliLi gdy ,piec prrz.yWOO!\ IOikat01rCe wy.dla.je .się, i.e ma wllUmdeijs.re rzec12:y na growie. Odmawii:a przyijęda
Ul'\Zą,<Lzenia., o k·tMe walC1Zyla 2 la•ta,
Ale
kierowmilctwo ROM :zmając Eptawę lllie ob;rai.a się, lecz gdy po jakimś crzasie n.Jea:Jby>t
pamlę!tająica ju.ż prze.bi eg
zdarzeń loka-

Ii
I;

tor'k.a ~"la.sza si"" ROM t· mieirsca mstalUJje i.aj~b k<uchinię „.trak.tując ro jako odruch '
ZW.)1kłe}, lm:fa:ik,ieó życrzliiwoścti. Beiz nic nie
dajl\CYC'h w teJ sytiuac,jd koazań i bez ocze- \
kiwaniia na zwyc.zaij01We dz·i ękt.iJę.
I o je,,-zc.ze jed'lllym z•W''a...1u•n!,e nowego.
O reakcjach na kiryityc z•ne wwagi z.amieszaa.ne na naszaj kol!Udm1 ie. Kiiedy6, bm.li się
na n.ie w o.bowiąiziku od1pow•iadać tylko bez- ·
pO<Ślrerl!nio za,i111Jte1TeisC1WaJI1i. Dzliś każda ważn-iejsza, kiryityc'Z'na notartika s.potyika 9ię z
odzewem goSipodaa-rza d.Zjeilnicy, jei.eild dotycizy śródmieścia. W dorla•t:ku nie jes.t to •
odlzew tyllko formalny, a ·l e zmierza,jąey :ł-0
dogłębnego wyjaśruienia powo<!ów zaist.niiałej
sytµll!Cj\ i ob!agujący . dyirelktora :.kryityikowan.ego prae<Więbiors-~a
cLo pned!Wen.ia
ul"Zęd.owi programu dz iiała;n1a, ldóry w s;posób prawidłowy roiwdąże 51pra.wę fu'!łkcjonawania kier<l'wainej p r ze12 ułego placóW'..ti,
Oil'atZ termin•u, w którym teon program zoI
stan.ie zrealizO'Wla•ny.
(h)

1II
1
I
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Woezekilvaniu na odbió1·
Spra.wlP., o ktbre:I

ch<:ę

mówić,

miliśmy

więe od iraa.u koco kzei 27 Jis&opada na;pr&.wa została zakończona. Ale
myliłby
się
ten, k ·t o by sądził, te w ślad za
naprawą pójdzie Uit11Ch<>n11ienie wtn
dy. Nic podobnego. Jeszme przez
kilka cl.ni była ona ll'ie(l(l:ynl:la, a
to dl.a.I.ego, że czeik&ła nJa lacho·
wy oclblół'. ,

Jest ba·rdzo tY'Pow• dla wlelu dzle ba

dm nas'llego życia. 1 dlatego nie
powi111110 się obok nleJ
przejść
Ołó:i: mieszkam prsy uL
Jana 2, w dmnu n41.1.eźąey·m do
spółdzielni "Osiedle Młodyeh". W
dniu 20 lls&opada w lrlatee ezwartej zepsuła się wind&. Nie muszę
ZclaJę sobie sprawę, ie odbiór l
nikomu mówić jaki Jest to ,,ka:
ZWROT NADPŁACONEGO ZASIŁKU
fachowe spojrzenie na ja.kość nałakUozm'' dla lokatorów. Powiado·
cję.
(h)
prawy Je.sł konieezne, bo chodrJ:i
M.
K.
Przed
rokiem 1aehorowałem i pr,zez kilka tyrodni
przecież o bezpieczeństwo u:i:ytkow
przebywałem na zwolnieniu leka.rskim, ołrz}"mują.c zasiłek choników. Ale ezy na.prawdę wszystrobowy. Niedawno powiadomiono mnie, że muszę zwrócić kilko to musi t.rwać tak niepomierkMet złotych, gdyż nastąpiła nadpł&ta zai;iłku, Czy rzeczywinie dlugo? - z~pytywal Jeden a
ście jestem zobowiązany tę na.dpłatę zwrócić?
loka~rów, Na.sza Czytelnicrzka , paind B. K. , praw~ gwar<1JncY'iine~ dopiero eo
O ustosiu.nkowaaiie s.ię do tego
RED. - W paździ~rni.ku wbiegłego rok>u rozporządize<nie RM
w dlniu 5 U.pca U:b. r. oddała oona- za.kup!Olly złoty łanousze.k. Po 4 pyta.nia
P<itprooiliśmy
dyireikicję
(Dz. U. nr 23 poz. 105) z.mieniło nieco zasady obliezan1a zasił
sipóldrzieJ.na „Osiedile Młodjcn''. Aie
ków. Przy ustalani.u podstawy wymiaru zasiN{:IJ eho.robowego,
~~~"-'~~..i;.,~~'"'~~'-4 :~e.sasf~~ ~~mnńe iJ:f;:ie~kbc; wąil\p 1my .:;zy odpocwiedi, ja.ką uzyprzysług111jącego z tytułu zatrudnienia w u~poł~znionym za~ iubiler.zy ciągle re<?ef<?Wadii zepsu- skal•iśmy, usa.tysfakcj(l!nu.je kogokładzie pracy uwzględnia się m. in. wynagrodzeruie za pracę
d ty zamecizek. Napisaliśmy o tym. kolwiek z loka.torów zami,eostZ!kałych
w godzinach nad.Jiczbowych, jednakże ber dodatku z tego ty, I odezwało sie WPHW - Oddll.i.ał
w k.Ja.tc11 lllWller ~. W wyjaśnieniu
tułu.
:> ,ym bowiem. d,YTe.kcja potwierJ'alt pra Wdi:.l'2 Łó<lz' 1
dli&l ZUS do- t)odsta vl'! wymiaru
dza.}ąc, re na.p.rawa Z9Stała ukoi1zaS:liku Pański zak.ład przyjął Pana za.robki z w.rreśnia, paź
0W111a 27 lisboipada 1>179 r. ililfordziernika i listopad.a u.b. roku, łącznie z doda·tkiem do godzin
•
. wymogam'i re1tlamacy1.nym1 skie· muje, iż ReijOIIl<l'WY Dozór Techninadłicz.bowych. Ponieważ zakład doliczył ten dodatek, w ten
czny
UN.ąd.zeń
Dźwigowych
doc·
.
.
.
U rowamo
złoty łańousze'k
jull; w
spc15ób powstała nadpłata zasiłku chorobowego, Zakład może
ieszy . nas ka.idy J.1st, J.aik1 pr.zychad.z.i do red.alk.ej i, bo to
/, dm i u 7 litpca br,
konał odbioru tecb'liciz.nego dźwi
doehodozić od pracowni.ka zw·rotu nad'Płacony;ch pieniędzy, ale
zruiczy, z.e .lurlz1e ~a& ~ZY'tarą, pobrzebu•ją, lubią i . mają do
.(
..
.
gu i v1·ydal zezwolenie na
nietylko w przyipadku, jeśli nieprawna wypłata powstała z winy
nu zaufarue, pow1eru.Jąc n.am swoje sipra:wy kłopoty
'j , ."Do chW'lh. ol;>ooneJ
ledn-a.Gt.
zwłocr.ne ll'r•UC'bomienie go dopie·
pracownuka. P.rawdopodobnie do zakładu zbyt późno musiała
zma.rtw11en1a.
'
~ pisało przed511eblJOlI'stwo pomimo ro w dinLu 1 gorudn.:a Zaś
i.a.dobrzeć zmiana przepirow, stl\d nieporozumienie, :z.a które Pan
Jes.t tyd1 s;praw cLu:bo,
Dotrc2<1
zaróWino
prarowin:kóiw
~ k!J.kakrotn.ych.
monitów. telefo- rząd "PÓłd.zieli'li nie do,pa.trzyl się
nie może jednak ponosić konsekwencji.
(g)
przeds.iębiors,tw, jak i lokatorów, nie mogących u,po.rać &i
~ n1c~ycll 1 p~ny,ch nie. otrrzy- w tym przyipadiku niepraw idłO<Wo
z dziurą w &11fioie błotem przed blolcieim• 111· et 1
ę ~· mahsmy od•PoW1ediz1 w teJ spra- i;cj w d.ział.a.nlu k<ier"<l'Wnictwa 06ieZASlł.EK NA ZONĘ
łatwian.ia rekl.aanacJi lekcerwa.żącego trak·•t ' • ~ kii: n~o za- l~ W'ie. W tel sytuacji kli~ntc~ pro- dla, tym l>ardrziej, że 1mesiz.kańcy
saiera cz
et
'
.
ov:a.rua
ien,a, _pa- ,l- oonowa.no zwrot l!otówkQ. iedn~k
.
. Y P enita. KM.da z tyoh sipraw ;est dla nas row- 7- z uwagi na inne ceny złota nie V kJatki mogli w czasie awar;;
A. B. - Od 10 lat jestem emerytem, leci na'lłal pracuję ł zanie waa;na.
'(
.
od
w resizc1e
· (Po jei.dizić wilndą znajd•u,jąca się w
rabi&m cło 36 tys. 'llł rocznie. Przez cały ten okres Z&klad wy. a·
· d
ed k ..
.
:; wy>ra·z1ła o.na zg y.
. Oz...łe1nic
, :' • , J'. z~rac
Jll s1ę , ~ r a CJ~ tak.ze z prośbą o wy- li naszei notatce) z uwagi na brak kla.tce III l przejściem z XI p;ę
płacał mi przy poborach zasiłek rodzinny ·na żonę w wysoJasruen1e n1ekitórych przeip1sow. praWl'.'.Y'C~. głó~·n.ie . wYlll!'kają- ii' odpowiedzi z CPHW pOc11jęto decY· tra udawać ,siq do swolch miekości 40 zł. Przy jednej i Qlitatnicb wypłat poinformowano
szkań.
A
w
dodatlku
za
czas
przecych. ze stosu.nk~ pracy. Dla n1·~ogo n.ie J~ taJelllillllc,_, ze .dY· ~ r.ję o wymianie łańcuszka na nomnie jedna.k, że powin.ifl!em 11trzymywać zaslłe!t wy7.szy s!Ą}u
dżwigu
dKll'ita.ną
Sltósowną
r~Je przect;s1ębiorsrt:-V dY'Sł>°lllUJ'I wy.kwa.Ji.fLkowainyma słu.tba- ~ wy. Załatwiaj4c
pozytywule Ni100 zł. Kto tu pomylił się - mój informator - czy ZUS?
.nu pra~wniczynu, z~ m.a.,ią ,.pod ręką" wszysłlkie potrzebne ~ klam~.ie ora~ndemy
pmprooic bon·ili.Jta.tę .
im p~zep1sy, ~kład.nie, kome1I1tMze. A czym dY51POn.u•je praL~ kldentke za Zlwłoke
1 prosimv o
RED. - Emeryt pracujący w nie-pełnym wymiarze godzin poA zatem loka;torzy mają teraz
cowimk! W oaJlepsz~m wyipad.ku regul111mi'Ileim zakqadowym,
'( t.;(l:ooz!l''lie ,se do sklepu. c-elem od- czarno na białym to ~zysitko, co
w-inien w zasadzie pobierać doda·tek rodzLnny na niepracującą
rz~ieJ egzemiplarzem kodek.su pracy, ozy tekstem u•kładu
') bioru t>ełnowairtościowe<l[o tow·aŻOlllę przy e.mery.t'l.Lrze wtedy jest on nieco wyższy. Wywied.zieli od początku. Nie dowilezbiorowego prae_y .
'f ru".
sokOOć dodatku iesi zróinicowana i wynosi: gdy dochód
na
d.Zieli się iedY1I1ie tego, czego na.jZoomy przedSJęb1orstwa w naszym llllieście i .sąsJ.edniir::h wo·
C
1 osobę przekracza 1400 zł, a maJ:Wnka nie wychowuje dziecka
Tak wi~ Ullpasy ze złot:vm za- ba.rdzdej chcieli, a m ;,a.nowicie: czy
j~ódetwach, gdzie prac?'wniik z kaŻ'd.ą sipra•wą . może się zgro- ::;(' meczkiem
do lat 16 - 70 zł oraz 100 zł, gdy je wychowuje. Doda·tek podprzyma;jmniej dla kliogó)l!lie praktykowas:.ć do rady zaikŁa.doweJ, radcy prawnego, czy męża zaufa1( e-nitiki ws-tały zakończone. Nadał jest rzeczą
wyższony dla osób o dochodach ponlże•j 1400 zł na wobę wyną i godiną UiJ»W1>zechniooia OCtZe~ta. Pom~ą mu, wytł_u.maczą, a gdy potrzeba, podejmą w
)
nosi odipowiednio 120 i 200 zł.
ie<Ln~ pozosta.je
do ' wyjaśnóend.a loiwa.nie 5 dni na odbiór ue:peroJ~<> 1'1l111t;ruu 1.nterwen_cJę, nawet w sprawa.eh rodzi!lllnyClh
i ·
Toteż powinien wystąpić Pan do ZUS o 'przejęc i e wypłaty
l<llKa_torsikich. LeCJ:. t111k:1e zakłafly na.Jeżą niestety do wyjąit.ków. ~ „tajemcica" dziwnego postępowa wain.eJ wimiy? Bo ta k·w~tia zododatku rodzinnego, na żonę przy emeryturze i wyrów:n=ie
. Wielu dy.rekt<>row Jes>t ,przeko~~. ie zakłady są tylko
( nfa CPHW w Warszawie ul. Gra- sta.ła pomllnłętia w
wyjaśnlroi111
go za 3 ubiegłe miesiące.
(h)
t wyłączn:e od wytwar.z.a.rua określonych dóbr. Jakby Illie wie- 'j żyny 15.
(h) za;rządu..
(h)
dzieli, ,że . socja!iist~y t~ład pracy jesit iinstyti:cją i.połeciz- ~
~· . kitoreJ ~elem ies~ za:ow.no ~y~air~ ;~ określonych wa.r'j ,
tosc1 materialnych, J.ak i s.pełn.1an1.e ro:i:inorodnyob zadiań w
nie ścian i sufitu (zajęto się tym dopiero krotnie stykałam się z tak prezentowanystosu.nk•u do załogi. Sz•k oda, ie do tej drugiej funkcji za.kła·
(
gdy sprawa stała się głośna w dzielnicy), mi postawami i dzięki nim niejeden z sydy nie przywi ązują zbyt dużej wag.i. I n ie chcą pomóc swoim
'>(
jak i teraz, gdy w obawie przed zi:ną to- gnalizowanych przez Czytelników problem
pr8<.-o~-nikom m. in. w zrotzumieniu trudnych ~praw, (a do
')
czyła długie boje o umożliwienie jej bezz.najdował właściwe rozwiązanie. Także i w
ta~~ t1:iewl\ltpl1wie na~eży, prawo pracy), chroniąc przed zapiec2'lnego ogrzewania mieszkan:a .. Powoły odzewie na krytykę prasową nie brak byd.razmen1am1 budizącyimt nie.potrzebne t>OCZ'UC;e kirZY'Wdy.
wano
się
na
przepisy,
w
myśl
których
odło ze strony Czytelników życzliwych i wspieLudizie więc piszą aJbo przycllodizą do reda.kcji pytając, cr.y
,c
pła.tMść u
tego rodaaju ~ug1 spada na rających społeczną interwencję opinii. Tazakł,~ siłusm 1 e odmówił, prawil:Lrowo obliczył, wlaściw'.e wy'1(
lokatora, o(lgr.zebywano stare pretensje, wy- kich choćby jak ta, której wyrazicielką jest
płacił.„
')
mawianq się brakiem ·materiałów i wyko- autorka nadesłanego przed kilkoma dniami
Kiil!!ca cl.ni te.mu przyszedł 40 nas młody robOltlruik; Z ~zunawców, nie biorąc pod uwagę skromnych listu, w któ'rym nawiązując do imieninoci&m wielkiej k·rzywdy opowiedz·iał, jak prizez ootabnie 3 lata ~(
możliwości petentki, ani jej społecznej r9wych biesiad odbywanych w godzinach pracięilko w zakładzie pracował, za·r.a.biająic poood 7 tys. 4. Jego
((
Osita.lin•ie dinł starego rok'll przyiniosły mi li jaką pełf!iła wychowując cudze dziecko. cy (o czym pisałam niedawno), zwraca uwa~
{rodziilna przyzwyiczaiła się jruiż do wyższego standardu. Aż tr.i
miłą
niespodziankę.
Zakończona
została
gę na szkodliwe skutki
presji moralnej,
nagle propo1111ją mu pracę z.a 3 tys. zł. - Ozy taJt można.? ')
Dopiero interwencja redakcji wniesiona wywieranej
wreszcie sprawa, która wlokła się miesią
przez biurową koteryjkę ną
zapytywał.
.
i{;
cami i co do której zacJ.ynafaan Już mi eć do dyrektora Zjednoczenia Gospodarki Ko- służbową dyscyplinę i porządek.
Ow człowiek ma chory kTęg01Sł11a> i nie mote wykonywać
(
munalnej przyniosła oczekiwany skutek.
wątpliwości, czy w ogóle uda się ją zała
d'oibr<Ze opłacanej, a.le oiężikiej pracy. Przedłożył w k.arlrach Z·'.i- ':)(
twić .zgodnie z oczekiwaniem Czvt.,·r; · 71' '
I właśnie dzięki temu przed paroma dnia„Na swoje imieniny - pisze - nie przyświadczenie lekarskie o konieozności zm~any cha.rak•t eru za')(
Gdy po raz pietwszy owa starsza inwa- mi w mieszkaniu starszej pani i jej przy- noszę do pracy nic prócz czekoladek. ale
jęcia. Za.kład WY'powdecl.ziat dotychicza.sową umowę 1 zapro--;
branego tlziecka stanął sprawny piec, a nie czuję się dobrze tego dnia. Przymówlidka zwróciła się do red a kcJ1 z .;. ~
v
panował nowe warunkq płacy i pracy.
,
ściany wkrótce zostaną pomalowane. Tego
kom i złośliwym aluzjom nie ma kauca.
interwencję i poparcie w instytucjach i uDługo trwała nasza rozmowa. Wcatle
nieła;~wo było r>rzerzędach, zwlekających z załatwieniem
jej samego dnia przyszła z c1,_;.i;lmicowego wy- Dlat~ w swoje im:e.n inv
często
b:orę
konać robotnika, że zakład jest Wobec niego w po.rz.ąd'k J. Po(
sprawy, już wtedy wiele wskazywało na d1.Zoia.Jiu o&wiaty następna dobra W'iadomos<:- urlop lub idę na „chorobowe", lecz prosze
stąpił bowiem zgodnńe z przepisami. Trumaczyl • śmy, że po'j
niewa.i. t>ęOOie t€1"aiz wyfkonywał pracę łatwiejszą i lżeij·szą,
i,<
więc i jego wyinagrodzeuie mus,i być - siłą ~eeizy - mm.<iejsze. Przecie-i może jeszc,ze nauczyć się nowego zawod.u, barr~(I
diZ iej przys-tooowanego do Slta.'O'll jego zdlrowia, k•t óre ja1ka:e czę(
sto :mnus-ia nas do ta.kfob przedsięwzięć.
'j
3zkoda, ie nikt w fabry0e n.ie !łta.rał się . wytbumacizyć mu
~
o przyznaniu jej na dziecko stałego mie- mi wierzyć, że nie robię tego z wolnej i
tą, ie nie obejdzie się bez tru.dności i komplikacji. Ale dowodziło zarazem jak bardzo ;;ięcznego zasiłku pr.zeznaczonego dla rodzin nieprzymuszonej woli. Niewiele jednak to
na podstawie jakioo przepisów zapro'Ponowaoo nowe warunki.
ludziom
decydującym
o
rozwiązywaniu
tezastępczych.
pomaga, bo „chłop żywemu nie przepuści"
Ni:k·t n ie cbdał z nim rozmawiać. Wyiproszono go z pokoju
go typu codziennych problemów potrzebne
Okazalo się przy tym, że przy dobrej · i gdy wracaw. nie jęstem wolna od imierad-cy prawnego, pon i eważ rze!tomo n ie był k~eitent'lly
(
są wrażliwość i mądra interpretacja przewoli, dużo wcześniej można byłoby wię ninowego okupu, na który mnie nie stać,
) .
do zaida wania tego r<>d:zaj'U pytań .
Jeśli nie ma jasnych 00.powiecLzi na tlJUJrtuJ ąice prru:own:f . pisów, zwłasz~a gdy dotyczą one sytuacji kszość z tych spraw załatwić, gdyby ci, do zresztą nie mam też na to ochoty . Gdywymagających nie tylko formalnego potrakktórych się zwracała, lepiej spełniali swe by prasa, radio, telewizja częściej krytyków wątpliwości, roda: ą s:ę poderjrzen ia., że coś mus.i być n.ie
.,,<
towania. A w takich właśnie okolicznoś służbowe obowiązki, :zgodnie z zasadami kowały bankiety biurowe. może byłaby jata1k. Bo ludzie chcą wiedzieć, gdtZie od.noś.n.e przepisy zostały
§'.;
ciach znalazła się nasza Czytelniczka, wy- współżycia społecznego i rangą swego un .- . kaś szansa zwalczenia tego wątpliwej waropUJblikowaine. Gdy pytają w zakładzie o „Dziennik.i Ustaw"
chowująca na mocy orzeczenia sądowego
du.
tości obyczaju".
cizy „Mon.i·tory", zaizwycizaj sły>szą w od1POWiedzi, ie "' to
fJ'
Wszystko to raz jeszcze potwierdza tyle4-letnie dziecko opuszczone przez rodziców.
Traktuję te słowa, jak krzepiącą zachętę
zbiory do użytk'll wewnętrznego,
ł
Ze skromnej ,renty nie mogła ona doprowa- kroć już powtarzaną prawdę, że tylko od na początku nowej tegorocznej drogi. Dzię
Pra•wda chyba Jest taikia, że słuilby pracowni!C'Ze n!e ,ma1ią,
dzić
swojego
mieszkania
do
.
właściwego
staludzi
zależy
by
żyło
nam
się
lepiej,
b?z
kuję Czytelnikom za listy i uwagi zanie tyle czasu na
u&iela1nie wyjaśn·ień, ile cie!'pli·
nu. Pomalować ściiin, które świeciły goły niepotrzebnych wstrząsów . Od ich sumien- równo te na „tak", jak i na „nie", \v któwości i tej odrobiny ż-n ~] : wości, nierz.bęcllrlej w berz:po.§red111ich
mi
tynkami,
przebudow;tć
starego
pieca
)taności
i
rozsądku,
tak
potrz:ibnych
w
każ
rych
nie
całkiem
zgad:z:acie
się
z
nami,
pokontaikitach z ludźm i • · ,.,.•óle, a z pracoW'llrikaimd swego pNed1,..(1
flowego, który nie grzał i przy każdej pró- dej sytuacji, a tym bardziej w skompliko- lemizujecie. NajsurowRzy bowiem czytelnisiębiorstwa w ~e- '
d.
bie rozpalenię w nim ognia dymił i groził wanych i trudny~h. Od ich dojrzałej, samo- czy odzew na to. co i o czym piszemy. leIlei niepoirozumief·
zwią-zain~h z nimi iMeirwencja udało·
~
krytycznej oceny własnej roli w społeczeń pszy jest od obojętnego milczenia.
zaczadzeniem itd.
by siię ulll.iiknąć, gdvb.v na miejscu, w zakład'l:ie, praco-wnky noe
'i~.
Niestety, stale odprawiano ' ' odmowami. stwie i wynikających stąd powinności.
mieli aż ta.kkh kkipotów i u.zy~kani•em i<n!orma<lji.
· ·
Zarówno wtedy, gdy chodziło o otynkowaW swej pracy dziennikarskiej niejednoK. WYRZYKOWSKA
G. BARGIELOWA
~~~ibRl~~~~~l!dQr:~~~~~dlWIQdllł:dQdl~·~

Tajemnica

i

obojętnie.
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O KtOPOTACH. OPTYMISTYCZNIE

1

Co i ·jak .,możemy
usprawnie
lV łódzkiej służbie

zdrowia
Leeznfotwo &twarie i zamjak służą pacjentom?
knięte •

Te i wiele iamych problemów
poruszą Czytelniicy ,,DP"
w

:prized;zjazdo wej

koru;uł<tactid

:r. dyirekltoir em
Wojewódzkoiego Wydziałl\l

Zdlrowia
dr med. .J. MATCZAKIEM

PRZYPOMINAMY:
piątek,

4 styezma 1980
w godzinach 10-12

r.

NASZ TELEFON U~ŁUGOWY
303-04
oddajemy do dyspozycji

w.szy!Sltkim tym,
ikitó-rym le<i:y na serci\l
lepsze funkcjo-nowalllie
liórlizkd.iej sbu:iJby zdirowia.

Pierwsze potvczki z zimam
·

""""I

powital,iśmy w zimowej
PierW1S1Ze diwa dind nowego !'Oku
smcie. Spadł śnieg, jest niewielki mróz. Na szczęśC1ie tUe byty
to zbyt duże opady. Zmobili'UIWały one jedna·k do prr.cy służ.by
•
drogowe.
- - - - - -·
W lllOCy z wtordl<u na środę i cllod.zi1ła !kon~ecz111o·ść wołą>CzemLa fo1h
do ~ej~.
przez cały wczora1j1S1Zy dlzie'ń k'u·r sowało po mleściP 29 płu,gqpia.s
W Zjed1n<>czeniru Goopodiar<lt'i Koka,reik. Pooyipywały one śliskie iez- mum,ailmcd m. t.odzi poi1nfo.rmowadlllie piaskiem i środka.mi chemi- no nas wczoraij, że - jatk na raZgodmie z tegorocznym zie - praeds·iębior51twa zobowiąza
c7Jllymi.
programem alkcji zim<l'Weoj, paszcze ne do świadczenia
w
!?<)'tnocy
gólllle prizedsiięfbiorllitwa zostały zo- zwadcza111iu skut!ków zdmy, w)"'.vią
boWi•ązaine do świadczenia pomocy z,u.ją się z tego 0001w ~ ąz1lru na ogół
siuiżbom drogowym. I Uiik nip. MPO cLobrze. Oby talk. bvło przez całł\
w czasie ostrutniej doby kMzystało zimę! Gorzej na;tom•.ast wygląda
z 11 samochodów priZysitOOOoW·ainych - a piszemy · p."':ZęC'i€(Ż o tym nile
do zwalczani1a gołoledzi, przyrl:zie- po ra1z pieorws.zy moibildzacja
lonych m. illl. przez „Traonsbud" i większości łódzok:ioeh dozorców, k1t6oczy
kitórre
WPDiM.
PKS. Rówmież
do
rzy z,byi półino przyM~wją
szczało drogi ok.zy.m.tlo do dys;po- po.syipywiaaria śliSkich
cOOdmń!ków
z~j.i ze $póŁd:zi-etlni Kółeik Ro<lini- piaskiem. A prze::.ie2'. jaok n.as
czyc'h 21 cilągilliJków.
zj.edlnoczem.~u
zaipewm.i-Otno w

I

MPK przy poimocy 15 włas-

"'(.

nych pługów, >olalfek i
śni.eżaorek wiirini'kowych

.)

) <.
„(

ipewn,iało

odza-

z

=;!: r~::i:: :a~ ~~ijq z!~
W pogoitow.iJu

racv

usługowvch

niektórych placówek

kowskiego 1, Okrzei 38, Ciołkowskie
go 8, Narutowicza 99/101, Przybo62;
Broniewskiego
4,
rows,klego
w Pabianicach przy ul. Obrońców
Stalingradu 3 I w Zgierzu na Osie·
dlu . ,Spac~rowa".
wszystkich poZakłady usługowe
łódzkich spółdzielni oraz
zostałych
punkty przyjęć „Czystości" powin·
ny być czynne w godz. 10-18.
fryzjersko-kozakłady
Wszystkie
smetyczne i lecznice pracować bę
dą w dotychczasowych godzinach.
Powyższe

zarządzenie

do 30 marca br.

obowiązuje

wvkyscy lQdzcy do.zOII'~Y zostali jtUż
zaoipaitr.zellli w za1pasy 'J)ia&ku i niezbędny 51Pr<:Zęt. 'I1rzeba . więc bacz,niejs:zą urwaigę ?w>rócić na kh
p1·acę.
zwróciliRówinież !W><:ZO.ra.j
,..
Zespołu
, ( fimy się do dv,retkc}i
, .
.1,,.
Elektrodeipłownd im. Leni1n.a
)'
w Łodz·i z pytamiem jack pra„.
c u Ją łód1Zkie e1l€tktr0cieipłowlllie. N.a
szczęście, jatk ~o.tyc.hczas rue zanoi
towane;> tam żadnych .aiw.a1ri1i
cieipło płynie do łódzk.ic'h domów
zaw1zględeom
bez przeszkód. Pod
pasów o.pa.tu n.a.jwięki'lzil zg.wm.awystarczy
d•ZOIIlO w EC-IV, gdz ie
go na n.ajlbJ.i1ższe 16 dnd. Do pozosystemastałych eleJdrociie1płc!WlllJ
z
tyczllli.e natdchodzą trains1po.Dty
że1by
opałem i n:ie ma oboawy,_
gdi:detko}wiek go za;braikło.
z
Talk wd~ pie!"W\Sze po.f;ycu.lti
zimą wypadły pomyslm.ie, aile tei
ni~ joot to i~·szcze z:ilma zbyt grożo.~J
na. '

r

POSIEDZENIA p_·REZYDIUM' . RN·-:-

K•i.erunk•I praC'YWI kwartaIe1980
- r.

to-

przejerzdlllość

rów tra!lllWa.jowych

Zmiana godzin
W związku z koniecznością oszczę
dzania energii elektrycznej. wprowadzono zmiany w godzinach pracy
usługowych
zakładów
niektórych
i punktów P;rzy~ęć.
I tak w godz. 7-21 czynne będą
punkty przyfęć Spółdzielni Pracy
przy ul. ul.: Piotrkow„Czystość"
A rmll
sklet 116, • Snycerskiej 315,
60,
Broniewskiego
4,
Czerwonej
Piotrkowskiej 180. Lutomierskiej 144;
w godz. 7-19 placówki tej spółdziel
ni przy: Zaolziańskiej 49, Wawelskiej 7. Srebrzyńsklej 99. Wróblej
15/17. Turoszowskiej 9. Łanowej 97
Teodora 4. Przemysłowej 27, Roda-

Wczotaj oobyło się pooiedzeiDJle
Prezydiiuim Rady NarooO'Wej miasta Łod~ pod przewodnictwem I
Łódzkiego
Komiite~u
se<kJretaorza
PZPR, prz-ewOOtniczącego Rady NaBolesła
•r<id_owej miasta t.odti wa Koperskiego.
P.rezyddruirn Rady Narodowej m.
Łodzi roz.pa.torzyło 1 przyi~o plany pracy: Prezydiium. kom:i:sjd Rady Na.rodowej m. Łood~ i Wojewódzkiego Komitetl\l Kon•t.rOlli Społecznej na I kwa·r<tał br. W plalli!llCh pracy u,względllliono m. .iu.
zagadnielll~a plaru.u ~połi=czno-gospo
da.rczego i budżetu województwa
na 1980 r. oraz zagadnienia z,w·lą
z.a,ne z wyiooram1 do Sejmu i Rady Narodoweij m. Lodzd
Komisje Rady ujęły w ~wych
plan.ach pracy ta.krże spraiwy zała:twLa1nia ~kaivg i w'.niooków, dal-

(m)

,.Biedermann i podpalacze" a§
ostatnie ·przedstawie1lia --

szego rnzwojiu· k01mun.iikacji oraz
gospodarr.ki żywonościowej.
Komitet K.on·koli
Wojewódzki
Społecznej roz,pM,rzy w naj.bliższym
cz.asie kiieru.Iiki dZ•ała!llia komitetów kOlllkoJi S1polecznej w dzie'11llicach, mi&stach i gmiu.ach oraz ionf<>I'macje nt. prawid~owości zaoipatrzenia ro.lm.iików w środ•k.i prodiutkcjli, stalllu przygotowan~a maszyl!l i
sprzębu rolnitczego do prac wio.seonnych, prawidłowości wykorzystania z.asabów mieisz1Kaniowych.
Prezydium zaakce,pt.owało wni.osk( o ne.g•rody m~aS>ta Lod:zi na
1980 r. przedstawii:>ine przez KoZaakcelpltowano
Nag·ród.
misję
Woj,;:propozycję
rówlllocześnie
wódz,kiej Komisji Odznacz.eń w
sipra-wie przyz•nanioa HOIIlorowych
Od:z:naok m. Lodzi z Ookazjj 35 rocznicy wyziw~leon!a nasz.ego mfa•S1ta.

·Handlowcv spisali sie ·dobrze

Po przedświątecznym ma.u- nia na ryne,ri: więkslej ilości pietonie handlowym nastąpił okres czyw.a w oipa.ki<>waniiach.
(Kas.)
zakuznacznego zmniejszenia
. .PÓWt to-też wczorajsze ziwnówit1·
~
riia kierowników s'fr.lę'pów ill'lo·
iywczyc.h np. na pieczywó nie
były wysokie. Bardzo małe zapotn.ebowa·nie .jest te:i na cia--

E

Medale dla
jubilatów

Teatr Powszechny zaprasza dziś czuk. W rolach głównych występu
i jutro na ostatnie dwa przedstawie- ją: B. Połomska, B, Sol;Jleslak, I. '"'! sta.
nia „Biedermanm1 i podpalaczy" - Karamon i ol. Korsztyn.
PaJbr~ }u.ż z pE!lwne.j pef'S!Pekgłośnej sztuki M. Frischa. Spektakl
~tal.n.ie święta, m6żeimy
tyiwy
w bardzo interesujący, odbiegający
Na zdjętht: B. Sobi~słak, H. Ml11er zaryzy1kować twierdzenie, że Il.anod dotychczasowej tradycji, sposób.
W dzielnicy Górne.! odbyła się
zaś
L. Zamkow,
wyreżyserowała
del na ogół dobrze · wywi.ąz.ał się
i B. Połomska.
uroczystość dekoracji medalami „za
autorem s-cenografil Jest M. Chwedze sw~·h zadań Wydaje się- je- długoletnie pożycie małżeń•kie" mał
(jb)
dinak, że gdyby ty-pqwo świątecz.ne żeństwa Marianny i fo'ranciszka Kodo lasińskich. W 111iejscu zamieszkania
wcze~ej
weszły
a.rtyik1uly
wliel u medalami. tymi udekorowano Sabine
siprzeda<i:y, \llllJikonęłob y się
po i Witolda Stefanowskich.
nie.potrzebnych kolej€k, o.p.
Podobna uroczystoś<: odbyła się
węd.liny. Wiele osób które ustrze- w
Medale
dzielnicy · Sródmieścle.
w zak1u.pach, otrzymali
gły się nerwowości
Helena
małżonkowie:
tll!Ż przed wigilią nabywało sporo i Stanisław .Jaworscy,
Genowefa
arty'kiuł&w bez .specialnego trud·u . i · Kazimierz Kubiakowie, Helena i
Maria
Namiecińscy,
Pi.eczywa przygotvwaollo w tym Bolesław
rok.u na święta z.by\ diużo. W wie- i Zygmunt Węglewscy, Czesława i
i
Marianna
Bączykowie,
Marian
i u sklepach i;pożywczycb poWGta· Wacław
Jadwiga
Kwiatkowscy,
remanenty c'zer.s twe- i Józef Pietraszewscy, Władysława
n1emałe
ły
go chleba. Dlatego też wcLąi: bar- I Ludwik Wadzy6scy, Helena 1 Jódzo paląca jest sprawa dostaorcza- zef Gajewscy.

na

Czekamy na bliźnięta!
Ponlewll!ż w No.Vy Rok w ża dl\VÓch dlZiewczynel!:, które Pl"ZY"
w woj. miie•i&krirm
dnej. z kHn.iik poiożn.ica:~h na te- szły na . św·ia't
renie województwa miejskiego łó łódz.lt-im w 1980 rok·u, o czym szcze
g6łowo i·n!<>rmowaliśmy we wczob1imę
dztk>iego nie u.rodziły się
ta, dyrekc}a Domów Towall"owych ra.jszym wytiaaiu naszej gaze·ty
- Oczywiście - powiedział nam
„Cenkum" w Łodzi powiadomiła
nas, że nagrod.z·i wóz,ki.e m pie,rwsze dyrektor - OT „Cen.t.r.um" w Ło-c!z;
na świat Dionizy Sobczyk - jeiżeil.i pieil"Wsze
bli:iin.!ę~a. któ:re przyjdą
Kierownictwo ośrodka wypoczyn- mienistych, cheąc z początkiem . No- w &tyczniou 1980 roku. Jest to do- przyjpą na śwuait trojaczlq czy nanajmłodszych
zachęcić
Roku
wego
Proj.tn.
parku
w
WOSiR
kowego
da.tikowa premia, obok j1Uci: ufW'l- wet czwo.raczki, to i w takim wydo jazdy na łyżwach 1 zebrać jak dowainY'(:h wózków dla pierwS1Zych padku do.tnymamy słoWal
wychowandla
najwięcej prezentów
(,k,t)
pierwsizych
ków rodzinnych domów dziecka - dwóch chłopców
-·
-dzieci wdookrena ślizgawkę
zaprasza
so- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 stycznia,
sie od niedzieli.
boty. 12 stycznia. Wejście za zatak:!:e
przynosić
Mo:!:na
bawkę.
.
książki. gry itp.
W połowie stycznia odbędzie sie
N.aipadl!lięty
pieniędzy
tam noworoczna zabawa na lOdzie. :::
Wiosną ub. roku w późnych i zażąidali
I stycznia, w niedziele, w ll'Odi. a gośćm1 będą m. in. zaproszeni :; godzinach wie.czomych do Ko- próbował ·udekać. Jeden z
naimpreza pn,:
11-14 odbę'dzie się
misaria.tu MO w Głownie zgło· pastników poodsta•wił mu nogę, po
:
rozpoczyna- wychowankowie domów dziecka.
„Karnawał na śniegu".
Po
korpać.
go
sil się mężczyzna, który oznaj- czym obaj zaczęli
:
„Baw sie razem
jąca cykl imprez:
(k)
st1r-ac.ł
mil, że kilka mLnut przedtem ki.1ku ciosach męiielyr;;n'a
:
z nami".
potem,
W chwdłę
był świadkiem bestialskiego roz- przytol111!lość.
boju. Stwierdził, ie z daleka po od.zy&ka-niu śwfa.doa:ru>ści, Hen·
jak
przesylki
du, by wszelkte
widział, jak w lesiet w tJ11bliżu r}"k R. n:ie zobaczył jiurż chuliga:
do adresanajszybctej traftaty
ludzi nów i zorieo.tował się . Ż'e skll"a.dziozalewu dwóch młodych
tów.
teczkę, K.urbkę, zegarek i
znęcało się nad leżącym na zie- no mu
z przyjemnośctq więc spetniaportfel, w którym zna jd01Wało &ię
my Ich tyczenie, by za po6redmi człowiekiem.

Na

ślizgalvk~

-

Karnawał
,

.

Obrabowali

na sn1egu

,
.metrzezwego

=
=
E:

E: ·

nictwem naszej gazety podzięko
jej .:a więcej nit sumienne
tr(lktowante .swych obowtqzków.
R:
.
wać

Wzorowa doręczycielka

Dlaczego zamknięto i

Sqdzqe po telefonach do redakcji I innych sygna!ach, jakhl
otrzymujemy od naszych Czytel~
nlków, w ostatnim okresie wt.dać
pewnq poprawę w pracy poczty.
Jest to w dutej mierze zasługą
eamych pracowników tej łnstytu
cji, którzy mtmo rótnych trud-

w ostatni dzteń starego roku,
z naszych Czytelników
?eden
konserwę rybną
kupić
pragnq!

ności

śtarajq

się

rzetelnie

wypeł

swoje obowiązki
Do takich na!ety m. In. dorę
czycielka Barbara Trela, obsłu
gująca rejon osledta Wilcza-Gołębia. Jak ptszq . mieszkańcy tego
z
pogodnl.e,
zawsze
osiedla,
wykonuje
uśmiechem. B. Trela
swojq pracę, nie szci9ędzqc tru-

niać

b:o. godz. 14, .,l'ragedla .•Posej•
dona" USA od lat 15 godz.
16. 19
. SWIT - „Ja i mój pies" radz.
b.o . godz. 14, .Kobra" jap. od
lat 18 godz, 16 19
„Strach nad m.ia- ·
SOJUSZ stem" fr. od lat 18 godz. 16,
„Wycieczka
TATRY - Bajka kajakiem" godz. 18, „Piraci na
rum.-fr. b.o. godz.
Pacyfiku"
od
fr.
, 17. „Cenny depozyt"
lat 12 godz. 10. 12. 14. 19

w sklepie przy ut. Limanowskiego 11s. By!a. godz.

U.45. Nieste-

ty, mimo te na drzwiach sklepu

wtdniala wywieszka, te tego dnia
kończy on pracę o godz. 11, nie
sposób byto tam wejść. Po prostu zamknteto drzwt. Znajdujqcv
metczyzna na wistę wewnqtrz
dok klienta, szybko oddatU się

n<J zap!ec;e.
Nie wiemy,
weześnlejsze

cówki.

·

co

spowodowato
tej pla-

:mmkn!ęcle

Jt.

=

Duże było więc

zdziiw1eillie fo«llkcj0111a;ri UJszy MO, kiied.y po przybydu na mtiejsce ni.e Z111aleźli rzekomej ofiary, lecz dw&!h . s.pace- ·
ru.jących mężczyzn. Po wylegityi Jan1u.sz
mowa,ni.u, :Zbigniew P
F. zw<>llllieni rosta1li do dom6w.
astęipnego drruoa do komisaria.tu zgłosdł się Hen.ryk R.,
jeost
kotóory powiedział, te
dzień
do.kon&Jnej
ofia1rą
Poprzedniego
rua;pa>ŚCi
wcześniej
dnia w~zoc-em.. po wyipiciu kda.ku
kd-eli.nków- wód:kd, idąc przez miej
w
ski Jase<k stracił ori.ootację,
związk:u z czym o . drogę $l)Y\tał
d.wócb spotkanych· rnę·żczyzn. Zagad1nięci obiec.a.Li, że za·prowadzą
go do celu i poprosilli, aby poszedł
z nimi„ Po kilku miTJJuta>Ch, gdy
zabudoz1nadeźU się d!iłeko od
wań chwycili Ha11TyJta R. za r~e

N

500 zł.
W tOok.'ll śledzitw a ustalono, źe · rozbo·iu d<>lkonali właśnie ZIJ:>igniew P.
i Janus-z F. Teczkę i k·uirtikę, która akazaba s.ię dtla nich za durża ,
wy•rzuciRi do zaJewll Pobitego, po
s.prysk.ali
k ,radz;e.ż y , .
dokooaruiu
wodą, żeby spr awdzić, czy daj e
o~nakii życia. Kiedy „test" wyipadl
z
odeszli
pamyś11JJiie, spokojn ie
ml1ejl'$Ca roo:hojiu. ,Po d1rod~e Zbigniew P. st.wieordrziił, że zg·ubił dowód. osobisty, !dóry z·wytkle nosił
Chcąc zg,uilJę
w kieszeni koszu[~
od-naleoźć, obaj , w~ili nad zaJew,
spotkał ich, powiadomioł!ly
gdzie
o przestępstwie, patirOll MO.
Wooec obu prze&tęipc6iw Sąrl Wojewódrzok~ w Łodzi orzekł wyorok·i ·
po 6 la~ pozba·wimia wo1ności, po
15 tys. zł grzywiny ora~ ut.r·rutę
pra!W iPUiblli<::Zlllych na okres 3 lat.

K.

s.p.

.•

APTEKI

WAŻNE

TELEFONY

398-10
Informacja o usJugach
Informacja kolejowa 655-55, 284·69
Informacja PKS
Dworzec Centralny
265-96
Dworzec Północny
747-20
Informacja telefoniczna
93
Komenda \Vojewódzka MO
677-22, 292-22
centrala
253-11
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe
„Polmo:rhvt"
409-32
Pogotowie energetyczne
Rejon t.lldt·Pólnoc 334·31, 874·88
877-93
Rejon f,ódz-Południe
37-10
Rejon P11hlanlce
16•34-49
Re.ion Zgierz
SSI-IS
Rejon oświetlenia ulic
395·85
· Pogotowi<' gazowe ·
91
Pogotowie MO
99
Ratunkowe
Pogoto'lvie
98. 666-11, 795-55
Strat Pożarna
257-77

Pomoc drOJ{OWa ' PZMot.
52-81-10. 706-!7
Centrala Informacyjna PKO 731·82
337-37
TELEFON ZAUFANIA
czynny w godz. 15-7 rano

TEATRY
WIEI.KI - g~dz. 19 „Cyganeria"
19.ll>
godz.
POWSZECHNY
„Bledermann l podpalacze"
godz. 19.15 „Vatzlav"
NOWY godz. 20 .• LeMAŁA SALA karz mimo woli"
JARACZJ\ - godz. 19.30 „Jednak
kabaret"
·1.u - nieczynny
MUZYCZNY - godz. 17.30 „KoPcluszek" (zamknięte)
ARLEKIN - godz. 17.30 „Ula
Tb„

2

PINOKIO - godz, 17.30 •. Przygody Sindbada żeglarza"
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYolNEGO (Gdańska 13) · - nieczyn.
ne
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (2Jglerska !47) - go1z 11-17
ARCHEOi OCHCZNE 1 ETNOGRA·
FJCZNE (pl W'ltnoścl 14) godz. 11-18
UŁ
EWOLUCYJNEJ
8101.0Gll
(Park Sienkiewic?~) - nieczyn·ne
WŁO·
CENTRALNE MUZEUM
KIF.NNIC'TWA !Piotrkowska 282)
godz. 11-15
HISTORII MIASTA ŁODZI (Ogrodowa IS> - n!ec•<mne
SZTUKI IWteckowsklego 36)
godz: 12-18
P01$KllM WO,JSK'IWEJ Sł,l'Ż·
/Żeligowskiego
BY ZOROWlA
7) - godz. 10-13

f,ODZIU PARK
(na Zdrowiu)
WYPOCZYNKU
do
ZOO - cz:vnn(' od 1tod1 11
15 30 <kasa do 1todz t51
PAI MlARNIA - czynna w godz.
10-15

KINA
„Imperium namtęt
lap. oó lal 18 godz. 10
17.15. 19.30
1rnoe11um namlet·
IWANOWO od lat 18 ci.odz 11
nośct'· Inn
BAŁTYK

n:iścl"

12.15,

15.

13 15. 15 30,

19 ,

POLONIA
od lat
wł

t8

Ukochana tona"
l!odz. 11. 13 15

lS.30, 19

.Konwój"
PRZEDWIOSNJE
USA od lat 15 godz. 11 15.30;
19. „12 prac Asterixa" fr. b.o.
godz. 13.15
.„Hotel klasy
' WŁÓKNIARZ lux" POI. od lat 15 godz. 10,
' 12._15, 15 17.15 .19.30
WOI.NOSC - „Rotel klasy lux••
poi od lat 15 l!odz. 13 15 15.30,
„Lot nad kukułczym itnlnzdem"
USA od lat 18 ii;odz. 11 19
W0'1/)1nlk"
MH ,,-1. q„v
WT!H-A kanad. od lnt 1ą godz. 10, 12.15,
15

17 15

19,30

- ,K0'1Wój" USA od
lat 15 godz n, 13 15. 15.30, 19
t.DK - nieczyn'1e
„Dzlecl wśród plra•
STUDIO 14.30,
godz.
Jap. b.o.
tó:w"
„Hallo Szp!chródka" oo!. od
lat 15 godz. 16 19
STYLOWY - Tylko dla kin studyjnych: „Krwawe godv" mgrokań0kl od lat. 18 godz. 14.30.
,, Wierna żona" fr. od lat ·18
itodz. 16, 19
„HL~tnrla żółtel ' dżem- '
DKM „Zabó.1ki" poJ. godz. 16.
stwo chińskiego maklera" USA
od lat 18 godz.· 19
niPczynne;
KOLEJARZ
GDYNIA - .„ .. cóżeś Ty za Pani„." ool. od lat 15 ii;odz. 10.
12.15, 14.30 . 20. seans zamknięty
- godz. 17.30
„Kobra"
GWA!?DJA '\ł~.ODA
ho . nd lat 18 godz. 10 12. 14
16, 19.
.C1terel mn•zkleteroMUZA wle" panam•kl od lat 12 ii;odz.
ZACHĘTA

16. 19

( 1\fA,JA - .,Am~tor·• pol. od
lat 15 godz. 14. 16, 19
POKOJ - „Dzień weselny•: USA
od lat 15 godz. 15 30 19
.Placówka" no!. od
ROMA lat 12 godz. 13.15. ..Zabity na
śm!er("' TTSA od lat 15 godz.
11 . JS.30. 19

..Mniejszy szuka d\1STOKI . żel'!o" ·no!. b.o. itodz. 16, „zii~arlv clomina" USA od l"'t 15
·
godz. 19
„Przekupka 1- poPt:i"
OKA
t3 ~o.
godz.
rad• od lat 15
„Czlowlel< klanu" TJSA od lat
18 godz. 8.30 11 16 19
złoto.
.Pr9rok.
P<H.ESJE
~ledmlogrodzlanle" rum. od lat
t2 godz. 16 .•z podnl„sionym
ew?em" USA od lat 15 godz.
19

„Colargol na
POPULARNE
Dzikim Zachodzie" oo!. !(odz. 15.
„Cza~ nr1eszły'' fr. od lat 15
godz. 17 30
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - seanse zamknięte
PIONJER - .. 7.mory" po). od lat
18 godz. 16. 19
REKORD - „\Vllcze echa" pol.

Obrońców StalinGłówna 14.
gradu is. Niciarnlana 15, Dą
Ol!mpijska 7a.
browskiego 89',
Lutomierska as.

Z..owtcka 28, Kon•
Głowno
Sadowa 10. Oz-0rstantynów ków ~ Armil Czerwonej 17. Pabianice - Armil Czerwonej 7.
Zgierz - Dąbrowskiego 10, Aleksandrów - Kościuszki 6.
DYŻURY

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

poim. Kopernika i ginekologia z dzielul.
~K".
Pot .
Górna:
Odrzańska. Cieszkowskiego, Przybyszewskiego. Lokatorska, Rzgowska. gro. Rzgów oraz ginekologia
z 9zielnicy Polesie: Por. „K" .
ul. Fornalskiej.
lnstytul Poł.-Gin. (ul. Curiepołożnictwo
SklodowskleJ 15) i ginekologia z dzielnicy Górna:
Por. „K" . ul. Felińskiego i Ta·
dzielnica śródmieście;
trzańska,
ul. 10 Lutego · oraz
Por. „K"
Polesie:
ginekologia z dzlelnic:v
Por. .K" ul Olimpljska.
Instytut Poł.·Gin. AM (Sterlinllnga 13) - położnictwo i gine•
kologla z dzielnicy śródmieście
Por. „K" . ul. Kopcińskiego, Re·
wolucji 1903 roku, gm. Brójce
oraz ginekologia z dzielnicy Po·
lesie: „Por. „K" al. I Mlija.
Szpital im, H. Wolt - położ·
nictwo I ginekologia z dzielnicy
Bałuty oraz ginekologia z dzielut
,K".
Por.
nicy Polesie:
Gdańska l Kasprzaka.
Szpital Im. .Jordana - połoź•
nictwo z dzielnicy Widzew i Po·
lesie.
Szpital im. Skłodowskiej-Curie
w Zgierzu - położnictwo - miaOzorków.
sto I gmina Zgierz,
Aleksandrów, miasto Kortstantynów, gmina Parzeczew i Andrespol.
Szpital Im. Marchlewskłel:'o w
mia·
Zgierzu - ginekologia Ozorków.
sto I gmina Zgierz.
Aleksandr(>w. miasto Konstantynów, gmina Parzęczew I 1t.ndrespol oraz z dzielnicy Widzew
i z dzielnicy 'Polesie: Por •.•K"
ul. Srebrzyńska.
Szpital Im. Biernackiego w Pa·
. blanlcacb - położnictwo i einemiasto i gmina Pakologia Szpital

łożnictwo

nicy

bląnlce.

położ
Szpital w Głownie miasto
nictwo i ginekologia gmina Głowno stryków oraz
gmina Nowosolna.
Bałuty o~ólna Chirurgia
Szplt.81 im .. Pa~teura (Wlgur~119).
Szpital im. Barlickiego (Kopciń
skiego 22) - codziennie dla przySzpital
chodni rejonowej nr 7.
(Zgierz.
Im. Skłodowskiej-Curie
dla przy35) Parzęczewska
chodni rejonowych nr nr 1. 2
3, S Szpital im. Marchlewskiego
. (Zgierz Dubois 17) - Ozorków.
Aleki;andrów Parzęczew. Górna
Szpital Im. J'onschera (Mtlionowa 14). Polesie - Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 62). SródSzpital Im. Pasteura ·
rhieścle (Wigury 19). Widzew - Szpital
im. Sonenberga (Pienlnt 30).

i

Chirurgia urazowa - !':zpltal Im
Sonenberga (P!entn:v 30)
- Szpital Im.
Neurochlruri?la
Sklodowskle1-Curie (Zgierz. Parzęczew><ka

35)

tm.
Szpital
LaryngoloRia
BarllrkfPl!O IKOP<'lń><klego ~)
Okulistyka - Szpital im. Skło<ZRlerz. Parze·
dowskie1-Curle
czew•ka 35)
Chirurgia ! laryngologia dzie- Szpital Im. Korczaka
cięca
(Armil Czerwonej 15).
szczękowo-twarzowa
Chirurgia
- Szpital Im Sklodowskle1-Curlt>
(Zgfer• PaneczeW"'ka 35)
TokAykolo?ia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Przychodnia
Wenerologie
Dermatologiczna• tZakątna 44).
NOCNA

POMOC LEKARSKA

- dla posz_c zególnych dzielnic czynna codziennie w godz od
20 do 6 tel. centralny 666-5~ w
Wo,lewódzkle.1 Stac.1i Pogotowia
Hatunkowego w Łodzi.
NOCNA POMOC
PIEL~GNIARSKĄ

- dla poszczególnych dzielnic
czynn11 codziennie w godz, od
20 do S:
Łódź-Bałuty - .zabiegł na mle1przyjęć Szpltaia
scu w izbie
na
zgło~zenla
Wolf
H.
im,
zabiegi w dpmu chorego. tel.

777-77:
, Łódź-Górna -

zabiegi na m!elSzpitaia
przyjęć
&zpltala Im. W! .
na
zglos7enla
Btt1dz!ńsklego
tel.
zabieRl w domu chorego
scu w Izbie
Im . Jomchera

•

40A-56

Lódż-Poles!e

zabiegi na mlescu w lzhie przyleć- Szpitala
Szpitala Im.
Im M Plroii;owa
na
zgłoszenia
Madurowicza
zable1tl w domu chorego, tel.
-

261-85.

. Łódt-Sródmle§cle - zabiegi na
miejscu w Izbie przy1e~ szpitala
Im L. Pastt>ura . z?.loszenla na
zabiegi w domu . chorego. tel.
864-11.

Lód±-Wldzew - zablel?I na mle1scu w Izbie przvle~ Szpitala
na
zi:iłoszenia
~onenberl!.a.
Im
w domu chore~o. tel.
z~l);„gi
864-1 l.

WOJEWÓDZKA STACJA
PÓGOTOWJA RATUNKOWEGO
W ŁODZI
ul. Slenklewtcza

a~

l37 tel. t9

OG0LNOŁ0DZK1

PUNKT INFORMACYJNY
plaeówek
pracy
dotyczący
sluzby zdrowia (czynny cala do·
bę we ws:zystkie dni tygodnia)
- tel. 615·19

r t r •••••••••1:•••"'.llt~··•••••••••• a r
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:wojsk lotini~ych, jak

ZANIM POWSTANIE FILM
Gdyby zopytać widzów opuszczających salę
kinową o nazwisko kierownika produkcji filmu,
który właśnie oglądali - ·prawie żaden z nich
nie potrafiłby go wyr;nienić. Tyl'J)czasem właśnie
od ljliego - owego dyrektora ·sezonowegq przedsiębiorstwa, którego szyldem jest· tutuł realizowanego filmu, zależy materialny· kształt tego, co ukazuje się no ekranie. Ale zanim powstanie film,
zdarzają się tak niezwykłe przypadki, niespodzianki, ,przygody, · że doświadczeni kierownicy
produkcji - - a takim jest Wilhelm . Hollender,
współpracujący już 17 lat z reżyserem Jerzym
Hoffmanem - mają co wspominać.

-

- Wszystko trzeba przewidzieć.
Kiedy w 1954 roku kręciliśmy . z
Andrzejem Munkiiem
•. Błękitny
Krzyż", jeszcze przed zimą przygotowaliśmy się do zdjęć, konstru_.
ując w
górach rodzaj
pod~tu.
który - m1gr0madz.~w.szy inieg miał DO zburzeniu spowodować lawinę.
Operatorem był Sergiusz
Sprudi.n - śmiały, odważny, znany z, brudnych zdjęć na morzu i
w górach. Nie chcfał się ubezpieczyć, mimo że stał nad przepaścią.
Nie pozw<>liłem· rMpocząć ułjęć.
W koneu przew,iązanego linami operatora • ubezpi~l! GoPR-·wcy.
a kamerę , przytwierdziliśmy do
jego t'amion. Kiedv przyszła lawi'na. jed1na z brył śrulegu dosięi(ła
operatora. Kamera wyleciała mu
z rą;k I poleciała w !Jl'Zepaść.
Spojrzeliśmy w dół. Na linach huśtał się operator ze zwisającą na
pasku kamerą. Były to
chwile
grozy. ale i nauc7lk:a dla zbyt
śmiałego opet'atO?'a.
Zdjęcia
próbne. Do próbnych
zdjęć do roli Oleńki w „Potopie''
stanęło kilkadziesiąt
kandydatek'.
Małgorz11ta Braunek
spodziewała
się
wtedy dziecka.
Zacz~l!śmy
Uljęcia nie obsadziwszy roli Oleń
ki.
W czasie zdjęć w Ko~iele Jasnogórskim Małgorzata Braunek iako
kolejna kandydatka przyjechała
dó Częstochowy. Gdy przed karne-

mówić te!
bez końca.
Łomniclci np.
wykazywał

Tadeusz
godne
poQ,ziwu samozaparcie przy realizacji „Pana• Wołodyjowskiego" i
„Potopu" .. Nie. umiał jeździć ko::ino i bał się koni. ale potrafił pokonać w sobie strach, Zeby .itrzymać linię i wchodzić bez trudu w
skórzany kostium, który nooił musiał przejść n•l emaJ olimpijskie
przygotowa,ilia - bie·g ał , skąkał i

uprawiał gimnas·tykę

prostu sypać z
był doskonały.

1t---:--------------------------

worka sadze. Efekt

Już nigdy nie pójdę do kina,
wyście Cygany. W
miejscowości
Łęc~na, .. na. I.ubels.zczy~n>ie,
~;zy
re~hza.:;11 f1~mu „Rok. p1i;rw~y . w
r'~yseru W1to!da L~s1ew1cza. 71!Ję
- c~a nocne .. Pozar w1atra.~a. Pozny

wyczynową

w tym czasie ,_ ruie wiem, jak
dzi&iaj, bo Tadzio nam mocM
przytył był jednym
z najl:?~
piej jeżdżących konno I fechtujących się akt01rów. Doszedł do tego olbrzym.im wysiłkiem, ale żeby zachować linię codmennie
ra1•10 igdł t"lko hiałv <<"Ir
oo·u i ial
czarną kawą. Stanłem się nie
spotykać go wtedy - był wściekły z głodu. Wiem. że było to z
jego strony bohaterstwo, ale do
końca realizacji „Potopu'', która
trwala pięć lat, wchodził bez trurą aJk,t orka
pojaJwiła tię w przy- diu w tein' sam kostium.
padkowym k~tiumie zaaleZionym
Auto. w kadrze. W filmie „P!l!n
w garderobie, źle dopasowanym,
polska
artyleria
zapiętym pod szyję, zdenerwowało Wołodyjowski"
to reżysera. Chcę widzieć ładną strzela w · kderuriku obozu tu~ec
cLziewczy·nę powi"'<lz 1 ał ~,zyję , kiego, trafiając. w skład amunicji.
dekolt, a n.ie źle dopasowany ko- NllSltępuje potętny wybuch. Seel

L1.stopad. Zil!f!nO Straż pozarna ro~

ciągnęła węze, a.le woda marz~1e
na łącz.ac.h. Ca~y czas b_ałem się,
0~1en. z w1afu'ak.a me rozprzestrzettuł się na okohczne._ strzechą
kryte
<;~0~1;uy.
"<~"..ze]
imi;:y

by

przyglądah S!I,!) ZII!arZ;n.ięc1. ~udz~e.
Gdy ran? konczyliśm:y zd1ęc1a! Je:.
den .z nich. po~c~oo:z1 do mmi;. 1
mów~: „pame iuz nigdy nie PO/d~
do .kllll!l, w:yśc1e Cyga,ny. pg1en
palił saę tak1 sti:~.sznv„ a ~1atr:ik
Jaik s~~ł" ta:~ stoi . Nie w1ed-z1~ł
oczyw;sc1e. ze cala k?nstr,ukcJa
była izolowana substancią i;i·1 epalną, a płomE:łY tylko ~prybnte poch01Wa1ne ~akuły nasycone . benzyną. I to one dawaly w.n f11m01Wy
efekt.

Nótowal: JERzy PAWLAS

Trwa karnawai. W!etu z nas będzie czas zabaw spędzało na licznych balach, prywatkach. Dla. tych, którzy :zdecydują s!ę spę
go przed telewizorem,
przygotowano .wiele interesujących
propozycji.,.
Telewidzowie będą mieli wtęc okazję spotkać • się
z najwybitniejszym! aktorami naszych scen. Jednym z takich obfitujących w znakomitości spektakit będzie, przygotowany na czas
karnawaw „Walc"', w którym zobaczymy m . in. Irenę Kwlatkow. '
ską, Magdalenę Zawadzką, Wtesiawa Golasa I Krzysztofa · Litwina.
N/z: Wiesław Golas t Magdatena Zawadzka w „Walcu".
·
CAF - C . Soko!owskt
dzić

W TEATRZE MUZYCZNYM

OpowieśC oluźnym pantofelko
V

Marny okres karnawałowych za- Błaszczyk sprawując kierownictwo
ba.w, warto więc paniom przypom- muzyczne czuwał. by ową czytelnieć, iż zgubienie buta
balu ność , aikcj~ wsipierało brzmie.n.ie
nieko111~e-cznie musi
być
jedynie muzyki, a Barbara Michiewiczstratą i powodem do zmartwieli. Szrajber postarała się by dekoraTym, które w to wątpią radzimy cja i kostium oddały trafnie i to,
wziąć dzieci własne lub też za- co w tej opowieści realistyczne i
przyjaźnione i wybrać się do Te- to, co wzięte ze świata fantazji.
atru Muzycznego Będą tam miaO resztę zadbali artyści wystę
ły okazję obejrzeć pouczającą hipujący
A więc: Teresa
storię o półsierotce,
jej macosze Mulawa naw scenie.
roli tytułowej śpiewa
i dwóch przyrodnich siostrach oraz jąco zmierzająca
o jednym królewiczu i jednym łowemu szczęściu ku swemu finaIrena Harasimpantofelku balowym, Historię. w - Macocha
doskonale rozumieją
której - jak to w baikuch by- ca ' konkurencyjne
prawa matrywa · sprawiedliwość
triumfuje, monialnego r;ynku, walcząca
zażar
w tym wypadku finalizując się nie cie
o . szczęscie swych niezbyt
tylko pozyskaniem atrakcyjneg9 ">ięknych
(owych niewdzięcznych
małżonka, ale i co w dzisiej- dla kobiet ról podJjęły się Kryszych czasach jest o wiele istot- styna Koncza.k,
i Jła.nna Matyskieniejsze - odzyskaniem wygudnego
wicz)
córek.
Ursiula
Kubicai eleganckiego obuwia.
S-ebzda pojawiła się jako Królowa
Po tym, co zostało tu napisa- Wichrów, by wspomóc, biedną siene nikt już chyba ,z , czytających ,rotkę. Anna Gajewska jako Swatnie- m'a wątpliwości, że celem pl"D- "ka starała się ' p()krzyżować szyki
ponowanej ·przez nas \~izyty w T~ wszystkim pretendentkom, do koatrze Muzycznym jest zacbęcenie rony wieńczącej skronie . M:ie'czydo obejrzenia „Kopciuszka". Obej- sława Laby
Królewicza. Zbirzenia · i posłuchania, poniewaź Sta- gniew Waloch l?Ył /;mieszńyrn Krónisław Gerstenkorn komJi!ozytor lem, zaś Janusz Duński, Danuta
i Irena Gerstenł<orn autorka Gaura-Dembek, Ireneusz A. Pie·
libretta stworzyli wersję .11uzyc1- tras i Zdzisław Jurek wcielili się
ną tej jednej z najpopularniej- w zabawnych dworaków i znajoszych bajek.
mych główn;ch h.> 1ia~erów.
Przedstawienie wyre~y<;erował i
Nic tedy dziwnego, że zadowQrchoreograficznie opracował Wło- leni mogą być wszyscy widz:>wię
dzimierz Traczewski w spo<;ób bar- oglądający tę prościutko i z wdzię
dzo czytelny 'Oawet dla najmłod- !dem przedstawioną bajkę
Najszego widza, trafnie podkreślając młodsi - mając okazję spotkania
najważniejsze momenty dramatur- się ze i:wymi ulubionymi bobategii
bajkowej fabuły. Tadeusz rami. Ich mamy i starsze siostry

na

stium. Co mow1ąc rozE!t'wał suknię, która . spadając odsłoniła kobiece wdziękd kandydatki do roll
Oleńki. Widz~c to, przerueni zakonnicy r<>zp1erzchh się. tl)liko poniekt6rzy zerkali ciekawie' zza filarów. Jest to chyba jedyna na
świecie
aktorka; której zdjęcia
próbne odbywały się w tak nie-

na było długo i precyzyJnae przygotowywana. Abstrahując od kosztów I trudów organizacji takiej
sceny, nie che.leliśmy jej powtarzać ze względu
na bezpieczeń
stwo. Pomyślellśmy więc o wszyst•
kim. Zamknięto szOt!ę Warszawa
- Kraków, ostrzeŻ<>no okolicznych
rolników pracujących na polach.
zwykłej , ~cenerU.
Nagle, w czasie ujęcia jeden z saO przygotowaniach do roli w mochodów tit'znego taboru wojskofilmie. czyn o diecie-cud, można wego rusza. Tego !!!ie mogliśmy
przewidzieć, że ktoś
z własnego
Il!' . ' 1 ll.1 !' 1 1111 ! I! li li I Il ! I I Il Il IJ ! 1! 1 1 ! : .... ' " .. ' ; ll l ~ 1l '. l1 ! I J !1111.lll li li Il I 111 transportu
ruszy.
Wszystkich
wcześn>iej przeszkoliliśmy
Na filmie. w dalekim pła.nie można
więc zobaczyć jadący
samochód.
Niektórzy w1dzowie · oglądali mm
U'WUkrO{njp ;.,,.bv Z<'lha<'cVf <9,m<>·
chód na XVII-wiecznym polu bttwy.
,
~

.zrobić taki

płonący samolot. Wszystkie pomysłY. były ryzykowne
dla · pilota.
W końcu ktoś wymyślił, żeby po

0

Paul McCartney - jeden z czwórki pamiętnego Żel!Połu The Beatles" - dał ko~cert z irupą Winge w swojej dawnej szkole Liverpool
Institute. Na zdjęciu
w otoczeniu dawnyc_h nauczycleU l nowych
wychowanków szkoły.
H

CAF"'.'" AP

Najprostszy pomysł bywa czasem
najbardziej skuteczny. W
telewizyjnej
wersjd filmu „Do
krwi ostatniej", w jednej z bitew
b terze tak.ż„ udział 1otn1ct.wo. 2 zestrzelone
samoloty spadają na
ziemię. Normalnie filmuje s.ię takie scooy na makietach w wytwórniach c-zeskicb. bądź radzieckich. Jest to jednak długotrw~le
i kO!Sztowne · przedsięwzięcie. Postanowiliśmy zrobić te sami
Jak
jednak pokazać palący się ~amo
lot? Z tyn:i mieliśmy największe
kłopot;r. świeca dymna. która miała „robić'• płonący
samolot, moeła go 1>9wiem
podpalić.
Reszta
już była prosta.
samolot pi·k~je
na wzniesiende I znika za nim. a
po chwiJ.i ukazuje się wybuch
RadziLiflmy się więc fachowców

„Młodego

worszowiokoK:."

JERZY JARNIEWICZ - ur. w 1958 r, w Łowiczu. Student
filologii' angielskiej.
Publikował m. in. w „Do Rzeczy"
„Motywach", „Odgłosach", Polskim Radiu. Członek
„Wiadukt" pny ZŁ ZSMP.

Czesław PetelS-Oy reżyse
„Młodego warszawiaka dzłeń

Ewa i
rują

urodzin"; film, do którego scenariusz na podstawie własnej książ
ki pod tym samym tytułem napisał Jerzy Stef&n Stawiński. Operatorem jest Jacek Stachrewski,
scenografem Andrzej Bo.recki, muzykę skomponuje , Jerzy , Maksymiuk. Główną rolę era Piotr Lysłak, w pozostalyr.b
rolach ~oba
ezymy Andneja Łapickiego, Gabrielę Kownacką, Jolantę Gruszuk
l Hankę Skarżankę.

w czasie wojny trzydziestoletniej
chowaliśmy się po zgliszczach
że nas znajdą
żołdacy Wallensteina

zyskując

-

przydatne w okresie
Ojwycho-

karnawałowym . doświadczenie.

cowie

zaś

i starsi bracia -

dząc ze świadomością,
że każdy
komu miła wolność powinien się
solidnie zastanowić nim podniesie
zgubę nawet najpiękniejszej nieznajomej.

JERzy

BĄBOL

Polecamy najnowsze· pozycje z
zakresu literatury . społeczoo-p0li
tyczneJ przy pumi nając -ównocześnie, .iż największy· wybór
wydawmctw z tej dziedz.Jny "feruje
w U>dzi księgarnia „ Współczesna"
(al. Kościuszki 106/116):
K. , .Marks ..Pisma
wybrane,
CUow1ek i socjalizm", PWN;
H . Mreła „Metody badania
pracy", PWE;
.
St. Kuziński
,,'Polska na gospodarczej mapie ś.wiata". PWE;
O. Borisow, B.
Koł06kow
„Stosunki radzieck~hiń&kie 19.\5
-1978", KiW;
.
,
B. Rasimowicz - „Ochrona pracy w pytaniach i od.pdwiedziach"
CRZZ·
·
. A. Baczurio - „Metody ekonO.:
miczne w planowaniu i zarządza
niu". KiW
I. Frołow ~ „Postęp nawki a
przyszłość człowieka", WP
Wł . Krajewski „Zjednocz.o::ie
Królestwo Wielkaej Brytanii i Irlandii Północnej", KA W
J. Lewąndo;gvski - „Zarys prawa dla ekonomistów", PWN:
„Leksykon wiedzy wojskowej'',
Z. Kuksewlcz - „Zarys filozofii
średniowiec:z:nej". PWN;
J. Bogusa;, Z. Kosyrz - „Kszfattowanil postaw patriotyczno-obron
nych młodzieży" WP;
W. Ilczuk - .,An aliza wartości
sposób na postęp", PWE;
R'. Wapiński - „Władysław Sikors.ki", WP;

o on"ca
kulturalne
,

Krystian Zimerman otrzymał napubliczności holenderskiej za
z nagraniami l4 walców Chopina1 "płyta pobiła rekordy popularności: sprzedano jej ,tuż setki tysję
cy egzemplarzy i wciąz jest posz'U-

w strachu

grodę·

podczas wielkiego polowania
się w piwnicach
że nas znajda
nadludzie z krainy goethego

kiwana~

płytę

ljkrywaliśl)ly

w obawie

korytarze

..

•·

•

•

W Wiedniu trwał tydzień filmów
polskich, obejmujący nowe pozyc,ie
fabularne, zrealizowane przez poi•
skich twórców.

N/z: scena z łapanki ulicznej.
CAF - Rozmysłowicz

•

Nakładem

dzts!ejszym
świecie coraz

211dyszanym
więcej

czyn.
noścl wykonujq za nas ma·
szyny, aut'>matu ·1 urzqdzenl4. Jesteśmy z tego dumni, nie
wyobra:!:amy nawet •obie, :!:e mogtoby byĆ' inaczej.
Równie:!: w
dziedzinie zaspokajania potrzeb
ducha
króluje
wszechwladnle
technika i automatyzacja. Radio,
telewizja, taśma, plyta - oto naaze informatory, nasza wiedza ł
rozrywka. Również naszych dzteel. Ma.1q one w ka:tdym z tych
mediów zarezerwowaną dta siebie
.porcję programu, z czego wazyscy sq zadowoleni. A zwłaszcza
rodzice.
Czym więc bawłly .tlę ł czego
sluchały przed zaśnięciem dzieci, zanim wynaleziono telewizję
I „dobranockę"? Słuchaly bajek,
opowieści, pra,wdzlwych I zmyślo
nych, przekazywanych im prze:r
matki, nfante, a tak:!:e osoby obdarzone szczególnym darem . opowiadania, wokót których zawsze
.gromadztta się zMłuchana gromadka.

ł

DZI'ENNltK. PQPULARNY n.r 2 (8'70)

Idąc tym tropem, Jt początku
mata, a z czasem coraz liczniejsza grupa młodych nowojorczyków utworzyła zespół. zawodowych „opowiadaczy". Chcieli oni
w ten sposób
.przekonać I siebie, i Innych. :!:e ta archaiczna
dziś
forma przekazywanta najmlodszym wiedzy o świecie
I
dostarczanilł'" im 1'ozrywkl nie
jest goTsza od form współczes
nych, ąerwowanych przez środki
masowego przekazu.

dzieci, chocla:!: odbywają Ś!ę czę
sto w

godzinach, w których telewtzja emituje • swoje najtepsze
pr,ogramy
dla dziecł
najmłod
szych . Szczegótną s!awę zdobył
niewidomy nowojorczyk, Robe.rt
Rodriguez, nazywany ,,'amerykańskim Homerem".
.
Inna · grupa miodych tudzł zajmuje
się
wygrzebywaniem ze
starych ksiątek t Innych tródel
zapomnianych dziś baśni, sag ł
opowiadań
na utyt8k kolegów

Renesans
„opowłada.Cz!!''
(story tetlers)
odnieśn prawdziwy
sukces. Ich

utrzymane w starym stylu, nierzadko wzbogacane odpowledn\mi rekwtzytaml ł strojami wystę

py,

przyciągają

codziennie

tłtłmY

żyWego

występujących

przed

dzteclęcym

audytorium.
Niektórzy :r opowiadających otrzymują za swe występu wynagrodzenie, ale są I tacy, którzy
odwtedzajg moty, czytelnie, szpł-

tate 'c zy sanatorta, czyn!qc ·to wytqcznte w Imię „odrodzenia straconej sztuki". W btetącym roku
same tytko szkoły w Nowym Jorku odw!edztlo ponad 150 arty.
stów żywego siowa.
ntuzjaśct

od1'adzającej się
ją doskonalą
uczestnicząc w specjatnych
semlnarłac h poświęconych nauce

s;tukl · stale

techntkt opowiadania. Jednym z

slowa
uznanych
wykładowców w tej
dziedzinie feąt prof. Spencer
Shaw z Uniwersytetu
w
W4"
szyngtonte. „Opowiadania pokazują
dzlectom, jak funkcjonufe
iwłat ł Jakie zajmuiemu w nim

mówł prof. Shaw.
one :zjawiska przy1'ody, pojęcta takie ;ak tycte t
śmierć, dobr" I zło.
Ta fo1'ma ·,
przekazu .., nauki funkcjonowała
przez slłttecta t .ńD!etnle spełnia
ła swoją rotę. Myślę, te I dzt§
nte warto z niej T"ezygnować.
Dzieci poszukują łnfoT"macjl . . Cala sztuka to przekazanie tch w
najbardziej odpowiadającej dZie·
cłom formie _ a więc w
formie
zabawy, która ma I tę zaletę, te
przyspiesza proces nauczania. z
doświadczeń na1zych wynika, :l:e
:!:ywy kontakt z opowiadającym ł
wspóluczestntctwo są dla wlęk

miej&ce"

-

„Wyjaśnta1ą

szo§ct
nich

dztecł

wa:l;n!ejsze,

T'Obią

na

większe
wratente. n!:!: na
pr;yklad oglądanie telewizji. Nasze eadanle polega zaś na tym,
by uprawtanq 1J1:Zez nas formę
edukacji najmłodszych jak naf. bardziej uatrakcyjnić t nadać
jej artystyczne kształty".

MAREK BIERUT

wileńskiego
wydaw„Mokslas" ukazał się słownik

nictwa
polsko-litewski, który liczy 70 tys.

słów; to samo wydawnictwo
wypuściło faksymilowe
wydanie najstarszego słownika polsko-litewskie-

go z

1620

roku,

•

• •

„Dodger Theatre" w Nowvm Jorku przedstawił na scenie Brooklyń
skiej Akademii Muzycznej .• Emig~an
tów" Sławomira Mrożka.

• • •
„Polaty odbudowali Zamek Królewski w Warszawie kamień po kamieniu" - tak brzmi tytuł obszernej korespondencji Johna Darntona,
zamieszczonej w „New 'York Time-

sie".

• • •
W Strasburgu trwały „Tygodnie
polskie"; program imprezy obejmował występy pols!<ich oraz polonijnych zespołów . ludowych. ekspozycję
malarską I plakatu
polskiego.
poka.zy polskich . filmów i koncerty
polskich pieśrl I kolęd.

n·~••

10xpol00000zł@70xpo5000.zł
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do produk- ANTENY kolor; UKF. Tel. ZAMIENIĘ telefon centrana
PRACOWNICĘ
lokalu
POSZUKUJĘ
sy••
'
nadwozie
SPRZEDAM
Wojtka.wska,
~~~~~~~~'-~~~~~
32708 g 11 6 na &1.
błyskawicz 409-09, Wolniak"
cji zamków
reny 105" (1978) po wypad- , pracownię bieJ.!źniarskq na
Wielkopolska 84 m. 4.
zarencistę
nych i
ku. Równikowa 12 m. 1. terenie Lodzi, Andrzejewa,
' 3M'79 g
szyje
zasłony
FIRANY,
trudnię. Tel. 758-36.
33346 g A.ndorespola, Justynowa. Opo 15.
d ekorator
zawleSZil
I
Pio33491 g
ferty „33331" Prasa,
SAMOCHODOWEG O
{;3-60-56.
tel.
Bauer,
wnętrz,
FABRYKA
96.
trkowska
boazerie
.
NOWOCZESNE
33450 g z drewna do przedpokoju,
pRZYJMĘ chałupnictwo spodni.
może by ć szycie
POI\UESZCZENIA o pow.
łazlenk-l, szyldy, wizytówOferty .,33594" Prasa. Plo- ELEKTROMECHANICZN E
50 m. l 9-0 m światło, siki w metalu poleca Praul. Przybyszewskiego nr 99
niewygodne- cownia Plastycz,na Edmund
powiększanie
H"kowska 96.
ła.. woda, oddam w dzierdopasowy- Ilnicki, Limanowskiego 14.
go obuwia poszuku j e żawę. Tel. 758-04.
MALŻE~STWO
PRZETARG NIEOGRANICZONY
ana.tomicznej
przyjmie wanie
do
MAŁżE!Q"STWO
3.1508 g
Tel. 53-12-35
mleszka.n ia.
33"341 g
samochodu:
na
(szycie budowy stopy z uwzględ
chałupniczą
pracę
33S<i-O g
po 18.
.bolącyclł,
PraOferty .• 33647"
nieniem miejsc
tet);
WYNAJMĘ lub kupię ga• zakład
otwarty
NOWO
Samochód Syrena - 105 L, podwozie nr 378699,
u- krawiecki . poszukuje stana)'nowocześniejszymi
sa. Piotrkowska 96.
ul. LlmaCUDZOZIEMIEC poszullcu- raż ·W okolicy M0okrej.
33493 I[
rzadzeniaml RFN! Facho- łych odbiorców konfekcjoi
Onows-kiego ~
~
budowy 1977, przebieg
ń:r 351113,
je M-3 z telefonem
.
poszerzanie,
zwężanie,
we·
~o„
dziecinnej do lat 7. KuGór- ferty „3-3617" Prasa,
(Sródmieście,
bloki
~ na,
chałupniczą (duPRACĘ
Wszy- socińskiego 9~5 (od 1&skracanie cholew.
21.677 km, zużycie 35 proc., cena wywoławcza
trkowska 96.
~
Dąbr-0wa). Oferty
do wanle zamków bly „kawicz- 19), Toma szewska.
opiekunkę
ży loltal)
Piotrkow3'29J9:' Prasa,
64.350
przyjmę. Ofer- nych dziecka wiasnych, powieGARAŻU na terenie · Lo3:v.ł95 g
~'ka 96.
Ofe•rty
poszukuję.
ty .. 33388" Prasa. Piotrkow rzonych. KLINIKA OBU·azot w dniu 22 styom:iia 1980 r.
Przetiarg
96,
ska
25.
Gdar1ska
WIA
Piotrkowska
Prasa,
„33621"
Wro
M-ł
zam-ienlę
tapeto·w a33067 g MALOWANIE,
~ PILNIE
96
o godz. 11 w FOS „Pol1no", ul. Przybyszewskiego 99.
~
gwara.ncja, mistrz
nle cław - centrum na Lódż. __·- - - - - - - - - OPIEKUNKI troskllweJ c!o
391-59.
Tel.
Ziellński.
~
wpłacą
któr"'
osoby,
udział
brać
mogą
poszuku
2-letnlego chłopca
~
GARAŻU poszu·kuję . OferTel. 711-76 po 16.
KOŻUCHY, futra kataku336138 g
połu
Tel. '777-88. po
ję.
Piotrty „33084" Prasa,
inne czyścimy,
I
waid1um do kasy FOS „PoltP1o~' .w wysokości 10 proc.
NIE umebl-0wane M-2 l·U b kowska 96.
33654 g · lowe
dniu.
trocinach. SKÓRY nutril
w
farbujemy
.
wyprawa
kilka
na
poszukuję
~
M·3
21 styomia 1980 r.
ceny wywoławczej do
~·
Hu.tora i strzyżenie (na poczeka33113 g
do Krótkie termllily.
478-86.
POTRZEBNA pomoc
33100 g niu) 12. Lipiński.
~ la.t, tel.
wykonuje Zakład
godz. od 11.45 do 14.
dziecka. Grabieniec 7 m.
Usługowy. Piotrowslci. (Doul,
MIESZKANIE :1.5 m
15 blok 257 (Teofilów).
21
w
mo:ima
potrącenia jazd tramwajem 4ł. przyW.w. pojam
SWIADKOW
Dubois
33542 g
Rudzka 20 m ul.
„~'lata
mężczy;my.., przez
stanek Romanów), godz.
star'e budowni.ctw-0
od 10 do 14 w
1980 1ioku w
1979 r. 12-17.
~6S8 g
grudn1a
3
p"
1.25
zamienię na pokój, kuchdo 2-letnlego
OPIEKUNJ{A
cheHISTORIA, prawo,
FOS - „Polmo" Łódź, ul. Kilińskli.ego 121.
~·
częściowe wygody,
nię dziecka. w godz. _7-15 po- godz. 16-17 na zWrdzewlekonza~
o
ę
pros
·
korepetycje.
terakotę
C
l
biologia.
wschód
mia„
GLAZURĘ
d21ielnica Chojny
Łódź-Wi
trzebna zaraz.
. ~ -chętni-e
Pr!Zedsiębiorstwo mstrzega sobie prawo odstąplie~
takt. Smetany 6 m. 7.
kladam z materiałów poGórna . Tel. W-67-28 po egzaminy wstępne. Kosiń
Gorkiego 93 - 18.
dzew,
3ll57 g wierzonych .
grzecznośdowy
Skonlecz.n y,
ska. tel.
~
przyczyn. POds.t awa:
IS.
33499 g
.od przetargu
~
653-03 po 16.
Sta11ngradu 47
Obrońców
14 lnViet33626-g
korn':111ikacji z
POSIADAM „Fiata 125 p". m. 41.
spółdzielcze
M-3
ŁóDż,
po- gotówkę,
POMOC do dziecka
fizyka.
MATEMATYK.A,
kwałiflkacje w
~ zamienię pil.nie na podo- elektronika
1972
~
trzel:>na, Ln.iana 14 m. 28 zakresie buklecia·r skrm; o- PANI Anna Kochanowska
Stasiak.
mgr
Kielce. Oferty bne ·po 18.
czekuję propozycj1. Ofe·r ty
proszona o kontakt pod nr
Piotrkow- Piotrkowska 66 m. 32•.'
3'31165"' Prasa
33425 g
'
. "332ti6'' Prasa, Piotrkow- tel. 652-54. (Oferta „31952"}.
~'ka 96.
studo
PRZYGOTOWUJĘ
oraz
Maklna
9g
96.
PLAUBEL
ska
sprzegrającą
SZAFĘ
"
architektonicznych
diów
Oferty
kuplę.
dam. Pianino kuplę. ozor- Leica
CUDZOZIEMIEC z rOdziną (rysunek. historia
.,l:(
..
arch
;>~~~~~~~~:tR:l~~~~~~~
~,..v~v~~~~~~-1>""";:PiotrkowsPrasa
ków. tel. 18-11-34. 33359 g .• 31145„.
poszukµje M-3 lUb M-4 z j. francuski). te-aria, koreka. 96.
żu- kty.
rejon
telefonem mgr.
konwęrsacje...
ODSTĄPIĘ kiosk warzywTel. inż. arch. P. Tomaszewski
bardzia. Teofilowa.
ny w śródmieściu. Oferty PlANINA stroi, naprawia.
wlecz-0lub
rano
&1-65-87,
46
ul. Lorentza 1 b m.
SPRZEDAM plac 2300 m .,3336S„, Prasa. Piotrkow- ocenia. · wypotycza. transgrudnia w taksówce
23
~1'77 g
rem. ·
33207 lt
(wieczorem).
przeleport. Instytucje
/
kw. z budynkami gospo- ska 96
„Fiat 125'" brązowo-czeko
wem. Grochowska, Piramo·
Starowa Góra ·
darczymi.
kurs Zgierz la.doweJ.
fizyka
POSZUKUJĘ M-i na rok. MATEMATYKA,
33432 g FUTRO łapki karakułowe, wicza 10. tel. 376-21.
centralna 50.
zoŁódź, ul. Inflancka,
KSZTAŁTOWANłA
33670 g
.::..:.:::..:.._:._ _ _ _ _ _ _ _ marynarkę męską z11;mszo•
Płatne z gory 'l el. 479-U. mgr Niepokojczyckl 733-20 .
sta~ilem saszetkę z dokusprze33106 g
okazyjnie
wą piętrowy nowy.
DOMEK
ŚRODOWISKA
mentami i pieniędzmi służ
POKO.J z kuchnią w blowykończony dam. Franciszkańska 133 a
kompletnie
Uczciwego zna•
bowymi.
jtach kupię. Oferty z ce- MATEMATYKA.
3343!1 g
Balcer(pól bllź.niak), garat plac - 4.
za
zwrot
o
proszę
lazcę
Nauk
Biologii
l:>iotr- kowa. tel. 852-65.
na Wydziale
ną „33213" Prasa,
sprze358 m w Lodzi bardzo wysokim wynagrokowska 96.
dam. Oferty . .!13539". Pra- KAŻDĄ Ilość glazury hi·
Łódzkieg0
Uniwersytetu
Ziemi
o
dokuadres
na
dzeniem
unłebieslrn-blałel
szpańskiej
MATEMATYKA
sa. Piotrkowska 96.
33661 g
mentów.
ZAMIENIĘ pokój, kudi.n1a
kupię. Tel. 795-34.
studentom. Tel.
czniom,
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33614 g
W rozliczeniu
zagubio- kupię.
UNIEWAŻNIAM
i wypożyczysz:
materiału
na
dydaktyczne
Zajęcia
r.
1980
nia
33433 g
. ną pieczątkę p brzmieniu:
·Za- PIERSCIONEK markiza z chowska 29.
„Fiat 12:5 p" nowy . Oferty
Orich-Nowakowska
przyjmę.
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CZWARTEK. 3 STYCZNIA
PROGRAM I

12..oS z kraju

Rolnej (!.). 12.23 Chwila muzyki (Ł).
12.25 Giełda płyt, 13.00 12 lekcja ję
zyka hiszpańskiego. 13.15 Muzyka.
13.20 Sluch. dla kl. 3-4 __ Czuk
i Hek", 13.45 Tu Studio Stereo. 15.00
Wiad. 15.05 ,,Sprawa Mentena" odc. 1 dokumentalnego serialu radiowego. 16.00 Wlad. 16.05 Nauka
I technika w krajach -socjalistycznych. -16.25 14 lekcja języka nie•
mieckiego. 16.40 Aktualności dnia
(Ł). 16.55 „Cleń twego uśmiechu'.' koncert piosenek (Ł). 17.15 Przed
koncertem w filharmonii - Inf. M.
Hoffmann (Ł). 17.30 ,,Czy znasz starą baśń o Kopciuszku" recenzja
z. Gzem (Ł). 17.40 .• Nie kupię dzię•
ciom sanek" - koncert rozrywkowy (Ł). 18.00 Reporterski klakson mag. motoryzacyjny B. Szurgota (Ł).
18.15
„Żyj
kolorowo" - - recital
Ewy Bem (Ł). 18.25 Postawy i wzory. 18.45 Sekrety listów... 19.00 Za
co nas cenią? 19.15 24 lekcja języ
ka rosy jsklego. 19.30 Polska Orkiestra Kameralna na płytach EMI.
20.25 Nowe nagrania radiowe. 21_05
Miniatury K. Szostek-RadkoweJ. 22.05
M. Gllnka - Fantazja h-moll. 22.15
Czego oczekujemy od nauki.
22.35
Radiowo-Tv Szkola średnia dla Pracujących Metodyka. 22.50 F. Liszt
I walc Fis-dur 112.55 Wiad.

1 ze świata. 12.23 Mozaika polskich meloc!ll. 12.45 Rolniczy
kwadrans.
13.00
Komunikat
Wolność prasy
energetyczny. 13.01 Marszem przez
I
Polskę. 13.20 Zespół Kazimierza Janicza. 13.40 Kącik melomana - K .
Międzynarodowy hlstylbut Pl"aSy lcich źródeł tnforimacjd, jednakże komisjami, powcłyrwainymi przez te
Kurpit'lski.
14.00 Studio ~Garna"
(IPI) ~uhlikował dorocz111e &pra- czy:tamy w sprawoz;dani11 IPI o~ainieacje, ~uszą
pamiętać, ż.e
14.20 Studio Relaks. 14.25 Studio
wozdal!lie dotyczące wairu.nków pra wszyscy, którzy ma.Ją
zawo- „mestety
w.ię'kszość
członlków
„Gama". 15.00 Wlad. 15.05 Koresponcy dzien111Jikarzy w roku 1979 na dowo do c-zynieniia z organiz.acjamj UNESCO i ONZ, lllie ro-z.u.mie oo
dencja z zagranicy. 15.10 studio
Zachodzie. Siedemnastu dizieinniika- taik·imi, jak UNESCO I z ró:imym-i oz,nacza pojęcie - wolność prasy".
„Gama". 15.55 Człowiek I środowi
r -z y straciło życie, 6~ gaze-t i czasko. 16.00 Tu Jedynka. 18.25 Nie
tylko dla kierowców. ·18.33 Koncert
sopism został'O za.k.a..<an~h, bądź
życzeń.
19.00 Dziennik wieczorny.
zawięszonych. Sprawoo:dailli•e
po19.15 Gwiazdy naszych estrad. 19.40
łwiatpwy"
święca w~ele uwagi s-zczegółnie zaK>!rnavrałowe
rytmy Kuby. 20.0o
bójstW'U wydawcy. wv~hodzącego w
Wiad. 20.05 Reportaż na zamówienie.
Staimbule dziellJlliika ,,Millet", Al>di
~!'ancuskd przem~ samochodo- \ n~h .poj~.zdów, t.j. praw·ie 4 _proc.
20.20 Popularne nagrania wybranych
lpekci, byłego wiiceprzewodn,iczą wy skończył rok rekordowym WY· w,1ęceJ ruiz w 1978 r . Z tego wywokalistów. 21.00 Wiad. 21.05 Kronika Spor,towa. 21.15 Przeboje Z rntercego IPI. Został '.l<ll zamordowa,ny·
studia. 22.00 z kra.lu l ze świata.
nLki,em: 3:230 tj'5. WY\Prodiukoiwa- eks.pootowamo 1.700 tj'5. samocho·
prr.Ile-z pra;w.icowych Elkst.reimistów.
22.20 Tu radio kierowców. 22.23 Bia"
dów. Obecnie diwa najwięiksze po_orientalne propozycje w modzie iystok na muzycznej antenie, 23.00
Spra•wozdanie La.Wiera m. lin. k·ate'llltaity „Peugeot- Ci•toroon" i
zna- wieczorowej,
Wita wa~ 'Polska,
talog prz~z,kód i zakłóceń w pracy
CAF - Keystone
1jonaJ.izowa:ny „Renaiult'' zad-mu-ją
dzien11ik.ąrzy. Pisze s ię o 13 wyPROGRAM ll
czołowe mi.ej,sca na UL§cie ~ra.ncus
11.30 Wlad. 11.35 Radiowa Poradnia
padkach ll<Życia przemocy . wobec
Rodzinna.
11.40
Muzyka spod · strzekdch eki;;ipo.l'terów. Jest to tym bardzien.ndka.rzy, ponad 30 aire.;ztach,
Mesjasz„.
chy,
11.55
Komunikat
Instytutu
28 wyda•l eniach, 25 wyrokach wię
dzl-e-j znamieillJle, że mijający rok
W szkołach tdmudystycZ111yc-h w Łączności. 12.05 Od miniatury do
z.leniia.
Próbowaillo
wywierać
uwertury,
12.~5
Fr.
Schubert
- ITI
obfiito<wał w iLStotne w-yda!rzenia w Izraelu podaje AFP - naira.sta
TELEWIZJA
wpływ na pracę dzieminiikarzy, giroSymfonia D-dur. 12.55 Muzyk.a. 13.00
przem)"śle
saimoch<>dowym
·zac>bopodniecenie
wokół
sprawy
„równoLudzie ze społecznym mandatem.
żąc im śmie<rdą , represjami wobec
PROGRAM I
.
czesnych snów na temat końca 13.10' Giuseppe dl ·Stefano śpiewa
rodJzim, rewizia.mi, 1)0U"Wan•i am4 iit.p.
du I rozpoc:tą1 wyścig L11westycji, świ·ata", o któ.rych · opow-i edzie-li
włoskie arie operowe.
13.30 Wiad.
.Język _ polski,
6 .oo - TTR. RTSS Z·Właszcza w mamach Zjednoczo- trzej najwy'butniej& rabiml izrael- 13.36 Ze wsi l o wsi. 13.51 śpiewają sem.
3. 6.30 TTR. RTSS histoZrzeszaj-ący około 2 tJl'I. wr<;a wnych, <tla pn,ygotowamia m00ełu sicy: rabiin Hałlbeirstamim,
raibi'n , .W'rocławskle Skowronki Radiowe" . rla, sem. 3. 11.05 Dla szkól: histo- ców i dzienn•ika.rzy z pooad
60
14.10 O zdrowiu dla zdrowia. 14.25 rla, -kl. 6 w
obronie
ojczyzny,
Abu
Chaoora
oraiz
rabi·n
Mordekra,jów Międ:zyinarodowy Instyitu.t
z daiwn.a oczekjwa.nego ,,saimocho· chaj Szaa-rabL Wedle snów, któ- Muzyka Haydna. 15.20 Popołudnie 12.00 Nauka o człowieku, kl. 8 Prasy, stiwierdza w swym r0C2nym
du świa.toWeg'o" w latach osiem- rych treść pod<i.no do public-z.niej dziewcząt l chłopców. 16.00 Piosenki Przemiana lflaterii. 13.25 TTR. RTSS
Janusza Szczepkowskiego. 1ą . 1Q Mu- - język polski sem. t. 14.00 TTR;
sprawoo:da·nLu, że śwra.t ~ie s.~l. się
dzlesi.ąitych. W tych wie1'1dch ma.- wia9.omości i które nie i;.ą demen- zyka polska XX wlek'll. 16.40 „sza- RTSS
- blologH1 „ sem. 1. 15.30 Dedla dziennikarrzy
bez.p1ecZIUe1szy
newrach,
w
których
dla
przytowane,
w
pew-nej
rodziinie
żydów
tan" - opow. Lwa Tołstoja.
17.00 cyzje piętnastolatków (kolor). 16.-00
po przyijęciu deklairacji UNESCO
ma•rokańskich narodził się Mesjasz. Impresje
jazzowe.
17.20
Nim
się
ObiektyW.
16.20 Dziennik (kolor).
w spra•wie środków przekazu, w
kład.u - „Fiat" I „Vol.kswagen" Za.poiwiooział on zbliżanie się koń- książka ukaże. 17.40 ,.To nie mo,le. 16.30 Czwartek TDC oraz film Tv
Listopadzie 1978 . r. Ti:udn~
jest
to
nasze"
reportat.
18.00
StołeczAngielskiej „Sprawa Jimmiego" inwesitują w Braizylii, Francji 11<ie ca świata. Spra-wa jest prizedmiotraktować tę dek.laracJę- ;.alko poaktualności muzyczne. 18.25 Ple- odc. 4 - pt. ,.Przynieś gazetę Floss"
wyipada widać ~le, sikoro amery- tern komentarzy specjalistów
w ne
biscyt Studia „Gama". 18.30 Echa (kolor). 17.30 Skarbiec - tygodnik
żftecmy dOlkume'lllt.
kański „Chrysler" świieżo wyci~- dziedzinie ka-balistytk1 ; 'Profesorów dnia. 18-40 Stadem ipwestowanych historyczny (kolor)_ 17.55 ,Dzień douezelni
religijnych.
Spekulacje miliardów. 19.00 L!'ureacl Konkursu •bry w kręgu rodziny" (kolor). 18.25
De<kla.r.acja UNESCO
podkireśla
nięty
z kłopotów funa.nsowych, sprowadzają się do
zapow iedz: im, H Wieniawskiego 19.40 Dźwie- •. żołnierska lira" - reportaż wo1•
oo prawcl'a lron-ieczm.ość stworzenia
Te11 · pan na drabinie nie trzy· chce uczestniczyć fi:nansowo (i to „trudnych lait dila Izraela". Słyn kawy plakat reklamowy_ 19.55 Ka- skowy- (kolor). 18.50 Radzimy rolniwa·ru,nków, w których d1,1;ieinndikarz
ma w ręku szczotki do włosów, na. pół mld dol.) w przedsięwzię-1 ny rabi,n Sc-hn~r~o;n wez_wał . d_~!eci talog wydawniczy. 20.00 Studio Re- kom (kolor)_ 19.00 Dobranoc (kolor).
mógłby pracować bez·p iiecznie
i·
. .
. „sy.mł>ol czys.to sc1 1 n1e<w1,n.no-sc1 do laks. 2·1.00 D Szostakowicz - Kwln- 19.10 Słód.emka. 19.30 Wieczór z dzien•
lecz.
pędzei do klejenia- plakatów .•• ciach franc-lllS•kieJ grupy „Peugeot~ udania się na 'modły pod Scianę tet fort, g-moll op, 57. 21.30 Wlad
niklem lkolor) . 20.30 ..Spotkania w
mi·eć s"M>bod<ny dostęp do wszystl informacje sportowe. 21 40 Pamieci mroku" _ odc. l - film Tv FranCitroen". Płaczu.
2
CAF - AP
Ewy Bandrowskiei-Tursklej_
2 .oo cuskle.1 (kolor) . 21.30 Pei;:az (kolor).
Przegląd wydarzeń kulturalnych za 22. 15 Studio Sport.
22.45 Dziennik
granicą. i2.30 Wiersze Ewy Fllipcz,uk. (kolor).
22.40 „Notatnik ze W$półczesnoscł"
PROGRAM II
toczyć ciekawostkę: ludzie bytł pr:zyzwycza:lenl do nr 9. 23.10 Pieśni religijne J_ S. BaPisar?e fotografio
dostowności maia.rstwa figuratywnego,
toteż poc:ząt· cha
23.30 Wlad. 23.35 Co słvchać
i; :vl l
13-35 Studio Sport (powt.).
kowo fotografowani dostojnicy przyp!nalt odznacze14.05
23 -40 Muzyka na dobra- ·Forum
Od Maxima du Cump po Michela Tournier, pokrytyków (powt.) 14.45 Wszynia -na prawej p!erst, by „zdjęcie . oddawało praw- :oc: \ ee e.
przez Lewisa Carrolla t Emila Zolę - wielu pt&ar:zy
stko już było (powt.). 15.20 Galeria
dę". Przed obiektywem Nadara pr:zedefUowatl m. tn.
PROGRAM lll
pasjonowało się fotografią. Tygodnik
35 milionów (powt.). 15 55 Sensacje
„L'Express"
Baudelaire, Gautier, Vtgny, Michetet, Verne. Pozo·
wyrata przypuszczenia, te dta beletrystów, odzwterz przeszłości (powt.).
16.30 Język
wanie (przy otwartej migawce) trwało od 10 se12.00
Ekspresem
przez świat. 12.05 francuski
eledla:lących _rzeczywistość,
fotografia, odtwarzająca
- lekcja 12 (kolor). 16.55
kund do l minuty, ka:tde zdjęcte powtarzano sześ W tonacji Trójki.
13.00
Po~ór~a
Język rosy,Jskl jq wiernie, stanowi niejako sprawdzian tch sztuki,
lekcja 1Z <kolor) .
ctokrotnte, aby mieć pewność, :te uda się jedyna od- z rozrywki.
U.50 „Autobiografia 17.30
Przewodnik muzyczny - mło
jej uzupełnienie, a jednocześnt11 - konkurencję.
bitka. . A jednak zd:/ęcla te sq poprawne pod Alicji Toklas" odc, pow.
14.00 dzi dyrygenci (kolor) 17.55 w trosce
Wtktor Hugo w e:zaste swego pr:zymusowegQ pobywzględem kompozycji, dobrze skadrowane.
Kilka spojrzet'l na „Cztery pory ro- o zdrowie - program nubllcystycztu w Angtl.t wtelokrl!tnte pozował :lb.kl! model swe•
Vivaldiego.
15.00 Ekspresem nY (kolor). 18.25 studio Sport Fotografia, wynalazek francuski, tostała udosko- ku"
mu synowt - Cha.-lesowt, iamltowanemu fotografowt.
natona przez Anglików, którzy pasjonowait się tq przez świat. 15.05 Pocztówka dźwię stadiony kra.lu I ~wiata _ 19.10 MaByło to w połowie wieku XIX, gdy fotografia sta.
15.20 Gra stevle gazyn kulturalny (Ł). 19.30 Wieczór
„nowq :zabawą". Lewis Carroll autor „Attcjl w Kral- kowa z Paryta.
nowtta Jeszcze novum, koittownq :zabawkę.
nte Czarów". zapal_ony I utalentowany fbtograf, zo· Wonder. lS.40 Splewa Stevie Won- z dziennikiem (kolor). 20.30 NURT
Zbieraczem zdjęć, pleczo!ow!cie wklejanych do atder_
16.00
„Ludzki
gościniec" re- - nauczanie początkowe kl. 3, 21.00
stawtl kltkanaście albumów, zdekompletoµianych po
bumu, byt Nerval. Rimbaud p.tsa! :z dalekte1 Etl9ptt,
jego śmierci. Badający jego spuściznę Helmut Gem· portaż t6.20 Muzykobranie. 16.45 Nasz NURT matematyka. kl. 5 (Ł).
:te „utrwala na k!!ny, eo- stę . da". Ntestety, zdjęć
rok
80
17.00
Ek~presem
przez
świat
2~ 30
NURT
pedagogika . -22.00
shelm stracU wiele tat, prowadząc niemal pottcyjne
tych nigdy nie odnaleziono. lnacze1 byto z S-atza17
05
Muzyczna
poczta
UKF.
17.40
24 godziny (kolor)_ 22.10 .. Nad Juk•
dochodzenie, by odnale:tć wszystkte (albo .prawie
klem: zgodzi! się pozować anonimowemu fotografoWszystkie drogi prowadzą do Nash- są„ - odc. 1 filmu fab. Tv ZSRR.
wszystkie)
zdjęcta
twórcy
„At!c:/i"
przeważnie
przed·
wi, lecz czul lęk wobec
„czarnej skrzynki, która
ville. 18.10 Polltyka dla _ wszystkich
stawiające dzieci. w okresie 1855-1880 wykona! on
czegoś cziowteka pozbawia". Baudelaire nie dat się
19.00 Kąty wl·
ok. 3 tys. portretów. Edytor Franco Marta Riccł w !8.25 Czas relaksu
przekonać do tei „nowości".
dzenfa_ rn.ts ·ara ze5P61 .Laborllto1976 r. Wydal !isty I zdjęcia C..ewtsa Carrolta.
I K0ł:.EZANCE
W epoce Drugiego Cesarsfw11 totol]'Tafia rozwijam
rium".
19.30
Ekspresęm
nrzez świat
Wywólywante szklanych kWtz, powleczonych emul•tę wspanłalę. W 1854 r. %alożono Francuskie Towa19.35 Opera tygodnia. 19.50 „Przygosją, bylo bardzo kŁopott!we. w 1888 r. Amerykanin
rzystwo Fotograft.c:zne, którego Jednym z cz!onków
dy
ksl.edza Brj?wm1" , odc. pow
Charles Eastman dokonał kapitalnego odkrycl4. b_yła 20.00 Mini-max.
by! Detacroi:r, Zdarzyło atę to :z tata po powstaniu
20.40 .,Fabryczna
to cienka tMma celuloidowa, na której robiono 'ofo· architektura" - aud. K. Turowskiepierwszego fotl!reportażu: w 1852
Gustaw l.egl".ay
tografle. W tym właśnie czasie zainteresował Się go \ B. Cza.1kowskiego. U.OO Item!współczucia
wyraZy serdec=ego
wykona! na Placu Zgody Uczne zdjęcia, tiustru;lące
s:ztukq fotografowania Emti zota, lita którego Gigantycznych rozmtar6w kowboj przybycll! mo-n111'.chy, opublikowane następnie jako
niscep.cje muzyczne.
22.00
Fakty
" powodu eonu
WÓt\'C:Zas już bogatego człowieka - byla to przy- dnia . 22.08 Gwiazda_ '1 wieczorów
zaprasza' dzieci do strzelania z luku. „ciąg obrazków z podplsaml".
jemno§ć l rozrywka. Dysponując _ 10 aparatami., wy· Ella Fitzgerald. 22.15 Blues
,Jazdy miniaturowi\ koleją, gry na
OJCA
wczoraj
Miejscem. pra.wdztwych
spotkatl
pł.!ar:zy z fotokona! ok. 3 tys. zdjęć, które wkrótce zostały wyda- I dziś . 22.45 Ballady na dwa saksolicznej Ilości automatów w westerGaspa„dane we F1'ancji. Zota nle bu! fotografem tak zdot· fony. 23.00 Poecl Warml t Mazur .
nowym
miastllczku
w
Tuddarn graflq była pracownta . karykaturzysty,
składają:
Fetlxa Tournachon, znanego pod pseudontmem Na.n11m. :lak Lewis Carrott, lecz tako ~zlowl.ek z na- 23.05 Między dniem -a snem.
fRFN).
dar . Postanowtl on stworzyć
Panteon lltopr11ficzny,
tury ciekawy,
„!apa!" na gorąco otaczające
go
RADA PEDAGOGICZNA
CAF - Momo&
flczący nie mniej nit 300 nazwlśk. Wa1'to t1J przy.
PROGRAM IV
tycte, zajmujqe Się reportP.rkq fotograftczną .
l
MŁODZIEZ
z XXI LO
12.00 W!ad. 12.05 W!ad. (Ł). 12.081
lm. B. PRUSA w ŁODZI
„Za granicami miast" - mag. Red

na Zachodzie

I

Octekiwani

na „samoch6d .

I

0

i

HENRYCE S·KIBIE

„.

prawy mogą by6 w każdej chwili zniszczone, p6źnym wieczorem 19 września zwołał kolejną odprawę. Musi się znaleźć spos6b przeprawienia przez szeroką na 400 jardów rzekę Waal.
Generał Gavi111 -pow~6eU do pl-a-lllU, o którym wsrpominał Browni.ngowi, kiedy woj$ka a.mea-yikańskie i ang>ielskie połączyły
~ię. Wówczas dowlŚdca korµuisu ten plan odrz1udł: Na tej d1rugie<j odipraw-ie Gav1n PonCIWiił sw-o-ją propozycję.

Dnia zs grudnia 1979 roku smart
w wi11ku 37 lat
MGR

B~tallon grenadier6w pancernych SS kapitana Karla I;teinza
Eul~nga pier-Wszy przeprawił się przez Ren pod Pannerden.
Eulmg, na wyraźny rozkaz generała Harmela, by za wszelką
cenę ob~onlć .mo.st. ustawił wokół Huner Par-k dzi-a pancerne
i obsadził wo3sk1em kaplicę w ruinach. Kiedy czołgi brytyjskie
ze zgr·zyte<m gąsienic wyłoniłi się z wY.lotów udic. prowadzą·
cych do parków, dostały się pod ogień dział Eulinga. Napotkawszy -ZS.P<>rowy ogień dz•iał, wyeofały się. Pułkowniidt VainderV<J?rt na-tych~ia~t pol;>!egł ulicą I wpr~wadzająo do akcji moż~
dz1erze, podniósł do ataku jedną kompanię. Kiedy idący w
przodzie pluto_n por-ucznil,ta Ja.m;esa J . Cole'a pt'z!llS-kocZ'ył do
d:omów .otaczaJących park. dostał się pod ogień broni małoka
librowe1 i moździerzy. Podporucznik
William J . Meddaugh,
zastępca dowódcy plutonu, spostrzegł, te był ło ogień obserwowa.ny". 0?ief1 dział .1 snajperów był kierowani' przez radio.
C:i;ołg,1 brytyJsk1e osłoniły atak, gdy p<>ruczn.ik C.Oylt> dopadł bloku budynków, dających wgląd w pozycje nieprzyjaciela. Dals~e plutony zaległy pod silnym ogniem, nie mogąc posunąć
się ani na krok. Wyglądało to wszystko paskudnie".
'."feddaughowi udało się pod osłoną pocisków dymnych BrytyJczyków pchnąć na,przód całą kómpa.nię. Jej dowódca, porucznik Smith. rozmieścił swych tołnjerzy w domach wokoł
C.OyJ~'a, Jak wspomLna Meddaugh, .,pluton Coyle'a miał teraz
znakqmitł' wgląd w pozycje nieprzyjaciela. ale kiedy ruszyliś·
my czołip. zaczęły strzelać jakieś szybkostrzelne działa, które
dotą~ milczały . Dwa c2ołgl zostary trafione, pozostałe wycofały się" Gdy żołnierze Coyle'a odpowiedzieli ogniem karabinów
maszynowych, natychmiast zaczęło do nich bić dział!! przeciwpancerne ogniem ~dłuż ulicy. Kiedy za):iadł zmrok SS-mani
Eulinga spróbowali przeniknąć przez pozycje Amerykanów
J~n~ z grup d?tarła na pa-rę metrów od plutonu Coyle'a, zanim Ją spostrzezono. Zacięta walka ro-zgorzała na nowo.
Dla dowódców al·L anckich było j, uż tera.z ja!lllle, że Ni'€mcy
w pełni kontrolują mosty. Brownińg, obawiając się, że prze-

Gavin nalegał, , żeby „wszystkie łodzie, jakie mają saperzy
Herirook.sa, wysłano szybko naprzód,._ ponieważ będziemy ich
Potrzebowa~. „Brytyjczycy popatrzyli na niego zmieszani. To
o czym myślał dowódca 82 było sfo-rsowaniem rzeki
natar·
ciu .•• spadochroniarzy.

w

GavLn zaczął wyjaśniać . W ciągu niemal trzech dni walki
jego dywizja poniosła z.nacz.nie stra.ty - pp·nad 200 za.bitych i
Prawie 800 r1mnych. Kilkuset żołnierzy albo zostanie odciętych
albo okaleczonych - uznano Ich na zaginionych. Straty, dowodził Gavin, będą jeszcze większe, - jeżeli będzie się kontynuować
czołowe ataki, na wprost. Tymczasem trzeba po prostu środ·
ków, by zdobyć most szybko I to tanim kosztem. Plan Gavina
• przewidywał przeriucenie wo'jsk łodziami na drugi brzeg, o jakąś milę w dół rzeki, przy- jednoczesnym atakowaniu połud
niowych podejść do mostu. Pod ogniem zaporowym z czorgów
spadochronia,rze mieli zaa.ta•kować ' nieprzyjacielską Unię obrony
i:ro stronie ,Północnej zanim Niemcy zorientują się, co się dzieje.
Ale zupełne zaskoczenie było poza dyskusją. Rzeika byre
za szeroka, aby wyładowane wojskiem łodzie mogły ujść uwadze, a ukształtowanie północnego brzegu było takie, że spado·
chroniarze, gd_yby się już znalezll na drugim brzegu, musieliby
przebyć 200 jardów, by dostać się na suchy grun~ A zaraz był
nasyp, zza _którego Niemcy mogli strzelać do nacierających spadochroniarzy. Również tę pozycję obronną
należało zdobyć.
Chociaż -w początkowej fazie ataka należało oczekiwać dużych
strat, to jednak zdaniem Gavina byłyby one w sumie mme1sze
_ niż kontynuowanie natarcia tylko na południowe podejście
do_mostu.

W Zmarłym traci.my cenionego
pracownika
i
nieodłałowanego

Wyrazy głębokiego
RodZinie składają:

współczucia

205..,..

.

Browningowi -

jeśli

-206-

ma

DYREKCJA I SAMORZĄD RO·
BOTNICZY
z
BIAŁOSTOC;
KICH ZAKŁADOW GARBAR·
SKICB w BIAł.YM!iTOKU

w

Dla

IRENEUSZA
JEZIORSKIEGO
WŁODZIMIERZA

JEZIORSKIEGO
JADWIGI JEZIORSKIEJ
wyrazy
szczerego
wspólczucl"a
z powodu śmierci
MATKt
TESCIOWE.J
składają:

DYREKCJA. POP PZPR. RA·
DA ZAKŁADOWA, KOLEZAN· .
KI i KOLEDZY z PBTSPiO
„SUPON" ŁODZ

w dniu 22 grudnia 1919 roku
.zmarł

HALINY RUSSEK
naczelnika Wydziału Kadr Zje·
dnoczenia Przemysłu Skórzanego
w Łodzi
skl~daJą:

DYREKCJA • RADA ZAKŁA•
DOW A. POP PZPR oraz KOLEZANKI
t KOLEDZY z
PRZEDSIĘBIORSTWA
ORGA•
NIZAC,Jl
I
INFORMATYKI
,,EMA ';""' EKOMA"

były długoletni

'Pracownik
Zjednoczenia Przemysłu Artyku·
łów
Technicznych l Galanteryjnych

HENRYK śRODKA

0

- Musimy spróbować - powiedział
się powieść cała „Market-Garden".

MGR

ZBIGN'IEW WALAK
Kolegę.

- Jest . tylko jeden sp<>sób zdobycia mostu - mówił zebranym oficerom. - MUl&iimy zaatakować jednocześnie z ob.u koń
ców mostu.

Wyrazy szczerego współczucia
Rodzinie z. powodu śmierci

Serdeczne wyrazy
współczucia
Rodzinie zmarłego składają:
DYREKCJA, RADA ZAKŁA·
DOWA. POP PZPR oraz KO·
LEŻANKI i KOLEDZY
s ZPATIG

'

zmarł

dniu -i stycznia
nagle

1980

·roku

ALOJZY SOBALSKI
dłlJgoletnl

pracownik Wojewódzkieg1:1 ' Ośrodka Sportu I Rekreacji
w ł.odzi . wiceprzewodniczący Ra·
dy Zakładowej,
NaJbliłszeJ

serdeczne

Rodzinie
Zmarłego
wyrazy · współczucia

składają:

DYREKCJA

WOSiR,
POP

ZAKŁADOWA,

RADA
PZPR

oraz WSPOŁPRACOWNICY

W dniu 31 grudnia 1979 roku
po krótkich lecz ciężkich
cierpieniach. przeżvwszy lat 65
nasza kochana Mamusia I Babcia

zmarła

ś.

+

p,

EULALIA
MURLIKIEWICZ
z domu ŻUBERT.
Pogrzeb odbędzie sie dnia 4 sty·
cznia 1980 roku 0 i;::odz. 13 na
cmentarzu Kurcza.kl o czym zawiadamiają pogrąteni w tałobie:
C0RKA.
SYN. ' SYNOWA,
ZIĘC _
WNUCZETA I PQZO·
STAŁA RODZINA
Msza , w
kaplicy cmentarnej
· o godz. 12.25.
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