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Zagranicmego

RWPG
26 BM. W MOSKWIE ZAKOi CZYŁO SIĘ 57 POSIEDZENIE STALEJ KOMISJI HAND·
LU ZAGRANICZNEGO RWPG.
JEJ
OCENIE
POSWlĘCONE
DOTYCHCZASOWEJ OZIAŁAL
NOSCJ ORAZ WYTYCZENIU
KIERUNKOWYCH ZADAR NA
NAJBI lŻSZY OKRES.
Po zakończeniu obrad przewodoolsklej w tej
niczący delegacji
komisji , minister hailldlu zagranicznego i gospodarki morskiej - Ryszard Karski oświadczył m.ln.:
wszechstronnej oDokonallśmv
ceny dz i ałalnoAci komisji w roku
(Dalszy ciąg na str, 2)
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Inauguracyjna
s e s J• a

r ckich"

Rady Najwyższej
Feder·ac i i

I

Pier~ ci

n1 ""

Rosyjskiej

-

ziś pod hasłem „Teatr
w obronie pok11ju i
człowieka "
godności
obchodzony jest MięDzień
dzynarodowy

zako.ńczyła się

pierFede acii Rosviskiei nowej kadencii
wyłonionei w wyniku wvborów 1
Na sesji wybranci
24 lutego br.
Prezvdium Radv Najwviszei Fe
deracil Rosvisklej .Tego przewod
niC'zacvm oonownie został Michaił
Jasnow.
Utworzono rząd Federacji Rosyj
sklej !(dvż termin pełnomocnictw
Ministrów
dotvC'hr1asowei Radv
wvgasl Na czelP rządu ~tanał oo
nowniP '\/Tirhail Sołomlf'ncew, zastępca rzlonka Biura Politycznego
KC" KPZR
Na ~esil utworzono ~tałe komiFf'deracji
sje Radv Naiwvrszej
KomitPt Kontroli Ludowei \ wyalwvtny Renubl\ki
brano ~ad
snrawv
omówili
Deputowani
zwiazanP ·z dalsza ooprawą stanu
.oc\lronv zrlrowla ludności
W Moskwie

wsza sesja Rady

Najwyższej

też

Dorocznie
Teatru
przyzna
z tej okazji
wane są w Łodzi <;ymb-Oliczne nanajlepszych ~pektakli
~rody dla
1 dla artystów za wybitne kreacif'
m-0gliśmy oglą
które
aktot·skie,
daĆ' na łódzkich ,scenach. W tym
roku nowo wprowadzony regula·
min zwiększył liczbę wyróżnień.
uwzględniając możliwość -przyznaPierścieni"
„Srebrnych
wania
i „Srebrnych Łódek" nie tylko za
,pektakle dramatyczne. ale I z11
o~iągn ęcla w teatracn muzycznych
i przedstawieniach dla dzieci i mło

ł..odzi - przyznano za Spektakl
„Odprawie posłów
dramatyczny
greckich" J. Kochanowskiego, wystawionej w Teatrze im, J. Tuwima. Reżyserem przedstawienia jest

zaś

Kultury i Sztuki Urzędu Miasta
ł..odzi i Oddział Łódzki Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
Bogdan Baer (Teatr
otczymują:
Nowy) za rolę Przepiórki w „Vatz!avie" i Geronta w „Lekarzu mimo woli" orat Włodzimierz Zaiewski (Teatr Wielki) za rolę tytuNaIową w musicalu „Zorba".
·bl"

1 ··'"
'

Rada „InterkOsl'n()S" J1rzy Aka- kom nauki. przedstawicielom redemii Nau~ ZSl.'\R przyznała me- <;0rtów współdziała.lącycb z Komi.

crupie osóo, a
instytucjom cywUnvm i wojskowym uczestniczącym w przygotowaniu I urzeczywistnieniu lotu
pierwszego polskiego kosmonauty .
26 bm. odbyło się w Warszawie
uroczyste spotkanie DOdczas którego wręczono medale „Za wkład w
realizację międzynarodowych pilotowanych lot6w kosmicznych weInterkosmos"
programu
"l dług
~ Wśród uhonorowanych odznaczekosm?nauta
niami znajduje się
?" ppłk Mirosław Hermaszewski M~dale przyznano ponadto nracowrudale

także

Tegoroczne „Srebrne
Towarzystwa

, .
.
problemam zywnosc1
ow1ększenie

Możliwości stabilnego rozwijania hodowli trzeba tworzyć w br. 1 w
latach następnych puez petllleJ„ze wykorzystanie krajowych źródeł
pasz Większą samowystarczalność paszową rolnictwu można I należy
zapewni(' przez szybsze zwiększanie produkcji roślinnej, zwłaszcza te
mamy w tym zakresie znaczne rezerwy.
Kierunkowy program powiększa.nda produkcji pasz w latach 198{}1985 oma wiano 11a ostatnim posiedzeniu Biura Politycznego KC PZPR.
Program ten określa przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycyjne,
których podejmowanil' w gospodarstwach, placówkach obsługujących
wieś i w przemyśle pracuiącym dla rolnictwa, przyczyni się ® podwyższenia krajowych zbiorów zbóż l pasz, unowocześnjania metod
konserwacji I iywlenia zwierząt, a w rezultacie do racjonalniejszego
wykorzystania w hodowli ziemiopłodów przeznaczanych na paszę.
Na cele produkcji pasz t zbót pa.."Wwych przeznaczamy 3/4 użytków
rolnych Jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że areał użytków rolnych
przyp:Hlającyrh na 1 mieszkańca zmniejszył się od 0,6 ha w 1970 r
do 0,53 ha w 1979 r. - to jedyną drogą do powiększenJia zasobów
wart-Oś •iowei kumy dla zwierząt jest wydatne podwyższenie plonów
oraz ogranic.-ze01e strat, jakie ponosl się jeszcze w czaśie zbioru
i przechowvwanla paszy.
Około 30 proc. wartości wszystkich pasz stanowią w naszym rolnictwie zboża Szacuje się, Żl' aby uzyska~ założony na najbliższą
5-latkę postęp w hodowli, do 1985 r. musimy zwiększy~ produkcję
zbóż o 5.5 mln ton. w porównaniu do średniej z lat 1976-1978. W~
sze zbiory zb67. uzyskał! trzeba z jed.nej strony , przez rozszerz~1e
areału uprawy tych roślin o 700-800 tys. ha do 1985 r„ a z drugiej
- przez podniesienie plonów o około 4 q z hektara w ciągu najbliż(Dalszy ciąg na str. 2)
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scenoautorem
Jasielski,Kuzyszyn.
Józef Ryszard
Kontrkangrafii
spekdydowały do nagrody dwa
Międzynarodowy Dzień Teatru
takle Teatru Nowego - .,Vatzłav"
K. Dejmka jest także okazją przyznawania
S. Mrożka w reż.
W, Rapackiego przez „Głos Robotniczy" nltgrody
i „Boitusławskl"
w reż. W. Pilarskie1to. Za naj- w plebiscycie czytelników gazety

dzieży .

- zgodrue z programem Vlll Zjazdu PZPR ,:lobaineJ produkcji tywca o 14,J proc. w latach 1981-1985,
mleka o 12 oroc., a jaj - o 13.6 proc„ które jest niezbędne
do popl'awy taopatrzenia rynku w żywność, wymaga wydatnego wzboga"enia krajowej produkcji pasz Karma wytwarzana
we wła~nym zakresie musi stać się podstawą rozwoju hodowli we
w sz.ystk 1c.-h go,podarstwach Zbyt kosztowny jest bowiem import zbóż
i pasz. który musieliśmy jednak w minionych latach wydatnie rozszerzyc, aby przy niekorzystnych dla plonowania roślin warunkach
a t mosferycznyrh iapewnit warun.k.J do zwiększania produkcji zwie-
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pamiątkowe

tetero Badań Kosmicznych PAN,
organizacji społecznych, dzlennikarz<>m.
W czasie spotkania przewodni.
Kosmicz.Badań
czący Komitetu
prof. Jan Rychlewnych PAN lotów
historię
ski przypomniał
kosmicznych z załogami między
oraz dotychczasowy
rarodowvmi
dorobek badań
za
odznaczonych
W 1m1eniu
podziękował
medale
przyzna.ne
opłk Mirosław Hermaszewski.
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lepszy spektakl dla dzllect l ml.o- na najpopularniejsze przedstawiewyróżniono nie oraz nagrody za debiut aktorHPiotrusia Pana" ski. Najpopularniejszym spektakprzedstawienie wystawione w Tea- 'iem okazał się „Lekarz mimo wotrze Powszechnym w reżyserii Rą- li" Moliera, wyreżyserowany przez
many Kamińskiej l Bronisłal,Va B. Baera w Teatrze Nowym, zaś
Wrocławskiego, w scenografii Ta- nagrodę za debiut aktorski otrzyKontrkandydował mał Bogusław Semotluk.
deusza Paula.
sceny
artystom
Wybitnym
„Teatrzyk Jeana", wyreżyserowany przez W. Sitko w „Arlekinie". i wszystkim real\zatorom nagrodzonych spektakli, zespół „Dziennika
„Srebrne Pierścienie" - nagro- Popularnego" składa najserdeczdę, przyznawaną za wybitne osią niejsze życzenia i gratulacje.
aktorskie przez Wydział
gnięcia
(Jb)

uzna.no
dzieży
„Srebrną ł..ódką"

o

KROK OD WOJNY DOMOWEJ

Tragedia Salwadoru

W 87 dniu roku słońce wzeo godz. 5.%2, zajdzie zaś o

szło

18.02.

W Pekinie podpisano porozumie-

nie o obr(leie towarowym i płat
nościach na 1980 rok między PRL
a ChRL. Porozumienie określa zadostaw t<>warokres i wielkość
wych z obu stron. Z ważnlejszy<:h
pozycj.i towarowych Polska będzie
imP<>rtowała z Chin ryż. herbatę.
orzechy. miód, olej tungowy, olejki eterycme, metale kolorowe jak
rtęć, antymon. i wolfram. Porozumienie przewiduje również dostawy do PRL wyrobów przemysłu
tradycyjnych arwłókienniczego:
tykułów szkolno-biurowych, porcelany, wyrobów artystyczno-ludowych 1 arlykułów sportowych.

Salwador znaJ&zl tl• na pogn- w środ11 ra.no, a obserwatorzy liczą
niczu kolejnej, być może n.ajpo- się z ewentualnością, te może oa&
W dostawach 1 Polski do Chin
obecnej bi· wywołać brutalne represje wobec 1>rzewiduje
ważn.iejszej w swej
ale pn:ede wszystkim
storii, konfrontacji sił narodowych ludności. Pogrzeb arcybiskupa od- masz:vny i urządzenia dla górnicrefOfmistycznycb
l
- postępowych
będzie się w niedzielę l powszech- twa. samochody ciężarowe. sprzęt
ze skrajną prawicą oraz ośrodkanu nie się uważa, że stanie się on medyczny oraz WYl'ObY hutnicze
wład~y i pieniądza, aa którymi też wielką
ludn~i Przedmiotem eksportu z Polski na
demonstracją
kryją się obce wpływy. Tragiczna przeciwko
terrorowi 1 przemocy rynek chiński b~• również teleśmierć arcybiskupa San Salvadoru, nękającym kraj.
wizory.
Oscara Ar·n ulfo Romera, wywołała
w kraju olbrzymie napięcie. W
ulwadorslde,
~J sytuacji władze
oprócz ogłoszenia trzydniowej ża·
loby, zadekretowały we wtorek
stan alertu w kraju, lic:&llc ai41 z •
możliwością nasilenia się incyden·
tów i działań zbrojnych. Natomiast
komitet koordynarewolucyjny
cyjny, reprezentujący siły lewicy ,
ogłosił tego samego dnia 8-dnlowy
strajk powszechny na znak protestu przeciwko zamordowaniu duNiektórym kierowcom prezno m6włć • kuHurH jazdy. Po1tanochownego. Akćja ta rozpoczęła Mę
wlono więo zasłosować w 1to1unk11 do nich irodkł radykalne. Jut
wkrółoe na najbardziej ruchliwych 1krzyłowanlach ł..odzl za.Instalowane zostaną urządzenia, które mają powlłnymać niezdrowe zapę·
. dy ulicznych piratów. Specjalny aparat fotograficzny, zwany „Traphi
Foto", zawierający 30 metrów kliszy fotograficznej, zsynchronizowany zostanie z sygnalizacją śwletlnll. Zapalające 1ię cnrwone iwlatło
odblokuje obiektyw, a wjetdbJący w tym momencie na 1krzyiowanie
samochód spowoduje automatyczne wykonanie zdjęcia. W jezdni!'cb
bowiem wmontowane będą połączone z aparatem pętle lndukcyJne.
1 kwietnia w stanach ZjednoO'JOZeby uniknąć niedomówień I wykrętnych tłumaczeń kierowców, ze
n ych rozPoCZyna &le spis oowszechsamochód zaraz po „uwiecznieniu" przekroczenia przepisów zatrzyll!ał
n y. Zgodnie z konstytucja amerypo sekundzie - 1amoczynnie wykona nutępne zdję
się, urządzenie ll1e
soisy takle odbV\vaja
kańską
raa: na 10 lat. Pierwszy, kt6ry od•
cie pojazdu.
w
był sie w 1890 r. WYkazał. te
W ł..odzi majduje się jut odpowiedni sprzęt I wkr6tce przystąpi Ilię
USA mieszkało w6wczas 3.929241 odo Jego montażu. Tak • więc, jad~ nieprawidłowo, moina będzie „za
sob. Ostatni cpls. li 19'1'8 r. w:vkazał
darmo" zrobi6 sobie zgrabną fotkę, tyle ie w tym wypadk• „za darjut 221.700.000 maeszkańc6w. Od , 1960
mo" nie Jest r6wnoznaczne s nieponoszeniem prses sainter~owanycb
roku kolejne spisy ludno&ci s• jut
(ksp)
odpowiednio wysokich kosztów mandatów.
skomwtery,1101Wane.
całkowlde

APARATY FOTOGRAFICZNE

z

PIRATÓW DROGOWY.CH

Lidia, Ernest

w dniu dzlsiejsnm dla I.odi!

przewhf'uje oa~tępuJąra png••dę:
zachmurzenie duże z większymi
przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Rano mgła lub zamglenia. Temp, maks. w dzień
Wiatr . słaby lub
1k. 8 st. C.
umiarkowany wschodni i po·
tu dniowo-wschod ni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
991,8 hPa czyli 743,5 mm.

1945

-

Otwarcie w Lodzi
Instytutu Sztuki

Państwowego

Teatralnej.
Zg. J. Gagarin
1968
pierwszy kosmonauta.

Oblicze mą,drośCI Jest Jako horyzont ponad ksieżvcl'm, zawsze pogodny.

hnrj si

Spis powszechny
w USA .

nracuJa
Nad polami kombina-tu PGR Wojnowo w woJ, bydgoskim
•amoloty acrolotnicze rozsiewając: nawozy sztuczne i tym samym Pl"l!Y·
sotowuJąc: ziemię pod zasiewy
CAF - :tołnowskl - telefoto

- Radze plerws-. t r z y
ki przy Jać se świętym
Jem. Nlec:b przeciwnik
paczucie przewal{I - a
zobac:zymyl

bramaoo1<0uzys;n
11otem

xu

ZJAZD WSPR

PR OB~~.~ „ PA 5Z R. Mugabe apeluie ospokói
ru.

POPARCIE

szych sześciu lat. Realne jest uzyskanie takiego przyrostu
plonów
pod warulll.kiem, że wzrośnie udział intensywnych gatunków i odmian zbóż w strukturze zasiewów orai podwyższon!!f zostanie nawożenie mineralne na 1 ha do 250 kg czystego składnika. Postęp w
plonowaniu zbóż i pasz zapewnlc powinno też, już w tym roku i w
tlł latach następn:;:ch: staranna upraw~ roli, termimowy siew i skuteczne stosowanie srodk6w ochrony roślin.
wyniku powiększenia obszaru zbóż i roślin przemysłowych
- powierzchnia gruntów ornych, którą będzi.e można przeznaczyć pod rośliny do>tarczające pasz objętościowych suchych
I soczystych orl!'z bialk<>wych. zmaleje. o pona_d .1.~ mln ha do
26 marca był trzecim dniem ob- partii oraz jej pod$tawowych ogroku 1985_. Dlatego ·tez; aby uzyskąć odpow1edn1e 1losc1 tych pasz
rad plenarnych XIJ Zjazdu Wę niw. Cmawian<> także sprawy gotrzeba konsekwentnie rozszerzać uprawę buraków półcukrowych „po
gierskiej SocjalistyczneJ Partii Ro- spodarcze.
lypast". kukurydzy oraz mieszanek roślin motylkowych wieloletnich
Zjazd WSPR wyraził poparcie
botniczej. W dyskusji, koncentru
z trawami. W ten sposób można bowiem najskuteczniej zwiększyć
jące.i się na najistotniejszych
dla dla zgłoszonej przez Edwarda Gierplony roślin pastewnych. Zmiany w strukturz:e zasiewów rolnik dożycia partii i kraju
problemach ka na VIII Zjeździe PZPR propostosować musi do wartości posiadaflych gleb, i potrzeb rozwijane~n
na czoło wysunęły się zagadnienia zycji goszczenia w Warszawie eukierunku hodowli. Rzecz w tym. aby już wio s1ną br maksymaln1t:
polityki międzynarodowe.i WSPR; ropejskie.i konferencji poświeccmej
został powiększony w każdej Wsi i gminie areał uprawy r.oślin naJm!litarneWRL oraz sprawy wewnątrzpar problemom odprężenia
tyjne, rozpatrywane w skali całei go i rozbrojenia.
wyżej plonujących.
.
•
Ogromnym i nada·l nie w pełni wykorzystywanym źródłem pasz
są trwałe użytki zielone. Zielonki, siano i kiszonki uzyi.kiwaine z łąk
i pastwisk pokrywają prawie 20 proc. zapotrzebowania na paszę
W roku ubiegłym trzy pokosy siana zebrano zaledwie z 900 tys. h3
łąk, tj . z 36 proc. powierzchni. Lepsze wykorzystanie możliwości produkcyjnych trwałych użytków zielonych uzal~żnione .jest głównie od
p<>zyt.vwnie wpływa na realizację
(Dokończenie ze str. 1)
zwiększenia nawoż€nta. rozszerzenia prac melioracyjnych oraz udoubiegłym roku jubileuszu 30- założonych zadań społeczno-.gospo
skonalenia metod zbioru 1 pielęgnacji. Program określa przedsię
darczych
kra.iów
RWPG
oraz
w
lecia RWPG. Wzajemna wymiana
wzięc'.a jakie trzeba podjąć, aby obszar łąk trzykośnych w przyszłym
pozwoliło na J pięcioleciu powiększyć do 1.300 tys ha, a najwydajniejszych pastwisk.
ha,ndlowa między krajami człon znacznym stopniu
kowskimi Rady osiągneła w 1979 uniP7.ależnlenie się od wahań ko- • użytkowa•nych systemem kwaterowym do 610 tys. ha
1 Plą.nowane wyniki w produkcji zwierzęcej o~iągnie się szybko wówroku poziom prawie 111 mld ru- niunkturalnych.
Chciałbym podl:reślić oświad
bli. co stanowi wz.rost w porówczas, gdy równolegle z tworzeni e m warunków do uzyskania wyż
naniu z· rokiem poprzednim o o- czył R Karski - że w roku ubieszych plonów. unowocześn i ane będą metody zbioru oraz konserwacj i
komisji handlu
koło 8 p roc W tym czasie ~" głym działalno~ć
pasz. przy jednoczesnym upowszechnieniu racjonalnych spoc.obów ży
.,. a.rto podkreślić - obroty ools- za!"ranicznego RWPG koncentrowienia zwierząt. Tote,ż rolnirtwo musi coraz szerzej stawiać na taki<',
kiego handlu iagranicznego z kra- wała się również na wypracowaznane już i nowo opracowywane. metody zbioru oraz konserwacj .
ismi członkowskimi RWPG wzro- niu bazy cen kontraktowych w
które
nawet przy niezbyt sprzyjających warunkach atmooferycznyd1
sł~· o p r awie 9 proc. i wyniosły handlu wu:,jemnym na lata 1981pozwolą 'Sprząt"nąć dobre jakościowo pasze i przechować ie b"z strat
UJ85.
.
około 12 mld rubli.
Drogą prowadzącą do tego jest w naszych waruokarh przede wszy.
Jednym z najważniejszych zadan
Pozytywnie oceniliśmy - stwierstkim zwiększ a nie produkcji. k i 7.onek w silosach, różnego rodzaj 1 1
roku bieżącym będzie
dził min. Karski rosnący udział komisji w
suszu. przechodzenia na dosuszanie siana przy użyciu wentylatorÓ'"'
prac związanych z
dostaw w:nobów objętych umowa- kontYnuacja
W ostatnich latach przyspieszyliśmy znac:z.nie rozbudowę silosów. nami o specjalizacji i
kooperacji przygot<>Wi'.niami do zawarcia wie·
b'
da! jednak tylko 34 proc. kiszonek sporządza się w trwałych z 1orprodukcji w dziedzinie przemysłu loletnich umów handlowych
nikach.
Dążyć
trzeba
do
tego,
aby
w
1985
r.
produkcja
kiszonek
elektromaszynowego, W przypadwzrosła do około 55 mln ton.
ku Polski tego rodzaju
dostawy
Równie ważnym zadaniem jest szybsze upowszechnianie racjonalwzrosły o prawie 13 proc .. zaś ich
niejszych sposobów żywienia 'Wli>rząt. tdzie tu o d•1żą stawkę;
udział w globalnej wymi11>nie hano podwyższenie przyrostów żywca i produkryjności mlecznej kró1'
dlowej Polski z krajami Rady oprzez zapewni_e nie pełnowartośc-iowego tywienia oraz 0 lepsze wy.
si~gnął oonad V4 cał<>ści.
Na POSiedzeniu komisji odnotokorzyst~nie wszystkich zawartych w paszach składników Spn.yjar
wano. że określony wpływ na zatemu będzie m . In. , założony w programie wzrost dostaw dodatków
epok:ojenle potrzeb
naszych krawitaminowo-mineralnych. k:tóre podwyższają efektywność wykorz·1.
jów w podstawowe surowce maią
stania pa;;z go,podar5kich o około 15 proc. Wymierne korzyści poI będą miały realizowane wsoólwiruno przynieść też w najbliższych latach ściślejsze dostosowywanym wysiłkiem sygnatariuszy Ranie liczby i gatunku hodowanych zwierząt do mpżliwośc· paszowych
dy inwestycje surow-·owe.
gospodarstwa Np w gospodarstwach posiadający<'h duże ob~zary łąk
Wszystko to. ~o
oowiedziałem
stawiać trzeba przede w5zystkim na chów ' bydła. tnspiruJąro na dP
W tnstytucie Państwa I Prawa
cyzje podPjmowane w tym zakresie przez rolników, wpływać poPAN odbyła się międzynarodowa
winny: pomoc kreGiytowa państwa. fachowe doradztwo służby 'roln<'
konferencja naukowa
nt. doskooraz przydziały materiałów budowlanych i in.nych przemysłowy''
nalenia demokracji socjalistyczne.i
ś_rorlków produkcji.
prawidłowością
rozwoju pań
rzyjęte w programie założenia praktycznie urzeczywistnlan"
stwa socialistyczneg<>.
będą głównie w gospodarstwach Roln!cy własnymi siłami n·t>
. W konferencji. która była kosą jednak . w stanie rozwiązać problemu paszowego. Przed·
lejnym etapem realizacji wspólnesięwzięt'iom podejmowanym przez nich, które
doprowadz'ć
go programu badań nad państwem
mają w przyszłej pięciolake do· zrównoważenia salda Importu i ek~·
sodalistycznym,
wzięli
udział
portu produktów rolny<'h. towatzy~zyć musi wzrost dostaw przemy
nauk prawnych z
28 bm. na terenie budowy kOllllbi- orzedstawiciele
słowych środków produkcji potrz('bnycb rolnictwu oraz pomoc nauk '
natu .. Pollce U"
wvbuchl ootar: flulrtarii.
CSRS, NRD, Węgier i
O skali oma~lanego problP.mu świadczy chociażby to. że na gospo
w płomieniach stanal hotel orecow· ZSRR.
darkę paszową trzeba przeznaC'zyt- w przyszłej pięciolatce 160 mld il
n!czy. Mimo Pneri?lcznel a•kc1! ra·
Przemvsł maszynowy mu~! stwo'rzyć warunki do zbioru kombajnami
town!czej
w któri>1 ucze<;tnlczvlo
W tr.akcle dyskusji podkreślono
w 19BŚ r.: 75 proC'. - zbóż, 65 proc - buraków I ll3 proc - ziemnia·
8 jednostek
Stratv Potarne1 . calv uniwersalny charakter
prawidł<>
ków. Dostawy folli muszą wzrosnąć do 11 tys. ton, a nawozów o po·
oble.kt sol<>nal. Smier~ oonloslv 3 wości doskonalenia demokracji w
osoby: 2S-letn1 Stan!~ław Cza1kow- ustroju socjalistyc:znym oraz om6nad 25 proc. Natomiast w rolnictwie trzeba przeprowact.zić prace ffiP·
skl. 3S-letnl A ndrze1 ~mała
orar
·
ni
lioracyjne na ńk 16 120 t-;s. ''ha do 1985 r. I budować "'rocznie silos)'
27-letnl Andrze1 OJ-;ze vskl Wszvscv wwno warunki działa a tej 1;1rao lącżnej pojemńo!ici 2.5- n'ihl metro.w ·ueśei~nnych. · ' .
byl! mieszkańcami Bydl?o~zczv. Pra· widłowoki w J>()6zczególnych kraG<>spodarka paszowa obejmuje rozległy kompleks zagadnie-ft. Pro·
cowall ja-ko klerowcv w orzedsle· lach.
ponuje się więc utworzenie centralnego zariądu gospodarki zbożowo
b!orstwle
Plecobudowa". PrzvczyBada111ia nad demokracją socJal!paszowej. kt6ry będzie mógł skutecznie koordynować I !'adzorowaA
ny wvoadku bada komls1a eksoer- ~tyczną w pełni potwierdzają tepodejmowa111e I realizowane w rolnictwie oraz poza rolructwem zatów. z„ wsteonvch dochr><lzeń wv· 7.ę Iż 1·e 1• rozwój
I d08kona-lenie
nika. lt ootar wvhuchl od
nil' .._
.
·
.
dania gwarantujące efektywniejszy rozw6j hodowli.
wyłaczonel?o na noc olecvka elek• I .,,st integralną
cześc!ą
rozw<>JU
ANDRZEJ KASPEROWICZ
trvcznel?o.
~łe{'zn<>-gO!;oodarczego.

Propoz)Te]' l'M

dla polskiej

Stałej

Posiedzenie

Komisji

Doskonalenie
demokracji
socjalistycznej

Tragiczny pożar
w „Policach II"

P

1·tt·leJSii' J§fJ•];j( l#iil•l:i( J#i;J•l3ii
FATALNY

BŁĄD

BRAMKARZA

DLACZEGO .PRZEGRALIŚMY?
Pierwszy

Zwycięski

snrawdzian simro spokojem i mimo te mtał dużą
przerwe w piłkarSkich ootycz•
kach . tl.le zaoomnlał Jak me 11;ra w
piłke not.ną. Ale przecle:t sam stooet Widzewa nie załata dziur
w
team~m Weelcr w tym sezonie za- naszej defensywie,
kończył sie nasza norażka 1:2 11:21.
Inny temat do dY•kllsJt stanowi U•
Bramki dla zesoolu ł(osoodarzv zdo· nia pomocv. Spróbowano w tej forbyli: ł'azekas (3 mln\ I Toeroecsik macji w roli roz11;rywal11ce1to
Mi(21 mi.n.) dla Polski Lato w 22 min ło~zewlcza.
Samo jednak pne.lścle
spotkania. Reorezentae1a Polski wv- do warszawskiej
Legii nie stanowi
stąpila w tym meczu w nastepulą
PO<lstaw do 11;ry w Pierwuej repre·
cym składzie. Mlvnarczvk - Dziu- zentac11. Byłv oomocnik LKS DOPlJanas. żmuda - MotYka
ba,
sywal sle w mlare dokładnymi. naLipka Wó.\cicki Mlloszewicz (od 70 graniami ale naprawde dale.'co mu
min. Sybls) - La,to. lwan Cod 75 do roli dyry11enta zespołu. Zre&Zta
mln. Oe:aza) Pałasz.
samo
przyoisanle
.. Prowadiacel(O
Dlacze11.o przeRr allśmy? Ta.kle chy- l(re" nie zwalnia s obowlazk6w na
własnym przedpolu
co
zreszta było
ba pytanie można sobie zadawać oo
obejrzeniu towarzvskieRo meczu z bardzo widoczne przv pierwszej bram
ce
utraconej
orzez
Polaków
. k.iedY
drużyna
Wegler
Ruszvł\.~my
od
pierwszvt'h minut meczu do Rene· on i Wójcicki nie ootraflli asekuroralnel(o szturmu Odnosiło sie wra- wać ldace1to do przodu Motyki.
żenie . że tym razem
zjE>mv twa" w
Optymizmem z budapeszteńskiego
jego królesiw\E> . Rvłv to Jak sle o• stadionu nie powiało. ~:tna wziąć
W 21 serll mistrzowskich spetka6 ekkazało.
zludnP nadzieje,
ponlewat POd uwa11e U: to dopiero ooczatek
szybka kontra Wec:ler
zakoóczvlA sezonu,
Ale czy naprawde cia•le straklasy hokeiści ŁKS zmierzyli się
na
własnvm
lodowisku s zespołem
sle . niesnodzif'wnnvm celnvm trafie- ten argument w pnvpadku wiosenniem. Przvznać trzeba Iż
rzadkr nych ooratek musi byC decvduJa• Balldonu (Kat.) wygrywając ł:l (1:0,
s!e zdarza tebv bramkarz bronlacv cy? A co byśmy powiedzieli rdyby 2:1, t:O). Bramki dla łodzian zdobykluczowej oozvcil w nArodowe1 dru· Jednemu z naszych klubowych ses- li: Kokoszka 2 Slkora 1 Mutelak po
żynie
abstrahu1ac od tego czv był połów przyszło grac w ćwieri'flna l dla 1t;oścl Plecko t.
debiutantem c:rv też nie ootraf\I lacb europP..!!lklcb pucba~w czy teł
Mecz stał na bardz~ słabym po•
przepuście tak słabv strzał! Nadal w decydnJacvch meczach o zakwa- ziomie. Obie drużyny raziły indopozo-•tanl<> ta1emnlca d!aczei;io tre- llfikowanle sle do finałów
lencja
strtelec1t11. W drutynle LKS
mi·
• ner R. Kulesza Wl'tawH do składu strzostw świata, Katde Uumaczenle wyr6tn1ll się bram.kan Adaszyflskl
Mlynatczvka. z kt6rvm onc:lś miał 1eflt dobre. Ryszard Kulesza oo me• oraz Kokoszka 1 Potz.
duże
kłonotv
wvchowawcze Dowo· czu «twierdzi!
it taL mu wvsilku
dz! to 1edvnlP tel?o Iż nie ~tać se- zawodników włotonego w to sp0tKOMPLET WYNIKOW: GKS T1·
lekc1on!'ra •ernen-ntaC"1• na 11rn1e1et kan.Je. Oby, trenerze nie musiał cląJ!: chy - Podhale 4:2. GKS Katowice
ną
I konsekwetna oollt.vke.
Nil' le uc\('ltać de oa«i do tych dvolo- - Leitla 1:2, ŁKS - !laildOłll 4:1.
motna oonadto ab'<olutnlf'
zrozu- matycznvch wvbiee:ów. Wiemv do- Na.przód
ZaRlebie 1:8,·
mieć dlaczf'o:o
korzv<ta clae:le
T '<konale, lt coś w ooezynanlach rełask trenera narodowee:o t.eamu Sv- orezentacjl trzeba zmienić.
TABELA
J nie
bis. ollkarz wrocławskiego S!aska. mamv tuta1 na myśli absolutn!e tvl-1
M.ałv
wzrost
'<labe um\l'ietności ko obecności w reprezentacji
14- 88
1.
Zagłębie
43:11
zatechniczne I oowled7.mV dobra '<ZVb- wl~ep;o Zbl1t;nlewa Boflka.
39:15
1.37--'15
2. Podhale
On
kość. to chvba za mało 1etel} cho10t,- 90
32:22
ł. Naprzód
1eden wiol!;!ly nie czyni. •.
dzi o wYmaRania e:rv w reorezentacjl.
zyskali parantującv im •·wana reWe wczorajszym meczu na stamis z reprezentacja Austrll 1:1.
dlonłt> w Budapeszr.le . wldzlelHmv
• W
nlerw!IZYm ellmlnacy1nym
naszych rPt1rPZPntllntów. którzv niP
meczu
świata Izrael weszczedzill sil w noeoni za ołlka
• Polsc:v 1uniorz:v zakwalifikowa- mlsowałmistrzostw
1 Irlandia Pin. O:O IJCTUl>lł
Gorzel było z doklarl„vm nao:ran\em li sle do fi:palów turnle'u UEFA p0
vn.
gorzel bvlo z uniiP1etno~cla kolek- zwyclestwle w rewamowym meczu
• Piłkarze
USA zakwallfikowall
tywnel!n rtzlalan!a. ~wlAdC1!v to nlf'
Cypru w Nlkozll sle do flnałów 10 w Moskwle tlO
bard?,o dobrze o trenerach klubo- z rel)rezentacja
remisie
1~1
z·
Kostaryka.
W kolelwych
ze~nolów.
którzy
śwlet· 1 :O. O awansie holenderskich 1unlonie
orzveotowall
nllkarzv
ood rów zadecydowały rzuty karne w n:vm meczu ollmpi1sklch elirnl.n11c11
Jup;osławia ookonala Włochy 5:2. nawzgledem ltondv~vlnvm. nat'>mlast.
!eh umle1etn<>fol techniczne oozo· meczu ze Snocja. Awans w:vwal- tom\urt Irak zremisował s Kuwejstalv
na tvm samvm oozlomlt' czyll równlet młodzi pllk8'rze We- tem 1:1.
•
W kolejnych meczach ellmlnaMłody Pałasz 1 Gómtka
Zabrzt' Rler
którzy w rewantu J>okonalt
był tylko 1edvnvm
ootvmistvcznym Danie 4:0. W_śr6d najleP.'IZ:VCh zna- cj\ młodz!etzywych ME - CSRS zremisowała z Ju~os?aw\11 1:1.
Wi:gry
„ llkcentem teo:o sootk~nla.
żmuda
jak zwvklP .oonl~vwał sie olimol1- letll sle równiet Włosi. którs:v u- pakonały NRD 1:0:
poważny

międzyuarodowv
bo tak
chyba
•DOŻlla
uazwae Lowanv•kie •Potka nie ręorezentacji Pot.ki oa N'epstadio.nie w Budao!'~zrie z narodowvm

r.KS · -

Z PltKARSKICH. BOISK

I

DZIENNIK POPULARNY n.r 70 (9538)

Baiłdon

Katowiee
31:15

5. Legia
6. Balldon
7. Tychy

15:29
18:3<t
17:39
13:41

a. Kat.owtce

Przebywajacy z wizvta w Japo·
nii prezydent Panamv Aristides RoYo oświadczył w środę na konfe·
rencjl prasowel t.e jego kraj
nie
chce już mieć nic wspólnei:o z losem b. szach.a Iranu,
Minister suraw zagranicznych Pa•
namy Carlos ozores. powiedział •
kolei w wywiadzie udzielonym Jed·
nemu z japońskich dzienników. że
po zapoznaniu sle z irańskim wnioskiem o ekstradyc.Je b. szacha lra·
nu, władze panamskie aresztowały·
by' b. monarchę, gdyby to było ko·
nieczne.

DU2'1' LOTEK

BXPRZSS LOTBJt
Ił

MALY LOTBJt
I LOSOWANIE

„

n LOSOWANIE
I.•. Il K . •
'balldaroU:

pobliżu

Władysławowa

rybacy:

36-letni Zyc:munt Szwaba,
I kierownik iednostki oraz
Andrzej 'taczek,
Traeedla
rozegrała sle
błysk'lwicznie. a
jej
szczegóły
oozostaja nie wv.1aśn1one.
O ll:Odzinie 8,40 stacja ratownictwa
brzei:owego we Wladyslawowle ode·
brała wezwanie' o nomoc od tonącej
.jednostki. która miała sllnv przeciek kadłuba. Po chwili taczn„śt zo·
stała nrzerwana.
Natvchmiast J>O·
wladomiono
polskie
ratownictwo
okretowe. a do akc.ll wvruszvły 3
Jednostki. Do poszukiwai1 wlaczył
sie także samolot Urzędu Morskieęo oraz samolot i śmidowieĆ marynarki wo.lpn11et Na iaden
ślad
.iednostkl jednakie
nie natrafiono.
Jak wynika z dokumentów.
łódt
wyposatona była w tratwe oneumatyczną
Trat"v tel takie nie ~na
leziono. Poszukiwania lodzi I rvbaków nadal trwala. ale •zanse na
Ich odnalezienie 1a .luż niewielkie.

właściciel

28-letni

715-86.

•
Al

GOdz. 11.30. Przv zbiegu
ulic
Politechnik:! i Wróblewskieao
B. l. 49 cofnął sie
na
prze.Jśclu
dla oieszych i ootrącony
ZO!>tał
orze.z samochód
.. W<>łl(a".
Pieszy d07.nal zwichnięcia b!odra I
oii;ólnych p0tłuczeń. Przeby.va
w
Zd.zlsła~

~zoltalu.

•

Godz. 13.00. Na ul. RoklciflsokleJ
l,ll,. MaS%'.)'powe1
Zbi11;niew F.
lat, '29 został _oot~aconv orzez
nieznany ctaii;nik. do2najac ran c7;()ła.
Kierowca· 1 śvil.'adkl:iwl.e prooszenl. sa
do WKRO MO.
Pn:v zbieii;u ulic
• Godz. 14.30.
Al. Polltechnikl
1 Wróbtewsklel(o
.Jan n. lat 77 upadł usilujac wskoczyć
do tramwa lu. Metczyzna do·
znał
potłuczeń, które ooatrz<>no mu
w SPR.
• Godz. n.oo. Na ul. Próch11ika 36
7-lel.ni Robert K. wybiegł na jezddnle wprost 1 bramy I ootrąconv
został !)rzez nad1eżdta1aca
.Wars:r.a-

DOC.

OfZ)(

wę".

Chłopiec

doznał

MARKOWI
GNIAlDOWc;KtEMlJ
Zakładu

l<ierown\kowt

ChemU

Otróln•J

wyrazy naJserdersntel•?.et:o wspól·
caucla s powodu łmlercJ
OJCA
składaj''

DYREKCJA I PRACOWNICY
lNSTYTUTU FIZJOi OGll
i BIOCffEMll AK l\ll"Mll ME·
OVC7N'EJ w t.ODZJ

wstrząśnienia

mózgu, oRólnvch ootłuczeń l
wietiony :z.ostał do szpitala.

1

1>rzeOd)

,..„„„„„„„„......„ „......„-.„.....
głębokim

s.

13ł0

mnarła.

przetywszy

łat H.

ł "·

HELENA MACIKOWSKA
s dom11 SKOWRON.
Pogrzeb odbędzie 1ię dnia U marca l91t roku e 1od11. lł.30 na
cmentarzu katolickim noty.
-PosostaJ• w talu:
CORK.A. SYN, SYNOWA. zn;e oras WN'UCZĘ'IA

wwwwwwwww

w dniu

Z5 marca 1911 roku, po
ultochany M=li i Ojciee

ł.

dłu&otrwaleJ

ł

ehorobie

zmarł

nass

I'.

ini. TADEUSZ J. KUNKEL
Mssa hr. sa dunę zmarlell'o IOstanłe odprawiona dnia n marca br. o 1odll, t w kościele OO lezultów pftv ul. Sienkiewicza.
Pogrzeb dnia Ił marca br. o 1ooz. te 11a Starym Cmentarzu pny
ul. Ogrodowej.
o tych 1mutnycb urocsystołclacb zawladamiaJa Pnyjaclół 1 Znajomych:

12.9-105
97-122
93-151
89-13'1
87-117

LOSOWANill: I: ł rozw. a I traf.
prim, - wy&ran• 1>0 222.ł:IO zł; 78
rozw. • S trał. &WYkł. - WYJl;rane
PO około 17.000 u 5.240 roar.w. z 4
trat. - W)'l{rane PO 11 sł. LOSOW ANtlł U:
115 roaw. a I
tra•
łłenlamt - wY&rane PO <>koło 38.500
sł: 3.887 rocw, a ł trał. wYRrane
po 178 Ił. n.cm rosw. a I trat, w:v"rane PO n sł.

Koflc6wka

bm. w

IS

zatonęła łódź rybacka
, Wła-10" na
pokładzie której zna.ldowali sie dwaj

~=~ 1,!m„•P•r•o•s•lm„y„o•n•t•e•s•k•ła•d•a•n„le„k•o•n•d•o•le•nlc~J•L„„„„„„„.Z•O•NmsA„l•S•Y~Mz:iz:l.l:l:

Komunikat „Totka"

.t•••.

10"

zatonęła

Kronika wypatlków

KOLEDZE

KOL.

HIERONIMOWI

BARBARZE
ZAJACZKOWSKIEJ

DĄBROWSKIEMU
wyrasy serdecsnego

ł .•.

te senator. którv dotvchcza11 ookonał
Cartera tyl)to w 9V'{}"IU rodzinnym Massachusetts. jest w stanie wy11;rać z nim również na neutralnym 1truncie I może z nad:z.ieją
oczekiwać
najblltszych
watnych
prawyborów w Wl.sco:nsin (stawka
są
l(losy 75 delegatów na konwencję) I Pensylwanii (185 dele11;atów).
Aczkolwiek Carter uzyskał 1u:t orawle oołowe Ilości dele!(atów
nletbędnej do uzyskania nominacji na
ogólnokra iOWe1
konwencii
Partii
Demokratyczne1. do orzeorowadze. nia POzo.~taly leszcze orawvbory w
26 stanach.
w których
Kennedv
mote oow\eksz~ swói dorobek 1e~ll
jego kampania wyborcza Po wtorkowym osvcholoo:icznvm
orze!oml"
nabierze rozmachu

„Wła

• Godt. 5.55. W Bratoszewicach
na trasie E-16 jadący motorowe1em
IIS 636 Andrzej P. uderzył w tył
7.atrzymuiącego sie samochodu cie·
żarowego o nieustalonych numerach.
Mężczyzna doznał ooważnych obrażeń głowy I przebywa
w szpitalu.
Kierowca
wozu oraz świadkowie
wypadku proszeni są do WKRD MO
w t,odzi Ul. Wł. Bytomskiej 60. tel.

współc11ucła

a powodu sgonu

I. T, 11. H.

ły.

tatem 1awiadamlamy, te
nasza ukochana Matka i Babcia

Małnowlca,

ł, ŁKS

Senator Etiward Kennedy które-1
go prezydenclcle szanse były oceniane orzed tyRodn!em Jako nikle.
obecnie aktywnie wlączvl ~le
do
batalll o fotel w Białym Domu. wygrywa !ac nieoczeklwanle urawvbOrv w dwóch i."tanach Nowym Jorku
I Connecticut Oba zwycięstwa. odnlesione nad o rezydentem Carterem
w przekonywa1acv soosób wyka:ta-

z

ltumlesięcznel
111ry
w Sosnowcu,
przed kilku laty trafił do ltfY w
zespole klasy niższej, Okazało ste
lt umiejętnośeł teiio niłkarza
nie
zma.rnowały sl!I.
Blymzczy na boi·
skach ekatraklasv dobrze l(ra
w
reprezentacji
Co w te1 sytuacji
motna i>OWledi:leC o rozeznaniu umlejętnollc:l piłkarskich drutvn pierwnollgowych oras talentów.
które
powinny imaletć miejsce włród nalt
lepszych? Ale to tylko drobna uwau o stanie oolskleito oiłkarstwa ...
Oprócs Mlkołajowa w radomskim
meczu w-yr62n!ll .slę nonadto Ciołek.
Bolelta. Buda 1 ChoJnackl.
Reprsenłacja Polski ..B"
wystaplla w tym mee&u w następującym
llkładzie: Bolesta J"awlek. Sikor•
ski 04 (33 mln. Buda),
Zale:tny,
Sroka - Wójtowicz
Cod 76 mln.
Buncol). Chojnacki. Clolek Jtonieczny (Od •C mln, Curyło), Miko-

łajów.

J. Carter pokonany

ell"'

mecz kadry

Piłkarze kadry
„B" zrewantowali
sie reprezentacji Węgier za 1>0ratke Jaka oontosła pierwsza drutyna
w meczu na Nepstadionle. W meczu kandydatów do wystepu w re·
prezentac.li Polski uporali sie oni z
olimpijskim zes1>0lem Welder
2:1
11:01. Bramki dla Polski zdobył Mi·
kołaJów Z (30 l 52 mln.). dla coścl
Tleber (63 mln. •ootkanla).
Radomski mecz zakończył Ile aa~
slutonym zwycięstwem kadry
E.
Zientary. W tym· epotkanlu l)Ol!ska
reprezentacja prezentowała sle
na
boisku o wiele korzystn lej anlieLi
1>rzeciwn1cy, Najlepszym pllltarzem
meczu był naoastnlk Zagłebla sosnoW!ec Zbłitalew MikołaJ6w, który
zdobył
dwie 11:wycleSk.le
bramki.
Bardzo dobrze się stało. Ił nasi selekcjonerzy kolejny 11U raz sprawdzU!
umiejętności tego napastnika w meczach reprezentac11. Nie trzeba przeclet przyp0mlnać hlstorU związane1
11 tym zawodnikiem. Po okresie kU-

Premier Zimbabwe, Robert Mu- rażając zrozumienie dla słusznych
gabe wygłooił we wtorek krótkie żądań najgorzej sytuowanych i zaprzemówienie radiowo-telewizyjne, rabiających Afrykanów,
Mugabe
w którym wezwał ludnołć kraju oznajmił, że sprawa poprawy ich
do cierpliwości oraz przestrzegania bytu jest jednym z priorytetoporządku publicznego
i dyscypli- w~h zadań rządu.
ny. Podkreślił, że jest to szczególMugabe zapowiedział
również
nie konieczne teraz,
kiedy ważą bezwzględną walkę z wszelkimi
się losy
Zimbabwe.
R. Mugabe przejawami terroryzmu i przemoskrytykował akcie strajkowe. na- .-v.
wołując
do spokoju socjalnego,
W środę zniesiono w Zimbabwe
gdyż iak oświadczył - w prze- godzinę policyjną & wyjątkiem reciwnym wypadku kraj może do- ionu Beit Bridge, graniczącego z
zn~ć niepowetowanych stk6d. Wy- Republiką Południowej Afryki.

llO"<''odu śmierci

OICA

OICA
składa Ja:

s1<ladaJ11.t

DYREKCJA POP PZPR RA·
DA ZAKł.A t>OW A ora~ KO
LEZANKJ , KOJ F.DZY z ZA~

DYllEKCJA, POP PZPR. RA•
DA ZAK.ł.ADOWA oras KO•
LE:tANKł ' KOLEnzv I BIU ·
RA PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUN'.\.f,NEGO w LO·

RZĄOtJ ORROTll >\RTVK•'f.Ą
Ml TURY~TYKl I WYPOCZYNKU CPHW w ł.0DZI

DZI

W dniu !S marea t91ł roku
na11t1 nieotltałowany Kolega

111Darł

TADEUSZ KUNKEL
emerytowany. dłull'ołetnł. usłulo
ny 'Pracownik Riprowł6k" odznaczony ltrzvłt'm Kawale""lr'm orderu Odrodz•nla Pol~kl oras łnnvml odmaczf!niam
Serdeczne WJ'l'Ul"
Rodslnle

Z b6tem dwladamlamy, le dnia
Ił

!NltYNIER

współcsucla

składają

KOLEŻANKI f KOLEDZY
BIURA STUDIOW I PROJE
KTOW
PllZEMYSł.U
Wł.O·
IUENNICZEGO

1

współczucia

wyrazy serdecznego
I

marca 1980 roku smart

S.

+

WACtAW

P.

PRZYŁĘCKI

Wyprowadsehie zwłok 21 marca
·br. o rods, l i s kaplicy katołic·
klej na DOiach.
Porr,lona w

lało1tle:

ltODZINA

<J i:1ai!ICl'l~.1~ :t~ ą il r: c ł:J:i m
Wniedziele'· - czvnne sklepv

w
w

TATRY - „Niezamężna kobieta"
USA od lat lli •odz. 10, 12.30. 111,
Bajka:
,Złota
rybka"
godz.
15, 16 „Dyl Sowizdrzał" NRD
od lat 15 godz. 17
OKI\ - „Szklane paciorki" radz.
gods. 13.30. ..sandakan nr 8°
1a.p. od lat M godz, 8.30. 11.

PIĄTEK

GODZ. 13 -

IG. 19

18

„Zielone telefony"

wych) pracować będlł w godz!na.::h
lG-16. W tym samym czasie otwarte będą również ws:z:yst.kie zakła
dy usługowe.
W ponledzialeik, Wtorek i trodę
(31 marca ora:i: 1 i 2 kwiet'llia)
wszystkie placówki hamdlowe
i
usługowe czy.nne będą jak w dJni
robocze. W czwartek i piątek (3
i 4 kwietnia) wszystkie placówki
handlowe l usługowe otwarte bę
dą -0 godzinę dłużej niż zwykle,
nie dłu~ej jednak niż. do godz. 20

W placówkach handlowych odczuwa się Jul przedświąteczny
ruch. Z magazynów spożywczych do sklepów wozi się codzien·
nie około 600 ton różnych towarów, w tym spooro mąki, kan.
makaronów, cukru.

poinformują

o

„Tajemniczy
uplór"
b.o. 1:todz, 15.
,Konwól"

od. lat 15 gO<lz. 17, 19

Od dziś rozpoczY'na się transport
artykułów typowo
świątecznych:
cyt.ryn (nadeszło ich 160 ton), daktyli (jest ich już 40 ton). rodzyn-

szkołach

ków, a także czekolady i wyrobów czekoladowych (także z importu - z Austrii i Fmla.n dii). Codziennie z hurtu do detalu prze·
wozi się znaczne ilości marJ'rlat konserwowanego groszku, fasolki
ogórków, ćwikły. Ponadto musztardę. ·soki i dżemy. Wyrobów tych
będzie w zasadzie pod dostatkiem,

ofic'erskich
W piątek, 28 marca, w godz.
13-18 w całym kraju zasiądą
przy „zielonych telefonach" oficerowie WP, którzy
udzielą
młodym ludziom, pragnącym zo
1tać w przyszłości podoficerami lub o!iceuml WP, szczegółowych informacji m. in.
na
temat
warunków
przyjęcia,
egzaminów
wstępnych
do
szkół
oficerskich różnego typu oraz programu studiów.

przydałoby

się jedna•k nieco w·lę
cej majonezu.
Niestety, opóimiają się dost&wy
pomarańcz. Ciastkarnie WSS przy.
gotowują na przedświąteczny
ty·
dzień około 130 tot\
rozmaitych
ciast - babek, ma1m1 ków, serników, placków. W przedświąteczny
piątek i sobotę trzeba będzie rozprowadzić około 520 ton pieczywa
W związku z zakup'1mi świątecz
nymi w niedzielę, 30 marca, wszystkie sklepy (z wyjątkiem 1-osobo-

•

W przedświąteczną niedzielę, 30
marca, w godz. 10-17 czyrune bę
dą urzędy pocztowe przy ul. Tuwima 38 l Piotrkowskiej 311. Placówki: Łódź 2, Pabianice 1, Ale<ksandrów Lódzkl, Głqw.no 1, Konsta•ntynów, Ozorków 1, Zgie-r,z 1 peł
nią dyżur w godz. 9-11, a urząd
pocztowo-telekomunikacyjny
w
Andrespolu w god:i.. 11-13.

~11dnf znu'f!!11io

DLA KIEROWCY Z „TRANSBUDU"

Będzie moż.na także poinfoimow ać się przez telefon Q p()rspektywach czekających absolwentów wszyst.kich sz.kół woj8kowych.

telefony" w Łod:z:i
będą miały numery 321-62
i
364-84, w Pabianicach - 15-50-83
i 15-50-99 a w
Zgierzu
16-20-50.
„Zielone

Jest więc okazja dla młodych
chłopców wybierających się do
szkół oficerskich uzyska·nia bliż

pitatnego remontu. Swiadczy
to
dobrze o trosce kierowcy o
poja7.d
~
Jadąc ta1' 4użym samo~
chodem mam chwilami wu~ ięnie - powiedział nam jakbym szedł ulicą, a pod ręka
wami i obu stron
wyprzedzali
mnie mali ludzie. Otóż niektórzy
kierowcy,
głównie
,,maluchów",
bez zwracania uwagi na podstawowe zasady ruchu za wszelką cenę usiłują wyprzedza<': i z leweJ i z prawej strony. Kilkanaście razy im się to ada, ale jak
si.ę nie uda ...
Wręczamy
J. Nowakowi
kolejny ·mandat zacifania z przekonaniem, ie i tym razem trafił on
w dobre ręce.
Przy okazji 1t1lka
3'l,ttualnych
uwag kpt. J. Swiatłe~o. Wielu kie·
rowców wyciąga właśn:e swoje pojazdy z „ximowego snu".
Coraz
więcej jest w związku 1. tym wy·
padków,
spowodowanych
złym
stanem techni.:znym Pojazdów. Kiedy się więc samochód po dłu:iszej
przerwie
wyprowadzi z garaz.1
należy koniecznie sprawdzić
stan
hamulców, ogumienia i świateł. A
J~t'eli stę ·cal~ zime nle pt() •adzi·
ło pojazdu, należy
przynajmnieJ
przez kilka pieTwszrh dlni ieździć szczególnie . ostrożnie.
(ms)

Sporo „kłopotów" innej nit za.zwyczaj natury mieliśmy wczoraj jeżdżąc wraz z kpt. Janem Swiatlym z WRD KW MO i
społecznym
inspektorem ruchu drogowego Stefanem Sitkiewiczem, ulicami ł.o-dzl w poszukiwaniu kierowcy godnego obdarzenia mandatem zaufania. Wynikały one z tego, źe.H w 7.a&adzie wszyscy obserwowani przez nas kierowcy jeździli zgodnie z
przepisami I nie 'Zanotowaliśmy poważniejszych wykroczeń w
ruchu drogowym.

szych informacji na iinteresujący ich temat.
(j. kr.)

Co prawda, gdybyśmy chcieli ko- mielibyśmy pełny notes numerów
niecz:nie odnotowywać fakty
j;!
rejestracyjnych pojazdów, które w
~=============~~:_ch'.:a.~n
'.:ia~-s~·r~o'.:d~k~o::w:ym~'.._~p~as'.'.'.e:'.rf>.::__:i'._:'.e'.:zd:::.::'.ni ten sposób poruszają się łódzkimi
;~
ulicami, jak np. kierowca „Zukd ·•
LDN 001 B, za którym dość dłu
go jechaliśmy ul. Stryltowską
1
Brzezińską. Nieliczni tylko kierujący pojazdami
zachowywali się
zgodnie z kodeksem cJ.rogowymi i
wykorzystywali do jazdy
prawy
~
Wy«Ulał Zatrudnienia
Urzę-1 ścisła współpraca ze szkolnictwem pas. Znakomita więkswść z
nich
du Miast& Lodzi &feruje obec- służbą zdrowia i zakładami pra· poruszała się pasem srodkowym
n.ie 6 ty1. wolnych miejsc,
cy. Ukazało się szereg informato- bądź lewym, utrudnia;ąc w
t~n
~ tym 2 tys. dla kobiet. Poszuki- rów ostatnio dla uczniów szkól sposób jazdę pozostałym użytkow
wani są pracownicy do tkalni podstawowych
popularyzujących
nikom dróg. Jest to jed·no z naJ·
i dziewiarni zakładów przemy- deficytowe za wody i zakłady prio- częstszych wykToczeń na łódzkich
~ słu lekkiego, ~lusarze, tokarze i rytetowe czekające na pracowniulicach.
frezerzy, kierowcy, mechanicy ków.
Na ul. Brzezińskiej rozpoczę
samochodpwl, mur&ne, tynkaMinisterstwo Pracy, Płac i Spraw
liśmy obserwację „Ber li eta „
rze I monterzy apMatury dżwl· Socjalnych oraz Urząd Miasta zor
z przyczepą
nr rej.
LDN
gów. Handel po "tukoje spne• ganlzu~ wkrótce w f,odT.i ogólno- 456 B. Jechalismy za mm ulicam
dawców. Dute jest teł. ~apotrze· polsk-ą naradę na temat orientacjt Strykowską. Kopcińskiego,
Arm·1
~ bow&nle na faehowrów w ról·
\ por&dnictwa zawodowego w la- Czerwonej, Niciarnia„1ą,
Przyby.
~ nego rodzaju usłu11&ch.
tach 1980-1990. Wezmą w
niej szewskiego. Prowadzący ten
poW I półroczll występuje ~ykle odział przedstaW'lcielc 10 resortów ja:r.d kierowca wyróżniał się kulw go,;podarce uspołecznionej zje· wydziałów zatrudnienia wszystkich tu~ą jazdy prow'l<lził „Berliewisko spadku Ucz.by
zatrudnia- województw l większych zakładów ta prawym pa.sem ruchu, sygnab
nych. Spowodowane jest to ęł6w· pracy.
(kas.)
zo~ał
kieru·nkowskazami
każdą
nie przechodzeniem ludzi na emezmianę pasa ruchu,
przepuszczał
rytury i renty Dopiero od lipca
pieszych na przejści4ch.
luki te będą likwidowane przet
Na ul. Przybyszewskiego zatrzt·
dopływ absolwentów różnych szkół;
maliśmy ten samochód Jego kie·
w tym roku będzie ich 12 tys
rowcą okazał ~ię .Józe! Nowak. poMimo takiego „zastrzyku"
liczba
siadający prawo jazdy z wszystzatrudnionych się zmniejszy.
kimi uprawnieniami, pracuj4cy N
W związku • taką sytuacją satym 1awodzie od 26 lat, a od U
chodzi
potrzeba bardziej
racjo·
lat w „Transbudzie". Okazało .iię,
nalnego gospncłarowanla kadrami.
że
,.nasz" kierowca posiada za
Do tej pory łódzka „spolemow
W Wydziale
Zatrudnienia
poswoją pracę
srebrną i brązową
zytywnie ocenia się 1ospodarnośe ska" gastronomia była na szarym odznaki ., Wzorowego kierowcy"
W
pod tym względem w takich &a· końcu w kraju pod względem ilo- trakcie rozmowy
J. Nowak powie·
kładach, jak: „Mera-Poltilr.". „Fo- ści miejsc konsumpcyjnych w ba.
dział m. in.. że jego
samochód
nika'', „Ema-Elester'', LZPB . im rach, restauracjach 1 kawiarniach
przejechał już 530 tys. km bez ka·
Obrońców Pokoju, ZPO
,,Proch· Powoli nadrabiamy tu zaległości
W zeszłym roku mieliśmy około ?..5
nik".
tys. miejsc przy stolikach (na 1000
Ważnym zadaniem jest prawidło·
we
wykorzystanie absolwentów mieszkańców 22,1 miej~ca). W tym
planowanemu przeszkól Jedną z form
właściwego roku. dzięki
działania .w tym kierunku prze1 kazaniu do użytku 20 zakładów i
przyWJ'dział Zatrudnienia jest prowa- punktów gastronomicznych,
kondzę.n iP orientacji i poradnictwa za- będzie 385 nowych miejsc
W zwląz.ku z kon1eoznośclą przy(j. k.r .)
wodowego. Następ:ije
stooowywania sieci ~kół do d-zie·
przy tym sumpcyjnych.
sięcioletniego modelu ukolnictwa
w dzielnicy Sródmieście zostaną po zakończeniu roku szkolnego pewne jej

Czekają wol~e

S

miejsca pracy
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luźniej

400 tys. butelek
wody „Grodziskiej"
Dla łodzian, którzy
przyzwyczaili
się do wódy m~neralnej
„Grodziskiej", mamy dobrą wiadomość: wczoraj do Łodzi nadeszło
40 wagoaów z 400 tysiącami litrowych butelek tej wody Od razu
zaczęto ją rozwozić do wszystkich
sklepów,
więc
w
najbliższych
dniach „Grodziska • powinna uka·
zać się w $,pl'zedaży
(k)

,

Korekta sieci szkól
Śródmieścia
.

„
Ir;~e.pro~adzone
w
))
tarowce«
S
Już wkrótce
potrawy orientalne

wersytetow1 Łódzkiemu, XIl LO z
ul. Sterlinga ?4 zostanie przeniesione do budyinku przy ul, 19 Stycznia 7, a zajmująca budynek przy
ul. Jaracza SP nr 111 zajmie pomies.iczenia zwolnione przez XII
LO.

~orek-

Zhkw1dowama zostain.ie SP nr 132
przy ul. Wierzbowej.- Dzieci z tej
szkoły przejdą do SP nr 94 przy
ul. Zacisze 7/9. W budynku przy
ul. Wierzbowej zlokalizowana zostanie S;i:koła Podstawowa SpecjalDo tel pory w Łodzi można było ni rosyjskiej w restauracji .Nata- na nr 88 z ttl. Buczka 21.
wybrać sie na obiad
przyrzadzany sza". albo - Jeśli ktoś woli pikantne
W związku z przekazaniem buudać &ie do
.Pesztu•;.
wedłuit ory11inalnYch receptur kuch- po.tra·wy gdzle specjaLnościa sa dania węii:ier dynku przy ul. Jaracza 44/46 Uniskie.
Już
wkrótce
zostainie
otwarty
w naszym mieście nowy bar-bistro
„starówka" na Starynku Rynku 2.
w którym można będzie skosztować
dania orientalne.
„starówke" bowiem przejął w ajencje oan IbrahJm. oochO<ltzący .z Ira·ku
ktc>ry
wspólnie ze swoja toną - łodzian
ka. bedzlę prowadzil te nowa olacówke ii:astronomil.
Niestety nie udało de nam dowledzlec, 1akle to beda potrawy
rzed Kolegium
do spraw
orientalne
- jest to na razie tajemnieporządek
Wykroczeń dmelnlcy
ŁóJż
nica pa·na Ibrahima. ale fUż za kilOtrzymaltśmy
ntepokojqce 111Górna znalazła swój epilog
ka dnl. kiedy otworzy swoje ooclwogna.ty od statych. bywalców baru
Je „starówka". bect2liemy moaU te
„biesiada", która 14 marca
personelu baru „Kaska.da". Puzq dant,e spróbować.
około godziny 20 odbyła się
na
oni.
U. kr.>
klatce s.chodowej domu przy ul.
„Kolejki przed atotakamt, wyPrzyszkole 13.
·
dajqcymt obiady - ogromne. Widać brak peraonelu. Tace brudne
Za udział w suto iakrap!ainym
i przewa:tnte nie ma teh t0 t11ch
winem "spotkaniu towarzyskim"
miejscach, gdzte być powtnn11.
odpowiadali 27-letni Edward Cie•
osoby odpowiedzialne za porzą
• Impreza z okazJl Mledzynarodo- ila-k, zam. przy ul. Pabianickiej
dek w aan konsumpcyjnej prawego
74, 29-letni Bogdan
Dnia
Teatru
11
udnafem
Unisławski,
Mal•
wte w ogóle nie pracujq (np.
gorsaty RogackieJ-WHnlew1kleJ oraa zam. przy ul. Przygekole 13 i 25klucza od we nigdzie nie moPiotra Hertla i Jo:o zespołu mu- letni Zdzisia.w Weber, zam. przy
tna. dostać).
1yczne11:0 dztł o ii;odz. 17 w DOK ul. Briozowskeigo 4. Kolegium
WY·
w ublegtym roku jedna z łódz Cui. ,żubard:r!ka 3).
kich gazet ptsala jut o mepo• Spotkanie z tw6rcaml teatral- mierzyło im kary po 4,5 tys. zł
rzqdkach w tym barze.
Pnez
nymi, wystawa plakatów I fotosów grzywny, z zamianą w razie niedwa mtestqce jako tako dbano
dziś o ll:odz. 18 w DOK
(ul. żu~ ściąg-alności na 90 dni aresztu.
o czysto~ć t o konsumentów Od ba.rdzka 3).
kilku tygodni jednak sytuacja
• ł.6dzkle Amatorskie Konfronta•
Stosunkowo wysokie kary "117·
powróctla do „normy" I jak baeJe Kabaretowe d:ziś o godz. 18 m.ier'l:one przez kolegium wydają
tagan by!, tak jen nada!. Oczew klubie „Telex" {ul. Tuwl..nUI 38). się zgodne z powszechnym J>OC%Ukujemy
poprawy •tylu pracy
• „Partia Hlsapadska" - spottka• ciem sprawiedliwości.
Miejmy n&•
personelu baru „Kaskada". I my
nie w Klubie' Szach.Istów
dzlś
tett
a.
o ll:odz. n w DOK (ul. Limanow- dzieję, te podziałają one od.strasu·
jąco na innych amatorów podob·
' - - - - - - - - - - - - - - " ' llkie~ 1€(;).

S21ereg placówe.k oświa·towych 1
Sr6dmieścia zostanie wyremontowanych kosztem 11.700 tys.
zł . Modernizacji poddane :z:ostainą.
Państwowy Dom Dz;ecka przy ul.
Maryslńskiej 100 oraz szkoły podstawowe nr nt: 23, 94. 96, 103, 173
sz.kół

i

m

LO.

Cm)

Za biesiade wklatce schodowej
zapłacą po 4.5 tvs. zł rzvwnv
11

11

W barze „Kaskada"
nadal

p

Wkilku zdaniach

Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc drogowa PZMot.

nych „biesiad"
urządzanych
na
klat·kach schodowych,
traactowanycb przez męty &"J)Ołee:z:ne
jako
bezpieczne m.iejliee spożywania alkoholu i pijackich „dyskusji". Nader często f)rgana ścił?a.nia otny•
mują ska.rgi na Intruzów, którzy
swoim zachowaniem na klat.kach
schodowych zakłócają ład l porzą·
dek apokojinych lokatorów.
(llct)

Remont .,Agatki"
W bletaeym rok• - koasłem DO•
nad a mln al - 1the11rowadal Ile
remont i modernlue.i. 11leelu 111ac6wek 1a1tronomlc:anyell w Pabianicach. .Yeezc11e w I 116łroeau br, • ·
kodCllon„ ma by~ remont
baru
„Asatka". p._.lllltlłałei de •• w łlar
typll l>iatro.
fllow.>

„

S3·81-1G, TOS·ZT

TELEFON' ZA UFANIA
czynny w co~hl. 15-f

A

731-12

U7-37

rano

PTE KJ
ł.0Dż

GłóW'ftll
14. Obrońców Stalingradu 15: Nlc!arnlan.a U
Dą
browsk!eito 89
Ol!mpij&ka 7 a
Lutomierska Ił8

257·77
91

Centrala tnrormacyjna PKO

• •

•
GłoW!l<I

Łowicka

•· Konstantynów - Sadowa 10. O:rorków - Armil Czerwone1 17 Pabianice Armil Czerwonej l,
Zgierz - Dąbrowsklell:o !O Aleksa.ndrów - Kościuszki ł.
DYŻURY

TEATRY
· \VIELKJ - g-od.z. 19 •• DO!\ Car·
los"
PO\VSZECHNY
ll:OdZ.
19.15
,.PrzedsLawienle Hamleta
we
w11; Głucha· Dolna"
NOWY - ll:OdZ, 19.15 .Vatz!av"
MAŁA SALA stodz. 21> „Le•
ka.rz mimo woll"
.JARACZA - KC>4z. 19.30 .. Rewizor"
7.15 KodZ IS.IS .. Jednak kabaret"
MUZYCZNY - KodZ. 19 „W miłości nie ma mocnych"
ARLEKIN - godz. 17.ZO „Teatrzyk: .rea.na" lzamkn.)
PINOKIO - it-C>dz. 17.30 „Królewicz Rumianek"
MUZEA
BISTORU
RUCHU
RF.WOLU·
CV .JNEGO
(Gdańska
13)
nieczynne
ODDZIAł.
RADOGOSZC~ (Zgter·
ska 147) - nieczynne
'RCHEOt.OGICZNE t ETNOGRA·
FICZNE !Pl Wolnuścl 14) godz
11-18
8101.0Gll EWOLUCYJNEJ Uł.
(Park Slenklew\eT.ąl - nieczyn·
ne
CE„TRALNE
MUZEUM
WŁĆ·
KJENNICT\VA (Piotrkowska 2821
ll:OdZ. ll-IA
HISTORJl MIASTA LODZI 1og.rodowa 15> godz 11-16:
SZTUKI IWleckow•klego 36)
g<>dZ. 11-18

POI SKIP'J WOJ!'KOY'EJ !llLUŻ•
BY
ZDROWIA
'Żellgowsk~eii;o n - 11;odz. tt)-t3 ·
'\UA!'TA ZGfERZA (Zgierz , Dą·
brOIW&kleii:o 21) l(odz. 10-15

•

w gastronomii

nieco

"'AZNJ!: TELEFONY
Informacja o usługach
398-lD
Informacja kolejowa '55-55, Ził· SS
lnformacJa PKS
Dworzec Centra.lny
155·16
Dworzec Północny
TU-20
tnformacja telefonie.ina
13
Komenda Wojewódzka MO
cent fala
&17-22, uz-n
Pogotowie cieplowntcze
253·11
Pogotowie droi:owa
„Polmozbyt"
ł01·3!
Pogotowu1 energetyczne
Re Jon Lódż Północ 33ł-31, 17'·18
Rejon Lódż Południe
g77.93
Rejon Pabianice
37·10
Rejon Zgierz
l6·3ł·49
ReJon oświetlenia ulic
881·15
Pogotowi~ gazowe
39S·M3
Stra:t Pożarna
li. 66i-l1, 195-~5

POLESIE - .. Kiedy dojrzewa Jagoda" :tufl. od lat 12 ii;odz. 16.
„Wierna tona" fr. od lat 18
godz. 19
POPULARNE - „Droga daleka
przed nam:!"' P<>l. od lat 12
godz. 15.45. „Wciąż o miłości"
fr. Od lat 15 ii;o(iz. 18
ENERGETYK - nieczynne
PIONIER - .,Dziewczyn.a a reklamy" USA od lat 18 l(odz,
15. 17, 18
REKORD •. No l co doktorku?" USA b.o. gOdz. 15. 17.
„I ty zobaczysz niebo"
radZ.
od lat 12 ii;odZ. 19
SOJUSZ - ..Konwój• USA Od
latt 15 godz. 17

•

LODZKI PARK KULTURY I WY·
POCZYNKU {na Zdrowiu)
zoo - czynne od ~Odz. I d~
18 lkasa do 17)
PALMIARSIA - czynna w godz
l'l-15 (opróet. niedziel l ponledz:ałków)

ltlSA
- „Przeminęło r wla·
trem" USA od lat t2 (taśma 70
mm) 11octz. 12 16. 20
IWANOWO ,,Fede>ra"
USA-RFN od lat 18
l(Odl!.
to
t7.
19.30,
,Wysoa
skarbów"
fr.-wł.
od lat 12 ICOdZ. 12.lS
14.30
POLONI~
- nieczynne:
PRZEDWtOSNJE .Kun~
P'u"
poi, od lat U l!;odz, 10 12. 13. 15
17.15, 19.30,
WŁOKNIARZ
„Brat
kata"
NRD od lat 12 &Odz. !O, !2.30,
seanse umkr;Uete 11;odz. 15 19
WOLNOSC - ,Gorączka sobotniej
nocy" USA od l•I IS godz
10. 15, 17.15, 19 .30, •. Wesoły romans" radz. b.o. godz.
12.15:
WISŁA
,GorąCLka
sobotnlto;
nocy" USA od lat 15 &odz. 10
12.15, 15 17.15. 19.30
'ZACHĘTA
.Zwo;n1enie warunkowe" USA od lat 18 godz.
IO. 16. 17.15, 19.30. ..Cudowni
mężczytn! z korbka" czeski od
la.t 12 Rodz. 12.15
LOK - nieczynne
STUDIO
.. Młody
Frankenstein" USA od lat 15 godz. 13.
.,Lot nad kukułczym gniazdem"
USA od lat 18 godz. 17 seans
zamknięty Kod%. 19.30
STYLOWY .Zemsta różowej
pantery" ang, od lat 12 gooz.
15.30, 17.30, 1 30
DKM
„Wściekły''
DOI. od
la.t Ul godz. 16. 18. 20
KOLE.JARZ - nieczynne
GDYNIA
„Zapach kobiety"
wł. od lat 18 l(odz. 10. 12. ·11.
„Golem" J>()I. od lat 18 e.odz.
19. seans zam~ety - l!;odz. 14
HALKA - seanse zamkniete
Ml.ODI\ GWARDIA - ,K•ól Cy•
ganów" USA od tat 18 ~od?
10 12.15 lł.30. 16.45
,Panny
z WUka" DOI. Od lat 15 11:002.
BAŁTYK

18

MUZA - „Jenny l TO·bY wśród
dzikich zwlerzat"
USA
b.o
godz. 15.30, „Swla~ D:tlklego
Zachodu" USA Od Lat 15 11;<>dz.
17.30
..Do sleico Roku"
weg.
b.o. icodz. 19.30
1 MA.IA - .•Powrót tajemniczego blondyna" u. Od lat 12
l(odZ. 15. „Ostatni l)Oclaic z Gun
HUI'' USA Od lat 15 &Od2. 17.
.. Afera
,Cóncorde"
wł.
od
lat ts SCodz. 19
POKO.J - •. Niezwykłe nrzyl(OdY
Włochów w Rosji"
radz. b.o.
g<>dz. 15.30. ,Ryzykant" fr. od
lat 15 ii;odz 17 30 19.30
ROMA
„Transamerican Ex•
press" USA od lat 15 RodZ 10.
15 17.IS 19.30. ..Godzina oąso
wcl róży" Pol. b.o. ICodZ 12.ll
STOKI - „Dzieci ~ród pdrat6w" jap, b.o. ICodz. 15.30,
„Imperium nam.lętnoścl" jap.
od 1.a.t 11 godz. 17. li

SZPITALI

POŁOŻNICTWO

S:spital

Im
I

połotnictwo

nicy Polesie
Górna. Por
ltO.

Madurowicza

cłnekologia

z dzieloraz z dzleln!cv
.K" ul. Felit\skle·

Sapltal Im. Kopernika - 1><>łot
nlctwo I itinekologla z dzielnlcv
Górna Por. ,K" Odrzańska Cle·
~zkowsk\ego
Rzi>;owska 'Przybyszew•kleii;o
Lokatorska. ~mina
Rzitów Br61ce oraz ginekologia
z dzlelnlcv Sródmle~cle
Por.
„K' IO Lutego
Szpital im R. Wolf - połoi·
nictwo I clnekoloda z dzielnicy
Bałuty
I z dzlelnicv
Górna.
Por
K" Tatrzańska e>raz
11;i11ekoloda z dzlelnlcv Sródmleście
Por
.K" Kooclńsklego,
S:spltat Im Jordana - polotnl·
ctwo z dzielnicy Widzew i dzielnlcv Sróclmleścle
Szpital Im. SklodowskleJ·Curie
w Zi>;lerzu - 1><>lożnlctwo z tere·
nu miasto I s:mlna Ze.ierz Oz-o·rków Aleksandrów miasto Konstantynów. e.m!na Parzeczew
I
0

Andre~ool

Szpital Im Ma.rchlewskleico w
Zgierzu - '1nekologla: miasto ;
11:mina Zll:lerz Ozorków
Aleko;a.ndrów
miasto Konstantynów
gmina
Parzeczew.
Andresool
oraz dzielnica Widzew I z dziel·
nlcv Sródmieśclc Por. K" przy
ul. Rewolucll 1905 r.
Szpital Im. Blernackięi:o w Pa·
blanlcach - J)Olotnlctwo 1 ltine;
kologla: miasto I e.mina Pabianice
Szpital w Głownie - polotni·
ctwo I 1tlnekololda: miasto
I
Krotna Głowno. Strvków
oraz
11;mlna Nowosolna.
Chirurgia 011;ólna - Bałuty Szpital Im. Pasteura (Wle.ury 19)
Szpital lm Barlickleito (Kooclń·:
sklego 22) - codziennie dla orzy.
chodni re .Jonowe1 nr 7: Sznital
lm Skłodowskiej-Curie
CZ!iłen
Parzęczewska 35\ dla
orzy.
chodni re1onowvch
nr I 2 3
5,
Szoltal Im , Marchlew,·kiee.o
(Zgierz, Dubois 17) - Ozorków
Aleksandrów Parzeczew: Górna
Szpital ;m
Brudzlńsk!eg ,;
(Kos Gdyńskich 111) Polt~,;\e Szpital im K-,pernlka (Pablanlr·
ka 62) S•Odmie~c\t
"izp:t•l
tm Pasteura (Wtgury .191 Wl·
dzew - Szoital Im sonl!nb"?r!(a
IPlenlnv 30).
Chlru 1g•a u1 azow& - Stoli.al lrn
Kopernika (Pabianicka ~2)
Neuroch . u:g1a
S t. P' '"' tm
Barltckle11;n (Kooc • ńsk 1 e11:0 221
Larvne.nloe.ta
S7nltal
Im
Barllrk'P.R'> llCooetl't•ltlf•e.n 72)
OkuUstyks
Szpital
Im
Ba r!lcktego (J<opctl't,kle&o 22)
Cht•urg!a I la• yn2„1ogla dz\e ·
cięc11
- SzpttRI
Im Korczak•
(A •mn Czerwone! 15l
Chtrure.ta
~~czekt1wo-twa rzowa
- Szpital Im BarllcklPl!O IKoD·
elńsklpgo 22)
Tok•vkolo!!la - lnstytu1 Medv·
cynv PrR<"V 1Teresv 8l
WenProloi>;la
PrzyC'h„dnla
Dermatologkzna CZakatna 44).
NOCNA POMOC

PJEl.ĘONlAT?SKA

- dla ooszczee.ólnych dzielnic
czvnna codziennie w 11;odz.
od
20-5
r,ór!t.-Balutv - "ablelll na miel·
scu w Izbie Przv1eć
S7nlta•a
Im M Plrn2owa Sznllala
lm
H. Wolf !l!.lo~zPnl~ na •~biel!i
w domu choree.o
1„1, 7i7-77
t.ódż-Górna - zaglf"'2! na miel·
scu w lzblE' orzvje<'
Sznltalo
Im Jnn~chera Sznltal" Im. Wł
Brudzińskiego:
ze:l'l•zenla
ne
zablee.I w domu ch"r"go, · tel
40~-56.

f,ódt.-Polesle - zab\ee.t na mtel·
scu w Izbie orzvle&
Sznlt.ala
im
P!rognwa
Sznltala
Im
"'1adurowlC'1a: 71!ło~~Pnla na z ~ ·
blE'2f W r!f'mH <"hOrE'l!O tł'>l 2'1-Ró
Łodt.-AródmleśC'le zabl!>gl na
m!Płscu w Izbie nnvte~ Sznltal ~
Im Pa~tPura zglo•?~nla na wb!eii;1
w domu chore11:0.
tel

864-11.

t.ód!-Wldzew - iabled na mter

s~

w

~~

PHY~

Im Sonenberii:a
b!ei>;I w domu

h~Wa

zii:loszenla na za·
chore11:0
tel.

864-11.

WO.JEWl>DZKA STAC.YA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Lód! ul. Sienkiewicza 137.
tel 99
0Gl>LSOl.0DZKJ
PUNKT t!\WORMACV.JNV
dotyczący
pracy
olacówek
s!utby zdrowia Cczvnny cała dobe
w w,;zystkie dni tYll:odnia)
- tel 615-19.
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Dziś Międzynarodowy Dzień Tea·
tru. święto ludzi, których widzimy na
scenie i których nie dostrzegamy, ale
bez których to niepowtarzalne zjmvisko, jakim jest teatr w ogóle by nie
istniało. Oglądamy garstkę dzięki
wysiłkowi ogromnej rzeszy. Dzieje się
tak dlatego, iż teab jest zbiorowym
pomysłem, · wykonaniem, umiejętnoś
ciami, energią, talentem zespołu, którego wszyscy członkowie znają swoje

Tworzyć

miejsce i zadania. Jest tei sztuką, któ·
rej efekty i walory podlegają natychmiastowej ocenie, a miarq ich jest
reakcja widowni. Zostaje tei i refleksja.
Dziś,

z okazji dnia tak uroczystego

Wspaniałe lalkarskde tradycje rodzinne, wiele lat praktyki aktorskiej, praca magisterska na Wydziale
Filozgficzno-Hlstorycznyrn
UŁ
nt.:
„Aktor-lalkarz
wobec
problematyki
wychowawczej
w
teatrze dla dzieci", własne reaH zacJe w teatrze - to chyba wystarczające, by właśnie u Janusza

dla artystów i pracowników sceny,
dedykujemy im tę stronę, piszqc i rozmawiając Żaledwie 1 paroma, pamię
tając jednak o wszystkich.

Ryla-Krystianows~iego

Od operetki do
grudniu 1944 roku do !IlJ·
nistra i;,tzymowskiego przy·
szedł Hst od młodego czło
wieka deklar'ującego się, ŻP
„w teatrze to i za darmo będzie
pracował" i i tak oto za ministerialnym poręczeniem Sławomir
Misiure.w icz trafił na scenę po raz
pierwszy. Debiutował w lutym 1945
roku w· Teatrze Ziemi Rzeszow ·
skiej rolą w operetce noszące)
obiecujący tytuł „Tylko: ty„." Debiutował, jak się póżniej okazało .
z nie lada jakimi partnerami, te
wymienJmy choćby, iż na 'ifiszu·
wśród wykonawców
malazło się
nazwisko późniejszego, pierwszego
w Pol§ce. reżysera .Operetki" tyle tylko. że gombrowiczowskiej
Potem były kolejne spektakle już dramatyczne. Kolejne, acz niezwykłe. O czym łacno można się
przekonać, oglądając sKrzętnie ze·
brane przez Misiurewicza plakaty
programy z tamtych lat. Wielk-ie.
nazwiska ludzi kierujących dziś
pierwszymi scenami w kraju. N.e
dające się dziś już wypowiedziel'
emocjp i wzruszenia. kryjące się
za historycznymi już obecnie nagłówkami.
„Po raz pierwszy w
Odrodzonej Polsce".„ .
Mijają lata biografia artystyczna
Sławomira
Misiurewicza
wzbogaca się o role (było też i re
żyserowanie) na scenach Jelenitij
Góry,
Wrocławia,
Częstochowv
Poznania, · Kalisza, Opola i Byd·
goszczy. Solski, · H11r11yca, Gr:iryma·
la-Siedlecki, Skuszanka - to tylko n1ektóre" z wielkich pa~ta<.i
polskiej sceny, od których . uczył
się i
z którymi
współtworzył

„Ope-retki'~

Wreszcie przyjazd do Lodzi - najpierw do Teatru Nowego, potem
„Jaracza", a obecnie znowu w
Nowym • . Już dwadzieścia lat widz
może w naszym mieście oglądać
Sławom i r.a Misiurewic-za na scenie

Ostatnio m. Ln. w „Operetce"
„Dialogusie ••. ", „Egzaminie", „Va·
tzlavie" i „Bogusławskim''. Oglą
dać możemy aktora którv o swej
pracy mówi:
- Nasz zawód, nasze rzemiosfo
- to przepuszcza.nie cudzej osobq<>
· wości przez włas11~: Powiehlałem :
iawód, rzemiosło, gdyi'' za nJecn
jałową uważam dyskusję, na ile
to, c:o robię, ma charakter twór·

czy, czy też odtwórczy, Każdy za·
wód - a aktorstwo jest zawodem
może być traktowany poważ
nie, gdy podchodzi się do oiego
uczciwie, widzi się w jego wy·
konywaniu jakiś cel korzystny dla
siebie i .innych.
Może za dewizę
trzeba by uznać nieco przewrotne
stwierdzenie: „lepiej bądźmy dobrymi aktorami, niż złymi arty
stami". Problem polega na tym,
by dać coś z siebie, nie tylko o
sobi'e. a sprawa nie jest pr-0sta.
Trudno przestać. - i jest to zresztą po pierwsze niemożliwe, a p„
drugie miałoby straszliwe
dl><
aktora skutki - być sobą, żyć jedynie teatrem, zrezygnować z pry watnych pasji. przyjemności. My.
ślę, że zaniedba wszy swoje „koni·
ki" - historię, słabo~ć do dobrej
muzyki i malarstwa - zubożyłbym
się równiet jako aktor. Miałbym
ludziom mniej do powiedzenia o
sobie I o nich. Nikt wchodzący oa
scenę nie jest wolny i czysty, air
właśnie ta chęć rozm<>WY z innymi
sprawia, iź zapomina się o bólu
zęba. czy o kłopotach
życiowych
Dlatego, źe teatr jest niepowtarzalną, nie dającą się niczym ia
stąpić formą kontaktu między lud'l ·
mi. A autentycznośó tego kontaktu
zależy od nas na scenie - i od
widza siedząc('go na widowni. Bei·
poczucia· potrzeby te~n kontaktu
pn obydwu stronach nie moż(' bvr
mowy o prawdziwym lPatrze. .Jes1
tp,. il}stytucja zbyt !lZUła na. ws:i:e.l •
kie sztuczd'tiE\!i 1 ·rat.Zr Po pro tu
ie·· odrzuca, „wypluwa". brnniat1
w ten sposób siebie I tych, którzy
czegoś od teatru oczekują.

•••••• ••• ••••••••
„co

-

Trzy - cztery, trzy - cztery! •••
nie spojrzeć, na widownię, a I tak wiem ile kompanii siedzi na sali. Wojsko klaszcze „Ytmic11;nie• .....:. I iak tu nie wierzyć temu
spostrz e żeniu,
gdy dzieli sie n•m
Anna Gębicka, artystka,
która
swój talent umieietnoścl i wdziek
(a w tym wypadku jest to niebautelnym aitutem ~nicznvm) złaczy
ła od la.t z łódzkim Teatrem Muzy.
cznym. Teatrem . o którym złośliw'
powiadają, iii . przez jego
widownie
przewina} sle już niejeden pułk
zapewniając
teatrowi frekwencje
a odpowiednim pionom LWP realizacje programu oświatowo-kultu
ralnego.
Mogłabym

- Pewnie tak nie jest, ale .-dyby
n{lwet. to eóżby w tym było złego.
Biją brawo
równo, ale szczerze.
Gorzej, gdy widz w ogóle nie reaguje. Ot, dostał bilet od rady zakładowej. Dostał tanio, bo ktoś tam
dopłacił. Tanio, lub darmo. a więc
Jui z góry Jest nastawiony nie najlepiej. w myśl zasady, Iz to co nie
jest drogie, nie może być dobre.
Siedzi więc najetonw i patrzy wokól
na to. co sie dzieje. Patrzy na dyrektora . na sekrt>tarza. na przewodniczące1to I nie dlatego,
ie teatr
jest Jedyna okazją, gdzie mote ujrzeć tych swoich
zwierzchników.
Patrzy ehvtrze po to, .bY ~ledzić ich
reakcję. by sie nie „wypiąć"
nie
zaśmiać . irdy naczelnik ma kamienną
twarz. Taka
widownia. to
śmierć dla przedstawienia. A coraz
częściej podejrzewam. te
wstydzimy sie swych nsobistycb. prostyeb
reakcji. Pnybieramy maske obojętności, kalkulujemy.
kontrolujemy ponad mlare swe zachowanie.
Spiewam na przyklad plost>nke i
ukradkiem obserwuję. ie widz z
drugiego rzędu wpatruje sle we
mnie intensywnie. ~ledzt' każdy mój
ruch. A gdy tylko spojnę na niego.
zechce nawiązać ja.ki~ bliższy tak
pqtrzebny akfor-owi
kontakt
myk! Już uciekł te wzrokiem lui
p~trzy w nodfoge lub wodzi oczyma po kulisacli.
- Trudno jednak byłoby upatrywać przyczyn mniejszej sponta, niczności widow·llli jedynie po jej
stronie ...
- Zgoda, ·nie zawsze to. oo preI

zentuJemy Jest najlel}szeJ marki.
Problem tkwi już w repertuarze.
Ileż to razy zmuszeni
jesteśmy do
grania w dziwolągach. które nic z
operetką, ani też z komedia muzyczna w prawdziwym tego słowa
znaczeniu wspóln('go
nie mają..
Cztery osoby. pięli kwestii i jedna
piosenka to jeszcze nie spektakl
muzyczny. A czyi następnym problemt>m nie jest sprawa pozyskiwania mlodvch artystów? Przy operze
operetka jest Kopciuszkił'm. uboż
szym o wysokość gai. prestiż za.
wodowy,
uznanie
społeczne.
A
przecież często właśnie ta. operetka
..iest dla wielu jedyną forma kontaktu z teatrem. Czas wię'< chyba
poważniej pomyśleć o
problemach

się

apoo ty-

ciu, radośclamt
I
smutkami. Chclatabym, aby odpowtedziq było aoś wię•
cej,
nil!: tytko np
tist
z
pytaniem:
„Czy ma Pant wła
sne wtosy, czy też
wktada
perukę?"
ChclaUibym by naszej gotowości swżenla

W!dzowt

to-

warzyszyia gotowość
I chęć korzystania
z efektów tej naszej stużby".

trapiących niepoważną Muzę.

Niejako

odwrotnością

wagi

ponoszonej przes
ludzi pracujących w teatrze lalkowym jest miara satysfakcji, jaką ta praca przyinosi.
Anonimowość aiktora-lalkarza nie jest chyba rzeczą dla nie.g o najprzyjemniejszą?

„zas i ęgać

na temat problemów teatru lalkowego
- Nie udzielę żadnych recept,
nie dam iadnych precyzyjnych de·
finicji - mówi twórca świetnego
„Snu klowna" przedstawionego w
ubiegłym
sezonie w 'PTL „Pinokio" - Nie wierzę ludziom, któ·
rzy wiedzą, jak powinien wyglądać
teatr lalek, I to jeszcze dla dzie·
ci. Dziecko jest ubozszr o doświad
czenia iyciowe i teatralne. Z drugiej jednak strony przychodzi do
teatru z otwartością I ciekawością
nie spotykaną u widza dorosłege>.
Przy ogromnych różnicach patrzenia na rzeczywistość I sztukę, jakie dzielą dziecko od człowieka
!Ji>jnałego, niejako idealną sytna·
eją byłoby, gdyby teatr dla dzie·
ci robiły same dzieci •••
- Tak jednak nie Jest, robią go
dorośli
Sprawą
więc·
niezwykle
istotną staje się odpowiedzialność
twórców przedstaw1ema adresowa·
nego do najmłodszych i młodych
widzów. Odpowiedzialność wieloraka, zarówno ta za prawdy i racje przedstawiane ze sceny, jak l
za kształt artystyczny przedstawienia.
- Zacznijmy od repertuaru, a
właściwie od Jego braku. W teatrze
dla najmłodszych zmuszeni jeste~
my sięgać do klasycznych utworów. do bajek. Oczywiście, są one
potrzebne, niosąc swymi treściami
swoiste oniversum, tak potrzebnr
dzie.c ku w kształtowaniu podstawo·
wych, wyraźnych podziałów w
sfrrze wartości. Ale wraz· z jego
dorastaniem, wraz z coraz bardziej
uęwiadam1aną
konfrontacją
tego
co proponuje teatr, z tym, ·co dzieje się rzeczywiście w bardzo zło·
ie>nym dziś świecie-, potrzeltne są
utwory, ktl>re - nie daj11-c określonych
recepl
powinny po·
móc znaleźć wyjaśnienie i -irozu·
mienie nieszablonowych skompli-

•

dztelenta

-

odpowiedzialności

,

języka"

wieczór wyctqgamy do wtdz!l
rękę z nadztejq nawtązanta
kontaktu,
porozmawiania,
po·
strzeJ!:entamt

z szacunkiein

-

Na

pewno

programowa
powodem
niedosytu,
braku pełne.i•
zadowolenia z pracy. Stąd też bierze się być może częste ostatni•
posługiwanie się tzw. żywym pla•
nem. Nie !JlOŻna jednak zapominać.
ie istotą teatru lalkowego jest a-ni·
mizm i ukazyw:anie się aktora iiie
podporządkowane potrzebom ideowo-artystycznym Inscenizacji jest
niewybaczalnym grzechem wobeo
reguł
sztuki, Dużo szkodliwsze
wydają mi się jednak obiegowe a fałszywe i niesprawiedliwe
sądy li uprawianie twórczości dla
dzieci jest czymś mniej poważnym.
Takie społeczne odczucie, niestety,
udzieliło się także samemu 4rodo·
wisku teatralnemu, jak I pisarzom tworzącym dla młodego wi·
dza, Owo obniżenie poprzeczki, uwaźanle twórczości dla dzieci za
coś gorszego, mmeJ
chwalebnego.
nie ma nie wspólneg~ 1 szacunkiem
dla widza I pokorą wobeo sztuki.
I jest między innymi przyezyną. tego,
iż właściwie tworząc teatr dla naJ•
młodszych,
działamy po omacku,
nie zdając sobie sprawy, że byó
mote meritum sprawy. jej Istota,
jest tut obok - w zasięgu ręki.
anonimowośó

ta

może
ezy też

Fot.: A. Wach
kowanych sytuacji, z jakimi młody
widz styka się lub zetknie się w
przyszłości. Bez zrozumienia tego
nie można mówić o odpowiedziałności 'za tre§cl
przekazywane w
teatrze. Równie ważna jest odpo·
wledzialno§ć za poziom przedsta·
wienia.
Dziecko
bezkrytycznie
przyjmujjl zarówno dzieło, Jak
i
tandetę.
A
to,
co . zobaezy
przy
pierwszych
kontak·
taeh z teatrem. może bezpowrotnie
zadecydowaó o jego gustach ozy
też stosunku do sztuki.
I

być

-

't.>
Tegoroczny
Międzynarodowy
Dzień Teatru zbiega się ze wspaniałym jubileuszem 50-lecia oracy
scenicznej Zygmunta Zlntla.
Od
1929 roku artystę za jego wspaniałe
role oklaskiwała publiczność War•
szawy, Poznania 1 Lodzi Szczególnie w pamięci widzów zapisały
się takie kreacje
jublljlta, jak
Anuczkin („Oi.enek" Gogola
w
warszawskim Teatrze Dramatycznym)
Dulski („Moralność pani
Dulskiej" w Teatrze P<iwszechnym
w
w Lodzi), Papkin („Zemsta"
Teatrze Polskim w Poznaniu), Jakub i Potyfar („żywot Józefa").
Stary Kardy·nał („Życie Galileu·
sza"), Pastor (Brat Marnotrawny)
- w Teatrze Nowym w Lodzi Na
tej też scenie mogl1smy ostatnio
oglądać Zygmunta Zintla w .Zemście" A. Fred~y wyreżyserowanej
przez K Dejmka. W pamięci widzów zapisały się t~!.de wybitne
role filmowe Z Zintla (było ich
w sumie blisko 100), a zwłaszcza
te z filmów „Czarci Żleb", ,Ewa
chce spać", „Pokolen e". „Pętla" ,
„Matka Joanna
od
Aniołów".
„Noce i dnie" Dziękując Zygmuntowi Zintiowi za przeżycia. o które nas widzów wzbogacił
dzięki swym umiejętnościom i talentowi, życzymy Mu zdrowia i
wslelkiej pomyślności
Równie serdeczne życzenia sukcesów w pracy zawodowej i radości w życiu prywatnym składa
my . Marii Białobrzeskiej, Ludwikowi Benoit i Sławomirowi Mislurewlczowi - obchodzącym
jubileusz 35-lecia pracy aktorskiej.

Na zdjęciu: Z. Zintel z H. lwdryńską w „Ojcu" Strindberga,
wystawionym w l966 roku na
1cenie Teatru Nowego.

Kolumnę opracował:

JERZY

BĄBOL

z

aczyna się spektakl, a właści
wie wypowiedź teatralna jak chcą ją nazywać sami
twórcy - od iście publicysty- .
cznej, jedynie dla strawności
odbioru minlmal11ie zaaranżo
wainej teatralnoie,
prezentacji, zmagań
Wielkiej Emigracji o wskrzeszenie . nie·
podległej Polski. Potem w przestrzeń te·atralną wkraczają Czesi, by ,._ przywracając czas nam współczesny wspólnie z
Polakami - żaprosić nas na widowisko.

DZIENNIK POPULARNY nr 70 (9538)

Taki jest początek najnowszej premie·
ry Teatru ,.'17", który wsp61n~e ,& .,Divadlem na Provazka" z Brna przygotował
„Wiosnę Ludów". Drugie to już między
narodowe przedsi~wzięcle najmłodszego
łódzkiego teatralnego zespołu
profesjonalnego. który hasło „Teatr łllllZY narody" pragnie reall2l0wać nie tylko ' w sfe·
rze treści wzbudzających refleksje bez
względu na narodowość odbiorcy, ale i
wspólnie tworząc przedstawienia z zespołami zagr-anlcznymi. Pierwsza. pr6ba, to
„Skrzyżowanie", · ·zrealizowane
wspólnie
. ze Szwedami. Spektakl, który konfrontując odmienne tradycje, odmienną rzeczywistość p<>lityczną, społeczną, kulturowi\
I gospodarczą .stawał się w finale oczekiwaniem, propozycją do wzajemnego
zrozumienia się, podjęcia porozumienia.
znalezienia wspólnych huma.nistycZE.ycb
wartości.
Teraz łodzill!Die zwrócili się
dużo bliżej - zwrócili się do naszych południowych sąsiadów, by wspótnie wy.
powiedzieć
się
teatrem o problemach
bllsk.ich obydwu narodom.
Pretekstem do tego

stały

si• wydarza-

nla Wiosny Ludów, a przede wszystkim
Zjazd Słowiański w Pradze. wrganizowany w 1848 roku. Inscenizatorzy: Zdzisław
Hejduk, Peter Seherhaufer, Petr Oslzy i
Andrzej ·Podgórski skomponowali widowisko, w którym jak w kalejdoskopie
przesuwają
się
przed , oczami widzów
sceny zrywów i martyrologii obydwu na·
rodów, sceny pomyłek i dalekosiężnego
myślenia,
sceny
wzlotów I upadku ,
przejmujące patosem I gorzką ironią nad
śmiesznością. W tym skomponowanym z
gry aktorskiej, plastyki, światła I muzyki widowisku n.ie brakuje scen najwyższej teatralnej marki. Scen świadczą
cych o tym. iż. nowatorstwo w szukaniu
rozwiązań artystycznych w wypadku re·
alizatorów i wykonawców tego przedstawienia W>iąłe się n.ie tylko z ich formalnym rodowodem wywodzącym się 1
tzw. teatru' otwartego, ale jest przeja- ·
wem autentycznie nowoezesnego myśle·
nia o teatrze, popartym rzetelnymi umie·
jętnościami warsztatowymi.
Nie forma jednaik decyduje o tym, Iż
to przedstaw~ende jako wy-

odebrałem

darzende niezwykle istotne dla na~zego
młodego (i nie tylko) teatru. Najw i ększą ·
jego wartością jest racjonali1m i nowoczesność myślenia, którymi chcą się z
nami podzielić zespoły polski I czeski.
Bo choć prezentowany
nam spektakl ·
rozgrywa się w kostiumie historycznym
sprzed blisko 150 lat, to sprawy, o których mówi, daleko wykraczają poza ramy teatralnej
rzeczywistości i są dla
widza ważne I dziś. Ale myliłby się ten,
kto w posłużeniu slę oprawą historyczną dopatrywlłłby się jedynie 1tamuflażu,.
czy też maski skrywającej prawdziwe intencje twórców. Sprawa jest o wiele bardziej złożona . a jej źr6deł należy szukać
w chęci ukua n.la. na ile sama historia,
jak I współczesne wyobrażenie oraz ocena taktów historycznych •tanowią o

współczesnym myśleniu człowieka
Myślę. że refleksjami na ten tPmat udało
się obydwu zespołom zainteresować- wi-

dza, a to już bardzo wiele, gdyż tym samym teatr zmusił nas do szukania odpowiedzi na pytania doty~ące nas samych I uwarunkowań człowieka kształ
tujących.

szeroko za- południe od Teofilowa I na terenie
prawie zupełnie wolnym od stakrojony program budownic- rej ~budowy, a uzbrojonym.
PORZĄDKOWANIE CENTRUM
twa mieszkaniowego w LoŁODZI
dzi należy postawić pytanie
zasadnicze: jak go reali· stało się drugim głównym kieRealizując

ROLNICZE ROZMOWY

•' W

k h

k

ierun·
ja ie
zowaC '1'
kach? Odpowiedź przedstawili w ostatnich dniach
•d k
W
, I•
ojewo z lespeCJa isci z
go Biura Planowania Prze·
strzennego, a koncepcja
ta zaaprobowana została
zimy a.ktywiścl wiejscy
Każdego roku w okr esie jesieni i
na te1nat
odwiedz a ją rolników i prowadzą. z nimi rozmowy
mcżliwości z więks z enia produkcji rolnej. W naszym rolnictwie
możliwości te są ciągle duże. rezerwy nadal nie w pełni wykorzystane. Jako prz y kład niejednokrotnie stawia się dwóch
rolników go s podarujących w podobnych warunkach, na takiej
samej powierzchni, a jednak uzyskujących zgoła różne wyniWyrównanie
ki - w plon ach roślin i w hodowli zwierząt.
dysproporcji, dopracowanie się lepszych wyników w rospodarstwach słabszych, to jeden ze sposobów zwiększania produkcji rolnej. Ale możliwości poprawy wyników gospodarowania 111'.ają. także gospo darstwa dobrze prowadzone, a nawet

zaliczane do przodujących. Nie zawsze jednak stwarza im 1ie
odpowiednie warunki.

runkiem budownictwa mieszkani<>wego. Założenia przewidują skon~
szeroko
centrowanie w rejonie
rozumianego śródmieścia zadań co
najmniej w wysokości przewidziaroku przyszfei
nej dla jednego
pięciolatki. Pozwoli to na stworzeodpowiadających
dobrych.
nie
potrzebom warunwspółczesnym
ków mieszkaniowych dla ogromw oparciu 0
nej grupy łodzian,

płyty,

jaki zasiedlono niedawno u
żwirki.
ibiegu Piotrkowskiej i
Now.y tego rodzaju budynek pow Piotrkowskiej I
stanie u zbiegu
Swierczewskiego. Będzie to zaramieszkalny
budynek
zem pierwszy
wznoo ciekawej architekturze,
„monolitu".
szony w technologii
czyli wylewania ścian.
Poważne zadania przewidziano w
rejonie ulic Kopcińskiego - JaraP<>wstaną
cza - Uniwersytecka
Pierwszy 'll
tu dwa kompleksy.
zbiegu ulic Jaracza i Kopcińskie
go, drugi nieco dalej, obok obecnej szkoły budowlanej. Rozpoczę
cie tych prac przewidziano w latach 1982-83, ale jeszcze wcześ
niej, bo w tym roku p r zy okazji

przez władze województwa.
Mówiąc najkrócej,

koncepcja rozwoju budownicna
twa mieszkaniowego
rok bieżący i następne pię
ciolecie obejmuje dwa kierunki działania. Pierwszym
jest
PORZĄDKOWANIE

Wcześniej,

bo w tym

roku rozprace uzupełnia
w osiedlu Doły.
Tak więc jeszcze w bieżącym
roku w ramach modernizacji centrum Łodzi oddane zostaną nastę
pujące budynki: Piotrkowska 175A
1177 i 185/187, dwa budynki przy
ul. 19 Styczmia, pierwsze dwa nowe budynki przy ul. Składowej,
„E"
budynek nr 12 w sektorze
Sródmiejskiej Dzielnicy Mieszkaniowej. jeden budynek przy ul.
Karolewskiej, Rozpoczęte będą w
tym roku trzy budynki w rejonie
ulic Nowa - Wysoka, Narutowicza 55. pierwszy budynek od strony Piotrkowskiej przy ul. Zamenhofa. Nawrot 6 i 9111, trzy budynki w rejonie ul. $wierczewskiego
na przebiciu al. Kośc.iuszki, trzeci
segment przy ul. Składowej oraz
ostatni budynek ' uzupełniający zapl. Wolności. RozpoczęUł
budowę
zostanie też budowa dużego zespo. ulic
łu 10 budynków w rejonie
Sanocka - Pabianicka.
,J ak więc widać. zadania zmierzające do koncentracji zadań budownictwa mieszkaniowego w rejonie „starej" Łodzi wkraczają w
W perspektywie
fazę realizacji.
przewipięciolatki
nadchodzącej
d ziano także zabudowę al. MickiewicZa. w rejonie ulic Kilińskiego
Sienkiewicza i podjęcie przebudowy ul. Tuwima. Nie wyliczamy
tutaj już całego szeregu plombowców wkomponowanych w starą,
poczęte zostaną
jące zabudowę

NOWO CZ ES N'A

osmDLI

„STARA"l ŁÓDŹ

legł
U podstaw tego założenia
Rozmowy mają. okr eślić najważ specjalistów. Brakuje innych ma- rachunek ekonomiczny. Wchodząc
z nowymi osiedlami na rolnicze
niejsze kierunki dzi a łania władz szyn rolniczych.
wartościową zabudowę śródmieścia
.i formy pomocy. Mają także zm<>Ogólnie można stwierdzić, że po- tereny. nierzadko o wysokiej klaŁodzi.
bilizować rolników do )epszej. bar- lityka państwa,
wszystkim
mająca na celu sie użytkowej, przede
tych wafa1e
W zamierzeniach
dziej wyda jnej pracy. Różny jest unowocześnianie rolnictwa i dąże- ponosić · mw;imy ogromne koszty
się w
jest Jedno: koncentrując
zakres rozmów w poszczególnych nie do poprawy wyżywienia naro- Ich uzbrajania. Ponadto prace te
centrum n;iiasta, zmieniamy jego
latach: raz więc ej uwagi poświę du przynosi dobre rezultaty. Roś- wydłużają w czasie
realizację,
dootosowujemy
lepi ei
wygląd,
ca się rolnikom słabo gospodarują nie zaintere&>wanie rolników zie- komplikują ją w zakresie organipo„starą" Łódź do dzisiejszych
cym, uzyskującym wyniki poniżej mią. powiększaniem gospoda.rstw. zacji i prowadzenia
inwestycji.
trzeb .ie.i mieszkańców. Unikamy
minimum, innvm razem aktywiś rozwijaniem produkcji. Widać to Postanowiooo zatem zrezygnować,
~ ty~ wypadku nadmiernego wy.
ci odwiedza j ą kole jno wszystkich m.in. po
na szereg najbliż
obszemej liście osób. przynajmniej
c1ąga01a poza miasto linii komuni1;;oopodarzy we ws.i i z wszystkimi które zgłosiły chęć kupna ziemi. szych lat, ze wznoszenia nowych
skruWykorzystując
kacyjn,vch.
rozmawiają na temat ich potrzeb. Widać już także pierwsze rezulta- osiedli
a
na zewnątrz miasta.
komunikacyjne, modernizacji nawierzchni ul. No- pulatme uzbrojone tereny. których
linie
istniejące
kłopotów i planów produkcyjnych . ty ustawy Q zaopatrzeniu emery- przejęte już tereny. przewidziane
wstępne
zostaną
podjęte
wotki,
uzbrojenie, istniejącą w centrum
w Łodzi Jest jeszcze wiele, czyniO tym, co w gminie Pabianice talnym; znaczna grupa rolników np. pod budowę osiedla Smulsko, bazę handlową i kulturalną.
prnce związane z przebudową ko- my
szeroko zakrojonerealitację
dały tegoroczne rozmowy z rolni- zamierza w tym roku i w latach wydzierżawić na okres wieloletni
miasoku
w
„soli
munikacyjnej
W programie tyrn przewidziano
go programu budownictwa mieszkami rozmawiamy z kierownikiem następnych przekazać swoje gos- gospodarstwom rolniczym.
Noulic
skrzyżowania
czyli
ta".
pojedynczych
realizacje zarówno
kani~wego tańszą, stwarzamy waPozostaje jednak istotny kieru- budynków i p!ombowc6w,
mz. podarstwa dzieciom. W związku z
gminnej służby rolnej mgr
jak i wotki - Kopcińskiego i Strykow- runki dla szy~zej realizacji dziezapotrzebowanie na nek prac w realizowanych i ostat- całych kompleksów wkomponowa- ~kiej,
Ryszardem lwaśkowem. Obszar u- tym ro..~ie
Poooiedlach.
Władze nio rozpoczętych
kwalifikacyjne.
żytków rolnych i wielkość produ- ku~sy
W roku 1981 rozpoczęte zostaną siątków zadań.
nych a·r chitektonicznie w dotychA więc - także w budownlcstawia gminę na gm1nne zamierzają zorganizować rządkowane i kończone będzie wiec czasową zabudowę
kcji rolniczej
śródmieścia także · prace budowlane w rejonie t:vie mieszkaniowym
staramy
osiedle Retkinia. Przewidziano tam Prześledźmy te założenia po kolei placu Zwycięstwa, w rejonie ulic
w w tym roku dwa takie kursy.
jednym z czołowych miejsc
oozczęd·
już tylko 7 zadań mieszkaniowych,
województwie miejskim łódzkim .
Przędzalniana, się w Łodzi gospodarować
Kopcińskiego
efektywniej.
i
n.iej
rei
będzie
usług
Jednym z pierwszych
W wyniku rozmów podjęto w natomiast osiem w sferze
blisko 10
Użytki rolne stanowią
dalej -- Łęczycka - Przędzalniatys. ha. z czego zdecydowana wię gminie szereg doraźnych działań. handlu oraz 12 w zakresie porząd jon ull<' Pabia.n lckiej - Czackiego na. Wólczańska
Gdańska
tras
budowy
i
terenów
kowania
Politechniki.
al.
budowla.służbę
Różyckiego
np.
Zobowiązano
L. RUDNICKI
kszość (67 ,6 proc.) należy do rolI Kopernika.
:;;kłodowskiei-Cf urie
komun.ikacyjnych.
zabudowa
wszechstronne.i
nowa
udzielenia
tam
do
na
Powstanie
ników indywidualnych Przew a ża
potem
Raosiedla
Pabianickiej„
budowy
ul.
wzdłuż
Realizatorzy
P<>kt?rzy
rolnikom..
.tym
PG!DOCY
ja gospodarstwa mniejsze, kilkuW dogoszcz-Za<'hód przejdą niedługo kompleks trzech wysokich ,budvnbudo'.l""y st!QsOw.
hektarowe. Sp ecyf i<'zną cechą gmi- de.J.mą się
Radogoszcz- k6w usytuowanych na •• górce" w
osiedla
teren
ny, podobnie jak całego rolnic- związku z przewidywanym wzro- na
twa województwa łódzkiego. jest 'te~ areału !1J:?raw kukurydzy zo-1 Wschód, zamykając w ten sposób rejonie ul. Różyckiego, następnie
których bow1ązan~ rme1scową SKR do ;a- całość. z kolei na Widzewie pozo- drugi kompleks od strony północ
duża liczba gospodarstw,
prac przewidziano
również w kupu 2 s1loso-kom~a.lnó.w d~ spr:ze- stał do realizacji Janów w pobli- ne.i. Początek
pracują
właściciele
z gospodar- tu kukurydzy'. Pomewaz teJ w1os- żu obecnego kombinatu szklarnio- na rok przyszły. a całość - do
przemyśle i dochód
cazamknie
inwestycja
ta
i
wego
zbóż
nasiona
w
..
~aopatrzeme
pieciolatkl.
ny
końca
ich głównego
stwa nie stanowi
będz1ę .-gors~e , mz w latach po- lo8ć Widzewa-Wsehonu.
W taze,. realizacji wchodzi. wresz- .
źródła utrzyman ia.
. .
.
m-zednich, słuzba gminna zachęca
Awangardą wsl)ołczesnego rolnlc- -l'olników do międzysąsiedzkiej wyPowstaną natomiast w ~aJb~z- cie PO wieloletnich studiach i protwa sa gospoda rstwa specjalistycz- miany nasion, Jedno z ważniej- szych .latach .dwa nowe ~uze oo~e jektach centrum Bałut: ~lu~ki
ne· jest ich w gminie Pabianice szych działań pójdzie w kierunku d!a m1eszkan1owe, al~ łuz w '.eJ<>- Rynek połączony zostanie drugim
placem z ul. Zachodnią, zachowun4. Zdecydo wana większość spe- otoczenia stałą opieką tych rolni- n~e Łodzi -: nie na JeJ ~brzezac!1 iąc
olacu miejskiego.
charakter
bydła ków. których
gdzie
cjalizuje się w produkcji
wyniki są słabsze. Pierwszym Jest „Zatorze .
w a którzy zadeklarowali chęć zwię- je~ze '!' tym roku
w c-hodzi
do n~wycb Obudowa placu przewiduje duże
mlecznego · (gmina
pierściema k szenia produkcji
lub m1eszkan wprowadzą sill pter'!'si kompleksy usługowe na parterze.
skład tzw . mle<>zn ego
roślinnej
to. m1eszkancy na przyległych terenach p0wstaBędą
lokatorzy,
Sektor uspołecznio zwierzęcej.
wokół Łodzi)
na tym nie nowoczesny komoleks mieszwyburzanych następnie
ny reprezentują trzy rolnicze spół
Nie wszystkie problemy uda sie terenie starych domków, pragną kaniowy, jednocześnie odizolowadzielnie produkcyin e: w Ksaweromia- ny od ciągów komunikai-yjnych I
rejonie
wie. Piątkowisku i Huci e Janow - rozwiazać gminnymi siłami. Doty- cy pozostać w tyms kiej oraz kombinat Państwow y ch czy to zwłaszcza poprawy zaopa- sta. Całe osiedle, przeznaczone dla związany nimi z całym miastem.
budynku na
Jest trzenia rolnictwa w środki pro- 35 tys. mieszkańców, zakończone Budowa pierwszego
Gospodarstw Ogrodniczych.
Bałuckiego
pierzei
r. Projektanci południowej
w 1983
także zesp ołowe go<pod arstwo rol- dukcji: ciągniki. maszyny. nawo- zostanie
ze zy mineralne. środki ochrony ro- przewidzieli tam od razu większą Rynku rozpoczęta zosta.nie w 1981
SKR, ale
nicze miejscowej
usługowo-handlową. roku.
najwięcej powierzchnię
względu na sła be wvn iki zostanie ślin. W tym względzie
z
doświadczenia
Wyciągnięto
na parteprzemysły zlokalizowaną głównie
zlikwidowane, a zi em ia sprzedana mają do powiedzenia
rach budynków. Drugim osiedlem budowy pierwszego w Polsce plompracujące na rzecz rolnictwa.
rolnikom indywidualnym
Lódź, ulica Piotrkowska.
wielkiej
z
wznoszonego
bowca
L K. jest „Złotno". Zlokalizowane na
skla~
w których
- Zespoły,
wchodzili sekretuze POP, prezesi
kół ZSL radni GRN. instruktorzy i.:1•MmC!l!!!!:tlW~:e~ltar!il!!ml!!PJ!l!llB!UBamlll„•••m•••••E.lł'lNl!lllllG!!iidllml!:i!M'=:-;:r11$11il'(llEU,,_."'l,:<::
siu zby r~lnej i sołtysi, odwiedziły r.
NRD osobom nie posiadającym uprawprzemytu: korony I forinty do Austrii, z
ponad 1200 rolników - informuje
nień do ich na.bywania.
Austrli złoto."
Rozmawialiśmy
R. fwaśkow. •
prawie z wszystkimi właś c icif'lami
• •
gospodarstw w gminie. W rezultane procesów odbyło •lę w el1u:u oslał·
nlcze. Korzystał 1 paszportu dyplomatyParaliż złoto-dewizowy uderza nawet
cie rozmów cześć rolników zobonich lat przeciwko przemytnikom, hancznego, więc unikał kontroli celnej i zajsię
głów. Zdarzają
zacnych
bardzo
do
zwjększen~a
wiązała sic m.in. do
dyspoNie
dewizami?
i
złotem
dlarzom
ani X jest osobą „dobrze zbudomował się przemytem. Sprzedał (wg aktu
wypadki przestępst"w natury gospodar·
hodowli. W większości są to włas
nuję •tatystyką, ale pamiętam te .,grunie
Nadmiar wagi jej
waną"
oskarżenia) 315 złotych monet „Krugerpopełnianych przez osoby reprezenczej
ciciele gruntów. którzy dotychczas
1ru'wieloosobowej
proces
in.
m.
bsze",
poprzeszkadza. Przeciwnie rand" (za pół miliona ma.rek NRD i 5.300
imię przy·
w
tujące poważne instytucje
nic nit hodowali. albo hodowali za
„bossami"
1
powiązanej
Piotrkowa,
z
PY
do
jedzie
X
maga. Gdy pani
marek RFN) w ciągu półtora roku, czynielegalnych zysków.
sporzenia sobie
mało ' w stosunku do powierzchni
warszawskimi, którym przewodził luźY
Związku Radzieckiego (oo najmniej dwa
niąc sobie z tego stałe źródło dochodu.
słowa.
Znane są przykłady zawierania niekorzyupraw. Jeśli dotrzymają.
po
nier-meehanlk. W grapie działał,
1
od kilku lat), zabiera
roku
w
razy
Na poczet grQżącej mu kary grzywny
pogłowie zwif'rzą.t w gminie postnych dla kraju transakcji za korzystne
dwukrotnym ukaraniu sa podobne przesobą dwie ogromne walizy odzieży. Wyzabezpieczono u osk„r:ionego 260 tys. zł,
winno tvlko z tej rac.ji wzrosnąć
dla „handlowców" premie. Potem maszystępstwa, właściciel duiego i dochodowestarczy, ie celnik spojrzy na właściciel
6 tys. marek NRD I 950 dolarów USA.
" ponad 500 sztuk. Gminna służba
ny nieprzydatne do produkcji, kupione
ro gospodarstwa rolnego, Obroty l'llY
(I jak durzeczy
ile
zrozumiał
żeby
kę,
Tym samym aktem oskarżenia objęto 15
rolna bedzie z tymi rolnikami uaa ciężkie dewizy, leżą w zakładach, a
w setki tysięcy złotych - zy1ki takie.
żych) musi mieć taka osoba. A Jeżeli
Innych osób (żonę głównego oskarżoneg o
służąc
trzymywać stały kontakt.
kapitały
leżą
szwajcarskim
banku
w
małe
Na. handlarzach I przemytnikach
trasa wycieczki wiedzie przez tereny 11
u nich mienie
także), zabezpieczając
im w razie potrzeby pomocą.
kra·
tym
w
bankowe
Przepisy
„kupca".
(tak•
mienia
wraienie robiła konfiskata
łe
bardzo zróżnicowanej temperaturze,
w i e 1 k i e J wartości.
Ażeby zwię'<szyć hodowlę. naleobowkładów,
tajemnicy
dotyczące
ju,
przeJeidiall
którymi
samochodów,
te
trzeba mleć wszystko ,.na zimno I na
• •
ży z:ulbar o uzyskanie większych
wiązują od 1934 roku.
pnea granice t ukrywali złoto, np. w
gorąco". Np. ZU par dessous_,
przypadek
Jeden
Przytoczę Jeszcze
iloścj pasz własnył'h . Stąd też ro'l·
przemytu, przychwyc.:iny przez celników
zmierzały w
mowy z rolnik ami
W pttwrotneJ drodH odzieiy I bielizny
w autokarze „Orbisu" (odnotowano w tykierunku zacbecPnia łeb do podję
w walizkach jui nie ma. „Zużyła ~lę".
godniku „Prawo I Zycie'') z wycieczką
cia uprawy np. kukurydzv. buraJest inny towar, ale przede wszystkim
po portach śródziemnomorskich: kierowków poly-past, łub powiększenia
zdobniczych,
złoto w polltacl wyrobów
niczka sklepu mięsnego I ekspedientka z
areału uprawy tych roślin. PróboPe
„oczkami".
przewainle plerśołonków •
i
„Pewexu" wiozły poza kryształami
rolników do
nakłonić
waliśmy
przew
się
udaje
X
pa.ni
podróży
takiej
w oparciu o
tkaninami z włókien syntetycznych (zgło
karmienia zwierząt
Poclró•
1aehód.
na
ciwnym kierunku
siły je) trzy kilogramy azotanu srebra,
kiszonki. Nowe działania . mającf'
żując tak wytrwale, pani X nie potrzepaszową.
gospodilrke
poprawić
srebrne lisy oraz dewizy (ukryte w biustobujf' praeować, Ma wssysłklero pod dol•
przynosza rPzultatv. 130 rolników
Niezłe dobra! Nie na próżno
noszach).
tatkiem, ma poozuole wielkiej wartoiel
intere7głosiło chęć budowy silosów. Buwidać mówi się o znakomitych
dowa 30 silosów ma by6 sfinalizow odniesienia do własnej NOby I wiele
sach związanych z funkcją kierownic zą
wana tej wiosny.
pogardy dla ,,frajerów" borykaJ1tcych 1lę
choilby to b y ł
w niektórych sklepach
Planuje się niewielkie zmiany w ustaW rozmowarłl wiele uwagi pootwone ernewezym). Podejmowali nocodzienną pracą I sumiennie eiułająeych
sklep z przecenionymi towarami. Zrewie o tajemnicy bankowej l przepisach
święconl\ gospodarce ziemią. Uści
wu przestępczy proceder, a po konfls·
na skromne ozy umiarkowane tnwesłycJe
sztą procesy o łapówki potwierdzają. niewładzami
współpracy • zagranicznymi
ślono łiczbe właśriciPli. którzy za.
kacie samochedów natyebmłaat kupowalł
rodzinne.
raz nielegalne zyski pracowników sklebanki
że
podatkowymi. Przewiduje się,
mlerzaja przek~zać ęospodarstw•
nowe. Kary plenlęłlle stosowane 1 enepów za sprzedawane ,na lewi)" mate·zapomocy
udzielać
będ1t
Wiem)'
w przynłoiel
państwu.
nas~eprom lub
przecse6 qdowyeb za pnestępsłwa
riały deficytowe. Trudno bowiem przygranlcsnym władzom podatkowym, proilu rolników zamierza powiekszyr
ciwko skarbowi pailńwa nie ro'bUy u
panie
puszczać, ie wyżej wyml„nione
Przemyt jeat bardzo łntram:rm pnedfiskupując ziemię z
sprawach
w
dochodzenie
1rnspodarstwa.
wadZl\CYm
płatnikach większego wraienła. Ich uzaoszczędziły 1 pensji na wycieczkę po
slęwzlęclem dla wycwanionych w tym zaprzy1prawa
PFZ lub od sąsiadów. znamy poprawda
oo
to
Jest
kalnych.
1ohy slęgaJlł zwykle wielu milionów warportach śródziemnomorskich I na kupno
ało•
jęciu ludzL Nie Jest ieh dni• w
trzeby w zakresie rekultywacji
111łołcł (moie parlament zatwierdzi ustawolno•
tości. Deplero kary pozbawienia
przedmiotów „turystycznych" w odnoto1unku do orólnej liorzby turystów. któgruntów.
powstrzychyba
1yrnał
1am
Jui
ale
wę),
ale
ee
przestępstw,
ohlr
lal pnerywa.Jil
wanym przez celników rozmiarze i war•
rzy czasami 006 ukryją pnetl ocleniem,
W rozmowach dały o sobie znaó
znacznych
al'e
rzadkich,
zamiary
ma
rozbad1»walle
likwldnją
zawue
ie
snaczy,
·tośol.
a to coś ma 1to1unkow'o niewielką war-stare potrzeby I bolączki. Podstanaduiyć, rodzących w Interesy kra.lu, a
penonalnłe rangL
tość. Przemytem na powain1t skalę truto niedostateek
wowa bolą.czka.
popełnianych prze11 osobY, nadu~ywające
1prawiedliwoścł,
społecznej
Poczucie
przeł qdem w ł.odzl
najczęściej ludzie samoin.i, do•
1tanęło
się
osób
dnią
100
odf?mlnie
W
produkcji.
ś1odków
przysporzenia
swych funkcji w celach
tak dobitnie wyeksponowane w uchwale
ten
dwa lata temu za przestępstwa pnebrze sytuowani, pomnaiający w
czuwa sle zwłaszcza· niedobór ciąg
sobie znacznych korsyśoł majątkowych,
VW Zjazdu partii, nie akceptuje opisapopeł
olwko u1tawle karne-skarbowej
sposób swoje dobra, zdobywający w sponików i maśzyn do sprzętu siaa
nych w niniejszej publikacji postaw,
Ostatnim drastycznym przykładem la·
niane drorą przemytnictwa I handlu wasób bezprawny irodkl na laksu1owe - iyna. Skapp przydLiały powodują,
pozostającym w Jaslr,ra·
prawo - reprezentujące ochronę Intereklej postawy,
lutami. Magla słota 1 dewiz, blMk 401cie. Przykładem tego mo11t być pewne
że urzad gminny nie może wywią
sów państwa I obywatel! - surowymi
wym konflikcie z prawem I z 1ałoie·
dołatku bijący od kombinatorów I amie·
okręgi Podhala. Nie pa.mięłam Jui
zać się w pełni z zobowiązań wokarami wyraża ową dezaprobatę. Odponłaml ustroju socjalistycznego, Jest przy, ...
jętne po1lurlwanle lłę bezmiarem
kładnie, gdzie czytałam reportai z Nober rolników- specjalistów.
w
wleilzialność karna osób reprezentujących
padek pracownika ambasady PRL
dni
tówkł, pozostają nie bez wpływa na powego Targu - mleJsea spotkań w
Karta gospodarstwa specjalistyBerlinie. Człowiek na takim stanowisku• organy państwowe I funkcje związane ze
w
stawy ludzi pełniących bardzo odpowietargowe wszelakich kombinatorów,
obu
okrrśla obowiązki
cznego
s z c z e g ó I n ą o d p o w i e d i I a I n oma 1 urzędu zapewniony odpowiedni po·
dzialne funkcje, 1wlązane z ochrorut mietym przemytników. Kilkupiętrowe wille
stron: rolnik zobowiązuje się do
obwarowane surowszymi 1ankś cIą q
słom iycla. Apetyt rośnie Jednak w miania społecznego, kontrof4 Itp. Za plenłlł
(ze szwedzkimi windami) należą do naJdostarczania określonej produkcji.
moojaml kodeksu karnego. I dla nikogo nie
rę Jedzenia, zwłaszcza gdy strona
dze komblnator6Jr 1przenlewienyla się
państwo ma mu zapewnić niezbęd
wlększych cwaniaków 1wanych
11bouafunkcja ma wyjątków. Im wybza
ralna podporządkowana jest celom maniektórzy
1weJ funkcji m. in. kasjerka kaą walu·
ne środki. Tymczasem
. ml" lub „bankierami". Ulica Dłu1a w
tym większa odpowiedzialność I tym suterialnym. Ow pan popełnił trzy prP. ·
rolnicy nie odebrali jeszcze ciągni
łowej PKO, któr. sprzedawała (za ła
Nowym Targ11 zamieszkała Jest np. pnes
rowsze konsekwenoJ„
lłęp1twa karno-1karbowe I Jedne lapowków, które mieli odebrać w 1978
pówki) forinty, korony ezetkie I mark:ł
waluoiany. Mechanizm
kuśnierzy L„
roku, Na przetrząsaczo-zgrabiarki
do siana czeka około 4U rolnikówDZIENNIK POPULAllNY nr 70 (9538) I ,
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KOREKTA ZASILKU
J. M.: - W czasie mego urlopu bezpłatnego na wychowanie
dziecka, mąż pobierał na mnie i dziecr zasiłek rodzinny. Był
on wyplacany w podwyższonej wysokości. Obecnie po moim
powrocie do pracy mężowi z miejsca cofnięto podwyższony zasiłek. Czy jest to prawidłowe, jeżeli dochód na jedną osobę w
naszej rodzinie nie przekracza 1.600 zł?
RED.: - Do podwyższonego zas i łku mają prawo te rodz.iny,
w których dochód na jedną osobę nie przekracza 1.400 zł. W
przypadku, gdy rodzinie przybywa nowe źródło dochodu
(a miało to miejsce po Pani powrocie do pracy). przez pierwsze trzy miesiące zakład wypłaca zasiłek w dotychczasowej
wysoko śd, a potem ponow.nie ustala jego wysokosć biorąc po.;
uwagę aktualny dochód.
(h)
W OCZEKIWANIU NA

El\IERYTUR~

Pracę rozpoczęłam w 19~0 roku, nie mając jeszcze
ukończonych 14 lat. Wykonywałam ją przez całą wojnę, potem
wróeiłam do Łodzi i zaczęłam się uczyć. Najpierw w sd:ole
średniej, a następnie
wyższej, leci nie w oparciu o. skierowanie z zakładu pracy. Po studiach pracowałam 24 lata, ale
dziś w wieku 54 lat stałam się inwalidką
grupy, Chciałam
dowiedzieć się, ezy po ukończeniu 55 lat mogę wystąpić o zamianę renty na emeryturę, ezy tet muszę jenoze pracować rok,

A. E,: -

m

choćby

na pół etatu.
RED.: - Lata nauki podlegają wliezeniu do statu pra~y pr:iy
ustalaniu uprawn~ eń do renty, lub emerytury w dw6ch przypadtkach: gdy pracownik został przez za·kład skierowany do
>Zkoły, albo. iidy sam nrzerwał zatrud nie n.ie, żeby
pod j ał

nau~ę w szkole wyższej. Dzięki temu prze;pisowJ ustawy mo
Pam wymaga·ny okres zatrudnienia u<praw!liiaiący ją do wcześniejszej emerytury z chwilą utkończenia 55 lat.
(h)

PRACODAWCA NIE UBBZPIECZYł. PRACOWNIKA
łląi mój przn 12 lat pracował w prywatnych zakł~daeb. Posiadał książeczkę ubezpie~enfową, stanowiącą do·
wod zatrudnienia i prawa do świadczeń socjalnych. Niedawno
zmarł. I wówczas okazało Mę, te ostatni jego pracodawca nie
ubezpieczył go.
Z tego powodu nie otrzymałam zasiłku pogrzebowego. Zapytuję więc, czy mam możliwość otrzymani.a.
go, jeśU tak, to od kogo? Czy jako wdowa (mam ł& lat) mogę

Z. Z.: -

ubieg~ć się

RED.: -

o

rentę

po

męiu?

•

Muszą być spełnione tny warunki, &by tona mo-

gła otrzymać rentę

po

zmarłym mężu:

- udowodniony pięcioletni okres zatrudnienia zmarłego pracown1hka w okr~ie ostatnich 10 lat pracy:
- śmierć pracownika nastąpiła w cza.s.ie t.rwania stosunk11
pracy lub do 18 miesięcy po jego ustaniu;
- wdowa ma ukończone 50 lat tycia lub jest i•nwalldką co
najmndej III grupy, albo wychowuje dziecko do lat 16.
Ponieważ w grQ wchodzą równtei ll)ne. pr1ypad!f. radzimy
zgłosić siQ osobiście do bałucki.ego InspektorJttu Rent, ul. Smugowa 6, gdzie uzyska Pa1lli bardiiej szczeg6łowe informacje. ,
R6wnleż I w SlPraw.!e ustalenia zatrudnienia zmadego powinna Pani zgłosić siQ do ZUS (ul. Wólczańska 225, pok6j 117).
gdyż muSi on poznać więcej szczeg6łów. Gdyby te ustalenia
okazały się dla Pani pozytywne, to znaczy, gdyby ZUS uznał,
że mąż Pani w czasie zatrudnienia
podlegał
obowiązkowi
ubezpieczenia, WÓWC1!&s ZUS na miejscu wypłaci Pani ias'iłek
poarzebowy.
(C)
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• Ja.kie dokumenty· trzeba przed·
zakła.dzie, a.by uzyskać
Kto ma obowiązek
je

stawić w
nagrodę?

zgromadzić?

- Obowiązek udowodnienia prawa do nagrody spoc-zywa na pracowniku, toteż do wniosku o jej
W)'płaceoie m4si dołączyć on świa
dectwa pracy z poprzednich miejsc
zat.ru<lnienia, zaw i erające nie tylko
\, adrno t ację o czasie
zatrudnienia,
, ale i trybie rozw iązania umowy
l
i o tym, czy w zatkładzie wypła
~ cało i.ię lub wypłaca nagrody jubileuszowe.
• Czy adnotacje te są rzeczywiście niezbędne zwlaazcza, że
w wielu wypadkaeh za.kła-dy,
w
kt&rych kiedyś się pracowało, już
nle istnieją?
- Niestety, niezbędne, bo nagrody nie wszędzie były i są wypłacane, a tryb rozwiąza'llia umowy· decyduje o zalic,11:eniu, bądź o
pominięciu jakiegoś okresu
pracy.
• Czy wobec trudności ze zdobyciem oryginalnych dokumentów
z nie budzącymi wątpliwości wpi·
sami można odwołać się
równlet
do zeznan świadków?
- Jeżeli uzyska>nle oryginalnych
dokumentów nie jest
osiągalne,
moina, ale św4adków musi być co
najmniej dw6ch. Zaś o dopuszczeniu i wartości zło~onych
przez
n.ich oświa4czeń decyduje w każ
dym wypadku kierownik zaikładu.
od którego decyzji pozostaje
odwołanie się do za·kładowej, bądż
terenowej komisji rozjemczej.
• Praeuję Juź łącznie 40
lat,
ale do~ąd ni.e .o,tr7.ymałem nagrodf . jllbi\eµszqwe,1, bo iakłady, do
kl9J'.Ycb • \rAfJałem. iąi41Y wy~aza·
nia się nieprzerwanym okresem u-

E. E.1 - Pracujem7 w Zaldadaeh Ceramłlcl BułowlaneJ.
Niedawno kilkoro z DH zostało oclclelegowanyeh na miesiąc cło
pracy W kopalni 1urowc6w mineralnych. Chcielibyśmy wiedzieć, w Jakiej wysokości należy nam 1111 cłelecacja. I czy
przysługuje nam tzw. „rozłąka''?
O pomoc w udzieleniu odpowied'Zi Panom popro-

siliśmy ł6dzki oddział Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracownik6w Przemysłu Budowlanego. W oparciu o Monitor Polski nr 22 z 1973 r. przekazano nam informacje, że

pracownikowi delegowanemu w podr6ż służbową przysługuje
dieta w. wysokości 40 zł, gdy czas delegacji wynOS!i ponad
12 godZ1>11 dziennie. W przypadku delegacji służbowej nie ma
podstaw do wypłacania dodatku za rozłąkę.
(g)

wypowiedzenia z jego whny, lub
w kt6rych umowa wygasła wskutek porzucenia pracy.
• 1 stycznia. br. zmieniłem za·
kład, a więc pracuję w
nowym
miejscu od niespełna trzech
miesięcy. l\fam jed-nak dowody na 25letni
okres u.trudnienia.
Czy
przedstawiając je mogę liczyć na.
pozytywne
ro.zp&tnenie
mego
wniosku, czy też muszę odczekać
Jakiś czas?
gdyż
- N:ie musi P&n czekać,
trudnienia lub uchowaniem ełąc
pracown1k nabywa uprawnień do
łości, a ja takie aa.m zwalniałem
się I miałem niekiedy
przerwy nagrody w tym zakłada:ie, w któprzekraczające 3 miesiące, a.
w rym jest zatrudniony po zmiainie
prawo
dodatku nie zawsze trafiałem cło prze<pisów dających mu
za
długoletnią
tej samej branży. Czy nowe prze- do gratyti1cacji
pracę,
pisy obejmą i mnie?
• Jut w ubiegłym roku zgro- Obejmą, bo obecnie przy usta·
laniu prawa do nagrody sumuje madziłem dokumenty niezbędne do
się po prostu kolejne okresy za- uzyskania nagrody. Przyznano mi
trudniania (w za.kładR.ch, w któ- ją, ale wręczenie Jej opóźnia się.
rych obowiązywały lub obowiązu· Raz słyszę o braku odpowledni{'n
ją przepi~y o wypłacaniu nagród) na ten cel funduszy, drugi ra.z, że
zostanie wręczona mnie i innym
niezależnie od dhlgości przerw w
zatrudnieniu i trybu rozwiązania pracownikom w czasie aajblizszej
stosunku pracy. Wyłącza się tylko uroczystej okazji...
- Uchwala nr 138 w par. 8 wyokresy pracy w tych zakładach, w
których pracownika zwolniono bez raźnie mów.i, że wypłata nagrody

1 styc:mia br. weszła w życie Uchwała n.r lSIJ Rady Miinist.r6w, w zasadniczy sposób zmieniająca .zasady ustalania oktesów zatrudnienia wymaganych do przyznainia nagród jubileuszowych. Dzięki temu dziesiąt·ki długoletndch
pracowników.
którym według dotychczas obowiązujących przepisó~ nie naJPż:i.ła się 111agroda, może uzyskać ją teraz. I właśnie popularyzacji zasad wprowadzonycl:l przez Uchwałę nr 138 pośw i ęcon,..
było ozwartkowe spotkanie Czytelnik6w przy NTU 303-04
z
k,ierown.ikiem Zespołu Pomocy P.r awnej LRZZ mgr T. Groeger
I radcą prawnym zespołu - mgr J. Adamczykiem.
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Lampy
,
, .
znow sw1ecą
Na ul. Skalnej w Łodzi między
numerami st a 11 p0gasły lampy.
Nie paliły ste takte lampy, ośwle·
tlaJ11ce pętle autobusowa llnlł ..53"
I „Bl8''. Clemnollci skwapliwie WYkorsystywall do swoich .. zabaw"
okoliczni chullitanl. Jednea-o wieczoru podpalill wlate. łnneiro brutalnie za~epla.lt 1>rzeehodnl6w.
Trwały

t1>

ciemnoścl

dość

dłuco,

mimo ie mieszkańcy łnterwenlowa
ll w Rejonie 01iwletlenla Ulic, pro·
szac o szybka wymianę tarówek.
Ponoć Jednak tyle jest vracy a Ich
wymiana w mieście, te dopiero za
półtora
miesiąca
ekipa miała się
tam zgłosić. Poproszono wlec redakcję, o pośredniczenie w szybkie.I WY•
mianie tarówek. Cieszymy się, :te
mogliśmy pomóc. Uli~a Skalna Jest
Ju:t o~wietlona.
(10

Wątpliwości racjonalizatora
Otrzymaliśmy

kilka listów przez niego sprawy. Ale i NOT n!e
(mniej więcej tej samej treści) była w stanie odpowiedzieć, nie
od anonimowego
Czytelnika, znając istoty zgłoszonego projektu
który w swoim zakładzie zło- racjonalizatorskiego, do którego
ss~ tył wniosek
racjonalizatorski. mogły się przeciei stosować róż~ Zastosowanie
wniosku wyeli- ne przepisy.
~S minowało pntrleb"
~
„ zakupu _dro- C71Ytelnlk bardzo ogo•1•nie sf or~ gieJ· maszyny. Wniosek przyJ·"~
„ mulował swój zarzut. ~awet f ato, wynagrodzenie
wyliczono, chowcy z bran:ty nie byli w stalecz wzięto pod uwagę jedynie nie udzie.Iłć mu najprostszych wyefekt ekonomiczny uzyskany z jaśnień, co jednak wcale Dlie znaprodukcji nowego wyrobu, na- czy, że nie mogą. Czytelnik zna
tomiast
nie
uwzględniono chyba adres (plac Komuny Parysoszczędności. jakich zakład do- k.iej 5 a) siedziby łódzkiego oddziakonał
rezygnując
z zakupu lu NOT, który czynny jest co~ maszyny.
dziennie w godz. 9-17. Tam wła~
Autor listu zażądał od nas w śnie powinien skierować swoje py~ sposó~ .~ategory[zny! . ab?'śmy tania, wątpliwości, a także za~ w o res onym
ermm1e l na rzuty mówiące " hamowaniu inf~ poczytnym miejscu podali do ejafywy llowt.łorów, którynt dypublicznej · wiadomości
akty rekcje zakładów pracy świadomie
~ normatywne dotyczące oblicza:- aniżają wynagrodzenie za pomynia efektów ekono1nicznych i sły racjonalizatorskie.
wynagradzania
racjonalizatorów.
Nie można jednak uogólnbć
Nie byliśmy w stanie takiemu sprawy i twierdzić, że racjonali„zamówieniu" sprostać, więc na- zatorzy pracują dla „kliki" zakłatychmiast
otrzymaliśmy kolejny dowej i że ona na nich zarabia.
list, zarzucający nam, że ignoru- A nasza gazeta te problemy ignojemy ważkie problemy, Jakie nur- ruje, gdyż nie chce stanąć w obtują łódzkich
raejonalizatorów, ronie pokrzywdzonych i oszukiktórzy - delikatnie mówiąc - Sii wanych racjonalizatorów. Widać
tłamszeni i wyzyskiwani przez dy- mocno poszkodowany w bojach z
rekcje zakładów,
wypaczających dyrekcją,, autor miał na myśli sieldee nowatorstwa.
ble. Ale jak mieliśmy go bronić I
Nle ukrywamy, te nie nazbył pr~ed k.lm? ,Nie pod~I
!!:~~
często o tych problemach piszemy. ogolnymi sfoimu 1owant~l!11- - z
Być może, powinniśmy to robił nych Istotnych szeze~oł~w: ezego
częśclej, lecz nie jesteśmy pismem pr?jekt dotyczył, w Jakim zak~aspeeJ"alistycznym i nie moii:emy dz1e go zastosował. Na czym więc
mieliśmy oprzeć obronę? Na kil·
szczegółowo zajmować się - Jak ku ostrzej sformułowanych frazetego żąda od nas Czytelnik
sach?
przepisami z zakresu prawa wy•
•
.
nalazczego. Od popularyzacji tych
~e
i. tak. Jestesmy autoro!-'1
Hgadnień są specjalne placówki, z wdz1ęczn1 . za Jego ~orespo!1den.cJę.
Naczelną Organizacją Techniczni\ Przypo~mał n~m, ze racJonaln:a.na Mele. Właśnie do niej przesł~ torzy , 1 dzleJe ich nowatorskich
Uśmy list Czytelnika, prosząc o pomyslow, to tematy czasem d~austosunkowanie się do poruszonej zliwe.
(G1z.)
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winna nastąpić niezwłocznie
po
nabyciu do niej prawa. Ja.kie by
więc intencje kierowały zakładem,
postępuje on nieprawidłowo.
• Przeczytałem w prasie,

ie

przy ustalaniu prawa do nagrody
uwzględnia 'się również
okresy
pracy przymusowej. Co należy rozumieć pod tym terminem, zważywszy, że okupant już kilkunastoldnią młodzież
kierował
do
pracy? Mnie np. najpierw ka.za.no
pracować w prywatnym warszta·
cie, a potem wysłano do kopania
okopów.
- Do nagrody jubileuszowej zalicza się ok:-es robót przymusowych na terenie byleJ Rzeszy oraz
te okresy, w których prace>wnik
wykonywał pracę przymusową, niie
na podstawie stosu.tiku pracy. Zatem praca przy ok<>pach powinna.
być Panu zalir.:zona.
• Pracuję od 1946 roku, t.nykrotnie zmieniałem jednak miejsce
zatrudnienia. Praca w dwóch zakładach zostanie mi zaliczona, lecz
w trzecim nie, bo nie wypłaca.no
w nim nagród jubileuszowych. Jestem jednak komba.ta.ntem i
po·
siadam
kartę
wydaną
przez
ZBoWiD, ustalającą okres
mej
działalności wojennej na trzy lata. Czy zostaną one uwzględnio
ne przy ubieganiu się o gratyfikację?

- Ok.res działalności kombatanckiej lub pobytu w obozach koncentracyjnych zalicza s.ię do okresu zatrudiruien.ia
przy ustalaniu
wszelkich świadczeń
należnych
pracowni.kowi od zakładu. A więc
llWzględnia się go i przy przyz.na•
waniu.
nagród ·jubileuszowych w
wymiarze
uwidocznionym
w k~·
.
cie kombatanta.
.
• Dwa l:i-ta temu mężowi przed
jego przejściem na emeryturę wy•
płacono nagrodę za 25-lecie,
ale
jego sta.i jest o wiele
dłuższy.
gdyż wynosi 43 lata. Czy teraz, w
oparciu o nowe przepisy, mógłby
Gil uzyskać nagrodę wyższego stopnia?
- Jeżeli już nie jest zatrudniany,. to nie, Przepisy zmieniające
zasady priyzaawania nagród we~zty bowiem w życie dopiero 1 stycznia br. i obejmują jedy<nie a;;oby zatrudnione w tym czasie.
• Pobieram rentę inwalidzką I
chwilowo nie pracuję, ale
stan
mego zdrowia poprawia się. Czy
gdy za jakiś czas ponownie podeJmę zatrudnienie, otrzymam od
razu gratyfikację za 25 lat pracy?
Mam bowiem jui za sobą 23-letnl
okres
zatrudnienia w zakładach
uspołec-1.;nionych, a na rencie jestem od dwóch lat.
_ Przerwy w zatrudnieniu spowodowane niezdolnością do pracy, w czasie kt&-ych pracownik
otrzymywał zas:łki z ubezpieczenia
'społec:z;nego albo tc:i: rentę chorobową są uwzulędni"-lle Nie bie~
.~
. d k„ d
·
k
r„e. ~·ę !e n.a· po_ .uw.~gę .o. resu
po_b1erania renty. m walid~kleJ, toteż nagroda moze zostac
Panu
przyznana dopiero po przepracowaniu dwóch lat
• Porzuciłem pracę w poprn•
dnim zakładzie, po 23 latach
za.•
trudnienia, Czy mogę liczyć
na
uwzględnienie tych lat i wypłatę
gratyfikacji choćby ~ zmnlejszo-

OIIJJllllJlfilfllIJHDfUflłJllJflllJlfJllllllllJlllJJlllJllllJIJlllJlllJllJIJlllJllJJDflłJIJllJJJIJllllJllJllJllJllJJJllllJIJlfllJJllJJlllJllllJllJJJllHlłlllłlłllJJllJJIJllJlllJllJIJllJfllllJIJllflJJlllJllJllfl n~ &f:;t~~~e?
dla porzucających
przepisy nie

W

samym tylko województwie
miejskim
ł6dzkim
liczba osób,
pobierających renty i
emerytury
wynosiła
w ub. roku prawie
200 tysięcy
(w tej
liczbie już także 2.085 roJ.nik6w
indywidualnych). A przecież opr6cz
emerytur, ZUS wypłaca także za·
siłki rodzinne, chorobowe, w razie
. wypadku przy pracy i chorób zawodowych, wypłaty z funduszu
alimentacyjnego,
świadczenda dla
rolników I ich rodzin. Dziś już cała ludność naszego
kraju objęta
jest ubezpieczeniami społecznymi,
których zakres działania poważnie
się w ostatnich latach rozszeriył.
Stąd zwiększone zadania i odpowiedzialność
r6wnleż
oddziału ZUS, kt6ręgo

łódzkiego

pracę

wanych, ich skarg
pretensji.
Kontroluje ZUS, czy po gospodairsku wydatkuje przeznaczone środ
ki finansowe: zakłady pracy - c;r.y
prawidłowo spełniają zadania, wynikające z ubeZpie;::oz.enia społecz
nego. Ale t>rzede wszystkim Rada
Nadzorcza zajmuje się działalno
ścią orzecmiczą, to znaczy
rozstrzyganiem odwołań od decyzji
ZUS w sprawach emerytur, tent,
świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, z ubezpieczenia
:rodzinnego, funduszu alimentacyjnego itd.
W ub. roku Rada Nadizorcu t'O'Z-

DZIENNIK POPULARNY

lli1'

Upadając,
stłuczenia nogi.

do=ała

ZUS
silnego cyzji, na podstawie której
Przygodni świad~ przyznał emeryturę, nie d<:>stosokowle pomogli JeJ podnieść się wano do wuunków uchwały 100.
i zaprowadzili do domu. W nocy Z pouczenia 00\viem wcale nie
iż
należało koniecznie
poczuła silny ból w nodze. Pogo· wyuikało,
Uchwała
towie przewiozło pracownicę do przerwać zatrudnienie.
szpitala,
gdzde
przeleżała
trzy nie precyzowała, kiedy emeryt pomiesiące. ZUS nie uznał
jednak wi·nien przerwać pracę w wypadtego zdarzenia za wypadek w dro· ku, gdy wiek osiągał między
dze z pracy do domu i odm6wił 1 lipca a 30 września 1979 r. Zawypłacenia jednorazowego odS?:ko- kład
był
więc
przekonany. że
dowania. Innego zdania była Ra- i:stn~eje możliwość zatrudnienia do
da Nadzorcza, do której pracowni- końca września. Ponieważ organ
ca odwołała się. Swiadkowie opo- rentowy nie poinformował należy
wiedzieli dokładnie przebieg zda- cie pracownicy, ani zakładu o wyrrzenła.
Rada uznana, li był to mogach obowiązującego przepisu.
Rada nie po?!WOliła„ ateby konsekwencje z tego tytułu poniosła
zainteresowana. Zmieniła
zatem
decyzję ZUS.
Rada Nadzorcza łódzkiego oddziału ZUS, której przewodniczy Henryk Kaczmarek, liczy 8 zespołów
orzekających. W Ich skład wchodu pięciu członków. Sa to przedstawiciele r6żnych grup i środo·
wisk zawodowych. Ludzie ci działają społecznie w Radzie. Swoim
jednak wypadek w drodze z pra- oddaniem, zaangażowaniem, znajoi
zagadnień,
cy, a w takim przypadku pracow- mościĄ przepisów
nica miała pełne prawo do odszko- współdziałaniem z żakładami pracy, ~ązikami zawodowymi, Są
dowania.
dem Pracy i Ubezpieczeń SpołeczZUS zawiesił pracownicy wy- nych przyczyn.łają się do peł· otr
niejsi:ej realizacji programu sopł at łl emer ytury, łd..... nie
zy- c3'aJ.nego,
którego
kontynuaci·„
mal zaświadczenia o rozwiązaniu
...
umowy 0 pracę. Gdy je wreszcie i dalsze jego ro-zszerzenie zapowiedoręczono, odmówił prawa do eme- działy dokumenty zjazdowe partii
rytury z tytułu uchwały 100,
Społecznicy i Rady
Nadzorczej
argumentując, że pracownica
po· mogą mieć satysfakcję ze swojej
winna
była
zaprzestać
pracy pracy.
Służą
bowiem ludzi<>m,
z dniem 31 lipca 1979 r., a tym- którzy zasłużyli sobie na to, aby
czasem pracowała o miesiąc dłu- w sposqb godl!ly i sprawiedliwy
tej. ~pół orzekający Rady Nad- korzystać z przywilej6w, jakie im
zorcreJ
rozpatrujący
odwolap,ie przysługują z tytułu - powsŻech
praco
. wnicy - w oparciu o mate-I nego już od roku bieżącego rial dowodowy, l'!awa.rty w aktach ubezpieczenia społec:z:nego.
rent.owych ł wyjałnienia przedsta•
włclela zakładu ustalił, ii de·
G. BARGIELOWA
niku.

RADA .NADZORCZA ZUS
KONTROLA I OCENA

styl i wysoki poziom pracy na tle innych
oddziałów
w Polsce, bardzo się
wyr6żnia. Często informujemy Czytelnik6w o inicjatywach, podejmo- wanycb przez kadrę ZUS, zmierzających do dalszej poprawy świadczonych usług. Ale jednocześnie
wytykamy im potknięcia I błędy, patrzyła 1674 odwołania. Zwatywbo są to przecież ludzkie sprawy. szy, że ZUS wydaje w ciągu jedzwiązane z nagłym
przerwaniem nego roku tysiące decyzji, nie jest
stałych świadczeń W nawale róż- to prooent zbyt duży. Tym bar·
norakich spraw nie zawsze udaje dziej, że większość odwołań wysię
szybko i prawidłowo roz- nlkiiła z nieznajomości qbowiązu
strzygną·Ć' dany wniosek. Zaintere- jących przepisów p~ samych zasowany nią człowiek moie się czuć interesowanych. Totet ai w 862
pokrzywdzony, toteż wraz z decy- przypadkach utrzymano decyzję
zją jest on jednocześnie !nformo- ZUS, w 362 z.mieniono na kowany o tym. że ma prawo odwo- rzyść odwołujących, 169 odwołań
lać się do Rady Nadzorczej ZUS. uchylono, a 281 postanowień umoTo właśnie Rada Nadzorcza czu- rr.ono. Najmniej odwołań dotyczy.
wa nad sprawnym zaspokajaniem ło rent i emerytur - najwięcej
potrzeb- os6b ubezpieczonych. Peł- ubezpieczenia na wypadek choroni ona funkcję kontrolną nad dziia- by oraz świadczeń alimE'..ntacyjłalnościa ZUS. Bada ona i ocenia nych.
Przewodniczący
zespołów
m. in. bieżącą działalność ZUS pod orzekających w 17 sprawach wywz.ględem prawidłowego i term~-1 stąpili do dyrektora ZUS o przy-nowego
załatwiania
wniosków znanie
świadczeń
wyjątkowych,
o świadczenia, obsługi zaintereso- a w 22 wypadkach o odstąpienie
ł

od zwrotu pobr11111yeh świadczefl.
Z analizy rozpatrywanych odwołań wyruka, że przedmiotem sporu najczęściej były sprawy dotyczące podstawy wymiaru i wysokości świadczeń,
zaliczenia okre·
sów zatrudnienia, wysokości dodatku za staż pracy, przyznawania
uprawnień do dodatk6w oraz wysokości
zasiłków
chorobowych
i rodzinnych.
Oto np. ZUS przyznał pracowllli.kowi prawo do zwiększonego zasiłku
rodzinnego
w
wysokości
500 Zł od października 1978 r. On
uważał, że powi·nłen . był go ot.rzy-

70 (9538)

mać już od d.n.iia
u;rodzęnia
się
dziecka, to jest od J:lpea 19'1'7 r.
(bowiem urodziło się ono nieuleczalnie
chore).
lecz
~opiero
w kwietniu 1979 r. dowiedział się
o
możliwości
przyznania
tego
świadczenia.

Rada
N ad%0rcza nie znalazła
jednak podstaw do zmiany decyzji ZUS. Zgodnie z rołporządze
niem z ' 1974 r. (Di. U. nr 21,
poz. 127), zasiłek rodzinny wypła
ca Się pociynając od miesiąca,
w którym· powstało prawo do tego
zasiłku, jednocześnie za okres nie
dłużsźy niż 6 miesięcy wstecz, od
miesiąca, w którym wniosek :Ucr
źono.
.

Pracownica,

popołudniem

śliznęła

się

w;racająe

J)6ź.nym

z pracy do domu, pona oblodzonym chod·

„„

przewidują

ża

dinych wyjątków.
• Uzgodniłem z iakładem,
te
w maju przechodzę na wcześnieJ
szą emeryturę, ale do gratyfikacji
za 40 fat pracy nabywam uprawnień dopiero w końcu br. Czy muszę wybierać międiy zalecanym mi
przez lekarzem odpoczynkiem, a
dość

pokaźną

na.grodą?

• Par. 10 uchwały nr 138 przewiduje. że w razie rozwiązania z
pracownikiem umowy z powodu
przejścia na eme.ryturę lub przyzna.niem mu renty Lnwalidzkiej w
związku i
wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
albo
renty inwalidzkiej I lub II grupy z innych przyczyn - jeżeli pracownikow~ brakuje mniej niż 12
miesięcy do
11abycia prawa do
nagrody - wypłaca mu się ją w
dniu rozwiązania stosunku pracy.
• Ze
zgromadzonych
przeze
mnie dokumentów
wynika,
że ·
miałbym prawu do dwóch nagród
- za 20 i 30 lat prar.y ..•
- Pracownikowi, który w diniu
wejścia w tycie uchwały nabył uprawnienia do dwóch lub więcej
na-gród, nalezy wypłacić tylko jedną nagrodę tę wyższą
łl W styczniu br.
otrzymałem
najniższą nagrodę przewidzianą w
naszym układzie zbiorowym
za
pracę w tym zakładzie. Teraz, gdy
przepisy
poiwalają
uwzględnić
także okresy dawnlęj niezaliczalne, nabędę prawa do
nagrody
wyiszego stopnia. Czy otrzymam ją
w pełnej wysokości?
- Wszystko zależy od tego. kiedy nabywa Pan uprawniei1 do tej
nagrody. Jeżeli w ciągu 12 miesięcy po nabyciu prawa do pierwszej - to zakład wypłaci tylko
róż.nicę między nagrodą wyższą a
niższą. Jeżeli natomiast po upły
wie roku - to w pełnej
wysokości.

opr.

A. KULPIBSKA
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BUDOWNICTWA BEŁCHATOWSKOPOMORSKIEGO KOMBINATU BUDOWY
ELEKTROWNI

'
~

(

~

e

••
•
•

IPRZEDAM •• VW-1&00",
lfM9. stan bardzo
dobry.
Tel. Sl-28-40.
llOM a
MIRAFIOKI (11'78) sprsedam'. Oferty
.8531" Pra•
sa. Pi<Jlt,rkowska 91

~i
~
~~

DOM bliźniak lltan surowy w yookle oodlliwnlczenle (cały lub oołowe) sprzedam. Zderz Chelmv
tel. lf.-38-55.
---------5-6 88_R

c

~

ZATRUDNI NATYCHMIAST

„FIATA lH1>" ISO 8 lllołee
1979) 10 tvs. km - sorudam tel. 31-57-35.
7111.

SPRZEDAM .•Fiata 126p"
nowy - odbiór
natych·
DOMt:K dwu-izbowy
do miast. Oferty „7491" Prarozbiórki
sprzedam. ia Piotrk<>W&ka 96
Oferty .•7455" Prasa. Piotr
'tcOWSka 96
SPRZEDAM .. Fiata Wo"
nowego
(ezerwlen
burgund2lkal
Edwarda 31. oo
PLAC budowlany na Sto· 14.
7446
I(
kach (rejon Brzezlf1ska Telefoniczna l re1ental· ":tUKA"
(1979)
przebleit
nie kupie.
Oferty „7173" 6.5 tys. km sprzedam. oPrasa. Piotrkowska 96.
ferty . 7369" Prasa. Piotrkowska 96
ODDAM w dzierżawe sad
500 drzew 1abl0\lll w RZl(O- „FIATA 1500" nowY
wie . Tel. 448·34
sprzedam.
O!erty .877ł"
7F.&6 I! Prasa Piotrkowska 96

pracowników wykwalifikow anych we wszystkich
zawodach budowlanych,
mechaników sprzętowo-samochodowych,
robotników niewykwalifik owanych z możliwoś
cią przyuczenia do zawodu,
pracowników finansowo-księgowych z długolet
nim stażem, na stanowiska kierowni.cze,
kandydatów do straży przemysłowej w Zakła
dach Kombinatu Budowy Elektrowni oraz w
przedsiębiorstwach budowlano-montażowych re:.
alizujących budowę elektrowni i obiekty towa-

~~-~~----~-

rzyszące.

SPRZED AM
„F181!a 12F.;>"
(197Bl tel. 420-37
6827 li:
„SYRENĘ

Kupię

Praca w akordzie kompleksowym i
nym.

us·•

działkę

na. Tel . 603-22.

zryczałtowa-

sor&edam.
rekreacyj-

WTRYSKARKĘ

pionowa kuplę.
Oferty ..7511" Prasa. Piotrkowska 96.
SAMODZlELNEOO ooko.1u
z
WYl!od-aml
ooszukuje
mlod.a . oracuiaca.
Oferty
SZAFĘ )(raJaca tan1o
..
8733"•
Prasa
Pio'lrkowska
sprzedam. Organy. oiani96
llO l.uolę , Ozor kow
tel.
18-11-34

H67 I!

SREBRO
Wl'roby kuPię .
Oferty:
Pral~na,r.
skrytka p0eztowa 10. wa.r·
szawa 73.
72.+ k
FIRANY kuchenne w dużym wvboue
POieca pracownia. Wojska Polskieito
9 Nowak Izdebska.

M·3
rozkładowe.
bloki
<Teof.llówl zamienle na M~
bloki lub stare
budOl\i\,·nlctwo . Oferty 7668" Prasa. Piotrkt>WSka 98

M·4 zamlenle na 4
lub 5 ookoi z kuchnia. ewentualnie domek iednorodzinn:v. Tel. 477-80 l(odz.
18-20.
7470 /1.
M·3 I

M-f (64 m.. Il l)iętro) WZMACNIACZ
zamienię
anitlelskl Piotrków Tryb .
HJH
sprzedam.
Tel. na M-4 t.ód:i: . Oferty
.7418'' Prasa. Plotrk;w-<ka
341-02. l(odZ. 8-14.
75()4 Il 96

LAKIER

samochodowv zeitatek
elektroniczny - snrzedam.
rei. 425-75 oo 17.
6.'i17 ll

ł>Ordo

„HERBAPOL"

ogrodzeniowa sprzedam. ZAMIENIĘ M-4 na
Tel. 52-75-11.
Tel. 52-46-70. PO 16

podają do wiadomości,

I

ROZSADĘ sałaty - mrzedam. Łódź ł'ra.nciszka 3
7538 11.

-----------

TEOFILOW M-3 kwaterunkowe
telefon - zamle·
w!eks-ze. Tel

nie
na
52-96-55.

7315 li:

/SUCHA tarcica . dab. - ·
na - sprzedam.
Oferty
..1671"' Prasa Piotrkowska
96.

PILNIE l>OUUkulc IQkalu
na
pracownie (dzielnica
Widzew).
Oferty
. 7633"
Prua . Piotrkowska 96

t.A WO·•toły

LOKALU
krawiecka

l(ulacla
Zakład

Oledzki

kwiatu lipy, bzu czarnego, wrzosu, owocu
janębiny, dzikiei róży, tarniny, ziela pokrzywy,
rdestu ptasiego.

z płynną r•wysokości ooleca

na pracownie
pos:zuku le.
Bałuty.
Telefon

Stolarski Andrzej Chętnie
Aleksa.ndrów. - 52-50-52. PO 16.
17 tel. 12-12-09
5893 /1.

S:zeześliwa

MAŁ:tENSTWO

PIANINO
dam, Te}

Bliższych informacji odnośnie skupu udziela dział
kontraktacji i skupu ŁZZ „Hi:>rbapof" przy ul. Wólczańskiej nr 4a, tel. 266-02, 327-02, oraz kierowniic punktu skupu.

1428 li

z

dzieckiem ooszukule mieszka.t'iblJ(er" sorze· n ia cześciow-0 :.imeblowa53-82-31.
neRo ną ~ lat . Płatne mie·
7303 11. siecznle.
Oferty
.71171"
Prasa. Piotrkowska 96

BIURKO rzeźbione ~orze.
dam. Zachodnia 69 m. 10 !llAŁ:tEiliSTWO
z dziec·
7443 I( klem ooszuku1e mieukania na dwa lata. Oferty
SPRZEDAM białą l>roil - .,7492'' Pra&a. Piotrkowska
XVIII w.
Oferty .• 7434" 96
Prasa Piotrkowska 116
MZ.ODA kobieta l>OSZUkU•
je ookoju. Oferty „7552"
SPRZEDAM suknie ślub· Prasa Piotrkowska 96
ną
z trenem. Wzr<>Bt !F~ .
Gal(arlna 10 m . 1 oo 16.
STUDENTKA
DOS'LUku1e
7475 I! n.iekrepu~ącego ooko)u. Tel. 53-61-15 DO 117.
RO:tEN
sonedam.
Ko7463.
lusz!d. 1 Mafa.
H16 1C POSIADAM' do WYti&jęeia
- - - - - - - - - - - lokal na pracownie· (BaSPRZEDAM Dierkionek z luty). Oferty „7457" Prasa.
brylantem 2.6 a złoto
18 PliotrkoW'Ska 96
karatów.
Oterty
.•7415''
M•2 umeblowane do WY'll'8Prlllia. Piotrkowska 9ł
tęeta od 1 kwietnia do JO
Płame
FOTEL•l6łk11,
•
3
krzesła pałdzlerntk.a.
góry.
Moehnackieico 21123
dębowe 8J)rzedam. Tel.
749-88
'71118 •
7366 I! m. 17.

"-~r=so~

OSPRZĘTU

SAMOCHODOWEGO
„P O L M O"
w Lodzi, ul. Przybyszewsk iego 99
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANIC ZONY
na naprawę (przezwojenie) niżej podanych urządzeń
elektroenerget ycznych:
1. Silniki prądu stałego od wózków akumulatorowych o mocy 0,45 - 6,3 kW na napięcie 75V,
80 V, 110 V - około 30 szt.
2. Sprzęgła elektromagnet yczne ETM 122 - 24 V,
3 A, około 40 szt.
3. Prostowniki od wózków akumulatorQw ych BWP,
EPK, 40 V, 80 V, około 15 szt.
4. Spawarki wirowe i transformatoro we.
5. Transformator y od prostowników Tl2B - 4247,
TB47·1311-280 , około 10 szt.
6. Wkrętaki elektryczne prądu przemiennego jednofazowego ES 6, 10, 210, 312 -.- około 40 szt.
Termin wykonania - sukcesywnie w ciągu rok
1980.
Oferty należy składać w kopertach zalakowanych
w ciągu 14 dni od ukazania się niniejszego ogłosze
nia do dz. gł. mechanika. W przetargu mogą brać
udział jednostki państwowe, spółdzielcze i prywatne.
Wszystkie informacje udziela FOS „Polmo", Łódź,
dział głównego me<.:hanika od godz. 7 do 14, t~lefon
616-08. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia
1980 roku o godz. 12 u gł. mechanika w pokoju nr
16 w FOS „Polmo", ul. Przybyszewsk iego 99.
FOS zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.
814-k

M-5.

NUTRIE kolorowe z !<lat- M·l bloki _ Zitlerska. zakaml - Łanio sprzedam mienie na wleksze. start
dorowo k. Gałkówka
budownictwo tel. 417·9f..
Przykaskl.
T6Z7 lt
ba22 /1.

Punkt prowadzić będzie skup surowców źielarskich
a przede wszystkim:

FABRYKA

ilość

7460 lt
(

(róg ul. RUDZKJEJ).
Punkt ten czynny będzie we wtorki 1 piątki
w godzinach 1O - 18.

'.
I

M·3 kwaterunkowe I pię
tro 37 m. <łoneczne blold CeRla okolica
Zarzewskie .1 - zamlenle na
większe bloki. Oferty
„7598" Pn.sa Piotrkowska
96.

SłATKĘ
większa

że od dnia 1 kwietnia 1980 roku

„

(R.i.'N).

1

„PREZARlllii" a6mowrze- WZ.ASNOSCIOWg
ook6!.
clonowa kuple.
Tel. kuchnia, WYllOdY Oł. .t.il52-53-47
recldeao - '1)rzedaxn. oferty z cena .• IS3S". PraA
Plotrkowaka H.
REFLEKTORY do .Skodv
100 S" nowe lub utywane TARNOBRZEG. M.-ł
ulul> aary - pilnie kupie
Tel. 328-78 PO 11. Piotr- mienie na U>dt. cu.p!1 11.
GOk
kowska 123 m. 1. l t>Ietro.
8744 lt
WROCŁAW
zamłenle
a kui:lll\ila.
MARYNARKl!i
meslt•. dwa POkoa
Płaecz
damakt.
kotuch fltare budownictwo. 'Il! m
kw. na J>Ok6j z kuchnht
meski ($k6ra. nczul>łel
w Łodsl lub
okolłey.
qprzedam. Tel. S3·18·6ł,
J>OC&ł4>wa
Wrocław ts.

9051! R llk.rrtka

50-950

1110

RUPilli Ullenkande t-1-l'O•
kol'<>We. Telefon ootad.ny.
Tel. 383-llS,
lllł.

.,AUSTIN 1000" (1970). 8Yllnet z to1>ażem - sprzedam. Lniana 8 m. tM.
'1SOł

•

NADWOZIE
UllZ'kodzone
„Fiata lZBP" (1979),
sprzedam. Teł. 53--08-61
MATEMATYIA.
7ł14 a
tel. 852-IS

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

SPRZEDAM lrarosertc
do
reltl<Mltu ,,Fiat 11Z6p".
Woclocia«iowa 5
'f41ł Il
--------ltUPI:J!f
nowe•o --~.Ft.U
1261>". Oferty .•7634" Prasa . PiotrkOWSka 96

Balctifek.

MATEMATYJtA
nlom lltudentom.
micr Pluskowsld.

17 MARCA br. na Karolewie zginęła suka czarnobiała. podobna do charta.
0.dprowadzlć za wynagro·
dzenlem na Wróblewskle~o

69 !l'l. 82.

DYWANY. wykładziny . czirszcze EZybko. solidnie.
OO 1>6. 723-54
Pola\\'lJki.
4474 «i

·169-71.

NOWO otwarty zakład Krawiectwo Lekkie I Bieuzmarstwo
!!;,
Kluc=il<.
Lódż. 22 Lipca 32 m. 5A DOSzukuje odbiorców. Tel.
1trzecznośclowv 311-07 ~odz.
lS-,.20.
7ł36 lt
lllAGNOSKOPEM
llnJi,lel•
skun Cryptorl°
.;;yKrywa
usterki Olanikow •amochodowycu reo:ulu.ie ~olony
i>aznilti - naor•wu1 ·silni.cl
u:.muice. DOdWOZJ.a wyważa koła elektroniczm1
WYWSLiilKQ
olacharke
samochodową wykonuje --'
int. suoady
Ksawerow.
Ł.ódzka

łl.

NAP RA WY
samochodów
u kl!en.ta w domu. Pardel.
tel. 842-62
5514 i

żanie

kół

-

KlEROWCOI WytnUI Za•
chowaj!
Autoulagnostyka:
reitulac:ia l{ainików anaU:i:a spalin. csyszczenle itaź
niltów reitulacja zapłonu.
zaworów . .ustawianie :&biet
noścl i katów kół
wywaaanie kół. usta wianie świa
t el
dlattno9tYka slln~ka
Wszystkie usłuiti awarantowanym 5przetem elektronicznym. t.ódź. Rumuń
ska SE. tel. 51-93-29
Rudrucki.
Dojazd Lima.n-0wskle;;io
do Grunwald.Lkiej
- G1·unwaldzk;;i za
ul.
Fredry w lewo.
ZABEZPIECZANIE drzwi.
zawieszanie szafek karniszy. imltalowanie
oralell
automatycznych oru drobne
naprawy
domowe.
Kaczmarek. Tbaelmanna I
m. 1, tel. 58-31-91.
'1716 •

. EKSPRESOWE e:vele ai>Od
.ni. Franciszkańśk;;i 38. Rótycitl.
4366 R
PRYWATNY •kler> meblo-

wy ooleca w szer0llin1 asortymencie meble nowo-

OlleSlle.
Zachodnia
god2. 9-11. soboty

se

ł-lł.

7;19.

DBKORA.TOR wnętrz
ftta.nki.
ullłony w lltYbl
ret.ro. 53-80-36. Bauer.
5310 li

MBTALIZACJA
two:ayw
&ztUCSllYCh.
kr6tkle . ter•
mtn:v. Lódł Glinlana 71.
PawłoWlłki .
731.6 1
PRANIE
szeniem.

dywanów
Pilaralti

(410-13).

PRANIB,
cv.kllnowainl.e
sprz;;it.ani". parkiety
tel.
639-76 Moroń.
Uli g
MYCIE o~ien. •praatanle
- l!ltud911i czarneeko1. Tel.
:m-&4.
749m4U7 '
UllZCZELNIANIB
okien
za1>mek. tel. 8411-06.

montaż

Juna.

TI&O

a

ZDJĘCIA

ucz111-74-lll.

„„.

NIZMIZClll Stru«ia 31 Mlnklner 335-30

.• SKODĘ S 110 L" (19761977) - ku!11e. 816-48 (16- !llATEMATYltA. &!:Yka 20).
7929 li: ltorepetvc.le. Z«ilen:.
Tel.
16-32-49 llodZ. 19-!ll. Lud•
„FIATA 115" (1911) zamłe wl.J(o.
'1507 1t
t>ię na nledro1ta .,Syrene"
(dopłata). Pa bla.n ice. Kon- MATEMATYKA. fhyka stantynowska Il (W Pod· student PŁ. Slłwii'llkł. tel.
wórku).
7462 I 789-st
fł15 a

ELEGANCKA l)Odło,o. to
mozaika .• Pałacowa" oraz
boazerie z rótnego d.rewna orodukuje Rysza·rd Kostecki. 51-518 Wrocław-Wojnów.
Strachociń.ika
231.
tel. 48-15-86.
1162 k
ANTENY
kolor
UKF.
Wolniak. Tel. 409-09,
7811 I

EWA
iegit.
AM.

Waczyńs'.t<a

Z(Ubila

studencka

11547/L
f.857 •

energ·ii elekbrycznej dla n. w.
godz. od 6.30 do 17:

miejscowooct

w

MIASTO t.ODt
1. W dniu SI marca i 1 kwietnia br.

ulice: Łokietka, PowS"Zechna od Wdz,i ęcznej do
Szumnej .
!. W dniach od 31 marca do S kwietnJa br.
uli.ce: Proletariacka 2, 4, Sowia 6, 8, Lask• 1/3,
4. 5.
3. W dniu 1 i ! kwietD.la br.
ulix:e: Przędzalniana nr 1-24. Tu·w·i ma nr 61-85,
80. 86. Nowa nr 1-9. Wysoka 10.

4. W dniach od 1 do 15 kwietnia br.

ulice: Chocianowicka od nr 30 do
miejska, Lubl inek. Ł<1,kowice.

końca,

Za_

· 5. W dniach od 10 do 12 kwłetnia br•
ulice: Proletairi 1eka nr 13 -42. Ptasia , Wróblew~
skiego nr 44-76 i 27 Janiny, W ieniawskiego nr 1-16, Błońska, Brate<rska nr
1-28. Piasta.
WOJEWODZTWO MIEJSKIE t.ODZKIB
1. W dniu 1 kwietnia br.

Sołectwo

'U()WOC.l.:bl.q

„

SZAFY wnekowe. boaurle
unilam.
Zakład
StolarSkl. BatOlrel(o 14. Kałkuslilskl.
'l'73ll g

Zakład Energetyczny Łódź-Miasto informuje,
w związku z przaprowadza,n ymi pracami
eksploatacyjnymi na5tąpią przerwy w dostawie

MECHANlKA dda11nootylta.
Wytnij zachuw&J! Hegu1acje icatów Kol
g;.zmKow.
zaołonow. światel.
wywaaparatu i a
dia!l;nostycznll
1'1dp111w" sllnl\iow. ~awie
szeń smarowanie. Ptaszynski. Wiskitno Alaa 28 (do·
jaZd Da browskie1to).
7555

DZIURXI • porzyaz:rwanlem
114zlków wykonuje szybka
pracownia bleBarkowma,
Kopocińskie«io 43 m. 7 tel.
848-87.
m2 •

1 solldMe
lif nia rska.

że

7'i93 i

- „ -

- „-

,

Proboszczewice - Proboozcze.wke.
Sosnowiec - Sosnowiec.
Jasionna - Jasionna.
Dąbrowa Dąbrow1.
M· l{olice - Mąkolice.
Wola Mąkolska - Wola Mąikolska.
FeHksów - Feliksów.
Władysławów Władysławów.
Karnków - Karnków.
Popów - Popów.
Pop6wek - Popówek.
Mięsośnia Mięsośnia.
Chlebowice - Chlebow·ice.
Helenów - Helenów.
Gawronkl - Gawronki.
Z!ewanice - Ziewanice.
.
Boczki Dom ar idzkie - Boczki · Domaradzkie.

Z. W dniu Z kwietnia br.
Zg·ierz ul. ul. Obr Stalingradu, Biała, Pieńki.
Zachodnia, Zbożowa. Łęczycka, Staszica,

Gałczyńskiego.
Głowno, ul.ul. Wiśniowa
Sołootwo Proboszczewice

Rosanó • -

Lućmi

rz -

i

Sow·iński.ego.

- Proboszczewice.
Rosanów.
Lućm·ieriz.

Emilia - Emilia.
Sokolniki - Sokolniki.
Słowik - Słowik.
Ziew inice - Ziewanice.
Domaradzyn - DomaradzYJl.
Antoniew - A.ntoniew.
„
Wola Zbroiikowa - Wola Zbroż>kowa.
S. W dniu 2 i 3 kwietnia br,
Sołectwo Michałówek Michałówek.
4. W dniu 3 kwłełnla br.
Zgierz oś. Kurak bl. nr 1-7, Rewolucji 1908 r„
Rudnicka, Zeromskiego, Anton·i ew.
Sołectwo Ja.sionna - Jasionna •
- „ - Dąbrowa - Dąbrowa.
- „ - Mąkolń.ce - Mąkolii.ce.
Kuwerow ul. Szkolna.

5. W dniu 4 kwietnia br.
Konstantynow ul. H. Sawicldej, ~. Suchar•kiego.
Zi·i erz ul. ul. Krotika, Piąbkows.ka, Swiercze-wskiego.
Sołeetwo Biesiek~en Biesiekiierz.
Zagłoba Zagłob1.
„
Władysławów Władysławów.
Warszyce - War~yce.
- „ - Celestynów - Celesty.nów.
N Wota Rogozińska - Wola Rogoziń!lka.
- „ - ' Kol. Wola Bramicka
Kol. Wola
Brmicka.
- „ - Jasionka - J.aslonka.
- „ - Sokoln.iki - Sokolnikii.
Feliksow - Feliksów.
K.arn.ków - Karnków.
.,
Mięsośnia - Mięsośnia.
I. W dniach od 4 do 8 kwietnia br.
Sołectwo Kuimierzów Kazimierzów.
- ,. Anieiin - Anielin.
'f. W dniach od ł do li kwietnia br.
7.g!em ul. ul.
Kochanowskiego, Karłowicza,
Szenwalda, Sierikowskiego, Wasilewskiej,
Limanowsikiego, Rossenbergów, Lelewela,
Luksemburg.

„

- „-

„

I. W dniu 8 kwietnia br.
Konstantynów ul: ul. 19 sty-czni·a, Dzierżyńskie
go. 8 Marca.

9. W dniach oCI I 1141 12 kwietnia br.

Sołedwo Kalino - Kalino l
lł. W dniu 9 kwietnia br.

i 2.

61ubn41
I
od
chrztu barwne i czamobłałe
wYkonuje
mistrz
rzemiosła
artystyczneito.
łlenryk sm:vl nagrOdzon:v złotym I srebrnym medalem.
Atelier.
Gdailllka 9 · tel. 333-33.
7703 «i

Kon.sitantynów ul. ul. f''owackiego, Gdańska, NGwotki, Północna. nąbrowsk•iego.

LBTNIBKO - blllllto Lodo w:v.n&J~la (willa.
WYICodY. 1 J>Okój). lnformaeje: Maekłewicza I m. 9.
Po 17 (Bałuty).
&303 •

P>&bianice ul. ul. Zachodnis, Wileńska, oś . Wi-

dlł

THB •

TYNK nlachetny fterrM?ty). ey.klln11. grysy m.imurowe. mieszanki cokoło
we. S2Jkło mielone
sor&edaje Zakład Produkci! Materiałów
Budowlanych.
Warszawa . Ksletnej AnnY
2 boczna
Zabranleckiet
tel. 19-49-75.
911 k

zgaśnie światło?

U kogo

748S I!

8117 /1.

zostanie
PUNKT SKUPU ZIOŁ w ŁODZI,
przy ut Pabianickiej nr 222

1n1r Socha, NADKOLA (wkłady antya (Radlo- korozy}ne PC>d • błoł>nłikl
~5"
(komplet),
1114 li .. Fiata
.,na.ta 1::16" .•Lady". ..zaPOSIADAM aamoch6d wo! stavy 1100" . ..Poloneza'" ny esu.
Oferty „7409" r>oleca sklep motoryzacyj.Praaa. Piotrkowska IM
ny. Wólczańska 156 (przy
:twłrkil. Szymczykiewicz.
MŁODA
architekt PO<lej7449.
mie pracę l>O 17. Oferty
.. 7403" Pniu.. Piotrkowska REGULACJE zapłonów w
1141
Syrenach
Trabantach
Wartburgach oraz -:::tyszMŁODY. solidny. l)Odejmie
czenle 1 · re1tulacje 1t.aźni
p.racę w sektorze
prywa,t- ków
-wszvstkich ma rek wynym. Oferty ,7477" Prasa. konuje
soocjallstyczny
Piotrkow"Ska 96
warsztat samochodowv. suwa!$\<.!
24.
SupadY.
POSIADAM
.żuka"
0&01876 •
bowo-towarowe110.
wolny
czas - ocze.k uje oroPOZY· - - - - - - - - - maszycjl, Oferty „7100"
Prasa CYKLINOWANIE
noW1! i la.kierowanie par•
Piotrkowska 96
kietów. Tel. 56•53-67. Bed5299 I(
MŁODE małteń.stwo !>Odej- na rskl.
mie orace chałupnl~za
w
sektorze orywatnym.
o- SZYBY samochode>we paferty
7401" Prasa. Piotr- noramiczne d robnorozprykowska 96
skowe J>Oleca .SECUMIT"
Warszawa tel 10-95-12.
POSZUKUJĘ opiekunki do
900 k
U-letniej dziewczynki. Tel. 51-48-99
SUPERELEGANCI U
strój
ślubny
kupisz.
usayjesz
z
własnego,
powierzonego
SZWACZKĘ chetnle rencł
materiału
wyootyczysz .
stkę
zatrudnle
riatych- Zachod·nla.
mlast. Oferty
7635" Pra- wakowska . 75. Orich No4852 Il
sa Piotrko·w ska se.
MałaehOW11kie10

atac.1al

KUPIĘ p4.ec weitl owy POd
tolie. Tel. 53-88-25.

Bezpłatne zakwaterowan ie w nowoczesnych hotelach robotniczych.
Zgłoszenii:t osobiste lub pisemne przyjmuje
oraz
wszelkich informc·cji o świadczeniach socjalnych
udziela Centralne Biuro Zatrudqienie Budownictwa
97-400 Bełchatów, ul. l Maja 13, telefon 216-94.
Wymagane dokumenty: dowód osobisty, legitymacja ubezpieczenio wa, ostatnie świadectwo pracy,
książeczka wojskowa, świadectwo kwalifikacyjne .
Nie dotyczy kandydatów z województwa miejskiego łódzkiego.
997-k

otw~rty

ANOIELllU

JZSTESCIE umotni - w
aaloteniu rodzh\:v d:takretnle pomote wam Biuro
Matrymonialne
.• RODZI·
NA"
skrytka J>OC~t<>
wa H. Tl-141. S~ectn t ..
SIS k

ltON8TANTIN08
PaNll•
dreo.u z111ubU iel(l!t. 11tuden.cka 5S314 PL.
778' I
Ul!ll.UGI hYd-rauliczne. snt.
299-4' (352-23).

P!1Zyłusltl.

1'715 li:

11. W dniu

lł

kwietnia br.

Pabianice ul. Orla I

prz:vte-głe.

lZ. W dnlu 11 kwietnia br.
Próżna i przyległe.
13. W dnh1 12 kwietnia br.

Pabianice ul.

leńska.

tł,

W dniu

tł

kwietnia br.

Pabianice ul. ul. Sejmowa, Konopna, Konstanty_
nowska, Żwirki-Wigury

15. W dnia U i 15 kwietnia br.

Sołedwo

Nowy Józefów - Nowy Jozefow.
l<I, W dniu 15 kwietnia br.
Pabianice - Dąbrowa. Dąbrowa.

U. W dniu 1<I

PabiankP. ul.

kwłetnia br.
Wvlłphń<kiego.

18. W dniach od t6 do l i kwietnia br.

Sołectwo

Lublinek - Lublinek.
Informacjd o przerw1ch udzielają oraz przyjmują re-klamacje odbiorców
dotyczące przerw
w dostawie energii elektrvczoej dy~pozytorz:v w
rejonach: Łódź-Północ - tel. 334-31, Łódź-Połu
din!e tel. 881-91. Pabianice - tel. 15 ~7-10,

Zi•ienr: -

tel. 16-34-49.

~2-ll
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Kopia -

oryginałem

Portugalscy znawcy sztuk! w
Lizbonie, po dokładnym 1badani11 obraz11 błszpańskiego malarza z XV wieku, Murillo, przed1tawlającego

Mund~rowe
W 1908 roku bezrobotny szewe ber~
liński nazwiskiem Wilhelm Voll(t prze
brał się w mundur kapitana I komen·
derując l(rupa spatkanych tołnlerzy

.zajął ·

ratusz w Koepenlck aresztował
burmistrza
1
skonfiskował
kase
miejSką.
Brawura Voigta została
uwieczniona w .znanej sztuce Karla
Zuckmayera ot.
.Kapitan z Koepenick" będącej satyra na wUhelmlński kult munduru.
Pr z ypominając
o tym amerykal'l·
ska agencja prasowa UPI e>tsze
o nowej .modzie" jaka zadomowi•
~ się na ulicach
wielu zachodnionJemlecklch miast sa to mianowi·
cle wszelkiego
rodzaju
okrycia
wzorowane na mundurach wojsko•
wych. względnie fral(menty \lmundurowanla I cale uniformy. sprzedawane
p rzez
sklepy
komisowe
i rótne prywatne .. bouttques" !IPI'!·
c.1 allzujace sle w niezwykle .chodll•
wym"
towarze
rozchwytYWanym
przez młodzlet Szczeitólnym powodzeniem clesza &le zwłaszcza
hel•
'11Y berety pasy. maski orzeclw·
gazowe oraz clętk le buty wojsko·
we.
Hambursld psychol<>lt. dr Wllly
Stark komentując „wojskowa modtl" wyrazi! opinie. te wolaczka
zawsze wydaje Bie młodym czymś

„Pomyłka"
W brazylijskim mieście Salvadore z 11 piętra garażu !'Padł
prze:& barierę aamoehód wraz z
kierowcą. Parkając wóz, kle·
rowca pomylił pedał 1azu
z
pedałem hamulca, no l wyleciał
na ulicę. Miał przy tym nozę
icie. Samochód został rozbity
doszczętnie, ale on sam
wyszedł z wypadku tylko 1 lek•
ldml potłuczeniami.

upodobania

niezwykle atrakcyjnym ponadto saś
wielu młodych ubiera Sile w stylu
wojskowym oonlewat pragnie w ten
sposób za-!;zokowae rodziców i otoczenie aby poświęciło im więcej
uwagi.
I wreszcie indaitowanl w tel spra•
wie młodz.t entuzjaści munduru. tiu·
maczą oopularność tej mody 1ej tanioś cią .
- Kupuje wojskowe spad·
nie, ooniewat kosztuJa ·17 in.arek,
czylt I/ł ceny nowych dtlnsów - .
powiedział
pewien sledemna.o;tolatek.
Pedagodzy w szkołach I uczel•
niach uważa j ą , te zarówno rodzlce .
jak I szkoła. nie są w stanie WY·

Zwyczajne JaJko. spokojnie 11otu•
jące się w garnuszku z woda sta·
Io się przyczyną nie lada awantu·
ry, Niejaki John Pawlec PO ' raz
pierwszy przyszedł do pracy w kuch·
ni w Brasenose Collage w Oxfor·
dzle. Był Jut kucharzem dośwlad- 1
czonym. pracował w tym 'lawodzle
od U lat. Włożył .laJko do 11arnusz·
ka z zimną woda I zapalił pod nim
kiedy wszedł do kuchni .leiro
nowy szef I Powiedział, te jajko
powinno się wkłada~ do wrzatku .
Powstała sprzeczka. przerodziła sle
ona w kłótnie i awanture
iaklch
mało.
Przybvła
na miejsce policja
zastała
porozbijane okna, 11orozrzu·
cana I rozdeptana na podłodze ku•
chennej zawartość oe:romneJ lodów·
kl, a także rozwścleczonee:o Pawle•
ca. znccaJącee:o sle nad kuchennym
blatem za pomoca dwóch notv ku·
charsklch. 33·1etnlee:o kucharsa za•

ir••.

Najstt:rrsza mumia
W 1>0blltu Sakkary w !:gtpele
na terenie starożytnych metroPOll
znaleziono crobowlec z najstarsza
mumią. Są to szczątki, nadworneco
śpiewaka faraonów Imieniem Wata
który zmarł oko'o 2372 lata P.n .e
Mumia umleuczona w zakątku ero·
bowca I zasloniete zw.ilenym sar·
kofaitlem. nie została zńalezlona
przez zlodzlel którzy l•cze w sta·
rotytnoścl kllkakrot.nle
spladrowall
sąsiednie ~arkofacl. Jest to !edyna
zachowana do naszych c:tas6w mumia z okresu V dynastii ze Stareco
Państwa .
Inne mumie ta młodsze
o Drawie SOO lat.

Ociemniały

1 piana I
oszałamiająl'ą

Laleezki
uoblły

wlerać WJ)ływu na modę młodzłeto
wą, zaś tłumaczenie
n.a czym oo·
lega •.niestosowność " takiej z.abawy.

łw.

Katarzynę

stwlerdzlli, łe Jest to oryginał,
a nie kopia, Jak uznawano dotychczas. W tej sytuacji
ten
sam obraz, znajdujący się
w
zbiorach watykańskich,
musi
być uznany za kopię.

nie daje

rezultatu.
A co na ten temat sadz.I nlellczna
,stara gwardia s ood znaku swa·
sty1.d". wsPoml.na la ca
orzy kuflu
PiWA dawne .,dobre" czasy? Agencja UPI cyt uje fragment wyoowie·
dzl fednego z .. oogrobowców" T rze·
ciel Rze•zy. W upodobaniach do
munduru widzi on
.oromyk na•
dzlel, blyskaJacy w$ród oonu re1 nocy polityczne j" J stwierdza : ,Spoglądam z sympatia na kult. tywio·
ny przez młodych dla munduru" .
już

Asy - inwalidami

Najleps za drużyna swiata w narciarskich . zjazdach to oczywiście
Austriacy. Wspaniali chłopcy, po·
dziwła.ni prze-z cały świat. Mkną
na nartach po karkołomnych tra·
sach z prędkością do 120 km/godz.
Mało kto jednak wie, jaką cenę
trz;eba za to płacić.
Mistrz świata, Sepp Walcller do·
·znal juz 10 kontuzji I przeszedł
kilka poważnych operacji.
Były
trzymano w stanie nerwowego szo· mistrz olimpijski, Franz Klammer
ku 1 kompletnej frustracji, spowo· ma ogromne kłopoty z wiązadłami
dowanej niedocenianiem Jego umie· stawów kolanowych. Werner Griss·
Jętnoścl zawodowych·. Został on o- mann jeździ ze stalowym prętem.
skar:tony o dokonanie szkód na au- który łączy
kości kolana i leka·
mę prawie 1100 funt~w 12450 dol.) rze dają mu S'Zansę 7:3 że poła·
ł oczekuje na orzeczenie •adu Przy-1
'
wołani
w te .I si>rawle spec .laliści tana. noga .wytrzyma. •
. .
stwierdzlll. te obie metody go~owa·
Ekipa asow Jest w 1stoc1e drunta Jajek są prawidłowe.
.
źyną in w alidów.

Handel

żywym

towarem

Władze w RFN nie udziela j ą j uż zezwoleń obcokr ajo w com na
osiedlanie się i podejmowanie pracy. Powstał więc czarny rynek pracy. Nie ma dnia, a by władze nie wykrywały
gastarbeiterów, zatrudnionych bez zezwolenia.· Ostatnio w hamburskiej fabryce wykryto kilkana~cie niepełnoletnich dziewcząt. z Jugosławii I Turcji. które pracowały nielegalnie po 12
godz.in dziennie za marne grosze i nie miały, oczywiście, b ·
dnych świadczeń socjalnych

plastyku
karierę .

„Muppet show" stało aię naj-.
popularniejszą pozycją w tele·
wizji na świeęie. W roku abie·
głym serial oglądało 135
mln
widzów w 95 krajach iwlała.
A wszystko zaczęłe się w no·
wojorśklm studiu
.Jima Hen·
sona. który doszedł do wnlo·
11ku, te z małej zielonej
iaby
moina zrobić światową irwla·
zdę. Swój cel osiągnął Henson
w ciągu trzech lat pracy. Na·
wet takle l!'włazdy . jak
Liza
Mlnelll, Raqael
Welch,
czy
Kris Krlstołłerson 1ahiegają o
to. aby gościnnie wystąpić w
„Muppet show„.

poFciant

PROGRAM I
8.00 Cztery pary roku.
11.40
'1lU
radio kierowców. 12.0S Z kraju i ze
świata. ta.25 Mozaika POlsklch melodii. 12.4S RoLnJ.czy kwadrans. 13.00
Komunikat energetyczny. 13.01 Przeboje świata. 13.i@ zespól
.Extra
Ball". 13.40 Kącik melomana
14.00
Studio .Ga ma". 14.20 St udio Relak s
14.25 Studio „Gama" . 15.00 Wiad
15.0S Koresoondencja z za.<tranicy.
15.10 Studio .. Gama " . IS.SS Człowiek
l środowisko 16.00 Tu Jedynka . 17.30
Radlokurier. 18.00 Tu Jedvnka 18.25
Nle tylko dla kierowców 18.33 Koncert życzeń . 19.00 Dziennik wieczor·
ny. 19.15 GwlaZ<ly naszy ch estrad.
19.40 Muzyka. 20.00 Wiad . i lnfor·
mac ie dla kierowców. 20.0S Reoortaż
na zamówienie. 20.20 Popula rne na grania wybitnych wokalistów . 21.00
Wia d. 21.05 Kronika sPortowa. 21.15
Przebo.lę z Interstudia . 22.00 Z kraju i ze świata. 22 .20 Tu radio kle·
rowców. 22.23 Ka towice na muzycznej antenie. 23.00 Wita was Polska.

PROGRAM ll
11.30 Wiad LI 35 Radiowa Poradnda
Rodzinna l 1.40 Muzyka sood strzechy. 12.05'" Od miniatury do uwertu·
ry, 12.25 II Inowrocławski Festiwal
Organowy . 12.55 . Radość najpięknie j 
szych lat" - śpiewa Anna Jantar.
13.00 Ludzie ze soołeczn:vm mandatem. 13.JO Duety . miłosne z ooer G.
Pucciniego. 13.30 Wlad. 13.36 Ze wst
i o wsi. 13.51 L. van Beethoven:
XXVI SOIIlata Es-dur OP. 81 na fortepian.
14.10 O Z<lrowlu dla zdrowia . 14.25 Muzyka Haydna. 15.20 PoPOłudnie dziewczat i chłopców
16.00
Melodie filmowe . le.. 10 O muzyce
teatralnej. 16.40 „Kto był w:vże1" ooow. E. Ku ni-szewskiego 17.00 Twarze jazzu. 17.20 Powi eść mlesla<:a fragm. pow, c. E, Gadda - „ Po·
znawan1e cier pien ia" 17.40 .,Nie ma
sprawy" - rep. I. Linkiewicz . 18.00
Stołeczne aktualności muzvczne . 18.25
Plebiscyt Studia .Ga ma" IB.30 Echa
dnia . 18.40 Mistrzowie swojee,o war·
sztatu 19 OO La uread Konkursu 1m
Henryka Wieniawskiego , 19.40 Dfwie·
kowy Plakat Reklamowy. 20.00 Studio 'Relaks. 20 20 Musica polonica
nova, 21 .OO Kwa rtety smvczkowe F
Schuberta. 21 30 Wlad . I informacje
sportowe. 21.40 Moment musical ,Ki m był Wojciech Bogusławski"
22.00 Promenada . 22.30 Wiersze Wandy Bacewicz. 22.40 Sprawv mło
dych twórców. 23.10 Tańce średnio
wieczne i renesansowe e;ra The
Earl y Music Consort
of London
23.30 Wiad . 23.35 Co słychac w świe
cie. 23.35 Jazz na dobra·n~
PROGRAM 111

Skaczaca
babcia.
ł2·1etnla Judith Bar
dwełl I dwie 71·latki
MarJorłe Stvlea
l
Alice Matthewe. to
tny
z dwudziestu
finalistek konkursu
o tv~ul naJbardzle.1
czarujaceJ
babci
WlelkleJ · BrvtanlJ.
Zwv<'ie:tczvnl otrzvma
naerode
ole·
nle:tna 11rebrny 11ucbar oraz
wakacje
we dwoJe w Rio de
l•nelro.
CAi' -

Ekspresem przez świa t. 12.05
W tonacji Tró.l kl. 13.00 Powtórka
z rozrywki. 13.50 .. Wltra:!:" - Od<!.
pow.
14.00
tnsolracje
malarskie
w muzvce~ 15.00 Ekspresem i>rzez
świat.
15.05 Pocztówka dźwiek o wa
z Paryża . 15.20 Kln11. Curtis gra
przebo.1e. 15.40 Nancv Wilson śo!ewa
orzebo1e. 16.00 Reflekto·r na mnie''
- reo. J . Bllcharsk l~o . 16 20 Muzv·
kobranle. 16.45 Nasz rok 80. 17 OO
Ekspre<oem orzez świat
17.05 Muzyczna noczta UKF . 17 40 Wszystk ie
drogi Prowadza do Na shvllle.
18 IO
Polityka dla wszystkich . 18.25 Czas
relaksu . 19 .00 Katv widzenia
19 15
z nacrań tria K Komedv
19.30
Ekspresem orzez świat, 19.35 Opera
tygodnia - G Verdi: .Bitwa pOd
Legnano" 19.50 Zakaz wlazdu" odc. oow. 20.00 Mini-max
20.40
Łód:I:
4,:; teatralne poczatkl
aud . E. Elbanowskle1 21 OO Remlni·
scenc.le muzvczne. 22 OO Fakty dnia
22.08 Gwiazda siedmiu wieczorów zespól Fleetwood Ma<'
22 15 Blue>wczoraj I dziś . 22 45 lm'1re!< 1e l(ita·
rowe P ata Methen v. 23.00 Wvo b r a ź
nla ooet:vcka kobiet. 23.05 Miedzy
dniem a snem.

AP

wych mor derst w .
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dwie. Przyjechali tu pra<'ować. Woleli nie mieć mnie na kar·
ku.
- Jak pan przewidZiał, te właśnie w tym m iejscu zrobią
zasadzkę?

-

Znam ich od lat. Wiem, czego

się

wać.

I z Powodu mojej rany, pr2:ylatuje pan specjalnie t War-

szawy?
- Panie Tym, tęraz pan bada, co ja właściwie wiem. Zagram z panem w otwarte karty
odnaleźliśmy też Jacka
Pawłowskiego.

To może również l srebrne BMW?
- Nie, ale wiemy tyle, że nie pojechali przez Poznań. Jed·
nak to ja przyjechałem z Warszawy, żeby zadać panu kilka

pytań .

-

Proszę

bardzo.
Kim byli ludzie, którzy chcieli pana zlikwidować?
Moi starzy znajomi z Nowego Jol'ku. gangsterzy, którzy
zajmują się handlem narkotykami, raczej hurtownicy.
- Zna pan ich nazwiska?
'
- Oczywiście: Oskar Tomas I Adolf Krantz, ale to panu
nic nie da Oni zmieniają nazwiska kilka razy w . roku . Mają
znakomite dokumenty . Jeden z nich przezywany jest Marvin
- ze względu na podobieflstwo do Lee Marvina,
znanego
aktora. a drugiego nazywajlł Fanny Adolf czyli wesoły Adolf,
bo lubi szczerivć zęby .
- Czy możP zna pan tri numer Ich samochodu?
- Tak NB 229JR.
- Spotkał pan i<'h przypadkowo?
- Tak. w NRn, tut przed . przekroczeniem ft'a'll.łcy.
- Przepra„zam ale trudno uwierzyć w taki przypadek!
- Podejrzewa pan, te
ukrywam swoją właściwą misję . w
Polsi'.'e A jeżeli zdradz~ swoje prawdziwe zamiary, got6w jest
pan z n proponowa~ pomoc polskich organ6w iciganła?
- Może.
- Więc jeszcze raz powtarzam: jestem prywałnie l "l>Ołika- ·
Iem Ich przypadkowo.
'
- Dla<'zego uobtll na pana zuadzkę?
- Z tych samych powod6w. dla kt6rych pan proponował
mi współpracę Nie wierzyli w 'przypadek.
- Jak to było?
- Jechali mi na ogonie. Zrobiłem błąd I przed gra'llic• unrałem się Im Ba U się. te powiadomię władze polskie o Ich wł2y•
cie. Obserwowali mnie. nabrali przekonania, te jeszcze te10
nie zrobiłem, ale nie byli pewni, c-r.y niie zrobię tego aa . rodmnę,

po nich

można

spod.zie-

- A jednak nie przewidz.iał pan wszyst~iego do końca.
- N.ie jestem już w formie. Wypadłem troahę z zawodu.
- Dla.czego nie powiedział pan na granicy kim są ci ludzie?
- Co by to dało? Jeżeli zatrzymaliby ich, to byłby błąd, bo
stracilibyście okazję do przyłapania ich na gorącym uczynku.
,
- Dlaćzego n.ie zawiadomił nas pan po wydostaniu się z
lasu?
- Byłem zdenerwowany Zresztą, jakby pan zareagował na
telefon tej treści: - Tu mówi Paweł Tym, dw6ch uzbrojonych
gangster6w jedzie srebrzystym BMW w stronę Poznania. Przyjechali zrobić jakąś mokrą robotę w Polsce. Nawet do
mnie
1trzelal!.
- Miał pan zamiar w og6le ukryć całą sprawę?
- Nie. Po wyjeździe z lasu zastanawiałem się co zrobi
Marvi'll, po co tu p~yjechał, jaką szansę złapania jego na go·
rącym uczynku macie wy·- Chciałem wru z Informacją podać gotowe wnioski, sugestie.
..,- Spieszył pa111 przemyśleć to wszystko w leśniczówce?

-

Mote.

-

Ponieważ Jednak zna.leźliśmy pana wcześniej powiedzieć, co przemyślał do tej pory?

pm

•

PROGRAM IV
12.00 Wlad . 12 05 Wlad (ŁI .
12.08
.. Za e;ranlcam! miast" - m a ~ lł .J.
12.23 Chwila muzyki (ł,). !2.25 Gii>lda
płyt .
13.00 Lekc1a 1ezvka hlszoaf!o.
s.kiego. 13.15 Muzvka 13.20 Dla kl.
3-4: •• D iabeł nie dziewczyna"
Po długiej f
w wieku lat 88

TELEWIZJA
PROGRAM

clęłk·iej

chorobie

I

6.00 't'TR RTSS - m a t em atyka. 6.30 TTR - RTSS - geoe;rafia.
ll.05 Dla szkól: jez:vk oo1sk i
k l.
VII-VIII .. Telewiz la". 12.00
Jęzvk
p0l ski kl . 2 lic Adam Asn:vk (kol.l.
12 55 Język nc>l!'kl - Ir eneusz I redyń ski
Niebo z bla ch:v fa łdowa 
ne j''. 13.40 T TR - hodowla zwie•
rzat . sem . 2. 14.10 T TR - m ech ~ 
nlzacja rolnictwa sem 2 ( Ł) 15.25
„DPcyz1e oletn a ~tota tk ów"
<kol.l.
15.55 Oblek t vw. 16.15 Dziennik (kol.).
I ~ 30 Czwar te'< Telewi?.f Dziewczat I
Chlrioców
17.30 s t u dio Telewiz ji
Mlod:v!'lh 17 4~ •• Dzi eń do brv w kreIW
rodzin v" (kol.). 18.10
p ,..11e;on"
(kol.) .
18.40 •• Radzlm v rol nikom"
(kol) 18.50 Dobra noc. (kol.).
19. 00
Posz uk iw a cze d źwleku" m inl:<tura filmowa . 19 05 W kinem atografie „Na sl u fubieficy
- Fli p I
Ftap" .
19.30 Dzlennlk telewizyj ny
(kol.). 20.JO .B r yg3d v T yl!rysa " odc.
pt. P. óż!le obl!cza sprawiedllwo~c "
- film fa b Tv F ranc . 21.10 Lekarz
r adzi
- Jak zachow ać sorawn„~ c
mózgu. 21.20 . P e~a z " Ck cl.).
22.05
Planeta Ziem.l a - era ssa l~ów. 2:.35
Konfront a c1e . 22.55 Dzlcnnlk (kol.) .
P n OGRAM li
13.15 Kszt ałt słowa (oowt .) 15.30 Wieczór prZV!!o<lv I oodrótv (Powt ). 15 25
Dom I my CooWt .). 15 40 Lida r ma~ . mlodzletowv 16.10 J'ezvk f ran•
cu•kl. 17 40 Por ad nik dcmowv lk ol .).
18.10 Puchar św ia ta w skokach n a rclarsldch t9. IO Ma!lazyn _ kul tu ral ny
IŁ), 19 30 Dzien n ik tele wlzv jnv lko' .). ,
20.10 NURT ~ nauczanie ooczatk owe. 20.49 NURT - matematyk a Ił I.
it Hl NURT osv ch olo~\ a 21 40 24
e;odztnv (kol.). 21.50 . N\ełatwv WY·
bór" - t odc. film u fa b, Tv Bulg.
lkol.)

z

wielkim talem tegnamy zma-

rłee;o

na~ 1 e

' · ,..

'1

MGR

marca

1 9~ 0

r

WIES ~ " WA
SZURMACHA
Clłowieka

•zla r bPtnP"."n wie lkiego
•erra 1 wiedzy.
W Zmarłvm traclm v na zawsze
serdecznego Przvjacirla i Kole·
ee
Wyrazv t11ebokleę 0 w•"ół~ ~ ul"la
żon i o Matre i Córce. •kłada
GRONO KOlF,Ż Ą NEK i KOLEGÓW 1 OC:lł')OKA „EKORNO"
dnia 25 marca 1980 roku

~arła

~- ł P.
LEKARZ DENTYSTA

HELENA DRZEWICKA
PSEUDO .ASTRID".
organizator powojenne.! łódzkie.! slułbv zdrowia były tołnierz AK
I uczestnik Powstani• Warszawskiego odznaczona Krzy żem POW.
Honorowa Odznaka M . Łodzi Od'l:nakii Za Wzorown Pra rę w Słu ·
:lbie Zdrowia Odznaka Zasłułoneeo Prarownika Filmu Pol s!t ieg"
I Innymi odznaczeni~m ; „a„•t.wowvml.
Pogrzeb odbędzie się dnia 21 mare~ rnso roku o god~. t3 na Po·
wązkach w Warszawie. o c~m "8Wiadamla
RODZINA s :IOFlĄ I JADWIGĄ SZYMANIK
Starszemu inspektorowi

Drogiemu :Koledze
DOC.

TERESIE LAJBLICH
serdecme wyrasy
powodu. 7'(0DU

czy moż"

- Marvin jest przekona'lly, ze dumacie teraz nad · wrak.Iem
spalonego samochodu. Liczy, te ma nieco czasu. n.im uda się
wam zidentyfikować zwłoki I zebrać wszelkie dane dotyczą·
ce wypadku. Zakłada, f:e srebrne BMW mogło wpaść w oko
przypadkowemu łwladkowl. Będzie się chciał pozby~ 1amocho·
du. Jeżeli nie przejeżdżał przez Poznań, to albo przemyka się
bocznymi dro1aml. albo porzucił już samochód. Nlech pan
spojrzy na · mapę. Jeżeli porzuca BMW, to tak, teby się prze·
siąść do lnneio łrodka lokomocji. Autostopem zwracałby na
siebie zbytnią uwagę. Z mapy wynika, te m6gł porzucić sa·
1
moch6d w Zbąsz)'ID4u I przesiąść się na pociąg .
Kapl-tan Chorążut Zl'obił ruch, jak gdyby chciał sięgnąć do'
aparatu telefonlcz1tego. Tym udał, te teio nie wi~.
- Rano dułlo pocląg6w wyjeżdża do Poznania - ciągnął dalej. - Pewnie jest jut w mieście, a może jedzie dalej.
- Dokąd?
- Przypuszczam, te do Warszawy. Będzie chciał mi~ no.,,., Amoch6d. Możecie nie sprawdzać w wypożyczalniach. Był
przygotowany na taką ewentualność.
- Po co tu przy-jechali?

-Ili -

11,1,45 Muzyka , 13.50 Tu studio
Stereo. 14.45 Józef Górowsk1
skrzypek z Jastn:ęblel 15.00 Wiad .
15.05 studio Współczesne - Teaw
Jerzego Szandawsklee;o: „Lucznlczka".
15.50 H. Berlioz : „Karnawał n:ymski" . 16.00 W lad. 16.05 Moje hobby
- aud. Ewy St ockiej. 16.25 Lekcja
języka niemieckiego.
l~. 40
Ak tualności dnia (L) . 16.55 WQkallści grają I n st rumenta liś ci śolewa la
opr , M. Niedźwiecki ( Ł) . 17.15 Przed
koncertem w filha rmonil ~ \nf0<rmac 1a Marli Hoffmann ( Ł) . 17.30 K oncert eyczeń (Ł). 18 OO ,Nasze zdro·
wie" - aud . A . Juśk iewicz (Ł) . 18.15
Utwory łódzkich kompozyto rów
Andrzej Hundzlak (Ł). 18.25 Postawy t wzorv - lo jalność I uczciwość .
18.45 Radiowy Po ra dnik J ęzYkl>wY·
18.55 Muzyka . 19.00 Słynni Judzie
w a negdocie - Ka rol Kur piń ski kompozytor. 19.lS Lek cJa J ęzyka ro sy jsklel(o. rn.30 Muzyk a n a starvm
fort epianie. 20.15 Nowe n a i:tranla radiowe . 20.40 Horyzont y m uzyki" aud. A. Skrz:vńsk le1 . 21.35 Ut wo ry
Brahmsa i Ma hlera w na grania ch
Mau reen Forrester I Ork. Sym fo·
n lcznel Radia Berlll'lsklel'!o pod dy r .
F . Frlcsrava 22 15 Ziem ia czlow lek .
wszechświat
Swlatowe sv!'łemY
ener e;etyczne 22.35 Radiowo-Tv Szko·
ła Sredn ia
dla P ra cu ja cych. 22.50
Ie;or StrPwl ń ~'< ! - k om oozytor i dyrygent. 22.55 Wiad ,

~ . oo

Młody ociemniały pollcjańt, Chris Chamberlin z Toronto (Kanada) stał siQ wybitnym 91>ecjalistą wykrywania zbrodni Ma
on nieby wale wyostrzony I •ubtelny słuch . Wyspecjalizował
się w analizowaniu r6żnycb gło„6w ludzkich. nagranych
na
magnetofon z rozm6w telefonicznych lub podsłuch6w. Co dla
nor malny ch ludzi było nieuchwytne Chambertin wylap:vw"ł
natychm iast W ciągu ostatniego roku rozwikłał on 8 zagadko-

-

słuch.
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współczucia
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I KOLEDZY
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wyrazy
głębokiego
z powodu śmierci
OJCA

składają

NAJBIIŻST
WSP0ł.PRACOWNICY

' PANU

PANU

PROF. DR

PROF. DR 9'ED.

JANOWI MOLLOWI

JANOWI MOLLOWI
dyrektorowi ln•tvtutn gardlOlogll
kierownikowi ltlinlkl Kardlochi rurgic•eJ Akademii MedycmeJ w
Łodzi.
wvrazv szczeree:o I ser·
decznego wsp61czucla z powodu

th"rPkt tv ·,..wi

gil

AM .

współczucia

li R A T .4
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A!!l'l'STENCI I ANE!!ITEZJOLO·
DZ'I' I KLINIKI KARDIOCRI·
RURGICZNEJ
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wyrazy
serdecznego
a oowodu śmierci
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DYREKCJA, RADA ZAKŁA·
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STERLINGA
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