Rozmowy J. Kada~a
z N. Tidlonowem
Przebywający na Węgrzech •
Ojalną ·wizytą przyjami premier
kołaj Tlcbonow, spotkał się I
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• Janasem Kadarem.
W toku spotkania wymieniono po~
r;lądv na sprawy dotyczące stosunków
między KPZR I WSPR oraz na aktualne
problemy
międzynarodowe.
Podkreślono,
że
niedawna
wizyta
Leonida Breżniewa w RFN była
wielkim wkładem w rozwój konstruktywnego dialogu międzynarodo
wego w sprawę pokoju l bezpieczeń·
•twa narodów.
W spotkaniu uczestniczył
premier
'WRL. Gyoergy Lazar.
.

,

W dniu 9 bm. I sekretarz
KC
PZPR. preze!l Rady Ministrów gen.
armii Wojciech Jaruzelski
odbył
sootkania z przedstawiciefaml or!!anizacii katolickkh:
órzewodni·
czacvm stowarzyszenia "Pax"
Ryszardem Reiffem, przewbdniczą·
cym Chrześciiańskiego
Stowarzyszenia Społeczneeo - Kazimierzem

11-~niowa

podrót A. Haiga
Amerykański

sekretarz
tianu
Haig opuścił we wtorek bazę wojskowa Andrews udając się w 11-dniową podróż 1>0 · kilku krajach Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Pierwszym przystankiem na jego trasie będzie Bruk-.
1.'f!la, gdzie
weźmie on udział w
coroczne! .zimowej sesji Rady Pakt u
Północnoatlantyckiego, która odbę
dzie się w czwartek i piątek. Ponadto odwiedzi on także . Grecję,
Izrael, Egipt, Indie, Pakistan i TurAlexande~

Wzrost zani epoko j enia o losy OJcz·yzny
•

J cze
w·e wnętrz ny

.

cję.

Jak poinformowało Biuro Praoowe Episkopatu Polski - 9 .bm. w
godzinach oopołudniowych prymas
Polski, arcvbiskup Józef
Glemp
13potkał się z przewodniczącym . Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność'
Lechem Wałęsą.
(PAP)

•

Celem jego l)Odróży jest nakło
nienie sojuszników Stanowi Zjednoczonych do podtrzymania stanowiska w t'J)rawle rozmieszczenia atn.ervkańskich rakiet nuklearnych śre
dniego za~ięgu w Europie.

• •
Prymas Polski, kl. arcybiskup J6
zef Glemp przyjął 9 bm.
pre1.esa
Polskiego Związku Katolicko , Społer1
nego, posła Janusza Zabłockiego
ltozmowa dotyczyła sytuacji społe«:•

I łeczn

e

od 24 grudnia do 3stycznia
Minh:'terstwo
Oświaty i Wycho- ł!lch wszystkich typów oraz ognisk
wania informuie. li w związku n orzedszkolnych trwaia od 1 lutego
znanvmi trudnośclaml , ezietj!c.tv- ~o -· 14 .lutego 1982 l'1
włąęimie:
czno-surowoowvmł została pr;edłu 01:1zerwa śwlatecima w
zaieciach
.fona przerwa w zajęciach dv4ak· dydakt:vczno-wvehowaw czych szkół
tyczno-wvchow.awczych
w
roku trwa od 8 kwietnia do 13 kwietszkolnym 1981-32. - Nowy
termin nia 1982 r. włącznie; zajęcia dytirzerwv świątecznej został ustalo- daktyczno-wychowawcz e kończą sie
ny na okres od 24 l?l'lldnia do 3 w szkołach w dniu 30 czerwca 19R2
stycznia 1982 r. włącznie.
roku z wviatkiem klas orogramo
wo najwyższvch szkół pod~Jtawo·
Pozostałe
terminy
organizacji wvch I zasadniczvch szkół zawo·
roku szkolnego 1981-32 podane 1u7· dowvch. w którvch
zakońC"zeni!'
wcześniej" w prasie nie uległy '?:mia zaieć szkolnvch ustalono na dzień
nie. A wiec: ferie zimowe w, Rko- 18 czerwca 1982 r.
(PAP)

ludzie cl l im i>odobni ' nie wyrażają chyba opinii więksr„ości społe·
czeństwa, które 8ostrzega w tym.
co mówiono w Radomiu. zapowiedź nieuchronnie zbliżającej sit;
konfrontac:li mli:dzy władza a „~
!idarnościa". Jei i;kutki mo,t!:ą b:yE
traeiczne dla wielu rodzin, dla
każdego z nas. Stad lęk I obawa
Tymczasem odnosi się często wrażenie iż niektórzy nie chcą tego
dostrzeiiąć. Np, Zarzad Regionalnv
NSZZ .„Solidarność" Podkarpacie·
orzekazał przewodniczącvm komisji
zakładowych instrukcie stra ikowa
mówiąca o tvm lak należy sie za·
chować
w przypadku weiś .:., w
życie ustawy o
nadzwyczainvch
uprawnieniach dla rzadu. Przewi- ,
duje się więc m. in. p0wołanie
7.astęnczvch lromisii
zakładowvC"h

sie
z Lechem Walesa
spotkał .

no:politycznej kraju I problemu po.
rozmnienla narodowego.
(PAP)

sze".

(Dals-zv clal! na str. 2J

w piątek

za

o
DANIA

Porażka

„Praene wszysijtim tu obecnym
już dzisiaj . najlepsze
ży
--czenia na ~więta l Nowy Rok, a
za waszv1~ oośrednictwem te same
życzenia s\d ,iił'!m· wszystkim roda·
kom w o 'r·zvźnie modląc się za
iej sorawv ·odzienne z największa
Premier Danii, Anker Jotrgenmiłością, , z na iwiększą tro~ką, z
sen. złożył w środę na ręce królonieustającą nadzieja. W tej modlitwie iesteśmv ziednoczeni i o tym wei Malf!orzatv II dymisję swego
gabinetu , Mimo że wtorl!;ow„ wy·
borv parlampntarne · w Oanii zakończ vłv sie
porażka
rZtldzącej
oartii socialdemokratvcznei na korzyść Socjalistycznej Partii Lu4owei 1 Centrum Demokratycznego
obserwatorzv orzewiduia. że królowa oowierzv
misłe utworzenia
nowego rządu ponownie A. Joergensenowi.
w oltręgu Sch.werin na P-0jederllu
Meldembursklm
Jest ono znane
z pięknego zamku renesan~owel(o
oraz pamiątek po rzeźbiarzu, Erueś·
cie Barlachu, szczególnie ceniony.n
przez kanclerza federalnego.
Erich Honecker i Helmut Schmidt
spotkają się po raz trzeci; poprzed
oio rozmawiali w sierpniu l975 roki.i
w !felsinkach, podC'zas obrad KBWE
oraz w maju 1980 roku w związku
2 uroczy,tościaml pogrzebowymi prezydenta Tito w -Beh(radzle. Rozmo.
wy
na
„szczycie" pomiędzy obydwoma państwami zalna.ugurowały
spotkania szefi>w rządów NRD I RFN
w 344 dniu roku . słońce
Willi Stopha I Willy Brandta w marwzeszło o gudz. 7.34, za.jtb:it>
cu orai ma.iu 1970. roku w Erfurcie
INRD) oraz w Kassel (RFN) .
zaś o 15.211. ·
złożyć

socialdemokratów

I

H: Schmidt
IZ I

"'rzed

wizytą

H.

Sehmldtll w NRD

w Międzynarodowym Centrum

wym

l>raso·

Berlinie, akredytqwanych zo
stało już ok. 50U wysłanników na1µ0
· ważniejszych agencji.
rozgłośni
ra ·
diowych I telewlzyjnycn oraz prasy
Helmut Schmidt przybędzie 11 bm
w godzinach popołudniowych na lot.
nisko Berlin - Schoenefeld, skąd
uda się do pałacu myśliwskiego w
Hubel'lus•"tock, I tam rezydować hę
dzle kanclerz RFN podczas swego
oobytu w NRD w dniach 11 - -13 bm
Rozmowy \oczyć śię bęrlą r.arówno
w Hubertusstpck, Jak I w polo"i.f)
nym w pobliżu domu goŚC'lnnvrn nad
jeziorem Doęl~n
Program pobytu
Helmuta SC'hm1rlta w NRD przewldu
je wizytę w miasteczku Guesttow
w

reorganizacją

Wojska Irańskie wyzwoliły miasto Bostan, zajęte podczas działań wo
_jennych przez armię lrackJł. N/'&1 ludnoś4! powraca na wyzwolone tP.re
ny.
CAF - AP - "telefoto

Ile wynosi w Polsce
s opa infJacji1
Od rana 9 bm. rozdŻwonlłv clę w redakejł krajowej PAP telefony. Czytelnicy g11zet protestowali przeciwko sformułowaniu
zawartemu w moim wvw!Rdzie z wkt>prezesem NBP Zdzi~la
wem Pakułą, że opro<'Pntowanle w wvsokości 15 proc. zbliża się
do ooziomu wzrostu kosztów utrzvmanla.

.•

Można dysku tow a~ nad określeniem ••zbliża się". Przy obecnym !:tanie rvnku lest chvba ntemożllwe ścisłe obliczenie stopy
inf!acvinel. Wlh-zaiac zaonatru•nle kartkowe 1 cenv oficjalne
mote ńie nrzekrae1:a ona 20 nroc. Ale kto realizuje całość
kartek? Komu udało sle kupie butv w sklepie? Przv cenach ba·
zarowych tnflac1a by~ mote zbliża s!e do 100 proc„ ale jaka
l!ruoa hit'lnośc-1 może -i:aonatrzvl? sle na bazarze?

Mój rozmówca - wiceprezes NBP miał prawo odnieść 1łę
do takiego poziomu kosztów utrzymania, którv wynika z cen
oficjalnych. bo sam równie:!; reprezentuje instytucję, jak nalbardziel oficialna.
Wvwiad dla uważnego czytelnika· miał jednoznaczną wymo-

wę: czeka nas znacznv. d&.l'"'Zv spadek siłv nabywczej złotówld.
Dotknie on na jmnlei tych. kt6rzv swoje oszczędności trzymać

będa

.

w

banku

a

nłe

w

domu.

Pytanie, lakie l?l'UP'V ludności ma-ja zgromadzone pieniądze na
kontach termlnowvch - czyli ttch naiopłaealniejszych - 1)l)·
zastawie do odoowledzl samym czytelnikom W ka:i:dym razie
dla .nas wszvstklch, źylacvch z T>ensji. 1e!'t również korzystne,
tebv bo~atsl od nas tri:vmall swo1e zairob-v w bankach, a nie
zjawiali sie z nimi na 21ynku.

HENRYK BORUCINSKI (PAP)

I

o

papie! Jan · Paweł II: zlednoezeniu ' pragM dzisiaj wam,
z wiernvmi na coty- a przez was wszystkim w ojczyźnie
!!odniowei audiencji w watykań
oow1edz 1 eć" .
skie}„ auli Pawła VI. Po wygło
szeniu kazania papiez zwrócił ·się
do grupy oielgrzymów polskich i
powiedział do nich w
języku ojczystym miedzy innymi:

Administracja ·centralna przed kolejną
lipcu
br. zapoczątkowar.a
zos<tala reorganizacja
cen
tralnei admtnistracii
oan
stwowei: z 9 resortów orz>!
mysłow'vch oozostało 4, a
liczba
zatrudl'lionvch zmnieiszyła się
w
nich o 40 proc. Obecnil" stoimy u
or.oe:u kolejnego etaou zmian, tym
razem w ministerstwach funkcjo~11l
nvch. którvch działalność" docloso
wana zostanie do zasad wprawa
dzanvch reforma eoSl>Odarcza. Nai
bardzie1 spektakularnv charakter
beda miały
zmlanv w dziedzlniP
olanowania przestrzennego, urbani
<tvkl. architekturv.
budownictw~

,

W środę
spotkał sie

z-W. Brytanii

temperaturę
życia
~Poleczeństwa.
powodują
wzrost zaniepokojenia
trżeźwo myślących Polaków o losy krai11. Oczvwiście nie brak os6b
popierających przyjęte w Radomiu
uchwały. Stanowisko · takie reprezentuje np. Zarząd Regionalny ..Solidarności" Ziemia Sieradz.ka. Ale

Prvmas Polski

•

a

Żywność i odzież

•

(PAP)

żYczenia świąteczne

Niemal codziennie - pisze dziennikarz PAP
Ludwdk Arendt - .nadchod2;ą do r~ak~ji kra.J?"'.ej
PAP najrozmaitsze rezolucje i oświadczenia przyjmowane przez ol?~wa „~hdarnośc1 . n,1e ~przyJają:
ce_ delikatnie mówiąc - łagodzeniu napiętej gytuacii. społeczno•pclltycz~eJ. W śl.ad za p:semn;-ym1
uchwałami nadal - niestety - podejmowane są bardziej konkretne kroki w. p0stac1 ogłaszania ró:m~
go rodzaju akcji. protestacyjnych. Okazuje się. że dziś nie trzeba szukać spec.ial.nego powod~ do straików; może nim być właściwie wszystko co sie nie pod.oba, wol>ec czego ma s1e t~!de cz;-y 11rn: zdarue.
Każdy motyW protestu jest dobry, by móc zagrozić nrzerwa w pracy, by wprowadz1c zamieszanie I wyrazić w ten sposób swój protest.
'Z naiśwież&Zych doniesiełt, które strony władz" Oll'!IZ „torpedowa.nie przygotowanie środków medycznych i żywności oraz pawolywaZ W. Brytanll odjechały do Pol- w , pewnym stopniu !lustrują za- wszelkiego oorozutnienia".
nie straży robotniczej dla zabezpieiki dwie wlelll:le, 20-łonowe clęta chodząc.ę dziś zjawiska, wybraliśMożna by i,adać pytanie czy czenia zakładów.
r6wkł ,wloząee tywno~
I _odzlef. my kilka.
'
owemu porozumieniu. o którym
Pomoc tę przeznaczoną dla naJbar
Komisja · Zakłack>wa NSZZ „SoKolejny przykład: z inicjatywy
dziej potrzebujących rodzin, 1Zcze lidarność" Stoczni im. Komullly Pa- czytamy wiele w innych uchwałach Kom1sj,i Zakładowej „Solidarnośd"
związku służy np. przebieg i do·
g6Inle 1 małymi dzie4!ml, zorganh:o ryskiej w CM:vni
odosifa tam go- kumenty radomskiego posiedz>!nia w Instytucie Badań Jądrowych w
wała Armil\ Zbawienia, D'T.lałacze tel
organizacji charytatywnej oświadczy towość straJkową. Przyczyną iest Prezydium Komisji Krajowej? Pre- Swierku odbył się wiec załogi. na
ll, Ił Jest to pierwszy &ego typu - według Ol!:Ólnikowe1 uchwały którvm postanowiono przeprowatransport I wyrazall nadzieję, tł wy .,oog!lrszaiąca sie sytuacja w kra- zentowane tam stanowiska nie dzić w przvszłv czwsrtek 4-godzinzmierzają chyba w tym kierunku,
1łane będą następne.
1u". „stosowanie prowokacji ze a wręcz przeciwnie podnoszą - i ny strajk na znak peparcia dla
d.ział8Jll Zarządu Regionu „Mazowtak iuż dostatecznie wysoką -

•

Morawskim i przewodniczącym Polskieg o Związku Katolicko-Społ<~cz
nego - Januszem Zabłockim.
W trakcie spotkań omówione zostały
niektóre problemy wynika-iące z krytycznej sytuacji; w jakiej znalazł się nasz kraj.

- ~eodezl!
l !l:Ot;iodarski
woonej.
Przewiduje·
sie
pcwołanie
Ministerdwa
Ochrony
Srodowiska, Geologii i G<ispodarki
Wodnej oraz urzędu minist11a admi ·
nistracii i gospedarki przPstrzeo
nei. Projekty te omówione zo~ta
ły 9 bm.
na posiedzeniu Komisji
d.s. Reformy Got'J)<Jdarczej.
Pierwszv z tych resortów spra·
wowa~ bedzie w dużei mierze funk
cie ministerstwa za-sobów-: kooalin ,
wód l środowiska naturalnego. Oo·
t.vchczasowv stan >:arzadza_n ia w te;
dziedzinie uznan" zos'tał :i:a niei:a
dowalaiacv. czego skutki doświarl

Najbliższe dni zopadami śniegu

cza nie tylko gospodarka, ale
i
wszyscy obvwatele, Nie wykorzy·
stuiemv własnvcb złóż surow.,ów,
sprowadza iąc wiele kopalin.. które
mamv w nadmiarze. Zaooatrzenie
w wodę ~taie sie problemem alarmuiacvm. W wielu reionach kraiu doimv też na krawędzi kata·
strofy ekologicznej. Niezależnie od
beztroski• . iaka cechowała eospo(Dah-zv

ciąg

na str. 2)

----~~-----~----------------

Wykluczenie
Z. Ciesiołkiewicza
z „Grunwaldu''

Jak poinformowała Rada Naczel·
na
Zjednoczenia
Patriotyci:neli(o
,Grunwald", sąd koleżeński
tej
N"ajblltsze dni przyniosą
opady w tym czasie od zera do plus 5 st . or!!anizacii wvkluczvł z szeregów
śniegu,
rnstytut . Meteorologu i Go a minimalnP od minus 4 do plus tiednnc?.enia bvle1!0 orezesa
Za<podarki Wodnej w okresie od to .i<' I st Wlatrv umiarkowane, okresami
rządu Krajowego ZP
„Grunwald"
14 bm. przewiduje utrzymywanie sle dośĆ' •UnP. 'l kierunków zmienia)~
~hlodnej I śnieżnej pogody, z krOt
za
cych się . Mogą wystąpić lokalne za 7.dzisława Ciesiołkiewicza . kim ociepleniem w środku okre$U miecie śnieżne.
1ziałalnośl". ·~orzeczna. z oostanuwieSpodziewane jest zachmurzenie du
(PAP!
niami stAtutu.
lPAPl
te, z ro?.pogodzenlaml I przelotnymi!' " " - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - opadami śniegu . Temoeratury mak!ly
malne będą od zera do minus 5 ~I
a minimalne . od . mlnuR 5 do piu•
10 st, Wiatry umiarkowane, okresa
ml do~ ~llne, z kierunków zmienia
tącvch się, .z przewaga oólnocnycn
W środku okresu bę<lz!e "l!actimurzt"
nie dute z opadami ~nlP~u I ~nlel'!<'
· z deszczem, mlet~caml <loś~ nbfltv
ml Temperatury m11k•vmalne
hc<i:i

odzą.

f\

Julia, Dauiel

w dniu dzisiejszym dla t,odzi
przewid11.il' na,Lc:P11 .ia'«1 on!!o·
dę:
•tachrnur1enie duże
więks~mi
p1·1ejail11h•niami

z
i

przelotnymi opada.mi 1'niegu.
Temp, min. -8, maks, -3 st,
C. Wia~ "laby i umiarkowa-

ny

pułuilnlown-rnchodni

· Ciśnienie " godz. 19 wynosiło 972,2 bPa (729,2 mm).

1821
Ur. M . Niekrasow,
poeta rosyjski.
1896 - · Zm. A. Nobel. ~he
mik <;zwertzki. wynalazca dynamitu.
1936 - Zm. L , Pirandello,
pisari i dramaturg włoski.

19311 - Zm . L. Wasilewski
publfoysta. dyplomata, działacz
socjalistyczny.

Dobre ,jest słowo we 'wła
ściwym

czasie.

IJ

się

Samoloty'
wenezuelskie
opuściły · Kubę
Agencja Prensa Latina oodała w
że luż wszvstkit> trzy sa moloty wenezuelskie, które tostałv
uprowadzone ·na Kube:· odleciałv 
rlo Caracas. Na łch' nokładaeh
ma idowało
83 pasażerów i 19
<'Złonk6w zało~. Pozostali oasaże
row!.e - d6wnie kobiety i dzieci
- -w liczbie przeszło 100. zostali
zwolnie-nl przez oorywacz11 w cza·
sle oostoiów w 'Panamie, Salwa·
Niedostatek sprzętu I częacl zamiennych spowodował, te jeszcze w l!fl'Ud·
dorze, Hondurasie. Kolumbii i Gwa- nlu trwają orki . N/z: zimowa orka na poi~ Stanisława osmyka z Cle·
1zyc (Wrocław1kle).
temali. Pirató.w aresztowano.
CAF - A. HawałeJ
środę,

sie

- On ma speeJalne . zadanie:
wynalazcom· I raeJonallzatoroin
podstawia nogęl

. Działalność partii i zmiany w jej składzie

o szons0 C'h Pięciu kandydatów na stanowisko
porozumienia narodowego sekretarza generalnego ONZ
Trójgłois

Posiedzenie Komisji

1

1

~~~~!r~_!~i!~l 00~,c. "'P!~~ w~..:„·~,"~~~:: =·~=. =~"1~.~

misji 'weowa:ią;trzpartyjnej KC PZPR.
Punktem wyjścia do dyskusj.i byly materiały o zmianach w stan.ie
ilościowym part.ii oraz informacja
o ·obecnej sytuacji palitycznej,
którą przedstawił sekretarz komir:ji, kierownik Wydziału Organizacyjnego KC PZPR Kazimiocz Cypryniak.
Przedyskut-owano problemy zwdązane z wydaleniami i skreśleniami
Of.az faktami oddawania legitymacjd
i>ąrtyjnych, uzupełniając i pagłębj.ając oceony zawarte w przedł-otonych opracowaniach. Na dzień 1
irrudnia br. PZPR liczyła 2.734 tys.
ciłonków I kandydatów. W stoounku do 30 czerwca 1980 r. jej liczebność zPnnieJszyła się o p0nad

.........,..........__________

i
czyć wszystkich Polaków w p0wszechnym dialogu
współpracy, Prezydium KK NSZZ· „Solidarność"' wszelkie starania o kształt tego porozumienia uznało za bezprzedmiotowe, Lech Wałęsa w swej wypowiedzi w Radomiu oświadcza, że konfrontacja jest nieunikniona. A jeśli porozumienie, to
nie w formule zaproponowanej na spotkaniu „wielkiej trójki".
Odrzuca wysuniętą przeł gen. Jaruzelskiego idee Frontu Porozumienia Narodo.wego oświadczając, że nie interesują go „żadne zetesela, żadne Paxy, żadni branżowcy ... "
Stanowisko to budzi niepokój, ale i gorący społeczny sprze- ciw - również zresztą wielu ~zeregowych członków „Solidarności'~. A oto kilka wypowiedzi przedstawicieli tych środowisk
i otganizacji, którym tak nonszalancko przywódca „Solidarności" odmówił prawa dp współdecydowania o losach narodu.
' JÓZEF KIJOWSKI, sekretarz NK ZSL:
- Zjednoczone Stronnictwo Ludowe je~t tą siłą polityczną w
kraju, która stawia na platformę szerokiego porozumienia narodowego, wyraża wolę budowania tego frontu z udziałem wszyttkich, którzy stoją na gruncie socjalistycznych zasad Konstytucji PRL, wspiera działalnpść autentycznych sił społecznych, iarówno w mieście, jak i na wsi.
Nasi członkowie wykazują ogromne zaniepokojenie taką postawą pana Lecha Wałęsy, z której wynika, że życzyłby on
sobk układów tylko z niektórymi siłami w kraju. ZSL jett
półmilionowa chłopska partią polityczną o długiej i pięknej
tradycji i nie można mu odmówić prawa do współdecydowa
nia o losach Polaków i Polski.
AL:nFED · BESZTERDA - sekretarz CK SD:
V Plenum CK Stronnictwa D:!mokratycznego określiło stanowisko SD wobec idei dialogi!,. porozumienia i w~-półdziałania
wszystkich sił patriotycznych. Powstanie. frontu takiego współ
działania uwążamy za niezbędny warunek wyjścia z kryzysu.
Zależy nam na tym, aby w ramach frontu uprawniony, słysza
ny I uwzględniany był g}o!l i pogląd każdej siły peli.t ycznej
i
a nie tylko najliczniejszych organizacji. Mozaika polityczna
społeczna Polski Jest bowiem bardziej bogata nlżli pochopnie
„Solidarność".
sto~owany dychotomiczny podział władza nie ma alternatywy i będzie
Uważamy, że dla porozumienia
urzeNarodowego
my robili wszystko, aby Front Porozumienia
·to dla nas szansa demokratyzacji stosunczyWistnić. A jed:
ków na szczeblu najwyższym i najniższym - i w Sejmie i na
podwórku.

tYmacje złożyło około .254 tys. ooób.
w tym czasie do PZPR przyjęto
30 tys. kandydatów.
Zasadniczy wątek obrad dotyczył
postawy aktyWistów i członków
PZPR. Między mnymi POdkreślono

ootrzebę samookreślania się c:z:łon-

ków PZI;>R w warunkach zaostrzenia sytuacji oolitycznei. oodkreśla.iąc koniecznooć wytrwałej walki 0
realizację idei Frontu Poroa:umienia Narodowego. Wskazywano na
liczne przykłady iei urzeczywistniania w zakładach oracy.
Omówiono również niektóre kwestie dotyczące informacjd i d2i ałalności wewnątrzpartyjne.I oraz or~anizacii oracy członków centralnych władz PZPR.
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Reorganizacja

ze str. 1)
darkę w tym zakresie, wszystkie te
zfawi$ka sa w dużym stopniu sµo
wodowane brakiem jednego odpowfedzialnego za racjonalne wykogosoodarza.
zasobów
rzystanie
Obecny projekt . zmierza ku usunię
ciu tych nieorawidłowo$ci.
W i>olityce społeczno-gospodarcz•11:0 rozwoju kraju istotne miejsce
mala sprawy związane z kształto
waniem przestrzeni i sieci osadniczej oraz warunków komunalnotych
mie~'Zkaniowych. Kompleks
zagadnień decyduje w dużym stopa
niu o jakości Życia ludności,
zwłaszcza o środowisku ?.amieszkanla. Powstaje konieczność takiego
ksz~ałtowania rozwoju ty1<_h dziedzin, aby wpływały one nal>opra(Dokończenie

adn1inis~racji

warunków życia ludności. Zadania te oowierzone zostaną ministrowi administracji i gospodarki
zastrzeżeniem
z
orzestrzenei.
prerogatyw należnych radom narodowym.
Komisja szczegółowo przedyskutowała te oroi'ekty, przychylając
nurtu. Posię do ich głównego
stulowano. aby stworzenie nowego
resortu administracji w niczym nie
wę

uszczupliło

uprawnień

samorządu

terenowego. Konieczna jest ściślej
sza koordynacja aktów orawnyrh
re1mlulących obydwie te dziedziny.
Problemy nauki I postępu tect.nicznego w ramach reformy gos ·
oodarczej - były koleinym tematem w porzadku dziennym (PAP)

Apel Ministerstwa
Oświaty i W.ycho wania
Od paro 4nl rozpowszechniany jest
w 1zkołach - jak Informuje Mlnl1terstwo Oświaty I Wychowania komunikat Krajowej Sekcji Oświaty
l Wychowania ~szz „SolłdarnośC"
„o wynikach iakończonycb rozm6w
na temat 1tatu1u nauczyciela'', pod
Je
pisany p ez przewodniczącego
.rzego Romana, w kt6rym ncenla się
sejmowych komlajl Oświaty
pracę
l Wychowania oraz Prac U1tawodaw
ezyeh nad „Kart~ o 1tatu1le nauczy .
cleta•'.
W tej sprawie zajęła 1łanowl1ko
Kancelaria Sejmu, wyrażaJąc w prze
1118zanym prasie 3 bm. ośwladczenlu
„oburzenie z powodu znleks7tałcają
cego przebtegu obrad, niezgodnego
• prawd$ ~o . unikatu o wynlkar.h
11ako6cz6iiycli roż:&n6w na temat 1ta.
łu1u nauczyciela''.

la „w • przypadku

przyjęcia

wersji

:::i:rn~c::i~~j~~!.'f:~i.:le_uz::ł~~~~

niem powszechnie od dnia S grudnia
stanu pełnej gotowości strajkowej
we wszystkich szkołach l ptac6wkacb oświatowo-wychowawczych" I
- jak wynika z Informacji, napłyczęść szk6ł
wających do resortu tak11 aotowoł(: podjęła. w związku
z tym, Mlnl1terstwo Oświaty I WY ·
chowania zwraca się z apelem do
do wszystwszystkich nauczycieli,
kicb wycbowawc6w o rzeczową, spra
wledllwą ocenę wielkiego trudu p 0 .
Ich życzliwości dla spraw
sł6w,
S7.koly I o nleangazowanie dzieci
I młodzieży do potęgujących napię
~lnych.
cla 1połel!l:n4!' .stra,Jk6w
Rodsłee z petn11 ufnośeł~· pewlerz:v-.
u nam 1w6J skarb aa!Włększy swoJe 41łecl, tego uufanla zawieś~ nam
· Krajowa sekcja Ołwlaty l Wycho· nie wolno.
(PAP)
wania NSZZ „Solldarno'6" , sagro'&ł·

ROMAN GÓRSKI - wlc;eprzewodnlczący Ogólnopolf:kiej Komlsj\ Współpracy Branżowych Związków Zawodowych: .
- Dziś, bardziej nij kiedykolwiek, branżowy ruch związko
wy i>rzekonany lest o potrzebie porozumienia narodowego. Bę
dz1emy robić ; wszystko, żeby porozumienie zof:tało zawarte. Bez
względu na to, co sądzą. o narodowej ugodzie przywódcy róż
nych ruchów politycznycp. Uważamy, że porozumienie leży w
Interesie ogromnej większoścl Polaków. I dlatego tej sprawie
poświęcone zostanie najbliższe posiedzenie Komitetu Wykonawc.zego na~'Zej komisji,
W. LASKOWSKA, U. SZYPERSKA

(Dokończenie ze str. 1)
Komitet Wykonawczy Rady KraJowej NSZZ Pracowników Bankowych _..,,J."ł 'decyzję o przepr.owa-'
""'-' „
dzeniu od 10 bm. akcji protestacyjnej, która ma Polegać na CIZllsowym w:;Łrzymaniu się członków
zwii\zku od obosługi rachunków
l . •or
.
ńst
. dm.I·'.,..··
<tia -yf9We . 1 ·or ~q.o-.
...,.,.,..,~
1a
; węj a od . . bm •. rachu~ów W~Y.stkigl;\. iędn~ bt'll;tlżo~ch. ~na- 1
cza to w praktyce soaralii.owanfo,
na bliżej nieokreślony czas wyżej

W

OBRAD AUTONOMIS TÓW

Popierają

ideę

porozumienia . n3rodowego

-============================

Strajkują

tylko

w

. I , DZIE~NIK Ł()DZKI nr 242 (9993)

Przypomnijmy, te kandydat na N•
kretarza generalnego ONZ musi uzy•
skać co najmniej 9 głosów w tajnym glosowaniu w Radzie Bezple•
przy czym żaden ze sta•
czeństwa,
łych członków Rady nie może po.
żaden z kandydatów,
stawić weta.
którzy przystąpili do wyl>Or6\ł nie
mo że być pewny 11Prostanla tym wymogom. Sądzi się, łe największe wi•
doki na powodzenie mają Zadruddln
Agha Khan i Javier Perez de
Cuellar.

1

Jak Informuje rzeocznik prasowy
MSW, 8 bm. o godz. 9.20 z pocią
~u osobowego nr 8142 relacji Kołobrzeg - Warszawa Zachodnia w.Y
rzucono na strzeżonym przejeżdzie
PKP w pobliżu Choto:-.iowa koło
Warszawy petardę, której wybuch
busoowodował wybicie szyb w
dynku dróżnika.
Tego samego dnia w godz. 14.20pociągu osobowego nr 632
relacl! Nasielsk - Warszawa Gdań
ska wyrzucono Po jednej petardzie
na przystanku PKP Chotomów na pe
ronie stacji PKP NowY Dwór MaPKP
zowiecki, na i>eronie stacji
Legionowo - Przystanek oraz za
po
Gdańskiego
Mostu
wiaduktem
stronie warszawskiej.
15.15 z

Także we wtorek o iiodzlnie 15.20

nastąpił wybuch petardy w hollu
l(łównym dworca PKP Warszawa
Gdańska. w wyniku którego w budynku wybitych zostało 19 tiyb
sufitowych. Sum~ strat ustali ko-

misia PKP. W wyniku tych wy!Ju•
chów nikt nie odniósł ob1'ażeń.
W oowyższej sprawie jest prowadzone dochodzenie przez KomE:ndę Stołeczną Milicji Obywatelskiej.
która zwraca tię z uprzejmą proś•
bą do wszystkich osób mogących
orzyczynić się do wy.Jaśnieąia okosprawców
i ustalenia
liczności
wymienionych zdarzeń o orobisty
lub telefoniczny kontakt z Komenul.
dą .Stołeczną MO Wal'MZaWa,
Nowąlipie 2. pokó.I 269, nr telef<>*
nu 45-65-55 lub 45-65-83, albo Komisariatem Kolejowym MO Warszawa Gdańska, tel. 45-68-07, bądt
jednostką Milicji Oby•
najbliższą
(PAP)
watelskieJ.

Trzy tragedie
górnicze w USA

W amerykańskim z•głęblu węcło
wym w paśmie Apallach6w, doazło we
wtorek do koteJneJ na przestrzeni ostat.
nieb kilku dni, katastrofy g6r,nlczeJ.
W kopalni, położonej na południe
od miasta Palmer w stanie Tennessee
wynastąpiła potężna eklptozJa, w
niku której 13 górnlk6w straciło
on „ rh w Siedlcach, wysuwalą życie, a część chodnlk6w ulecla za.
wiele żądall o charakterze lokalnpn waleniu. Przypuszczalnym powodem
•• > u !<U do miejscowych władz tragedii było nagromadzenie alę mea1i mlnistracyjnych. W Elblągu, po tanu.
negncJa
dwutygodniowych
blisko
cJach, podpisany został 9 bm. pro
Od czwartku ubiegłego tygodnia,
Wojew6dzkim
pomiędzy
tokól ustaleń
Wirginia
Zachodnia
stanach
w
Komitetem Strajkowym NSZZ RI „So· i Kentucky wydarzvły się dwie lm1e
Udarność" a wojewodą.
ofla-ra.
kt6rycb
g6rnlcze,
katastrofy
Opr6cz akcji protestacyjnej, prn ml padło 12 górników.
~adzoneJ przez NSZZ RI „Solida.·
prowadz.1
no~, podobne działania
Inne związki rolników. I tak we
Włocławku trwa akcja protestacyjna
Kujaw
Chłopskiej"
„Solidarności
I Ziemi Dobrzyllsklej, a w Lublinie
„Solldarnoścl Chłopskiej" Ziemi Lubelskiej.
Na oddziale glnekotoglczno-połot.
(PAP)
niczym w Szpitalu nr 2 Im. prof.
Rutkowskiego w Bielsku-Białej przyszły na świat trojaczki.
Szczęśliwą matką trzech chłopców
jest 34-letnla BogumUa Węgrzyniak,
pracownica Bielskiej Fabryki Armatur.

,.,..,„

Trojaczki

Fenomenalny

„Buster"

d:r:lennlkarza /
poinformował.
Jak
PAP ordynator oddziału, · dr Ryszard
umieszchłopców
trójkę
Krakowiak,
W jednym z hiszpańskich tygod- czono w spe<;jalnycb Inkubatorach.
ników ukazało się zdjęcie psa imie- Matka I dzieci czują się dobrze, otoniem „Buńer''. Pies ten 0 służ.y1t w czone zostały troskliwą ople~ leorganach bezpieczeństwa Hiszpanii karską i ple1ęgnlarsk4,
I jest ubezpieczony na ogromną sumę 2 mln pesetów, a więc jest najOjcem nowo narodzonej tr6jld
psem w kraju. Jest on chłopców iest 39-letnl Ryszard W!ł
. droższym
posiaponieważ
ceniony,
tak wysoko
grzynlak, pracownik zrzeszenia sporda fenomenalną zdolność odróżniania towego Start w Bielsku-Białej. Pań
węchem czternastti rodzajów materia
stwo Węgrzyniakowie mają poza nokt6rych zazwy- wo narodzoną trójką, jeszcze dwoje
łów wybuchowych,
czaj używają terroryści.
(PAP)
d-zlecl.

Czy Szwe·cja wprowadzi
wizy dla· Polaków?
Szwedzki konserwatywny dziennik „Svenske Dagbladet" piąze z
oowołaniem się na rzecznika urzę
du imigracyjnego, Lice Blomqvist,
że

z
„jeśli strumień przyb:v~'ZÓW
będzie rósł. urząd wystąpi

Polski

Aresztowanie 31 Polaków wHelsinkach
pod zarzutem przen1ytu wódki

studenc i· PWSSP

ly zastępca sekretarza generalnego
ONZ oraz Jorge Illueca ~ - panamski
minister spraw zagranicznych. Obserwatorzy podkreślają, że żadne z WY•
mienionych nazwisk nie jest nlespo.
dzianką. Dyplomaci zwlelj:all ze zgło
szeniem swych kandydatur do momentu wycofania się tanzańskiego
ministra. spraw zagranicznych, sau
ma Ahmeda Salima, kt6ry w dotych. czasowych głosowaniach był reprezentantem Trzeciego Swlata.

Seria wYhuchów pelnrd·
na dwo:rcoc·h PKP

·K·ra.·J· cze· ka n·a spoko'J.

wymienionych jednostek' organizacyjnych. Bankowcy należący do
związku w ten apasób protestu j ą
przeoiwko nieprzyznaniu WY. starczających środków na realizację
z
wynikających
płac
P<>dwyżek
wprowadzenia n<łweogo taryfikatora.
, I iuż ostatni orz,ykład, tym ra,zem · z Ustrzyk
- Grupa
.
.Dolnych.
.
eh małze~•. niezadowolona
'lł
ze s~bu sPrzedazy kredytc;iw~l
m-ebh, sprzętu radlowo-telewizy1nego oraz artykułów wychodzących
mieszkań ........._.....................-.............„ ......„ ........................„ .............„ „.........„„~·...;·„„.,. ,w skład wyoo.sażenia
oo rozmowach z 1'l'Zedstawiclelaml
wojewódzkich jednostek handlowych i mimo zapewnienia dodatkowY<.'h przydziałów tych towarów.
J:)rzystąpiła do oku1'acli domu handlawe~o „Halicz". W wyniku tel
decvz.ii wielofunkcyjną placówkę
handlową zamknięto do odwołania„.
Ile ieszcze oodobnvch ttlacówek.
Jest ~;v.nikiem Jem t'Ocjalistycznej oJGZyzny na jej
Zakończyła się dwudniowa s~sja s:ytuacja . w kraju
fabryk. · oriedsiebiorstw zamkniemy
i>lenarna.,..Konfederacji Autonomi.c&- me t}'.).kO . pledów ,. ,JłOR$10nycb W narodowej drodze orzeobrażeń
W przerwii: obrad rozm11wiał~m z w najbliższych dniach?
nych zw.tązków Zawod0"7Ych: Jej latach.1..ąi~6Jlędziesią\Yęli.it~c.i : także .
• :t1.
i 'aut'onomistami - BARBARĄ ROefektem. „łest. uchwalenie .J piczyJę· efektem czę~okroć '.piespiljp.ych
władz. JEWSKĄ - sękretarzem lłl!dy ·Kra·
działań
w najblltny piątek (U bm.) kfln·
cle do realizacji programu związku. niewiarygodnych
skupla.lłłcego fuż p0 ostatnim akce- Konfrontacja C%Y nawet dążenie do lowej NSZZ Pracowników Banko· tynuowane będą rozmowy, wznowlo·
ne g bm. w Siedlcach między mię
aie wt:tąplenia przez NSZZ „Współ· niei. b:vłobv działaniem barbarzyń- wych, BOGDANEM STELMACHEM dzyresortową
rządowa,
komlsj~
Robor.zel
Grupy
członkiem
waca" I Polski Związek Zawodo- skim I zbrodniczym i nie i>rzynio- a Og6tnokrajowym Komitetem Straj
N'S zz kowym
przewodniczącym
WY Pielęgniarek i Położnych, około słoby ~ycięstwa ani iatysfakcli KAZZ,
NSZZ RI „Solldarno~e". Ml
oraz mo Jednak upowledzt dalszych ne
Ubezpieczeń
Pracowników
1100 tys. osób.
nikomu.
sze- gocjacjl oraz załałwlenra już znacz.
Dwadzieścia cztery związki za- RYSZARDEM ANGLIKIEM nej części wvsuwanych przez rolni·
KAZZ.
Zespału
Łódzkiego
lem
WCJ:oraJ. w drugim dniu obrad. wodowe, których przedstawiciele
strona związkowa
- Gdybyśmy określali nasz ruch k6w postulat6w,
'DrzyJęto t.eż uchwałę o stosunku bvll obecni na łódzkiej se:,]i, 'żądautrzymu.le na . terenie cal~gq kraju
KAZZ do aktualnej sytuacji poli- ią posz11nowania, przedrzegania i związkowy -to"bez 'wlłtoieriia · można gotowoU strajkową we wszystkich
tyczno-społecznej. Stwierdza się w nienadużywania prawa )'.)rzez niko- stwierdzić,' że narodziliśmy sie z reglonalnvcb ogniwach. NSZZ RI „So·
nie.I m.' in„ że związki autonomi- l?O, bez względu na cele i oko!Ji!Z- sierpniowego protestu świata nra lldarność",
czne popierają ideę Frontil Poro· ności. przywrócenia właściwej war- cy przeciw pogarszającym t1.ę waTrwający na w•I stan _napięcia pozumlenia Narodowego, obejmujące· toścl etycznei ludzkiej Pracy jako runkom życia narodu~ Jesteśmy woduje, te w nlekt6rych mlejsc:>dochodzi do kolejnych
20 wszydkie siły i nurty spałeczne oodstawowel?o warunku przetrwa- trzecim nurtem związkowym lub wośclacb
protestacyjnych.
akcji
·o charakterze postępowym i patrio- nia narodu · oraz Jasnego orzedsta- - Jak my to określamy - ;,trze- czyn!lych
trwających jut od kilku ty.
Oprócz
Termin ten jest godni okupacji bu4ynk6w pubtlcz.
tycznym. Jednocześnie obserwujemy wienia obrazu rzeczvwlstoścl soo- clm światem".
przez kompe- szczególnie adekwatny w stosunku liycb l administracyjnych w Sledl·
dążenie różnych sił do bezoośred łeczno-gospodarczel
KAZZ do stanu naszej kasy związkowej. cach, Swldnley w woj. wałbrzyskim,
niej konfrontacii sprzyjającej upad- tentny zesoół fachowców.
Obecna ooowiada sie stanowczo za rozwo- W. relacll wobec Innych jesteśmy Toruniu l Zamo•clu, od kilku dni
kowi oaństwa I nar:odu.
NSZZ RI „SolldarnnU"
członkowie
. . podjęli podobne działania w BrzOllt·
związkami ubol!imi,
Skupiamy ludzi o zawodach, w kowle, w woJ. tarnowskim oraz w
których ' t'Zczególnie ceni się facho- Olkuszu, w woj. katowickim. Orga.
wość. . tradycję, l?odność pracy. Mo- nlzatorzy tych akcji, opr6cz postu
żna powiedzieć, że zrzeszamy •pe- Jatów o znaczeniu og61nokrajowvm.
rozmów, prncja listów o różnym poziomie wy- które są przedmiotem
kształcenia. Stąd chyba bierze się
dlne nastawienie na pragmatyzm,
działalność w sferze spałeczno-go
t'Podarczej, w pła&zczyźnie ··spraw
Dzięki temu, że
oracowniczych.
si;kół studenci tej uczelni
·na walnym. mamy wśród nas ludzi, którzy znałódzkich
większości
W
wyższych panuje spokój. Normalni~ zgromadzeniu uchwalili, że nie za- ją się na tym, co robią, bankowpracowników , ubezpieczeń,
prowadzone są żajęcia ze studen stosują się do apelu Krajowej Ko- ców,
.
tarni.
misii Kordvnacyinej NZS o za- handlu zagranicznego, administracji
ekonomistów - opralt·
oaństwoweJ.
30
akcji protestacyjnych,
Jak już Informowaliśmy,
w ieszenie
Agencja amerykańska Assoclaterl
1topada studenci Akademii Medycz kor:i:ystając z prawa samodzielnego cowaliśmy szerel! dokumentów, pro· Press
donosi z Helsinek, że policja
budynku pod.lęcia decyzji
w tej sprawie Pozycil. programów, stanowiących fińska aresztowała we wtorek wie
nej zawiesili okupaclę
a 5 grudni'! Tak więc Jedyną strajgującą w !'..o· oróbę wyiścia z aktualnej kryzy- czarem 31 obywateli polskich pod za
Wydziału Farmacji,
~tu
dzi uczelnią iest już tylko PWSSP sowel sytuacji.
rzutem przemytu polskiej wódki
przerwali strajk okupa<.'yjny
Wszyscy zatrzymani - podaje agen
denci Unlwersytetu Łódzkiego . Od
Krytycznie ustomnkowujemy się cja
(ptom)
•
•
- to pasażerowie I członkowie
t.ak
już
przedwczoraj nie strajkują
9 bm. liczba uczelni, w których do tzw. prowizorium systemowe- załogi . promu „Silesia'', kun;ująceg"
że członkowie NZS w PWSFTviT.
razy w tygodniu z Gdańska do
dwa
którzy okupowali ~ale Senatu. Ja~ studenci zaprzestali strajku okupa· go. Uważamy, że iest to kanty· Helsinek.
mi;·
wynika z oświadczenia straikuią <'vinel?o · oowiekszyła sie, ale nadal nuacja starvch, niechlUbn'ych
władz celnych w Helsill
Rzecznik
wyższych tod I?-akazowo-rozdzielczych . Sądzi· kach oświadczył, że przemyt wódki
apel w oonad 30 szkołach
cych. akcję zaw ieszono na
ogr~
_
trzeba
rozdzielnictwo
ze
mn.Y•
kontynuowabvła
tą drogą trwa od jakiegoś czasu I po
„kolegów . z Radomia", przy czvm akC'ia straikowa
stwierdza się też, że „Podporzątl na. Aoele o zaprzestanie tego ro- ICZYĆ tylko do surowc~w o wazdzalu protedów oodziellłv spałecz- ~im znaczeniu dla gospodarki i o
kowując się życzeniu nas?.ych . ko
ra- l~dnorodnym charakterze, typu : palegów, wyrażamy pógląd, iż akc1; ność •tudencką nie tylko w
cement itp.
strajkowej nie należało przerywał mach nlektórv<.'h ośrodków akade· hwa l>łv;me. -r1ęglel.
o:eny
kryterium
całkowiteg<• mlckich (fodne uczelnie orzerwałY ~odstawowvm
do · . chwili ·1zvskania
pow1.nna
iednostek gosPOdarczych
zgodnego z· poczuciem sprawied1l stralk . inne - nie) lecz również
I
l?Ot"Qodarowama
efektywność
bvć
Sll
<amv<'h szkołach wyżśzych.
wości społecznel rozwiązania skan
orzypadki. że studenci kilku wy- wkład do p0prawy bllan.su płatni·
·
dalu radomskiego".
<iziałów lednel uczelni straikuią. ~el?o kraju. Jesteśmv tez J:)ri;eclw·
'Ilrwa natomiast nadal strajk o ood<"zas l?dv Inni oodoorządkowaJl n1 dekretowanym cenom, nai'ztłc~·
nvm or~ez oaństwo. Aparat .adm1kupa<.'vinv w P.WSSP. Strajkui'l'"' <ie aoelom l zaorzeitali tego.
9 bm. rozooczęto rejestracje kiejeszcze nis!racy1p.o-gosoodarczy mus~ od·
W wielu nrowadzącvch
uc~elniach, działvwa~ tylko na lnstrumentv ce· towców !:amochodów uprawnionych
akcie protestacyjną"
do zakupu rt)gla·
~tudenci uzależniali iej dalszy pne- notwórc.ze. nll!:d:v zaś na ceny bez· raz na 10 dni
n„"
Rl"11 c1 1<tor deµeszowv
Stacje
rozpoczętego 9 oośrednro. Obecne propozycje r~- mentowanei ilości paliwa.
wyników
od
bieg
•vk Cbuddckl.
dowe w zakresie cen nieuchronmP benzynowe były dosłownie „oble
w
gospodarki
wejścia
do
prowadzą
uczelsootkania
Głównym
bm. w Poznaniu
orzy Dworcu
żone" Zyg
Redaktor techniczny komitetów strajkowych l?Wałtowną spirale wzrostu płat' ; PKP kolejka kierowców oczekują·
nianych
muJ)l Chabowski
cen. A to nie prowadzi do niczego. cycb na rejestrację liczyła ponad
oraz konferencji rektorów.
1
ł tyt. osób.
(Z.ChJ
(PAP)
'
-----------""'

z

Po wycofaniu przez Kurta Wal•I·
helma I jego rywala, Sallma Ahmeda Salima swoich kandydatur na
sekretarza generalnego
stanowisko
ONZ, Rada Bezpieczeństwa · przystą
plla do tworzenia nowej Usty WY·
borczej. Jak poinformował przewod niczący rady, Otara Otunnu, na llś·
cle tej znajdują się obecnie nazwiska pięciu kandydatów. Nlewyklu ·
czone jednak, te liczba lcb ulegnie
dalszemu powiększeniu, gdy:!: kandydatury mogą być zgłaszane do go•
dziny 23 GMT w środę.
Obecnie na Uście kandydat6w na
Na ·
organizacji
w
hajwyższy urząd
rodów Zjednoczonych znajdµją się
Carlos Ortlz de Rozas - ambasador
Zadruddln
Argentyny w Londynie,
Agha Khan - posledcz paszportu
wysoki komisarz
były
Irańskiego,
ONZ d.s. uchodźców, a obecnie do
radca ONZ w sprawach humanitarnych, Shrldath Ramphal (Gujana) sekretarz generalny Commonwealthu,
Javier Perez de Cuellar (Peru) - by-

·/

policja za .
każdym przybyciu promu,
·trzymuje kilka osób. W• wtorek wie·
czorem policja fińska przeprowadzi
łn zorganizowaną akcję : przemytnl
ków policja śledziła po opuszczeniu
promu I dokonała aresztowań, gdv
sprzedawali wódkę fińskiemu kupcn
wl.

Policja helsińska podała, że nie
którzy z ar':'sztowanych byli w sto
Ucy Finlandii nie pierwszy ra:z.
przebywali <Io
będą
W areszcie
chwili rozprawy.

Niezwykle „ołJleżenie" stacji
benzynowych we Wrocławiu

z w~iosklem o 'Donowne wwowa· ·
dzeme 1'rzymusu wizowe20 między
Polską a Szwecją, Blomqvist stwier
dza: „Siedzimy rozwói sytuacji w
tej dziedzinie bardzo dokładnie z
dnia na dzień''. Sporo Polaków' kontvnuuie - oroi:i o aZYI pa!ltyczny, oodaiąc lako motywy kłop:>ty
materialne. Tylko w gporadycznych
wvoadk11ch Polacv spełniają wymogi uchodźcy oolitycznego. iak·a te
no. prześladowania odmiennie m.Y•
ślących zostały w Polsce złagodzo
ne.
„w 3 kwartale - kontynuje rzecznik -:- policja odesłała wprost s
granicy 337 Polaków - głównie z
o~wo?-u braku wvstarcza.iącei ilości 01eniędz:v - zaś urząd imigracvinv odmówił prawa oobytu 73
obvwatelom polskim. Jak dotythczas nie sa to liczby tak wywkie,
abv aktualizowały sprawę nonow-'
·
neeo worowadzenia wiz".

Kronika wypadków

• Godz. 9.50. Kierowca „Stara"
LDC 308 B, wyjeżd~jąc z posesji
u 9 na ul . Żukowa w Pabianicach,
Polonezrterzenle z
spowortował
zem". Pojazdy uległy uszkodzeniu.
• Godz. 111.20 Na ut. Aleksand.rowsklej przy Spadkowej jadąca „Fiatem" Gra~yna P . najechała na lyl
ten
stojącego rtruglego „ Fiata". . a
Fia·. astępnle uderzył w trzeciego
ta". Klerowcv dWó<'h pierwszych' sacoś mo<'hocló w rtot nalt lekkich obrażeń
„Sądny dzień", „makabra",
'
mat!)rlalne.
okropnego" - tak określali uciąili· Z:uintowano 17straty
Na ut. Plotrkow15
. • Godz
wa. w zasadzie biurokratyczną re- ~kleJ
159 Jadwiga B. niosąc trzyletpracownicy stl' · nią córkę Martę B. podczas przechoiestraclę , zarówno
cji CPN jak i kierowcy. Krytycznie dzenia .1ezrtnl woadła na bok samoocenlanv iest także we Wrocławiu chodu „Da<.'la" Matka nie odniosła
dziewczynka
natomiast
eksoeryme ntaln:v syttem sprzedaży obrążeń,
z urazami głowy przewieziona zoltabenzyny „na raty".
ła do szpitala.
(PAP)
(clił

•

UCZNIOWIE; Nie ma wątpliwości chcą nam przykręcł6 Arubę- W naszej 11kole na
- ,.Andrzejki" odwołali, „Mikołajek" nie było, straszą, źe w karnawale nle będzie
ani Jednego ubawu, matura ma by6 obostrzona, do szkól średnich egzaminy
wstępne wpro·
wadzili - sam pan
idzi ś r u b a •••
RODZICE: Strach pomyśle6 co się teraz dzle je z młodzieżą. żadnego wsp61nego języka, ta·
dnych argument6w, które chcieliby uzna6,
żadnego sensownego kontaktu„. OwszP.m „ma·
namy" i „rokowiska", cło tego
jak do mio du ale lekcje •. „?
.
.
NAUCZYCIELE: Trudno mówi6 o ,aklmś
zjawisku nagminnym, ale czasami młodzież, robi wrażenie Jakby
straciła wszel ą motywację do nauki.
Ucieczki z lekcji, całodzienne
wagary, ostentacyjne lekceważenie stopni, kła sówek- Wyniki pierwszego półrocza kiepściut
kie, a bywa, źe tu t ówdzie alarmujące. I jak tu im
pozwala6 na „ubawy"? Coś nie·
dobrze zaczyna się nam odclska6 piętno cza su na naszych dzieciach. Jak im pomóc? Czym
ich zdopingowa6?
przykład

'ie traktując powyższego trójgłosu,
jako
.bezdyskusjnej opinii trzeba jednak przyznać, że w jakiejś mierze głosy te odzwierciedlają obecną szkolną rzeczywistość. Przyznam, że ,szczególnie zainteresowało mnie potraktowanie przez młodzież ostatniej nowości - czyli
egzaminów wstępnych do E:zkół średnich - jako
głównego powodu na rzecz przykręcania . uczniom
(„z czyitej złośliwości, rzecz jasna") owej śr u by.
Rozumieiąc uczniowską niechęć do egzaminów, bo
sam nie miałem ni!!dY specjalnej atencji do t ego
tynu sprawdzianów. postanowiłem dopytać się o
nrzyczyny tego kroku u władz oświatowych eraz
o jego ocenę - u nauczycieli.

N

POPRZECZKA WYŻEJ -

czy SŁUSZNIE?

Wicekurator oświaty i wychowania - ALEKSANDRA SKONIECZNA; - Być może niektórym
młodym ludziom trudno będzie zrozu~ć. i uwierzyć. że wprowadzaiąc egzaminy wstępne do szkół
vonadP<>dstawowych naprawdę robimy to w
ich
interesie i dla ich dobra. Nikomu bowiem, a już
uczniom w szczególności nie służy dobrze wybór
szkoły średniej dokonywany bez głębszego przemyślenia swoich E:Zans. predyspozycji zawodowych,
z oodszeptu mody na tę czy Inna szkołę itp. A tak
przecież nierzadko bywało.
Egzaminy wstępne do szkÓł średnich, czyli pod·
iiosz~le wYŻej jak to pan określił p o p r z e c zk i ma przypomnieć uczniom, że wstąpienie
na
wyższy szczebel szkolnej edukacji oznaczać musi
konieczność pilnieh-zego orzyłożenia się do nauki
- przynajmniej w klasie ósmej. Dla rodziców ma
to być sygnał do przyjrzenia się lepiej własnemu
dziecku•- jego zainteresowaniom,
możliwosciom
intelektualnym, by właśnie na nich - a nie i:łów
nie na ambicjach i marzeniach - opierać sugestie co do wyboru przez dziecko szkoły średniej.
Słuchając. tego wywodu i f;!odząc sie z dopingującymi zaletami nowego. a właściwie przywróconego po wielu latach sy~:temu rekrutacji, trudno
nie myśleć o problemach, iakie ów system musi
wywołać. Egzaminy wstępne do szkół ponadpodstawowych zaplanowano bowiem w jednym terrnlnie, około połowy czerwca. Limity miejsc uza·
leżnione zostaną - w liceach od warunków kształ
cenia, bazy dydaktycznej, ilości pomieszczeń itd.,
w szkołach zawodowvch - od potrzeb gospodar·
ki. Wśród kandydatów do obu tYlJÓW !."Zkół -majda się zapewne i taey, którzy nie pokonają eg'laminacyjnei poprzeczki oraz cl, którzy nie . do·
staną się do wvbranego liceum
czy techmkum
z powodu braku miejsc.
. .
Co sie stanie z nimi? Gdzie znajdą dla s1eb1e
miejsce skoro Istnieje przecież obowiązek kształ
cenia zawodąwego do ląt oi:iemnastu Owszem mogliby oóiść do zasadnlczych szkól za'Clrodowv:;h,
ale wówczas należałoby zrezygnować z planu ob1ę
cia ef;!zaminaml wstepnymi również szkół
tego
typu. Po cóż tam zresztą egzaminy skoro l ~ak
wiele zasadniczych szkół miało dotąd trudności . z
naborem kandydatów? - pytają 1edni. a inni bcJą
się, że bez egzaminów szkoły zamdnicze
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W ALKĘ Z MITAMI

o szkołach modnych, lepszych. gorszych, uśwlad~mi uczniom, że trzeba przysiąść fałdów. Że
nie
wyniesione ze szkołv P<>dstawowej piątki,
ale
faktyczna wiedza staną sie biletem wtiępu
do
liceum czy technikum.
Dyr. MIECZYSLAW CHMIEL z Ze~połu Sz~ół
Papierniczo-Poligraficznych:
Juz dawniej
stwierdzaliśmy. ie konieczne było przetestoiYanle
młodzieży z oodstawowvch przedmiotów, zresztą
szkoły średnie.
uzyskały

notujące duży

iuż wcześniej

natłok ka~dydat6w,

prawo do selekcJi i nabo·
ru droga e.e:zam.inów. Upowt-zechnienie tego sy~te·
mu oowinno uświadomić młodzieży. że trzeba krytycznie ocenić własne szanse i wia<tomości. I>?
· teraz nie wvstarczy luź tylko „iść i za.pisać się''
Na legitymację ucznia liceum czy techn•lcum ~ne·
ba będzie zarobi{> wiadomościami o skali ~:vz.uej
niż przeciętna . Również w niektórych bardr.łel P.>pularnvC'h szkołach zasadnkzych. lub w tych„ ~rli\~
E:oecyflka zawodu wymaga pewnych uzdo1n!~n
•
oredYsnozycil należałobv pomyśleć o jak1e3s formie se1Pk<'1i kandydatów.
Dvr. ZDZISŁAW GĄBARA - Zespół Szkół Znwodow:vch nr 5· - E.e:zamlny w zawodówkach tll
nroblem rzeczvw!ście 7.łożony. Muszą przecież istnieć lakieś furtki dla młorizieżv mnlei zdoli;t~l. a
z drul!iei stronv przPCiwdziałać trzeba ·(lłrn1zani11
ranrri i roll ~?.kół za~!'dnicz.ych 'W i;ystemie k i"Ztnlcenia zawodowef;!o, Bvł Już kiedyś nostula.t . ?ebv
kszt;iłc:enie- to rozpoczynać właśnie n;;1 .e tapie ~zko
ły 'l'.asadniczel. I by ukończenie iei otwle„ało niil·
zdolnie1~zym uczniom drot(ę do technikum. Wnrto
bv chvba ten postulat przyoomnieć i prze,kutować na nowo.

•••
Przedstawiając powYższe uwagi do dyskusji wła
dzom oświatowvm chciałbym na zakończenie o:wró·
cić uwaf;!ę na 1esz~ze ieden problem. jaki - zdaniem wielu os'ób - wywoła wprowadzenie egnml
nów wstępnych do · szkół średnich. Będzie nim oo·
noć p ę d
d o k or e p e t y c j I.
.
Jak stwierdzają poniektórzy: •• No. to te~az ma·
e:idrowie ruszą do biur odoszeń z ofertam 1: . .~ TEMATYKI PRZED EGZAMINEM CAŁO8 CI
WYUCZAM". A niejeden tatuś zacznie szukać w
portfelu
środków dooin~ulac:i;ch.. aby ooprzeczka
w bramie do szkół średnich me okazała su~ nrzv·
padkiem dla syna zbyt t"ndna do przeskoczenia.•.
, ZDZISLAW SZCZEPANIAK
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nauczycieli szkół podstawowych? Nie stawię.jąc tego tak mocno przyznać jednak trzeba, ie
owe
piątki z podstawówek zamieniają się czaE;em zbyt
szybko na trójki w szkołach średnich podobnie Jak prymusi ze szkół średni::h nie zaw•z<'
błyszczą na uczelniach. O ile jednak doceniamy
weryfikacyjną przydatność egzaminów do liceów
czy techników, to w przypadku szkół zasadniczych
bvłaby ona nieporozumieniem. Potrzeba nam ciągle
dobrych wykwalifikowanych robotników i
tych
mut.Ża dostarczać otwarte dla wszystkich chętnych
"zawodówki".
Dyrektor IV LO - TERESA LENARCZYK: Kon'mrs świadectw był gorszą formą naboru. Egza
min jest z całą pewnością bardziej demokratycznym sprawdzianem - stwarza równiejsze szanse
u czniom, zdopinguje do lepszej opieki nauczycieli
szkół ooditawowych,

•

w Ośrodku Propaf;!andY Si'tuki w Parku Sienki „ wL·za otwarto ost;itnio rP.trosp··kt v wna wvstawę
malarstwa
Stanisłśwa
Frenkla z r,.onnynu.
Malarz to nie powiPlaiący
tradycvinych szablonów. niezwykle interet11iący w swojej
l!orace i Pksoresii i ewałtowności barw, które cechuia
iego
figuralne malarstwo.
Tak więc PO
ścianach ~alł
WYstawowei tańcza teraz I fruwaią orzedziwne oostacle· ~u~
daczne w swei deformacF kukłv-ludziE> l uczłowiPC'7.0ne •antomy , które na tle zmiennej
sceneru w ustawi<'znvm ruchu
~wałuia I e:aloouia na koniar.h.
ltołvsza •fo .na hu5!Rw15ach bulaia n ~ ~krivdfa rh onnRd tłuma rn; "" n' Aw c:;„ toni .;„„ h„„e.
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M. Piecha! - Góra ocalenia. WLlt.
1981, s 70, zł 13;
A. Sar - Japonia - kuchnia, bogowie, taifuny. LSW 1981. s.
376,
zł 40;
·
Slowfańskł Park Narodowy.
PrzeDrewnowski T. - Rzecz ru,,.,<>w; wodnik WPoz. 1981, s 85, zł 16;
Kampinoski Park Narodowy. Ma
ska o olsar">twle M Dąbrowsk!P.
pa turvstvczna, PPWK 1981, skala
WL 1981 , s 459 + Uustracie zł :20
Jagoda Z. Kl<>dzll'lskl S . Ma<ł<>w 1·&o nno. zł 12;
Teoria I metodyka sportu. SłT 1981 .
sk i J - Ośwleclm nleznanv
Wl
q
328. zl 105;
.19&1. s ~19 + Uuqtrac~e zł 95,- Emigracja chłńSka
. W•lczak Z - Rl>wr>lw"" Na111ao• w K.AzjiTomala
Południowo-Wschodniej. MON
wz. 1895 MON 19'81. 1 17 . zł 10-;
M•·ówcz.vń.~kl
Bartnchow P 1981, s ~60, zł ~;
D. Kulakowska ~ Dostojewski - 11A
tom I Bitwa o Pl\arzlnho, tom lt
Osada
nad
Sre-b~nvm
Pot.okle-m lektyka niewiary. KIW 1981, s. 267
~1 50;
LSW 1981 zl lłll.Zlelen\ewgkl J . - Organ.lzac1a
J . Rakowiecki - Podstawy metro·
:Ea ~ adzanle.
PWN 1981 .
818 1ogll WSiP 1981, s 326. zł 37;
Do~włąrlczenla chemkzne dla szk6t
zł .:~e-;:zbl cki T. - Sz.klane drz,wl ~rednlch
WSiP '981, s 230, zł 32;
WŁ 1981 s &I zł 20 R. Manteuffel - Racjonalizacja v.
P a o-Ga 1ewsk a K
Sołka
E
~o•t'Orlarstwle rolnym
LSW 1981 . •
Pod bonrtera <łol'lca
MON
19~ ·

s

I
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W PRZECHOWALNIE

dla niedoszłych licealistów I tych, którzy· odpadli
na orogu technikum •..
Takich. ! tym podobnych. pytań, wątpl!woścl i.est
"OViele. dlate~o zwróciłem się do kilku nauczr.c1ell
z prośba o ocenę nowego systemu rekrutac31 do
szkół ponadpodstawowych.
Mówi dyrektor STEFAN KORYCKJ I jego zastęQca TADEUSZ STASZEWSKI - na przykładzie
doświadczeń Szkoły Podstawowej nr 5: - Nas~ym
zdaniem egzamin wstepny ,Pedzie hardziej ohiektvwnym sprawdzianem wiadomości naszy~h uczniów niż kwalifikowanle kh na podstawi~ ocen
tirzyniesionych na świadectw~ch. Czy .nalezy. to
traktować. jako brak zaufama do ob1ektyw1zmu
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nie wiadomo
dokąd,
akrobaci nieorawcboo·
iobnit> 11 ietrv w o;woirh ewołu·
~jach
eksrentrv c·znt> tane•'rki,
prezentuiace ·w ekshibicionfotyczrivm o;zaleństwle !.'Woie ootwornie znieko;ztałrone wdziekl" baletnice. iakże odmlPnne od
;ych którP w oaryskkh kabaretach nodoatrvwał kiP<lv~ Dei;!ns„.
Ale też StanMaw Frenkiel
szukał wałków tematv<·znvch w
Zl!oła odmlennvch czasA<'h I odmiennvch t'Vtuaciarh
Arty~ta
studiui&C'Y tuż ·orzed woiną w
krakowskie! Akademii
Sztuk
PieknvC'h oo wrzPśniowvrh wvoadkach >.:nalazł sle w ZSRR,
skad z armia AndPrsn o'•wedrował
M
~rodkowv
i Bliski
Wsch6'l ~ . "" woini P ,.~; „ dJif i:ię
pit <:t:>l P „. r ~ ... A ~ ~; „ <td 7ie też.
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t>O skończeniu studiów, od lat
Prowadzi czynna działalność t>e•
da11oekzna l artystyczna. Jei rezultatv
orezentował na wielu
wvstawach nie tylko w Londynie I w Anl!lil. lecz również w
Innych kra1ach.
Jel!o kompazycje, eksponowa~
me teraz w łódzkim Ośrodku Prooal!andv Sztuki, tto1ą lak
luż wspomniałem pod zna·
klem wtelklei ekspresn. dynamiki. lntensvwnel?o nasYcenla
kolorem Ich tematyka 1est nlezwvkle bol?ata . Jednakże środki
formalne. iakiml oosługuje się
on. oowtarzaia cle stale: w tym
wvoadku artysta nie dąży do
urozmaiceń.•.
Sam Stanisław Frenkiel, m6·
wiar n fródłach swojej twórczoścl . ..t",;„„~78~
Wvda1P mi s!e.

.

RECE

~emda

wielką ropę. Wątpię, choć
chciałbym wierzyć, że tak. Wiem
natomiast na pewno, że oolska kultura kryje dużo nie odkrytych je-

szcze przez soołeazeństwo, bogactw, kt.óre tak Jak roPa gos·
podarce, są nam bardzo ootriebne. Niestety.w dalszym ciągu i ropę i część tych bogactw musimy
importować.

poliszynela jest i>rzeprzez całe lata Polacy
wozili do kraju pod P<>dwóinym
dnem kufrów i walizek tomy dzieł
Miłosza, wydane po polsku w Pa-ryżu. Wozili Gombrowicza, Wierzyńskiego. Hłaskę„. Płacili za te
wcale nietanie książki w „twar·
dych'', narażali się na „literackie
dy.sputy" z <.'t!lnlkam1 i !n.ne wąt
l)!iwe nrzyfomnośoi. po to bv umnełnić obrlł%
oiczystej l teratury
tym co w Polsce zakazane.
I teraz też pewno przywożą, choć
przyznać trzeba, że coraz więci:j
kupić można i za nasze złotówki.
Myliłby sie iednak te.n, kto chciał
by w pol.skiej księgarni dostać dzieła polskich · noblistów. Ani Sienkiewicza. ani Reymonta. ani Miłosza
w niei nie uświadczysz.
Do tel trójcy POWinienem · właś
ciwie dołączyć i Gombrowiaza,
który - lak twierdzą wtajemn.iczeni - o Nobla .,otarł" się dosyć
blisko, ale pytanie o utwory tego
autora wzbudzli u kslęf;!ar;z:y co
naiwYżei pusty śmiech. Nie pole·
cam też szukania w bibliotekach,
choć tam pewne szanse są.
A jednak ludzie czytają „zakazane książki". Mają i czytają. I to
'c oraz wiecej. Nie mof;!łY ich wydać oficjalne oficyny, zaczęły wydawać nieoficialne, iak np. NOWA.
Parutysieczne nakłady rozchodziłv
się uybko dzięki sieci ..swoich"
kolporterów. Cen:v ~ lak na trefny towar - wcale nie spekulacyjne. I l?dYbY leszcze szata f;!raficzna była lepsza. a tekst większą
czcionka złożony .„
Po Sierpniu. a zwłaszcza w ostatnich miesiącach. NOWEJ przybyły liczne konkurentki. Prawie w
każdym wiekszym mieście wydaje
sie broszurv k!łiażki i oeriodyki
tzw. pozacenzuralnef;!o obiegu. Przypuszczam nawet że dzisiai wiecei
mamy w Pol,sce nieofic.i alnvch. ni?
oticjalnvcb oficyn wydawniczych
I trudno się temu dziwić. biorac
pod uwaf;!ę cała złoroną sytuację
w na.~zvm kralu.
Szczególnie przedsiębiorczy oka·
zali się studenci, dla których zda·
ie się nie być IJll'Zeszkód. Wystarczy. że Spotka sie paru młodych
ludzi, wykupią oapier maszynowy
z okoHeznych sJdel)Ów załatwią
doctęp do uczelnianej oolil!rafii I
luż oowstaje nowa firma. Nie po·
trzeba im żadnej administracji, etatów •. ani lat by w 5-tysięczn:vm
nakładz4e
wvouścić
prawd:i:iw11
książkę. Nie sa też finansowani
orzez żadne tajemnic"Ze siłv. bo całe przedsiewzięoie oparte Jest na
zasadach rachunku ekonomi~nel!o.
a ceny tak skalkulowane. by wystarczyło też na honoraria dla. redaktorów. Nieprawdopodobne. a
Jednak pr~wdzlwe.
Drukuje się różne rzeczy - mniej
Ta)emnicą
cież to. że

koncentracy1nycłi

ĄQ!j>l

ZACIERAJĄ

Trzeclel R2eny"
MON;
Z Moreeka - ,Spałec:r.ne a&oekt•
e;osoo<larowanl.a" PWE:
J. Auleytne-r
- „Humanistyczny
m<>deol oo.lltvk·! pe-rsonalone1 w za.klAdzł~ oraev"
TW ZZ:
R Brvla - , . Być !)li !'1111". KA w '
J. Bronlstaw«kl .. FalS>ZV'Wl ororocvM MAW;
J Pa!tlecka „Soclallz-m. kap\.
tallzm.
kler"nikl oddQ!\alvwallla"
KIW;
„Ekonomia n<>lttyco:na 90CfaLlll.imu"
oo• kler naulkowvm M Warll<>w·
<>kle.i?o KlW'.
„Ro<-~nllk
oo1'1tYC'2'JtlY I -oodarczy" PWl!!
T Janczyk - ,.Praca w samoi-zn'C!rle •oóld-zlelczym" zw CZSR:
R Łablńskl
.. W~dmo At>Oka1\osv" P.:A W:
R. Kiełkowski - .ZUkwldować na
m!efscu" WL!Jt.:
J
Mi'kulskl - „Medycyna httle• ow•ko w .tutb'P !Tl itze-szv" PWN

reńkla
łe

w zasadzie zachowałem 1tvl
I forme wvoowiedz!, która w
dużej mierze iest cechą atmot1ferv Krakowa mel(o dzie.-:iń
stwa: orocesil. maskarad. obt'hodów . widowisk scenicznych. la·
sełek szonek. l!dzie tvwe nostncle mle12ałv sle z kukłami I
ooczwaraml z fasad budynków
cdzie
dramat
przedstaw leń
teatra lnvch staniał s!e w 1edmi
cało§ć z oł6tnaml Malczewskleco t Matelkl.„".
I tak 1est istotnie. Ale wszyttko to zostało przepuszczone
przez fllt?' zdcvdowanei defor·
mac!!. I to właśnie ustala
swoisty stvl malarstwa Stanisława Frenkla.
M. JAGOSZF.WSKJ

~=„~~=z•aJ(tll

Z Miloszem w Polsce wyszło prawie tak, Jak, ·nie przyli ropą w Karlinie. Wiadomość o przyznaniu ·mu
Nagrody Nobla huknęła tak głośno, że wielu rodaków doznało autentycznego szoku. A któż to Jest ten Miłosz? '
Dlaczego nikt nam nle mówił, że mamy Miłosza!
Nie brakowało takie , którzy, widząc, źe trysnęło wreszcie bogate źródło poezji I prozy najlepszego gatunku, uwierzyli szczerze, iż teraz będzie można brać z niego całymi
garściami i sycić się wspaniałą Jiteraturą. I rzczywiście:
źródło trysnęło. Posypały się laurki, opublikowano trochę
wierszy i jedną powieść, Pfl czym, gdy emocje ucichły, wróciła stara bieda.
mierzajlłc,

i bardztiei wartościowe. Nle chciał
bym ieunak wdawać sie w ocenę
tej studenckiej polityki wydawniczej. Kieruje się ona bowiem swodst~i prawami. a przykładanie do
niej tradycy.Jnych narzędzi. oceny
bywa po prostu zamierzeniem chybionym. Jedno wszakże nie ulega
dla mnie wątpliwości: studenci nie
powinni za.itnować się wydawaniem
książek! Ani dob'rych. ani złych
- żadnych Studeinci powinni książ
ki czytać. Ksia7ki Miłosza, GombrowićZa; Hłaski, Pobóg-Malinowskiego, by ograniczyć się tylko do
tych kilku nazwisk Polaków, nie
wspominając o całej ple.iadz!e pisarzy Zlll'.(ranicznych.
Cóż, Polska · iest krajem paradoksów. Państwo sprawuje mece-

nat nad kulturą, a liczba książek
przypada iaca na przecletnego obywatela stawia nas na iednym li
ostatnich mie1sc w Europie. Księ
l(arnie nie przypominają jeszcze
sklepów mięsnych. czy ol:mwniczyclT. a trudno kupić w nieb naprawdę dobra . książkę. et którzy
książki powinni czvtać . drukują ie
i rozprowadzaią I tylko bibliofile
zacieraia ręce. bo obecna sytuac]a
na białvm i czarnym rvnku wY·
dawniczym, to dla nich praWdziWY -rai.
' Zbliża sio Kongres Kultury
Polskiej. Myślę, że sprawy te znajdą na nim pełne odbicie. I . oby
sie na tym nie skończyło.
PAWEŁ

TOMASZEWSKI

Na mokrej szybie kolejowego wagonu zostaje ukochany „Madagaskar" - ten znaczek to symbol marzeń, coś z imaginacji
I ·dziecięcych „chceń". Trzeba było o niego walczyć odważyć
się pa postawę. do której inni dopisywali wrogą Ideologię. Ale
bohaterowi „Dreszczy" Wojciecha Marcżew!:kiego talizman przestał iuż bi'ć potrzebny. Lekcja wierzenia w coś
I 'komuś -;szła świetnie. choć skończyła się dramatycznie, a konsekwencJe
trudno przewidzieć.
Żukowski

C.a

przekonująco

ystar y ~
na
u ·•.....,,,..wtyw
po to by dobitniej <pokazać,
Jak wcią1 na nowo zapisuje się „białą
tablicę". Akcja filmu toczy. się na harcerskim zgrupowaniu dla
,prymusów". I jest tu scena„ gdy druhna (nagrodzona
na
gdańskim festiwalu rola Teresy Marczewskiej) prowadzącą swoją lekcję mozolnie wy.pisuje na tablky kolejną prawdę
do
wierzenia i w Pewnym momencie zaczvna rozprostowywać zmę
czone palce, dłuższą chwile porusza nimi. Młoda kobieta jest
odpowiedzialna. ufna - wie. dokładnie kto wróg, kto przyjaciel. tvierzy, że wypracowanie - raczej donos - o tym co pod·
opiecznl myślą o rodzl~ach. czy
kolegach to świetny sprawdzian lojalności. Druhna rozumie bez zastrzeżeń, że wzór, wedłu!! którego działa, iest najle-pszy i jedyny,
,
W refleksjach z tego filmu pada na ogół słowo: „sy~tem '.
Ho też „Dreszcze' odsłaniają swoistą strukturę działama systemu uruchamiania człowieka - jeg;i wiedzy o robie samym.
Filmowy przykład jest dostatecznie drastyczny, żeby / ten cgó~
n!eis:ty watek pozostał w tle, alę też w tle bardzo wyrazistym.
Lata pięćdziesiąte są na tyle bliskie, że dla wl~lu znaczą
własne życie i na tyle odległe, że dla wielu i'1:anowią mało
znany epizod z historii Słyszałam niedawno końcówkę radiowej
dyskusji nad „Dreszczami" e:dzle PO dość chłodnych opiniach
omówiPnlu doświadczeń własnych padło zdanie „wszyscy wiemy, lak było". Uczestniczyłam w Innej dy~km:jl. gdzie znów
Jerzy Andrzejewski uważa (powtórzył to zreszta w swoich notatkach drukowanych w „Literaturze"), m6wiąc najogólniej, że
za wtelkl baeaż reżyse-r wrzu<'lł na kark 13-lPtnłei;!o chłopaka.
Nie przekonuje mnie ani pierwszy ani drugi pogląd Nie zapomlnajĄ<' o uof;!ólnlPnlach rP.żyser. fak !,11dze świadomie. poło
żył itłówny cleżar na baT'dzo autorskie rozwaianiii nad śwloto
ooe:ladem - przeprowadzone ood hasłem : „Hb:torla. a mał:i;
człowiek'". Przeprowadzane tu . ,doświad<'zenła" r:ą nie mniej 1
może 1eszcze bardziej, orzejmującp nl:7 te , jdóre p?'Zedstawlł
w !<Wolm poprzednim filmie - w „Zamorach '.
Trudno przewidzieć. iakl będzie dorosły Tomasz, któremu
przy1dzle nrzewartośclować. a może zachować. racje stu11nnie WPa.lane w maiestacle Jiarcerskiego rytuału.
ętrach przed nleooietym wywołuje zdradzające
niepok6j
drzenle rąk Ale 1?dv obawy zastani orzeknn:inle o bezwzględnej ·
duszności niroich rPak<'il I uspokoi nerwv . wtedv dłonie można
unie§~ spoko1nle 'l'vłko. 7e ta oewno~f wł11śnfp dla mnie ~a
ie sle podPłt-7.11na. budzi nieufność. T'obł W"A7Pnlp sztu<'znet nleludzklPi. nawet e:dv wvołvwa z wi!lrv wPwnetrznei. 7.ro·wmien!a znaków. bo nie z11ssd d7lałRnł11 svstemu Zostawlamv Tomka. któremu luż nie drża. cho~ pewnie zaczna znów drże~ rę
-111 t..r..„,~.n

.

ce.

.Dreszcze„ ~ film przygnębiający t ponury cho~ okraswny
scenkami z obozoweeo łvc!a młodzieżv które1 nawet -rytmicznym! komendami trudno wvolPnić z !?łów pcle figle. A na
..,rzvkł11d ł?.v na port-recie Mark~e beda z pewnośc!a lednym · 1
tvch <'haraktervo;tycznych kadrów które. qle wąpomlna.
M:ir~z„w~kl slęea do hl'ltof'H wypm;117alą<' lei projekcję
w
ton I sooirzPnle 0<;0blste. Trudno nlP odnle§ć wra~enla, że to
ro śled:>:lmv na ekranie 1e!:t fa'dmś frae:mentem T>T'Yw11tnoścl
twórcv. tym, oo 1?0 zbulwer~owało I zn'ltnwlło dębokl
ślad
w pamięci. Nie moe:e z oewnośda rat!l~wvC'h
dyskutantów.
f)OWledzleć.
że wiem. lak bvło wtE>dy a ob~erwu.ląc salę tdnowa mo!!łam stwlP.rdzlć . że takżf' zna„zna wlęk~zośf widzów
nie ZMła tamtY<'h hit z własnych cłośwlat!<"zeń Ale bez prywatnei orzvmłarkf cło wąoomnl"ń morna I warto zobaczy! w
.D?'eszMlach". lak o dreszcze łatwo. f;!dy przyjdzie pomyśle! o
łekantwle na drżenie r!łk.
•
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Maszyny.

„Wifamy"
Maszyny włókiennicze · produkowane przez łódzkie zakłady
,,Polmatex-Wifama",
z.najdują
wielu nabYWców za iranlcą, co
nrzvsparza ntl.m sporo z.łotych
dewizoWYch. Wyłącznie na eksport - do Meksyku. Tanzanii,
Mozambiku I Syrii
wytwarza
sle· krosna typu „Saurer". Druea lJOzycje ood tym względelfl
za.lmuja krosna raplerowe, które pracuja także w naszych zakładach włókienniczvch
oraz
orze4zarki. Wartość tef(oroczne1
produkcii .. Witamy" wvnlesie
ok. 1 miliarda złotych.
Na zdjęciu: montaż pnzędza
rek bezwrZl!cionowych.
CAF -

Andrzej Zbranieckl
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.Grozi nam
ekologiczna katastrofa

Koflczymy pierwsze półwiecze na!.Zych badań polarnych· Polska wzięła udział w II Międzynaro
dowY= Roku Polarnym 1932-33 wysyłając
niewiell!;ą ekspedycję na Wyspę Niedźwiedzią. Była
to pierwsza samodzielna polska wyprawa polarna
- ale tradycje w tej dziedzinie mieliśmy znacznie
starsze. Polacy wnieśli duży wkład w badania Syberii w XIX i w początkach XX wieku. Polscy
uczeni ucze&'tniczyli również w rosyjski h, szwedzkich, duńskich I amerykańskich wyprawach arlttycznych. Wcześnie też zainteresowaliśmy się Antarktydą. Polski uczony
Henryk Arctowski był
kierownikiem naukowym wyprawy na statku „Bel.i!lca", która w latach 1897-1899 jako pierwsza w
historii przezimowała na Antarktydzie.
W 1932 r. rozpoczął się okrlł!I polskich
badań
oolarnych. W latach trzydziestych zorganizowano,
oprócz wyprawy na Wyspę Niedżwiedzia, tak.że
ekspedycj~ na
Spitsbergen, Grenlandię, Islandię.
Polacy uczestniczyli w kilku wyprawach zagranicznych - prowadzili badania na Alasce I w Arktvce Kanadyjskiej. W okresie
międzywojennym
s·tworzona zottała kadra polal'ników, która umożli
wiła podJę\!ie wypraw już po wojnie. Od 1956 r.
.I:oz.aoczęły się systematyczne
polskie badania na
Spitsbergenie. Niemal co- roku wyruszała na ten
oolsrny archipelM duża ekspedycja naukowa. Nlt!zależnle od tego w:vspe badały niewielkie wyprawy
organizowane przez różne uczelnie. Dużą aktywnoś~ wykazywały tu ośrodki akademickie:
war-

Głównymi ir6diami ń1rożeń ,_: górnictwo, .enerretyka, hutnictwo, zakłady przemysłu materiałów
budowlanych I przemysłu chemicznego oraz nie
kontrolowana chemizacja rolnictwa i pojazdy mechaniczne.

Górnictwo węgla kamiennego i brunatnego, rud
miedzi. cynku i ołowiu, siarki, ooll kamiennej
I
skał budowlanych przyczynia się do przekształcenia
1>0wlerzchni ziemi, warstw eksploatowanych, stosunków wodnych i krajo'brazu. W wyniku poszukiwania i eksploatacji kopalin obszar gruntów zdewa~owa~ych wY!lO~ w 19711 r. 80,S tys. ha.
·wylOCe szkodliwymi ,_ powstające na takich
terenach lele de-presyjne. Np. w rejonie Kopaln~
Węgla Brunatnego w Bełchatowie wytworzony le~
obetmuje obszar kilkudziesi~lu tysi~ hektarów.
Energetyka, hutnictwo t ucląiliwe zakłady przew t>rocesach produkcyjnych
duże ilości f."Zkodliwych gazów i pył~w. przy czym
szczególne zagrożenie dla
środowiska
stanowill
związki siarki, tlenki azotu, drobny pył
zawlerajllCY związki toksycznych metali .- V! t~m zwła
szcza ołowiu I kadmu oraz wielop1erśc1emowe wę
glowodory,
mysłowe WYdzielają

Najbardziej zagrotonyml emisj• dwutlenku siarki 911 wojei.v6dztwa: katowlclde, w którym na jeden kilometr kwadratowv powierzchni przypadało
w 1978 r. średnio 170 ton dwutlenku siarki, a nastepnle: miejskie krakowskie - 75 ton dwutlenku
siarki, koniń';:kie - 74 tony, miejskie łódzkie •
56 ton, legnickie 53 tony, wałbrzyskie - " 2
tony, stołeczne war~awskle - 35 ton, p~ock!e 30 ton tarnobrzeskie - 22 tony I szczec1ńsk1e
19 ton'. Podobnie rozkładajll się emisje tle~ków
azotu I szkodliwych 'l)yłów.
Duże trudności t'Prawia także stale zwiększające

się

zaootrzebowanle na wodę, przy równoczesnym
pogarszaniu się jej jakości - w szczególności wód
powierzchniowych zanieczyszczanych Aeiekami przemysłowym! I komunalnymL Dodatkowym źródłem
zanieczyszczeń iest nie kontrolowana chemizacja rol
nlctwa oraz transport.
Już obecnie priwie uołow• rzek w kraju w tzw.
okretie ·kampanijnym nie nadaje się do gospodar:
czef(o wvkorzystanla. a wód I k~asy i>rawie j1?-"
nie ma. W okresie poza kampamlnym wody me
odpowiadaiace normatvwom wystepują na ok. 31
nroc. dłul!oścl rzek. Szczególnie zły w >!agu całe
l(o roku iest stan czystości rzek: Neru. Utraty, Czarnei Przemszy, Wełnv. Buf(u. Bzury, Bystrz;ycv; Wie
rzvcy oraz ·na znaczn'vch odcinkach: Małei Panwi.
BÓbru, -Iny, Warty, Kamiennej. Noteci, Odry
i
Wisły.

Czyr:te wody ma też zaledwie ok. 110 proc.• powlel'zchni jezior. Punktowvmi zrzutami ście1t6w
zanieezyszczonyrh iest takŻP szerel!
sztucznych
zbiornik6w wOdnvch. Za pośrednictwem skażonej
"''ndV rozorzestrz~nlaią sie choroby zwierząt i ludzi.

'

Szczel!ólnle nieookofacv Jest bilans wodny krt1- .
iu. · Już obecnie na · iedne!!'o mies7.kańca prz:'J'Pada
w Po!toce przecletniP zaledwie
1700 m ~ześcien
nych wodv rocznie. nrzv średn!Pi dla Euronv wynoszacei 4800 m sześc.: co stawia nas na •Jednym
z koflcowvch mlei~:r w§r6d n11ńst.w nas?:el!o kontynentu. W przyszłośr.I - zdaniem
eksnertów wskaźnik ten będzie cle eoraz bardziel zmnie'sz11ł.

Niedoborv wodv w szere!!'u nrzvnadków przvrivnl11 ie •ie rfo onw.taw11nla strat nnwn(lnw„nv<'h
konlP<'7-no~"l" okt'e<;OWP!!'n o!!'rRnl""-Rnla h•h or>:P•"'"·
wani11 'Ol'oduk<'ii. co iest "1!CZPitólnlp l?'roźne w waT'unkll"h wzaieT"lnee-o now'"7-11nl11 I konnPracii wiPlu ,,.ałezl !!'Osoocfarczvch. 'T'Prenv 1. nr7.eWa!!'a <!leb
o okre~'llWvm' tnb <:!Rlvm nlPrlnbo„~e woc'łv "Aimuła ok. 7 mln h11 utvtkflw rolnvch. 11 nalslabszych
i:tlPb n1RS7.l':r.vstv"h '"•t. ok. 4.11 mln ha.
Jednócze§nle w wyniku zmiany rodzaju utytkowania. a wiec rozbudowy miast ł osiedli, przemvsłu. szl!lków komunlkacy1nych
ł
zalesiania
uuntów naldabszvch oraz wzrastaiącego zaludntenła. z każdvm rokiem obniża sle
nowierzchnla
użytk6w rolnvch nrzypa<laląca na 1ednel!o ~lesz
kn°Tira kralu. W 11:u11 „ nowlerzc-hnia ta wvnosila
0,86 ha. a w 1980 r iuż tylko niewiele ponad 0,5 ha. z czeeo e:runtów zalirzanycb do klEls t-IIT b
zaledwie 0.13 ha. W lata<'h 1946--80 uby~o ok. 1500
tys. ha utvtków rolnych. w tym w latach 1971-80
- 59(1,4 tys. ha.
ł
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Następnym czynnikiem ograniczającym obszar i
nogarszajllcYm
produktyWność
agroekosyttemów
iest erozja wodna I wietrzna gleb. Erozją wodną
zagrotonych, bądf znacznie zniszczonych jest ok.
2 mln ha użytków rolnych, co stanowi ok. 14
prqc. powierzchni gruntów ornych.

Szkodliwe zaburzenia w środowisku glebowym
l!Owodują również niewłaściwie wykonywane, pn:e-

ważnle odwadniające melioracje, a także nadmierne stężenie pyłów i gazów przemysłowych
oraz
zbvt duże dawki gnojowicy z nieodlJ()wiednio zlokalizowanych l użytkowanych przemysłowych ferm
zwierzęcych.
·
Emisj!ł pyłów I. gaz6w uszkodzonych jest ró~
nież ok. 500 tys. ha las6w. przy czym szczególnie .
grożną Jest sytuacja w Górnośląskim Okręgu PrzemYdowym, gdzie zagrożone są wszystkie lasr. Barduże szkody powoduje też
wijająca się w ostatnich latach

dzo

dynamicznie. l'OZ·
w nółnocnycn re·
elanach kraju gradacja bmdnlcy mniszki. W. 1979
roku obsz11r zagrożony tym wYsoce
groznym
szkQ.dniklem obejmował ok. 180 tys.' h!1 lasów. w
1980 r. - ok. llOO tyv. ha, a w biezącym roku
katastrofalna wprost gradacja obją6 może ok. 1600
tys. ha terenów leśnych.
Znaczne szkody powodują równid grzyby patłożytnkie. głównie huba korzeni I oplefika miodowa w,ystępujlłca w ostrej formie na oti:. Ą50 tyli.
ha lasów.
Najbardziej wartościowe pozottałoścl pierwotnej
.przyrody chronione są w parkach narodowych , I
rez~rwatach przyrody. Jednakże I ta!Y! zaznacza się
szkodliwy wpłvw zanieczyszczeft powietrza i w~
oraz masowego ruchu turystycznego. w szczególnie
ir.o inel svtuacjl znajduje się Oicowski Pal'k Narodow:v. Zagrotone są także: Bablogórs~I. Karkonoski, SwlętokrzyFJkl, Tatrzaftski i W1elkopol_skl parki narodowe.
Poważny problem stanowia także odpady przemysłowe I komunalne. W odpadach 'Przemysłowych

z~kumulowane !:Ą często WYSOCe szkodliwe substanazotany, zwtązki arsenu, cynku, ołowiu. manl(anu itp., które rozpuszczone w wodzie ~pado
wel rozprzestrzeniają się w g,lebie ł w ~odach
podziemnych. Odpady zaś miejskie przewa~nłe ~~
zainfekowane bakteriami i innymi organizmami
chorobotwórczymi.
cje -

Ogólna wielkość strat z tytułu zanleczyszczeJ\ i
degradacji środowiFJka w 1979 r. - możliwych do
wvcenY pieniężnej - szacuje się na 61,8 mld zł, co
stanowi 3,4 proc. wytworzonego dochodu narodowegą.

Faktyczny rozmiar tych strat znacznie przekra·
cza te wielkość, jeśli uwzględni się straty tr~dno
wvmierne, jak np. ttraty w rolnictwie i leśnictwie
Powstałę wekutek zanieczyszczenia powietrza i W<>"dy, obniżenia się ogólnego stanu zdrowia ludno~ci ,
rozwoju nabytych chorób cywilizącyJnych, obnl:ta·
nla sie sprawności zawodowej nracownlków ł vpdajności nracy, wzmożonej absencji chorobowej . i
wczetnleiszego t>rzechodzenia na renty, czy obnizanla bie warunków zdrowotnych produktów · t'PO·
żywczych itp.
Wielkość ·uonoszonych strat uwarunkowana jest
zbyt małymi nakładami inwestycyjnymi na ochro-

ne. środowiska Nakłady na te cele wynosiły w
1979 r. 27,3 mld zł, co stanowiło 4,9 proc. globalnych nakładów lnwe&"tycyinych w gosp!'darce narodowei. Nakłady te stanowiły zarazem zaledwi„
1,ł proc. wytworzonego dochodu narodowego. Tu
trzeba dodać. że w wvsoko rozwiniętych krajach
zachodnich skala nakładów Inwestycyjnych
na
ochrone środowiska sięga 3-3,5 proc. dochodu n~
rpdowel!o brutto, jest wiec ponad dwukrotnie wyzsza ni:! w na!':Zym kraju. Szacuje się, że pełne
zaspokolenie Potrzeb w tym względzie W Polsce
w:vmagałoby wzrostu tego udziału do 6 t>roc.

· Wulkany ~ kolebką tycia hipotezę wy1UJ1ęli niedawno
radzieccy uczeni.
W ostatnim lO·leclu, w ramach
specjalnego programu badawczego, w którym uczestniczy ao r6:l·
nych
plac6wek
naukowych,
m. In. Instytut Wulkanologii oru
Instytut Biochemii I
Inatytut
Białka
Akademii Nauk ZSRR,
prowadzone były obserwacje czyn.
nych wulkan6w na Kamczatce
i na Wyspach Kurylskich. Geolodzy zbierali
11r6bkl
poplol6w,
przeprowadzali chemicme analizy
gaz6w wulkanicznych t wylewającej się lawy_, Przez 11 miesię
cy w latach 1975-1976 badano
wulkan
Płask!j
Tołbaczlk
na
Kamczatce. Stwierdzono występo.
wanie w popiołach I gazach wul·
kanicznych dużych Ilości aubstan·
ej! organicznych. W ciągu kliku·
letniej działalności, wulkan
wy.
emitował
w
po'stacl
rótnych
związków
około 1 mln ton wę.
!:la. Badano r6wnle1 Inne wulkany Kamc:i.atkl: Kluczewsklj, Bez·
lmlennyj, Szlwlełocz oraz lndone.
zyjskl wulkan Agung. I tam
w:szędzle znajdowano
substancje
organiczne,

M tale
Morza i oceany mogą być źr6d
łem cennych surowców .mineralnych. Już obecnie eksploatuje się
z podmorskich szelfów r()lt)ę i gaz.
O.dy denne zawierają także róż
ne metale - m. In: żelazo i man' !!an.
Do niedawna uważano, że osady
morskie tworzą się z substancji
spłukiwanych z lądu, bądź też z.e
szczątków żyjących w · wodzie or·
E?anizmów. Okazało się, te wdęk
szość materiału zalegającego dna
mórz I oceanów pochodz.i z wnętrza
ziemi. Stwierdrono istnienne w głę
binach oceanów aktywnych zjawisk wulkanieoznych. Występują
one w siąsiedztwie podwodnych
łańcuchów ~6„skich. Taki system
irrzbietów oceanicznych rozciąga 'się
na kuN ziemskiej na 60 tys. km.
Badania chemiczne osadów dennych
zaooczątkował w 1957 r. radziecki
statek oceanoimificzny .,Ob" w cza~
sle rejsu do Antarktydy. Późniel
badania takie zostały podjęte przez
ośrodki oceanof(rafiozne w ZSRR
I USA. W p0b!lżu „ż:vwYch" f(T'Z-bie-

azawski, torui\sk!, wrocławski, gdaftski. W 1977 r.
została zmodernizowa
polska stacja polarna w
Zatoce Białego Niedżwiedzia na Spitsbergenie, któ•
rą przystosowano do pracv całorocznej. Jest ona
czynna bez przerwy do chwili obecnej.
Od 1959 .r. rozpoczęły- się polskie badani~ · na
Anta'l'ktyóz1e.
Prowadzone były w oparciu · o
przek zaną nam przez Związek Radziecki ~tacją
polarną w Oazie Bungera nazwaną intlenie~
Antoniego Dobrowolskiego, Stacja była wykorzy
stywana sezonowo przez polskich uczonych. Nasi
polarnicy wielokrotnie brali udział w radzieckich
wyprawach antarktycznych. W 1977 r. została uruchomiona stała polska Stacja Polarna Im. Arctowskief(o na Wyspie Króla Jerzego w
zachodniej
Antarktyce. Na wyspie pracowało · już kilka du!ych ekt't>edycji antarktycznych
organizowanych
przez PAN. Obok wypraw lądowych duże znaczenie maja wn>rawy morskie. W ostatnich latach
Polska zorganizowała wyprawy /geofizyczne
na
wodv zachodniei Antarktyki oraz w rejon Grenlandii. Duży dorobek naukowy przyniosły wyprawy krylowe oraz tzw. Morska Wyprawa Biolo•
giczna.
Polska Jest pełnoprawnym członkiem
Układu
Antarktycznego, a prowadzone przez nas
prace
naukowe dają nam prawo współdecydowania
o
wykorzyftywaniu zasobów naturalnych. Antarkty•
kl.

Uczeni wskazują, te od począt
k6w
Istnienia naszej
planety,
główne źródło węgla w
przyrodzie stanowią wulkany,
Węgiel
wyr;iucany Jest z wnętrza Ziemi
w
postaci
rótnych związków,
wchodzących m. In. w skład ga16w w11lkanlcznych. Złoża węgla
pochodzenia roślinnego pochodzą
już z wtórnego· obiegu tego pler.
wlastka, kt6ry był absorbowany
z atmosfery ziemskiej przez rośli
ny. Węgiel wulkaniczny wstępu.
je w różne reakcje I tworzy
złot.one związki chemiczne.
Według teorii
Oparina,
tycie
powstało w wyniku syntezy organicznej, tworzącej coraz bardziej
zło:t.one związki, które doprowadziły aż do powstania białka. Oil
lat uczeni zastanawiają się, gdzie
mogły
zachodził
takie reakcJe
chemiczne - w wodzie, na lą
dzie, w atmosferze1
Idealne warunki dla takich pre.
ces6w wy1tępują w wulkanach wysokie temperatury i wielkie
ciśnienie, fale uderzeniowe I ultra·
d:!.wlękowe, tworz11ce aię w mo.
menele erupcji, allne wyładowa.
nla elektryczne podczas wyrzutów pył6w I gazów w atmosferę.

z
tów

głębi

ocea:n·i cznych

·Gazy
wulkaniczne
zawleraJI\
wodór, węgiel, azot. tlen, siarkę,
a więc niezbędne akladnlkl dla
powstania tywej materii. Czą.
1teczkl pyłu apełniają rol• kata.
Uzator6w - przyspieszają
two•
rzenle się łańcuchów, zto:t.onych
1 r6tnycb grup molekuł, W po•
piele wulkanicznym
występuj!\
różne
mikroelementy. Dziesiąta
częśt węgla, wyrzucanego z wnę
trza wulkan6w, wchodzi - w poatacl dwutlenku węgla,- w skład
bardzleJ złożonych substancji.
Intensywne reakcje chemicme
występują takie
w bliskim są
siedztwie wulkanów.
Pojawiaj!\
alę
tu
bardzo zmineralizowane
wody - niekiedy ·w postaci go·
rących roztworów. Wulkany speł
nlajl\ więc rolę retorty chemlcz•
nej, w której powstawała złożo.
na synteza organiczna. Podstawi\
tycia jest 28 związk6w chemlcz•
nych, z cze10 16 spotyka się
wsp6łcześnle w produktach wul·
ltanlcznych - jest to 15 białko
wych aminokwasów I kwas DU•
klelnowy (w początkach tatnlenla
naszej planety, przy Innym skła•
dzie atmosfery ziemskiej, tych
zwlązk6w

mogło

być

więcej).

,

oceanow

'Enale~iono

na ku „Mendelefew" na Oceanie Spokojnym. W 1980 roku tr;i;y radzieckie stat!U prowa~ily badanda na
Morzu Czerwonym, zaś w sezoni11
1980-1981 ,;Mendelejew" prĄcował
Grzbiety · oceaniczne to jak gdy- na wodach Oceanu Indyjslciego. W
by osie, ?:'\dłuż których następuje wyniku tych badań sporządzono
ruch wielk~ch płyt tektoniCZ!Ilych. mapy metalogennych osadów na
Przesuwają się one z sżybkością Pacyfiku i Oceanie Indyjskim. Ob1-12 cm rocznie. Gorąca lawa ba- szary koncentracji żelaza I manzaltowa o temperaturze oonad l(anu występują na Pacyfiku na
1000 st.C styka się na głfłbokoś powierzchni okoro 10 miliQl!ÓW km
Cll kiilku tysięcy metrów z wokw., zaś na Oceanie Indyjskim
da morską. W efekcie dużego ciś na oowierzchni 1 mln km kw.
nienia llOW'Sta.ie ogromny reaktor Równolegle przeprowadzono bachemiczny. Tworza się w nim roz- dania lądowych
formacji
'(eotwory soM żelaza, cynku, ołowiu, logicznvch, które w odległej pn:emiedzi, cyny itp. P6żniej te związ szłoścl były dnem oceanu. Takie
ki, przenoszone przez wody. ule- struktury występują m. lo11. na
l(a.ia w;vtrąceniu na dnie. Proces oołudniowym Uralu. Stwierdzono
ten trwa od miliardów lat: W tu również występowanie skupisk
ZSRR zjawisko takie odtwon:ono rud metali tvPu oceanicznego.
w laboratorium.
Specjaliści J>T'ZYPuszczaią, że już
Instytut Oceanologii Akademii w ciągu najbliższych• 10-15 lat
Nauk ZSRR podjął systematyczne ludzkość dYSt>OIIOWać będzie środ
badania zjawisk zachodzac:vch na kami te<:hnicznymi nozwalajacymi
dnie oceanów W latach 1972 i 19'7ą na onłacalną eksplq,atację rud mezorganizowano eksoed:vcie na stat: tali z dębin oceatf6w.

głębok~iach 3-4 tys. m koncentracje żelaza i manganu. Pierwiastki te są wydzielane bezpośrednio z f(łębi Ziemi.

.
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Przed lokomotYWami parowy-

mi opalanymi

węglem -pojawiła

sie szansa oow.rotu na kolejowe szlaki. Dość kłopotliwy w
eksploatacji, niezbyt sprawny i
dymiący parowÓ'L ni!! wytrzymał w
latach 50 i 60 konkurencji bardziiej ekonomicznych i prostszych w obsłudze
iokomotvw spalinowych. W tych
latach ropa naftowa była tak
tania. że zasilane paliwami płyn
nymi lokomotywy dieslowskie
w ciągu kilkunastu lat wyeliminowały wydawało sie, na
zawsze - lokomotywy parowe.
W 1949 r. koleje amerykańskie
jeszcze otrzym_vwały diostaWY
nowvch parowozów. ale Już 10
lat później ostatnią tego rodzaiu lokomot:vwe wycofano z ruchu. Podobnie byro w Innych
krajach.
Powrót nut1n>i t>rawdOl>Odobnle z tych samych powodów,
które zadecydowały o odejściu.
Ropa p0drożała, węgiel staje
sie bardziej dostępny. Możliwo
ści dzisieiszei techniki są natomiast tak dttże, iż mo!liwe
fost skonstruowanie lokomot~
oarowych konlrurencvtnvch dla
dieslowskich. S4 iu! Pieł"WSZe

Cele produkcji społecznej oraz zadania ochrony
nie 14 czynnikami przeciwstawnymi wskazano w ekspertyzie PAN - lecz
stanowi!\
elementy okeślonego eystemu ekologiczno.ekonomicznego. Istotne znaczenie posiada więc przepro·
wadzlinle urzez
poszczególne przedsiębiorstwa I
Inne 1ednostki f(ospodarcze
rzetelnelt_o rachunk!J
ekonomicznego przedsięwzięć w zakre~e ochrony
środowiska Dopiero sprzęgnięcie takiego komplekoowef(o rachunku
z odpowiednim materialnym
zainteresowaniem jednostek ~ospodarczych
może
DT'7.Vkłady.
•"Prawł6, że zadania ochrony środowiska będą sku*
W Stanach Zjednoczonych sa
tecznie realizowane.
1ta,JbardzleJ oblecu.lllCY wwał.a
środowiska

polarnych

ijtittRt/I~HfIł a'/11/rll/Óf
taką

W dotychczasowym rozwoju cospodarczym Pollkl względy ochrony 6rodowlska nie były doctonla- .
ne, co spowodowało, że na wielu obszarach zagrata llam katastrofa ekploglczna, stwierdza ekspertyza
dok<>nana pi'zez Komitet Naukowy „Cz.łowiek I Srodowisko" przy Prezydium Powklei Akademii. Nauk.
Szczególnie groine
są
·skutki dewastacji
powierzchni ziemi, zanieczyszczania lJ()nad normy powietrza atmosferycznego i wód. degradacji gleb
oru mlszczeń w świecie roślinnym.

badań„

wieku

sile projek.it lokomotywy omaczone.j symbolem ACE 3000.
Powstał w amerykańskJ.ej korparacji American Coal Enterprises. W ocenie specjalistów
ten nowy parowóz iest najbardziej zaawansowana jednostką,
która ma SU1nse praktycznego
zastosowania w cial?U najbliż
szych 5 lat. W fazie studiów
I projektów są ieszcze inne takie lokomotywy, ale nie dorównują one ACE 3000.
Na i większą niespodzianka jaka krvle ten Pl'oJekt iest to, że
idea kons~rukcii nie odbiega od
dawnych rozwiązań technicznych parowozów. W tzw: kotle
plomleniówlrowym wytwarzana
Jest para, która porusza tłoki
z tych zaś. za pomóc4 układu
korbowef!o mome-nt obrotowy
przeno.s'ZIO'lly iest na koła. Kon. struktorów nie skusiły więc
wcześniejsze oróby wvkorzY5'tanla w budowie lokomotvw. turbin parowvch bądt T"óżnego rodn iu turbin E?azowyrh. A tef(o
rodzatu pomysłv ro.;wa±ano leszcze
w latach '50-:V<'h chcąc
„utrzyma~ przy życiu" lokomotywy ooalane wel!lem. Dziś o!ta%U.le się lednak. że stare,
proste rozwlą:i:anl~ nie tracą na
aktualnMcl. czeen c'łowtdem jest
lokomot:vwa ACE 3000.

Nie znaczy to jednak,

że

się w konstrukcji parowoou
zmieniło
Węgiel nie jest
wiem spalany bezpośrednlo,

nic
nie
b<>•

ale

w dwócb „tapach: najpierw o-

trzym'! 1e się z niego eaz. a nagaz ten sna1a do:.1at>cza- 1ac enerl(id do lJ()dgneW1SJtia
wody w kotle. Taki nroces spalenia opra""wał Argentyńczyk
Livi.o Dante Porta, a l!Ozwala
to na lensze enerf(etyczne wykorzvstanie we!!la i uzyskanie
wiekszei snrawności silnika parowef(o.
stępnie

Sprawność nowej lokomotY'WY
wvnosl 15 proc. (dawne cechosie 8 proc. sprawnością),
zaś SPrawność lokomotvwv spallnowel 1 20 proc. Ale parowóz
może korzystać z oaliwa, które
lest' 3-krotnie tańsze od oleju
nat>edowe!?o dtl zasilania diesli.
Cena nowel!o oarowoz.u amervkaitskiel(o bylabv WMawdzie
1,!5 raza większa niż lokomotyWV dleslowsklei ale koszty utrzvma nis dwukrotnie mnielsze.
Puowóz Dodobnie iak lokomotvwa spalinowa wvni111!ałbv tvllco iednoosobowei zało!!i - skutek wvkorzystańia nowo,...esnvch nt'zad'!!eń m. in. elektronlc7.nych. A wiec, czyi;by 'PO'"
wrót J)łlrowoz6w7
wały

/

• -SONDAŻE

-

OPINII

,t

.Ra dni

o pomocy

Kto zysk uje, kto r·ac1 , _·___
Za.,fani' e były badań

Ocenie aktualnego stanu opieki społecznej na terenie naszego województwa poświęcone było wczorajsze posiedzenie
nowo utworzonej Komisji Pomocy Społecznej RN Miasta
Łodzi. W ·obradach jej uczestniczyło wielu
zaproszonych
gości z wiceprezydentem miasta - Zbigniewem Politem na
czele.

- na pyta.me, czy wszystkie iotrajki z
okrnu ostatnich dwu tygodni były konieczne - tylko 14 proc. ankdetowanych związ
kowców odpowiedziało twierdząco;
twa „Solidarności".
.Tui od wielu miesięcy Dde można komeo- na pytanie: czy za ostatmle klonflilkty
Jak rozwiązyWaĆ źródła nJepok<>jów spata.ru. aktualneio roe~ć Inaczej niż:
pollQll odp0wiedzialność tylko władrza
łecznych? We wrześniu tylko nieco ponad
wzruta nal)ięoie w kraju, a przecież ciąel•
tw.ierdzlłoo odpowiedział co
Jak wynika z danych przedsta- emeryturze. Jest to o tyle ważne
trzeci członek
połowa ankietowanych uważała, że należy
w ta:kiej czy Innej formie wszyscy ._ za po„Solidarności"; natomiast co piąty stiwier- wionych przez Wojewódzki Ośrodek przypomnienie, że służby sp0łeczne
to robić na drodze rozmów i porozumień. W
rozumieniem, bo nawet najagresywniejsze,
dzlił, że WZ?'<l6ło zaufanie do kierownictwa Opiekuna Społecznego. liczbę osób, 'i związki zawodowe iakby zaPomlistopadzie iuż 70 proc ankietowanych było "'
jak dotąd, oświadczenia płynące z Radomia,
„Solidarności" I co piąty, że zmalało;
w skład których wchodzą nie tyl- niały w odatnim czasie o swych
tego zdania. ·We wrześniu połowa ankietosą tylko' wypowiedziami przywódców, a n•ie
- 39 1>roc. uważało, że zaufanie do rzi!,du ko ludzie starzy. samotni i cho- oodstawowvch zadaniach.
wanych uważała. że do konfrontacji dojść
milionów szerel!1l!WYch członków „SolidarO formach. jak i petrzebach niejest takie, lak było przed dv.icma tygÓdnia- rzy, ale też i rodziny wielodzietm::
może przede wszystkim z winy władzy. Ale
ności".
ml, zaś 10 proc:, że stopień tego zaufania opiekujące dę dziećmi kalekimi sienia doraźnej pomocy wszysfaim
w listopadzie iuż tylko co trzeci wypowiaAtakowani z wielu stron różnymi opiniaczy też samotne matki. wymagają- iej petrzebu.iacYm można by mójest większy.
dający się na ten temat upatrywał ewentumd płynącymi ze środk6w maoowego przece natvchmiastowej i wielostr-,nnej wić wiele, ale, jak się wydaje, nio
alnego „winowajcę" we władzy, zaś co pi.ą
kazu: I tym4 opiniami z telewizora, i tymi
opieki, szacuje się na blisko 100 pofa iuż na to, gdy za oknem
Jeden wn:ioseik nasuwa się bezspomde: f'.Ys. Wśród
ty w „Solidarności". Od września ciągle roz gazetek l p,Iakatów, jakże często posiadając
naszego mróz i śnieg. Potrzeba teraz konopinia natychmiast rea&uje na te wszelkie województwamieszkańców
sła liczba ludm widzących stosunki między
nawet własny pogląd nie jesteśmy w stame
około 40 tys. nie ko- kretnych działań.
A rozwiązania
zachowanda
władzy
I
związku,
które
rządem
mogą
i
„Solidarnością" jako zmierzające
konkludować czy jesteśmy z naszym poglą
rzvcta z żadnego
naiyrdziej J)Odstawowych problebudzie! nadziieję na zbliżenie. Zdob:ywa zau- rentowego, czy tet zabezpieczenia
ku popraiwde. Niestety. są to poglądy SJ>l'lted
dem w mnieiszo§cł. my w większości, C'LY
emerytalnego,
mów
ludzi
specjalnej
trosld upnfan.ie, kto w konkret.ny, widoczny sposób pozostając bądt to na utrzymaniu trywać należy
„radomskich wypowiedzi".
cl na ~dm ko6.cu Polski, na drugim k<>ń
·
nie tylko w tej doPoSUW& się do 1>rzodu po drodze porozumie- rodziny,
Gdy 1>Ytaino ankiietowamych kio«o winią za
au ulicy, za łclaną, za miedzą - myślą tak,
bądź też korzystaiac z za- rażnei nomocy, ale i w dążeniu do
nia, trad zaufanie ten, kto się na tej dro- siłków udzielanvch przez wyspecjazłe stoounki na tej Linii, to we wrześniu 35
jak ja, c:z.y też mają na to co się co dziel\
l!runtownei zmiany całej szeroko
dze ociąga, lub wręoz ją barykaduje. Zmia- lizowane placówk;i. A i to nie są rozumianel
1>roc. ankii.etowanych winiło t"Ząd. ale w 11dzieje pogląd .zupełnie odmienny? Najrzetelna na stanowisku I sekretarza, wyniki V zapewne wyczernujące dane w tym nel państwa.sfery polityki r;połeczstopadzie liczba tak myślących spadła do 24
niejsze ankiety dziennikarskie są nader ską
(E. W.)
Plenum, .spotkanie „Wielkiej Trójki", ini- zakresie. Wielu osobom
proc. Prawie oo piąty a.nkietowany uważał
pym przyczynkiem do odtwarzania opinii ogópotrzebna
cjatywa partii i rządu o Froncie Porozu- iest nie tylko porno<: pieniężna,
we wrześniu, ie weba głównie ustepstw ze
łu, najwiarygodniejsza prasa dostarcy:yć może
mienia Narodowego, to są, te najważniejsze ale i ta związana z robieniem coStrony rządu - w listopadzie myślał tak
w tej mierze tylko okruchów. W tej mierze
elementy w życiu 1>ol1tycznym ootatruich dziennvch zakupów, zapewnienia
tylko co 10. Ogromna więk9Zośc! uważała, te
rzetelny dorobek zdobył }uż od dawna
miesięcy, które
zadecydowały o wyraźnym na okres zimy
obie strony winny i~ na ustępstwa.
Ośrodek Badania
Opinii Publicznej przy
opału i ziemniao;
wzroście zaufania do rządu tak mówią ków,
W tym samym Jlll"ZecWiale czasu: wttesłeil
Polskim Radiu. Ostatni komunikat OBOP
posprzątania
mieizkania.
wyniki oondażu i OBOP i ,Solidarności". Z Trudno liczyć. że wyspecjalizował-- listopad, procent posiadających zaufanie
jest tym cenniejszy. hl zestawia wynHtd baWY"DOWie<WI członk6w kierownictwa związ ne w tym zakresie placówki, takle
do rządu \.i'llrósł .z 30 do 51. wśród pesiadaJą-·
da!\ z wr.zeŚDJ!a - po .zakoi\ćzeniu pierwszej
ku, wynika, że S4 świadomi tego ubytku sym- jak PKPS czy PCK, dadzą sobl<'
cych żaufanie do kierOWllllictwa „Solidarnoś
tury obrad zjazdu „Solidarności". z -patJ>łltil po Ich stronie. Ale konkluzje, Jakle z same radę. Potrzebne
ci" zmalał .z 74 do 58 proc.
dzlernika - na dwa dni przed zamknięciem
iest włącze
teii:o faktu wyciągają, dla wielu z nas za- nie się w tego typu działania całi!
obrad tego zjazdu oraz z listopada - po
Pod koniec listopada zakoi\c.zył 9Cltldd
brzmiały
zrowrogo.
zm!an4e na stanowisku I sekretarza KC
go społeczeństwa. Zwłaszcza dużo
QP1nli Z'W'iązkowel Ośrodek Bada!\ Społecz
PZPR, 1>0 obradach V Plenum, 1)0 spotkamogliby tu zrobić uczniowie i harnych ,;Solddarnoścl" Regionu Mazowsze. oto
niu „W:ielldej Tr6Jkii".
cerze. którzy już niejednokrotnie
Zarz11d Sekcji Zawodowej Dzlen.
wYniki:
ANDRZEJ TUMIALIS
świadczyli tego typu n:>m<ic o~obom
nikany NŚZZ „Solldarno§t" za
z naibliższego otoczenia.
wladamia, te dził o i:odz. lS.30
Podczas wczorajszego posiedzew redakcji
Oddziału Ł6dzklego
ROZGł.OSNI ł.ODZKlEJ
nia komisli
mówiono również o
„Słowa Powszechnego" (uL Piotrzaięciu się
przez zakłady nracy
kowska 49, I piętro) odbędzie •lę
opieka
l
świadczeniem pomocy
Taśmoteka tnformuJe,
aane, nosluży nam do przybll·
lu mieJskled komunikacji", ale
Grzesiak. Wypada więc .zacząć swvm dawnym pracownikom,
zebranie sekcjL
przeł.e od d7liś już nie pracuje.
żenia
Ich pracy, satysfakcjl
m to wcześniej możemy l)rleod artykułów kolegów - ra- bywającym obecnie na rencie lub
Ze brak taśmy l lepik1.1 (drobnvch),
kłopotów
(wlęk·
mytać o wiielu faktach świad
diowców snujących muzyczne
Pusto w naszym iesi
szych). os1Ut11ięć.
radości
I
czących, iż łódzkie
radio dowspominki. Polecamy więc lekskładziku.
smutk6w.
brze wpadało I wi:ada w ucho
turę historii słynnej, niezapomTak oto Beata Han.ke przedJak tuż zostało na'Pisane (poradiosłuchaczy. I to zawsze li·
nianej orkiestry mandolinistów
stawia w ostatnim nume'l'Ze
wiedziane
raczej
WVJ>adało
cząc się z potrzebami tych Pl'IY
Edwarda Oiukszy spisanej pió„Kalejdoskopu". żale azelawej
by określić) rozgłośnia radiowa
głośnikach. oto kilka przykła
rem Jaro.sława Warzechy.
O
taśmoteki
Łódzkiej
Rozgłośni
w Łodzi działa od pięćdziesię
dów: pawołanie w 1932 roku
· perypetiach z nagraniem rozPolsltieao Radia. Sami wiemy
ciu lat (z sześcioletnia przerwą
społecznej organizacji radiosłu
mowv
z
Arturem
Rubinsteinem
doskonale jaka w· codziennej
w czasie Il wojny światowej),
chaczy „Łódzkiej
Rodziny
pisze Maria Hoffman, zaś o
'Pracy środków masowego koa o historii tej działalności
Radiowej", pierwsze w kraju
„sprzedawa·niu" muzyki w ramllllikowa·nia - przepaść dz.ieli
można dowiedzieć się
inforaudycje dla trzecie.i zmiany w
DO WSZYSTKICH KOBIET, DO MATEK, ŻON, SIOSTR
diu w ogóle snuje swe reflekspołeczne oczekiwania od dbamacil dyrektora szaOO"Wnt!f.?O Jufabrykach, patronat nad 08iesje ws1>0mnillllla już I. Grzesiak.
łości o techniczne środki wykoZatrwożone sytuacją w kraju I ogromem trudności, zwracaRomana Mater i Wrodz·imierz
nyWania zawodu, niemniej nas\
my się do Was - matek, żon, sióstr - o poparci~ idei Frontu
Krzemiński piszą w tym radiokoledzy z łódzldego radia wyf
Porozumienia
Narodowego - obecnie jedynej nadziel dla Polski
wvm ,Kalejdoskopie" o teatrze
.supłali widać jakdeś .,taśmowe
i Polaków.
I radiowvch J)l'Ol!l'amach estra·
aaskórniacrzki" l dodawszy do
dowych .. Wesoły autobus", „Pro
Kobiety polskie, zahartowane· trudnymi warunkami życia, poruch to Co ~itowllaę ••na źY-·
iram z 'Clvwairlikiem", „Trzecia
trafiły
nalbat'IWiei krytycznych momentach octnal!lż,ć w sobie
wo" w miniony wtorek w prostrona medalu" - to Już klasiły eta ochrony własnej rodziny_ Uczyi\my to równtez teraz.
1tramie ogólnopolslcim uraczyli
syczńe t>OZvcie ol!ólnopolskieg,,,
rodaków obfitą J)Ol'cją audycji
1>rGl!I'amu). Wiesław Jażdżyńsk i
Jako matki. żony, siostry, walczmy o nasze domy, nie doradiowYch firmowanych przez
I Tadeusz Gicgier - nrzypomlpuśćmy do krwawej konfrontacji, która w każdej ch~ili mo.że
Rozgłośnię Polskiego Radia w
na 1a dorobek .l 1:12\ei\ dzisie.i zai&tnieć.
a która stałaby się zagładą na~-zych dzieci, rodzin,
Łod7Ji.
Wszystko to z okazji
s.zv
dokonań
w upowszechOjczyzny.
jubileuszu 50-lecia oobrzekiwanianiu 1>rzez łódzką rozgłośnie
nla Łodzi w tzw. eterze.
Dogadujmy się jak · Polak z Polakiem, brat z bratem.
literackie! (choć nie tylko) kulWprawdzie dkrągła r<>C1Znica
fluTY na antenie. Felietony JeChcemy, by nasze dzieci nie wiedziały, co to strach, niepewminęła iuż 1 maja, ale Jako że
rze~ Wilmańskiego,
Tadeusza
ność Jutra.
trudno u nas o realizację czeSzewery i Mirosława Kuźniallokolw,iek bez •• pośliziru". a l
Uczyńmy wszystko, co w nar;zeJ mocy. aby dezorganizuj'c~ na1.ta - to pełne ane1'(dot wspoczasy nie najbardziieł Spr;i;yjasza l(o~-podarkę i nasze życie społeczne protesty i straik1 nie
minki i refleks.le nad codziienJące
rocznicowvm
obchodom,
bllała
Wojciecha Ekderta.
dlem Wildzew-Wch6d ltd. ltd."
nośclą w gmachu przy ul. Nabyły codzienna udręką.
właśnie doniero ten tydzień jest
Wprawdzie nieco ioczko u~
Przejdźmy Jednak do kalejrutowicza. Przede wszystkim
Swoją rozwagę, unflejętność, autorytet wykorzystujmy ~la wyterminem dla obchodów tych
brzmiewa w
podsumowaniu:
doskopawej panoramy Polsikiezaś oełno w nich nazwis1k lu- .
jaśnienia, że Front Porozumienia Narodo~ego Jest ostatnią szannajważniejszych.
stąd
6w
„zepchnięci do urogramu
IV,
JCo Radia w Łodzi. „Gdzieś ok.
dzi. którzv nrzedwczoraj, wczosą wspólnego rozwiązania polskich prQblem6w.
wtorkowY benefis na antenie,
tak iak wszystkie rozgłośnie re1930 roku radiowcy spojrzeli na
ra i i dziś ooświęclli swól czas
lak i l!rudniowe wvdanie łódz
gionalne, nadajemy przeciętnie
swói program iakby z lotu ptaDość już narastających podział6w I kłótni narodowych, które
I umieietności, aby nnekręce
kiiego informatora kulturalnego
1200 programu lokalnego l
ka" i ustalili proporcję: 40 pron!e radiowe1 l!ałki byro nie
zawsze w hi!:torii kończyły ~ię gorzką klęską dla znękanej
- „Kalejdoskop", w całości pookoło 500 g<>dzLn J)l'Ogramu ogólcent słowa na 60 1>rocent mutylko sprawą nawyku, ale i
Ojczyzny I narodu.
·
ŚWięcone radiu. A iako. że pinopolskliego rocznie". .iak
zyki. uznając talci układ Ził
l
11wara.nda źe oto usłyszymv
Nasza Ojczyzna, nasi najbliżsi, potrzebują naszej rozwagi
szą w nim nasi koledzy raakapit o tym. że ciasne to już
najwłaściwszy. Ta złota proporeoś ciekawego. mądrego, przydiowcy, korzystamy więc skwaI mądrości - nie zawiedźrpv ich·
mury (siedziiba rozgłośni przy
cja obowiązuje do dziś i wynije!l"nego.
pliwie z niecodziennel gratki
ul.· Narutowicza 130) lak na
ka
z niej jasno, że radio to
Wszystkim Im, (p.rzeprłsza
czerpania ze słowa pisanego,
KOBIETY WOJEWÓDZTW A MIEJSKIEGO ŁÓDZKIEGO
ootrzebv dzisiejszei rodziny rasmok o wlelklim apetycie. a w
Jąc. że nie stale nam m1e1sr:o
tych. których przede wszyst- ZRZĘSZONE W LIDZE KOBIET POLSKICII
diowej. Naruszone z~bem =su
dodatku smakoE!Z. żądający rozna wvmlenlenie kh nazw1sk'
k'ił!J mamv okazie słucha~. Nienieprzerwanie przenoszą
maitości i
na
śwłeżości
muzyczslcłademv serd~ne życzeni11 z
chaj Ich słowo, tvm razem pl=łe urządzenia ·okoliczny han:veh Potraw" pi.su Ilona
ok!l'l!ii tuhqE'tl~"U.
(1b)
Cztery

tematy

OBOP:

stan

napięć społecznych. stosulllki ml~y władzą
„Solidarnością", stopień
zaufan~a
społeczeństwa do rządu i zaufanda do k:ierownłc

a

Do dziennikarzy
członków
„Solidarności"
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Coraz wiecej broni

Koncepcja pokoju światowego oparta na równowadze strachu między dwoma systemami budzi
coraz więcej sprzeciwu w społeczności światowej.
Jesienią '81 byliśmy świadkami nasilonej kampanii
społeczne! na rzecz pokoju poprzez
rozbrojenie.
30 ub. m. USA i ZSRR przystąpiły po długim okresie przetargów l sondaży do negocjacji w Genewie nt ograniczenia nuklt!arnych broni eurostrategicznych. Wiosną '82 zap;.1wiadane są rokowania w
sprawie broni strategicznych (typu SALT).
Dokument końcowv. Specjalnej St!sji ONZ nt.
rozbrojenia w 1978 r. f.tawia sprawę jedno.znacznie:
„Ludzkość stanęła przed wyborem: musi zatrzymać wyścig zbrojeń \ przystąpić do rozbrojenia albo
zostanie
unicestwiona". Najwybitniejsi polity::y,
uczeni. ba, nawet wciskowi. ostrzegają od dawna:
nigdy dotąd nie dysponowaliśmy większą i:iłą i nigdy nie była ona bardziei bezużyteczna.
Jeśli kiedykolwiek zbrojenia zapewniały pokój
i bezpieczeństwo, to dziś już z pewnością nie.
Rodzą one wyścig zbrojeń i równowagę strachu,
ale nie rze<'zvwlste bezpieczeństwo. Stosunki mię
dzy dwoma supermocarstwami, pełne wzajemnych
oodejrzeń, niechęci I obaw przed atakiem w sytuacji, gdy mają one więcej broni niż kiedykolwiek
orzedt2m, i:ą tego przekonvwającym dowodem. Paradoksalne, że rozbrojenie wYdaje im się niebezniecznym hazardem. Chocla:Z nawet tak doświadczony
woJskowv. Jak gen. D. Eini:enltower, nac:i:elny dowódca aliancki w n wolnle światowej, przekonywał. że ryzyko rozbrolenia jest niczym w por6wnaniu z ryzykiem dalszvch zbroje!\. Jego angt)'!lski
kolega, lord Mountbatten, na krótko przed swą
tral!lczna śmiercią, publicznie oświadczył w maju
1979 r.: „Wierzę, że przez redukcję zbrojeń nuldearnych byłoby możliwe zapewnienie
większego
bezpieczeństwa na znacznie niższym szczeblu konfrontacji militarnej".

Problem zbrojei\ łwlatowych, to - oczywiicle sprawa nie tylko broni ią<lrowych, ale l konw•mcionalnych Jt:dna ze E:pecyficznych cech wyś'.!igu
zbrojeń w ostatnim okresie, to
jego rozf.'Zerzający
się, światowy charakter, a na starcie ustawiają
sle coraz to nowe kraje. najczęściej bardzo ubo2ie, które z „ar.'lbicją" l determinacją godną lepszej
sprawy ttaraią się nie ustąpić Innym w zbrvjeniach· Ich udział w światowych wydatkach zbrojeniowych clade rośnie, a dane te Sil o tyle bardziej zatrważające, że jest to najczęściej jedyny
rosnący wskaźnik !eh udziału w światowym rt>zwoju l WYtnianie. W dyskusjach nad zbrojenłaf!1l,
nuklearnymi zapomina się jakby, że to właśnie
bronie konwencjonalne nie tylko ułatwi~ prowadzenie ka:Zdej ze 132 wojen po 1945 r „ ale i pochłaniają aż 80 proc. światowych wydatków zbroieniowych.
.
Zbrojenia konwencjonalne mają swoli:tą logikę
wyścigu zbrojeń w sensie jakościowym t !lośclo
wvm, a także mają bezpośredni wpływ na konstrukcję nowvch broni atomowych. Za przykład
może posłużYć radziecko-amerykańska rywallzar.ja
czołl!owa. w wvniku której, jak utrzymuje strona
amervkai\ska, może oi:aa nrzeclwstawic! 50 tye. czoł
iom radzieckim tylko 11 tys własnych c.zoł&6W, co
zmusiło ilł do skonstruowania bombv o zwlęk~io
nvm oromleniowanlu (neutronowej) dla zabezpieczenia się przed zm:uiowanym atakiem czołgowym.
Wlęcei broni - ale ezy wi11Cef bezplec.ze6.stwa1
W sprawie wzajemnei zależności między zbrojeniami a pol!tvką Istnieje rozpowszechnione mniemanie, będące ~otna iluzją. Większość osób ._dtl
mlanowlcle. lt kierunek l charakter zbrojeń podleita decyzfoni politycznym. l!d:v tymczasem 1ett raczej odwrotnie. To technologia wojskowa I stratel!iczne planowanie wolskowe dyktuje rozwój w~
padków oolitycznycb. Decyzje, które podejmuje się

·w

coraz ·mniej
dt!J w anrawa=h nauki I technologii. określają taktvkę, strategię, a w efekcie - politykę jutra.
Myślenie polityczne oparte na kalkulacjach militarnych narzuca lo&ikę, która nieubłaganie prowadzi do użycia broni. Przykładem - wprowadzenie okrętów padwodnych „Trident", którego 408
dowie nuklearnych doprowadzono do ta~iej ccl1ności. że grożą, zniszczeniem więktzośc! rak.1E'.t l?r~e
clwnika przv pierwszym ataku, un1emozhwtaJq1mu skuteczny odwet nuklearny. z kolei, dl11 zabezpieczenia się przed branym pod uwagę niespodziewanym atakiem rakietowym ze strony ZSRR,
planuje · się w USA zbudowanie kosztem 56 mld
dol. ~'Ystemu zabezpieczeń, tzw. rakietę MX, który nalega na ukryciu własnych wyrzutni i rakiet w długim na 16 tys. 'km gąszczu podziemnyr:h
tuneli. System ten, uodporniony ńa ·tzw. „narodowe środki kontroli". czyli satelitv zwladow.<'ze, do
tego stopnia ukrywałby własne rakiety wsród aż
4600 patencjalnycb WYrzutni. że czyn\!by atak ibyt
ryzykownym, a więc „llieopłacalnym . W tym rozumowaniu jednak jest pułapka psychologkzna:
wojskowa I techniczna doskonało~ć tego systemu
nieiako zmusza" drul!a stronę do zachowa? ggreSYWDYch. l?dyŻ 1>rowadzl . do t.aklei 'konkluzit: jeśli
nie użyje moich rakiet 1ako pierwszy, to przegram.
rdvt zostan• one s pewnośc1- zniszczone na wyrzutniach.
Inny 1?rotny Jut teraz dla cywilnego życia aspekt
sbrojei\. to ich negatywny wpływ na ekonomikę
kraJ6w na lch · budżety socjalne. Sekret!1rz
generalny ONZ w raporcie za rok 1981 k1lkakr<0ttiie
podkreśla zależność międzv zbrojeniami a rozwo1em ekonomlcznvm. Zaledwie 11 proc. od 520 mld
dol. USA w:vdanych na zbrojenia w 1980 r. starczyłoby !la sitnansowanle
ONZ-owskiego programu
tzw. Trzeciej Dekady Rozwoju. ~czasem\ 1IV
1980 r. zmniejszył się dochód per capita w kraiach

bezpieczeństwa
nierozwiniętych,

a prognozy na 1981 l'• są podobne. Ponura Ironia polega na · tym, że. ~gaci wy~
dają na zbrojenia relatywnie coraz mmeJ, a biedni
coraz więcej i dla obywatela USA, Francji czy
RFN poważne wydatki zbrojeniowe ich krajów są
iednak mniejszym obciążeniem. niż wiele skromniejsze sumy wydawane przez większość pańttw
Afryki, Azli czy Europy. Logika wyścigu zbrojeń!
Rosnące wydatki zbrojeniowe l brak po~tępów
rozbrojenia coraz wyraźnie! blokuią realizację podstawowych celów, jakie stawiają przed sobą NarÓdy Zjednoczone. tzn.: trwały pokój, rozwój ekonomiczny. ooszanowanle oraw człowieka. Te cele
sa wzaiemnit zależne a pokój I rozwój, jedynie
dające możliwość re!:J)~ktowania praw człowieka,
nie mogą być zapewnione bez rozbrojenia. Jak soooradzić z tą trudnością?
Wśród wielorakich 'J>Ołei:znych akcji rozbrojenie·
wych wvróżniaja sie realistyczne działania opart<:
na przekonaniu. że naleźv tak udosk<>nalać kra~o
we systemy informacvino-edukacyjn e, by spreyJa·
łv one mlędzvnarodowemu zrozumieniu, by wychowvwałv dla rozbroienla l pokoju. z11mla1:.t. . J>O~;
nlecać anta1?onlzmy. W Polsce, wśród organiZ'ICJl
pezarzadowvrh, pr.acę tel!o tvpu nrowadzi ,Polski ~
Towarzys·two Przylaclół ONZ, członek $w1atowe:
Federacll Towarzystwa Przyjaciół ONZ (WFUNA).
Na 28 Zgromadzeniu Plenarnym WFUNA podkreślo
no potrzebe działań na rzecz bezniP~?.eństwa poprze.z rozbrojenie i wezwano rządy do zlntensy·
flkowcn;a msiłków rozbrojenlowvch Wielkie nadzieje wiąże się z wio~'E!nną U SpPcjalna Scsia
Rozbrojeniową ONZ. Czy uda si~ odwrócić groź
ny bieJ! spraw? Cey bedzle coraz mniej broni, a coraz więce1 beznieczei\stwa?
ANDRZEJ HARASIMOWICZ

DZIENNIK ŁODZKI ar HZ (9993) I

ZARZĄD

WOJEWODZKI LIGI OBRONY KRAJU
w Płocku, ul. Bieruta 1 a, tel. 224-94

A
ŁODZKl1E PRZEDSIĘQl10·RSTWO

BUDOWN·ICTWA PRZEMYSŁOWEGO
I N F O R M U J E,

I do '-wyk(,.
b --- o-

o

J

c

od zleceniodawców prywatnych, dysponują
cych własnymi materiałami budowlanymi.

,.

'

wstępne

Informacji udziela I ·prowadzi
uzgodnienia dział ·przygotowania produkcji,
Łódź. al. Kościuszki nr 101, pokój nr 46, telefon 605-30, w godzinach od 8 do 10.
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ŁODZKIE PRZEJfsIĘBIORSTWO BUDOWLANE PL
„POŁUDNIE",

ul. MILIONOWA 12 ·
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż niżej wymieniooycih pojazdów:
1. Wołga Gaz 24, nr rej. LDA 284 Z, nr silnika 0630396, 50 prÓ-C.
zużycia, cena wywoławcza 195 tys. zł·
2. Syrena R-20 Lux, nr rej. LDA 883 Y, nr silnika 343762, 80
proc. zużycia, cena wywoławcza 30 tys. zł.
3. Syrena R-20 Lux, nr rej- LDR Sll B, nr silnika 429535, 70
proc. zużycia, cena wywoławcza 46 tys. zł.
4. Star 27 L, nr tej. LDA 819 Y, nr silnika 41387, 80 proc. zuży
cia, cena wywoławc~· !JO tys. zł (typ silnika do zamontowania po uzgodnieniu z kupującym).
·
'
5. Nysa 522, nr rej. LDA 997 Y, 80 proc. zużycia, cena wywoła
wcza 54 tys. zł. (typ silnika do zamontowania po uzgodnieniu
z kupującym)·
Przetarg odbędzie się w dniu 17 grudn.ia 198J roku o godz. 10,
Łódź, ul. Traktorowa 196.
Samochody można oglądać dwa dni przed przetargiem w godzinach 7 - 15 pod w.w. adresem.
Wadiu111 w wysokości 10 proc· ceny wywoławczej należy wpła
cić do kasy przedsiębi'O•rstwa najpóźniej w przeddzień przetargu.
Za braki w wyposażeniu 'i ukryte wady, ogłaszający pr.zt!targ nie
odpowiada.
Zastrzega się prawo od,stą,pienia lub unieważnienia pirzetaTgu
bez podania przyczyn.
2843-k
ZAKŁADY

ENERGETYCZNE OKRĘGU CENTRALNEGO
ZP. KŁAD SIECI CIEPLNEJ
· Łódź, al. · Kościuszki 59/61
OGŁASZAJĄ PRZETARG -NIEOGRANICZONY
na sprzed::.ż samochodu m-ki „Wołga" - ·Gaz 24, nr fabr. 91887,
nr siln. 84778'4, rok prod· 1972, zużycie 75 proc., cena wywoław
cza 55.000 zł.
Przetair g odbędzie się w świetlicy bazy remontowej ZSC przy
ul. Wieniawskiego 40, w dniu 30 grudnia 1981 roku o godz. 9.
wywoławczej
należy
Wadium w wysokości 10 proc. ceny
najpóź.n.iej w
wpłacać w kasie ZSC pray al Kościuszki 59/61
przededniu przetargu.
Pojazd można 0 glądać w dniach W i 29 grudnia br. w godz.
10 - 12 w bazie remontowej ZSC przy ul. Wien.iaw-skiego 40.
W przypadku niesprzedania pojazdu w pierwszym p:rrzetargu,
drogi odbędzie c;ię tego samego dnia o god-z:. 11. Zastrzega się
prawo odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn. Uszkodzonych i brakujących części nie uzupełniamy·
2872-k
STARĄ

chatę na
promieniu 50~0
t.odzl kuplę .

„39526"
ska 96.

Prasa,

KUPIĘ

dom, może być w
rozliczeniu
3-pokojowe
mieszkanie
na
osiedlu SPRZEDAM działkę 3 Ila KUPIĘ magiel (na gorąco)
Inflancka. Oferty „39429" w tym 2 ha sadu. Krysz z lokalem lub sam lokal.
talowa 20.
39579 g Tel. 52-76-88. 39402 g
Prasa, P iotrkowska 96.
KUPIĘ 5.000 szt. cegly Cf'•
ramlcznej. Tel. 668-36.
39408 g

w szerokim zakresie
fotografH c:zarno-blałe)
I barwnef.
SzC'lególnie polecamy:
zestawy fotograficzne na okre•
śl one tematy,
obsługę fotoreporterską imprez, wydarzeń itp.,
zdięcia instruktażowe,
zdjęcia reklamowe,·zdjęria

teatralne,
zdjęcia dla celów wydawniczych, archiwalnych i wystawiennirzvch,
zdjęcia techniczne i .do prac
naukowych.

Zlecenia należy kierować pod adresem:
Krajowa Agencja Wydawnicza Oddział
w Lodzi, u Piotrkowska 272 b, 90-361
Łód ź. Osoby prywatne zamawiają usłu
gi bl'zpośrednio w d1iale fotn~ra fił
przy ul. Piotrkowgkil'j 90 (w głębi
podwórza)
Informacji telefonicznej
można w si ęgn ą ć pod nr 234-14.
2766-k
ł

DZIENNIK

ŁODZKI

nr Hl (9993)

ZDECYDOWANIE
kuplę
meble.
Sprzedam telefon
z alabastru, 51-52-47 (16-18)
39532 g
zdecydowanie telewizor czarno-biały . Oferty
„39594" Prasa, Piotrkowska 96.
KUPIĘ

PIANINO
16-43-36.

kuplę.

Tel.
39453 g

KUPIĘ
segment
„Ruta".
Komplet mebli kuchennych,
1toldrę puchową (190 x 150),
poduszki oraz materiał ?.a
slonowy !{ladkl, tel. 55-10-27
39451 g

SPOIWO
srebrne
LS-45,
drut mosiężny . 0,8-1 mm,
twardy,
kuplę.
Oferty
„39488" Prasa,
Plotrkow~ka

96.

KUfIĘ

kołnlerz

Tel. 779-44.

z

wydry
39495 g

APARAT
fotograficzny
„Kljew 6 STI'L" z pry1:matem oraz futro muflonów
- sprzedam. Tel. 480-10.
39549 g
PIERSCIONEK z brylantem 0,5 k sprzedam. Oferty' „39465" Prasa, Piotrkowska 96.
PIERSCIONEK (białe zlo
to), damski, z bry lante•n
0,46 k - sprzed am . Oferty z ceną „39486" Pra'<ll ,
Piot rkow ska 96.
SPRZEDAM cocker-spaniele. Mazurska 23 m. 101.
39481 g

CUDZOZIEMIEC
poszukuje M-3 lub M-4 z telefo·
nem, umeblowane. Płatne
z góry. Tel 51-90-29 "o 17.

ROZPRAWA DOKTORSKA
Dziekan l Rada Wydziału Elektrycznego Polltechni·
kl Łódzkiej podają do wiadomości, że dnia 21 grudnia 1981 r. o godz. 12.15 w sali
konferencyjnej Politechniki Lódzklej, Pawilon Chemii, Łódź, ul. żwirki
36, odbędzie slę publiczna obrona pracy doktorskiej
mgr Inż . Karola Trzeclńskiego na temat: „Badanie
przebicia w polu elektrycznym Izolacji tlenkowej na
nawojowej foli! aluminiowej ".
Promotor: doc. dr Int. Jan Leszczyński (Politechnika Lódzka).
z rozpra wą doktorską I opiniami recenzentów zapoznać się. moż na w c zytelni B i blioteki Głównej Politechniki Łód zk iej.
2815-k
Dziekan I Rada Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UL uprzejmie Informują , iż w dn. 21 grudnia
1981 r . o godz. 12 w
salt konfe ręnc y jnej Paw ilonu
Technik Obrachunkowy ch UL, ul. Rewolucji 1905 r .
nr 41 odbęd zie sl ę publiczna d y skusja nad ro7prawą
doktorską mgr K rystyny Kąpy nt. : „Warunki zastosowania działań ma rketingowych w przedsiębiorstwie
handlow ym".
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Dietl z UL.
Praca wraz z recenzjami zn ajduje się do wglądu
w Bibliotece Uniwersy teckiej , Łódź, ul. Narutowicza
108. W•tę p wolny.
2831-k
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BAZA TRANSPORTU
SAMOCHOOOWEGO

I

!i

„TRANSMEBLE"

:::

w ŁODZI, ul· PKWN 9/11,
tel. 349-28, 2fl5-93
oferuje d-0 sprze-:daży

f-ł
f

mogą dokonywać

cze

1

osoby pr vwatne.

i

„FIATA-850" pilnie sprze.
dam.
t.ódż,
Dąbrowskie
go 69 m. 2.
39434 ~

2733-k

I

SKLEPOWE
2-pokojowe
(65 m), centrum, zamienic '
na bloki lub inne z wv
godami. Tel. 302-27, wie
czorem.
39462 '

!!fi

M-2-3 kupię w rozliczeniu
ewenttialnie „Fiat 126p". Oferty z ceną „39352" Prasa, Piotrkowska 96

PRACUJĄCA
panienka.
farmaceutka pilnie posLukuje samodzielnego pokoju.
Ofer ty „39254" Pra ~ a
Piotrkowska 96
•
39254 g

POKOJ
z kuchnią II p „
stare budownictwo częścio
we wygody, centrum .zamie
nlę na większe, inne propozycje, tel. 51-88-32
39251 g

·wydzierżawię.
Ofęrty
„894970", Biuro Ogłoszeń
Warszawa, Poznańska 38

z

aktualną

PRZYSTĄl!IĘ

średni,

kslążeczitą

do
lub

spółki

w
hodowU.

ogrodnictwie
Dam wkład pieniężny
I
pracy, Oferty „395U" Prasa, Piotrkowska 96.

2758 k
M-5, 4-pokojowe, umeblo
wane,
wszystkie wygody
do wynajęcia, 3 lata. Płat
ne z góry. Oferty „39590"
Prasa, Piotrkowska 96.

OBCOKRAJOWIEC
poszukuje M-2 lub M-3, umeblo
wane,
telefon,
wszy stkie
wygody.
Oferty
„39587"
Prasa, Piotrkowska 96.

MIESZKANIE
własnośclo
w e M-3 lub M-4
kuplę
Oferty „ 39616" Prasa, Plo
trkowska 96.

PRZYJMĘ
lakiernika i;amochodowego l uczniów.
Starowa
Góra,
Hetmań
slta 6 (dojazd autobusem
59 lub 70),
39528 g

POSIADAM. prawo jazdy
kategorii B
przyjmę
pracę w sektorze prywatnym. Ofer ty · „39593" Prasa, Plotrltowska 96.
PRZYJMĘ chalupnlctwo niewykluczone
szycie.
Oferty .,39595" Prasa, Plo_tr_k_o_w_sk_a_96_.- - - - MŁODE

małżeństwo
po·
pracę
chałupniczą
Zdolhośd plastyczne. Ofer-

dejmie

ty „39596"
1tows1<a 96.

Prasa,

Plotr-

PRZYJMĘ

pracę

ENERGICZNA,
dośwlad·
czenle w rolnictwie, prawo jazdy, szuka pracy.
Oferty „894971" Biuro Ogło
szeń,
Warszawa, Poznań
ska 38.
2760 k
NOWO otwarty
boutique
oczekuje dostawców obuwia,
odzieży ,
galanterii
Marla Baranowska,
Czę 
stochowa, ul. Krakowska 2,
tel. 479-18.
2759 k

kuptę

KUPIĘ M-2. M-3 lub ml<'
szk1m le w starym budow
nlctwle, z w ygodami,
w ~ka 96.
falelnlcy
Górna.
Ofer tv
„39427"
Prasa,
Plotrkow POS'T.UKUJĘ M-2, najchęt
~ka 96.
niej w ' blokach . Wlado
m ość: tel. 436-09, od go<lz
395'1'7 ,.
GDAiQ"SK
2
poko!e 16.
45 m kw „ spólrlzlelcze, wv
•ok! pa r ter, zamlente n • 7 <\MIENIĘ
dwa
polrn "
podobne w Lod zi. 80 12~ ' kuchnią, częś c io w e W\
Gdańsk 37, UPT,
skryt god y, na M-2, bloki. G•i 'ł n
ka ł3,
2758 k ika 1-11,
39439 a

y

ł

F.KSPRES, czyklmv kotu
chy,
zamsze.
welur y
Punkty
przyjęć:
Nowotki 145, A. Struga 7, Jung
38076 '
I

ł

ł

Jł

s

ł

OTWARTY na

ł
.f

Kandydaci powinni

ł

spełniać nastę-

~

pujące warunki:
1. Wyższe
wykształcenie

~

(wskazane
techniczne, ekonomiczne, lub prawnicze).
2. Staż pracy minimum 8 lat.
3. Odpowiedni stan zdrowia.
4. Znajomość zagadnień organizacji
i zarządzania przedsi ębiorstw. ·
Oferty należy składać w terminie do
dnia 20 grudnia 1981 roku pod n .w .
adres:
Rada Pracownicza FMG „Pioma".
Piotrków Tryb., ul. T . Zarskiego 38,
z dopiskiem „KONKURS".
Do oferty załączyć:

{

1. Kwestionariusz o·sobowy.
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~ 2. życiorys.
~ .S. Odpis dyplomu.
{ 4. l·nne, istotne wg kandyda~
ta dokumenty.

się

}

ł

ł

~

·

i

ł

J

i

nieprzyjęcia

Zastrzega
prawo
oferty, jak również odstąpie11.ia
k onkursu bez podania przyczyn. .

~

~
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~

~

2768-k
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ŁODZKIE PRZEDSIĘBIORST~O

1

-

OGRODNICZE
w Lodzi, ul. Wojska Polskiego 83

zakupi natychmfast

2 wozy konne.

,·.
i

Oferty z wyszczególn°ieniem ceny
i warunków sprzedaży prosimy
składać w sekretari.acie przedsiębiorstwa, adres j.w., w terminie
10 dni od daty ukazania się ogło
szenia.
2774-k
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OKRĘGOWY URZĄD

I

łf

PRZEWOZU POCZTY
Łódź, al. Włóknia·rzy 227

if

ł

ZATRUDNI ZARAZ
MĘlCZYZN i KOBl1ETY

~

ł
ł

~

t~

w służbach:

+ rozdziełczo-ekspedycyjnej ,
(wykształcenie średnie

I podstawowe),

tł
-t

ł
ł
~

f

-ł

~
~
~

...

i

przeładunk9weJ ·

+

(wykształcenie podstawo·
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Praca ma charakter trzyzmianowy, w ruchu ciągłym.
Bliższych informacji udziela
dział służby pracowniczej,
al. Włókniarzy 227, pokój
224, li piętro, telefon 395-50
do 58. wew. 225 i 281. 2743-k
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Rada Pracownicza Biura
Konstrukc:vjno-Tel·hnologicznego
Urządzeń EJeldrycznych

'łi

„ELEKTROMONTAŻ"

w Lodzi 91-203,
ul. Traktorowa 141

chałupni

czą, może być proste szycie. Tel 52-08-29.
39460 g

DO pracowni krawieckiej
przyJmę uczciwego wspól39602 e nika z większym wkładem
itotówkl
l
samochodem.
.,39444" Prasa, Pl->·
M-3 lub M-4 kuplę . Oferl.v Oferty
trkowska
96.
„ 39597" Prasa, Plotrkow

M-3 z telefonem Tel. '1'11 -73,

J

:Jl

NOWO otwarty sklep „Pamlątkl
konfeltcja
dziewiarstwo - galanteria"
poszukuje dostawców.
Węgrzynowska,
Ujazd, „1
Wolności 2, tel 23-33.
. 39600 g

ł

RADA PRACOWNICZA
Fabryki Maszyn Górniczych.
„Pioma" w Piotrkowie Tryb.

t·

~

małe

ł

poszukuje bezdzietne
małże ń stwo. Tel. 53-67-19
39266 g

zdrowia - podejmie pracę.
Oferty „39509" Prasa,
Piotrkowska 96.

oł
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M·Z

-ł

w
całości
lub na części - sprzeda.11
Ogl,ądać w
soboty l nie
dziele, Łódź, ul. Zgodna 28
m . 'J, Sońta.
39581 g SPRZEDAM M-4 komfor
towe
(Retklnla).
Oferty
Prasa, Plotrkow
„POLONEZA" nowego ku „ 39543"
ska 96.
plę. Ofer~ „39621" Prasa
Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ
lokalu
na
„POLONEZA" nowego ku warsztat samochodowy, tel
plę. Tel. 376-60,
dni
po
52-46-31, w godz. 16- 19"
wszedn le godz. 10-18.
39539 ~
39506 Il
,FIATA 124", blacha do 3· POK.OJOWE , mieszkanie
remontu sprzedam.
Krze kwaterunkowe, bloki, 56 m
mlenlecka 24/51, Bana siak I p., zamienię na 2 m!t'·
szkanla
mniejsze.
Tel
39491 e 601-a9.
39479 g
NOWĄ
przyczepę
bagat.o
wą zamienię na taksometr BYDGOSZCZ,
M-2, bloki,
lub sprzedam. Zgierz, ży t iamlenlę na równorzędne
nla 34, po 16.
39459 e w Lodzi. Oferty „39471"
Prasa, Piotrkowska 96.
KUPIĘ
sllnlk do „NSU
Prlnz", tel. 34-81-56,
po M-3,
pl. Wolności, 46 m
godf. 17.
2751 lt kw;, spółdzielcze, zamienię
na 2 x M-2. p!erty „39468"
FORD - serwis. Lódż, Ko Prasa, Piotrkowska 96.
lejowa 31, Lisowski - Bu
ebole
39819 • M-Z, Retklnla (31 m), za
mienię na M-3
lub M-4
„ZASTAWĘ 750" stan do
warunki do uzgodnienia
bry s przedam, tel. 56-24 -~~ ret , 55-10-27.
39455 g
po godz. 15.
41219 ~
MIESZKANIE
3-pokojOW<'
(65 ml zam ienię na 2 mnie)
sze. Tel. 763-12.
39449 ~
„SYRENĘ - 103"

z

Piotrkowska

RENCISTKA, wiek

if

przed-

Plę,

nowego
„ Fiata
125 p". Oferty„ tel. 53-52-74
39624 g

Prasa,

NIEMIECKI - nauka mowy, tłumaczenia. 679-25, Le·
wandowskl.
39481 g

mieszkanie, Łódź I okolice,
dmn
na wsi do remontu
ku

KUPIĘ

mę.

wynaj„39355"

~
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WYNAJMĘ

kupię lub
Oferty
ceną

M-Z, M-3

ł

siębiorstwa państwowe, spółdziel'

M-4 Retkinla (trzypokojowe)
I .piętro zamienię
ta mniejsze Widzew-Wschód
Chojny Zatorze, S r ódmleście,
Radogoszcz.
Oferty
„39381" Prasa, Piotrkowska
96.

A

f

Zakupów

-------"'1~9374g

i

„

FORDA-Taunusa 1,3L" na
gwarancji (kwiecień 1961)
sprzedam. Tel 365-12
lub 249-63.
394ll g

wsi .w
km od
Oferty
Piotrkow-

informuje, że dział fotografii realizuje
prace fotograficzne
dla przedsię
biorstw, instytucji, organizacji oraz
osób prywatnych

w opardłu o a:a~ądzeme miinlstra komund.kacji z dnia 14 kwietnia
1972 rOlku (MP nir 26, poo. 148 z maja 1972 r.)
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na samochody:
1. Gaz 69A - furgon, nr rej. PLB 905 G, nr podw. 558668, nr
silnika 195422, rok pr od· 1969, cena wywoławcza · 62.500 zł.
2. Fiat 126-p - nr rej. PLA 344 K, nr podw. 7310631, nr silni' ka 7768754, rok prod. 1978, cen.a wywoławcza 39.000 zł.
3. Fiat 126-p - nr rej· PLA 085 G, nr podw. 7032328, nr silnika
5303525, re>k prod. 1976, cena wywoławcza 31.250 zł.
Samochody inożna oglądać w dniach pracy w godiz. 9 .:.... 15
w Ośrodkach Szkolenia Zawodowego
Kierowców i .POP Ligi
Obrony Kraju w:
aid. poz. 1 - Łęc;z;ycy, ul· Kilińsk!iego 7, tel. 21-03,
- ad. poz. 2 _ Kutnie, plac W olnościi 14, tel. 36-52,
- ad. poa:. 3 - Płot'ku, ul· Bieruta 1 B, tel. 241-47.
W adiurn w wysOikości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpła
cić najpóźniej jeden dzień p::rzed przetargiem do kasy w.w. ośrod
ków.
Pierwszy przetarg odbędzie się w dniu 30 g1rudinia 1981 roku
o g.odz. 11 w OSZK 'i POP w Kutnie, plac Wolności 14, a w razie niedojścia do skutlru, drugi pra;y obniżonej cenie w tym samym dniu i miejscu·
Zastrzega się prawo uniewa:imienia przetairgu
bez podania
przyczyn oraz nie oierze się odipowiedczialnośoi za ukryte wady
samochodów.
2881-k

DYWANY, wykładziny, czy- 'POSZUKUJĘ młodej, miłej
szczenie maszyną RFN. ze- pani, która będzie chcla\a
mełka, tel. 53-56-69.
pomóc w życiu samotnemu mężczyźnie, którą bę
3953'1 g dę mógł uważać .za córkę."
Do dyspozycji samochód,
AUTO-elektryk poleca·. za- O ferty „39559" Prasa, Piotrkowska 96.
plony wszystkich· typów, - - - - - - - - - analizy spalin z regulacją
składu, pomiary oraz Inne wo.lEWODZKA Stacja Poelektryczne l elektronlcz- gotowla Ratunkowego
w
ne. Int. Borysewicz, Nn- Łod zi unieważnia za gubi o·
wosolna, t.ó:lzka l4 (6 km n y k w ita riusz o nr 980034od Dołó w ) .
39551 i: -980100 .
28222 k

KO ·Ktms O'IWARTY

YREKTO A.
,Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe ekonomiczne lub techniczne. 2. 8 lat
pracy zawodowej, w tym 4 lata
· na stanowisku kierowniczym·
Dokumenty należy składać
osob'iście lub list{)wnie w terminie
2 tygodni od daty ukazania się
ogłoszenia w sierizibie biura, ul.
Traktorowa 141, p. 82G, telefon
52-56-82.
· O.głaszaj_ący konkurs zastrze!!a sobie prawo wyboru kandydata bez podawania uzasadnienia, a
także prawo odstąpienii:i od k'O'llkursu bez porhniR

PROGRAM I
I.OO Cztery pory roku. · 11.40
Tu
radio lderowców. 12.05 Z kraju 1 '"'
12.25 Muzyka Podlasia. 12.45
Rolniczy kwadrans. ta.on Komunikat
energetyczny. 13.01 Rybacka progno- •
sa pogody. 13.05 Studio Gama. ·14,00
Wlad. 14.05 Studio Gama. 15.00 Wlad
15.05 Popołudnie dziewcząt i chłop
ców. tS.30 Studio Relaks. 15.35
Co
jest grane? 15.55 Człowiek i środo
wisko. 16.00 Muzyka I aktualnośc,\.
18.30 „Piosenki trochę zapomniane
17.00 Wlad. i inf. sportowe.
17.10
Radiowe spotkanie. 17.30 Radlokurler.
19.00 Dziennik wlect:orny. 19.25 Kiet·
masz polskiej piosenki. 19.40 „Punkt
widzenia!' - mag. międzynarodowy.
to.oo Wlad. I Inf. dla kierowców.
:Su.05 Koncert żvczeń. 20.30 Mistrzowie
nastroju. 21.00· Wlad. 21.05 Kronika
•portowe. 21.20 Przeboje z Interstudia. 22.00 z kraju I ze świata. 22.:?0
Tu radio kierowców. 22.23 Bydgosz~z
na muzycznej antenie. 23.00
Wlad
tnf. sportowę oraz polemiki.
~3.30
Audycja publlcystyczna. O.Ol Wlad:
~lata.

CZWARTEK, 10 GRUDNIA
PROGRAM li
10.25 Nie tylko dla słuchaczy
w
mundurach. 10.50 Miniatury muzyczne. 11.00 Dla szkól średnich
,Ciemna stron.a cywilizacji". 11.30
Wlad. 11.35 Co słychać w świecie.
11.40
Radiowa Poradnia Rodzinna
11.45 Muzyka ludowa. 12.Jl5 Od ml·
l'llatury do uwertury. 12.25 Nie ma
marginesu. 12.45 Splewający aktorzy
13.00 Dla kl. III-IV Moje wter·
aze. 13.30 Wlad. 13.38 ze wsi I o wsi
13.51 Węgierska muzyka w starym
stylu. 14.10 Gospodarcze problemy regionów. 14.20 Pletni Stanisława Mo·
nluszkl. 14.40 NURT - Historia radia. 15.00 Jan Stasiak skrzypek
s Poblednej. 15.10 Mai:tazyn lowteckl.
15.30
Wlad. 15.35 Popołudnie
dziewcząt I chłopców. 16.00 G. D~ni
zettl - fragm. opery„ 16.20 RTSS dla
Pracujących.
16.35 Pan Inspektor
przyszedł. 18.55 Muzyka. 17.00 Radiowy Poradnik Językowy. 17.20 Splewa
Irena Santor. 1'7.30 Szersze spojrzenie
17.50 Arie z oper Pucciniego. 18 05
Mistrzowie swojego warsztatu. 18.25
Plebiscyt Studia Gama. 18.30 Echa
dnia . 18.40 Kalejdoskop nauki. 19.30
Co piszą o muzyce? 20.00 Panorama
wokallsłYkl. 20.30 Lekcja
jęz.
ros
20.411 Lekcja jęz. niem. 21.20 Wiersze
«ptewane.
21.30 Wlad. I Inf. sport.
11.40 wersje 1 kontrowersje.
22.~5
„.Jeden dzień na ws!" - rep. Ut.
A. W!elowleysklei:t o.
22.30 Wybitne
kreacje muzyki dawnej. 23.15 Spo1rzenle wstecz. 23.30 Wlad.

wie I koledzy". 18.111 Muzykobranle
16.40 „To straszne, kochane radio" rep. K. Turowskiego. 17.00 Ekspresem
przez świat. 17.05 Muzyczna poczla
UKF. 17.40 Blues wczoraj I dzl8. 18.10
Polityka dla wszystkich. 18.2' l.:Za8
relaksu. 19.00 „Nie -Cylko klęska" ·aud. H. Wilhelmiego.
19.20 „Dollna
cleni" - gra Bob James. 19.30 Eks
presem przez świat. 19.35 Opera ty
godnla. 19.50 „Zły" - odc. pow. :.ro.oo
Mini-max. 20.45 Debiuty „Czytelnika". 21.00 Reminiscencje muzyczne Spotkanie z A. Rubinsteinem. 22.00
FaktY dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów - L. Voulzy. 22.15
F.
Nietzsche „Tako rzecze Zaratustra". 22.30 Studio nagrań. 23.00 Nowe
wiersze czyta T. GluzlńsKt. 23.05 Mię
dzy dniem a snem
PROGRAM IV
11.00 Wlad. 11.05 Mistrzowie piękne

go słowa - „Iliada" - fr. epopei
Homera. 1.25 Muzyczne nowoScl radiofonii (stereo). lZ.05 Wlad. lZ.08
„Za granicami miast" - mag, (Ł).
lZ.%3 Chwila muzyki. (Ł), 12.25 Grają
japońscy
laureaci VIII Międzynaro
dowego Konkursu Skrzypcowego· Im
H. W'!.enlawskl:t!go (stereo). 13.00 W!a,1
13.05 Polska współczesna muzyKa ka·
meralna (stereo). 13.50 Najwyższe ,
rzemiosł o sztuce przekładu. 14.20
Koncert z nagrań Wielkiej
Ork
Symfonicznej PR l Tv w Katowtcach p.d. Jacka Kasprzyka (stereo).
15.00 Studio Gama w Stereo .(stereo)
16.00 Wlad.
16.05 Muzyka wschorlu
(stereo). 16.20 Muzyczne konfrontacje (stereo).
n.oo AktualnoScl dnia
(Ł). n.20 „Rockowlsko 81" cz. I
reportażu
.Jerzego Kilo (Ł).
t1.l5
„Przed koncertem w Filharmonii" informacja Marli Hoffmann (Ł). 11.50
„Rockowlsko 81" - cz. n reportażu
J. Kljo . {Ł). u.zo „Wldz!eC sąsiada"
aud. Grażyny Papier (Ł).
18.3~

Włiłion
Argentyński

•

zmarła

S.

ł

I

nagle

„

P. MAHRE NAJLEPSZY

I

wany w stosunku do dolara o
procent.

Nacjonalizacja
firmy „Matra'.'

ANNA

Dnia l

śmiercią

t

P.
BR·ON·ISŁAWA

Końcówka

BRAT, BRATOWA I RODZINA

IN:l.

pogrr,eb odbędzie się dnia u
grudnia br. z kaplicy cmentarza
rzym.·kat. na Dolach, o czym
powiadamiają pogrą żone w nie·
utulonym talu
I DZIECMI

Pogrzeli odb41dzle 1141 dnia 11
grudnia br. o god!! ts na cUlen·
tarzu · rzym.-kat przy uL 01ro·
doweJ, o czym zawladamlaj4 po·
grążeni w rłęboklm talu
:lONA, SYN, RODZICE I PO·
ZOSTAl.A RODZINA

PIOTROWł

DUN·IAKOWI
wyrazy mzczerego wsp6lczucla s
powodu zgonu
OJCA
skladaJll

3422

LOTEK

LOSOWANIE li 3 rozw. z 5 traf.
prem. wygrane po 705.208 zł,
1'19 rozw. z 5 traf. zwykł. - wygra-·
ne po . około 11.500 zł, 11. 784 rozw
z 4 traf. - wygrane po 289 d,

199.681 rozw. z 3 traf. wygrane
po 15 tł.
LOSOWANIE n: n rozw. z I traf.
- wygrane po 48.017 zł, 11.688 rozw.
z 4 trat. - wygrane po 1~ 1111 tł,
128.385 rozw. z 3 traf. - wygrane
po
d.

„

z

Koledze

MUZYK

banderoli -

DUŻY

Pogrzeb odbędzie alę w l.odzl,
na Cmentarzu Ewangellcko·A up·
burskim. dnia 10 grudnia br; o
pdz. 13, o czym zawiadamiają
pogrątenJ 1 w smutku

P.

MODELSKI

domu SLIWAI'itSKA

11 MĘŻAMI

t

KAŁAPSKA·

ZDZtsŁAW

·ROŻEWSKA

CORKI

1rudnta 1981 r. smarl
tragiczną, w wieku 41 lat

ł.

D LOSOWANIB

t-1:1-lS-3 0-31

ur. w Dumaniu w 1199 r.

SYN, SYNOWA, WNUCZJ[OWIE I PRAWNUCZEK

11

T-11-19-2 2-31

R0żA"1SKA

Naboteństwo talobne oraz pogrzeb odbęd11 1!41 w dniu 11 1rudnla br. 0 godz. 11.so w kaplicy cmentarza rzym.·kat. przy ul. Kurczaki. o tych smutnych obrzędach zawladamlaJ4

S.

Jak Juł lnformowallłm~·. w dniu
Klu~ Dzlennlkany
Sportowych SDP w Łodzi organizuje w restauracji hotelu „Centrum"
- „BAL MISTRZOW SPORTU", na
kt6rym ogłoszone zostaną
wyniki
pleblscvtu „Dziennika Łódzkiego" 011
te najpopularniejs zych sportowców
woj. l6dzklego.
'
zamówienia na karty wstępu przyJmowane będą od soboty (lZ bm.) w
godz. tl-t 5, 8 następnie w ponie
działek 1 wtorek
(lł-lS bm.)
w
godz. 13_ 11 w lokalu przy redakcji ,
PAP, uL Piotrkowska 88, lewa ofl·
cyna, tel. 293-00 wew. Z3ł.
Pierwszeństwo w nabyciu kart wstępu mają dzlałcze,
trenerzy I sportowcy.
---------------I stycznia 1981 r.

„Totka"

KASl1'ł&KICR

W dniu I grudnia 1981 r. ode·
szla od nas 'ba zawsze, w wieku
lat IO, nasza naJdrotsza Mama,
Babcia, Prababcia I Te~clowa

Bilety
na „S'al Mistrzów"

Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwalllo we wtorek większością
głosów projekt ustawy 0 przejęciu
pod kontrolę inństw.a, wielkiej prz~mysłowej firmy zbrojeniowej
„Ma·
tra". Przeciwko przyjęciu tej usta·
wy, przewidującej przejęcie przez
państwo 51 proc. akcji grupy prze·
myslowej •• Matra", opowiadali
'llę
deputowani opozycyjnych partii
Unii Demokracji Francuskiej I Zgro·
madzenla Republiki.
Jeden z deputowanych komunlstycznych
w swym wystąplen!u, tepodkreślił
nacjonalizacja
grupy
„Matra" stanowi postęp na drodze wpro- KomtJOłkał
wadzanla przez rząd zmian w poll·
tyce gospodarczej, jednakże nie za
dowala to jeszcze w pełni grupy ko„
EXPRESS LOTEK
munlstycznej w zgromadzeniu Narodowym. Zaznaczył on jednak. te
12-11-36- 41-42
pracownicy tej firmy będą mieli
odtąd prawo do szerszego udziału w
MAŁY LOTEK
zarzadzanlu tym przedsiębiorstwem.
I LOSOWANIE

HELENA DYLUś
a

1.~l

Dnia T grudnia ltst r. zmarła
nasza kocliana Siostra I Ciocia

P.

KOSZYKARKI-

NA CZELE

Wybieramy najlepszych spOrtowców 1981 r.

peso w banknocie

Bank Emisyjny WPM·
wadził do obiegu banknot
o naJ·
wyłszym w dziejach kraju nominale,
a mianowicie warto~cl mlllona pe
Dotychczu banknotem o nal·
so.
wytszym nominale było soo.ooo pHo.
Nowy banknot, wart w pnyblltenlu około li dolarów, ma barwy:
błękitną, brązową I r6tow4
U>l
frontowej stronie podobiznę bohate.
ra narodowego z okresu walk o nie·
PROGRA!\l Ul
podl•glołe, gen. Jose de San Mar
10.00 Co kto lubi. 10.30 Ekspresem
przez świat. 10.35 Kiermasz J)ly\. ll UO tlna, a na drugleJ stronie - zaryCodziennie powieść w wyd. dtw. zabytków hlstory"•·
T. Konwicki: „Sennik współczesny" sy jednego
11.30 Muzyczne spotkania N. Peder- nych.
1ona. 12.00 Ekspre~em pnez
łwlat
12.05 W tonacji Trójki. 13.00 PowWojskowe wJadze argentyński• Jut
tórka z rozrywki. 13.llO .,Czyste ra przed kilku
miesiącami zapowledzla
doścl mojego tycia"
- O<l.c. pow
14.00 Sztuka skrzypcowej tnterpret4 ty wprowadzenie do oblegn bankno
ej!.
15.00 Ekspresem przez łwlst tu młllonowego,
widomego dowOdu
15.05 Muzyka z filmu „Snladanl.e
u
Od
Tltfany'ego". 15.30 Odkurzone prze. blperlnfiacJl, nękającej kraJ.
boje. 18.00 .ran Ciecierski „Mistrza- po"ątlm rokn peso został 11dewaluoW dniu T grudnia 1981 roku

Utwory łódzkich kompozytor6w (ŁI. Pił.KARZE
18.45 Giełda płyt (stereo). 20.10 Wybitni aktorzy czytajlj ulubione książ·
kl - „Kamienne niebo" - fr. pow
J. Krzysztonia. 20.30 Sławne dzieła,
sławni
wykonawcy (stereo).
:12.09
Wlad. 22.0S Teatr PR: „Męczeństwo
P1otra Ohey'a" - farsa S. Mrotka.
23.05
Dzieła Bell Bartoka (stereo1.
23.45 Kartki o muzyce (stereo). 24.;)(J
Nasz tradycyjny doroczny plebiNokturn współczesny (stereo).
0.56 scyt p.n.
Wybieramy najlepszych
Wiad.
1portowc6w województwa łódzklegt>
w
1981
r."
rozkręca
się. W redak·
TELEWIZJA
cyjnej poczcie dominowały wczoraj
przesyłki naszych Czytelników, kt6
PROGRAM I
rzy nadesłali propozycje kandydatów
miana najlepszych. Kt6rzy z nieb
8.00 TTR, RTSS język
polsl:I, do
uhonorowani
będą szarfami ufundo
sem. 3. 6.30 TTR, RTSS - biolowanyml przez Wojewódzką Federa.
gia, sem. 3. 9.00 Dla szkół: praca
cję
Sportu
w
Łodzi? Odpowiedź na
technika, \d. 2. 9.55 Język polski.
kl. 8. 12.50 Język polski, kl. 4 Uc. to pytanie otrzymamy w cz e tradycyjnego
„Balu Mistrzów'
który
13.30 TTR, RTSS - chemia, sem. 1.
hotelu
14.00 TTR, RTSS - biologia, sem. 1. odbędzie się w restauracji
14.30 Jak wprowadzać reformę go- „Centrum" 2 stycznia przyszłego rospodarczą.
16.30
Dziennik.
15.50 ku.
Czwartek TDC. l'l.45 Patrol. 18.10 Rolnicze rozmowy. 18.30 Sondą. ' 18.50
Dobranoc. 19.00 Z archiwum telekina
„Klub profesora Tutki". 19.30 Dziennik telewizyjny. 20.15 „Polonia ReWe włoskiej miejscowości Madonna
stituta" (2) - polski film hlstoryc1.
ny. 22.15 Pllkarskl totek. 22.20 Pega~ 41 Camplglio rozegrano w środę kolejną konkurencję narciarskiego Pu23.00 Dziennik.
charu f!wlata - slalom specjalny
mężczyzn.
Jego
zwycięzcą
został
PROGRAM l i
Amerykanin Mahre przed wlelldm
faworytem,
Szwedem
Stenmarklem
17.45 Język rosyjski (9). 18.20 Swlat
na małym ekranie - Trogir - je- I Włochem de Chlesa. Aktualny lisień w Kachetii. 19.00 Magazyn kul· der Pucharu Sw!ata Mahre uzyskał
turalny (Ł). 19.30 Dziennik telewl · najlepsze czasy w obu przejazdach,
zyjny. zo.oo NURT - lnnowac,Je me zarówno w pierwszym, Jak I w drubył
lepszy
od
Stenmarka
todyczne w
nauczaniu matematv gim
ki (Ł). 20.30 NURT - współczesne o 0,36 sek.
w
łącznej
punktacji
Pucharu
Swlaproblemy -pedagogiki pracy.
21.00
NURT - miejsce I rola filozofii w tl Mahre umocnił swe prowadzenie.
jut 70 pkt. Drugi jest
kulturze. 21.30 24 godziny. 21.40 Mo- J(romadząc
- 35 pkt„ a trzeci Szwajsklewska łyżwa. pary spastowe. Stenmark
car Mueller - 30 pkt.
22.10 Wieczór filmowy.
W slalomie specjalnym w Madonna
dl Camplgllo startował takte Karpiel.
który zajął 54 miejsce w czasie
1.58,31. Ze 118 startujących, sklasyfikowano 55.

Kandydatów Jest wielu. Tegoroczny
sezon sportowy obfltowat bowiem .v
wiele Interesujących imprez kraJO·
wych I zagranicznych, w których uczestniczyli
reprezentan<;I łódzkich
klubów. Na słowa uzpanla zasługują
pllkarze Widzewa, najlepszej 11 ubiegłorocznego sezonu
I-ligowego. Niemało satysfakcji dostarczyli nam udanymi meczami w Jesiennej rundzie ekstraklasy piłkarze LKS.
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t

zmarła,

P.

S.

GEN-·""~FA
z 'domu

KOL

Msza łw. żałobna odbędzie się
dnia 10 grudnia br. w koście!~
św. Kazimierza o godz. 12.15, pn
której trumna ze zwłokami zo·
stanie przewieziona na cmentan
nym.-kat. Zarzew, o czym powla·
damla

Pogrzeb odbędzie się dnia 10 '
grudnia br. o godz. 15 na cmentarzu rzym. ·kat. na Dolach, o
czym zawiadamiają pogrątenl w

głębokim ł.alu

CORKA,

SYN,

BARaAHZ E
LIGĘZIE
wyrazy głębokiego
powodu z1onu

SYNOWA,

ZIĘC. WNUKOWIE, SIOSTRA
I POZOSTAŁA RODZINA

składaJ4

współczucia
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MIESZKANCY I PRACOWNI· '
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składaJ11:
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ł

głębokiego
śmierci

współczucia

z

OJCA

MARfil KOZIE,
ZOFII
PIETRYKOW KIEJ,
JAN INl E )URAS,
1

ŁODZI

współczucia

S.

skladaJ11
KOLEZANKJ

I KOLEDZY
OSRODKA TE·
LEWTZJI POLSKIEJ

ŁODZTClEC:O

ł

P.

BIAŁCZAK
z,

OJCA

z

pler~zą rtc~lcę łmlercl
KAZIN'!·':""''łY

1

nrdeczne wyrazy
powodu śmierci

DYREKCJA, POP PZPR, OR·
GANTZACJE
ZWTĄZKOWF,
oraz KOT EZANKl i KOLE·
DZY z ZAKł. ADU BUJ>OWLA
NO·REMONTO WEGO WSM W

W

zostanie odprawiona w dniu t3
grudnia 1981 r. msza św. o jrodz.
w kościele OJc6w Jnult6w
(Akademicki) w ILodzt, al. sten
klewtcza 60, o czym powiadamia
J11 tyczllwycb Jej pamięci

13,

NAJBLJ1:St

ł.

a.
3.

"·

5.
6.
::/.

a.

9.

10
/NI/I I N'ZWISKD:
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.

Przypominamy , że czytelnie wypełnione kupony należy kierować ·
pod adresem: „DZIENNIK ŁÓDZKI", 90·103 Łódź, ul. Piotrkowska
kopercie „Plebiscyt - 81".

98 z dopiskiem na
www:ca: . sc urna

„ ,..„ ~ 71·
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Lokeren wyeliminowany

Wczoraj rozegrane zostały rewanżowe mecze 1/8 Pucharu UEFA. Uw".lga polskich kibiców skupiona była
przede wszystkim na występie belgijskiego klubu Lokeren, w
bar
wach którego występują Grzegor7.
Lato I Włodzimierz Lubański.
Jak
pamiętamy,
pierwszy mecz. rozegra ny dwa tygodnie temu w Belgii, pomiędzy Lokeren l zachodnioniem ieckim zespołem Kalserlautern, zakt>llczył się nikłym zwycięstwem gospo·
darzy l :O, a zwycięską bramkę uzy skał właśnie Lato.
Tym razem ta
iallczka bramkowa nie wystarczyła
w rewanżu.„ KaiserJnutcrn pokonał
7decydow1mle na wlasnyrn bollku
Lokeren 4:1 (t:O). Przew:iga gospodRrzv była wyra:l:na. W 80 mln. spot·
kania prowadzili oni już 4:0, dopiero na 5 minut przerl zakończeniem
meczu, honorowego gola dla Belgów
uzyskał Gudjohson.
Niezwykle emocje przet.yll kibice
jugosłowiańscy.
Haj•iuk Spllt prze
grai
pierwszy
mecz
wyjazdowy
z hiszpańskim zespołem Valencia I :5
Rewanż nie powiódł się. Do przerwy Jugosłowianie orowaczlll 2:0, lecz
na poc:.:ątku drugiej połowy utracili bramkę, która nie 'Załamała Ich .
Systematycznie odrabiali straty. Zabrakło im jednak czasu, by dopr'.>wadzlć do dogrywki. Czwartego gola strzelili w 90 mln. spotkania. Tak
więc pojedynek
ten zakończył ~le
zwycięstwem Hajduka 4:1 (2:0). który dał Jednak awans Hiszpanom.
Znany łódzkim kibicom, uczestniczący w turnleJu z olrnzjl '70-lecla
P.TS Widzew - Radnlczkl Nisz, wyeliminował
n:voenoord
Rotterdam
(wyeliminował z ·kolei
Szombierki)
Na własnym boisku Jugosłowianie
l"'Okonall Holendrów 2:0. ntzegrall w
rewanżu O:l
l ten rezultat dal im
awans do ćwierćfinałów.
W nozostalvch meczach bez sensacji. Dlnamo Bukareszt - IFK Goeteborl( 0:1 (0:1). Pierwszy mecz 3:1 dla
Szwedów.
Awan1 IFK. Neuchatel
Xamax
Sporting Lizbona 1 :O.

Pierwszy mecz O:O. Awans SzwaJea.
rów. Hamburger SV - Aberdeen 3:1
(I :O). Pierwszy mecz 3:2 dla Aberdeen. Awans HSV. Dundee United
- Winterslag 5:0 (3:0). Pierwszy mecz
o:o. Awans Dundee. Real Madryt -Rapld Wiedeń O:O. Pierwszy mecz 1:0
dla Realu. Awans Realu.
I osowanle
j!wlerUlnalów europeJ·
sklch puchar6w odbędzie się 11 grud·
nla hr. Terminy 1/ł euronejsklch PU•
char ów 3 I 17 ll!arca 1982 r.

•

t:J.

Rozegran'O kolejne

•
mecze

ligowe

I pucharowe w Anglll. W spotkaniu

I ligi Southampton przegrał z Brighton 0:2. Przeloton.o mecze. Coventry
- Ipswich I Liverpool - Birming-

ham. Ten ostatni ma odbyć się do·
plero 30 marca 1982 r.
W powtórzonym spotkaniu IV rundy Pucharu Anglii, Liverpool pokonał Arsenal 3:0 po dogrywce 1 w
ćwlercflnale
spotka się na swym
boisku z Barnsley.

Oberwanie
chmury w Rio
Z Rio d• .Janeiro donoazą o kata.
strofalneJ w skutkach burzy tropi•
kalnej, która szalała tam we wto.
rek. W wyniku oberwania się chmury, metrowej wysokości potoki wo•
dy ulały ulice, wdarły się do me.
tra. Oderwane od bloków skalnych
kamienie zatarasowały trasy prze.
lotowe tego wlelomlllonowe go
mia.
sta, O<l.clnając od centrum wiele
przedmieśt. Jest wiele ofiar śmler•
telnycb. 15traty materialne Il\ znaczne. Zycie w mieście zostało sparaliżowane na wiele godzin. Kilka sta•
cjl metra znalazło się nod wOdą. ży
wioł azałał r6wnlet w okolicach Rio
de · Janeiro. Runęły llczne domy
mieszkalne. Tysiące os6b Jest pozba·
wionych dachu na 1low4.

HISTOR II ł.ODZKJEGO SPORTU {2)

PubUkajemy kolejny frarntenł opracowania mgr ANDRZEJA BOGUSZA
dotyezl\CY historii 1por&u łódsktero.
We fragmencie tym, opatrzonym redakcyjnym tytułem „Po cykllatach ollkarze", autor opisuje starania łódzkich działaczy - inicjatorów powo
iywanla do tycia w aa1:1ym mleicle polaklch or1anlzacjl ap0rfowych.

KOLEZANKI i KOLEDZY
BIURA STUDIOW I PROJEKTOW HANDLU WEWNĘ·
TRZNEGO I USŁUG w l.ODZI

Dnia I grudnia 11111 r. zmarła
nasza najukochańsza Matka, Te·
tlclowa I Babcia

KUPON

zawodniczki I zawodnicy naszych
klubów z pełnym powodzeniem brali udział w licznvcJ:\ imprezach mię
dzynarodowych . Koszykarki LKS
I
pabianickiego Włókniarza. Podobnie
jak w ub. roku „srebrne łodzianki".
Bożena Wołujewlcz, Ludmiła Janowska, Małgorzata Badocha oraz „jedynaczka" z Włókniarza Pabianice
- Małgorzata Kozera powróciły
'z
Włoch z tytułem wicemistrzyń Europy.
Pomijając już, że lrnszykarkl
te wraz ze swoimi koleżanltaml klubowymi
dostarczają
sympatykom
koszykówki cotygodnjowyc h I-ligowych emocji. ze srebrnym medalem I tytułem wicemistrza Europy
powrócili także zapaśnik LKS jeden
z najlepszych reprezentantów w stylu wolnym - Tomas:r. nusse, oraz
utalentowany siatkarz Resursy
·Marek Szydlik. Uczestnicy plebiscytu uważają, te w gronie wyrótnlonych, honorowych gości slycznlowego balu powinien znale.żć się mło
dy łyżwiarz figurowy, siódmy zawodnik MS - Grzegorz Flllnowskl.
Jego nazwisko figuruje na plebiscytowych kuponach obok znanych każ
demu sympatykowi . futbolu - Wio·
dzlmlerza
Smolb.rka,
Władysława
żmudy, J6zefa l\Uynarczyka,
Zblg·

I

Dnia ł grudnia 19Sl r.
w wieku lat 71

nlewa Boilka (wszyscy Widzew) oras
Marka Dziuby (LKS). Właśnie plł1ca·
rze l koszykarki dominują - jak na
razie w nadesłanych dotychczas kuponach plebiscytowych .

Od 1 • r. członkowie Towarzy- nego uprawiania
„ćwiczeń clelesstwa Cyklistów Łódzkich oraz Kon- nych" - napotykały na stale odmosulatu' Łódzkiego warszaW&kiego ro- wy gubernialnych władz plotrkowwarzystwa Cyklistów rozpoczęli 'U· sklch, nie wyrażających zgody
na
rządzenie zbiorowych wycieczek we
zatwierdzenie statutu organlzacyjnelocypedowych do okolicznych miej· go. Rozwojowi sportu polskiego
w
scowoścl podlóctzklch. Pabianic, ozor
Lodzi w okresie ,wystąpień -rewblukowa, Zgierza, Tomaszowa. Wyciecz cyjnjlch 1905-1907 r. I w czasie wo)ki te, dostępne
jedynie dla posła · ny ,rosyjsko-japońskiej stał ponadto
daczy własnych welocypedów, prze na przeszkodzie
okólnik warszaw·
kształciły się od 1894 r. VI'" wyścigi sklego generał-gubernatora Skallona.
rowerowe, początkowo wewnątrzklu zawieszający na czas trwania stanu
bowe na trasie zii1erz-Stryków I Pa· wojennego
towarzylltw
blanlce-Łask.
z czasem w wyścl gimnastycznyc hdziałalność
oraz
zabraniający
gach tych zaczęli brać udział cykli· w przyszłości zakładania nowych or ·
ścl warszawscy, a łodzianie rewlzy
ganlzacjl sportowych.
·
towall Ich, uczestnlcąc w
wyśclAby ominąć te zarządzenia I nie
-:ach W.T.C. w Warszawie.
ustawać w już rozpoczętej akcJI prQ·
W 1895 r. zawiązało 1lę Towarzy pagandy sportu wśród młodzieży pol~two Welocypedystó w-Turystów jako sklej, chwytano
się różnych śrOd·
oddział łódzki centrali
mieszczącej ków. Powoływano organizację sp<?r·
się w Petersburgu.
StoW'Brzyszenl<' tową. nadawano jej nazwę- I zgła·
to, zalegalizowane dopiero w 1901 r
szano &!atut do zatwierdzenia wla
· zrzeRzało w swych szeregach człon
dzom gubernialnym, z tym oczywl
ków narodowości rosyjskiej, zamie· ścle przekonaniem, że zgody nie bę
~'Zkujących w Lodzi w okresie za.
dzle. Ale dzięki temu uzvsklwano
borów. W 1897 r. załotone zostało parę miesięcy na w miarę
jawną
t,ódzkle Towarzystwo Szacht&tów oraz działalność. W ten sposób kontynuo
Stowarzvszenle Sportowe „UNION" wano działalność gimnastycznych za
beclące
„filią"
potersbursklego stępów sokolich od grudnia 1905 r
UNIONU''. órganlzacje te skupiały kiedy
zawlą7alo
się TowarzysFwo
w swych szeregach "lonków mniej Gimnastyczne „SOKOŁ" z siedzibą
'!Zoścl narodowych, stąd miały przy. przy ul Wodnej w lokalu Towarzy<"hylne stanowisko I akces do !egal stwa Dobroczynnł)ŚCI. Nie zalegallzo
ej działalności ze strony
wla';lz wane, „odrodzUo się" w maju 1907 r
rarsklch. Natomiast próby tworienla pod nazwą Towarzystwa Mlłomtlków
'Portowych o"nlw polskich kół pmt«:' Gimnastyki z 81edzlb11 przy ul. Piotr
oowych zrzel!Zonych w Towarzystw!<' kowsklej 175. następnie rtzlałalo po'1
Oświaty Nar(l(lowel. zmler7ające do konspiracyjną
nl!zwą
Towartv•twa
7.&pewnlenla
nielicznym
grupom Sp!Fwaczego „AR'P'A" I dooleró
w
młodzlety polskiej mot.Uwoścl lell[al. 1909 r. uzyskało legallzal'Je 1Rko To

warzystwo Zwolenników Rozwoju FI- ·
zycznego z 1iedzibą przy ul. Nawrot 23.
życie sportowe Łodzi okresu zaborów ograniczało się w początko
wych latach swego rozwoju do działalności gimnastycznej,
azachoweJ,
strzeleckiej I kolarskiej. Dopiero od
1908 r. wchodząca w modę
piłka
nożna, a wraz z nl11 lekka atletyka,
spowodowały powiększenie lłę szeregów hltlzlan czynnie uprawiających
sport. Pierwsze zespoły footballlń6w
zawiązały
aię przy jut Istniejących .
stowarzy&zenla ch aportowych na po.
czą tku 1908 r.
Plonlersk, była drµtyna footballowa „Union ', która ćwiczyła na boisku zlokalizowanym wewnątrz toru
kolarskiego zbudowanego w 1893 r. w
parku będącym własnością Anstadtow
- łódzkich piwowarów w Helenowie.
Na boisku tym w sierpniu
1907 r. rozegrano pierwszy w Lo1zl
mecz footballowy pomiędzy drużyna
mi S.S. „Union" l Sport
Clube1u
„Germania" (Wrocław).
Polskie zespoły footballowe utwQrzone zostały w Klubie Sportowym
„Łodzianka"
(późniejszy
ŁKS)
w
1908 r. I Towarzystwie Mlloanlków
Rozwoju Fizycznego na Widzewie w
1910

r.

Od 1910 r. rozgrywane były mecze o mistrzostwo Łodzi z udziałem
zespołów:
S .S. ,. Union",
Tourlng·Club (b. oddział łódzki Towarzystwa
Welocypedystó w - Turystów), Lód'!:klego Klubu Footballowego „ Victorie" (założonego w 1908 r .).
ŁKS,
Towarzystwa Sport.owego .,NEWCASTLE" lzal'lżonego . w 1910 r.), TMR'P'
„Widzew",
Łódzkiego Towarzystwa
Gimnastyczneg o •. Achilles" (założone
go w 1910 r.) I ŁTG „Kraft" (Za•
legalizowanego w 1907 r.).
Organl?.acją
mistrzostw zajmowała się Łódzka Liga Sportowa
powołana wiosną 1910 r . przez ogÓlne zebranie przerlstawlclell stowarzyRzet\
biorących
udział
w rozi:trywkach.
Plerw•7.ym mistrzem Łodzi w 1910 r.
?ostali footballlścl Łódzlde~o Towarzystwa Gtmna~tv<'znel(o „Kraft".
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oceny
jaką
od dyspozytora inży
niera województwa sytuacja
w
mieście nie była wczoraj bynajmniej tak zła. jak się nam wydaie. Dowiedzieliśmy się bowiem, że
od samego rana
pługoi:iiaskarki
MPO kursowały na wszy~ikich 27
trasach komunikacyjnych walcząc
ze śniegiem i gołoledzią. Jedyn\e
na ul. Wycieczkowej (a więc
na
dalekich peryferiach miasta) śnieg
nawiewany z pól tworzył już zasNad ranem wyjechało z zajezdni py I tam było trudniej utrzymać
225 tramwajów i zaraz też zaczę regularną komunikację autobusową.
W dyrekcji MPO pcinformowano
ły się kłopoty. Wystarczy oowiedzieć, że wczoraj do l(odz. 9 zje- nas. że z 27 pługopiaskarek, któchały do zajezdni aż 53 tramwaje, re rano wyruszyły na miasto, w
a w 23 z nich na skutek dostania południe było iuż ich tylko 20,
się śniegu do silników po prostu E?dyż 7 uległo awarii. W tej ~'Ytua
się one przepaliły. Stąd 1adący ra- cii postanowiono skorzystać z pomocy „Transbudu" i Komunalneno do pracy łodzianie mieli po- !?O Przedsiębforstwa Sprzętu Transważne trudności z dojazdem
do oortoweJ?o. Przedsiębiorstwa te obie
zakładów i Instytucji. Jako że w cały dostarczyć 15 oł111ropiaskarek
tel t'.Vtuacli tramwaje kursowały pod warunkiem, że MPO zapewn:
im paliwo. Nie wiadomo kiedy pobardzo nlereJ?ularnie.
moc ta nadejdzie, ale w każdym
oranna zadymka śnieżna n\e bądź razie MPO wyraziło zgodę
zmobilizowała
wiekszości
nałódzkich dozorców do na- na wydanie · paliwa. Miejmy
dniach
tychmiastowej t>racy. Nasz dzieję, że w najbliższych
l>or'anny reporterski rajd dostarczył specjalistyczny sprzęt do walki z
wielu nrzykładów niefrasobliwości zimą będzie użyty 1 z Innych orzedtospodarzy domów. I tak na przy· siębiorstw.
kł~d na ul. Zachodniej (odcinek od
roku
Jest faktem, że w tym
Obrońców Stalingradu do ul. Zie- o czym Już informowaliśmy lonej) chodniki zamieniły się w 1eMPO z braku dodatecznej ilości
dną lodowata bryłę. Podobnie byzapasów chlorku wapnia nie zało m. in. na ulleach:
Andrzeja Pewni wszedzie, na wszystkich traStiuJ?a (odcinek od al. Kościuszki sach czarnych iezdni. ale przynajdo Piotrk<>w!':kiej), na · Hutora. Zamniej na ul. Piotrkowskiej oowinkąt,nej, 22 Lipca,
Lutomierskiej . no sie p0myśleć o ' szybkim zwalZgierskiej i wielu ' innych. Niell· czaniu irołoledzi. Tymczasem wczoraJ w l?odzinach rannych
Jezdnia
czn;I dozorcy, których spotykaliśmy
i>rz:v pracy przeważnie OJ?ranicia1l dównel ullcv Lodzi przypominała".
•lit do oczyszczania studzienek uli- tor saneczkowy!
cznych. Dla beZPleczeństwa przeytuacia na r:zlakach
PKP
chodniów, i:>rzede wszystkim nalP· nie bvła tragiczna.
Snleg
błoby zadbać o s1:>rząta11ie śniegu
zasypywał tylko rozjazdy i
.1 chodników I posypanie ich piaszwrotnice. Wczoraj np. na
kiem,
Stacji Łódż-~aliska kolejarzom poNatomiast

wedłuJ?

uzyskaliśmy

Paryskie kontakty
ł.ódzkich fryzjerów
Rzemieślniczy Kiub

Techniki I
Postępu zacieśnia kontakty z fryzjerami paryskimi. W marcu lódz·
cy mistrzowie grzebienia 2ościć bę
dą francuskich
kolel?ÓW, któr1y
zaprezentuią najnowsze kosmetvkl.
służace do pielęJ?nacjl włooow. !Ir
my „Oreal~'. Jednocześnie odbędzlt>
$ię ookaz najmodn,ieJszveh· fryzur .
Impreza, .która będzie miała charakter oJ?ólnapolskl. zor1tanizowana
zostanie w Teatrze Wielkim.
Aby Pomóc

młodym

iednostek elektrycznych.
Nie zanotowano zbyt dużych opóż
nień w ruchu pociąJ?ów
pasażer
!':kich. Tylko kilka minut po czasie przybywały pcciągi
lokalne.
Największe opóźnienia notowano w
nocy.

nręc

nlu kwalifikacji, klub organizuje
ookazy szkoleniowe. W najoliższą
niedzielę, 13 bm • w Izbie Rzilmieślniczel odbędzie
się trzynasty
z kolei konkure czesania dla mło·
dych
fryzjerów
o Puchar im.
Taphorela. nieżyjące,!?o mistrza parvskie,l!o. które20 z Łodzią łączy
ły długoletnie
przvjacielskie kontakty, Jednocześnie trzej fryzjerzy
łódzcy i warszawscy
laureaci
ostatnieJ?o festiwalu fryzur w Parvzu - zademonstruja modne uczew podnosze- sania.
(k)

WAŻNE

Nie możemy jakoś utrafi~ w typowaniu ostatecznego terminu za.
budowie wę?.·
w rejonie U·
lic Zgierska-Niezapominajki- W ja>: .
dowa na północ-nym krax\cu
al
Włókniarzy . Najpierw błędnie pofoformowani, spodziewaliśmy sle
finału tej budowy na poczatku listopada·. Szybko rozwiał te złudze
nia inwestor - Wojewódzkie Przed
siębiorstwo Dróg I Mostów. Wpraw
dzie naWierzchnia skrzyźowanla w
stała
Już
dawno przvgotowa1111
wstrzymywały otwarcie "'.ę:>.ła nie

za:kox\czone prace pra:y Instalacjach
elektrycznych.
Informowaliśmy nie tak
że do końca
listopada

dawno,
brygady
Miejskiego PTzedsiębiorstwa Rob6t
Elektrycznych l
Ciepłowniczych
powiJlny ustawić podświetlone znaki drogowe, sygnalizację świetlną
ocdłaczyć lata\t'nie uliczne, a tal<ż" założyć kable, które pozwoUły
by zlikwidować przebiegającą nisko
nad jezdn.fami Unię średniego napięcia Tymczasem okazało. się, że
MPREI~ miało kłopoty z odpowled-

W Zgierzu

czne op6źnienla. Na Dworcu ·Centraln vm PKS autobusy dalekobież
ne i ..Iuxy" przybywały z blisko
!?odzinnym opóźnieniem, a wozy
nałączeń lokalnych soóżniały
się
do pół J?odziny.
(S. j. kr„ sk)

ty,

I

DZIENNIK

ŁODZKI

nr

ZłZ

(9993)

731 82
39' IO
!65 er.

1n io
93

677 -22, 292-22

Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie drogowe

253 li

•• Polmozbyt„ -

ł09-3ł

Pogotowie energetyczne:
Jtejon tlldź Północ 334·31, 609·1Z
~34-28
Rejon l.ód ź Południe
37 10
Rejon Pablanlre
15-34 42
Rejon Zglen
881 15
Rejon oświetlenia ulic
395.35
Pllgotowte gazowe
97
Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZMot.

•••
Jak się dowiedzieliśmy wieczorem
około 30 tramwaiów zjC!-

ie~zcze

.

52-81 -10. 708·!7
98, 661 Il
195-55. 257 57
TELEFON ZA UF ANIA
337 U

Strat

Pożarna

czynny w i:odz.
Dla kobiet i clątą
740-33 - czynny w
tylko
w
dni

rano
problemo„n
godz. 12-22
powszednie.

11-7

TEATRY
WIELKI - g-odz. 19 - „Królf!Wna $nieżka"
.• wa~
NOWY - godz 119.15
Chl.arz''

1\1Al.A SALA - godz 20 - „Cza·
rowna noc~' l „ Ka·ro1"
.JARACZA - godz 19 . - •.Jak
wam się podoba'•
a{Ał.A
SCENA
godz. 10 „Sl'ltuczne oddychanie"
7.15 - godz. li.I.IS - „Jednak kabaret"

POWSZECHNY - godz !J9.15 „Król IV"
\·fUZYCZNY - god2. 19 - „Pe-

HALKA „Konik Garbusek"
radz b.o„ godz 15.3'0;
se.an<
zamknięty godz 17; , Sukcesja·• węg. o'd lat. 15, god:z. 19
Mł.OOA O\VARDIA .• Klucznik '
poi od lat 15, g-odz. 10. U.U5,
14 30.

16 .45.

19

MUZA - „Krzy-!acy" poL b.o„
godz t.5.30: „Coma" USA od lat
18. godz. 18 .30
t MAJA
- „Przygody małpki
Nukl"
radz. b.o„ godz. 15 15,
„Król Cyga.naw" USA od 111t
18. gO'dz, Iii! 45 19
POKOJ - „Ciemne słońce" czes
od lat 15 godz. 14.30, 17, 19.lO
ROMA
- „Zabity n.a 1\nuerc·
USA od lat 15, godz. 10, 16,
17.15. 19 30;
,Słoń
z lndyl~ldej
dtun_glj" N1dz. b.o • godz. 12 1s
STOKI
- .• Człowiek z teLara "
ool. od lat 12. godz. 16
SWIT - „New York, New Yori<"
USA od lat 15 godz 15, 18
TATRY - .. Karkono~ I narciarze ''
cze.. b.o., godz. 15, „Powod~e·
nia, stary" tr od lat 15, godz.
17.

19

ENERGETYK
- „Noce I dnie"
cz. 1 l II godz. 16.30 PIONIER - nieczynne.
REKORD - „Jezioro Starej SO·
wy" NRD b.o. godz 15; „Pon
' lotn l<-zy 77•• USA od la1 15
godz 17, 19.15
SOJUSZ - nieczynne
POLESIE - „TeRtament Agi" węg . b.o. g&lz. 17; „Nagonka"
1ug. od lat 18 godz. 19
APTEKI
Piotrkowska
67.
Dąbrowskie
go 89, Nlclarnlana 15, Ol!mpiJ·
sk& Ta. Lutomierska 146. Mickiewicza 20

rlcola"

A.Rl.EKIN - nieczynny
PCNOKTO
godz. JO, 17.30 „ Baśń o !wamle i jego ośle"
TEATR 7'I (Zacbodnla 56) godz.
19 „Wizyta"

Jak nas poinformowano w Przed- chało w godzinach popołudniowych
siębiorstwie PKS, mimo trudnych do zajezdni. Soowodowało to spowarunków na droJ?ach, do tej po- re kłopoty łodzian z dostaniem się
ry z
od
·
·
l
do domów. W tei sytuacji tabor
.
POW u zimowei aury n e tramwaiowv iaki został ~kierowazawieszono żadnych kur~ów auto- nv w dniu dzisieiszvm na trasY
busowych.
znabardziei
uszczuplony.
_ _ _ _ _Notowano
_ _ _ _natomiast
_____
_ _iest
_ _ieszcze
____
____
_.;..;_..;._

MUZEA

n
Z

e

OOD7.1At RADOGOSZCZ (Zgierska 147) godz 9--18
'\RCH~:OI oou::ZNE I ETNOGRA·
FICZNE (pl Wolności 14) godz

J8 t

10 --17

różnych

regionów kraju dochodzą do nas wieści o klowtarh z
nabvcfem benzyny. W naszym województwie pod tym względem sytuacja się ostatnio poprawiła i m imo dostarczenia 80 proc. listopadowych dostaw oaliw . z ich nabyciem
więk~'ZeJ?o kłopott,1 nie ma.

zmiany nie będą w grudniu czv!\Ile
w wolne sobotv i niedziele oraz w
Pozodałe dni świąteczne.
Gorzej natomiast iest z olejami.
Zaootrzebowanie na I:V kwartał pokrvto zaledwie w 25 proc. Jeszcze
mniei. bo w 18 proc. pokryto kwartalne zanotrzebowanie na płyn
Natomiast
produk cja
Jak
nas
J1ł)informawano
w „Borygo".
dyrekcji POPN CPN w Łodzi. co smarów ma dopiero ruszyć DO 20
(ml
dwa-trzy dni do każde; stacii ben- bm.
zynowei docieraią transportv paliw
- głównie benzvnv żółtej . E tyliny
78 dostarczono zaledwie 40 proc. w
stosunku do potrzeb I J?łównie kieruje sie ią do odbiorców państwo
• „Kraj po dwóch zjazdach" wvch. Etyllnv żółtej iest sporo i w
W. Gielż11ńskim
zai:adzie od dostawy do do~tawy spotkanie z red.
wvstarcza iei w staciach beniv· dziś o godz. 18 w Klubie MP:K
godz
nowvch . Zmagazynowano też odpo- (ul. Narutowicza 8/10) i o
wiednie iei ilości na okres przed - 20 w filii Klubu (ul. Rodzeńst111a
świateczny , niemniej iak twier- E'ibaków 11).
dza handlowcv z „CPN" - nie
• Kino „Przygoda" dla
dzieci ·
warto czekać do ostatniej ćhwlll 12 bm. o godz. 11 w DK „Lutnia"
i należy zaooatrzyć się w paliwo (ul. Łanowa 14).
wcześni~.

Kino .• Bajka"

Ponieważ jednak ilo,ścl paliwa są
nieco mniejsze,
nastąpiły pewn<J
zmiany w funkcjonowaniu
stacji 18 12 bm. w Domu Kultury przy
benzynowych.
Pracujące na dwie ul. Żubardzkiej 3.
• „Gielda staroci" 13 bm.
w
godz. 10-13 w SDK „Lokator" (u l
Nowripolska 12). •
.
• W sobotę, 12 bm. o godz. 17
w Katedrze
Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Łódzkiego
(Narutowicza 54 IV p .) odbędzie się zenią Ilością kabli
energetycznych branie Polskiego Towarzystwa Fico przedłużyło wykonanie robót.
!o!oQicznPqo. W programiP odc~yt
doc. B. Tkacza 'Pt.: „Cechy anh·o
A zatem ko.l ejna inwestycja dro i>olo9iczne ludów indoeuropejskich"
gowa przeciąga się, co stanowi po- i nauka rekonstruowanego język'l
ważne utrudnienie dla kierowców mdoeuropejskiego.
wyJeżdżającvch z Łodzi" w kierunku Zgierza. Obiekt nie , może być
wcześniej przekazany
do eksploatacji, gdyż brak wspomnianych elementów zagrażałby bezpieczeństwu ruchu. WPDiM podał
nam
następny termin zakończenia
t>'J
budowy: 30 grudnia.
Może tera?
się sprawdzi?
(sk)

KIOI ocm EWOl. UCYJNEJ
Uł.
(Park Sienkiewicza) godz 10-18
W f OIUENNICTWA
!Piotrkowsl<e
282) godz. 10-1'7
'11AS'fA. LOOZI !Ogrodowa
151
i:o<łz

11

15

>i'ZTUKI rWteckowsklego 38)
godz 11-19
"01.SKIEJ ,WOJSKOWEJ Sł.UŻBY
ZOROWIA. Cżellgowsklego 7)
godz IO - 13
:~UASTA ZGIERZA (Zgierz: DHb
rowsklego 21)
godz. 1'0-15

zoo

codziennie od godz.
9 do ł5.30 (kasa do godz 15)
PA.LMIARNIA
codzlenote
od godz IO do 17 (oprócz oo·
nledzlalków)
KINA
- „Old Surehand" RFi'{jug. b.o .• godz 10, 12.15, Ili, t7 15.

BAŁTYK

19 30

IWA.NOWO - „Miiczący wsp01.
nlk"....l<anad od lat 18 godz 10
12 15. 15

17 15. 19 30

POI.ONI A
poi od

oraz występy
dziecięcych zespołów tanecznych t'
godz. 11: trzy monodramy o godz
•

15 godz

JO. 12 15. 15.

17 15 19 30

PRZEDWIOSNIE
„Dreszcze"
poi od lat 115, godz 1.0, 12 15,
15.

17 111

19.30

WŁOKNlARZ

wo"

-

na !ygodz, 9.~0

d

brak stal11 wody?".

,.SYRENA"

llstopada skradziono bet„wa
nr r•1 LDH 7501 rn.
na ten temct oczekuje

pod tel. 53-114-111.

świąt

WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
t.ód!. ul Sienkiewicza 137.

19

- „Nosferatu
RFN od lat 18, goct2

WISŁA

tel 99

wamptr•·
10, 12 15

OGOLNOł.ODZKI

15. 17 15. 19.30

- seans zamk•nlęty godz. ie: „Przypływ uczuć" fr.
od lat 1'1, l(od'Z 10 15, 1'1.15, 19.30
"TUOTO - „Ma:na" rum -rr. b.o.
e;od·z. 16; „Przvolvw uczuć"

PUNKT CNFORMACYJNY

ZACHĘTA

n

f·r.

p

Fl!ll

pracy
placowe!<
dotyczacy
slutbv zdrowia
- czynny c11ł11
dobę we wszystkie dni tygodn:a
tel RIS 19
to

•1

p

u

u

,

Kilkudziesięciotysięczny

ctętue Dotyczy to rwlas:r:cza
które zmuszone
osób starsz11ch,
sq nosić w wiaderkach wodę na
wy:taze J)letra .
Co J)rawda, w grudniu ub. roku
naprawiono tę pompe, ale uczy.
ntono to po partacku Co
kUka
dni się ona
t1suje I vowoduje
brak wod11 w domach Zbtl:tajq
się Awlęta,
zas robić porządki w
domach. ale jak tu je robić, gdy

się

22)

Toksvkologta - lnstvtut
Merlycynv Pracy !Teresy Il
Wenerolngla
Przychodnia
Dermatnlnglczna
(Zakątna
44)
- całą dobę.
oprócz nledzlel

WOl.NOSC - .Gangsterzy szos"
kanad od lat ·15 godz. 10, 12. 15

Widzew- • należy coś koniecznie zmienić- f na wet tutaj coś narzucono) w !)Ostaiest oodzielony na kHka tym sie kończy.
ci konkursu wśród czytelników camniejszych osiedli Politerowanych
Ogłoszonv ostatnio konkurs wśród le1 lódzktei vras11. Konkurs oczuonJ?iś na Proiektanckich deskach
wiście iest z naarodamł <iakimi na osiedla A B. C itd. I tak tó dzieci z widzewskich osiedli, nic'
nazwy- literv Pokutu)ą do dziś. Ni- nie nrzvniósł Nazwy bvłv zbyt trudno DIJWiedzlec'! - zaleźv to od
teeo co !<ie so<'>Mzi<>lni uda zdobvćl,
czego lepszego nie wymyślono ba ikowe. kolorowe. oderwane od rozlosowanymi
w§ród m~zyst1cich
,Właścicielka"
osiedla
RSM żvcla I zbvt drastycznie nie orzY·
.. Bawełna" atakowana
niejedno- leJ?aiące do blokowe! rzeczvwisto· tyC'h . którzy nndeśla do dnfo 31
WU'Pelnionu. zamieszczony
krotnie za ten brak fantazji w ści. Pozostało zatem albo samemu Qrudnta
mvśle o samo· nH,d kunon.
nazywaniu swwch zasobów, zwra· coś wymvś!ić cała
sie iuż nieiednokrotnle do rządach . ale zanim do te20 doi·
Wvsvła ąie !!O ood adre~em : Dzia,ł
RSM ..Bawełna''.
wszelkfrh możliwvch instvtuc1i i dzie oróbuje sie ostatniei szansv Wyc howaw<'ZV
•
>rtowarzvS'leń , które moełvbv coś fbv ootem nie bvło !!adania. że na- ł,ódź , ul. Cwiklińskiei 22.
wvm vślić - nic do tel D<>ł'Y nie
wskórała . Wszvscy są zdania. że
PROPONOWAf.rE NAZWY

ra:r:

formac11

•

•

Chlrurgta urazowa - Szpital Im
Kooernl•k a rP · b1Mllleka 62)
NeuroC'hlrurttla
Szpital Im
Barlicklee;o . (Kooelń<1kle1to 221
Larvn1tnln!?111
Szr>ltal
trr>
Ba rllckletto •K.opclflokl!!lt<> ftl
Okullttvka
Szpl1al
tm
Barltcklel!o rKooctfl•kle110 221
Chlru•lfi• 1 1 larvnll;<>lol!la dZ' f'
cleca - TnStytut PedłałrU 1soo1
na ~i!fflOl.
Chlłur11:la
•zczekowo-twarzowa
- Szpital Im Barlickiego (Kflt•

I

W schód

(sk)

llO

Chirurgia ogólna - Bałuty
Szpital lm Pasteura tul
WI
gurv
19).
codziennie
Szpital
Im Barll<'ktego !Kopcińskiego 22
dla przvchnclnl re1onowej nr i
Szpital
Im
Skłodowskie) Curl<
!Zgierz Par><:<'1.ew~ke S5l rlla Of'Y
Cht><lni rejonowv"h nr nr I. I. ~
5,
Szpital Im
Mar<'h1ew~kl«~·
(Zl!ler:t Oubol• 1'11 7.l!ier:t Ozor
Panęcz.:v.
ków. AIPksanclrów .
Górna - Szpital Im Brurlzlńskh.'
go
(Kosvnierów Grlvńsklch fil:
Polesie - !';z 0 ttal Im Kopernik"
(Pabianicka 62) , Sródmieścle
Szpital Im Pasteura (Wigury 19)
Widzew - Szpital !:n Brudzh'lskiego (Kosynierów Gd.yńsk!cb 611

„Smlerć

od lat 18,
12. 14.30. 17, 119.30
~r

14 30. 16.45

SZPITAU

ac_ siedl

Coraz częściei też zgierzanie starają de w miare swoich możliwości
oomÓI.' milicj i.
Nie znaczv to. oczywiście, by w
ZJ?ierzu rozwiązano problem orzestępczości.
W każdvm razią wy brano chyba tam właściwy model
działania. który orzerywa
błędne
koło wzaiemneJ?o braku zaufania

„Syrenę"

DYŻURY

clńskiego

„ Wielka majówka"

lał

u• ZRl"I!«
KONKURS RSM „BA WEł ,N A" .

ZGINĘŁA

Pabianice
-ArlIU) Czerwonej 7. Konstantynów
Sado
dowa IO.
Ozorków - pl. Armil
Czerwone] 17 Głowno
t.o
wicka 38. l\lek„andrów - K'lś
cluszkl IO

HJSTORO RUCHU REWOLUCYJ
NEGO (Gdańska 13) - godz.
11 --17

przestępstw

Sa Już pierwsze efekty tycb
jest ostatnio staW ostatnim tygows'ZelkieJ?o rodzaju prze· przeds1ęwzięć.
stępstw.
Kroniki millcyjne natuia dniu spadła liczba przestępstw.
Funkcjonariusze
MO mogli nawet.
stale wzrastaiacą liczbę włamań ,
się dochodzeniami w sprakradzieżv, rozbojów I przYkłatlów zalać
rtieuczclwel(o handlu.
Wsi>óldzia· wach maiących mleisce dawniej, a
łanie władz administracvinvch sił nie tylko bieżacvmi interwenciam\
Porzadkowvch l społeczeństwa mo· Obecność sił oorządkowych na uliŻe iednak znacznie
zła,!?odzlć '!V· ~ach Zgierza zwlekszvła ooczucie
tuacię. Posłużymy się przykładem bezoieczeństwa mieszkańców miasta
Zgierza. W tym mieście także zanotowano
wyraźny
wzrost fali
przestępstw. W ciaJ?u 10 miesięcy
tego roku KM MO prowadziła pra·
wie 700 spraw: głównie chodziło o
włamania I kradzieże. Przestępczość
w oorównaniu z rokiem ubledvm
wzrosła tam . trzvkrotnie.
Przed dwoma ty1?odnlami prezydent Zl?lerza podjął kilka_ d~yzji ,
które miały zastoPOwać działalność
środowi!:k
przestępczych.
Przede
NIESPRAWNA POMPA
wszystkim wprowadzano silne i:>a·
trole składaiące się z funkcjonarlu
„Reflektorku spowodu1. by fachowcy ze zgierskiej Spótdztelnl
· szy MO, żołnierzy i członkó-w
Mieszkaniowej. pod któr<i podlega
ORMO. Wzmód i;woJe działanie
Osledle Swoboda w Gtownle naz1tlerski
sztab antvspekulacyinv
prawltt wreRzcle tak 1ak stę naPlacówkom <łŚWlatowYm. kultural·
!ety pompę wodną w tym 011•nym I klubom ~'Portowym zalecono
aby starały się optymalnie wypeł·
dlu. Z powod·" jej nlesprawnoAel,
nić wolny czas dziec;iom l młodzie
tycie mleazkal\c6w sta1e stę coPrzerażająca

tystvka

TELEFONY

lnformacja PKO
Cnformacja o usługach
lnformar.ja PKS:
Dworzec Centralny
Dworzec Północny
Informacja telefoniczna
Komenda Wojewódzka MO

JYCJA

kończenia prac przv
ła komunikacyjnego

-

lat 15

Wkilku zdaniach

,

'

maJ?ało przy ich oczyszczaniu
36
żołnierzy z łódzkieJ?o pułku OT. W
znaczn·
lepszym stanie były torowiska. chociaż wiatr nawiewał
stale z oól mokrv. ciężki śnieg. Z
tego oowodu zdarzały się awarie

DKF

zamkmlęty

Filmy Juana An
lonlo Bardema
„Siedem dni
stycznia" hl~zp od lat 18 god z
14.30, 17.
Retyser Marek Pi·
wowskl - „Przepraszam czy tu
biją" poi . od lat 18 godz. 19.30
DKM - nieczynne
OKA - ,Dubler" f ,r . od lat 1'.5,
godz 8.30, 11, 15.ill 17 1'.I, 19.lS,
„Con amC>ren p01. od lat 12,
godz 13
GD'l{NIA - Kino non-stop
od
godz. 10 - „Konwój" USA od

Zakłócenia
<>

w komunikacji n1ie~klej
N I zonycb c odnikach rzećhodn·
Opóźnienia autobusów PKS

god.t:. 18;
~<!a.ns

-

!i'l l' LOW li

Przez całą noc z 'WWrku
-ną
•rodę 1 wczoraj rano padał na terenie naszeJ?o województwa śnieg.
Był to właściwie pierwszy,
'POważniejszy atak zimy. Odbiło ~i.Il
to na funkcjonowaniu życia w Lodzi. Były poważne zakłócenia
w
miejskiej
komunikacji
(głównie
tramwaj1Jwej), duże opóźnienia odnotowano na dworcach PKS. Jak
zwykle zaspali łódzcy
dozorcy.
Efektem teJ?o było kilkanaście przypadków złamań kończyn na śliskich
ulicach. co odnotowano w ambulatOrium Pogotowia
Ratunkowego
Natomiast o dziwo! - znakomicie spisali się w tych, bądź co
badż trudnych warunkach kierowcy. Od wtorku, wieczorem
do
wczorajszych J?odzin
1J01JOłudnio
wych, odnotowano w naszym wo·
jew6dztwie
zaledwie
Jedną kolizję
droJ?ową! A oto s-zczeg6ły z
dnia
wczorajszego
odnotowane
przez reporterów „DL".

„

~9U!!

Komunikat MPK
MPK informuje, że z uwagi na
trudne warunki spowodowane opa dami śnieJ?u I deszczu oraz zaleganiem błota oośnieeowe!?o na torach wbudowanych w jezdnie, w
dniu 9 bm- wvstąplły znaczne usz·
kadzenia silników tramwaiowv::h
W zwiazku z oowvższym od dnia
10 grud·n ia wystapia ograniczenia
ilości tramwaiów kursuiących
w
mieście. MPK aoeJuje d'O zakłn ·
dów oracv . . które pociadają własne
autobusy o ich wykorzystanie
do
przewozu pr~cowników.
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