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NA PIERWSZEJ W TYM ROKU KONFERENCJI PRASOWEJ ORGANIZOWANEJ PRZEZ RZECZNIKA RZĄDU, PRZEWODNICZĄCY KOMISJI PLANOWANIA PRZY RADZIE MINISTRÓW - WICEPRł:·
MIER HENRYK KISIEL PRZEDSTAWIŁ NAJWAŻNIEJSZE PROBLEMY GOSPODARCZE 1981 R„ KTORE RZUTOWA() BĘDĄ NA CAt.OKSZTAŁT SYTUACJI SPOŁECZNO·EKONOMICZNEJ
KRAJU,
ZAROWNO W SWOJEJ WYPOWIEDZI. JAK I :>DPOWIADAJĄC NA PYTANIA DZIENNIKARZY WICEPREMIER AKCENTOWAŁ. WYJĄTKOWO SKOMPLIKOWANĄ
SYTt1ACJĘ W JAKIEJ
PRŻYJDZlE
URZECZYWISTNIAC TEGOROCZNE ZADANIA.
'

e tel z
M. Jagielskiego

7 BM. WICEPREZES
RADY
MINISTRÓW - MIECZYSł..A \V
JAGIELSKI
WYSTĄPIŁ
PRZED KAMERAMI POL"JJDEJ
TELEWIZJI NA TEMAT PROBLEMÓW
DOTYCZĄCYCH
WOLNYCH
SOOOT.
OTO
TEKST WYSTĄPIENIA:
. Z upoważnienia Radv Ministrów
zabieram głos w jednej ze spraw,
które budzą dziś p0wszechne zain •
teresowanie i jak to zwykle
ze
złożonymi sprawami bywa. wywołują niemałe różnice zdań, a na·
wet emocje. Mam na myśli wolne
saboty i związa·ny z nimi ściśle
problem rozmiairów t.vgod.niowego
czasu pracy.
Jeśli chodzi o mo-je stanowisko
w tej sprawie to od dawna uwa·
ża.m. że zwiększanie zasobów czasu wolnego powin.no stanowić jeden z istotnych punktów programu społecznego naszego soci'llistvcznego państwa. W tym przekonaniu. z upoważnienia rządu. złoży
łem i:iodpis
pod -p0rozumii>niem
gdańskim. które traktowało również o skracaniu czasu pracy i o
wolnych sobotach. Zadanie to zostało
ood.iete. Obecnie nadi;zedł
czas decyzji w te.i sprawie. Z wielu względów są to decyzje bardzo
trudne. Znaczna część pracowników dążv do niezwłocznego wprowadzenia wszystkich wolny·~h sobót Biorąc to pod uwagę
rząd
poddał oublicznei dyskusji odp<>wiedni
projekt przewidując·; 5dniowv tydzień pracy przy przei<iłużeni u każdego dnia pracy
o
p6ł i:odziny. co dawałoby w ,:.imie
42.5 godziny pracy
tygodniowo.
Propozycja ta jed.nak nie spotkała
się z aprobatą z dwóch różnych
przyczyn. Z jednej strony :iie b~·ło
oowszechnei zgody na dodatkowe
oół godziny pracy dziennie, z drugiej - z.nalazły wy:raz
rozliczme
wątpliwoocl. czy
jesteśmy
już
przygotowani do wszystkich wolnych sobót.
Powiem szczerze, że kwestia czasu pracy ma wielki ciężar gatunkowy i stanowi istotny motvw· w
kształtowa.niu stanowiska
władz
państwowych w tej sprawie. L3czy sie' to ściśle z naszą bar~zo
trudną sytuacja gospodarczą Nikt
kto z ooczuciem realizmu pod{'hO'Praw
dzi d~ najżyiwotnlefazyr.h
nt•- ./!.O jraju ni~ mote
ni i:;ić
tei kluczowe; kwestii Jak wiadolll"O skala trudpoici. dysproporcli
i napięć g0<podarcz~·ch iest dziś
tak znaczna. iż Ich rozwiązanie wv
maga dłuższego czasu i ogromnego wvsiłku.
W chwili obecnej. z.arów.no
w
Sejmie jak i w zakła<lach pracy,

Skala trudności zo.stała spotęgo tuowanej. części. Mając w perwana rezultatami roku ubiegłego, pektywie na ten rok dalsze ograa zwłaszcza wynikami uzyskanymi niczenie wzrostu dochodu narodow jego ostatnich miesiącach
N;.e wego, ta ochrona może być uzynastąpiła poprawa
w prod.ukl'ji skana jedynie tylko w
drodee
przemysłowej, a wyniki rolnictwa zmniejszenia udziału inwestycji w
co!nełv te dziedzinę gospodarki o dochodzie narodowym. Jest· to iekilka lat. Nastąpił spadek - już dyiny zabreg. Dotychczas· zatrzyma. drugi rok z rżędu - dochod'J na- no lub zdjęto z planu 49 dużych
rodowego Wszystko to wpłynęło !>rzedsil':Wzięć inwestycyjnycb; daw zasadniczy sposób na możliwo Je to licząc wartościowo ok. poło
ści 1981 r ., na kształt projektu te- wę założonych efektów. które magorocznego planu P0stawiliśtuv so- ją obniż~ poziom inwestowa.nia
bie - podkreślił wiceprem.ier - w br„ o 90 mld zł. Resztll musi
Tradycyjnym zwyczajem w pa- jako zadanie nadrzędlne
ochronę być- wygospodarowana przez miłacu w Wilanowie odbyło :;1ę wc-10- poziomu życia społeczeństwa prze- nistrów i wojewodów Proces trwa
raj noworocz.ne spotkanie przewo- de wszystkim zaś jego najniżej s:v(Dalszy ciąg na str. 2)
'
dniczącego Rady Państwa tienryka Jabłońskiego z członkami korpu~.i dyplomatycznego.
Heur.vk Jabłoński ~lożyl. r.a pośrednietwem amoa~sdQl'ow.
naJlepsze życzenia dla repre.i:entowa·
nych przez nkh nar<><i6w. dla najwyższych władz i rządów ich krajów.
Za życzenia te podz.ięi«>·nał w imieniu korpusu dyplomatycz.Wobec niesprzyjających warun-, innych założeń planu dotyczącego
nego jego dziekan. ambasador Re- kow .at.mosfe~ycznych występują- rolnictwa. z przedstawionych mapubliki Austrii Friedrich Chris- cych JUZ od k~lku lat, nasze rol.ni~- teriałów nie wynika bowiem o;c,
tian ZaneLti Stwierdził m in.. że two o~azało się .bezra~:ie w eltm1- co by dotyczyło możliwej pop~•wy
polska propozycja
zwoła.nia
w nowa01u lub niwelacJi
skutków zaopatrzeni.a w żywność -· a w, .cz
Warszawie konferencji na temat negatywny~h zj8:wisk
przyrodni- przeciwnie. Zakładany 24-procentoodprężenia
militarnego i rozbrt• ezych. ~łozył~ się na to przede ~y wzrost produkcji roślinnej nie
jenia ora<: deklaracja PRL o wv· wszystkim: mes prawny system me- Jest poparty odpowiednimi środka
chowaniu społeczeństw w
duchu lt?racyj.ny: nie?~bór s~rzętu tech- mi technicznymi. W dalszym ciągu
w Zakładzie Wylęgu Drobiu w Wapokoju to przykłady przed.siewzieł n1cznego 1 częsc1 zamiennych do zakłada się bowiem istotne bralt•i growcu tPllski"I wykluiv sie pierw·
zaopatrzeniu w podstawowy sze w tym r•!Ku o~skleta. ·12 tys. ku~
podejmowanych przez Polskę
dla maszyn, niedostateczna ilość nawo- w
porozumienia między
narooam zów mineralnych i stały niemal sprzęt i materiały. Jeśli więc roi- cząt rasy o~olnou~y~koweJ otrzymaJa
nie dostan· t g
w tych_ dniach ro.mcv m<lvwldualnl.
pokoju i odprężenia. Mówca ood· 01edobór środków ochr<my . roślin. nictwo
. ie e o, · O czym Do konca sezonu zakład dost•rczy
, . .
kreślił, że d:vplomad l całego se.r
W. następny cykl produkcyJ.ny rol- mow1
się od wielu lat, grozi mu I dla
wielkich ferm
hodowlanych
ca życza narodowi 0<>lskiemu wie- n:ctwo wchodzi ~ię~ z bagaż~m dalsz!I st!1gnacja.
1 lndywidualnvcb c:ospodarstw rol·
1e odwagi na zapewne
niełatwe lllek?rzy~tnJ'.ch ZJaWisk, które poNaJwyzszy . czas skończyć z me- nych ponad milion kurczat rasy
miesiace. które nadchodzą. Przeka- głębiły się Jeszcze w. ub. roku, ta- zdrowym mitem, że rolnictwo sa· brojler 1 ogolnvużytkowej,
podkreślili CA"F - Romudd Królak - tel„!oto
zał Henrykowi Jabłoń.S>kiemu
l kich jak zubożenie za11obności gleb, mo da sobie radę
ozimin, zdewa- posłowie Stefan Poznanski (PZPR,
wszystkim polskim
przyjaciołom opóźnienie siewu
niska jakość okr. wyb. Olsztyn), Czesław Kwietobecnym w Wilanowie
życzenia stowanv sprzęt ~raz
Kiel':'e).
:oomyś1nego, szczę.~liwego nowego materiału siewnego I sadzeniaków niewski (ZSL, okr. wyb.
Te czynniki - stwierdzili posłow ie Mieczysław Róg-Swiostek (PZPR.
roku.
(T' AP)
na posiedzeniu Sejmowej Komisji okr. wyb. Koszalin). Trzeba zrobić
lłohirtwa i Przemysłu SpożywczP- wszystko, by wyegzekwować od r»
I ·'o rmpatrujący 7 bm. pro.iekt pla- nych resortów co możliwe \ zw1ę1<;
!lll res~rtu rolnictwa .na. 1981 r. szyć_ dos~awy. dla gospod~rkl żyw
?rnu~?.aJa do
postaw1e01a zasadni- nośc1oweJ. N1fi wolno tez przyj;1c
r·zego pvtania: czy wynikające zeń planu w obecnej postaci, p0nieważ
!.9mi.-r~eni11. zwłaszcza w produkcji nie zawiera on 2:adnego
potwierro{:Jinnej, sa możliwe do wykona- dzenia priorytetu dla rolnictwa.
'lia?
W toku obrad zgłoszono m. In.
7 bm. ambasador PRL we FranNiektórzy specjaliści twierdzą, :!:e wnioski, aby w świetle niedostatecji.
Eugeniusz
Kułaga,
został nie jest to możliwe - oowiedzi:ił cznego zapewnienia środków mateprzyjęty
przez premiera
rządu p06. Stanisł~w
Serwicki {PZPR). rialnych na rozwój prodtlkcjj rolfrancuskiego, Raymonda Barre'a, okr. wvb 1.liT"-·''~w) - a potwier- nej - nie przyjąć projektu planu.
Przedmiotem rozmowy był aktual· dza to syti''ł('i~ pr7.edstawiona w bądź też zawiesić decyzję o jego
ny stan dwustronnv"h stosunków projek<'ie pl~n•i. obrazująca nie- przyjęciu, uzależniając ją od odpo"
polsko-francuskich oraz persoekty- możność
nopnw"
zaopatrzenia wiedzi, .iaką otrzymają
p0sło~·iE"
wy ich rozwoju.
rolnictwa w pnrl~tRwowe
środki na dezyderat w tej sprawie, skienrodukcji.
rowany do premiera. Więkswś~!a
Tego samego zdania hyło wielu ~łosów ooowiedzlano się za druinnvch . oosłńw Mię-dzy innvmi pos ~im rozwiązaniem. postanawiając
Mieczysław
7.ir,tek . (PZPR, · okr. opracować odpowiedni dezvder'lt
wvb. SuwRłki) wskazirł. ż„ iel't;r na posiedzeniu 8 bm.
(PAP)
zdaniem snołeezeństwo oczekiwało

Spotkanie
H. Jabłońskiego
z dgplomołomi

ne

erwsze

PRL

a

trwa dyskusja nad za.daniami w
roku bie:i;ącym. Uczestnicy tei dys·
kusii podkreślają. że trzeba iJezy·
nić wszystko co
możliwe.
aby
ochronić ogólnie osiągnięty ooziom
życia narodu i jednocześnie po-p.-a·
wić warunki
rodzin niżej sytuo·
wanych. A to znaczy - zapewnić
niezbę-dną
produkci~
dla potrzeb
rynku i na eksport,
zmniejszać
napiecia w zaopatrzeniu gosPoda·rki w su·rowce i materiały. w óne:·getyce i transporcie. we wła~~iwy
·sposób realizować zadania: ;nwestycyjne. w tym zwłaszcza "" budownictwie mieszkani<)wym
w
gospodarce komunalnej i służbie
zdrowia. aby mówiąc in~czej
stabilizowac gospodarkę i krok po
kroku· odbudowywać
równow.3.ge
ekonomiczną kraju.
Na tym tle musimy l'.l(>staw1ć sobie pytanie: czy mo-żemy ponieść
w produkcji nieuchronne i głębo-
kie
konsekwencje
raptownego

zmmeJsze.nia cza.su pracy?
Jest
faktem. że w niektórych gałęziach
gospodarki i w n.ie.iednym '.akła
dzie kłopoty w zaopatrzeniu oow!>du.ia Przerwy i przestoje w związ
ku z czym skrócenie czasu oracy
nie spowodowało-by teraz ziuniejszenia produkcji Jednakże w zmacznej wiekszości działów, gałęzi
i
zakładów zm nieiszenie
oro'.l:ikcji
musiałoby nastąpić już
obecnie.
Dotvczy to zarówno POdstawowvch
surowców. wielu materiałów
do
produkcji. pólfabrvkatów.
częsc1
zamiennych i elementów k()l)pt>racyjnych. jak i gotowych wvrobów.
Przykładem iest choć-by przemvsł
lekki; wiele jego zakładów pracu1e przez wszystkie dni tvpodnia
na trzy zmiany Jednorazowo 7.naczne skróce-nie tygodnia pra~y ozna
czałoby zmnieisze-nie orodukrii
o
8 do 9 proc
Przv czym qtratY
koop~racvine mogły by jeszcze
po(Da1szv dag :ia str. 2)

Batalia w Karlinie na finiSZll
Batalia z

Pożarem

przeciwerupcyjnej i innych urzą
oozwalających na eksploatowanie ropy z szybu
I
Sztab akcji ratowniczej ,prawnie
koordvnowa! liczne inic.iatywv zmie
rza.iące do szvbkiego ugasze•1ia pożaru ronv
W obecnej chwili prace skupia ia sie przede w•zvstkim
na P!'ZY<pieszonei budowie obiektów ośrodka odbiprającego ropę to iest kilkunastu basenów oraz
innych urządzeń. które o<>lWalać
będą na wstępne orzvsz<'Z3'lie ropy z gazu i innych żaniecz~·szczeń.
(PAPl

ropy i gazel

w wiertni „Daszewo - 1" k. Karli-

dzeń

na w wo.i ko.szalińskim zbliża sie
ku końcowi 7 bm praca i ofiarne wysiłki załóg różnych prz?.dsię
biorstw z kilkunastu wo.iewództw
or~z wo.iska. straży pożarne.i
a
także ratowników Stqcji Ra1ow„•·
ctwa Górniczego z Krakowa i Rvtomia skupi3łv sie
na prz·.-goto·
waniach do podejścia do wvlotu
otworu celem sprawdzenia
iego
stanu oraz zlikwidowania tr z?ch
kryz a następnie założenia głowicy

7 bm. o-bradowalo Prezydium Naczelnego Komitetu ZSL. Rozµa:rl.yło ono wnioski wynikające z dyskusji przedkongresowej i zgł05zor:e
przez delegatów w czasie
VIII
Kongresu stronnictwa.
Omawiano również sprawi rozwoju spółdzielczości mleczar-;kie.i
oraz produkc.li i przerobu mleka
Stwierdzono. te po.;fatawo-wymi ,>r<l·
blemami w tej kwestii iest "''łaś
ciwe wvkorzysta·nie mleka, stworze•nie warunków zapobiegajacvch
marnotrawstwu tego surowca oraz
oddziałvwanie na wzrost jego urodukc ii W kraju nie ma ?.'łilści·
wych warunk6w do produkcji mleka dobrej iakoścl. ,nie zawsz~ prawidłowo funkcjonuje transport mle
czarski. odczuwa sie dotkliwy brak
urządzeń do składowa•nia
mleka
wyprodukowanego
w go~podar
~twarh indvwidualnych W ~wiąz·
ku z ·tym najw;i,żnie.jszym zada·
niem w na.ibliższvm czasie ie.>t peł
na dvs"vplina wvkonywani9 pl1nów inwe~tycyjnych w prz2m ?śle
mleczarskim. Us~rawnień wym<tga
organiza~ja skupu mleka. Ni<izbedne jest zwiększenie orodukcii i
dostaw maszy·n oraz urządzeń
do
mechanizacji orac. a przede wszy-,

chłodziarek
oraz
urządzeń ułatwia iącYch
obsłt gę
bydła
Decydującą
spraw:.i
dla

stkim dojarek,

wzrostu produkcji mleka w Polsce jest też wprowadzenie do b.odowli wysokomlecznych krów
i
zapewnienie
dostatecznej
ilości
pasz.
W kolejnym ounkcle obrad
Z3•
iJQZ<;aoo sie z.i stanem fil"" ;goiowań do !I Eeongresu
Sp'1łdziel
czości Rolniczej „Samopomoc Chłop
ska".
(PAP)

·Kraj1ovrej Komisjt

Porozumiewawczej
NSZZ 1 Solklamość

KIESIE

W 8 dniu

szło

roku sionce wzeo godz. 7.43, zajdzie •aŚ o

15.43.

ni

I

Mścisław,

l

Seweryn

o
dniu dzisiejszym dla t.odzl
priewiduje następujaca p11c:adę:
zachmurzenie du7.P i rozpogodzeniami. Mozliwo<:~ w"st:ipienia opadów •nie;:u TP>np. m;n ,
w nocy około minus 12 st„ a
maltsvmalna w dzień około minus 5 st. C. Wiatr słabv i umiar
kowany zmienny.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
1001,5 hPa czyli 751.2 mm.
w

I
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;t

'ce

1896 - Zm. P. M. Verlainl',
poeta francuski.
· 1918 - 14 ounktów prezy•
denta Wilsona. 13 punkt mów'!
o utworzeniu ni1'podledf'ęt1 oa11·
stwa polskiego z obszarów za
mieszkałych pr7.PZ lmłność pol.
ską.

a sobie mv.śł
Uchwała

11

7 bm. w Gdańsku rozpoczęło się
kolejne, tym razem
dwudniowe
posiedzenie Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ ,,SOiidarność",
której przewodniczy Lech
Wałęsa. Pierwszego dnia obrad, po
wysłuchaniu
sprawozdania swoich
przedstawicieli
komisji
rządo
wej do spraw reformy gospodarczej, KKP · stwierdziła, że „Solidarnośc" będ?ie popierała .wszystkie wysiłki zmierzające do przeprowadzenia 1111tentycznej reformy
gospodarczej. KKP spodziewa s:ę.
iż w najbliższym czasie
przedstawiohy zi>stanie projekt reformy
określający główne zasady nowego
systemu gospodarczego oraz nak~e
swego or.ganu ogólnozwiązkowego._
(PAP) -

VI Plenum KC
PZPR miot sprawv wymagają wielokie-,
zleciła, aby Najwyższa Izba Kon- runkowych badań oraz odoow1etroli i organy finansowe sprawdzi· dniego współdziałania ze
wszvstły prvwatne inwestycje budowlane
kimi kompetentnymi w tej
dziektóre budzą wątpliwość co do le· 1
1
galnoścl środków zużyty.~h na Ich LI
wzniesienie Dla realizacji tego za·
lecenia podjęte zostały we wszyst·
kich \rojewództwach odpowiednie
przedsiewziecia. Wvin.ikl prac · oriranów kontrolnych budzą Z\'OZU·
miale zainteresowSIIlie opi'llii sJ>Ołe
cznej.

11••••1&

Z informacji ua:yiskainy'ch w ze<i·
pole administracji i gospodarki t, .•
renowe.i NIK, wynika, że zbadaniE;
wszystkich budrzących wątpliwości
prywatnych l·nwestycji
budowlanych powstałych (i»ia rolnktwem)
w ostatnim 10-leciu jest zadain!em
wielce złożonym. Spośród
dutcJ
!it'zby obiektów - od 1971 r. wy·
budowanych dla lud.noścł nfo.-olni·
czei ok . 330 tys. domów - trzeba
W''brać te. kit6re rzeczywiście budzą zastl"Z~e·nia; tymczasem
znacz.me lch rorz.pr06zenie l sam przed-

kt6rych zada.niem jest koordynacja gany f!.nansowe, rewizję resortową
I inspiracja badań Natomia>t ba- i lustrację. Czynią to także kom!dania sprawdzająco-kontrolne w ~to tetv kontroli społeczne] i orga1:izasu.nku do o!jiektów nasuw·•)n• ·" " h cie społeczne. Należy raz icszcze
podkreślić.
Iż kontrola obejmuje
tylko obiekty budzące wątpl;woś~
ro do zgodności z Istniejącymi przepisami i legalności
pochodzl!!Ilia
środków zużytych na budowę.

Ludzie proszą o krytykę, ale
tylko pochwał,

pragną

Uśm1ec ruj

••

NIK bada legalność bt1dowy
domków letniskowych
i prywatnych willi

Opinia spoleema :tywo reaguje
na wszelkie przejawy nieprawidło
wości I przekroczeń w tym zakresie. Swiadczą o tym chociażbv listy i bezoośrednie informacje ob:vwateli napływające ostat·nło
do
wszystkich Jednostek NIK. Wpłv-.
nęło ich Już Ponad 4 tys. a sygnalizowa.nJ są w nich tn'Zypadki
naruszania norm prawnych. zasad
współżycia społec~nego, wykorzvstvwa.nia funkcji ł stanow.i~k kiedJZlnle organami. Współdziałanie
iastTzeten!a - w rozumienl'1 prze- rowniczych do osląg11J11ia osobistych
zapewniają powołane
w NIK w pisów naszego prawa - są prowa- korzyści. Dotyczy to nie tytko bupażdzierniku 1980 r . specjalne ze- dzone
przez wszystkie jednostki
społy cen.t.ralny i wo.jewódz:tie, NIK i współpracujące z nimi Oil'(Dalszy ciąg na i.1T. 7)

ra•••::-J!!rl!

toi

- A moJ:i.

działa

przez

cały

rok!

Gorqco dyskusjo w Sejmowej Komisji
f k• • Ch ••
E
f
•
'
GOrnlc Wa I nerge Y I I emll
.

realność os i ągnięcia tak dużej dobowe] wyda j ności kopalń - okreprojekcie planu ścisłi.j
ślen i e w
wielkości . i dobrowolnego wydobycia opier a się tyl ko na ż y cz e niach

• ?\a p.;;siedze ni.u sej m e>wej Komi s ji Gomi ct wa , En erge tyk i i Cnemii, Która 7 om . rozpatr zy ła proJe k t NPSG i budżet·.i panst wa na
1981 r . w częsciach doty c zą c y ch resor t u gornic tw a, e nergetyki i en~:·
g ii ato m owe ], che mii , Cen t r aLnego
U r i t; d .; Geologii , a takż e Wyżue&o
G ówr,eU :'zęd u Górniczego or az
go l nbpct>to ra t u Gospodarki b:nerg et ycznej - naj wiflcej zas trzehń
w z ou dz :iy za?u żcn ia planów gó rn ictWil i energetyki.

a u torów planu. Poza tym - mów iono - jak mo:ln a ustalać zadan ia wy dobywcze, j eśli dotychczas
n ie wiadomo, jaki będ zie sy stem
org an izacj i pracy w górnictwie i
czas pracy g<:irnik ów ?

Wiele n i ejasności zaw a rtych Jest
także w projekcie plan u en e:·getyJ ak st w ierdz ił pos. Ryuard Najs:i- ~>i . Jak s twierda:ił poseł Stanisław
nerski (P ZPR, ok:-. w yb. Wałbrzy c h) Skła dowski (PZPR - okr. wyb
w ostat nich latach stworz on a zo- Piotrków Tryb), trud110 określić,
niez rozumiała na ja k iej podstawie Kom isja P la -'
stała ;"s:cze Jed na
d la ogćiłu sytuacja, ż e Po ls ka, bę- now2n ia us tal ił a tegoroczne zadadąca czwa rtą potęgą sw iata w wy- nia dl a tej gałęzi gosp:ida rk i n ie

dobyci u węgla - jeda ocześnie cierpi z powOdu k r yzysu energetyc.z!lewszy~tprzede
go, wywo łanego
za opa ·
n1"dostateczn y m
kiiu
trz:on'em p rzemysł u i ludn ości w
"·ęgiel. P„r~pek tywy' na te n rok
nie są dobre. Traktując na we t w
najbardzicj o;Jtym i„tyc.zny s posób,
w iele nie zna nych jeszcze uwarunkow a ń planu na 1981 r. przyjąć
trze ba , że wielkość wydobyci a węg la bed zie 2lilat:znie niższa niż w
ub .r. P1·zewidywan ia resortu opiera ją się na opty m istycznych pne•lank ach. Górnictwo zamierza wydob:;·ć 166 m ln ton węgla, p r zy 51· u, tygz~ni1!'s1parganc1·~,ta"rabz !drz:!.1.Yp
dzanłioo~_:n'm
~
n1'a dob~\' ", wyda .1'nośc' ""0 tv•
S· ~ed
"
""'
~ ., "
,
ton węgla. .fod·nocześn: e za kbrla
s:ę , że oDró cz tei;o m o żliwe bedz'p
w -.;dobvcie 2~ m ln ton węgla dzięp ooe jmowan ;u
k ( d :lhrowo-1 ne rrn
pracy p r zez załi>gi w wolne soboty.
Zdan .i em . posłów, ""'m1' J'a.i·~c 1'uz·

„

„~

„

I

-

'

,

,

-

"

...

_

M

zapewniaj ąc jednocześnie m inimum
śr odków n a ich realizację. Mówi ł o
tym sze ro\to równiei pos. ,Jan Kubit {PZPR, okr. wvb. Elbl ąg ), relacjonujac w niosk; podlcc m is ii ene rgetv k i i energii atomo we j . J J k
st w ie!·rlził . projekt pla n u ni e gw arantuie dos tatecznie szy bkieg o rozwoj u prod u kcji en e rgii el ek trv ~zne j , co do prowadzi do d a lszego PD~orszenia stanu całej gospodarKl.
W projekcie nie zapewnia się również rozwoju ciepłownictwa, a fakże górn ictwa węgla brunatnego.
Poza tym w -dalszym ciagu opóż-1
nia sie budo~ę !lektrow~i ato;nonwaync1.ha ooodsraztanw1e~wov~har~.nnwtueJset,·cwi·1;rk~
1>1•a"own 1'ctw1'e s.··ec1'ow.,.m.
,
W dyskusji oodkreślano. ii skoni
kretyzowa niP nl a nu !!6rnictwa
>ner<?ety\ri hędzie miało oodstawo:
wr znaczenie dla w:vl<oTJanh. zadan
resortbw .
oror!ukC'vjnvch hnych
Wida r t" wvraźnie na przykładzie
p~zemysłu 'c11em1',-zneP.:o. Ambitne
~

Dnia 7 stycznia 1981 roku 7marl w ••leku lat U

<lzb.łacz "r:ołeczny

1 polityi:zny.

PPS 119l6-l948) oraz PZPR

członek

(1948-1981)
1· ;;10..,; ~l<

ruilującv

zaborc"o

rodzinne miasto

Łódi!

Pogrzeb odbędzie sii: na Cmentarzu ltomvnalnym na Dołach,
w dniu ' stycznia i•r. o godz. 14, o czym zawiad11mia 7.yczlhvych Mu
CÓRKA.

'Z

glP,bOk' m źalem zawiadamiamy.
w w!eku lat S1

że

w dniu

i

scvcznl:l 1981 roku

zmarł

'l'O\VARZ'YSZ

EUGENIUSZ AJN1ENK·IEL
zastntc.ny działac z &poi„,'l:no· p<>lit1•c2ny, n<>śt >r społdzielczokł mieczłonek PZPR w las. lm niu\ii•J człO!ld< PFS w tata~h 1816-1946
Sejm PólskieJ łtzeCZ\'POSl)Olitej l.u•
tach rnii~ l981. llyły 11usel
WiceprZP.Wodnlc>:ący Prezydium
tloWei Wi1"prezyueµt m. ł.odzl,
Rady · Saro<iowei m. ł.o•bl. wspó&ałotyciel RSM „t.okatorM w Lodzi, przewodniczący Radł RS!l-J „Lol-:11.tor~ pnewQflnlczacv Rady
Wojl'wll1lzldej Spółdzielni Mie"7.kanlowel " ŁL'dzi. członek NaczelRadv CZSBM
c:tłl'laek
nej Rady .;;półdzielczej w Wars7.awle.
w Wars>aw\e odztlaczonv Orlll'rem Sztaml:itu Pracv I i U klasy,
Krzyteru Oflcets!<im Ordr.r11 Odrodzenia Polski i włełonl3 innymi
odzn'lm:eninml.

na

się

cdb~ dzie

Poi;r·1.„b

n.a Cmentarzu K"munalnym

w d:uu 9 stycznia 1981 r. o Ct>dz
~ " rr:lc czne

Il

wvrazv

wsr1ilłczuria

ru

D

l~ch

tł .

CórcP sklacla ja;

ZAR2''\0 oru DZJAl.A.CZE i PRACOY"''.'łfCY WO.JEMIESZKANlOWEJ w ŁODZI
JD7FIEJ <;PÓJ,nzn:ua

\:'JĄ,

\\'

W dniu ;

~tycznia

1581 roku

zmarł

TOWARZYSZ

EUGENIUSZ AJNiENKJiEL
Partii Socjalistyc:onel ~1ionek Polsldel Zjed·
not zOtH„ l'util R1 borniru i h\lv T•Osel na '-t>\m "' łv vicepre'J. der<t i.· . :f.odza . h\ h .-·lceo"•e'wodni.::zar•• R'ldv Narodowej m, L~·
llyl~ <'Z l·rn~k

Pols•<i~j

dzi . '\ "'lO h: tnł 'lhiabt; / i;;pńłd7.łel<"7. 0 ~ r j rrlco;lik~nio-A1eJ~ ur7.eworln1Hndv WolP\\Ó<l1l<lel Spńłd1.ieln; ""•c•zkanif'wel w J.odzl.
r.,;1c•
rzl 1n1·k Rnclv CentrnlnPt:?.o
rr.łr>nek S ~ r~ e lne.1 Rad<' Spóld1lelc7'.•'.i
Zwia1ku l'pół<l r.i•lni Rn<!nwnirtwa "lfieszkanH•Wego i Komisji Hi•torii St>/>l!lzi•lr1.o~cl Mie~7.k,nlowei.
.

odznaczonv s1erei1iem wvsol<icb odznar.zeń oanstwowych
~ról<łzi~1c2ycb n1ii:dzy innymi Krzvźe.n> Oficerskim Orderu Odrodzenia Pt>lski. Orderem S1tandaru P~acy J i U klasy, Zlot11
Odznak:i C7SB"'.\I. Od,nak'l Z• ~łutonv Dzbłarz Ruchu SpółdzlelZostał

i

czeęo.

CT.esć

Jell:„

r•amieci!

R.l\n,\ . 2'ARZĄD

PRA('OWNJC'I' CENTR.U NEGO ZWI""Z!tU
$PÓŁDZIEl.. 'I CUDOWNTC1'WA Ml LSZKANIOWEGO
w WARSZAWIE

.•

'
V.

dn111 s sty cznia 1981 roku zm.arł no ·i~ >.kici chorobie 1>rzel:< t 64. n&sz najr!rot.srv Ma:; , Tatu4 t Dziad1.lu~

:i: ~· ws •y

S. t

P.

STANłSŁAW

KOWARA

Pogrub <'.ldbędzie s1e dnia ! stycznia br. o i:od<. 12 z kRl'llcy
cmentarza przy ul. \ S1«·ze<iń•kid w Łod:il. o czym zawta~amlaJa
po7.nsta:to c w nieutu1on,,1n i:::i.ht

CÓRlO

S'l1'111WtJ;

S1!NOWE:,

ZIĘC

i

WNUCZĘTA

f'rosim,· o niesklodani e k<indolencJi.

Dnia 5 •t vcznia rns1 roku zruarl
nagle pne:tywszv lat 49 nasz kotltany \1ą7. Tat11~ . Br~t. Szwagier

S.

ł

o
Dnia li stycznb 1981 roku
w 11ierws2:\ rocznice
godz. lO
śmierci za •POk6i d111zv

P.

S.

JOZEF ZGOOA
z don\u
8
rodzinn ego w 'Kohvlni1<ach
styc zni3 hr. n 'l'Odz. 1l 10. nogrzeb
o god7. l3 2 koliciola w Urticjowie. P~ r- r ażen1 w ~alohle:
1"łok

CÓR.KI, RODZE~
STWO. 'tESCIO\VlE I nozostala RODZINA

ŻONA,

Z DZIENNlK ŁODZK.l nr 8 (9757)

P.

z

dów, p o gorącej dyskusji, w czasie której proponowano nawet odrzucenie pro jektu planu w części
górnictwa i energetyki
dotycząc e j
- posłow i e postanowili nie podejposiedzeniu
mować na obecnym
żad.nej decyzj i, przynajmniej do
czasu ostatecznego wyjaśnienia możliwości wydobywczy ch górnictwa
i zagwaran towania energetyce n i ~zbędnych środków na dalszy jej
rozwój. S;irawy te dyskutowane
będą na kolejnym posiedzeniu, na
którym ...::... zgodnie z życzeniem popowinien być obecny
słów
przedstawiciel kierownictwa Komisji Planowa nia przy Radzie Mi!l i(PAP)
strów.

S.1„"n·awa
Hy
..,

M
zil)1k:.· ~,,,fł;rrr_,.-I,,1o'w
W u.-J•J~ ; I\

Departament Stanu T:SA poin!ormowa! w środe rano czasu warr;zawskiego. te or zekszano lrsn".lwi od1>owiedź st~n~w ::Z:lę::lnoczonvclt na
ostatnie pytania irań$kie w sprawie
Odpozakładników i.rr.er:rklll'1skich.
wiedź ta - olsze z Waszyngtonu
agencja AFP - :wst:ila przy~otowana we wtorek w!(:czo1em nrzcz noc;!sekretarz" staml. Warrena Christophera w czasie nosledzenin w Departamencia Stan'~ w którym uczestniczył m. in rzecznik Bla!el(o Domu. Jody Powell Po3ledzcnie zostalo zwołane Po otrzvmaniu 6 bm.
przez Waszv tlgton serii PYt!iń z Teheranu. dotycz~cych ostatnich orooozycJi amer:vkal\sklch na temat rozwiązania soraw1' zakładników.

SZYPŁAKOWSKIEJ
św .
nd-prawiooa mua
w Ko~ciele OO Bernardvnów przy
ul Spornej. o c2vm zawl1'1amia
tyc zliwy~h Jej -pamięci

70stanle

CÓRKA

wój ciepłow nictw a i zapewniem ie
biegnie :i: oporami. Szacuje podarczei bieżącego rok•u.
Problemem samym w sobie jest nowym osiedlom wody.
się, że w br. udrz:iał iaJ.,we.;tycji w
W przy padku produk cji ma.t errialdochodzie narodowym wyruesie 14 sprawa artykułów żyw.nościowych,
proc. (w ub. roku - ok. 19 pi·oc.), a więc decydujące o tym zagadJilie- nej - lic ząc się ze z.mmiejszeniem
1

:~c~~~a~:.poi!k~a_w~9~~.>~~r~~ r~io~~~~ici:a d~=~rki :::~~~ ~~~~~c~~Tm~1~:~~~n~ d~t~~i1

je.;t
ki manewr, acz nie12:będny.
dla gospodarki boleroy i koi.ztowny; wj ~ej - na dłuższy cza.3 jest
niemożliwy, gdyż hai.'lluje rozwój.
poziom
Obecnie planuje się, że
i n westycji w oi<.resie lat rna1-e3,
a więc realizacji tz.w. prog,ramu
będzie
stabilizacji g0spodarczej,
consta.ns.
w
W sferze samego spożycia,
t y m roku rów.nież zajdą . pew~e
zw1~luzama
zmiany - na r.zecz
spożycia zbiorowego. I tak udział
w dochod~e narodowym wydafao·•
na ochronę ulrowi.a .zwię~szy się
do ·a,5 proc., na osw1atę 1 wychowanie - ' do 5,8 proc. oraz kul.tu1:ę
i sztukę - do 1 proc. Poc\eim1e

się różnorodne prze~ięw•zi~ia dl~
le.1t1
w
poprawy zaopatrze01a
(zwiększenie importu oraz i·nwe.:;ty-

cji w p~zemyś!~ fa.rmaceut;yc.znym).
Poprawi się tez zaopatrze01e w papier takich. dział~':'·'. ja.k oś~·iata,
k ultura, działaln~c ..wy~a1yvmc za , a
RSW
w spo~?m stopniu row.mez
.
„Pr as a . . .
Zagadllreme.i:i p1erwszoplail1;owym
w cało~zta.łc1e problemat;:ki gospoda:rczeJ b1eząc~go ro~~ Jest rynek. Ta·ze.~a bowiem m1ec na awadze fa·l"t, ze w br. doch~y Lldności wzrooną w porównain1u do 1980
roku o ok. 17 pr~ Jest. to rsz:.iltat z.nac2lnego zw1ęk.szerua .fondusz.u· płac. ~ wyniku .podp1;ainxch
p<>rozum1en z załogami. przew1'?uiących wzrost płac dla wszystkich
zatrudnionych, a także zwięk.sze· · d
d tk •
·
ma wy a ow na sw1a czein1.-1 socj-alne i dochodów ludności rolniczej w wyniku m. in. pOdw yżki
~
Inaczej mówiąc
cen skupu.
siła nabywcza rośnie o ok. 260 mld
zł, podczas gdy produkcja towa·rów
i rozmiary świadczonych usl11g w
·
ld ł J •
h 45 50
·
z · il.it WJm
gramcac
dać powstaje więc ba·rdrzo duża
tzw. lu-ka inflacyjaia. Jak ją zrnniej
I szyć? - to podstawowy dylemat

Konferencja prasowa
NSZZ ,,Solid a·r noś c"

odczas kolejnej konferen- z;da.nia, ie ka.rtkl na ml~ 'powLncji prasowej rzecznika pra- ny przysługiwać wszystkim obysowego MKZ NSZZ „Soli- watelom. Norma przydziału musi
ilości białka
zapewnić każdemu
Łódzkiej
darność" · Ziemi
znów wróciła kwestia wolnvch so- zwierzęcego i tłuszczu niezbędne
bót. Stanowisko MKZ opubiikowa- dla ut.rzymania pełnej aipraW111ości
ne 2 stycznia w prasie pozostaje biol.ogiczmej. Ka:bda nowa proponie z.mienione.
zycja rządowa zosta,nie zatem pxzez
rzeozon·ik NSZZ „SolLdwrność" oceniona po
KTOpiwillick·i,
Jerzy
specjaJis .tów
OiPinii
zasi ęgnięci.u
poi.n.formował
MKZ.
prasowy
wczoraj dz.ie.nniJcarzy o kolej.nych żywien i.a (w t.Y.m zwła&i:~za hk1·
dizi.al·a.n.iacb 7JW~ąz.ku w uj a.w nia- rzy). Zdaniem związku, muszą być
niu P..adu:.i:)'.Ć czy nie.pra.widlow00ci. u względnione szcz.ególnie _pv'. rz cy dieie-tycz.ne d.?lieci, kobiet w
p<>fjęła
TJl!ll raiz-em inkj a.t,rwę
iąży i karmiących "tna'tetk. Kartki
orgafuzacja te.go zwi.ąaMu z „Polaoortymem.towe, a
być
powinny
mozbytu". MISZ !iyspoai:1je kom1 ..,,.,
·n
pletem rejestirow pr~ydrz1aŁu talo- nie "'wrurt~orlt-e~"'
nów za la.t a 1977-81 dla regioJeśli · id~e o mulo, to karotki są
siera.d©kiego, po.żąda.ne, lecoz przydziały nie mołód~dego,
nów:
• łowickiego. gą być :z;a,„tępow.ame i·nnym.i t.ibuz.cLuństkorwoLskiego
Mowa o ta'1on.ach przydz.i.elainych szczami. Na.tomi.a.st drób nie powiprzez m.in.i.~rstwa, zjednoczenia, n:e-n być racjonowamy, ~. nie
mięsa
przyd:ziału
ce.rutrale haon.d~u z.a.granic znego i może o!>niżać
pro.pozycja
Nowa
„Polmoz:byt" na „F iaty" l'.!5. 126 zwi erzę<>e.go .
[)o.da jmy, rz ądowa U •wz.ględiniają.ca te postu·
i „Fua.t y" wersję „I"
i:e rej est ry te lkz,ą pon ad d·wa- la t y win•na być ogroszona jaik
na jszybci ej - tak, by .;poł~zeń·
dzieścia tysięcy pozyr. ji, naotomiast
li czba na.2lwis.k jest mnie jsza B li ż stwo mJ.ało możliwooĆ' w y pow lesze szczegóły - w mia t ę roz woju d.ze.ni a się na ten tema~ przed
wejści em jej w życi.e.
bada.ń .prowadzonych przez •. soliW stosunku do prop.ozycji s
da.!'ność".
W czasie kon.fel!'encjd prz edsta~ końca ubiegłegfl' rok11 MKZ zajmuwiono również stanowisko MKZ w je stanowisko negatywne, wobec
sprawie ka.rtek na mięso i tłusz• nie.ą>ełnienia wymie,nionych wy(aga)
jest żej kryter:iów,
„Solidarność"
cze. ł.óazka

P

w zaplanowainycri ocenia się, że w br , uzysk a się
uwz.ględniono
przemia.nach struk turalnych. Pn·~d prawdopodobnie poziom produ k ~J i
otwied"a się zielone przemysłowe j równy ubiegł~rocz
rolnictwem
świ atło, zar ówno jeśli chodzi o po- nemu . Oczywiści e będzie to z<'ÓŻ.•i
ziom i.n-w,estowania, o dostawy pasz cowane w zal eżności Od poszczególtreściwych, ja.k i dostawy wielu nych branż. W przemyśle c rzewbudowl a nych,
ma t eri a łów
ina- nym,
inmych środków prod<uikcji,
i
teriałów i surowcćw. Dla przykła- części przemysłu maszynowego
du: z.nacz.nie zwiększy się zaKr es w przemyśle drobnym najp „w ni e j
działaLności produkcyjnej w prze- n astąpi w zrost p rodukc ji- o 3-5
z p oc. Spad e k zainotu jemy z pewmyś!e ma.szy.nowym związanej
zaspokaja1niem poitrzeb wsi. Prze- nością w górnic twie, hutnictwie i
" "iduje się 2,5-k.rotny w zrost do- w p!"Zem yś l e spożywczym.
Podobnie kształtować się będ zi e
sta1w części zamieainyc h dla irn:iywidua1nych go.,podarstw. Costawy sytuacja w h a ndlu zagra<11lc zn ym ,
wyrobów hu.tniczych zwiększą się gdzie eksport zarów1110 do kra_iów
o po'nad 26 tys. tom, a cementu - socjalistyc:inyc h, jak i do it"ajów
o 1.8 m1n ton. Jeśli rok będi.ie jako kapitalistyc?ln ych, globalnie rLecz
ukształtow ać
tako pomyśliny dla rolnictwa. mo- ujmując, po\vionien
że .uda się w produkcji ro31in„TJej się n?. poziomie zbliżonym do 1980
osiągnąć poz.iem z 1978; nie;;tety roku, ałe będrzi e z pewnością 'liższy
nie będozie to możliwe w przypadk11 w przypadku wę ~la, mied zi, S'!'eprodukcji zwieu-zę~ej, z·własz..:za w bra. cementu i artykułów rolnosrmywczyc h. podobny - j eśli choI półroczu br.
Odbije się to na P'rzemyśle ro!- dzi 0 si arkę. a w yższ y o ok 5
no-spożywc;ym, na z.'.!Opat:rz~1fr„1 p~oc . w p rz:vpadku przem:v~łu
w v robów
r y.nJm, zwłaszcza w m.ę.;o 1 Jego elek t romas zy.no wego i
orarz tłuszcze zwierz-:- in,nych branż. Do kra jów k.J.pitaprozetwory
ce. Dla łagod·z enia tej s:y1ua.-:ji sta- lis t yoznyeh z a kłada s ię wz.i·o..~ .eksramy s.ię wykorzystać do końca portu 0 12 proc. w i mporcie r,awszys~ie tzw. linie kll'edytow e w stą,pi zmniejsze.nie 0 3 pr oc., ale i
Europie zachod.niej. Należy się spo- tu maszyaiy i urządzemi a pr.Gez.nadziewać sprowadzenia stamtąd np. czone dla zaopatrzenia go:;podarltl
50 tys. tcm cukiru i tyleż mięsa, czy inwestycji będą importowane
4-5 tys. ton mleka w proszku, w skali mniejszej 0 10 pro::., a z
30 tys. ton masła. W sumie: zwię- kolei zakup artykułów rolno-spokszą się o kilka, a w niektórych żywczych wzr<>ś'Ilie bez m ała o jeprzypadkach nawet o kilkadziesią~ dmą trzecią.
m a sła,
proce.at dostawy drol:>i.u ,
&praw
Wśród różnych ważnycb
mąki. kasz, ryżu i tfuS!l:-czów ro~biproc. decydujących 0 ostatec:z;ny :n
23
li·n.nych; zmniejsa:ą 0
wspomnianego mięsa i p~zetworów Jainsie 1981 r. . wicepremier K is;el
a 0 16 proc. _ tłuszczów zwierze- wskazał na nowe zagad r.ien ie, al1t
cych. Per saldo dosta.wy artykułów niezw yk le istotne - prze mies zczażywno.ściowych „ będą o 2,5 proc. nie c zęści zatru.dnionych z przeteż za- mysłu, z budownictwa do :islug,
niż.sze niż w 1980 r. St~d
"
sprz<Jdaż rolnictwa i drobnej wytwór~zości.
mierza się racjonować
ogra- Jest to ogromny temat. Ro.Lwaiaoraz
mięsa, tłuszczów i masła
ne są różne koncepc je stworzenia
niczyć racjonowanie cukll''J.
ludziom
ekonomicznych
wali.ny cel społeczny, zachęt
Kolejny
to 2lmieniającym za.wód, zatrudnienie,
który jest w polu widze111ia Nie kwalifikacje. Rzecz w tym. aby
buclow:nictwo mieszkaniowe.
dziabędzie to rok wiell<ich nadziei dia powiększyć zakudnienie w
czekających na miesz.kamia. Zamie- ła ch, które maj ą istotny wpływ
róż
wności,
y
ż
ji
rodukc
p
w:z;rost
na
243-24.8
użytku
do
rza się oddać
, ty-s. mieszka i1, tj. o 3 proc. więcej nych drobnych artykułów rynkotego
niż w ub. roku, a o jedną tr.1.edą wych i usług w szerokim
nie
więcej, gdy weźmie się pod u. wagę słow a znac zeniu . Tej sor~.wy
które rozwiąże się na szczehhl ~ en tral„statystyc~ne kombi.nacje",
roku nym. Odpowiednie p1·ogramv muspowodowaly, że w zesizlytrn
50 ty„. szą powstać w każd ym wojewódzwykańczano plus-mil!lus
mies-zkań z plainów poprzednich lat.\ twie, bo tylko tam można wla ści
W całym tym zagadnieniu proble- w ie rozeznać sp ecyfikę da!lego re(PAP)
mem niezwykle is tot.iny.ro jest wy- gionu.

Wystąpienie

M. Jagielskiego

(Dokończenie. ze
większyć tan ubytek.

str. 1)
Wielce pouczające s ą też doświad
W przeri1y~le cze nia in nyc h k r ajów:" W ż -1 d n ym
który "f'6'wiiliez pre- państwie
spożywczym,
w cj alist.vczn ym woz.Yst.-:>a- kkłr" \\-'0-l!l~h s0<b&t nie wpro"'~
'C1Jje obeCl!lie w di.li.ej ~ścl
trzy zmiainy, je<inora-zowo wpro- dzono jednorazowo. l ee-z eta pami,
_,_wadze.ni.e'l.5rolri~ch sobót pociągu~ lllOZY czym w bltlo:!l>~n z n1 ~h ńie
loby za sobą zmniejszenie o -dzie- ma 40-godzin.ne go tygodin1a pracy.
siątki tysięcy ton d'11Staw podsta- Rów.nież w p aństwac h z ~ hodn;cn
wowych artykuł6w żywnokiowych. skracanie czasu prac y na>-t ę powało
pro- w sposób zróżnicowany i · w wieW przemyśle ma..<;,zyaiowym
du!{cja zmniejszyłaby się o tysiące loletnim procesie.
r adiOOd bioro11ików,
telewizorów,
T a kie są więc motywy i okoliczmagnetofonów, pralek, lodówek i
za ~"'>Zwi ą
wi ele innych tow .·.rów. Zm.ni<'jszę ności prz e ma wi aj ące
ni2 produkcji ob jełoby także prze- zaniami na k tór e rząd zd ec- Ydow ał
mysł m e bln.rski, celulozowo-pa pier się pod w pł vwe m do!mn an.:j analink zy. które od da"'ma nie uadąża zy wzbogaconej na d rod ze krytyrz.nej i w ni kliwe j d e baty społe
ją za potrzebami.
Sk<utki zmniejszen ia c:zasu pra- cznej. Jesteśmv z.wolenoi k a mi stopWSZY'Stki~ !'l
doj ści a do
niowego
cy w tych przemysłach, jak i w
do
calei g0.spodal'ce nie mogłyby być wolnych sobót li odpowiedniej
zrów.noważone ani przez natych- tego wielkości tygodniowego czasu
mia&towy wzrost wydajności pracy, prąc y. Powi n•na to być pjo'r •p ek·
za- tyw a obecnego 5-leci a .
aini wyrówn a ne p r zeoz wzrost
.~~zyjęte obecnie rozwiązania c;.ytrudnienia. MU6iałoby to spowodować =niejszenie dochodu :ia<o<l.o - ml!s my te matem kolejnych k<m;;ulso3.dek tac jl. Nie wszyscy by li w tej zło
wego. a w konse-kwencji
żonej s prawie jed nom yś 1ni. Taka
"'°ziomu życia s poleczeńst'\\·a .
Kon iec zne .i est ~eż uwzględlllienie j eo; t bowiem na t u r a powszechn _vc h
oczywistego faktu, że zmia,::.y w d;rskus ji. Biorą c j edma lc p<1<! u w ag ę
We wtorek o g~ 17 studenci nia przeszkolenia wojskowego dla wym iarze cz asu pr acy w t y godniu wszystkie rzeczowe arg umenty i do
zn iesienie egzaminu :i. nic moż.na wp!'ow adzać w ,;:iosób .kładny r achwnek możliwośc i , a p•·ze
Wydziału Prawa i Admin. · tracji mężczyzn,
podjęl i podstaw nauk politycznych, wiąk schematyczny w całej gos-poda<l'ce. de w szystkim zasadnic ze dla każdego
Łód:z,kiego
Uniwer.sytetu
różnych obywate la wzgl ędy
gos poda:cze.
akcję protestacyj.Jlą pn „Solidar11e sze fundusze na zakup książek zre- Specyficzne własd wości
gałęzi gospod arki 1 zakładów zde- rząd liczy na to. ż e jego de<'yzj a
czeka.nie". Powodem tego t<roku formowaniti systemu praktyk itd.
elastyza
przemawiają
cydowanie
załóg
zumienie..-n
o
z,r
ze
si_ę
~potk,a
Akcją ki.eruje Słludencki Komitt.>t
było nieustosunkowanie się władz
wydziału i uczelni do post11l.;tów Jedności, w skład którego wchodzą cznością i Lr.óilnicowanie«n rotwią 1 zwiazkow zaw odowych , z0«t.3.ni"
bowiem we właściwy s posób zrealizowana
wygląd.a
zgłoszonych przez środowi..;Jto stu- członkowie NZS. SZSP i studenci zań. Inaczej
przy pracy jed!looruiano- przez wszyi;tkie z a kłady
pr,acy.
. ole zrzeszeni. W gmachu wydzia· spra.wa
denclcie,
wielo- Stanowić t<> będzie jeszcze
jeden
Postulaty te dotyczą spra•w wy~ !u przy ul. Składowej pa.n.uje Rpo- wej, 1naczej przy pracy
pracują dowód na.Szej sprawdzo.nej w naJ ·
dz!ałowych (m. i.n. przedłużenia kój. Zajęcia dydaktyczne odbywaią zmiainowej w zalj:ła<ja.chOdmie,nnie
kud•niejszych mom e ntach patriotvstudiów do 5 lat zreformowa.'.lia się bez zakłóceń, a oz.nekami akcji cych w ruchu ciągłym.
do cznei. obywatelskiej o<lpowi2dzisls.vstemu nauczania język6iw obCfCh. są hasła wywieszone w budynku trzeba podejść do górnictwa,
~
s
o
rolno-s·po.żywczych
zakładów
(.i' APJ
ności.
rozszerzenia orogramu nie.k~'>,·ych oraz fakt spędzenia nocy na wy..__
c halfakterze pracy, czv
ki Iku dziale p r zez kilkudziesięcicosobowa zonowym
zniesienia
Pl'Zedmiotów.
I
budowlanych
przedsiębiorstw
do
egzaminów. prze<Strzega.nia swobo- grupę studentów.
dojeżdża wielu ora-,
do k tórych
dy wvboru tematów prac ma.: •ster·
Dnia 6 8tycznia 1981 r. zmarł~
Jak nas po.i.nformowano, ro~mo cowników
llrzepo długi c h der!Jienlach.
r e prezentacji
przyzna,nia
skich
moż!i- ·
Dla tego też zakł a d amy
iyws zy lat. 81. ooatr zona ś w. sa·
r adzi<' wy młodzież y z wł adzami dz.i ekań
studentów 1/3 miejsc . w
nrnentam1
kr
róinych ro•·
oracv skimi i re ktorskimi rozpoczęto j uż wość wprowadzenia
wydziału, z'eorganizowa nie
P.
ś. t
propozyc,Je
dziekanatu itd.) oraz og6l110•.1c:zel- Wt·zor aj o god z 18. Na czas kh wiązań a zwłaS'ZCza
nia,nych. takich iaok uooarcie władz trwa.nia akcja zostaje zawieszona dwóch wo1nych sobót w miesi~cu
STANISŁAWA
dot}'{!hczasowego
uczelni dla rejestracji Niezale:ime· Jej odwoła,nie nastąpi z chwila z zachowaniem
NITECKA
go Zrzeszenia Studentów . zlikwido- podjęcia przez władze rek1.0rsk.ie czasu pracy w dniu roboczym. lub
sobót w miewo1nycb
wszystkich
z domu PILARCZYK
wanie ksie.l!Ozbioru prohibitów w UŁ wiążących decyzji w spt'awach
dzienny
że
warulllk!em,
POd
siącu
studentów.
przez
Pogrzeb odbed:<i e sie w piątek.
Bibliotece Uniwersytecki:?). samo- pod1n iesiomych
czas pracy będzie przedłużony o
(ptO'lll)
9 stycznia l9Rl r. z kaplicv cmenrządność uczelni, rehabilitacja praAnnv na Zarzewie
św.
tarza
•
godziny
pół
•
•
rowników UŁ - UC'Zestnik6-w wy•
o i;:-odz. lil.
ahy
Mówię o tym wszyst..U;im.
rlarzeń 1968 r„ reprezent ncia sv.1tvm obrzęd zie 110smutn,•m
O
probled e ntów w s enacie w ilości 1/3· WczorJl.j o godzinie ~3 iakończol)o unaocznić wielką złożon<>Sć
wiadam:a.1a·
akc.le .: ·solidarn~co t:zekania" nodtll- mu koniec z.ność brania pod uw a ·
'<.> 'anlem
znie-sl e<nie el(z~mi t1IU
m1e1sc.
CORK'\ :z '\1(Ż1'~f . SJOSTH .\ .
·
t ń · b ·
<7 · tk' h
poro:Jh!m1enia roleclzv wl~d~~l.c' PY ~ 1 o a..- ZWH\y~
w~·dzia.lu I gę w __
011 uczelni i studentami
q ;kolE>oni R "lO i~kOWE'"O dh 1 '.i (>••
[·RA W"IUCZKl
WNUCZK•.
l zanYch :ze skracan:em czasu orac\
i POZOSTAł,A lWDZlNA
trybu odbyw;i- Prawa .i A'1!ll'nlotrac.li Uł..
C'Ząt oraz zm iany

„Solidarne

czekanłe"

studentów Ul

•

z "łeboidm ialem uwiadamiamy, że w dniu 8 stycznia 1981
roku zm11.rla

W dniu ' stycznl:i 1981 r. l>O
cierpieniach
i cię~kich
w wl~k•t 90 lat nas'.lla uko·
Matka,
«bana 1 nf„od:i:ałowana
Babcia i Prababcia
ciluglch

zmarła

s.

łR1ENY

mi&tri knwieckt.

Wy pro w ~o:!z~nłe

ł

stwierdzazalożenia chemików no - pozostaną tylko dobrymi życzeniami, jeśli . nadal brakow a ć bę tych względzie paliw i energii.

P~!°"~~ew~! ~!~.~~~~~~~~ pn!~~~;„,~~~!-

choć

ł "·

MA·R1AiNNA
SPRVSZVŃSKA
sir dnia 9
Pogrzeb odb~dzle
na
stycznia br, o godz. U.30
cmentarz.i św. Anny - Zarzew.
o czvm nwladamla 1>o~ratona w
smutku
'RODZINA

S. t
li

P.

FJłANCISZKA
ZBOJ1N~KOWSKA
z don1u K,l.IMCZAK
Pogrzeb odbed'!:ie si" z kaplio•
11rzv ul. Ogrodowei
cmentarza
w dniu 9. I. 1981 roku o i::odz.
14.30, o czvm 11owl~damlaj"
CÓRKA. SYN, zn;c
I WNUCZEK

W dniu 1 stycznia 1981 r. zmarł
nagle, w wlekn 55 lat, na~z najukochańszv Mat, Ojciec i Dziadek
MGR

INŻ.

STEFAN
GORNICKł
Pocneb odbędzi• sie w dniu
9 stycznia 19Rt r o ~onz. n,3n na
rzvmskokatolicklm
cn1entarzn
prz:v ni. Szc zech\~kle.l w Łodzi .
o czvm pnwladamial:I no11:rażenl
w ninutulonyn1 talu:
I. WNUŻON A z DZIEC'\fI
KIE!l-I

Ze srnutkiPm zawiadamiamv. 7.e
dnia 'i stycznia 1981 roku zmarła
nasza droga Matka i Babcia

BRONISŁAWA

BOROWSKA
Pogrzsb odbedlie sie w nl;it.ek
9 styczni.i br. o godz. U.30 na
cmentarzu komunalnym na Zarzewie
CORKA I WNUCZKA

• •
Prawo •I zyc1e

Zofia Tarnowska
niegospodar·noścl obciążającej gonarodową: produkcja środ·k6w ochrony

rzeczy karalnej

Od pewnego czasu włączam telewizor z uczuciem lęku: co tragicznego. przerażającego Lub !!odnego ubolewania czy potępienia ukaże sie dziś
na ekra.nie? ...
·
'

spodarkę

roślin. Wytwarza sie ie z pewnych 1>0Chodnv<'h
miedzi (sprawa dość zawiła dla lalka, ale na pewno wiele osób wie o co chodzi z reportażu telewizyjnego) Jesteśmy P<>tentatem miedziowYm. ale
my sprowadzamy coś za dewizy i z tego pr<>dukujemy owe środki. zamia&t M ta.nie pieniądze robić to z własnego surowca.

Na ekranie telewizyjnym jawią sie dziś obrazy
życia niczym nie fai;wrowane. a więc jeszcze szokujące Po okresie ,nieMkł6conYch ciągów doskonałości'" które odbiorca przyjmował co prawda z
głęboką niewiarą, ale też z aprobu iącym milczeniem Protestować - iak wiadomo - nie było
moona. Kto sie odważał - padał czy też .p<1dpadał"
o~zukiwane ~P<>łerzeństwo trwało w letargu. podrywając się tylko czasem na bacmość.

z

Padają roje pszczół, miodu mamy coraz mniej.
Nikt jednak nie pomyślał o stworzeniu pull interwencyjnej cukru dla dokarmiania pszczół. Są
dzę. te znowu społec-zeństwo skłonne będzie odkladać codziennJe po łyżeczce cukru do torebki żeby
przeznaczyć w sumie kilka ton dla pracowitego spriłeczeństwa pszczelego, żeby był . własny iniód w
kra.lu.
Przysyłają

nam przyjaciele z zagranicy śrute
Od Połowy grudnia Sił kłopoty Ż wyła
dunkiem tei paszy Podobno nie ma jej gdzie skła
dować. a z drugiej strony magazyny pasz GS są
nie wykorzystane. Jak to rozumieć?„.

sojową.

Węgiel dla wsi.
Propaga;ndowy wr~sk spr;zed
miesięcy na temat naszej g0spodarkl węglo
WS031lliałej, bogatej, bez•k onkurencyjnej. zamienił sie w lament:
węgla mało. jakość zła.
energetyka leży. systemy ogrzewnicze są be'z za-pasów Rolnicy? Zaopah"zenie rolników w węgiel
ilustrował\' także reportaże telewizyjne. Użyłam
złego słowa · to były reportaże o n ie do.star-

by klaskać I krzyczeć „niech żyje!". Oklaski i
okrzyki pełne akceptaC'ii dla fałszu tra,nsm1towała
najcześcle1 telewizja
także oodPorząd.kowana letargicznemu nakazowi I. nagle zmiana! Obudziliś'llv
się wszvscy przetarliśmv oczy I zoba<'zvliśmy . że
kr6l iest nagi Czv wszvscv iednak to zoh~C'zyli?
Obawiam się. że za dużo leszC'ze osób zamvk'I oczy.
żebv tego nie widzieć. Zbvt wielu tkwi iesz..ze w
starym svstemie. kt6ry bYł dla nich bYtem ,1iezależnvm
samowład~zvm. bol(atYm w przvwilcie.
rozkosznym, beztr<><;kim tnnt orznwYczaienl do
bezkrvtvcznego wvkonvwania najbardziej niewła
ściwych poleceń <tali ~ie 0«owia1i leniwi. wvczekują.cy nie wiadomo na C'O Nie oorwał Ich entuzjazm klas17 robotniczei orzekształ<'aiacei n·~s7 by!
narodowy w autenty!'zna forme «X'ializmu T ierlnym i drugim nie w ~m11k te orzPmi11nv T iednl
ł drudzv (a są leszcze inni zdecvdowanl wrogowie ustroju sOC'jali•tv<'z,pgo) ~a l'O naimniei obojętni. leżeli nie aktvwni w orzeciwnvm kier:rnku
Związani są ie~zcze z rałvm b~la<;tem zła ()bleoiaj?,cym stare strukturv I leśt Im z tym rtobrze
Często też orzyimuia oostawe .na dwoiP IJabkP
wróżyła" ł czekaia. I komblnuia lakbv tu •1nikm1r
kot1JSekwencji. których źada ludowa sprawie11iwośĆ'

•

•

kilku
wej -

e z a n i u węgla wsi Tragl=e obrazy ilustrujące
marnotrawienie ludzkiego ezasu na beznadziejne
wyC'zeklwanie Indolencje ·Władz gmin.nych i słu;b
p0wołanvch do świadczenia
podstawowvch usług
zaopatrzeniowych dla rolników . Jakże proste padały pytania: „jak mamv hodować. jak mamy ~y
wić naród
kiedy nie mamy na !'Zym ugotować
trzodzie pokarmu?" Okazuje sie. ie węgiel d~a
wsi wvchodzi z kopalń. C"rdzie wiec ginie po drodze? Kt.o sabotuje dostawy?
Trujące zimne og.nie. Kiedy zatruło sie wiele
dzieci. zaczęto badać przyczyny. Tkwiły w s1.1bstan('ji oryskającei świątec1J11e.i jasności. Spół
dzielni„ orod11ku.i aca
niebezoleczną dla zd~<».•ia
„r07.rywk
jp<;t bez wi·nv
Ona otrzvmała na te
„zimne O!!!Jle" atest służby 7.drowla. Chciałabym
wiedzieć (na pewno nie tylko ja), kto personaLnie
0 "

•

Zaczęło

sie od re))Ol"tażu Ł6dzkiel(o Ośrodka TF'lewizvinego z Zakładów Mię,:;nv<'h w Pabiank11C'h,
gdzie zJ?romadzono na rzeź wtelka lloś~ n"o•;okńw.
Odbvło sle to zE(odnie z de<-vzla re~ortu
ler? zupełnie niezgodnie z żvdowvml ootrzebaml 7 ">lbn•·mlm defirvtem mie~a Podnió•ł •ie •łus7.n'' ~Tarm.
a iego efektem bvle z !e<'lnei stronv k~niląl'la
reakcja spoleczefistwa. lo!!icznie I · persnekt"wict•
nie mvślat'ego. a z drul!iei - obrona oozvrii oieczonego pr<><;\aka. nadzlewanel!o kasza grvr· , R ną".
Zwyt'lężvła lOJ?lka. oomv•łowoś~. a nawPI
,flar•
ność ludzi przeiet:vch svtuada kTail1 'Proohki zostały rozkupione nawet przez orvwatne osohY 'które oodjelv akde zbierania wi;zelklc'!l odoarlów ku·
chenn~h. byle "- Dro<rl11k11 wVTósł wienrz.
Ludzie be?: ogr6dek m6wlll o tym błednym
~rzedsięwziedu iako o sabotdu. o działaniu św.ia
dom:vm na szkode gospodarki I społeczeństwa.
PotP!ln był r~rta:t z mfe.fse skunowa.n la bvd?a
Jt.a rze~ f fl'a~fl'!-lme ~df~ta WTChmkollV-<!łl ·kr6..,,, •
dła lttórvr.h wrlaż ni-e ud~walo sle znaleźl- środ
k6w trainsnortu do nefot Niedokamn.łane- ~bvdł.o~
traciło na wadze oo kilkanaście kllo!!ramów Nikt
nie zmienll stal'ej. beznadziejnie nieloi?lcznel zasadv przerzucania sztuk rzeźnvch do odlet(lvch
zakładów miesnveli. ood!'zas l!dv bvłv inne ..... tuż
tu!.„ ne kilogramów mles·a przetiadło? TIP ~ztuk
bvdła nie wytrzvmalo trainsportu? Jak nazwać takle l'OSte.powal!lRe1 Czy! nie lest to sabotai? ...
!t'eportał

z owczarni. Dzfesh1tkl owiec pad9.ia

z dodu . Czv nie ma możllwoś<'i zanewn!Mlia im
pokarmu? Jest. I to nfeled111a! no t.elewl'l!.il zwraile t'Olnfo„ lndvwld11atnl oferuia zapasy paszy. może nie w oełnł ł:reś!'iwei ale nada,aC'el
sie do sPoŹVt'la l ratow'lnla zwierzat orzed ~mie1'
cia silodowa . Tvmcząsem ~oowiedztalne za owr,;arnie Q<;Obv ~tawalv bierne wobec tragedii . Czyt
to nie działalnośl- sabotaZo'Wa?
Biernoś~. tenl~wo. nied'baJstwo, niegospodarność ...
cają

oto nastę1>ne pNykłady szkodliwej ł w gruncie
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Tru4no 4ził dociec kto pierwszy wpadł na pomyał, kto rzucił hasło - zwłaszcza, ie Idea forum
nieskrępowanej dyskusji o najważniejszych prnblemacb kraju dojrzewała mniej więcej od połowy lat
70 w kilku głowach równocześnie. Mowląc o prehistorii Konwersatorium
„l>o~wladozenie i Przy•
szłość" wymienia się zwykle Stefana Bratkowskiego, Kazimierza Dziewanowskiego, Bogdana Gotowskiego, Jana Górskiego i Andrzeja Krasińskiego, oni to bowiem prowadzili pierwsze rozmowy
I
pierwsi firmowali swymi nazwiskami Konwersatorium. Nie chcąc jednak nikogo krzywdzić naleta-

łoby grono inicjatorów rozszerzyć eo najmniej o parę dalszych nazwisk, które,
pojawią

się

trochę

Historia zaczyna się na przełomie 1977 i 78 roku, kiedy idea dojrzała wreszcie do
realizacji. Najważniejszą
sprawą było wówczas
znalezienie sponsora, czyli instytucji, pod której opiekuńczymi skrzydłami mógłby „DiP" legalnie i ~po kojnie pracować. Zwracano się do
wielu. - Popieramy, uważamy, te
słuszne, ale„. taki był refr~n
tych rozmów A przecież chodził<>
przede wszystkim o jakąś salę na
spotkania, więc - w skali półtor.lmilionowego miasta. stolicy kraju
- w końcu o drobnostkę. Cóż, kie·
dy strach i brak kompetencji paraliżowały
ręce...
·
Latem 1978 r. przygarnęło „DiP"
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy
Polskiej - instytucja stara i szacowna, aczkolwiek nieco już zapomniana. Pod jego też patronatern odbyło się pierwsze zebranie
plenarne Konwersatorium.
14 listopada tego:i roku w lilali
Lelewela Instytutu Historii PAN
spotkało się sto osób. St-O
spośród
tysiąca, które z racji swych orzekonań I postawy mogły znaleźć się
tam owego dnia. Niektórzy miPli
potem żal. że ich nie zaproszono
Byli .iednak I ta~y. którzy woleli
delikatnie się wycofać.
Tematem spotkania był;i pol!tyka społeczna w PRL
Referaty
wvgłosili profesorowie Jan Rosner
l Jan Malanowski. Potem zaś był.n
dyskusja - szczera i przygnębiająca w
swel treści. Stuosobow~
konsylium orzekło, że z paci"ntern jest źle I wymaga on Mtvrhmiastowe!!o leczenia, Siemień t!'.IRO
potwierdził że diagnoza ta oo!!łebiona nóźniej w raportarh „l"liP"
była słuszna. no<lobniP i"k di~!!no7.v w lnnv<'h soraw•rh
co ŁACZYfO OWYCH STl1
W'VBRA'NY<'lł? PostronnPmn 1bserwatorowi mo"ło sie wvrl•w~tże nic, bo przecież uczestn\rv K1nwersatorium - pro!!ramowo - repre?:Pntuia różne \awodv, soPciqJ-

gaty przekrój polskiej inteligencJi.
Więc co? Rz;ecz chyba
najważ
niejsza, bo poczucie odpowiedzialności za
losy Ojczyzny, świado
mość, że żle się dzieje między Odrą
a Bugiem i że trzeba temu jakoś
zapobiec Jak? Ano, choćby prowadząc otwartą
dyskusję,
wspólnie
wskazując źródła kryzysu i poszukując dróg wyjścia. Czy to mało
w czasach, gdy posiadanie własne
go zdania nie byłe czymś dobrze
widzianym?
Na pierwszym, historycznym już
zebraniu ustalono m. In., że spotkania odbywaó się będi\ co miesią~,
że wydawane będą biuletyny
na
podstawie zebranych materiałów
że Konwersatorium ni~ będzie miato żadnej władzy. decyzje zapadać
mają kolegialnie, , a prace organizacyjne - spoczywać na barka::h
tzw Zespołu Usługowego
TYLE Z GRUBSZA O PmRWSZYM ZEBRANTU. Do drugiP.go.
niestety. już nie doszło, gdyż nagle
okazało się. że w całej Warszawie
nikt nie może wynająć sali PrzYpadek? Kto uwierzy w takie przypadkil ówczesne władze um'ały
stwarzać
pozory. Entuzjastycznie
VJręcz oceniły inicjatywę i zaoropanowały, że skoro w „DiP" tak
dużo
naukowe-ów, tą najlepszym
miejscem dla Konwersatorium b<:dzie Polska Akademia Nauk. Niby wszystko .,do przodu", ale jak
tu mówi~ o samodzielności, slrn~o
tematy I osoby referentów miałv
być konsultowane z odpowiednimi
deC'ydentami Chwyt bvł dowć prosty: najpierw kotka pogłaskamy.
a potem po cichu ukręeitnv mu łeb
Nie, na to nie można sie było
zgodzić. wier po zasięgnięciu op'nil
ucze~tników
Konwersiitorium postanowiono „zejść do podziemia"
czyli prowadzić dalej działalnoś/>
ale - korespondencvjnle
Nawiasem m6wiąr. działalność ta zarówno orzez partie jak I OPoZYrję .idC'zuwana była niczym cioi; w plenośC'i,
środowiska,
świ"t.•mool~·Iv cy PZPR mn!emala. że „DiP" to
ltd !=:a tu t'złonkowie oartli i rl7'~- ooozyda
wewnątrzpArtyjna.
zaś
łl'lcze k:it.olicry Sa 1ł?:lennikąr7° · "'o KRS KOR - że Konwersatoniinl<:ow!'v. literaci I filmowl'v 'Rn- rium jest sterowane przez partie.

I

z resortu zdrowia
nian~e

uznał

trucizny? -Tnk

za wskaza'l'le rozpow.szecht•k!e prn;tępowanie?

oJ.:•„<lić

•

Małe zapasy węgla

welektrowniach

.Pir.zy'kłady .można mnożyć, bo I orasa. podaje le
niemal eodzioonle, a nawet zaol)atruje tytułam1:
„Czy sabotaQ:?" (sipra.w a niebe.zplecz.nej a.wairli w

jednej z kopalń. nosząca znamiona św!adome~o
d<iialia.ni.a). To są nowe sprawy. z ostatnich tygodl?ll
ł

dm. Nie mają tak zwainej zaszlośc:L a tych ie6t
jeszcze bard·z o dużo I intensywna działalność uiniezależnlonej
NIK da wymiarowi sprawiedliwoś,..i
za.trud1nlenie na długi czas Póki co. mamy do
czynlenda z przypadkami auteintvcznPj. zawinionej, karalnej niegospadarności. która w obeenv<'n
warunkach nabiera. niestety. cech działania <abotażowego I z tego
nio traktowana.

tytułu

oowirn.na

być

odpowied-

Elektrownia „Ła~iszan i.odclrnił' lak wiele lnnvctl tego tvpu
o_l:iekt6w w kraju dysponuje mal~·ml zapasami wei:ia. Całe szcz<:ś·
dotąd. nie jt;St zhvt mrotna. Dodatkowa hołaczke
enc·rgctykć'\'11 . nie tylko z' „Łagiszy" stano ... i mnie!~za kalory~zność
otrzymywanego węgła - nie pozwała to z kolei na osiai:anie
J>ełneJ mocy.
cu" ie >.Ima, lak

biura. dosłownie o kilka kroków od dyrektorskiego gabinetu.
Panł dyrekt.or pamięta skandal „ZółtycH
firanek": akurat wtedy rozpoczynała pracę w bandtu. Oburzeni"' społeczne było
gwałtowne. ale kr6tkotrwałe Już po kil·
ku miesiącach DO październikowej odwilży sklepy dla .• specjalnych gości" pojawiły sie na nowo!
Z początku· były one przewid~iane jako
pla1'6wki dla ofi('jalnycb zagranicznych
gości.
Wyglądało to w ten sposób, te
władze polityczne powiiadamiały o wizycie określone.i delegacji ministra, kt6ry
z kolei wydawał dyspozycje dyrekcji do-

fikacyjnveh.
Właśnie
s
oowodu
częstych wizyt I zamieszania, jakie wywoływały (koniecznoś~ dostarczania towaru r magazyn6w. ezy . stoisk. skomplikowane rozliczenia z &asami w ogólnie
dostępnych halach targowych)
w roku
1974 ówczesny dyrektor DT ..Centrum"
(w rok o6źnlej mianowany podsekretarzem w resorcie handlu wewnętrznego
I usług) Albin Kostrzewski podjął decyzję o otwarciu na iapleczu spe!'jalnego
sklepu. Widziałem to pomieszczenie Skła
dało się z dwóch pokoi (po 20 m kw.
każdy) połączonych oknem. z ladą W jednym było "stoisko". w drugim tzw. sa·

Przez pięć lat nikogo 1 szefostwa DT
„Centrum" taki obyczaj handlowy nie
dziwił Dopiero w roku 1979 po dawetnej
,.zimie stulecia" kiedy niedobór towarów
na rynku stał się rażący, dyrektor Lewtak-Stattlerowa podjęła samowolną decyzję zamknięt'ia „sklepiku" W odpowiedzi
wiceminister HWiU, jednocześnie dyrektor naczelny Centrali Przemvsłu Handlu
Wewnętrz.nego Zygmunt Bielski
wydał
pisemne polecenie wznowienia protekcyjnej sprzedażv W .sierpniu br. po strajku
załogi
KSR DT „Centrum" zaleciła dyrekcji ostateczne zlikwidowanie „s~lepu-,'
Tym razem, na Informację dyr LewtakStattlerowej min Blel,ki nie zareagował!
Kto z·aopatrywał się na III piętrze DT
„Centrum" na Scianie Wschodniej? Poza
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mu towaroweeo. Do gabinetu znoszono ze
stoisk - wedle tyczeii gości - towary,
a rachunki przesyłano pod wskazane z
góry adresy. W DT „Centrum". faktycznie prowadzących ofensywną działal
ność handlową,
w ciągu ostatnich lat
zaopatrywało się w atrakcyjne towary
przecięto.fe
SOO delegacji
zagranicznych
rocznie. czyli codziennie ~rzynafmnlej jedna! Ale <;zybko się okazało, te na nowości z „Centrum" mają ochotę. bez konleeznośel dania w koleikach.
równlet
tony plerw~ych osób w pań<;twte. ezłon
kowle rządu, korpus dyplomatyczny I
wyższy aktyw partyjny.
Pierwsze wtzyty poprzedzały telefony,
odwiedziny stały i;ię po prostu
zwvcza lPm a oonleważ klientami bvli zawsze
ludzie z tego
samego
kręgu
nie
bvło
o<>trzebv
wvstawiania
~PO<'ialnv<'h
orzeoustek .
czy
tym
podobnych dokument6w łdentyp6źnieJ

la recepcyj-n• s fqtelamł ł wydzielonym
miejscem na garderoby. Do .obsługi specjalnych eoścl oddelegowane zostały dwie
pracownice stoisk og6lnie dostępnych.
-Transakcje były got6wkowe, nabywcy a raczej nabywczynieotrzym:,"W,ały
parag'>ny l przYSługiwały im normalne
terminy reklamacyjne.
W sklepi• 1twlt1 handel całym asortymentem l!lnajdują<.'ym się w DT „Ce'tltrum". łącznie z kożuchami
obuwiem.
reglamentowanym sr>rzętem RTV I gospodarstwa domowego
'Ola przykładu:
jesJI w „Centl'um" pokazały się importowane ubiory ze sztruksu I tostały ro:zkuJ)ione w tłoku w efągu paru godzin,
na UT piętrze moźna było nabyć wszelkie wzory ,esZC'Ze w mie~iac, czy dwa po
terminie do~tawy . Po prostu l'ZE;ŚĆ artykułów od razu z mag~zvnu wędrowała
pod klucz, za drzwi IK' :S29.

osobami publicznie ujawn.Ionyml: toną I
synową Edwarda Gierka, Alicją Solską.
Jaroszewicz, żoną kolejnego premiera
Edwarda Babiucha, także szereg Innych.
os6b. których nazwisk dyr. Stattlerowa
nie chce na razie ujawni~. gdyż cała
sprawa badana jest prz~ Warszawską
Komisję Kontroli Partyjnej.
L!!lta takich os6b nie !est zre!litą watna. Naprawdę ważną sprawą stają się
gwarancje, aby nigdy więcej w kraju
cierpiąt'ym ogromne trudności gospodarcze, nie było sklep6w „za żółtymi firankami". Po zlikwidowaniu tych trudności
sprzedaż protekt'yjna w ogóle utraci rację bytu
Chodzi o to. byśmy wszyscy
z r6wnymi szansami doczekaJf lepszych
czas6w. Dlatego istnieje społeczna potrzeba ujawnienia I tej tajemnicy do publicznej wiadomości.
JANUSZ ATLAS

nawi;.,sem 'mówiąc,

Ostatnio stanowiska
te
uległy
zmianie i przybyło na wet chętnych
do podpisania się pod inicjatywą
stworzenia Konwersatorium „Doświadczenie ; Przyszłość".
Nim do tego doszl11, na fali odnowy „DiP" opracował dwa raporty.
Oba doskonale znane za grani~ą,
tak iak cała działalność Konwersatorium, o której rozpisywały się
„Le Figaro" „Le Monde", „New
York Times" rozgadały różne radiostacje, gdy tymczasem polskie
środki masowego przekazu uparcie
milczały
Efekt? Niech odpowiedź.
na to pytanie skwituje tragikomiczna anegdota. opowiedziana przez
Kazimierza Długokęckiego, człon
ka zespołu reda kri.\jnego „ Wiedzy
i Życia" Otóż pewnego dnia wpada do niego niespodziewanie sasiad
i pyta konspiracyjnie: Słysza
łem, że jest pan w tym „dipie„.
„Wolna Europa" ~odala. Czy to
prawda? - Prawda potwierdza
Długokęcki. Słyszałem
też,
te
opraC'owaliście
taki
raport„.
Zgadza s:ę. - Ą, czy mógłby mi pan
pożvrzvć go do przeczytania?
Czyi nie iest to doskonałym potwierdzeniem zdania:
„tajemnicą
państwową
są
mianowicie takie
inform~cje o stanie naszego kraju,
które może znal- cały świat z wviatkiem oolsklego społeczeństwa",
idania z .,Raportu o stanie Rzeczypospolitej I o drogach do jej na•
orawy"?„.
Raport ten powstał na bazie ankiety , jaką rozpisano wkrótce pe
pierwszym zebraniu. Odpowiedziało na nią 50 osób. co w sumie !fa•
ło 800 stron maszynopisu niezwy·
kle · C'iekawego materiału Nie było
tam niczego. o czym by w kraju
nie mówiono. ale - Jak stwierdził
orof Tadeusz Kotarbiński - ie;tawienie razem wszystkich tych
faktów f opinii robiło ogromne
wrażenie .

W początkach kwietnia członko
wie Zespołu Usługowego wyjechali
z ankletami na li dni do leśniczów
ki nad jedno z mazurskich Jezior.
- Czuliśmy. że mamv w rękach
dynamit - wspomina Bogdan Gotowski. w k:t6rego mieszkaniu, już
po powrocie z Mazur. najcześ:-iej
<;potykał się Zespół Usługowy Korzystano tei z mieszkań Jana Górskiego I Jana Malanowskiego oraz
paru lnny<'h uczestników KonwPrsatorium. aktvwnie ucŻestnlczacYch
l'1 oora„owvwaniu materiału
·
Oprócz wyżej wymienłnnycb by·
li to: <;;tefan
Bratkowski. Kazimierz Dziewanow<;ki. Ąndrzei Kr:i•iński. Klemens
Szaniawski. Anrlrzei Wielowiey<;kl. Andrzej Zakrzewski ' Witolrl Zalew<;ki a spo1-a Ze,:;połn U<łu!(owego WoiC'i<>('h
!\damie<"ki Kazimierz OłuE(okęl'lti,
fan Strzelecki Jerzy Zieleń•ki. .Terzv <;;temhrowil'z I LeC'h Tomas7.ew•ki
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Domy Towarowe „Centrum" na Wschodniej Scianie ul Marszałkowskiej otwierarie są (!()dziennie o godzin.le 8 rano. Nie
tylko dla celów statystvcznych obliczono,
ie dziennłe średnio robi w nieb zakupy
ok. 20 ty•iecy os6b. a utar,. obliczany
po zamknięciu, po E(odz 20 wvnosl ok.
15 mln 7.łotych Na terenie ~ałego kraju
„kółkiem" znakiem flrmowvm „Ce'tltrum"
opatnonvcli 1e~t tnvdzie~ri
sześć domów t.owqrriwvrh Całv konc:'ern
eiei;zy ~ie opinia nalt!'pc:1ego ·w branży
- nie tylko na terpnt„ 'P<>l~kl. ale wszystkirh krajów ~O<'iiili!'tvr2nvch .
Najpewnl!'j z tego oowoou w centrnlnvm, warszawskim. 4r6dmiefakim DT
„Centrum"
prosperował
w tajemnicy
spec.ialny punkt ~przedazv dla „Sf)ecialnyeh gooirl" Nie lnaez!'1 r!zlalo de w terenie. Prowlncion11lne TlT „Centrum" taopatrvwały
.. poza ko1e1no~cią" swofcli
rodzimvch prominentów
Rabka tel w~tvdliwef tajemnlcv uchyJi?a w wvwiadzfp pra!iO'Wvm („Kurier
Pol~kl" 'Z 21 !łc:t<lpqda br) prof dr med.
Arlndna Gierek. gdy mówląr o tvclu
prywatnvm rorlzin.y bvłego T ,ekretarza
partii . c:twiertłziła: .. „ .t'Z11c:amf robiłam zakupy w c:kleple - hkbv tu powiedzieć
- nie dla w•zvstki„h na m pietrze domów „Centrum" w W11r~za:wfe ... ".
Jut przeS'Zło dwqr!'J'iE'~cla lat temu. !)O
przelomle roku 1956, prasa
ujawniała
kompromitujące
c:Zt'ZPJ?ńłV funkt'jonowania c:klepów „za ~ółtvml firankami". w
którvC'h - nlezaletnie od trudno~cf rynkowv<'b
prominenrl bez o!!l"an!C'zeń
mogli się zaopatrvweć w atrakC'yjne I
przez zwyklE'!!O obvwał!'la be>zc:lrntecznle
po~z11kiwa11p towarv
WYd~wało sle. źe
6w relikt okrP<U błędów I wvparzeń tat
pieMzlec:lątvl'h
znlknał
bPzpowrotnie.
Ok11·1:11ło <ię. że hvło wprost orZ<'C'lwnle
Mi?r TPrPc::i T.PtVhk-!ilłllttlPr or! oleC'IU
fat ie•t .-lvrPkłor"m nqrzelnvm OT .C"!'n~~11m" Ta!Pmnl„7v
. •kl~p" (tzw
, Wzor·ownia nr 2") urządzony na terenie jej

dalej.

PRAC~

-

NAJAUTEN-

TYCZNIEJ SPOł,ECZNEJ - BYl:.O
ZA WROTNE. l9 maja
L979 roKU
raport był JUŻ gotowy
Przesłano
go - czytamy we wstępie - ,,na
adres przedstawkieli • najwyższych
władz: I
sekretarza KC PZPR
Edwarda Glerka. przewodniczące
go Rady Państwa Henryka Jabłońskiego i marszałka Sejmu Stanisława Gucwy . Raport ten przekazano tak:le na adres kard Stefa·
na Wyszyńskiego I prof Tadeusza
Kotarbińskiego

uosabiających
~u
naszego społe

torytety moralne
czeństwa"

ZE STRONY WŁADZ NIE BYŁO
ODZEWU, nawet potwierdzenia odbioru Za to wkrótce
w KC raport powielono w 200
egzemplarzach - do użytku weŻADNEGO

wnętrznego

Powieliła też I wvdała

raport Niezależna Ofkyna WydawniC'za. a następnie lnstvtut Litereckl w Parvżu
Nie bvło natomfa<t
żad n vrh szans ouhl ikaril w którejś
z oficjalnych ofirvn
wvdiiwniczych. choć orzecież „OiP" 9<lre;ował swoją ora<'e do społeczeństwa.
Myślę. że jeszcze teraz, u proE(u
1981 roku, raportv .,DiP" mogłvhv
zostać
opublikowane I sta~ 'ię
prawdziwvml
bestselerami.
Nie
tylko mogłybv ale
powinnv.
Cóż.
kiedy Konwersatorium nie
orzyznano żadnej mledzvnar9.dow<>j
nagrody, a bez tego, zdaie sfe. ani
rusz Pocieszać sie tvlko można
myślą,
że następne
opracowania
.niP" trafią wreszcie w oble~
społeczny .
skoro nie ma już żad
nvch przeszkód w działalności Konwersatorium
Po pierwszym raporcie natvchmiast przvstapiono do drugiego „Jak z tego wvlść". kt6rv ukazał
s!e na krótko orzed <ieronlem. A
ootem to września. odbvło sle ,uz
drugie zebranie, .• n1 P" wvszedł z
.podziemia" rozszerzvł swój skład
(w nowvm
~0-osobowvm Zespale
U~ługowvm znalazł sle miedzy In·
nvml prof Cezarv Józefiak z Uniwersytetu
Mdzkleitol. pnwołano
zespriłv problemowe I ostro zabrano się do dalszej praev Jest 1„j
nie mniej, a może nawet wiecej
niż przed derpnlem Mamv wszak
rlnolero poczatek odnowy :... długo
oe~eklwaneitl'I pt'()('e!ltJ . demokratv!adl Żv<'ia I naor11wv RzeC"ZVno~on
Iltej
Konwersntorlum „Dośwl~d
•zpnie I Przvszłośr" ma wlet' iesz"Ze chtfo dohrei?o do zrobienia . T
zapewne zrnbl
PAWEł, TOMAS~Ews;..:J
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ULGOWY PRZEJAZD
R. W.: - Mam ta.kie pytanie: przyjechaliśmy :a mężem do
ł.,odzi w odwi~ziny do dzieci. Mą:t jest emerytem, ja tylko
ezł0<nkiem rodziny pozostającej na jego utrzymaniu, na które«o

pobiera się zasiłek rodzinny. Czy jadąc tramwajami mamy
prawo do ulgowych biletów?
RED.: - Od ki1ku lat wszyscy emeryd i renciści przyby wają c y do Łodzi z l·nnych miast maią prawo do zniż.kowyc h
p;-zeja1.dów środkami MPK - poza autobusami pospies znymi,
na których ulgi w ogóle nie przy.stugują.
Ale up~· awnienia do ulgowych pnejaz<ló.w doityczą tylko e.'Xlerytów i rnnci•tów.
Członkowie ich rod~hn są zobowiĘz a ni
ni.,z.czać we wszys;t.kich 9r<>d1kach lokomocji normalna opłatę ::a
p;zejaz<l.
(h)

t... W.; Mitm kilk" bo.n6w lokacyjnych, wiec ba.r dzo zalnte1·1.15uwa!a mrle wiadomo~ć o p?linli"sif':1iu od~etclt wv11~7~•i-
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wkładów ulokowanych na tych bona"h.
Notatka- 1"nv
form!'Jąca .o. zmianach nie wyjaśniła jednak sprawy do kQ•ńc!\,
a m1anow101e, co się dzieje, jeżeli posiadacz
takiego bonu
zechce wykupie go wcześniej niż po upływ1"e 5 i-.t.
~
RED.:
U<"hwała
Rady
1)ili.n.istr6w.
która
•
wn.rowad.ził~
,.,
~
.
i dniem 1 grudnia br
wvż.szą
stoo.
ę
opr~entowa11ia
do rói~ nego typu wkłiadów oszczędnościowych. przewiduje w tym w~~ p:idku następujące obliczalllie od.sclek w stosunku rocznym:
~{ "". razie likwidacji_ bomu w pierwszym roku - 3 proc._ w ci.ru-

ł

.
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Przed kilkoma laty zakupiono'
Tym razem
reklamacji przywiezionego klientce
ter, które pękały aż miło w mroźZa.kup dóbr trwa.lego użytku Jest na ogół tym eo cieszy
zestawu mebli segmentowych. Aby
ne &i. Więc klientki biegły efo
l przynosi niemałą satysfakcję. Ale od tej ogólnej reguły zda·
stało się zadość przepisom klient
sklepów, gdzie stanowczo domagarzają się wyjątki. Niestety ostatnio cor2.z liczniejsze. Raz dziepowimen k ażdą część segmentu
~Y się zwrotu pieniędzy, zostawiaje łię to dzięki 11ie1rafionym Importom, które w C'iyimś tam
skrupulatnie obejrzeć. zliczyć a
jąc w z 3 m ian ni-eodpowiednie w
?:ałożeniu miały wzbogacić kr:tjowy rynek, innym ••. ale posłużr.astępnie pokwitować odbiór w ca:iq sz:.·ch warunkach klimatycznych
my się koukretamł i fakta.mi.
łości. Przezorni czynią tak istotnie,
stro je. l handr;l chcąc nie chcąe
ale mniej przewidujący
kwitują
pieniądze
zwracal.
Nierozważna
a potem„.? Kierownik sklepu, jak
t r ansakcja skończyła . się , zatem raln a zapewnia d!uż.y współczynnik go cacka skończyła się generaln~ miało to miejsce w przypadku padla handl•u pokaźnymi stratami.
higieniczności obuwia ZIE! w:zglę- klapą. Defekt zapalniczki był ta.tt ni H. K. (i wielu inych) oddala
'Vydawałoby
s1'"
1·,,.c z"e
ta du na przepuszczalność powietrza widoczny, że sklep bez słowa przy„ wnauka
„ • cdnieproponując co naiprzykra i kosztowna
i pary wad.n-ej, zapewnia elastyci- jął reklamację, polecając zgło~ić reklamację •
sie jakiś sl~utek. Ale gdzież tam. ność i komfo!'t użytkowania, jed- się po decyzję eksperta na podsta- wyzeJ w drodze łaski zakup braOto ukazała się na rynku kolejna nocześnie ze wzglę<lu na swoje ce- wie której będzie można dokon3ć kujących elementów, !>o do magaimportowa nowość brazylijskie chy higrcyikopijności nie gwaran- zwrotu pieniędzy.„ gdzieś za dwa zynu nie nastąpił zwrot, w samomokasyny za 2.400 zł. B!Jciki ład- tuje odporności na przemakani•e. tygodnie. Przepisy są bowiem <>sta- chodzie nie stwierdzono nadwuz.:i,
ne, ale raczej na sezon wiosen.no- W zw i ązku z powyższym nie ma tnio ostre i bynaj m nie nie są ła,
tet:~ i. A więc narażone w nas~ym podstaw do uznania reklamacji".
skawe dla klientów. Co najwyż ?j a lekkofu)"l\lny klient nie policzył
klimacie na kontakt z deszczem.
Nie wydaje nam się jec1.'1ak, aby V"'. rzadldch wypadkac~ dobra wo!~ części i nie wniósł stosownego zaTymczasem brazylijskie cudo chło- ta urzędowa opi.nia przekonała na- k1e:own1k,a .. handlowe)
placówki li strzeżenia
do
rachunku.
Gdy
nie wodę j2k gąbka. Przek-0nała szą Czytelniczkę. Nadal uważa ona moze skrnc1c reklamacyjną drogę. kli t
t k"
d k .
.
0
się
tym m. in. pani J. P. I to bowiem. i:e została poszkodowana
Niestety klientom coraz
t~ud
-e-n po a im wer y cie nie u3"uż na pl-erwszym spacerze, na kt6· · godz1c
.•. s11~
. z· tymi
• . reklamacyi- .- stępuje
1 sprawa opiera się
b6 nie ma ani butów, ani pienię- meJ
.
. o dy.
rym złapał ją jesienny deszcz. dzy. A przecież mogło być inaczej, nymi anomaliami. Toteż żądają w rekcie WPHW słyszy, ze tresć
Sklep po obejrzeniu wszystkich gdyby handel lojalnie uprze<lzał swych. listach zmiany przepisów, a udzielonej mu przez sklep od;iPzacieków przyjął reklamację, ale klientów o walorach i
wadach ~akże pemej informacji o zal-eta~~ wiedzi jest słuszna, a ponadto W""•
rzeczoznaw= uznał zacieki
za sprzedawanego obuwia.
1 wad 0 h sorzed wa
h nowo~c 1
"
rzecz normnlną.
Op1'ni"„ J'ego "'-~o~c kujowych
•
a jak
nyc. i importo~
chodząca mu napr:i:eciw. - właśnie
- "'
Równie „udanego" zakupu doko- zarówno
twierdziła również komisja domów nała inna nasza Czytelniczka na- wanych. Oddalenia r-eklamacji z poprzez zaproponowanie
zakupu
towarowych „Centrum" w War- bywając na prezent kosztowną ja- uwagi na brak podstaw nle mogą brakujących elementów.
·zaw1"e
n1'szftc
oo następuje
·
·
1
ł
·
b
'
"" "'
.
·
poJską
zapalniczkę
za
600
z. byc owiem rozwiązaniem stoso- .Tak_ oto wygląda.1·ą przyJ'em.noL
· o b uw1a
· wy k onane- Przed wręczemem
·
· - so1emz;;.n
·
t o· wanym na da_ l szą ffi€ t ę.
- bi· trwa,...
..-p rzema k ame
JeJ
.
.
c1 związane z -iakupem do'
kó
t
1
h
t
·
t
'ł
l'
·
J a.·
k d otąd .1edna k g ł osy kl 1en t ow łego użytku ich ,reklamacją
" O ze s .r na ura nyc
ypu „nap- w1 pos anow1 a na wsze KJ wypai
"~" ni~ stanowi warlv prod1•k<'yi-. cfp';; ~v::awdziA dziabin'e nalJyt11:u bi·eirna innym tor"rn a praktyka egzekwowaniem
I ·
h
nei ani materialow<>> c.-i.-.<.--, nai„ "r"Jerr.Jn~'"a~ja ;;lolorów k"oztrw' · - rekl ima~vi?' c ;„ ,1 -"!'
·~--1p;•,v klientom.
praw na ezi(ihy)~

~ we Francji partię sztucznych fu-

'll
ł

~
)l

nycb od

•I.• mrn• ą !ł ~ 113~,••

i.ł Na reklamacyjnym szlaku
przykład.
dotyczący
~
~
l.
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PnACOWNICY ,,"Wll'AMY":
Chcielibyśmy za.pybć dyrekcję
JEDNAKNIEMOZNA
M!'K, czy nie można przesunąć trasy autobusu 'iO" tak aby
~e~(lził on ró"'.ni~ i przez ul. Niclarnianą? Auto"bus 'ten pru;, Jez<Uą ulicami Jozefow Br001iewskfego. Tatrzańską, Promii1·
s~iego, Armii Czerwonej ar do wiaduktu. Natomiast ul. :ęicfarmaną oo Armii Czerwonej do Przybyszewskiego nie jeździ za·
de~ autobuus. Na u\. Przybyszew.~kiego znajduja się cztery
d~ze zakłady przemysłowe. 1atrudniające
lysiące
pracowni·
kow.
RED.: - Dyrekcja MPK nie widzi jedu1a.k możlhvo.ści skierowani~ trasy ~t;ii '!70" od ul Taitrzańskiej, ulicami Pr-zyby>zewskiego. l Ntc_1a·rnia.ną do pętli przy ul. Rokicińskiej.
PropozycJa. zmiany 14'asy tej linii :i: ominięciem Ln.nycb duLych zakładow orzemysłowych. zlokalizow&nycb na ul. Armii
Czerwonej, była już niera:z rozpa,trvwana, lecz spotkała •ię z.e
zdecy'd~wanyrn protestem zarówno zakładów pracy, jak i w!- .
dzewsk•:ego U!"Zędu Dz.ielnicowego.
(g)
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MUSI BYC CZYSTO

- Od
~woch .'11!~iłl!'Y. MPO nie wywozi §mieci. W kddej chwili moie. zawiac sniegiem. Wtedy to jui żaden samochód nie podje!lz1~. Tak ~y~o poprzedniej simy. kiedy to śmieci nie były wywozo~e miesiącami. U nH nie ma dozorcy, Sami sobie c~-łą
pO"SesJę sprzątamy, Dlatego trzeba nam pomoc w utr-zymaniu
jejRED
czystości.
, '. :: -;- Brygady M~O: rz~zyw:iście, bardzo nieregularnie
z1aw;a3ą się '!' Justynowie i na całym terenie gminy Andres·pol.
'l'otez Qstatnm ~PO"'' było tam pGl!es,ii • tonąc?Ch W'" śmie-Mach.
Lerz ROM - 6 nie dał się uspokoić „trud:1oś6ami o1>ie;·kty·1.v·1J1vmi" l>owolał Wi<p6lnie ,z MPO komis.i'"' i ustalił s"""'"'o.y·, t~.rm"i·'
... ~~
c
ny stałego o-:-zyszrzarnl11 poszczególn:vx;b POSesii. Oby tylko ROM
sta.rcz}·ło cie:-pliwości w tel w-"lpracy :i: MPO.
(e:)
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L~KA'l'.ORZY Z UL. NOWEJ 28 Z JUSTYNOWA:
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""'-· 1 •'.: Mój syn, Jako :ibs6lwent wy!s:iej nc:rnłni, zakończył
ju~ rPc:.:ną służbę wojskowa i poojął pracę. Czv nie powinfon
był otrzymać od razu wv
. iszego wyna"'rodzenia? Co na ten

.\
).
!Il

temc•t miowlą przepisy?
RED.: Absulwentom. którzy podczas szkolenb w SOR uzy'lrnli wyniki co najmni~j dohre, a za okres Praktyki uzyskali
'ien«gann " opinię służbowa. organ wo.bko~v wystawia dla z1'.dadu cpink ze speC'jal:ia rekomenc:lacla
'Stanowi ona db znld1du pvdstAwę do awnnsowania w pierws~ej ko!e.ino~ci osc'b.
zatrudniony('h na samodzielnych stanowiskach pracy na wyz~ze·tanowisl>'a ~lużbowe. w mi11re wykazyw.łnh się k!Jnkretnymi
osi11irnięc-imni zawo<low,ymL wcześniejszego Z'1tr..!Jnienia n!l stariowisku kierowniczym. a także zaliczenh <io rpzerwy kadrowP j
- w r :u:ie stwierdzenia w rekomendacji wvpitnyl'h uzdolnici'1
organizH1orski ch oraz potwierdzenia tvr-łi uzdohlic1i w toku pr acy zrwoclvwd (M 'P. nr 22, f'C>Z. 128 z 1974 d.
(!'.)
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Pewnego letniego wieczora. dyrektor niedużego

przedsiębiorstwa, wracając ze sp::iceru„ przystanął

przed kioskiem z lodami. Spoi'ą porcję podała mu.
Jego własna„, .pracownica.
Tak go to „spotkanie" zbulwersowało, że nazajutrz, jak tylko zasiadł przy biurku, rozpoczął
śiedztwo: - kto to jest, co robi i jakim sposobem ma ona jeszcze cza~ zajmować 'się lodami.
Okazało się, że pracownica już od dwóch lat
przebywara na bezpłatnym urlopie. Dyrektor za1ęty sprawami firmy zupełnie zapomniał. i:e i w
jego mi-eście też nie ma miejsc w żłobka~h
t przeciszkola<:h. I kobiety che:ąc tego,
czy nie,
:mcszą z bezplatny<:h urlopów korzystać. A, że z
ier.lnej mężowskiej pensji trudno wyżywić rodzinę, więc młoda, matki, <'hwytają się kaźdej okazli •• byleby parę groszy :zaro~ić.
.
.
. :wyst~»owano do. p~acowi;i1cy p:smo. zeby .stawiła się •. w pr7ed~1ęb1o~stwie, w .celu pociJęc~a
prncy. N1eGtawiem~ się_ spowodu.ie rozwiązamP
umowy bez wypowiedzenia
Pracownica czym prętlzej więc pobiegła. Długo
rozmawiała z dyrektorem, lecz ża<lnyr:h skutków
to nie odniosło. Na drugi dzień, położyła mu na
biurku pismo, w którym jeszcze raz wyłożyła
,_...,.oje argumenty. d. laczego n.ie u1ogła podjąć pr_ap
t
ś il
!OO
cy
()za .:Vm wyJa n a, 'l.!f.
Y: gprz €'d. awa f a
•. por•1dyczn1e I tyc8"olpo_ połuaruu. ki<;tly mąz wr:i~~l z pracy. W odpow~edzl ~rRt'<>W~ica otrzymała
"'viadectt"<O pracy,. stw1~rdzaJące, ?.e umowa _o
l ł
1 ł d
oracę u '.lg a rozw1a7.a:irn . przez zatt a
w •.r:1 b ie
natychmiastowym z 1eJ wmy.
Młoda kobieta oddała sprawę do komisji od·
wolawczej, która nznała,
że takie rozwiąz~niE
•\mow:v nie je~t prawidłowe, chorby ze wzgledów
llk k
t
t
"ormalnych. A poza tym k n "Otne zas · ep~ wo
~przedawezyni w klooku, nie ozn~cza jeszcze podjeda p-acy i nie uzasadnia mezwło~zn~go rozwinumia nmowy o pracę.
Dyrektor bvł tak pe"'Vn:V swoich racji. że wm6<:ł
1>"!wołanie do ~ądu Pracv w &>dzi
o zmisnę
orzel'zenia. Zarzucir komisji. że hłę<lnie ust~liła,
· olrol>v oracownica nie po:łjeł·, stałe i prn<'Y .Ta.- 0 , dowód rze;-zowy pod a ł o·htJiedc7euia dwórh
ry r arownic, które ~o na jego polecenie pohiE"l!łY
·'il kiosku. abv na „wh~np ocz,-" ui~zPĆ m<ltke.
•ih" to zajmti.iąl'ą /sie i opiekn iacą r';:iecki~m . a
" ltf-,T('znie sprzedajaca lody. To prawda. ŻP j"!J
"~7-v tych czy nno<ciaC"h nie za~hł;.r. Le~ z sły~z3''" jak oi;oha znajduhC'a sie w kiosku i na stełe
'"!"'" nri>cniac". powi~1ziała
ż~ irl1 or~~o"IV!li""
bedzie po nołudniu. Do sprawy dyrektor de>hl'?Ył
takż~ w y niki ba<1 ~ ·1 ""n<>pirh1. iok;o "Ohi„ nobi-
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b prn~o·.vnica. a }akie jej były ni2?~ę-cin~. jeśli
chd·!\"a podawać· ludziom ledy.
Na rozprawie Sąd Pracy przypomniał, że prawa i oboy;iazki pracownicy korzystającej z bez·
płatneeo urlopu- dla matek pracujących , opiekujących się małymi dziećmi, reguluje rozporządzenie
Rady Ministl·ów z listopada 1975 r . <Dz. U . 43,
poz. 219). Z jego przepisów wynika, że pracownica w czasie takiego urlopu może podjąć w swoim
zakladzie, lub w innym, zatrudnieniE- w niPpeł-.
nym wymiarze czasu pracy, . lub na podstawie
umowy o pracę nakładczą albo umowy agr>ncyjnej, bądź umowy zlecenia. Pod,ięcie 1akiej pracy
jest dopuszczalne wtedy, l(<ly zakład macierzystv
nie uwzi!lędnił wniosku pracownicy o jej zatrudnienie.
To prawda, że podjęcie przez pracownicę pracy I
w pełnym wymiarze lub niezgodni€ z wymie-1
ruonymi w rozµorzadzeniu war •.;nkami apr a wnil'
zakład do odwołania jej z urlopu bezpłatnego,
Niedopuszczalne jest jedn:::k wypowit'dzenie lubi
rozwiązanie z nią urnowy o pracę. Chyba, że zachodzą prz.yczynv uzasadniające . rozwiązanie umo"
·
·
wy b'ez wypowiedzenia
z wmy
pracownicy,
lu b
gdv zakład ulega rozwiązaniu.
rarownica k .nvsiala z bez.• płatnegv.. trzyle!::iie,.,.
go urlopu. Zak ad zawezwał ją do podjęcia !:>rat:;.', Lo.„ podJęla dodatkową ~z wiedz:; m<1e,ie11zy.
steso zakładu. t" c'hoc
os\tal:(111ła oft:f·"wytł'll!r!nczyć się z tęgo, dyrektor uznał. że istnieją pod·
sti:.wy do natycni;xiiu.stow':go r~związani~ z. mą
umow:v 0 pracę 1 10 z 1e J wmy PodeJmu ·~~ tę
decyzję, dyrEektor nie wyraził jeJ na oiśmie i ni<'

1

p_

az

skonsultował się z właściwą instancją związkową.

Analizując st.an faktv.:.:ny tej sprawy, Si1d Prat
il ·
·
·
cy s wierdz- , ze rozw1ązam~ umow:v o pracę na-

stąpiło z rażącym naruszeniem ko<i~ksu pracy
Dlatego sąd uznał wypowiedzenie za !>ezskuteczne. Oprócz przesłanek faktycznych, to jest okre•!onego zachowania się pracownika. musza byc
jeszcze spełnione warunki form~lne. Te zaś całkowicie zosta:ty przez dyrektora pominięte
Do·
w<Yly .1 akie on przedłożył, nie miały wię1• żar!n<:'"'~O znaczenia. Zresztą Sad Pra!.'Y t"ż miał do·
wód: oismo spółdzielni ogrodniczo-w a rzywnej. dfa
które.i ajent prowadził kiosk z lod:.vni. Stwierdzało ono, ż.e spółdzielnia nie ma w ~woim rPj~strze takiej osoby. A więc pracownica wca!e nie
było tam zatrudniona. Jooynie 3por'l.d~·cznie przebywała w kiosku.
Dyrektor może i iest fachOWt'em w swoiej ~pecjalhości, ale nie ocl pracowniczvch ~oraw

G. BAltGIEJ~OWA
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Wziiif: to,. ~zego_ nie ma
S
Oodal' soh k~mku
S
Pote.m zm1esz.ac z tym, czego
~
cbw1iowo brak na rynku.
S
S
Mies.rnć długo I dokładnie
S
Jak sii; znudzi, pnestać.
~
I p•>sypaó tym, na oo
.1
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Wszyscy u nas to
dla każdego wystarczy
Nn·~_;y~dwgł~nploedaproclzeyg.a
~~ v~

~~

(„Przeyi;; po polsku„ - jeden z wiers:zy powstałych w sierpniu 1980 roku
wśród strajkujących załóg

Wybrzeża).

• • •
Tek.st ten pn;yta!.'zam :r:a Joann11. Siedlecką („Kultura" nr 51/52) z dwu ~
wo<lów. Po pierwsze dlatego, że do H:1ż
naszych Czytelników zdołał on dotrzeć
w obecny$ warunkach prasowo--kolportażowe.go r"\"IlkU. a po drugie - że mimo
wyraźnego sarli:azmu c!iarakteryzuje on
~wietnie typową zarad.ność polskiego spoleczenstwa. które z r;~igors.z~h nawet
svtuacj! Potra\i znalezc wyJŚCJe.

również

Dzielne te nas-ze żony, matki, siostry,
bahcie, twarde i nieustępliwe babeczki,
których nawet :;ajdłuższe w.vczekiwan:e
w kolejkach pi·zed sklepami złamać llie

zdołało.

A pr·z y tym co za ludzka sol!dar·ność
w niesie:ii.u sobie wzajemnej ooinocy

absolutnie nas nie stać.

~~S ~:tfff!i~::~:~f~,.
Jedzą
~

się

Przekonali&rnv
o. tym
w
grudniu kiedy to większość żon i mat<-k
niczi;go na
wigilijną wie<"zerzę. czy świąteczny ooczestunek -zdobvl' nie woła, a
potem
ze staropolska go.3cinnos_' dą
częstowała,
specjałami, o którvch jesz.c-ze kilka doni
temu. przy na jwiększej nawet fa.n.tatii.
myśleć było n.ie sposób.

zadręczała -;ię ob'twami. że

Ajednak
Były

podobno też i incydenty odw;·otne.
Ale wyjątkowe. Z mojej np. kolejkowej
praktyki zapamiętałam tylko taki iedf?n.
c-zy dw a. kiedy to ?:ażywny bysio w średnim wieku usiłował „wyrolować" hiwalidkl? o kulach. wrzeszcząc jej
v..
nos, b:v przyszła do kolejki nazajutrz \'.
godzinach dla niej wy:z.naczonych.

przypadkom a:iarchi! i egoistycz.nei samowoli
Zostawmy
jednak
pnedświąteezne
wspomnienia. znane na ogół wszv ·tkim
z autopsji Wróćmy do mądn·!!O w\e:-szyka i o.sta t nich
wlwestrow~ch przeżyć. To. że witali.Sm:v Nowy Rok z racfością i nie<lzieia to również nie nowina. Optymizm to tak. że przecbż nasza ce<;ha narodowa Tvlko. że tYtY• razem mP bvl <>:'l wo~nY od gor"yczy.
Nikt i
naszego syl westrowego g·rona nie łudził ~ię, że Noworoczny Malee od razu do:«ma ~udu. Że sypnie
nam. jak z rogu ob!i•ości
:iuprawi
krzywdy i wr1rowadzi oowszechna zyczliwuść i humanitaryzm. Że od ręki

daliśmy

~

Sylwestrowa satyra telewizhna baw.ilu
i
inspirowała
uwagi
Kryt:"-·kowant'
stary rok za złą pr:zeszłość. ale i nie
'jZczęd-zono nowemu uwag
na · temi!il
nktuaLnej rzeczywistości Ja•k łatwo niPkt6rzy przeska,kuja zakręty, iak znów 'li
gotowi do
lizusootwa i karierowiczostwa Jak z gest~m Rejta•na szaroia szaty. zawsze sprawni i gotowi do bałwochv:akzego .schlebia:nia i eh~ytania po- ~
myslnego wiatru w-e własne zagle„
Mó.i tegoroczny wrocławski Sylwest2r
{bo aż tam mnie tym l'azem zanioołv)
minął zwyczajnie i zgod•nie z tradt'<'ia
Tylko na stole był cud. Było co zjeM
i · wypić. Przede wszystkim dzięk i gościnności gospodarzy. a.le i trochę na ~
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§
S
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S

S
S
§S
S

S
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sobie rade!...

wytrzebi egoi-zm i prywatę, karierowiczo.stwo i zachłanność, hru-taln<>,;ć i ainarchię , cwaniactwo. krętactwo i ni~soli·
dność
Nie łudźmy się, ~e natychmiast będzie
lepieJ. ale że leofej być musi tego
zda•nia byliśmy wszyscy. Lepiej dla tych.
ktćl'Zy mieli gorzej. Gorzej nie z własnej
wi.ny, z lenistwa czy hrnycb osob' stych
A.W ludzie nie dali mu zbytnio J'.l'lprzyczyn. Oczywiście. mu<tl być lepie j
hulać„. Kobieta stała ponad godzinę
, 1 dla społeczeństwa I narodu, bo tei:o chce
kolejce na mrozie i wówozas był :zas t1fl
każdy uczdwy Polak i -'- wierzmy przypomnienie jej o przepi.sach, a jeśli
to pragnienie codlliimny•m swym życiem
tego nie uczyniono. nie wolno teraz
ootiwierd:r;i.
\·
gdy znalazła się w ciepłym sklepie Liczyć się bowiem będ.z,le to, jak crloodpędzać od lady. Sprawiedliwość musi
wiek i:yje i jak post~i:>ltie. To prrzecle
być dla wszystkich jednaikowa. Mądr a
wszy6tkiml Liczyć się musi rozsądek i.
to była kolejka. doświadczona i ludzka.
g0spodarnooć. oszczędnooć i kwalifik-acje
Panie ekspedier:tki też k.fero:-vały _się roihumainH~ryzm i wrailiw~~ n~ rac je nas~dnym. ~2lu~1Em? ~%eczyw1stośc1, PfZ;<::octowe 1 ~połeczne. wrazhwooć n.a dole
c1wstawia3ąc się melie-znym (na szczęsci-~)
i los ludml

S

~~

sk'lltek wsp&1nej za.pobie·gliwości i trady- ~
cyjnej pol.sk·iej fantazji.

S
~
S
S

Istny składikowy cud g0spodarczy. Był
wspaniały bigos- ze świąt~mych resztek
z orawdr.lwymi grzybami.
uzbiera.nym•
w lasach całego chyba k.raju, świe<t<n a
•. baba" poznańsko-wrodawłlka i łódzki
sernLk ze skórkami i>omarańczowym' zamiast nieobecnych rodzyinków.
Była i ~
szyn.ka oraz masło wystane w demokra- ~
tyc:r;nym „nądk.u''. a nawet kawał!)k salami pr'l:J5Iainego przez
węgierskiego ~
bratanka z Budapesz.tr.i.

DZIENNIK t..ODZKI nr I (975'i)

targowe
atrakcje

Pf2

Po zakoti.czeniu licytacji, pienie otrzymał
bo jak pisze „Polmozbyt" wpłacone w urzędach
~zto
wych k.wo~y wpływają na na'lZe konto ze znacznym opóźnie
niem 7 - 10 dni. Do tego dochodzi
jeszcze
kilka n a stęp
n::ch dni w czasie któr~·ch o<lci:"ik i dowo<j;i wpłaty wędrują
z PI~O do „Polmozbytu",
Ale iP ni e zbędne dh kasy
i
dla p~n~ J. K. ora7 34 innvch
klientów .,Polmozbytu" dokum'O!nty tym ra.zem nie diciały
jakoś
zawędrować.
Wreszcie
okazało się. że wyciąg „zaginął"
w drodze pocztowej.
Wystąpiono zatem do PKO
o
duplikat i dzięki temu w dniu
28 listopada ub. roku nasz Czytelnik zdołał
odzyskać swo'je
niędzy oczywiście

-

pieniądze.

Ciągłe interwencje pana
J.
K. a zapewne
i i nnych z owych 34 •.zagubionyc h w drodze
klientów"
"'.męczyły
jednak
łódzki „Polmozbyt", bo zdecydował się on na radykalne posunięcie. które zdaniem dyrekcji powinno wyeliminować w
przyszłości podobne sytuacje · i
nieporozumienia. A mianowicie
odtąd przedsiębiorstwo to
do
treści
ogłoszeni a o przetargu
będzie wp rownd-zało dodatko·wą
infonn ad ę
o
brzmieniu:
„Zwrot wpłaconych k:wot wa:1ów na~tapi po pot <!.'it>rdzeniu
[(' -, wpływu na konto przedsię

biorstwa przez I OM PKO
w
Lodzi.
Tak to dzięk.i pokrętnej pocz~
towe_, drorlze biorący udział w
następnych
przetargach będą
ilczestniczyli w dodatkowej a·~akcji. Zgadywanee, czy znajdą się w
wyciągu
PKO, ~zy
1n nie.
(h)

S
S
S

§

§

S
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Ja, jako niepijąca, przyjechała.'ll :i: łó- ~
wódiką i olbrzymią
pomarańczą ~
upolowaną w sąsiednim sklepie wa:-zyw.niczym. W kolejce. oczywiście.
·
KRYSTYNA WYRZYKOWSKA
~

dzką

8
S
S
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Przeta.r gi organizowane przez
„Polmozbyt"
ze zrozumiałych
względów zawsze
cieszą
sie
duż_Ym P_OWodzeniem. Ilustracją
moze byc na przykład niedawny przetarg odbywający 1tię w
dni u 14 listopada li b. roku, ki-edy t9 w
szranki o samochód
stan~ło 225 osób z Lodzi i są
~iednich województw,
wpłaca
Jąc stosowne wadium.
Dawniej bezpośredn io po zakończeniu przeta:rgu tym klientom, którzy odpadli z licytacji
zwraeano' wpłacone
pieniadze.
Ale, kiedy w 1978 roku dwóch
panów . przedstawiło sfałszowa
ne odcinki wpłat i pobrało na
n.ie kilkadziesiąt
tysięcy złotych zarządzono,
ąby
kasa
zv.:racała pieniądze tylko
tym
kltentom, których wpłaty pot;viertlziło na oficjalnym
wycia11u bankowym PKO .
Pomysł sam w 'obie nie był
by może zły. g'dyby na drodze
między kontem
„Polmo-zbytu"
w PKO, a wpłacającym
wadtu m amatorem ~amochodu nie
stała poczta. Niestety stoi. A co
to OLnacza doświadczył pan J.
K., który po wpłaceniu w dniu
7 listopada ub. -roku wadium
sta~ął w dniu 14 do
przetargu.

DARUJ
llliliBllKAEW

RATUJ ZYCIE!

Tyil<o dba k..r.
studyjnych - „Wynalazei!. MQ>1(
la" w!. od lat 18, godz 15.1~,
1'9.30, !Uno Filmow Polskich -

STYLOWY

„Nię

zaznasi;: spokoht''
17.30

ool. od

La.t 18, godz

DKM -

WAZ~.I!: l't:l . E~'ON\'

Centrala lnformacyJna PKO

Jednym z podstawowych w-"· go i 8 Marca ora Promińskiego i
131-82
runków poprawy bezpieczeli· Milionowej
planuje się założeni~
In.formacja o usługach
398-10
stwa drog1>wego, szczególnie na nowego typu sterowników, z pętlu
Informacja PKS:
skrzyżoiwaniacb
ulic 1 przcJ· indukcyjną, uruchamiainych zarów·
Dworze<' Ct'ntulny
!65-96
ściach dla pienych, jest insta- no przez pieszych jak i pojazdj
Dworzec l>ołuocny
H7-20
!owanie sygnalizacji świetlnej. ZadacUia
w,yprodukowa.nia
tych
lnforruac.i3 to•le,fonic:i:na
93
K omeJJda Wojewódzka MO
Sporo
takich
sygnalizatorów urząd,zeń podjęła się spółdzielnia
Centrala
671-22. ~9~·22
:::: przybyło w Łodzi w ostatnich „Elektrometal".
Ponadto sterow253·1l
latach, niemniej potrzeby w tym n~k
uTuchamiamy orzez pieo.zych ' l'ogotow1e cleplownlcz"
Pognto'11ie
drr.e;owe
..,. względzie są stalt du:ie. Cn itor- ma być założ<my na skrzy·;owaniu ~
,Polmozbvt„
4C9·12
1,
sza, w ubiegłym roku nie zdo· ul Tuszyńskiej i Gag gri•na.
f1 · gn1owt~ •!n - r~etyczne
c:' lano w pełni wykonać ułrJ7.eń
lte101• LO<t>· Północ :134.31 609-.!2
Wreszcie pJa.nu.ie się uruclwmie- ~
~
pl~nowycb i nil"l.ttóre inwestycje i nie dal3zej części .,zielonej fali" w ~
:tejon t,0112 Połlt'lnie
334 -2R
:; przeszły
„po-ślizgitm" na roll
Rejon Patoiianice
Ji·t&
al. Wł6kiniarz.v od ul. PoJeLii'rskicj '
Re,ion
Zi;1en
t6·3·1
4l?
... bieżący.
do ul. Liściastej.
~
881-15
l<ejon oś·,•i··l lenia ulic
Najważniejsze z nich, to przePogotowie gaz.owe
J95-8~
Jak z powyższego wy~1itta. zadade wszystkim założ.0Ilie sygnalizaPogotowi„ MO
97
cji ś•wietlnej ·w Ksawerow\e na nia
stojące
przed
wykonawcą,
Pogotowie ttatunkowe
09
MPRiEC. są poważne i ich wyskrzyżowaniu ul. Szkołnej i NoPomo~ drogow.i PZMot.
52-81-10, 106-27
wotki. Jest to bardzo ruchliwe kona.n-ie będzie wymagać .;po•rego
Strat Poiarna
9R. 666-U
OO
miejsce, sporo tam było wypad· wnil~.
79S·S!i. z57.71
ków drogowych. stąd konizcznosr
jak najszybszego Z'tealizowaJ.!ia tej
TELEF·ON ZAUFANlA
337-l7
icllwestycji. Podobnie nie tdoło •no
czynny w irudz. 1;..,.7 rano
ustawić
sterownika
włączanego
TEA'rRY
przez pieszych na przejściu :>rze2
al. Włók·niarz:v pl"Zy ul. Ż·fuar
wmLKI .:odz. 17.30 „Dziadek
dzki1'!j I wreszcie sprawa niezmier!i
tlo or /.e~hów"
nie · ważna dla poprawienia płyn
~ JARACZA - godz. 19.30 „Rozmoności ruchu na jednej z głów
wy przy \vycinaniu lasu"
nych arterii miasta - wprowadze~AŁA SC;<-;NA nieczvnne
Główny Ko:nitet
Turystyki przynie koi>rdynacji świateł. czyli tzw.
7.15 J?:odz. 19.15 „Jednak· kaba·
zielonej fałl w al. Kościuszki I na znał ostatnio odzna<'>'enia resortowe
ret''
NO:WY godz, 19,l~ „Pan Joul.
Zachodniej.
Ważność
tych dla wyróżni'liących sie dzlałaczv Tu·
wialski"
trzech nie zrealizowanych w rCJ<ku rystyki Złota Odznał<e .. Zaslużonv
Działacz Tur.vstyld" otrzymali: Bar·
MAŁA
SALA
godoz. 20
ubiedym inwestycji dla poprawy bara Ceretowa - dyrektor oddzi~łu
„Umrzeć ze ś11Ueehu"
bezpieczeństwa
ruchu
jest bez· .!Sports-Tourist" w Łodzi oraz An•
POW"ZEC!IN ~
- C!Od?•
19.15
sp<>rna i w tym roku powlnnv ton! Koncman - działacz
PTTK:
.. IJ?:rnszl<i 7. diabłem"
być one wykonane.
MUZYCZNY
god'l.
19
srebrne (:dznuki: l\nfl:l GaJrb;lńska „Księtnlc:zka czaroa6'Za"
Wstępnie ustalono j·uż też miejsca. dzialaC'zka PTTK oraz .Jerzy J,oś Ora1:ti-H0te"1
„Orbis••: ~ . ARLEKIN l!Odz. 17.30 „Kró::di.ie w tym roku należy z~łożyć· dyrektcr
\
łotvo <:nif>e.U'
WiesJawa Krzvsygnaliza<"ię świetlną I .;terownik! Brazowe Odznaki:
PINOKIO - godz. 17 „Bali;wańska
ki"!rownik
odd~iału
WOSiR
przejść' dla pieszvch. Syg.nalizacie
da o bochen!rn chleba" (:z.amk.n .)
w Pabianicach . Allr.ia Polańska
planuje się ustawić: na sk.rzvżowa pracownik
TUWTMA
~001:.
17
„Wyp~awa
„Groma:lv" . .Jó~ef Kwaś·
niach ul. Kilifukiego i Przvhv · niewski - z nśrodka wvooi::zvnkowedo„." <w sall ul Kooernika 8)
szewskiego. Tu!<Z Yńs.kiej i pl, oon- go
WOSIR .. Nowa Gdynl:i". orR?.
MUZEA
lecia w · Rz.l(owie Pabia1nickiej i Slani•law
nar::.n
nr:icownlk
Pr:>dzyń5ki.ego.
WKFSiT.
HISTORU RUCfftJ REWOI.UCYJ·
!kl
Na sk;rzvżowamiach ul. KilińskieNEGO (Gdańska
13) - go<iz.
-

:
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Opóźnion·e remonty· sklepów
nia robót.
Dotyczą 011e ia·równo
pisma z Zakła<;l.u Budowu1ctwa. prac z.wiąza1nych z podłącze.niem
i Inwestycji
WSS „Społem". w obiektu do centralnego og.rzewar.!a,
modernizowanym sklepie nahi11ło jak również ciepłej wody. sieci
wym przy ul. Piotrkowskiej 101 W00"1<>-kanalizacyjnej oraz zasila"TJnów wy.stępują kolejllle opó.7..nie· nia energety~nego, które miały
być wykonane do listopada ub. roku. Jak nas ooi·nf<>rmował w-~ zoraj
dyrektor E. Biał~kórski z ZBil
WSS, Lódzki Kombi.nat Budowhny
„Zachód" jeszcze do tej pory nie
wywiązał
się z tych zadań. w
związ.ku z czym u1ów pod „naklem zapyta.nia staje termin otwarcia sklepu w maju tego roku.
Nie W5Zyscy łodzianie posiadająPrzedłużają się. niestety. także
cy telefony zdążyli zaopatr-i:yć się terminy otwarcia dwóch salepów
w nowe spisy telefonów-. Mieliśmy położonych po drugiej stronie ul.
na ten temat - sporadyczne co Piotrkowskiej, pod numerem 100
prawd-a - s;\'gcUały, a cliętni zgła- - owocarni oraz sklepu z artyk:1szali chęć nabycia książek telefo- łami
gospodarstwa
domowep,o
nicz,nych w urzędach pocztowych, „Bud.rem" i .,KombU<i" ~dąż jeo co · zresztą apelowaliśmy.
szcze wykafl.czają wnętrza.
Ponieważ Okręgowy UI"Ząd Pocz~
Z niecierpliwością czekamy na
ty otrzymał z Prasowych Zakla• zakończenie wymienionych ·trzech
dów Graficwych RSW „Prasa- remontów, które n,ie wy5tawiają
Książka-Ruch" jeszcze kilkaset spi- dobrego świadectwa naszym busów telef<mów, od dziś skierowane dowlanym. Wsz:;stkkh denerwu i!l
zostały one do sprzedaży w dwóch\ nie koń.czące się i trwające od bli·
łódzkich 1rzędach
pocztowvch sko dwóch lat roboty w lokalach
przv ul. Tuwima 38 i al. ~cinsz- połoi:o<:iych przedei w samym cenki 5/7.
(m)
trum Lodzi.
(kas)
Ja:k wy.nika z nn.desłainego na.ru

Dodalkowe
sp1sv telefonów

z

Odzoo1ki

(i~:a dz~aczy

turystyki

Życzliwość

,

RADOGOSZCZ IZl(ler·
sl<a 147) godz. 11-17
ARCHEOl ,OG117.NE I ETNOGRA·

na co dz1en

OÓDZIAI.

ska

gastrono-

-

Oddziału

Gastronomii

w

Łod.li pdsrn.nowiono od samego rana dostarczać do ·sklepu i{a:maze·

ryj.n1:go przy ul. A. Struga 2 ka·
napki przyrządzane przez 11 er,onel
ba:'u „Balato.n" Jak bardzo słu·
szna była ta inicjatywa, śwlad<-"ZY·
ły wi,rn.stające każdego dnia dostaw:v kanapek, których d,zien.n·ie
'sprzedawano przeszło 1000 sztuk
Póżn.iej, g 'y •. Balaton" był w remoncie, inne zakłady gastronomi·
czne zajęły się ich przyrządzaniem
dla klientów tego sklepu. Wvda·
wało się więc, że nie tylko przy
ul. A.
truga 2, ale takie
innych sklepa.;b znajdujących si~ w
pobliżu zakładów gastronomicznych.
będą w sprzedaży kacUapki.
Tymczasem w końcu grudma zeszłego roku. w okresie przedświątecznym. najwidoc2lnie.i komuś się
z,nudziła ta zabawa w kanapki, w
sklepie ich bowiem n.ie było W
gastronomii tł· maC'zono nam. że
"Balaton" po remoncie .iest w stanie. tak jak dawniej. dostarczać w
ciągu całego dnia każdą ilość Ka·
napek, ale nie ma na nie i:am6
wleń kierownic'twa· sklepów.
P(
prosw w gorączce zakupów orzed·

„

personel tej placówsobie zawrdcać gło
wy kanapkami, Po naszej uotat. e
pt. „Co się stało z kanapkaani?"
wydawało się, że pojawią sie one
w sprzedaży z powrotem. Niestetv.
w ubiegły poniedziałek (5 stycz·
nia). mimo że już dawno było i
po świętach. i po Nowym Rok",
klienci nadal daremnie pytali tu
o kanapki.
Również nie ·nożna
'było ich otrzymać w godzi.nach i;orannych 6 stycznia
W Oddziale Gastronomii ;,·udzo
się zdziwiono.
gdy
zapytaLiśmv
ponownie. co się dzieje z Kanapkami, jako że wyda.no odpowiedni•·
'a<rządzenia. żeby były one w ciąg
łej sprzedaży. Z kolei w „B<tlatonie" oświadczono nam
ie istot·
nie w poniedziałek k'anapek nie
dostaTczono do s'.klepu,
bowiem
personel ,Balatonu" odbierał wol·
ny dzień
sobote. kiedy to PrZV·
rządzon·o około
200
kanapelc, a
onegdaj przvgotowano ich już 700
Dla~zego od ra:na ich nie było, nie
otrzymaliśmy odpowiedzi, Próbo·
wano nam wmówić, że wnystko
jest w po.rządkiu I zapyta.no o eo
nam chodzi. Powtarzamy .więc;
chodzi o konsekwencję Jeśli 1.)()Stanowiono już dootar~zać kanapki do
"'klepu przy ul. A, Struga 2, to
wiI1ny one być w sprzedaży od
1'ana do wieczora. a nie wtedv. kde'lv jest to wygod.ne dla ,.Balato·
1U", bą<lź ·dla personelu skl€'j)'l.l.
(j, kr.\

za

l

m11stowq".
Bardziej bę dzie adekwatria do ;awartotct butelki .

Poczto „Reflektorka"
„Wiejska"
tylko z.. na.zwy
Stojąc

os·.arnio dosyć często w
ko!.ejce
w sk!e;ne mteczarsktm
mamy okaz}~ ogtqdać ClqgLe
wiszącą
nad lac!q wywieszkę
„śmietana wie3ska 5,511" I od razu robi nam się wesoto . •
Wiemy howl'3m wszyscy, że zawartość
tej butelki tyle ma
wspóln~go z" -wst.q, te na
początku
procesu- technologicznego
do wytworzenia znatdu1ącego stę
w ntej p!y1m u~yto mleka. W
koLejnych fazacli
p!yn przeznaczony na śmietanę tract!
ceclly
mleka t nie nab!erat cech śmie
tany. >li rezultacie otrz11muwanu
produkt tvyglqdzm swym przypo.
minat zsiadte mleko,
natomicnt
ze ws~ą ma wspólną 1ed?inie nazwę. Zresztą na wst nikt by takiej śmietany do ugt nie wztqt...
Proponuj emu
wiqc
zmtentć
r.azwę tej śmietany na „prze-

(Pi'ltrkow-

„POŻĄD.<\NA CIEPł..A WODA"
!.:.SM „Bawet.na." skił!rowa!a proś
bę do Zaktadu Sieci Ctep!nej, by
zapewnii w W•1mleMonych w informacji bud•mkach gorqcq wodę.
co podobno ~osta.to uwzględnione
Cieplej ma te:t być w
blokach
przy ul Mary.•iit•kl.cj 102 a, b,
c I !04 a, b c, d, gdyl: ZSC na
tnterwencj<.> PGM Ba.I.uti/ zwięk
szyt dO'!)!yw ctepi:o. do tych btoków.

„ZEPSUTY TEr.EFON".
Telefon nr 22~-3S jest ntecz1nmy
:z
powodu uszkodzeni<! k".Ibla.
Podobne 'llapratnt1 trwa.ją ok. 3 mie~tęcy. o czym poinformowae nas
i\'VT
„BEZPA:VSK!E llfIESZKANIA".
Lokal nr 8 ~.,.zy u?. Narutowicza
37 nte jest zasied!any 2 powodu
znacznej jego dewastacji. W
I
kwartale br ' pneprowadzon11 tam
będl!ie · remont, po ktÓn;m mtesz'kante to 11rz~kazane zostanie wtadzom lo~atowym, a te wydadz~
decyzje o je:;o przydziale.

ROl\1A „Hair" US.A od
lal
15 god?.. IO, 14.30 17, 19.30; .. Wi ,,_
ka oodroż Bolko i Loik~·· ""]
b.o. i;:;idz 12.30
S'l'OKJ - „Pi.ci\. kt61 y l;p1·ew;;1
rad.2.. b.o., godz
16:
,P roet•

po,-zlakowy"
god-z 18

jap

godz. 10-17
fWtPci<Owsklee:o 261
Jl-Hl
POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ
BY znROWIA (Żelig<YW!!k\ego 7)
godz. lG-13
~HASTA ' " ' CRZA 1Ze:lerz. Dąb
rowskie~') 21) godz. lG-15
28~)

lat

Dd

18.

.Ręlcoois
Sara~ossic" pol.

znaleziony w
od lat 15 'godz.
14; ,Manh attan" USA od
lat
lll godz. 17 13
TATRY .•Komisa.rz w spódlll·
cy" fr, od lat 15, godz. LO. 12 15.
t.4.30, l~.45: „Szpita.J
Przetnieni-enia" poi. od I.at 15, god7.

SWIT -

19
Ol{A -

oodróż Bolka i
b,o <oo!,) !(odz. 13.30;
„39 s~oon!" od lat 12 ang. i!.Od7

.• Wielka

Lolka"

rn

a .~o. 11
16.
ENEUGE!'YK

deczvnne

-

PIONIER - .• Krzvzacy" ool. b.o.
godz 14 .. Ha!r" USA od lat :5
godz. 17. 19.30
REKORD ·- ,Colargol i cudowna
walizka" nol. b.o. l{odz. 15.15.
,.Rój" USA od lat 12 godz. 16.45
19

„Panowie db'tjcle
zony·• tr. b.o. ll:od- 17

o

SOJUSZ -

1

POLESIE
Jl wojnę
b.o, godz

od lat

[C)l.'.Jętałem

„Jak
światową"

„ Wt.ełkl
godz. 19

17

15

cz l · po!
sen" ang

AP'U;KJ

Mlcklewlcza 20,

PiutrKow
ska 67 Dąb,·flwskiei;:o 89. Niciar·
nlana 15. Ol!tnpiiska 7a.
AI.

•

*

G!ovmo
Łowicka 38,
Kon•tantvnów - S11dowa IO
Ozorków - Armil Czerwone! 47 Pe.
b1anice
Armu Czerwone1 l1
Zgier> - Dąb~owskiego IO. Alek·
sandrów - Knściuszł{J +
DYŻUltV

SZTUK I

SZPITAU

~odz

•

z

I~
11
I~
~
t

REDAKCYJNEJ POCZTY

•

.Pars·lywa
<iwunaRtk:l" fiS Ą od lat 18 i<odz
to. t3 1a. 19
TWANOWO - „Bez mlło~d" po!.
cd lat 18 godz 10. 12.15, 15,

"

i ~:

„opiekunowie"

Przed kilim tygodniami :;.amie~
w naszej gazecie fe1ieton o perypetfach mie:l!Z.ltańców
jed.nego z reJonów
Sródtnieścia,
spowodowanych
przedłużajacyrrJ
się remon ami i opieszal<>Scią ora·
cy służO mają~ych obowiązęk 011·
nować sµraw lokatorów. Ostatnio
· otrzymaliśmy na ten temat inte!·esujący list, który z pe<wnymi skrótaml publikujemy
„Treść
przeczytanego felietonu
zdopingowała
mnie do tego. by
d0<rzucić nieco „kwiatków" do Pa•
na „łączki". Piszę w imieniu mego
77-letniego ojca Stefana Patory emeryta
kolejowego,
Inwalidy
T grupy. l\fój ojciec. matka (70 lat.
chora na
przewlekłe
zapaleni"
oskrzeli) oraz ja iamieszkiwaliśmy
od maja 1945 roku w lokalu nr 22
przy ul. Kiliiiskiego 44. 14 lutego
1977 tu1ku zostaliśmy przekwdero·
wani do lokalu zastępllzcgo nr 28
p_rzy ul. Kilińskiego 50 na O'.ias
remontu. którego przebieg ocenia·
no na 3-6 miesięcy. Od tej pory
7JłCZęła l!fię nasza 4-letnia gehenna.
Regula.rnle w listopadzie 197S, 1979
i 1980 roku otrzymywaliśmy pisma
stwierdzające zakończenie remontu
I za kaidym razem sta.n lokalu
przedstawiał
wiele do życzenia .
Tak więc rodzice za każdym ·razem
zgł;łszali swoje za.strzeżenia co do
stanu wyk~nywanych prac, a t~
wlokły się nadal. W tym roku mój
77-letiJI oh•ry ojciec w grudniu
po powro-cle z sanatorium ołrzymał
tNy kolejne pisma • Za.rządu Re-

montów I ·inwestycji Gospooa.rkl
Mieszk>Lniowej, Inspektorat P.rze·
kwaterowań. zmuszające go pod ry...
gorem eksmisji do przeprowadzki
do „wyremontowanego"'tok:Jlu. Na
specjalną
ioterwencję
zgod>:J-•lo się
pr7ed!uźyc termin
przeprow•:.dzki
do 5 ~tycznia br.
W związku z tym
m!1.m Nicle
wątpliwości i może jest--- kb~ kto
je rozstrzygnie. Wydaje mi ~i·e, ze
wyremontowany lokal winien by'
oficjalnie i komisyjnie przekazany
naJPmcy przy jednoczesnym spo·
rzadzeniu
protoikołu
odbioru
z
umożliwieniem najemcy wniesi~nla
uwag co do jakości wyko11yw:tnych
prac.
Stwierdzenie
dyrekto ra
przedsiebiorstwa remontowego, 7.P
roboty zostały zakończone nie ndo-wala. Nasz dom przechildził kapitalny remont w 1960 roku, na~tępny od 1976 ro~u i szykuje ~i(
1esz~ze trzeci. zwtązany z poola·
czemem go do miejskiej sieci cie·
płownimej. Czy stać nas na to?
Pragnęłabym te:i; J>6Znać przepisy
prawne. które zmuszają osoby le·
ciwe i schorowa.n• pod ryr:orem
eksmisji dit przeprowadzki w okresie zimowym, co r:rozi pogorsze·
niem ich stanu tdrowla. Tymczasem do zajmowanefZ'o obecnie 'okału ro"zl!'e sprowadzili jut węgiel
na zim<:. .iako że je•zcze iesienia
informowa.111> ich, ze remont Jeszcze

19.30

POLONIA - ,Bez mlło~c!" oo!
' od lat 18 ,godz IO. 12.15, 15, 17.15,
19 30

ty -

l!O:iz. 18

~'i'OL SOS(·

dak" fr. od
12.15, li\, 17.1~

I„

•

•
l\t,....qt 11-hl IJ!t;!'1_.

Barll<"kiego

WlSLA 15 e.odz

•

I

.Glina

czy

lat

ltocti

ta

!~j-

10,

19.30

.t• •rntralct" oo!

od lat

IO. 12 15 15 17.15 19.30
ZACHĘTA
- „Paw.rót Me-cha.god7i!Ji" 1ao. od 1.1t 12 o;odz.
10, 11?.15, 15, 17.15 19 30
STUDIO „Przygooa a.rabska"
ang. b.o„ godrl. !.5.15; „Rocl<y
II" USA oo la•t 15 godz 17 15,

'

!K'>pch'l~klee.o

22)

•m

Larvne.01011.i»
Szmtal
trr
Barlickiego rKopcit'lsk!t!go 221
OkuJistvka
sznttal
im
Barllckle!'.(O (KOPCllJdkiel(O 22)
Chtru1e•~

clęca

na

l}ł·\ll"'trl!1ł

·

Tn~tytut

-

s:t'a

dzw

Pedi:itrll (l'\oor·

J~~fi)

Chlrur11.1a

.• Glina
cz;v
laldak' ' fr od lat 18 j!odz 10
12. 15 15. 17.15 !9.30
WŁOKNIARZ „Parszywa dwunastka ' USA- od lat 18 ii:odz.
9.45, 12.SO. li' 15: sear.s zamkniePRZF:DWJO$Nm

),

Mieszkańcy I
ściliśmy

BAŁTYK

17.15

'lllR•Plll•·w~lt1r

Sznt•AI !m

ij

go
!Ze.ter? Ouhnl• •7) 7,gteł?
Ozorków Ai<"k'iafldrów Parzt:e7P'I'·
Gorna
- S°'p1tal im. Brudzi!>·
skte.!!o (Ko.wnlerów Gdy1\skich 61)
Polesie - S>:>itnl im . ..-:one<nik(Pablankka 62).
$ródmieście Szpital Im. Pasteura (Wi!!urv 19i
Widzew - S1oital Im. Sonenberga (Pieninv ao>.

Chlrurszt~ unizc>wa - Snitt~' ,.,.,
Radllń•k '<' •rn 1nrPwn<>w•ka 15)

KINA

!i1g

or7vchodrti re-1oni-we1 nT 'l
lm
Ski uiow•1t!e1·<"11ntPqrz~7f'W~ka
!\Sl
dla
orzvchndnł ffl'„ -,nowvch rir nr
1
Szp1tał

nie·

cz:vnny

I ~~

rl!a

2 3

9

Od pewnego czasu zamknii:ta jest ulica Zamenhofa na odcinku od
Piotrkowskiej do al. Kościuszki. Trwają tu prace budowlane Brak
tego prZl'jazdu, jak i przejścia dla pieszych .. niewątpliwie znacznie
utrudnia poruszanie się w tym rejonie miasta . .Jednak o Ud. l!ltwlej
jest· zrezygnc-wać 1 wy~odnego przejścia. i przejść okqźną dro.gą.
jeśli napotykamy na swej drodze życzliwość i w~a,jemne zrozumie·
nie. Łódzki' Kombinat Budowlany „Sródmieścic" musi tu pracoW'\Ć
i pra.cuje dla nas. Dostrzega. również utrudnienia. jaki!' niesir swoja
pra.cą. Dowodem tego wzajemntlf!'o zrozurnic>nla jest umiPSZ<l7-ona na
zewnątrz budowy tablica (:i;dj('.cie lewe). „Prze1iraszamy" sio-wo
tak proste, a ostatnio tak rzadko towarzyszy na.m na co ił1ień.
Oby jak najczęściej!
I
(a.w.)

c111 rurgta ogOlna - Bałuty
Szpital lm B1rgansktee<' <1< 1.iHz1e·
wkza t15) <''>rl7.lennl? S1oital it ·•
Barllcktee.o
!K,.,oc•t'l•kle~o
22l
rZe.IPTt

świątecznych
ki nie chciał

mią. na czym rzecz 1a.,;r.a cierpią klieJ1cL A, dla ich to wy~
gody
w lipcu zeszłego roku t
inicjatywy dyrekc ji WSS „Spo-

łem"

l(oclz.

14)

10--17

Komu· 111·ud 1iła się. ta zabawa?
„społemowską"

WrJ!ności

F(CZNE (pl,

Wł.(JKlt:Nl'>llTW ,\

1

isaliśmy ostatnio .., b:<>i:tu
',%półpracy pomiędzy ,.społemowSckim"
ha.m:ilew
i

1 MAJA - „Przypływ uczuć" ft.
od lat 18, gooz 15, 17 15, 19.30
POKOJ
,Bliskie spotkania
tr zc ci-~go stounia" USA od lat
12 godz, 15. 17.15. „Mandit1~0 "
wł. USA oc! lat 18 godz. 19.30 ·~

11-17

o

UKOSA

p

<~~ARIJlA
,Proce'
poszl3kowv"
rap , od lat 18
godz :o, H.30, 16.45 19; „ Wiei·
ka podróż Bolka i Lolka" ool.
b.o. god•. 12.i5
MUZA
Zły d~ch Jambu1a"
radz. od lat 12 1<odz 16; .Dziew·
czyna z reklamv". włos. od lat
18 l!Odz. 18
!\Ił.ODA

S

Fot.: A. Wach

godz. 16, 18

20
GDYNIA lilno non-stop
od
godz. 10 „Rocky" USA od lat
15
HALKA seans ' zaml<niety
godz. 15 17. . .Milc zący WSPOI·
nik" kanad. od lat 1a l(odz. 19

Nowe ·skrzyżowańia
z sygnalizacją świetlną

·•
W zimowej szacie

Uuzlon -

$1.C1ekowo-twe.r1owa

· - Szpital tm
ch'tsklee.o 22)
T"k•vkntogl;i
dv~vn~

Barllcl<iego <Kop

Tn~•vtut
Me
Prac"• fTere<ov 9\
t'T7VChodT1la

Wenel'oln~I&

DermAtnl<>gl:>1na 1'2'.~katna 44) , .
eala dnhe o~ń('? n!P.rl71el I •'>iat
WO.IF.W0:1ZKA .;;TACJA
l'OGOTOW1A RATttNKOWEGO

Lódz ul Sienklewicza 137
tel ng
OG()LNOl.ODZKJ PUNKT
INFORMAC'Y.JN'S'

oracy plaeowek służ.
by zdrowia
czynnv ea!a dobe
we wsz,•stkle dnl tvgodnla
tel 615-W
dotyczący

~
19.3'0
.
~
~„... „.....rCl"~.:-a;;tSa:R$)r~~~-~t1it:t::~1i:>>ii:;:r:;:i11t11x111ct:1:-:~0:r.~;i:::;i-;i-„a:;:;i·::1111t1'11Jtiróilat1111111111:i::::o;i:~~~i11:;11rMIM!llti'~~111~:;;~1bl.2

CO ROBI DYSPOZYTOfi?

__,,,__,____,___________.......,

Wielka niewiadoma
.Nie po raz pierwszy pi~zemy o I
me.r egul.arnym kn.r-s<;>wan;,u a.utobusu pospiesznego lm.n .,N z nworc~ .Północnego PKS. ?a T„'<>~iló.w .
Lima ta uzyskała wsród pasazerow
MP«., w przeciwieństwie np do
odjeżdżających
stąd
pu.nktualnie

I

Odiw1v.ana
nnJ

„.

•

rq~omtn·ra
'U

l(il

autobusów „64" oraz pospieo;znych
„L" i.
miano wielkiej niewaadomeJ, Nigdy bowiem nie wiadomo, czy za pół godziny, za 45 minut, a nawet zą godzinę przYh.dzie
„N". Tak też było 6 bm
l(odz.
17.30, kiedy to tłum
P1i<>"żer6w
daremnie przez 45 minut ·.vvg\ą.dał
.enki". a w tym samym 1'Zasie
z przysta•nltu odjechały 4 autobusy linii „64" oraz po trizy U.nii
„L" I „E"
·

„E':.

o

Dyspozytor ruchu na interwencję
Teatr im. Stefana Jaracza z przy.
z~arzmiętych ludzi wz,ruszał jedyzawiadamia. 2e z
powodu me ramionami i radził cierpliwie
choroby sobotnia (10. 1. 1981 r ,) pre- czekać zanim przyjedzie .. N' Namiera zostaje odwołana
o nowym reszcie o god'Z 18 15 autobu.o przyjechał i jego kiei·owca bez _chwili
terminie oremlery powiadomimy.
odpoczynku natychmiast oo ~n.bra
Jednocześnie te:itr zawiadamia. ie
niu pasażerów. ooiechał na T.;ofina prośby ouhllczności
dnia 10 I. lów . A przecież - tak sii; przy„ '
br. (sobota) o e.odz. 19.15 odbedzie s.ię najmniej może loi:(icznie wydawać
dodatkowy spektakl „Jednak kabaod t~o iest dv·soozycia ruchu
ret" Jana Pll'trzaka w reżyserii au- MPK na krańc6v1ce Dwo1·ca Pół
się przedłu:ty".
tora. Bilety do nabycia
w Biurze nocnego PKS. aby kierować i·n.ne
J. PATORA
autobusy na t.ras'! . "!" ~!ro"" z
Organizacji Widowni codziennie w tych czy ln.nych pow6dów ,,wypalił"
Czekamy na wyjaśinie1nae
(red.) godz. 11-15.30 (ul. Kilińskiego 45).
.on z k·ursu .
(j. kr.) ·
krością

DZIENNIK ŁODZKI nr 6 (9'1S7) 5

„

Rezolucja Rady Stowarzyszefi i

W listopadzie minionego r<>ku powstała Rada Sto·
zyszeń I Związków Twórczych w Łodzi skupiaczłonków: Stowarzyszenia Architektów Polskich. Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Stowarzyszenia
Polskich Artystów Mazyków Stowarzyszenia Pol·
skich Artystów Teatru 1 Filmu.
Towarzy~twa
Urba.nistów Polskich Związku Kompozytoróv. Pc-1Jkich Związku Literatów Polskich, Związku Polskich Artystów Fotografików. Związku Polskich
Artystów Plastyków Związku Polskich Autorów
i KomPozytorów Utworów Rozrywkowych.
Rada wystąpiła z rezolu.:ją pt.: „Łodzianom pvd
rozwagę" w której przedstawia uwagi i oropozy·
cje na temat stanu życia kulturalnego oraz svtuar.;l
środowisk twórczych w Łodzi
Na wstępie dokumentu stwierdza się, że w ostatnim dziesięe1ole c iu
metody organizowania tycia kulturalnego

llll

mie-

ście ulegały coraz intensywniejszej
biurakracji
Społeczne organy wybieralne Rada Narodowo,
Komitet Łódzki PZPR - w praktyce przestały
zajmować się problematyką lrnlturalną, podstawowe zaś decyzje w tei dziedzinie oodejmował aparat wykonawczy działający autorytatywnie i Jedynde doraźnie . Drobne decyzje programowe. budże·

towe I personalne zastępowały prace o charakter·~i::
długofalowym
i
koncepcyjnym.
Równocześnie
traktowano bazę lokalową dla działalności a.rtystyczne.i jako sprawę dla miasta drugorzędną Rezolucja stwierdza. iź ,w rezultacie oo 35 latach od z.a·
kończenia wojny. Filharmonia pracu.ie w budyr.ku stojącym w obliczu mtiercl technicznej Bezcenne zbiory Muzeum ~ituki przechowywane są
w warunkach zagrażająC'Vl'.'h ich dalszemu 1stnie·
niu . Nie ma w mieście galerii sztuki godnej tego
miana Z planu rekonstrukrii Łodzi zarysowanego
z rozmachem w początku lat siedemdzies1atycn
inwestycje na rzecz bazv działalności artystycznej
wykreślone zostały w oierwszei kolejności Ostatecznie jedynym powaźnym osiągnięciem zrealizowanym w tym zakresie w ciągu oowojennego trzy·
dziestoleda wciąż pozostaje Teatr Wielki".
Rada Stowarzy.szeń l Związków Twórczych wzywa w swym dokumencie do odrzucenia głoszonych
poglądów według których sprawy kultury w Ło
dzi winny być- rozwiązvwane w drugiej kolejności. po załatwieniu
problemów ekonomicznych
Poglądy takie .są niesłuszne nie tylko dlate,:';o. że
są niezgodne z pryncvoiami sPołeczno-ustrojowvmi
naszego państwa. ·ale orzecie wszv<tkim dlatego. że
nie uwzględniają rzeczywistvch ootrzeb łodzian
„Drugie. co do wielkości miasto w Polsce największe w naszym państwie ;kupisko robotnicze -czytamy w rezoluci! - iest niewątpliwie miejscem
;w którym problemy jakości życia stają szczegolnie ostro, ale właśd~ie dlatei:io organizowainie

Związków

aktywności

kulturalnej łodziacri wymaga szczegól·
nej uwagi i wysiłku. Ak.tywność ta jest Przecież
istotnym składnikiem iakości eycia".

Następnie rada wyraża przekonanie, iż pierwszym krokiem na drodze odnowy aktywnosci kulturalne) mie5zkańców naszego miasta, powinna być
krytyczna analiza struktur określających te sferę
życia społecznego.
Konieczne jest przede wszystkim zapewnienie decydującej roli organom społecznym Praktykowane do tej pory metody I formy działania przez aparat wykonawczy artyści
łódzcy przyjmowali jako wyraz lekceważeaia icb
doświadczeń i kompetencji. Natomiast brak troski
o warunki materialne działania twórczo-kulturalnego odczuwane było jako ograniczanie możliwości
odbioru owoców pracy poszczególnych twórców i
placówek oraz obojętność wobec problemów war·
sztatowych. Rezolucja stwierdza. że „pracujacy w
Łodzi artyści często odnooili wrażenie. że icn działalność i praca dyskontowana jest przede wszystkim dla prestiżu władz miasta, a nie dla rzeczywistego paźytku jeg.o mieszkańców" .

Na zakończenie dokumentu rada zgłasza swą gotowość do współuczestnfotwa w pracach nad reor·
ganizacją struktury odpowiedzialnej za insoi.rowa.nie aktywności kulturalnej łodzian. widząc dla
siebie samej mieisce w nowej zmodernizowanej
strukturze W tym celu rada Żamierza: orz.-dsta~
wić propozycje mające na celu wzboiracenie życia
kulturalnego miasta . Su,gerowar sposoby wykorzystania dorobku łódzkich twórców do budowa.n ia
więzi emocjonalnych łodzia.n z ich mil!stem Przvczynić się do komplek$owego
programowania i
realizowania tzw pla_,;t:V"?.negt'l wystro.iu Łodzi
Opiniować artystyczne i organizacyjne iniciatvwv
ooszczególnych środowisk twórczych Wypowiad~ć
sie na temat statusu sPołecznego artysty i w spra-'
wacb warsztatów oracv art:vstycmei w mieście.
Konsultować decyzje personalne odnoszi:tce sie do
obsadzania kierowniczych stanowisk w placówkach
~ r~vstycznvch.
·
Rada uważa. że te wszystkie zagadITTienia l sprawy nie powinny być rozstrzygane bez wysłucha
nia głosu środowiska twórczego w mieście. równocześnie iednak sama nie uważa się za jak:eko"wiek ciało :i:wierzchnie nad poszczególnymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi. nie krepując w ten sposób żadnych ich inic.iatyw, ani też
kompetencji .
Rezolucję 'kończy apel Rady Stowarzyszeń i
Związków Twór~ych o szerokie społeczne poparcie ie.i zamierzeń i programu oraz deklaracja chę·
ci współpra<'V z wszystkimi siłami i organizachmi społel'znymi zaintere!'<owa.! Jvmi rzeczvwi~tvm
rozwojem Łodzi jako pręż.nego ośrodka artvst."CZ·
no-kulturalnego.
(Jb)
O historii I kolejnych etapach
rozwoju ślusarstwa I kowalstwa
sie wiele dowiedzieć ostałą
wystawę „Slusar·
stwo na pr.testrzeni wi„ków" zorganizowana nrzez ledvna placówkę tego tyµu "' kuju - wo.i ewódzki Ośrodek ArcheoloJliczno-Konserwatorski w<i Wroda·wiu Hia•
sto to . było zres?ta urzez •vie ki
• osrodklem w którvm ta dziedzi·
na
rzem1eslniczej wvtwórczoścl
była wysokn rozwini11ta ~wiadczą
o tym liczne odkrvcia archeologiczne np.: w okollrarh dzisiejsze·
go rynku. W XIJJ wieku przy ulicach - lęielne.I K uinlczel I Notownicze.I .nieśrlłv siti warsztaty
ówczesnych wrocławski<'b ~.Iusa
rzy.

Ślusarstwo...

możemy
glądając

Na
wroeławskleJ
ekspozvcjl
zgromadzono kilkadziesiąt różne
go rodzaju kłódek mae:a.:ynowvch
i domowvch kluczv i zamków.
Na !okazalej prezentu.la sie wiel·
kie zamki do skrzyń i drzwi nóchodzace 7. <>kresu od Xllł
do
XV11J wieku. a wśród nich najciekawszy ifst notróinv :tarnek dn
skrzyni z 15!il roku. Można
tu
, 111111111111. także oglądał' klamki. bogatą koU/////.//////H/h!T////HH///./H/H.///////H/h.1.m-1111.11.D 'lekcje kluc :w różnei widk<Hici od
10 do 60 nn dlu~ośd.
W odróżnieniu od literatury I kinematografii amerykańskiej na ogół mało inana jest w Polsce współczesna
sztuka plastyczna tego kraju Olatego też poważne walory poznawcze ma otwarta ostatnio w Ośrodku Propagandy Sztuki w ParKu Sienkiewicza wysta.wa. P,t, „L:i!~
siedemdziesiąte : Nowe Malarstwo Amerykansk1e
Całosc
zestawili wybitni fachowcy zza oceanu, a funduszów na
jej zorganizowanie udzieliła Amerykańsk11 Agencja Łącz-.

- Po raz pierwszy napisałem sobie przemówienie - mówi Ja.nus.z
Cegiełła. nowy dyrektor
Teatru
Wielkiego. wręczając mi 6-stronicowy ma>zynopis, zawierający pogląd na- pracę w łódzkiej operle.
- Chciałem, żeby dotad do wszy·
stkich w teatrze, a także do wład-:r.
miasta.

jechałem, bo nie miałem
gdzie
i;niesz~ać. Jestem zdania, że istnie·

miara~h

Ale nie to stanowi najistotniejszą nowość. Ważne że
siedemdziesieciolecia nie tworzą .fakiejś silnie
scementowanej szkoły, narzuC'aiacej swoim
członkom
śr-lśle snreC':vzowane, niełatwe do przekrorzenia rv!'ory.
NiP hamuiiiC' ich inwencji, nozostaw!a się im pełna swobnde ks:dałtowania swoich wizil plastvc-znvch Tym sam,,m mqfar•two staiP sle b1Jrdziej indvwirhtalne, harćh:iei odw~żne w swoiC'h 'lOszukiwania<'h Mniejsze. staje
Si" rńwniPi „:~:i:onip no fnrrnnl kfa•V('71'1Vl'h
Warto podkreślić, że oodczas kiedy poprzednio ruch
plastyczny koncentrował sie przede wszystkim w więk
szych metropoliach, obecnie doszli do głosu artyści z dalekich peryferii Texasu czy Kentucky, co z całą pewnością przyczynią ~ię do większej rozmaitości stylistycznej i t~matycznej. Tym więcej, że w ubiegłym siedemdziesięcioleciu plastyka amerykańska w poważniejszvm
niż dotychczas stopniu zaczęła czerpać
ożywcze soki z
tradycyjnej - bardzo odmiennej w różnych regionach sztuki ludowej.
Wszystkie te momenty znajdują swoje odbicie w róż
norodności ~tylów, rytmów , technik ł tematów obrazów,
zaprezentowanych na wystawie. Oglądamy tu zarówno
komoozycje niemal naturalistyczne (na przykład „Rybak"
.J. Beala) jak i abstrakcyjne propozycje T Pindella
1 J Kaufmana, jakże odmiennych od dekoracyjnego
„Swiatła °IT" A. Katza, szokująĆego swoją ekscentry~z
nością akrylika R. Gardy
,Owutwarzowy nr 2". groteskowego „Uwaga! To jest ważne" J Nutta . czy kontrowersyjnej dla wielu „Panny wodnej" E. Stanleya.
Wystawa - powtarzam - bardzo pouczająca i godna
uwagi.
' M. JAGOSZEWSKJ
artyści
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godnie z narodową sltłonnością do
przesady, gdy coś trwa .iuż pięć )at,
urządzamy jubileusz, gdy coś powtarza się kilkakrotnie - mówimy
o
tradycji. Niewątpliwie więc odbywające się
co roku w filharmo11ii koneerty syl westr::>we są już tradycją Ich cechą jest mnie.i~~Y
ciężar gatunkowy
prezentowanej muzyki.
I dobrze: po co po trudach biesiad świąte
cznych ·i przed trudami nocy sylwestt'OWt>j,
męczyć dodatkowo słuchaczy jakimiś Bachami Beethovenami. Ale skłonnoś~ do przesady
nie śpi - zmusza do tworzenia tradyeji w
tradycji, tradycji do kwadratu Od kilku •at
na koneertach sylwestrowvch karmi się nas
li tylko muzyką Georga Gershwina. Mo7.e
.iednak wszystko. jest w porządku. skoro
można znaleźć tyle dobrych utworów tf'go
kompozytora? Ani tyle. ani dobryC'h - przynajmniej tak to w łódzkim wydaniu wyglą
da. Prze.irzy.imv prog-ram czterech ostatrtch
lat (nie sięgam dale.i. aby nie nadwerężać
c ierpliwości Czvtelnik6w):
Grudzień 1977 .,Uwertura kubańska" .
., Błękitna Rapsodia" , Wariacje na temat ,.I
Got Rhythm", „Pieśni" i ..Preludium" (w
opracowaniu A Władigerowa):
Grudzień 1978 - Suita „Porgy and Bess".
.,Amerykanin w Parvżu":
Grudzień 1979 ,.Uwertura kubańska" ,
„Błękitna
Rapsodia", Suita „Porgy
and
Bess", .,Amervkanin w Paryżu'';
Grudzień 1980 „Uwertura kubańska", Il
Rapsodia, suita „Porgy and Bess". „Amer.v kanin w Paryżu"
Jak widać niezbyt to urozmaicony program.
Na miły Bóg! - zawołałbym w tym miP.jscu, gdybym był
panem
Waldorffem czyż nie ma innych
kompozytorów. którzy
pisali muzykę lekką a wartościową? Ależ
są, są
tylko widocznie duża to fatyga po·
szukac1 gdzie trzeba. Srogiej też wymiłga
fantazji wyszukanie różnych wykonawców,
więc w kolejnych latach gościliśmy pary:

Z

-·

liczbą dyrygentów. Ch6r
zaangażowania
nowych

wymaga
śpiewa- .

Je duza sza?sa. by dr~ga scena, w ków. z ogromną sympatią myślę'
Polsce. a me mogę nie myślec o
.
.
.
.
. .
tym że będzie pierwszą. napraw· o balecie. Są w 1nm św1etm ~oliśc1
de się liczyła i miała co zapropo- Chciałbym stworzyć laboratorimn
nować.
debiutów choreografi'cznych w naszym teatrze. aby młodzi artyści
- Objął Pa.n funkcję szalenie z całej Polski mogli tu sprawd:lić
niedemo•kratyczną...
swoje siły Jeśli chodzi o solistów- ...ale chcę ją demokratycznie śpiewąków to trzeba dołożyć starań. aby budować autorvt':!t tych,
- Przejmuje Pan teatr po kilku· sprawować. Nie zamierzam być których talent na to zasługuje.
a.le kierować arty;;tami
miesięc-.i:nym 0>kresie dyskusji, sp<>· artystą,
Znam ich problemy i kompleksy, Chciałbym .,produkować" gwiazdy.
rów I rozliczeń„.
Artyści muszą znajdować ootwierszanuję tych ludzi i rozumiPm ich.
dzenie
swojej
wartości
przede
- .. .i w samym środku sezonu Sądzę. że ta wiedza potrzebna jest wszystkim na macierzystej scenie.
Na razie więc muszę zr·ealh>wać nie mniej. jak muzyczna.
__
to. co zamierzyli sobie moi poprzednicy. I tak 21-22. II. zapo- W~1ą~. czekam, az zacznie
- Co Pan dostał od władz na
wiada się premiera „Fontanny Pl!-n m'!Vff.~C o „trudnej łódzkiej pu• dobry początek i dla zachęty?
Bachczysaraju". 11. IV - prapre· 1 bhcznosm •
miera .,Marii Stuart" Twardo"7>kie·
.
.
go_
23-24.
v.
„Symfonia
- Protestuię przeciwko ulgoweFaustowska" Liszta w choreografii mu stosunkowi do robotniczego
J. Makarowskiego. 27. V. - spek· miasta. Uważam, że współczesny
takl ten rozpocznie „Spotkani:ł ba- robotn·ik, to człowiek, którego ni<)
letowe" Sezqn zakończy '27-28. Vl
.,Trubadur"
o szczegółach tak trudno pozyskać dla si.tuki.
przyszłego sezonu na razie trudno choć Jest. być może, nied0statecznie
mi mówić. albowiem rozpocząłem przygotowany do jej odbioru. Ba,rdopiero rozmowy z reżyserami. chl)reografami
dyrygentami. sceno- dzo bym chciał rozpocząć ogromgrafami Jestem jed.nak pełe'l wia- na a.kcJc upowszechnieniowa Mory. że wraz z całvm zespołem <two- że uda mi się przenieść doświad·
rzvmy teatr ambitny·
czenia PoZnańskiej .,Pro Simfun.i·
ki" Plany mam w tym WZJ!ledzie
- „Każdy dyrektor pr:iychodzi z
wielkimi
planami.
żeby
tylko dość rozległe Zresztą całe lata zajartyści chcieli dae mu szansę" muję się popula.ryzacją muzyki i
to zdanie Jedn~go z byłych dv· nie potrafiłbym zrezygnowa~ z t1'.·
rektorów Teatru Wielkiego. W
czym Pan taką szanse upat.ruje? go typu działań. Chcę aby ich
adresatami byli studenci. młodz.ież
- Przede wszystkim w konsoli- szkOł średnich i oodstawow-,rch.
dacji zespołu. Trzeba ułożyć pra·
- Czy opera to sztuka na miarę
cę tak, aby kaźdy czuł, że ma swoje miejsce w teatrze. Żeby młod.?.i współczesnej wyobraźni?
·nie odnosili wrażenia że są 1ntru.!
Fot.: A. Wacb
- N a całym świecie ta dziedzizam1. zaś starzy mogli zachować
niesłychan ~
- Z całą pewnością będę potrzepoczucie bezpieczeństwa. świado na sztuki przeżywa
rozkwit. Kiedyś sam patrzyłem na bował pomocy. Alarmująca je1;t
mość przebytej drogi zawod;,Wc'J.
Profesja artysty jest tyle wsµau1a- nią. jak na nieboszezkę. którą 'lai- zwłaszcza sprawa budowy maga- ·
ła, co tragiczna przez swą Krótko- wyże.i można ekshumować . Ale la· zynów . Teatr operowy musi mieć
m . in.
z Wodiczką, w repertuarze 30-40 pozycji. Musi
trwałość. Kontakt z publicz.uością ta pracy.
mnie
rozumieć
se11s więc przeehowywać swoje bardzo
jest tym. co bezwzględnie eliminu- nauczyły
istnienia
opery.
je wszystkich, którzy nie są w
kosztowne dekoracje. Tymczastm
stanie podołać zadaniu Nie znaczy
siekiera, a nie magazY"n, załatwia
Nie
sP01Sób
uwolnić
się
od
py·
to jednak. ie ktokolwiek ma prasprawę przechowvwania
tego. co
wo przekreślać dorobek artysty. tania, co zaproponuje Pan widzom? nie PoWinno zniknąć, a nawet ul<.~
Ja chciałbym służyć pomo:ą w
uszkodzeniu. Tak jak teatr mu-;i
- Znaczny
wpłyW na przyszły mleć prawo do ryzyka, musi też
tworzeniu takiego dorobku zapewnić pers.pektywę sukcesu To jest repertuar będą miały m . in. nai· mieć prawo do gromadzenia dorobjedyna szansa bytu. Zależy mi na bliższe światowe rocznice zwi11za· ku Inaczej zostaje 12 J)OZycji 1e·
pertuarowych z „Baronem
~y
jednostkowych sukcesach, by z
nich uczynić sukces wspólny teatru. ne z osobami Bartoka, Szymanow- gańskim" włącznie Taki sta.n jest
s.kiego, . SJ.rawińs.ldęgo„ Ta.nsmana n!~ dq l?rz.viecia i trzeba to zmie- Co zdecydowało, ie przyjął Planv wiążą się także z powst.a· mc
I
Pan tę funkcję? Wspomnę. ii 26
Z łtl1dzt.aj!lrni -l2d_&tabttlzację kil·
lat temu. gdy rodzila się łódzka niem op~ry kameralnej, która nie ~rowq
I buln!J rozkwit Teatru Wielpomagałaby
w
rozwoju kiego Wita-ny to Łodzt 1vvpróbowaopera, właśnie Pan miał zostać jej tylko
dyrektorem. Skąd więc dzidejsza warsztatowym artystów, ale takz;; nego org'lnlzatnra ~t/Cla muzvcznego.
decyzja?
Deb!utow111 '" 1947 roku. koncertuj11c
mogłab:v obsłużyć miasta dawnego
w obecnym kt1tie Polonta wraz
z
- To jest mój świadom~'. har· województwa łódzkiego. Uważam f1TUpq stude -i!Ó'L' •nśród kt6r11ch by.
cerski wybór. Mieszkam bardLo że w porozumieniu z · filharmonią la W W!!l<'.o>n!·rsfi:n Potem w duecie
fortepianowym
z 1"rancts7ką
wygodnie w Warszawie, mogę mótrzeba by pomyśleć o całych sezo- Leszczyń.•kq. p.·ezentowa! się
na
wić o zawodowej stabilizacji. ale
lódzktej
antenie
radl.owej
Byt też
tych ośrod·
uważam, że mam szanse
jeszcze nach muzycznych
za!ożi;czelem R'ltt'>u Melomanów, mil
czegoś dokonać.
Należę
:lo t1•ch kach.
swój udzhl w po1111tn.„11zacii ?azzu.
którzy muszą działać . Uważam
Ale tia:lwo~"ltejsz•J etnp to przw;oda
przy tym. że dziś każdy z nas 11:i- A jakim zabiegQllll
poddana z muz!iką w!e!'l(!cli scen estrad
t
nien czynić porządek przynajmniej zostanie struktura zespołu Te.ątru telewtzjl „raz dz!c:in.lnaołt !lteracka.
Wspomnę 1etr:l'.'ZP. :!:e .lant.sz r.cr;te!tam. gtlzie to iest możliwe . Oświad Wielkiego?
ta. któru co !'fd?~mi . od dwudziestu
czam że nie są to hasła na PoDl<;C!U
lat. p!.•uJe kOm<m.taru
UO
- Powa'żnych uzupełnień wvma- koncer.tów
kaz Zdewal uowały sie słowa, ale
w Fit11.arrnonl.i mo. na
działanie.
poparte
określoa ymi ga orkiestra. Są braki zwłaszC'za swvm koncie
ta1;ża dz!cnntkarsJc!e
efektami .iest nieustannie 0<>trzeb- w grupie instrumentów smV"ll{O· pubt!kocje w naszej gazecie.
Ponadto trzeba zapewnił
ne Ponadto wróciłem do mojego wyeh.
rodzinn<>f!o mia:'< t n 1 ktf,re~o \l\·V·· muzvkom wo;nńłorare z wieks7S
Rozmawiała: RENATA SAS

w

ności Międzynarodowej .

Już sam tytuł ekspozycji określa bardzo ściśle jej charakter Wynika z niego. że nie ma ona .zamiaru przedstawić nam· luźnej historii rozwoju tej dycypliny sztuki,
a tylko ograniczone jej fragmenty: główne osiągnięc;a
amerykańskich plastyków w latarb siedemdziesiątych.
Udział w imprezie
bierze 42 plastvków młodszego
i średniego pokolenia, reprezentufac:vrh różne indywidualnośri twóreze, a tym samvm
różnorodną
technikę,
tematykę, a przede wszystkim tendenC'je.
Podczas kiedy w latach sześdziesiatvrh preferowano
wielkie. często . wręcz monument~lne formaty obrazów,
nowsi malarze l graficy ameryk::tńscy starają się utrwalić swoje wizje w bardziei zawęfonych ramach. a tym
samym w sposób bardziej lntvmny i skromny, aezkolwiek nie brak tu i dziś jeszcze dzieł o imponujących roz·

I

A. Władigerow - A. Ratuslński, J, Klimanek (w zastępstwie A. Władigerowa) - A.
Ratusiilski. Wł. Kamirski - T. Kerner, Wł.
Karnirskl - A. Ratusińskl. Mafia to jakaś
pod patronatem Gershwina czy co?

to

Powiedziałem, że nie są
utwory dobre
muszę się z tego wytłumaczyć. Aby
nie
było nieporo~umień: nie mam się· za poważ

i

nego melomana dla którego to. co lekkie.
łatwe, jest bezwartościowe .
Cenię zarówno
muzykę poważną jak jazz i muzykę dyskotekową. Każdą jednak za coś innego,
od-

dzielnie. W momencie, gdy jedna zaczyna
udawać drugą,
odczuwam fałsz, tak jak
wtedy gdy piję zsiadłe mleko z kryształo
wego pucharu zamiast z glinianego kubka,
lub widzę psią budę z marmuru kararyjskiego W tych przypadkach treść jest ubrana w zupełnie nie przystające do niej 'szaty_
Przed kilku laty słuchaliśmy wspomnianego
powyżej opracowania
gershwinowskiej pie·
śni dokonanego przez
Władigerowa. Lekki,
prosty temat. którego urode stanowi nag„ść
(zwiewne muśliny byłyby najlepszym jej
podkreśleniem)

został

wtłoczony

w

ciężkie,

neoromantyczne tkaniny dźwiękowe, zniekształcające jego
sylwetkę .
Również
sam
kompozvtor
krojący
nowe odzienie
dla
swych wc,ześniejszych tworów, wyświadcza
im niekiedy niedźwiedzią przysługę. Opracowania - w formie suit orkiestrowych .....
tematów operowych umożliwia ich samodzielne runkcjoriowanie. Często jednak prowadzi do zagubienia specyficznego charakteru tej muzy~i Obserwujemy to właśnie na
przykładzie . suity
z opery „Porgy and
Bess" - zwłaszcza w ujęciu temBtów „I Got
Plenty O'Nuttin" i „Bess, You 11 My Wo-

man Now". Znakomite w wersjach Jazzowych, gdy są wykonywane przez orkiestrę
symfoniczną tracą lekkość l wewnętrzne rozkołysanie. tak istotne dla czarnej
muzyki.
W dodatku filharmonicy. nie mający przecież doświadczenia z tego rodzaju' muzyką,
łatwo wpadają w manierę pseudobigbandową lub kiczowato-hollywoodzką.
Dwa pierwiastki

składające

się

na muzy..
i europejsk:i
nie zawsze są dostateC'znie silnie zsyntetv~o
wane - niekiedy ich połąrzenie jęst sztuczne I powierzrhowne Tę sztu<'zność również wyczuwa się w Suicie_ W n Rapsodii
na fortepian : orkie~tre obserwujemy te2 .nne zjawisko: fragmenty dojrzałe muzycrn ;e
sąsiadują z . pomy~łami nalwnvmi takimi
jak cztery uderzeni~ w heben oowtórzm'e
następnie przez fortepian. W porównaniu
z
kę Gershwina·

amerykański

„Błękitttlł Rapsodią" ten
„poważny", „europejski"

utw6r jest bardziej
Temat:v nie są tak
proste. melodyjne, faktury bardziej zagęsz
czone Niekled.v jednak zauważa się brak
spójności, wewnętrznej logik i kompozycji, a
w końcowym fragmencie powaga przeradza
się w pretensjonalnośl- I pustą rozdętość, r:iżącą tak, Jak pompatyczne
przemówie:iia
pozbawione istotnych treści . Bardziej mi
więc smakuje
prosta 1 bezpretensjonalna
„Błękitna".

.,.Amerykanin w Paryżu" pozbawiony jest
wad. Cechuje go dużo lepsze
wyczucie aparatu orkiestrowego. brak pustych chwytów retorycznych. konsekwentna
narracja i spójność środków muzycznych z
treścią . W tym otworze jak tez w „Błęk't
nej Rapsodii" i Koncercie
fortepianowym
synteza pierwiastków europejskich dokonana
jest w sposób najciekawszy
Są to. moim
zdaniem, utwory godne figurowania w programach koncertowych Ale tylko te trzy ze
spuścizny gershwinowskiej.
powyższych

JACEK SZERSZ:"!:NOWICZ

legalność

NIK bada

'

(Dokończenie ze str. 1)
dowy ró~nego r~aju obiektów ale
także nabywania od państwa domów jedinorodzin,nych i miesMań
w dom~h wielorodrziininych.
Jednostki• NIK skierowaly swą
uwagę w pierwszej kole}ności na
lladania
k<Jlltr<>lno-sprawd:zaiące
przypadków dotyczących osób. kt6re w różnych
dziedzinach · naszego życia goopodarczego i społecz.nego zajmowały lub .:ajmują
kierO<W'Il.iC'Ze stamow.i.ska. Szczególną
uwagę w bada1I1iach prywatnych
inwestycji zwraca się na lega~nośc
pochockenia środków, za.równo materiałowych ja.k i fi.nansowych zu-

j.u.;i; zakończona. Kilkadziesiąt osób
zostało usuniętych z kierowni:zych
stainowisk w zwią?Jku ze stw:erd-zo-

żytych na buQ<>Wę. Chodzi przede
0 za.kup matedałów,
wszystkim
rozliczenia z uspołeczinionymi cl{)olszyny
n.a POSZUKQ.J~ umeblowaneoniu - wleksz11 ilość. Ka- go pokolu z kuchnia
z
rolak Helena. Woł~,rii 10, wygodami w Łodzi. Ofer95-00? . Smardzew.
ty 108" Prasa. Piotrkow147 I( ska !16
SPRZEDA~I

DOM 1ednorodzlnnv. wygody z Ol'\l'Odem Płock, zamienit. na M-3 lub M-4 blo
kl w Łodzi. Oferty „40242"
Prasa Piotrkowska 96
KUPIĘ

domek w rozlicze-

niu
M-4
własnościowe
(Wierzbowa), Tel. 875-28.
40087·R
ZA.:llIENIĘ dz1'1łke 1000 m
przy ul. A loizego 6
na
gamochód. Tel. 56-77-64. po

16.

45508 g

z prawem
zabudow~1
na Julianowie.
Oferty „40305" Prasa. P1otrkuw~ka 96
KUPIĘ

dzlall~e

WYDZIER1:A WIĘ szklarnie
tunel. centre.lne o~rzewa
nJe Starowa Góra. Centralna 1'14
403'ia ~

FU'tRO karakułowe. brą- POSZUKUJĘ
mieszkania.
zowe z norką - spr1edam. 766 ·06 '
167 "
Tel. 53-92·61, PO 16,
------------97 g
KUPIĘ mieszkanie w budownictwie
1e<lnorodzinDWA
płaszcze
damskie nym lub oót domku. Oferty
.,55
g"
Prasa
Pl„trkowskórzLne nowe. dwa !utru
karnk•1lowe czarne sprze- sk~ 96
dam. Narciarslta 10 m. 34.
PlEJ.ĘGNIARKA J)Oszukuje
40499 " nlekrępujacego pokoju. o----------------------~ 1 ferty „159" Prasa, PiotrKO:.>.tJcH . nlaszcz ~korzanv
damski
sprzedam. kowska 96
Tel. 53-41„17.
dwa pokoje,
40146 g ŁOD~
lmchnia, 1 ;>lętr-::>, )llokl
kwaterunkowe. telefon zą
DOG niemiecki, szczenie mienle na Podobno w wo.I.
sprzedam. Tel.· 63-02. Piotr- łódrhim.
Tel. 51-92-~8.
ków Tryb.
18 R
40Lt3 I!
MIOD

sprz~dam.

751-n.
40417 R

OBC'OKRA.JOWIEC
pilni<?
M-1 lub M-2.
góry za rok. Oferty •. 40419" Prasa. Piotrkowska as
nos~.ukuie
Płatne z

TAKSOMETR zalegallzowa
:w $Orzedam. Tel. 56-13-23.
SPRZJ<:DAM
kurnik
do
4011.l7 I(
częściowe; odbudowy v;raz
PO'lZUKU.n:; M-2 lub kaz zabudowaniami w oko- KIT pszczell z !'ecpetura. walerki. Płatne za rok z
licach Łod:r.1. Oferty HO g Tel, 53-12-42,
góry. Oferty „40352" PraPrasa. Piotrk-::>wska 9G
40029 Jl; sa. P1otrkowsk;:i 96
WEZMĘ w dzi'!rl:l'lWe pfac
przv.1me na
PO\UDORY
,Barao" 3 m STUDF.NTA
(z dobrym d-::>lazdem)
mleszkanle. Obr. Sbllngtawysokie. .climbUng"
najch«;tnle.1 z małym loka- n.'łjwcześuieisze
du
3:>-·7.
!ront.
średniowy
lem I telefonem.
Oferty.
4<l149 R
„117" Prasa, Piotrkowska sokie. „ Troos" bezhalikowe
(brazvlljskle) - nasiona 20 KUPIĘ M-! lub M-5 w Pa96
.zl o•.rcla wysyła za oobraStan!slaw Polak. Sta- bh'licach. Tel. 15 ·51'-~8
DO!\I Jednorodzinny
za- niem
108 g
l!'.,ienie na M-4 lub odstą ry Wegliniec 59·940 WegU503 p LOKATORSKIE M-3. telepię.
Ofertv .. 35"
Prasa ni'.!c
fon
centrum Warszawy
Pioł.rkow:;ka 96.
KOŻUCH męski sprzedam
zamienie na Wieksze. tele636 Jl; fon
NOWY
dom 1ednorodzin· .660-62.
w Łodzi. Tel 460-02.
nv z du:i:a działką - dziel- BLA'"
116 g
łapki karakułowe
nica
Górna - sprzedam. kanadyjskie
sorzedam. Prze Pl1~N1E posz:.ikuJe ookoju
Ot~rty „40441" Prana. Piotrdz'.1.lni:łna 5G m. 23.
lt1b mieszkania z możliwo
kowska 96.
ścla późnle.1sze!(o odku1>ienla.
Tel. .:rzeczno~clowy
358-L~ godz.
15-1~.
101 I(

KIT J)szczel! oczyszczon:v. .,M'EP. CE.DES 2so·" sorzedam
397117 h lub
~1-~7-~7.
zamienie 373-~6.
po
KOŻUCH d:imski sprzedam. 16 ·
· • t66 ~
79~59,
40132 g .fł~R2;ł: DĄl\ł •. ~a'• .. ,luh
TAK'lOMETlt zalegallzowa- przyjme nropozycie.
Dony sprzedam. tel 499-62
brzvńska 24 •
45507
g
40074 g
Bt.AM łapki karakułowe -

sprzedam

Tel. 233-44,

POWIĘKSZALNIK

178 ft

-

kolor, ' 1ampe błyskową świa
tłomierz sorzedam. Tel.
51·12-87, PO 19.
40243 p;
SPRZEDA~f

łapki

błam

karakułowe.

74l!-ll4.

po 15.

czarny
Tel.

M-~. 48 m kw. Zarzew zami.:me na wleksze. Tel.
53-93-31
153 ft
POSZUKUJĘ 1U1modzlelne1to
mfettkania lub polto!u. Oferty ..72 g" Prasa. Piotrków~ka

VI> -

PRACt•J,\CA samotna poszukuje mie~zkanla. Oferty
„llf.9"
Pras11. Piotrkowska
ODSTAPlĘ
notarialnie 96
wkład na ,Fiat:i 125" (1n81).
Oferty „4~315" Pr'lsa. Piotr DWA poko1e. kuchnia blokawska US
ki - zam\enle na trzy oddzielne mieszkgnia ~ inne
„ŁADĘ 1500 S" (1977)
oropozvcie. Snorna 89 A spr~edarn
Mazowiecka
16 7 godz. 17-19.
157 g
m 12 PO Ul.
4036~ I'( .
M-6
Widzew-Wschód
zaODSTAPlĘ wklad na ' „Polon<?za"
odbiór · natych- mienie na dwa mnieisze.
miast. Oferty „40261" Pra- Oferty ,95" Pras;;, Piotrkowsk,1 96.
sa Piotrkowska M

40130 g

„SYRENE;-Bosto" (3 Jata)
w dobrvm st:inie sprzedam
łapki karakułowe
BŁA\ł
sorzedatn.
Tel. lub zamienle na „Fiata·
czarne
do
40125 g !IIR" lub podobny (1
53-0~ -50.
2,5 lat). Tel. 88f-17. godz.
9-20
16 g
SPRZF:DA~t nowy damski
kożuch. obrac~kl ?.łote
i
„FT
J\ TA 125J>" (1969). piec
siano. tel. 16-38·82
„J:'iwor"
40247 g kuchenny
149
sorzPdam.
Janosika
EF, g<'.ldz. 17-19.
APARAT
, .c~non"
40445
I(
o);>lcktyw ZOO-M 35-70
SQrzedam.
01ertv ..'!0255"
,WARSZAWĘ Combi" Prasa. Piotrlcowska 96
Sprzedam. Tel. 234-30 godz.
WCIZEK spacerowy zagra- 12-19.
40ł44 g
niczny - kupię. Telefon
tNTERAUTO
kupno.
5~-n-3o.
40477 i;t
spr''ed"ż samochodów. Tel.
STĘBNOWKĘ pr7.emyslową 617-19 (9-17).
39158 g
•. Pfaff"
•nrzedam.
Tel.
892-~3.
.
40420 " PRZEI•Nll\ szvbe orzyciern
SP'RZF.l'>AM ze3t,nv wvno- nlon.1 do .FiatP 126"'
czynkowy „Liza '' rozkła k•mie, Ofertv „40447" PraPintrkowsk~
96.
danv kożuch mesle! uży sa
w;;ny. ""icl 2 m. 6:
SPRZEDJ\'VI
k~roserie
,Fia
40344 i!
ta 121io". tel. 5~·31-88
40233
Jl.
KOPIAI<KE niemieck~. sUi1
ty\•; do .. Mentnrau kunie.
POt>ZUKUJĘ
Jlaraż11
w
re•
Ofe~ty .'l0331" Pr'lS:l, Pio~
ioni2 ulk Tatrzańska
kowska 96
Przvbvs:„?wskief!O.
tel
!i3·9'l-35.
DO 16,
KUI'lll obreblqrkę - dzier
~arke do dyw;mów.
Tel. „A tr'OJ 100" sorzedam lub
885 ·31.
40317 Jl.
zamienie na nowy polski
Knżuch męski u>.ywanv SPRZEDA. f ko>.t cll rlam- sprz„d:im.
T..,l.
53-38-44.
ski, Mcrchlews1<ie~o 71 m · n~ rn.
8 PO 13 bi. 322.
40:174 li;
KOŻUCH
dalT'Skl
3/1
•...,ł.i'ki sprzedam . Ga2arina 31 d ni. 60.
156 ~

2-pokoiowego
mies1kania
Oferty
„85"
Prasa. Piotrkowsk11 96.
Mt.ODE m;i?żenstwo. człon
kowie soółd?.1elnl poszukuje Pilnie mieszkania
lub
ookoju. Tel. irrzecznościo
wv 745-70 1!:> 15 prosić nana Witc~aka.
2~ Jl.
TRZVPOKO.TO\Vl;,
80 m,
CO telefon. centrum
budnwnlctwo mledzvwoicn
ne
zamien.ie na dwa
mieszkania.
Otertv
1"
Prasa Piotrkowska 96
NOWOCZESNY oswilon 5~
m. kw. w Osiedlu
Zl(ierska· Stefana nadający
sie
na knżda dz:ałalność handlowa badf uslul(owa
~pl'zed.1m
lt:b wydzlerża
wlc Powa:l:ne ofertv 115 g
Pre•a Piotrkowska 96
T,OltAL 25 m na cicha nra
na Balutncłl
do
wvna'eclB.
O!ertv
H2 g
Prasa . Piotrkowska 96

~owm<:

ZA '.\HENIĘ mnie mi,gszlrnnie Otwo~k-Sródhorow k.
War~za~
na k'1walerke
ł:,ór17.
lub okolice.
tel.
ro~

'a

10; f!

• ••

MATEMATYK.\ fizvka 374-62 Malin.owscv.
4Q472 Jl;

MIE!'>ZKANIA lub nokoju
SPRZEDAM dute biurko o-, ooszuku1e m~l~eństwo. rz2CflO"..l/e
strJlik ckra'l:łv. Cllonkc-wie soółdzielni Tel.
s1-01-ija oo 16.
!el. 739-60
150 g
40253 g

Ol!·~OtJiA PRACY

POSZUKUJĘ

D·OKTOR'SKl·EJ

t>ztekan I Rada "'ydziału Włókienniczego Politech·
n!kl łMzkiej podają do wiadomości że dnia 22 styczr"· ""' • n Pnd7 1~.J!i w soli 1<.infPre'1c-'·1np• Politechn'k' J.6·1zk\ej, Gmach Chemii, l p„ ul żerom
s\<iet'r> 11~ o<lbEo'dzle <ię publiczna obrona pracy dok·
torskle' '""r inż. Blandyny uznań!kle,i'-Kott na temat· ""~' „;,aeyjnn-t~rhnlc7ne ia!!,ad<lienla racjonat,zacj! """"'""'Jarki surowcnwej w orzemyśle włókien
niczym fo'\P onvkladzie 0 rzemysłu bawełni?rsklego)".
Promntor: dQC. dr n. ek. Henryk Gralak - Politechnika t,ódzka.
Praca · i!olttorska wra, z recenzj2mi wyłożona jest
do wglądu w crzyt~m Biblioteki Głównej Politechniki
J>.,ódr.kii~j.
9-k

MATEMJ\T1łKA 51-74-10
Pltt8kOW~kl.

m<:r

-

39688 g

l'ltATEl\IATYKA Tel. 852-85
Balcerek
39971 i!;
Nlt.l\flECKIEGO udziela mgr Mlnkner 325-30
39014 f!

KALETNIKA
zatrudnie.
Scrzedam zgr•ewarke 2000
\V T~. 275 !12.
40450 g
FRYZ.JERKĘ damska
zatrudnle. Wieckowslde~o ~7.
~el. 36a-69.
40480 1t

ZATRt10NlF, Wykwallfiko·
wane krawcowe. szwaczki.
789·18,
75 I(

Mt.ODE mnłtenstwo.
po·
sl;ida 1ąc~ lok-il, przv.imie
nn:1ce :... inne prooozvcje.
Oferty „143" Pr asa, Piotrk:>w~ka

06.

ZA.TRUDNIĘ
ręczne. 826-08.

ZATRUDN!Ę

dziewiarki
151 g
chałupniczo

wydaJneJ(o spodniarza-ke z
przemysłowa
i
ove1lockiem. Oferty .. 40393"
Pprsa. Piotrkowska 96.
maszyr,ą

POTRZEBNA szwaczka do
szycia koszul. tel. 490-53.
40355 lt
WOKALJSTA bluesowy do
zespołu
ootrzebnv.
tel.
51-70-42. 51-06-20.
40373 g
ZATRUDNIĘ zdolna szwaczke i emt:rytke do szvcis
konfekcji.
Tel.
51-9~·37.
'OO 21,
40418 1t

stawcami i wy.konawcami robót;
badainia obejmują też sprawy zwią
zane z nabyciem działek budowlanych, zezwolenie.mi
na budowę.
doprowadzeniem na koszt pańs~wa
instaJacji energetyazinych i
wodinych. Sprawdzeniu podlega także
wywiązywamie się prywatiny~!l inwestor6w z obowiąz.kl\l ui~r.czania
podatk6w i opłat od poolada.n ych
nieruchomości i in.nych z.obowiązeń
fina.ru;owych wobec p:u\stwa.
Obecnie znajduje się w b'lda!l1iu
pon;id 400 'ta.kich spraw, dotyczą-,
cych 1 JOO osób. Część z nich zost~ła

I

7 I!

OPIEKUNKI
do małego
dziecka w l(odz. 11--13 pllnie ooszuku.le. Mabchowsklcgo 44. Tel. 854-31.
POTRZEBNA
kulturalna
pani do opieki nad 2-letnim dzieckiem. Lniana 14
m. 28. PO 18,
154 I!

Kryzys
P

pomoc do
półtoraroczn<!j
dziewczynki 4 rszv w tygodniu. Tel.
53-80-61
40411 g
KULTURALN~

poprowadzi dom solidnej rodzinv
w godz. 10-15. Znajomość
dobrr,go gotowania. Oferty „40115" . Pr'lsa. Piotrkr:iwstc„ 96.

nym naruszen·iem przez nie przepisów praw.a i n<>rm społP.cz.rivch.
Większość 1101Stała zollligowa.:ia do
uregulowania na.leiiności wobec iakładów pracy, przedsiębiorstw bud<YWlanych i skarbu państwa. Kilkad.ziesiąt spraw prze<kaza•no organorn ścigania w celu wszctęda 1.>0stęp<>Wa•nfa karnego.
Badamia w od.niesieniu clo domków letni&k<>wych ujawniają szeroki zakres samowoli budowlanej.
W niektórych kontrolowanych :egion.ach tzw. dziikie b:.idownictwo
sięga połowy wybudowa.nych obi('k
tów. W wie1u przypadkach
buctow.nictwo to koliduje z -niejscowyroi planami
za.e;ospodawwJinia
przestrzennego ':lądź też przepisami o ochronie gruntów rolnych i
leśnych. Część z wybudowanych
ok. ·45 tys. domk6w letniskowych
znacznie przeklr:'acza
roz,miaramL
konstrukcją i wyposażeniem
potrze by zwiąrza.ne z ich rekreac''l. ną
'
fumkcją. Powaimym p.roblemem ;est
budowa tych obi~k\ćw bez wvmagi:.nych zezwoleń.
Ppza czerpa.niem nienależny-eh korzyści z uszczerbkiem dla in-1
bresu społecznego i p ańst"'a -

eur~pejskiego

Przegrana Polaków zNRD
W
drugim
dniu
rozirrywanel(O
w Moskwie turnieju oi!k~rzv recznych o Puch:ir Bałtyku. reprezentacja Polski sootkała sie z zesootern
mistrzów ollmpi IS!tlch - NRD. Zwyciężyli Piłk~ne NRD 24.20 (12:9)
W drugim meczu tej grupy, Dania
zwyciętyła
zespół
1unlorów ZSRR
24:21 (10:10). Ndtomhst w grupie „A"
reprezentac.ia ZSHH wygrała z RFN
22: 13 (Ll '3).
W meczu Polska NRD. Jut oo
kilku pierwszych minutach rvwale
Polaków ob.1eli »towadzenie 6:1 Na.
si reprezentanci zmob\lizowall sit;
.ierlnak i zwH:ksL.aiac tempo gry.

POSZUKUJĘ opiekunki do stopniQ:aĄ1 0 zrnnieiszall nielto1·zvstna
pocr0cznego dziecka.
tel. różnic.Il.
?9lscy ·t· oił~_arzi: _,i; gr3l!
201-28,
403119 I[ ?nacznie leoi'!> ni ooor.!eclnin\o dnia
z Dut1ceyk•!Jli. ale clężk"> im by,t,o
KtiLTURALN1\ oania za• sforsować "zarówno ~wletn,1- obrnne
trudn!t: 1akc,, pomoc do rywali jak ! doskonalei.:o bramką
dzi'!cJta, dzielnica Bałuty. rza. :Schmidta
W końcowvch mlnutncl1. gra1acy
przv parku Promienistych.
Oferty . .40307" t>r:is:i, PIO• bardziej k~~sekwentnle oilknrze l'.l."RD
realizowali i nowodzeniei:n
swoje
trkcwsk.1 96.
plany 1 zao·ewnlli solile zasłutone
OPlEKUNKA do dZlt!Cka zwyciestwo.
potrzebn'l natychmiast, Widzew-Wschód.
ul. Czerni·
ka 15--1.
40315 g
POTRZEBNA

Komunikat „Totka"
EXPRESS LOTE\K
3, 13, 18, 36, 38
MAŁY LOTEK
I

l, OSOWANIE

1, 16, 20, 28, 30
U

LOSOWANIE'

2, 23. 25, 26, 30

wyższym

rodowych

futbolu

poziomie renrezent:icU na-

przeżywa
Alarmujący

trudności.

spadek l!Czbv widzów

wiąże się z o~ó!na r2c<'s l'I gosoodarczą twier<l:..i Banl;(ertcr - ale. 1e~li do tego dodan1y inne niekorzystne

czynniki
nieatrakcvlJlY futbol.
z niewielką llościa brame!t, przepla·
canie !(Wiazd ' I nicrenlistyczne sumy
transferowe oraz wzrasta !ace koszty.
ponoszone oue~ widzów chcacych
oglądać mecze. ti::>dc~M . gdy w tv~
samym czas,e ogóln" \)Ozlom gry
wcale sie :1ie oodnoRi - wowczns
kryzys. rysu.i:,cy sie nrzeu futbolem.
nie 'jest nieąu?dzhn!~''·
Sekretarz. izcmeralnv UEFA dość
surowo ocen\! grnc:t
o~ranlcza·
nych taktyc>:nym :.::irrnnem bezpieczeństwa. nie m'.'. jacych
możliwości
rozwoju swe.I indywi<!ualności,
a
otrzymujących rosnare
z roku na
rok pobory,
„Ki!Jice musz4 być zachecani do
powrotu na ~tadiony - olsze dalej
funkcjonariusz Uł:ł"A. - .Je~li to konieczne. musimy drastycznie ogr-aniczyć .. oorcje" transmitowaneg'.1 futbolu, czy to trnnsml,jl na żywo. czv
też jako atrakc 1i w orogramach telewizvinych '.
Dodai także. te warunki op.Jadania
i:;i!kl no7.nei na stadionach powinnv
ulec ooorawie.

437

KO~C.

Po u<ianych spctlrnniach, roze~ra
nych o mistrzostwo ekstraklasy po
(wygrane z
na lodow!Bkach przP.ciwników),
sympatyków
hokeja czekają kole}ne et1focje.
W olątek
l w ndedz!elę
zespół
ŁKS zm•erzy sle
w mistrzowskich
pojedynkach na lodowej taf'H 16dzk;ego Pałacu Sportowego.
Podooleczn.I trenerów J. Stuchlika I R.
Filipiaka wyjątkowo starannie przyg·otO'Wują się do konfrontacji z drużyną nowotarskich „Szarotek". Zdając soble sprawę.
te na w~down:
Hali Sportowej
pr-zy ul. Worcella
zjawl sie komplet publlczności, ło·
dzianie chcą
sle zaprezentować w
tym meczu z jak najeps-zej stro·ny.
Spotkanie rozpocznie się o gOdz. J8.
Również nled-zlelny mecz z kato·
wicl<im Balldonem odbędzie się na
łódzkim lodowisku, pocz11tek o godz.

miesięcznej
przerwiie
Legią i Budowlanymi

17.

BANDEROLI 7501.
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Erwina Ryś-Ferens była najlepoanczenlstk'I zako1'lczonego w
Innsbrucku. 'lruglego mityngu, w ramach .,Turnit;!jU Trzech Torów"

Po

zwycięstwach na 500 i 1.000 m. wczoraj Polka ~a.1-:ła drugie miejsca
w biegu na J,SQO m. Wvi;rala ten
wyścig M. Enkc (NRD) mistrzyni
r:JiQJ-nljsk'l na 500 m.
:łf. W kolejnym
meczu „Mundia!itto" HolnnJla zremisowała z W!ocnami 1:1 11:1), Bramka dla Holandll
- Peters. a <1ls Włoch - Ancelottt.
Piłkarze Brazylii oolrnnali drużyne
RFN 2:1
'łf W Enschede odbył sie czwartv.
towarzyski mecz w h::ike.lu na Jodzie
:n!ędzy
reprezentnc.1nmi
Holandii
i ZSR~. Czw~rte zwyc1estw? odnio~·?a
drużyna
radziecka. ty1n razen1
8:0. Pvorzedn!t' sootkania mistrzowie
&wia,ta wyi;:ral!: U:O, 10·2 I 7:0.
'łf B. Bor~ wygrd turniej tenisowy w B0!011U. W finale Borg zwyciężył
Argent;yńciyk.1 J, L. Clerca
6:7, 7:5. 7:6.
'łf Pismo „Neuc, Fu>sballl/Joche" sn<>rządziło llste rankingow<1 reorezentac.11 piłkarskich z krajów europejskich. uw.<'l;l<~oniajac rezultnty. osią
gniete w 19M r. CztP.rv c~olowe lokatv w ranktni.;u zostnlv przvzn:ir.e
RFN i;rzed Belgla. CSRS i Włocha
mi. W drug\pj !'lru:>iP znnla::'.!V s!P.:
ZSRR
Ą.ustri.1,
Walia • :Francja,
Anglia. Polska i NP.U.

lat 20,

w

ktorych \'. eźmie udział
polska.
Pol<>CY wystąpią w grupie II wraz
z
hokeist:iml
Norwegii,
Francji
i W!ocłl iw gruole 1 l(ra1ą: szwa1•
caria. HoJ:mdia, Dania 1 Jugosław1;;l,
Zwycięzca mistrzostw
awan~u.le
do
grupy .. A" 1 -zajmie rnle.isce zdegr;irlowanych na MS ~rupy .. A'' hokeistów Austrll.
także drużyna

Informujemy
Ogn.Lsko TKKF ,,CZERWONY RYNEK" zapras-za m1eszkańc6w tego
osiedla na zajęcda z piłki s~tkoweJ
(mi;:tczytn1 oraz
kobiety) oraz na
ćwlczenla karate.
Szczegółowe Informacje
I zapł•„
codziennie. (z wyJą,tkdem sobót) w
godz, 17,30-19 w Radzie Osiedla przy
ul. Kasowej I.

*

• • •
Nato.·rHast Ognisko „RELAKS" dysponuje Jeszcze wolnymi mJejscaml
na zajęciach prowadzonycb na ply•
walni Ul LO Odbywają się ooe w
piątki od godz. 21.
Zaplsy na pół godziny !)t'Zed rozJ)OCZęclem zajęć . Niezbędne aktualne zaśwladcz<)nie lekarskie.

~

AK'rt·ALNIE
potrtebna
krawcowa ol"Jlz rencistka
wvkluczone
Makowa 14.
264 g

15 I.UB 16 grudnia ub r.
zgubion.J zegarek niklowan v z oamlatkow.i srebrna
br1nsoleta
orzeplat:ma
KUCHARZ - kucharka Wy sr2brnym
łańcuszkiem
z
kwalifikowana ocmoc
cło
medaltkiem Bransoleta ta
kuchni. kelnerlrn - ketner ~t:i110'.H oamlatke rod7lnna.
ootrzebni
IMnżUwość 1aT;,I 141-66, do 15. po 17
mie~z'<:mia).
Tel.
ł39-6:l
761-211 lub 749-67.
·
godz. 8-10 (111--21).
40372 e;
420 ~

Chałupnictwc

POTRZEilNY szewc repe- ZGUtilONO za~wladczen!e
rator - koniecznie eme- o uinanlu za speclaliste
ryt.
rencista. Tel. 263-61 nr 32ti9. wydane przez WyKLINIKA OBUWIA. Gdo1\- dział Zdrowia PRN m.
f>l<A 25
697 J?. Łódź na na"wiskr) Andrzej
Elchelkraut.
401~1 g

ONIA 24 l(fUdRia w tramwa.1u linii 20 lub 41 :r.ttul)iłem p'.1rtmonetke z wi(fkRza suma oienied:r.v Uczclwe~o znalazce prosze serdeczmf: o zwr0t za wynagrodztniem. Łódź. Wvścl·
gowa 28, Pasternak.
.
40151 fl.

SKRADZIONO „syrene 105
L" LDL 3802 (kQ:lć słonio
wa), Tel 53-24-20. wew. 289.
;!Od7-. 7.15-1~ 15,
40 g
ZGLBIONO prawy drążek
steru do .Peugeota 504".
Zwrr,t, ewentualnie sprzedaż
za wyn'l~rodzeniem.
Tel, ~Dl-35 godz 10-17,
90 "

UCZENNICA zgubiła to- ZGINĘŁA 2 stycznia 6-mierebke skórzan;i z doku- sleczna suka. ruda. cockertnentami oraz oienledzmi. Spaniel - okol!ce Retklnla
które nie były 1ej włas - Zagrodniki. Odprowadzic
ności„.
Znal'lzca proszonv za wynairrodzeniem. Thaelm•mna 19 m. 4, tel. 56-83-69
o zwt ot Tel. 56-'69-62.
40086 J?.

199 g

UNIEWAŻNIA sle zaświad
CLenie nr 1434 z dnia 6. l!T.
1001 r„ wydane na nazwisk·~ Banaszkiewicz Halina
orzez Prezydium Rady NaW ARTUROWKU 25 l(rud- rodowei m r,odzl. uzna!'la
soecjallste
druitiego
nia orzybląkał sie czarnv 'za
pudel. Wia!:l::imo~ć: .rara- sto:m!a w za!,resle ftvzioł0262 g
cza 55a m. 65,
40311 g pedia trll.

ALOJZY Z:uebski ?~ubił
legltymac.ie służbową
nr
wydana orzez WSNJO.
40364 fl.

23ą12.

prywatnych
u·zasadn.i<Jlle
uprzywilejowa.nie niektóryd1 osób
w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. M. i.n. budowa..Tlo dla
nich np. ze środków państwowych
komfortowe i o wiele za diuże ruiesz.kani.a, nierzadko w postaci domków 1ednorodz.i.nnych. W
wynik.a
kontroli podjęto dz.iała•nia na r.tecz
odzyska.nia tych domów i mieszkań. Dotyczy to dotychczas
ok.
200 mieszkań w kilku większych
aglomeracjach.
·
Każde nairusrzeaiie norm
w
pr.a nych i społec:miych w dzied<Ginie
prywa~nego budownktw.a.
litóre
wywołuje uzasadniooy protest opinii społeczmej powin:io byc co
podk1•eślają przed5tawiciele
NIK
- zbadame l odpowiedinio potTaktowane. Nierzbęd.ina jest je~kietk
tych przedsięwzięciach
roz\vaga.
Nie można bowiem zapomin:;.ć, iż
budownictwo jed.norodzin.ne, realizowane oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami, speŁnia wa
żną i społecznie pożyteczną rolę w
rozwiązywaniu kwestii miesz!<a.nior
wej, a względy ekonomiC'l.Jle i społeczme i;>rzemawi~ią za ~y.m. a~y
gs~waprr~~.d~a~unki s~rzyJ'.1~~.e Je1 0
emu r Z.WOJ • i.
· (PAP)

ZPodhalem i Baifdooem na łódzkim łodzie

Przy okazji Informujemy kibiców
hoke.Ja. te w związku z przejęciem
organizacji plerw•zollgowycb spot·
W zakł:idach Dużel'(•) Lot~a z dnia
kań przez gospodarza Hali Sporto·
wej n.le będą honorow:inl!
stycz!lia 1981 roku stwierdzono
kartv
LOSOWANTE I : 55 rozw: z 5 traf. wolnego wstępu wydane przez ŁKS.
P0.3ZUĄU.JĘ opiekunki do
31.000 zł. 4.044 rozw. t 4 trnf. W tvm samym terminie. co senioroco:nq~o
d?.iecka.
A.lej;.i 42~ zt. 87.127 rozw. z 3 traf. - 28 zł. rzy. w rni~trzostwach świata startoMickiewic.:a 19 m. 61. tel.
LOSOWANIE U: 2 rozw. z 6 traf. wać będą także młodzi nasi hokeiści.
897-06
40496 g - 776.877 zł. 123 rozw.
W Strassbur!!:u w dniach 23-~9 marz 5 traf.
ca roze~rane :rnstRną mlstr?ostwa
16.500
3.168 rozw. z 4 traf. MASZYNOPISANiE
tel. 817 71 zł.
51.505 rozw z 3 traf. - RO 7.ł. swiata gruov
„B"
Juniorów do
51-46-19 - Morzyńska.
PIF.J.flGNIJ\RKA
zaopiekuje ~ie dziecltiem u siebie w d"mu. Wilcza 11-29.
40145 g

I przy
budowie domów
stwierdzono ta.kie nie

EGa.j:IC#ł:miil!aa•laii

iłk:i nożna stoi w obliczu kryzysu, l'tórego onyczvnnmi sa:
nleoitrak,·~-.lna itra. orzeplaca•
nie i:wlazd. nierealistyczne sull1J• transfcró.v I zbyt duża initerenPRZY.IMĘ '
do
pracy w cja telewizji - stw!o;?rdzlł ostatnio
o;{rodnictwie renciste lub sekretarz l(enenlnv EuropeJsltie.I FeemerYta . Przybyszewskie• deracii Piłki Nożnej - Hans Bangei ter.
go 130, tel. 417-55.
40138 Il
W grudniowym wydaniu biuletynu
UEFA stwlerdz:ł on. że Jkzba ouDZIEWJARKĘ·rza
oraz t:liczno~ci na m•?Czach rozgrywek
uczt?nnlce w W/W zawodzie UEFA w ostatnim sezonie wzrosła
zatrudnle
zaraz.
1:.óclź, o 7 proc„ ale oiłka nożna na na iWlośl'lrska 20/22 m. 110.
263 g

PO'I'RZEBN A
pomoc
do
3-letniego :lzlecka 4 razy
w
tygodniu.
Traktorowa i12c· m. 43. blok 211.

budowy

UNIWERSYTET
Lódzkl FOTOGRAF poszukuje mou:1''.!W<:żuis zagubioną legi.
del(!k do wspólpracv artytymuc1e słut:bową pracow„ styc7ne 1. Fotoofertv .. 170"
nlcz<. nr 910/73, wydana Pra~a. Piotrkowska 96.
14 ll"tooada 1978 roku na
n~zwH:ko Ku•ińsld Marek.
BL~CffARSTWO
noiazdo-'
40246 g we
Zauvcki. Łód~. Czati,uv 71 (dojazd ut. Fran·
IZBA Rzemie~lnicza w Lo- c1szk:i). Naprawy przypaddzi uni-:?W<iżnia zagubione. k,we i r ·: ?monty - ltrótkie
dyoiom mistrzowski. legit. terminy.
402a5 Jl.
mlstrzowslt:-1 na nazwisko
wspolnika
z
Markiewicz - M:<irk'1 Rv- Pa7.Y JMĘ
szard.
66 g wtryskarką lub gotówka.
Sprzed.im uolietylen. KsaKIEROWCA „Fiata 126" we•ćw. ul Szeroka 11.
40084 g
kt'.lrv dni:i 1 stycznia wiózł
m'lle do Zgier,a. pros~ony
o skontaktowanie, 336-56
UDZIJ\ LOW CA do szkier•
121 g ni b.-z wsoółpracv prz:vjme. uterty „144" Prasa.
Pl>SIADA~t samochód. go- Piotrkowska 96.
tówke
pr1.vst;ipie do
spółK.i
aie•1cv.inej
lub TAPETOWANIE, malowainne~. Oferty „146" Prasa,
ni'?.
Biesielticrski.
tel.
,Piotrkowsl{a 96
293-1:<
40400 ~
pOSlADA:ll ,Żuka". wolny DYWANY. wvkładzinv
::zas. oc'zo?kuje oropo:.ycji. oranie w domu klienta
Tel. 51-39-29.
40391 g Inst:vtucJe na rachunek.
- - - - - - - - - - - - - - - - - ' Tectaw, tel. 56-37-57,
40382 "
POSIADAM .:żuka". wolnv
cz11s. Oferty .. 40376" Prasa, OZDOBNE
wyciszanie
Piotrkowsk11 96.
drzwi. Wysoka l'lkOść. ZaPOSIADAM
wolny czas. myslowski tel. 53-10-97
40143 g
~amochód osobowv „Wartburg 353 W" - oczeku1~ TELEl\'IZORY naorawiam.
or:)p>.)zyc11. Oferty .. 40361
40123 g
1a~o-9 2 Bejn:'irek.
Prasa. Piotrkowska 96.
1
I TV-°""otow!e Ro-sla,k. tP.I
KURNIK na hodowle kur I 53-28-67
402129 g
niosek na umowie kon- I ----------------triktacy.1nel wydzierżawie TAPETOWANIE, malorwalub urzv1me hodowce do n.le m!.eszkań Wal,kow1'ka,
spól1tl. Wladomo§ć: Toma- al. KośctuS'.llki
58 31,
szów M3z., ul. Dobra 14.
tel. 219-83, 767-&6.
493 p
4011'6 g

I

NAPRAWA
sam.ochod6w,
regeneracja układów
hamulco-wych - królJkle terml:ny. Tu.ry>StyC2llla 18. De.rk-owSlki,
4W&4 g
ROZRUSZNIKI, za,prony na.prawy. ślą•<lka aa. Kc>zak.lewl<:z.
3S963 g
CYKLINOWANIE, lakierowa•n1e PSl!"ki-etów. O!C:Mk.
53..53-55, 53.-66-:ll.
37'i'!ll g

MALOWANIE,
ta.petcrwanle. 51-39-32. Ja.n-oc-.ti.
SPRZĄTANIE wnętrz, pra-

nie
dywain6w,
naprawa
dorobnego sprzętu domowego, z.aikładanle
zamków.
264.43. M'.dguł.a.
43 g

PRANIE dyw:JJnów,
wykladll:l.n osobom
prywatnym, lnstytucjom _maszyną RFN WY'.t!:onuję w.::b
ko, solldrn.t.e.
Przyoylska,
tel. 53-68-20,
40079 g

BIURO
Matrym()nd.aline
,Piast"
114-300
Lębork,
skrytka poc2'towa 22 - poleca usługi
!92 p
ATRAKCYJNE oferty
w
Biurze
M;itrvrnonlnlu:vm
„Rom(!>()" Łódź tl, s<krytka 212.
40Z30 g
SZCZF,St.TWE m11lżeństwa
n:<i.! szvhcie.1 lrniarzv Prv.
watne Biur Matrymoni:>lne
„ Venus" K'1szal1n, Czarnieckiego 7. Ofert:v orzesylam v błvska wlcznie.
SQS 1'

DZIENNIK ŁODZIU nr 8 (9757) 1

CZWARTEK., I STYCZNIA

PROGRAM I
9.00 Cztery pory roku. 11.40 Tu ra-

Trubadur naszych czasów
iW!atowa
poświęca wiele
miejsc.i
tra:1tcinle
zmariemu
c:icbeattesowt Johnowi Lennonowi
nazywajqc go jednym z największych
twórców t wykt>nawców muzyki pop,
organizatorem zespołu,
któr-1} zapoczqtkowat er.; „swtnglng sl.Xtles".
Dzienniki brytyjskie podkreśtajq, te
Od ukazania się w 1964 r. pierwszego albumi. z nagraniami utworów
Lennona t Paula McCartne'la, „Chtopcy z Liverpoolu" stall się czatowym
zespotem tej mu::yki ..ia świecie, z11ś
piosenki spó!kt Lennnn - McCartnet1
śpiewane będq jeszcze tu następnym
ttulectu .
Beatlest nie tylko nada:t nowe abttcze n>.uzyce minionych zo lat, ate
wylansowatt równ~et nowy styl tycia, ubranta uczesania, a nawet mówienia, przycz!Jnlajqc stę do ukształ
towania stylu catej generacji lat

I Prasa.

Iza.bela. Troja.nowska

urzędnicy

Kosztowni
„Urzędnikom niemieckim wiedzie
się dobrze: n.ie można ich zwalniać, ich pobory rosną automatycznie. są coraz liczniejsi" Tygodnik ,Stern" podaje, że· państwu
służy obecnie 4,4 mln urzędników .
co w roku bieżącym kosztowało 187

Męska

„siostra"

Brytyjczyk KevLn Rawliings ukol!
szkołę pielęgniarską ze
spe·
cjalnością opieki nad dziećmi I «>stał
zatrudniony w szpitalu
w
Deffordshire W gronie 24 koleża
nek, z którymi przyszło mu pr!lc<>wać. nie czuje się wcale dy,skryminowany, mimo że wykonvwainv
przez niego zawód uchodził dotąd
za wyłącz.nie kobiecy.
czył

Szef kliniki.

oceniając jego pracę powiedział, że Kevin jest doskonały.
świetnie sobie radzi
dziećmi. Pierwsza na Wyśpach Bry-

z

męska „siostra"
wywołuje sensację.

tyjskiC'h

do dzieci,

sześć

razy więcej
niż
wyniosły tegorOC'Lne obroty „ Volkswagena". Federacja
wydaje
na
utrzymanie personelu państwowe
go co trzecią markę. natomiast kra·
ie federalne co drugą. Liczba ,sług
państwa" stale wzrasta: np. w 19f!O
roku 1,5 mln rolników było obsłu·
giwanych przez 2 507 urzędników
w mi.nisterstwach I UT'Zędach. na·
tomiast dzisiaj 550 000 chłopów f)Q•
trzebuje na swoją obsługę
4 400
osób W 1966 r. w Urzędzie Kanclerskim było zatrudnionych
113
urzędników, a obecnie 270.
Tygodnik pisze. że - ten .„raj" dla
personelu państwowego nie
1-'0wstałbv. gdyby
nie
członkowie
Bundestagu. z których oołowa jest
zatrudniona w służbie publicznej
Niektórzy deputowani z SPD domagaią sie
obniżenia
wydatków
osobowvch. Np:
Woltgal!lg
Rot'"
uważa. że trzeba znieść dodatki dla
pracowników ministerstw Ekspert
d.s. <><;obowych Rudi Walther ISPD)
sądzi. i:e ministerstwa
f~eralne
mogą z powodzeniem · obejść
sie
z personełem o 2.5, proc. mnieiszym
niź obecnie Od t970 r do t980 r
pensie urzędników zwiększyły się
o 218 proc.
mld DM,

Problemy
;

Jak wynika z najnowsz~h statystyk demogiraticznych. mężczyżni w Japonii nadal zbyt wiele
palą. są tytanami pracy zawodowej oraz używa
ją zbyt mało ruchu. Mimo to jednak ich oerspe·
ktywv żyC'iowe są znacznie dłuższe niż kiedykolwiek. Nowo narodzonv Japończyk płci męskie.i moż~ liczyć na 73 4 lat życia. płeć piękna zaś nawe1
na - 78,8 lat. W 1960 roku lapońscy mętczv~ni
znajdOW'lli sie na siedemnastvm mieiscu
ood
względem dlugowieczn~ci
W \!179 r. zaimow1li
już drugie miPjsce za Islandią. w kt6rej przeciętna
długo~ć żvcia dla me~zvznv wynosi 73.5 lat.
Wzrost sza'1s żvciowvch. któvv zaznaczvł się
zwłaszcza w okn~<lie ostatnich dw6<-h dekad ~wią
zanv iest przede wszvstk;m z eliminacja wielu
chorób zakaźnyC'h , jak np malada. dvfteryt cholera. Choroby te w 1937 roku bvłv odpowiedzialne
za 44 proc zgonów W 1947 r. grużlice uważano
za wroga nr 1 Japonii, obecnie zaś iest niemal

ezdćdzieatqtycl&, atajqc •14 tdotamł
rni!tonów ml.odzieży na catym swte·
cie. Jak
ptsze tondyń«kl
„Datty
ll!lrror". stanawltl ont najciekawsze
zjawisko muzyczne nas:ych czasów .
zaś tragiczna śmterd Ich twórcy sta·
nowi smutne 7akońc:•mle 1980 roku

W okrefie wystę;>owanta zespotu,
rozprzedano 259 mtn płyt, za§ w 1979 nastę
pnego albumu
. roku, w dzfeslęc lat od „separacji ·•
grupy, w w. Brytanii sprzedawano
NaWlqzujqc do okresu największych
nadal tystqca atbumów I kaset bea- su1<cesów zespa!.u, Lennon stwierdzi!,
tlesowskich
:te siuchajqc dawnych nagrań, czuje
Wiete dz!.enntków zwraca uwagę, się zawsze nieco rozm:arowany I :l.e
:te szczegótT&le oodny ubolewania jest nawet $W:JCh wtasnych kompozycji
ponownie
odtworzyć
fakt, lt Lennon, gtoszMy fltozofię po- nie chctalby
koju I przectwn!k przemocv,
pad& Podobnie jak jego koledz:;. Lennon
Oflarq typowej „amerykańskiej ~mter z du.żym sentymentem wspomtnat lact ". Przypomina również, te Lennon ta pracy w zespole , jednak zarówno
zwróctl n<tdany mu oraz cate•rtu ze- on, jak I powstatt Beatlesi, nie
PROGRAM U
spo!owt medal lmperl'!Lm Brytyj~kie chelat zgodzić się na spe!nienie
(JO, wyratajqc protest przeciwko po- próśb mtt1onów wtetblcleU, ukazania
8.30 Wlad.
Sorawy codzienne.
!ttyce brytyjskiej w Afryce oraz po- stę raz jer.cze razem na estradzie . 8.55 Poranek 8.35
w Studiu .•Gama". 9.40
Czy naprawdę należ11 przytoróclć
parciu. udzllltonemii przez W Bry- Radio
Moskwa.
10.00
.Simnnlonki" tanię
dla amerykańskiej potltykt do :tyLta to, co dawno zostato za- słuch. 11 oo z teatraln~o
afisza. 11.15
kończone
•twierdzi!
niedawno
w Wt~tnamie.

Lennon.

Tragiczna i!mterć Lennona w wte- 1.,.......;;oZ:WIMl••••>lllia•i .;.iiml!SIZ!!!"
ku zaledwie 40 tat, nastqp!Ui w mo- 1'
menele, gd11 wkracza& on w nowy
okres tycia po latach „mtlczenia" ,
w czasie których poświęci! stę calkowtcle wychowaniu swego 5-tetniego obecnie syna - Seana.
Wtaśnte
ostatnio wraz ie swq 1apoń~kq żonq .
Yoko Ono ukohczyl nowv alb•tm pt .
.,Podwójna fantazja" („Dou!Jte Fantasy").

Przeiyt
na wysokiej fali
SO-letni Francuz. Pierre Passot
z uporem chce udowodniić, że roz.
bitek ma szanse sie
uratować,
choćby nawet przebywał na bardzo wzburzonym mOTz.u, przez pa·
re tygodni.
Fraincuz

s.konsbruował

łódź gumową

z

specjalną

żaglem. Zaopatrzył

się
w automatyczną
radioshcję
oraz zapas żywności na 6 dni. Z
takim zapasem chce on przebyć
na pełnym mor= dwa miesiące.

Japończyków
I

W ;lednym ze swych ostatnich wy·
wtadów, Lennon wyrazi! optymizm,
związany z planami. jakte zamierza
zreattzować
po 5 tatcich przerwy
u; pracy kompozytorskiej Optymizm
ten potwlerdztl się, zw!aszcza w jednej z nowych piosenek pt. „Startlng
over" Prod'!J.ccnt Lennona zapowledziat ponadto ukazanie się wkrótce

dio kieMweów. 11.55 Komunikat
Instytutu Ł1cznoścl. 12.05 Z kraju
l ze świata. 12.25 Gra l śpiewa zespół „Jodły" z żvwca 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.30 Komunikat ener11:e·
tycznv. 13.01 S.tudlo .Gama".
14.00
Wiad. 14.05 Studio „Gama". 15.00
Wiad. 15.05 Popołudnie dziewcząt
1 chłopców . 15 30 Studio Relaks. 15.35
Kącik
melomana
15.55 Człowiek
i środowisko. 16.00 Muzvka t aktualności. 16.30 Dawnvch wsoomnien czar
17.00 Wiad 17 10 Radiowe spotkani'l
17.30 Radiokurler 19.00 Dziennik wie·
czorny. 19 25 Kiermasz oolskle1 oio·
seniti. 19.40 Magazvn spraw miedzvnarodowych 2C.OO Whd. 20 ~5 Koncert życzeń 20.30 Mistrzowie nastro·
Ju 21.00 Wiad 21.05 Kronika soortow.a. 21.20 Przeboje z Interstudia. ·22.00
Z kra;u I ZE' świata 22.20 Tu radio
kierowców 22.23. Kielce na muzvcznej antenie 23 .00 Mlnał dzień. 23.15
Wita was Polska.

•

całkowicie opainowa.na. W 1979 r. tylko 7
proc
wszystkich . zgonów w kraju spowodowa.ne bvło
chorobami zakażnymi, natomiast miejsce iC'h zajęły przede wszystkim choroby cywilizacji
·schorzenia układu krążenia. nowotwory ora11: cu·
krzyca I choroby wątroby.

Kreacja projektu Yves Saint
Lanrenta - z wzorzystego jedwabiu, uzupełniona ciężką hl·
żuterią srebrną;
całość sugero
waó ma styl mauretański„••
CAF - AP

Szkic do porti"etu Emilv Dickinson.
11.30 Wiad. 11 35 Co słvchać w ~wie·
cie. 11.40 Radlow" Poradnia Rodzinna. 11.45 Muzyka sood
strzechv
11.55 Komunikat Instytutu t.aczności
~2.05 Zapowied?. audy~ji pooołudnio·
wych 12.10 Od miniaturv do uwer·
tury. 12.25 Nie ma marginesu. 12.45
Od miniaturv do uwertury. 13.CO
Refleks.ie.
13.10 :2:vcie
muzvcznę
w kra1u. 13.30 Wiad. 13.36 Ze wsi
I o wsi 13.51 Podbalańs!tie ozwodne.
14.00 Gosood'lrcze oroblemv regionów 14.10 s. Prokofiew: scena z ope·
ry „Wojna l ook61". 14.25 Ma~azvn
łowiecki
14 45 Muzvka Beethovena.
15.30 Wiacl.. 15.35 Pooołudnle dzlew·
czat I chłooców 16.00 'f{oncert nagrań
Ork. PR I Tv w Krnkowie.
16.40 „Pan lnsoel~tor
orzvszedł"
17.00 Stołeczne aktualno'lcl muzvrzne.
17.30 Szersze spojrzenia 17.50 Sole·
wający akt'.>r?.·1 18.05 Mistrzowie swoie~o wars7.tat11 18.25 Plebiscyt studia
.,Gama" 1R.30 Echa dni:-i. 1R.40 Tnfor.
macje radv orooo:<vcje. 19.03 Klasvcv muzvki rozrvwkowe1 19.20 .snkrates" ..:. fra5!m oow J. I M To·
'l"anovych. 19.40 "vluzvk~ wolralna mistrzów baroku 21.39 Wl:id. ~2 OO Prze·
Qlad wvdarzef1 1<•1lt1tralnvch za ~rn·
nica. 22.30 Sledrierl Palm - wirtuoz
nowe1 muzvki ~2 . 50 ,Marnotrawstwo
serca" - 3Url . ~~. Szczawlnskie:'!o
23.30 Wiad 23.35 Blaski I clenie mu7yki jazz-rąck .
PROGRAM III

10.30 Eksorescm nrzez śwint. 10.35
Kierm asz olvt wvtw6rni „Melod,\n" .
n .oo .. St:id do wtecznoścl" - 20 od<"
n<'lw 11.30 Saksnfonowe <lebhttv 12.M
Ek•oresem o~zcz śwl:lt. 12.05 W ·tonacil Tróiki. 13 o~ Powtórlca z r07rVW·
pięcioraczki
'<i
13.50 ..Ziele nn kr:iterze"
•7 odc. o~w. 14.00 "Tlstrzowie batut.·
w
olsztyńskim
1~.00
Eksoresem orzez świat. 15 o~
'Pocztówka dźwlekowa 2' P'1rJ"ża. 15.'"
Owcze pięcioraczki urodziły się Powraca1acv tl"mat: .. Pacfa ~nie!!"
na fermie w gospodarstwie Klono· i6.09 Julfen Gr„„„ - .. D~IE'nnlld"
'6.15 M'U7."k"lhrąnie . 11 ł9
"'wvk!e
wo naleiącym do PGR Grunwald •!nwa m\tnści" - reo.
1.7.00 'F.lc~ore·
(woj. oł11z,yńskie). Jes' to przypa• •Pm lir""" Cwl ~t. 1' .n~ M\\zv~zn o
dek wyjątkowy, bowiem nieczęsto ooczta UK'!". 17.40 Wszvstk!e dr..,!!l

Owcze
woj.

Tradycyjna dieta Japończ.V'ków składa się głów
nie z ryb, miesa. jarzyn. owoców I oczywiście zielonej herbatv Tego rodzaju reżim
żywieniowv
wpływa również na to. iż wiekszość mężczvz.:-i
japońskich nlP narzeka na tuszę Statystyki zwla·
zane z zachorowalnością na choroby serca wyka· rodzą się nawet trojaczki; zwykle
zują od lat zna„zne rozbieżności między liczbą z~· owca rodzi jedno lub dwa jaJl'nię
chorbwań w Jl\ponii I w krajach zachodnich Lan, ta. Młode zwierzęta
oraz Ich mat·
sowane są nawet teorie o różnicach ~enetycznvcb
ka znala:rJy się pod troskliwą opie·
między Japańczvkaml I
mieszkańcami krajów
zachodnich wpłvwających na sli:łonność do chorób ką lekarzy weterynarii.
sercowo-naczyniowvch.
(PAP)

W

J>Onio•d7lałek.

święta

w ko4drl„

Chce pa.n wejść? - zapytał Kincaid.
Za chwilę. Co znaleźliś<'ie w jego walizce poz.a sztyletem?
Typowe narzędzia włamywacza Dużą ilość pieniędzy w
małych banknotach. Pistolet I trochę naboi
Czarne ubranie
I buty na gumowej podeszwie. Wiele paczek papierosów.
- Żadnych zdjęć?
Kincaid potrząsnął przecząco głową.
- Cholera - zaklął Bloggs.
- Z dokumentów jakie znaleźliśmy przy nim, wynika, że
nazywa •ię Peter Fredericks I mieszka w Wembley, Middle·
sex. Twierdzi. ze jest nigdzie nie zatrudnionym monterem
i szuka teraz pracy
- Monterem?
wvkrzyknął Bloggs sceptycznie przez
ostatnie cztery lata ludżie tego zawodu nie mieli żad.ny"b kło
potów ze znalezieniem prary. Myślę, że szpieg dobrze by o
tym wiedział Chociaż ..
- Czy mam zacząć przesłuchiwać go, czy pan to zrobi? zapytał Kincaid .
- Niech pan zaczyna.
Klncaid otworzył drzwi I obaj wesztl do celi. Mężczyzna,
który ~iedział w kącie, spojrzał na nich obojętnie.
- Jakie jest twoje prawdziwe nazwisko? - zaczął pytać
Kincaid .
- Peter Fredericks.
- Dlaczego znalazłeś się tak dale~o od domu?
- Szukałem pracy.
- Dlaczel!O nie jesteś w wojsku?
- Mam §łabe serce.
- Gdzie byłeś w ciągu ostatnich paru dni?
W Aberdeen. Przedtem w Dundee I Perth.
- Kiedy przyjechałeś do Aberdeen?
- Przedw!'zoraj
Kincaid spojrzał na Bloggsa. kt6ry skinął głową.
- Twoja historyjka nie trzyma sie kupy - powiedział Kincaid. - Monterzy nie muszą szuka~ pracy. ponieważ kraj cią
gle potrzebuje aowv<'h Powiedz lepiej prawdę.
- Ale ja mówię prawdę.
Bloggs wyciąl!nął monety z kieszeni I zawinął je w chusteczkę do nosa Stał nie odzywając sie ani słowem, patrzył na
więźnia I coraz szybciej machał chusteczką w powietrzu.
- Gdzie są zdjęcla? - pytał Kincaid .
Wyraz twarzy mężczyZnv nie uległ żadnej zmianie.
Nie
mam pojęcia, o czym pan mówi - powiedział
Kincald wzruszył ramionami I spojrzał na Bloggsa.
Wstawaj! - wrzasnął Bloggs.
- Słucham? - zapvtał t niedowierzaniem mężczyzna .
- Wstawaj! powt6rzył 'Bl<>ggs z wściekłością w głosie .
Mętczyzna wstał od nlechcenla.
- Chodź tutaj!
Zrobił dwa kroki w stronę stołu.
- Nazwisko?

Tłum

-

MAt,GORZATA TARC".OWSKA

Dla zabicia czasu zaczął rysować wyspę aa kawałku bibuły.
Kształtem przypominała g6mą oołowe laski z rączką wykrzywioną w kierunku północnym
Mogla mieć około dziesięciu
mil długości I pewnie milę szerokości . Zastanawiał się, czy
stanowiła skupisko wyrastających t morza skał, czy też żyzne
tereny gęsto zaludnione farmerami. Jeśli .Faber znalazł się na
tej wyspie, mógł nawiązać łączność radiową z czekającą na
niego łodzią podwodną: Bloggs musi koniecznie · dotrzeć do
wyspy zanim wynurzy się ł6dt Nie było to jednak łatwe.
- Pan Bloggs na linii - powiedziała telefonistka.
- Fred?
· - Cześć Percy.
- Wydaje mi się, te on jest na wyspie, którą nazywają
Wyspą Wiatrów.
- Mylisz się - powiedział Bloggs. - Przed chwilą zaaresztowaliśmy go.

„

Sztylet

był długi
rękojeść

na dziewięć call, miał artystycznie wygraI lekko zakrzywione ostrze Bloggs I ins·
pektor Kincaid wpatrywalł się w niego w milczeniu, bojąc s.ję
dotknąt narzędzia tylu zbrodni.
- Próbował złapać autobus do Edynburga
powiedział
inspektor Kincaid - Jeden z moich ludzi zauważył go przy
kasie biletowej I poprosił o dokumenty Rzucił wtedy w popł<><'hu walizkę I zaczął uciekać Konduktorka z autobusu ude·
rzyła go w głowę maszyną do ka5owania biletów.
- Chciałbym go robaczyć - oowledzlal Bloggs.
Zeszli korytarzem do miejsca. gdzie mieściły / Się cele.
- To tutaj - powiedział KlnC'aid
Bloggs spojrzał do łrodka prZ<:'z mały otwór w drzwiach.
Mężczyzna >iP.dział na wysokim ~tołku . opierając się plecami
o ścianę w najdalszym kącie eell Skrzyżował nogi. przymknął
oczy I ręr.e trzymał w kieszeniach . - Wygląda na to. że już
przedtem siedział w więzieniu - zauważył Bloggs Mężczyzna
był wysoki. miał długą przystojną
twarz I ciemne włosy .
Bloggs nie miał jednak całkowitej pewności, czy był to rzeczywiście człowiek ze zdjęcia.
werowaną

I

-

217

naJdrożs7eJ.

S. t

. ,Strzał

w

Mvsim .farze"

oowt.

13.25 SlawnE' :!ziela . sl1wni wv ko·
nawcy. 1~ oo Studio .Gama" w stereo. 16.00 Wtad 16.05 13 lekc1a 1~zv
ka hlszo~ń!<klego
16 25 14 lekcia
lezvka nieml~<'kiego, 16.40 Aktualności dnia (Ł). 16 .$$ Koncnt ze~nolu
„Vox" (Ł). t7.1!i Przed konrertem
w filharmonii - inf M, Uofftl''lnn
(Ł), 17.30 Koncert 7.v<:zeń (ł.l .
18.00
..Pralnie"

-

aud

(Ł).

Gra'fvnv

t"aoier

18.15 UtwMv łódzklrh kompozytorów (Ł). 18.2!' P:>stawv l w1ory.
18.40 N2uk3 t technik:>. 19.00 Prawdy
i legendv n.imktnmów 19.15 25 lekcja 1ezvlca rosv 1skiP.1rn 1~ 30 Utwory
na forteohn I ortdestrP. Francis1ka
Liszta. 20.2~ Nf'We n3~r1mi~ radiowe.
21 OO Horvzontv muzvld. 21..40 Relac1a ~ Mledzvnarodowe~o Konkursu
Chórów Amatorskicl1. 22.15 Wersje
i kontrowersie. 22.50 Miknł;ij Gedd'ł
śoiewa nleśni s. Rachmaninowa . 22.55
Wlad.

TF.L'EWlZJA

PROGRAJ\t I
6.00 TTR RT<;S
m!ltematvka,
sem I . 6.30 TTR, RTSS - che·
mia. sem. 1. 8.tr Dla szkól: orzvsoosobien!e obronne kl 7 i l lic 9.00
Praca - technika kl. 2, 11.55 N•mka
o człowieku kl R. 12.50 Jezvk oolski. kl 1-4 lic. 13 ~5 TTR. RTSS historia. sem 3. 14.0o T1'R RTSS
- matematvlta ' sem. 3 14.30 Telewizja w sor1wie miliardów 15.55 Obiektvw. 16.15 D'lennik. 16.30 czwa rtek
TDC 17.~0 "1°«!!azvn motorvzacY1n.v .
17.S5 Patr0l - orngrnm wolskowv.
18.2n Telew1,1~ 'll„1vch orzedstnwla
- c.d.n
.P•lda!!" 12). 18.50 Dobranoc 18 55 ~nr.da - Widmo" . 1!> .~0
Dziennik teleWi?v1nv 20.10 .. An\nlJri
Charliee:o'' - film krvmln:ilnv 21.00
Pe11:az. 21 53 Teatr TPlewlzii - J'ln
Parandow•ki :
.sootkanie
wśród
c:wi~zd"
22.2~ Dzienik 2~ .35 „ Mfol'.".
23.0~ Telewl"!:ja w sonw!e
miliardów.
PROGRA,I II
10.00 „Zbvs:l'ek'' - onlski film blo·
'e. raficznv. 11 25 Poool11clnie or7vi:'n<lv
l oodróżv 15 50 .Tez''" rosv•skl. rn •o
Tt'ZVk francus1<!. 11;,:;5 P'.'>noJudnie
..,nvgody l nud7óżv 18.2~ Mi ?rlzvnaro<lowv fttrnie1 W Oiłc~ rPCZne1
me•c„.;,zn n Pnc'1or 'Floltvku: Pnl ~ka
- T~l~ndi1 19.no Plos~Tiki tv!(ndnla.
!UO ltliadomo~ri (f, l. 19 ~n D?!Pnnilc
tPJewlzv1nv ?O Jr "-"1rwr. 'n •o 'N'TTRT

-- n!lfvch0Tn1ig "l 10 24 f:!:ł"'l'"' ~ ,..,t~
~1 ~
t\'f P.~'7ÓT fflrrin1„,,,
,?h"•c 7eTc" "01<1'! film b!n~r·~; ~7"lV ?• .'.Il NlTR 'I'
- ~lemenh• •mp<:l~v o i:ztuce
2~.10
.TP'."':"~1<

rn~v1~tcl

zmarłe)

uu:lcznte

P.

POPIŃS'KIEJ

BEATY
-

PROGRAM IV
10.30 Estrada orzvjatni 11.00 ..Debiutowali oo wo1nie" - aud. dla kl.
4 lic. 11.30 Scenv z ,Otella·· Verdiego 12.00 Wlad 12.0!i Wiad. (Łl 12.os
Za granicami miast - aud Redakcli
Rolnej (Ł) 12.25 Giełd~ olvt
13.00

1! stvr 'nb 1981 r. o ~d~ 18 odl)r,d~I„ •li' m10„a
św. WoJcierha priv ut. Rz!!'nvskle.l 24Z w lnten·

rjl naszpj ukochanej.

1111

prowad24 do Na~hville 18.10 Polityka
dla wszystklch 18.25 Czas relaksu.
19.00 Z obu stron kamerv 19 .20 3ra
zespół
,Sun 3h!o" 19.30 Ekspresem
przez świat . 19.35 J. Offenbach:
.,Orfeusz w piekle" 20.00 Mini-max.
20.45 Wieczorv z Wolterem. 21 oo Re•
mlnlscenc1e muzvczne. 22.00 Fakty
dnia 22.08 Gwlgzda 1 wieczorów: Jose Feliciano. 22.is Blues wcżoraj
I dziś. 22 43 Snnny Rolllns gra balla·
dy 23.00 P-:>ez1a .Tózefa Wltlina. 23.05
Między dniem a snem.

- PLEWIŃSKIEJ

stuaentki Akademii Medyrznd
na która

z~praszaJa

·

M'\Ż,

~oldance

RO:llZlCE. SIOSTRA

Ordynatorowi dr med,

TERESIE

KAZJMIERZOWI
BUGALE

SROCZVŃSK1l1EJ
wyrazy głęl•okle1to
z powodu śmierci

współczucia

wyrazy
zgonu

MATKI
składaJa

OJCA
składaJ1

KOLEŻANKI

I

KOLEDZY

ze SZKOL Y PODSTA WOWE.J
NR 29
Wyrazy

g?ęboklego

Koleżance

wso6!czucia

l\IGl't

JOAN1N~E

PIELĘGNlAltKJ

SZPITAl.A

ł.

OJCA

z

IV

I.O

NIECKIE.J
PODZIĘKOWANIE

Ptzyjaclolom sastadom,
Znajomym. Pracownikom ZJednocze·
nia Przemvsłu Bawt:lnlaneE:O
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