o Mili~a wvkrvwa wiele przvpadków nielegalnego posiadania
broni o I iakich svtuaciach można przebvwac wczasie
uodzinv milicvinei bez wvmaganego zaświadczenia o Tzw.
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'urządkowv

o Możliwość

Rada' Państwa

anie •e ośc ·
ideowo-organizacyjnej
'ezbędnym war
~ktywizacji partii
- stwierdzono na plenum CKKP

U'Dl

zaaprobowała

działalność

SN i NSA·
W Belwederze odbyło alę posledzelile Rady Państwa.
Rada Państwa zapozna\a alę z In·
Sormacją o działalności
sądu NajwY:!:szego w 1981 r. Jak &twierdzono,
mimo trudnego okresu Sąd Najwy:l:IZY konsekwentnie realizował podJtawowe zasady polityki karnej ukierunkowując
orzecznictwo sądowe
na ochronę nadrzędnych Interesów
państwa I społeczeństwa oraz dą:!:yl
do rozwijania I umacniania porząd
ku prawnego.
Rada Państwa wskazała na potrzebą
Intensyfikacji działań służących
(Dalszy ciąg na str. 2)

W WARSZAWIE, ODBYLO SIĘ
PLENARNE POSIEDZENIE CENTRALNEJ KOMISJI
KONTROLI
PARTYJNEJ.
W'
OBRADACH
UCZESTNICZYL
I SEKRETARZ
KC PZPR GENERAL ARMII
WOJCIECH JARUZELSKI.
Posiedzenie
poświęcone
omówieniu najważniejszych

CKKP i komisji ~ontroli partyjnej
niższych szczebli, zwłaszcza
tych,
które wynikają z treści VII Plenum KC PZPR, z referatu Biura
Politycznego
przedstawionego na
tym plenum przez W. Jaruzelskiebylo go, a także z uchwały VII Plenum.

zadań

Referat wpr_owadzający do dyskusji przedstawił
przewodniczący
CKKP - JERZY URBAi.q-SKI.
Podkreślił

lęcla

dydaktyczne. Można więc
pokusić się Już o wstęp·
ną ocenę funkcjonowania uczelni w tej nadzwYcza,Jnej sytuacji.
chyba

, - Dz.1ałamy
normalnie,
bez
iakłóceń
Zarówno pracownicy,
jak i studenci bardzo energicznie zabrali się do pracy.
Było
to tym łatwiejsze,
że i przed
13 ~rudnia w Politechnice. panował spokój. Nasi studenci nie
włączyli
się do ()gólnopolskńej
akcji strajkowej wywołanej konfliktem w radomskiej WSI.

Nie spotykane dotychczas rygory, jakie obowiązują studentów zgodnie z wprowad~onym
na okres stanu wojenne130 regulaminem studiów, łatwiej znieść
- jak mi się zdaje - studentom Politechniki, niż na przykład
uczelru humanistycznych. Nasza
młodz.ież zawSiZe była przyzwyczajona do samodyscypliny, do
solidnej
l powiedziałbym
~wardej pracy, co wy•ruika z sa-

Fot.: A. wach

Polltechnika
Łódzka
IO
styc~nia, a więc
wcześniej niż
wiele innych szkół wyższych,
wznowiła przerwane
po wprowadzeniu stanu wojennego 1a-

podczas napasci nleznanelło
ha centrum Jugosłowlanslio nelg\J-

zakładzie lotniczym

wytwórni
komunikacyjnego PZL
w
Mielcu zakończono budowe setnego,
seryjnego egzemplarza samolotu rolniczego PZL M-18 „Dromader". Zostanie on wysłany na K.ibę, zapo
czątkowując tegoroczny eksport „Dro
maderów" (w łącznej Ilości 12 sztuk)
do tego kraju, gdzie zresztą lata już
kilkanaście samolotów tegq typu.
W

Od II połowy roku 1983 powszechność kontraktacji wyrazi się w tym,
że obejmie ona wszystkie kupowane
przez państwo płody rolne. Zasady
kontraktacji będą iedn!lkowe
dla

•
K0 I8jfl0

l ' t

Sza 0IlS :Wa

Z punktu widzenia prawa natomiast,
jest to respektowanie
obowiązują
cych przepisów.
Obecni
na konferencji przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnę
trznych poinformowali !Il· in„ że: .
W ostatnim okresie zanotov•ano
prawie 100 tys. przypadków wykroczeń
przeciwko oorządkowl publicznemu. wszczęto, w trybie doraźnym.
·43 śledztwa w Fprawie
zabójstwa,
ujawniono bllsko
100 przyparlków
nielegalnego posiadania broni.
W
okresl.e od 13 grudnia ub. r do 27
lutego br. milicja wykryła 6~6 egzemplarzy broni palnej, w tym karabiny I pistolety IDJISZynowe. strzelby myśl!wskle l własnej konstrukcji.
duże Ilości amunicji, w tym artyleryjskiej, granaty, zapalniki. petardy,
środkl toksyczne, a nawet miny.
• w dwóch ostatnich mleslącach.
zwii:kszył się udział nleletnl~h w do(Dalszy cil(g na str. 2)

e

K. Hoffmannem

I

w
Czechosłowacji
Biur.a Politycznego KC PZPH
Albin Siwak spotkał się z członkiem
Prezydium KC KPCz, przewodniczą
cym czechosłowackiej CRZZ Karelem
Hoffmannem. Było to drugie w ciągu kilkudniowej wizyty A. Siwaka
Przebywający

członek

w CSRS spotkanie obu
kierownictw partyjnych.

członków

11

Pociski Zdzial 11elektromagnetycznych
pokonują 4500 m/sekundę
w Waszyngtonie od]Jyła się konferencja prasowa byłego dyrektora
wywiadu Pentagonu Davida Grahama, podczas ~tórej zapoznał on
dziennikarzy z głównymi założenia·
mi amerykat'lsklego projektu m!l1taryzacjl kosmosu. Zgodnie z jego
Informacjami
Stany
Zjednoczone
zamierzają
umieścić
w przestrzeni
k.osm1czneJ około 450 satelitów, wyposażonych

sprzęt

w

najnowocześniejszy

laserową.

10 kg

węgla

za

niosła

kundę.

na

ł,S

Dalsze

sierpień.

metrów na sepróby przewidziano

tysiąca

Szkolnietwo
potrzebuje
180000 nauczycieli

K.
nikt

I

Hoffmann wysoko
współpracy

ocenił

wy-

Czechosłowacji

I

Polski przy budowle ważnych kompieksów Inwestycyjnych jako jeden

Halny

wyrządził

Polski

o 8
o

podziękował
za bezin•
pomoc ludzi pracy Cze•
dla polskiej klasy robot-

przezwyciężaniu

następstw

głębokiego

kryzysu politycznego 1
gospodarczego
w
naszym ' kraju
I wyraził przekonanie, 1:1: , udaremnienie kontrrewolucyjnych 'planów
przeciwników socjalizmu w Polsce
otwiera nowe możliwości dalszego,
jakościowo
vv-yżstego
rozwoju stosunków między ludiml pracy obu
krajów.
(PAP)

znaczne szkody

DZIEi

WtcJlura W)'tządziła tei maczne
szkody w woj. wałbrzyskim.

I

Izby Reprezentantów Kongresu St~nów Zjednoczonych poc;i
kierowructwem Davida R. Obey a - członka
partii
demokratycznej I kongresowej Komisji Pre11mlnowania Srodków Budżetowych. Grupa składa się
z 7 kongresmanów - 4 członków partii demokratycznej t 3 republ!kań
skiej. Repre~entują oni kongresowe
komisje t:>url?.etu. finansów i preliminowania środków budżetowych.
W tym samym ~u członków aruPY przyjął marszałe'k Sejmu
'PRL
Gucwa. W rozmowie ueza-

Stanisław
stniczył

wiceminister spraw zagranicznych Józef Wiejacz.
Delegacja
została również przyjęta przez wicepremiera Jerzego Ozdowskiego i I
7astępcę ministra
finansów Wltolo„
Bienia.
(PAl",
Głównym tematem obrad były problemy kształcenia, dokształcania · I
doskonalenia
nauczyciel! w latach
1981-1990. W najbll:!:szym 10-leciu, uwzględniając zmiany w planach nauczania, wzrost liczby dzieci I mło
dzieży uczącej
się oraz obńlżenle
norm pracy nauczyciel! zaistnieje potrzeba zatrudnienia około 180 tys. nowych nauczycieli.

uwzględnią
ostrzeżenia papieża?

tchórza

Siwak

w beskidzkim drzewostanie,

Czy jezuici

skórkę...

A

teresowną

chosłowacjl

W teJ sytuac31 podstawowym warunkiem przygotowania tak licznej
kadry nauczycielskiej jest zapewnieW Warszawie odbyło się wspólne nie odpowiedniej liczby miejsc na
posiedzenie prezydiów kolegiów · mi- różnych kierunkach kształcenia
w
nistrów: Nauki, Szkolnictwa Wyższe szkolnictwie wyżS"zym, a także włą
go I Techniki oraz Oświaty I Wy- czenie wyższych uczelni I kadry nachowania. W posiedzeniu wzięli u- ukowej do procesu dokształcania I
dział ministrowie:
Bolesław Faron
doskonalenia nauczycieli.
i Benon Miśkiewicz.
(PAP)

Przedstawiciele
ponad 26 tys.
jezuitów z calego świata zakoriczyli ośmiodniową konferencję w Rzymie, w trakcie której zapoznali

z konkretnych czynników umacniania I pogłębiania wzajemnej współ
pracy gospodarczej w ramach RWPG.
Podkreśllt
konieczność
rozszerzenia
współpracy również w
innych sferach . .

niczej w

południu

p ent a50IlU
i't

wszystkich sektorów rolnictwa.
GS
za niewywiązywanie się z umowy
zmuszona będzie płacić kary umowne.
Nowością projektu jest
przydział
nawozów mineralnych za zakontrak·
towaną
produkcję
zwierzęcą
Przykładowo;' za 100 kg zakontraktnwane·
go zboża przysługiwać będzie rolnJkowl 1 kg nawozu w czystym skład la. n 1 warchlaka - IO kg węgla,
niku, za !OO kg rośl!n oleistych
za 1000 Utrów mleka - 200 kg węg
.4 kg, za 100 kg trzody rzeźnej i do la. młod~ · bydło rze:t.ne 100 kg
chowu - 35 kg nawoz1..ow, za !OO kg węgla za sztukę.
W ub. r. WSK Mielec
wykonała
bydła 42 kg nawozów, za 100 liUstalono też normy zaopatrzenJa w
ju:!: 60 egzemplarzy „Dromaderów" trów mleka - 6 kg nawozów Nie· węgiel
za dostarczoną w ramach
natomiast do końca br. wyprOdukuJe które normy przydziału węgla wy- kontraktacji produkcję roślinną. Np.
ok. 90 łycll 1amolotów,
niosą: za 1 tucanika 200 kg węg- za 12q .riboża - 1,1 tonl/' węgla, u
aprzętu

Spotkanie A. Siv.raka

pojęcie ładu, porządku I bezpieczeń
stwa oznacza zaprzestanie działalno
ści wrogiej, wymierzonej w interesy
państwa i jego władzę, · podporządko
wanie się rygorom stanu wojennego.

wWarszawie

I
sprawcy

Z osoby zos.tały zabite, a 3 ranne

NA KOLEJNYM SPOTKANIU Z1 DZIENNIKARZAMI ZORGANIZOWANYM PRZEZ BIURO PRASOWE RZĄDU,
PRZYPOMNIANO FRAGMENT PRZEMÓWIENIA GEN. WOJCIECHA
JARUZELSKIEGO Z \ VII PLENUM KC
PZPR W KTÓRYM STWIERDZIŁ ON, ŻE - ZGODNIE Z ZAPOWIEDZIĄ W SEJMIE Z 25 STYCZNIA - UCIĄŻ·
LIWOSCJ W ŻYCIU CODZIENNYM, JAKIE NIESIE STAN WQJENNY SĄ I BĘDĄ SUKCESYWNIE ŁAGO
DZONE. NA TEJ DRODZE W CIĄGU DWÓCH OSTATNICH MIESIĘCY UCZYNIONO NIEMAŁO. ZASADNICZE
ZŁAGODZENIE RESTRYKCJI STANU WOJENNEGO, A WRESZCIE CAŁKOWITEGO JEGO UCHYLENIA ZWIĄ•
ZANE JEST Z ZAPEWNIENIEM PEŁNEGO SPOKOJU ORAZ Z POKONANIEM NAJOSTRZEJSZYCH TRUDNO•
SC! GOSPODARCZYCH.
Rozwijając tę myśl rzec~nik pra-1
sowy rząciu Jerzy Urban
zwrócił
uwagę, że w Interpretacji politycznej

Wichury na·

wojskowy, w tym w broń
Projekt. którego głównym
autorem jest Graham
przewiduje
także· wprowadzenie na orbitę około
ziemską
zespołów
pilotowanych w
celu efektywniejszej o6slugi technicznej I sterowania bronią, zaln·
stalowaną
na pokładzie obiektów
kosmicznych.
D. Graham poinformował tak:!:e uczestnłków konferencji prasowej, te
prace nad realizacja .projektu potrwają 10 lat, a Ich koszt wyniesie
„zaledwie" 50 mld dol . Oświadczył
on, te wdrożenie tych planów przyniesie USA ,nie tylko korzyści mlllta rne ale także polityczne".
Obserwatorzy zwracają uwagę n:.
agresywność
tych koncepcji, gdyż
nie trzebą być specjalistą, aby cozumleć, te nowe satelity wojsk:>we
zdolne do rażenia celów naziemnych,
stanowią• środek pierwszego uderzenia.
Zbliżony
do Pentagonu tygodnik
.. Aviation week and Space Technology''
poinformował,
:!:e koncern
„ Westinghouse"
dokona!' czterech
sklej kultury W Brukseli. N/z: poli· prqbnych odpaleń pocisków z „dziacJancl przed budynkiem C?ntrum ła elektromagnetycznego". Maksykultury.
CAF - UPI - Telefoto malna prędkość lotu pocisku wy<Dalszy d!l.I! na str. 3)

łagodzone

systematycznie

on m. in., U powinkomisji kontroli partyjne}
musi być przede wszystkim działa
nie na rzecz umacniania jedności
ideowo-organizacyjnej
partyjnych
szeregów. Jest to niezbędny warunek dla aktywizacji partii, stopniowego pozyskania zaufania i roOd dwóch dni w1eie halny w
zumienia ludzi pracy dla polityki Beskidach. 4 bm. prędko~ć wiatru
dochodziła
w dolinach do 20 in,sek„
oartil zawartej w uchwalach IX
;i • w .szcZ)towycn .Piu-tisch
gór
Zjazdu i kc1ejnych plena nycb
przekraczała chwilami 25 misek.
siedzeniach KC. Komisje kontroli
partyjnej dodał przewodniczą
cy CKKP - powinny okazać instan
cjom
i
organizacjom partyjnym
możliwie największe w tym wsparcie, włączyć się aktywnie w ogólnopartyjny nurt działalności politycznej i propagandowej, jaką prowadzą instancje oraz POP w śroz Inicjatywy strony am.;rykan"kiej
h
• przybyła do Polski grupa członl<ów
· I
d owis
tac ·
·
1
nością

obie radzimy ...

są

piłkarskich

się z poglądem papieża Jana Pawła II co do dalszej roli tego 7.akonu w Kościele rzymskokatolickim.
Papież, podobnie
jak jego poprzednicy, ostrzegł przedstawicieli
tego wpływowego
zakonu przed
uleganiem
tendencjom
nowatorskim w stosunku do oficjalnej .I
doktryny Kościoła
katolickiego i
przed
zbyt szerokim włączaniem
się w działalno"ść polityczną i spo-

KIESIE

W dniu dzisiejszym słońce
6.14, zajdzie

wzeszło o godz.
zaś o 17.22.

DZIS: Wacław, Fryderyk,
Adam
JUTRO: Róża, Wiktor
POJUTRZE: Paweł, Tomasz

w .dniu dzisiejszym dla f,odzl
oastępu.iącą

p•>·
duie,
okresami umia-k<iwaue. Przelotny opad deszczu.
Temp.
maks. w dzień ol..oło ł st C.
Wiatr umiarknwany
i dość
silny, okresami porywisty do
15 m na sek. południowo-za
chodni i zachodni.
Ciśnienle n godz. 19 wynosiło 987.ł(hPa (i40,6 mm).
przewiduje
godę:

zachmurzenie

1902 Ur. T. :Manteuffel,
prof., historyk, znawca dzłe ·
jów średniowiecza.

1947 - W Moskwie podpisano układ o polsko-rad'lieckiej współpracy
naukowo
technicznej.

m
Kiedy słyszymy, że medy·
cyna nic już nie mnże pumńf'
choremu, wiemy, że pa<'jent
ma kat!I".

łeczną.

3
m nekienny pow. Inspektowej w
uprawach warzywniczych - 100 kg
węgla, za 1 kg wysuszonego jasnego
tytoniu papierosowego - 3,8 kg węg
la. Przewiduje się także np. IO kg
węgla za dostarczoną do · punktu skupu akórkę.„ łehórzy.
H, BERSKI (KAR)
l

Jan Paweł II zalecił · jezuit:im
przygotowanie w końcu br. spotkania, na którym dokonany zostanie wybór nowego generała zakonu. Zastąpi on 74-let:iiego Pedro
Arrupe.
Zgodnie z konstytucją
zakonu,
nowy generał jest wybierany w
wyniku głosowania, ale tym razem, jak twlerdŻą
korespondenci
przy Watykanie, papieź . może mia- Po to •lę przeslla1111 Przectet
nować duchownego włoskiego Giumogłeś obr6clć dwa razyl
seppe Pittau.
....

•••um-•1n1••.-:ml

Wkrótce nowe informacje
z planety Wenus

PROJEKT UJEDNOLICENIA
TERMINU KADENCJI
RAD NARODOWYCH
W sejmowych komisjach administracji, gospodarki terenowej I ochrony środowiska oraz prac ustawodawczych odbyło się ł bm. pierwsze czytanie przedstawionego przez
projektu o ujednoll·
Rad~ Psństwa
cenlu terminu kadencji rad narodowych stopnia ponstawowego I wojewódzklegro. Projekt. kt6ry przewt.
duje przedłużenie - do dnia upły.
wu kadencji WRN - kadencji rad
stopnia podstawowel!:o wybranych 5
lutel(o 1978 r. został przyjęty przez
komisje.

Na dwa dni przed zetknięciem się wejść w atmosferę Wenus z pręd
z powierzchnia Wenus, nastąpiło o-:2- kością 11,2 km na sek. Stacja przełąc:cenle lądownika od kolejnej ra- leci w odległości kilkudziesięciu tyoddzieckiej stacji automatycznej „w~ sięcy kilometrów od planety,
bierze sygnały od lądownika, przenus - 14".
Aparat lądujący rozpoczął samo- każe je na Ziemię, po czym będzie
rano kontynuować lot po orbicie heliodzielny lot, by w czwartek
centrycznej prowadząc badania przestrzeni kosmicznej.
Jak jut informowaliśmy 1 · marca
na powierzchni Wenus osiadł aparat lądujący stacji automatycznej
POSIEDZENIE
„Wenus - 13". Informacja naukoKOMITETU GOSPODARCZEGO
wa z miejsca lądowania na planeRADY MINISTROW
cie przekazywana była przez 127
minut. Za pomocą zainstalowany.:h 1 4 bm. obradował Komitet Gosoow aparacie lądującym teletotomc- darczy. Rady Ministrów. PrzewodnlJale wynika z retacjl agenc.11 DPA, trów po raz pierwszy uzyskano ko- czył wicepremier Janusz Obodowskl.
Episkopat zachodnioniemieckiego KoKomitet powziął decyzje w sprawie
h I Wr ,
i
. I
t~. zasad zmian profilu I strukturv pro.
po l orowe z d Jęc a pow erze n
ac!ota katoUcklego opublikował
Pierwsze z nich pokazano 3 · .n . dukcjl. w związku z trudnościami
awej oatatnle.1 konfcrenc11 o~wlad
„Wre- występującymi w zaopatrzeniu su.
czenle. \ odnoszqc11 s ię zdecydowanie w telewizyjnym dzienniku
krytycznie do wprowadzenia 1tanu mia". Ukazywały one
kamienistą rowcowym I '!1-aterlałowym. Przed"Wojennego w Pot1ce . Domaga atę 01ł powierzchnię w miejscu lądowania, slęblorstwa, które
podejmują projego 1nle3!enla I przywrócenia ~' 0 dominującej brunatnej barwie. dukcję zas«;oczą mo~ą uzyskać ulgi
tuaeil polltyczno-apotecznej aprzed
podatkowe. Jędnocześnle postanowln·
d
zaktywizować st<uo surowców
lJ grudnia. lngeru,1qc w me11tor1klm Za pomocą specjalnego przyrzą u no
tonie w wewnętrzne sprawy pott- pobrano próbki gruntu w celu usta- wtórnych 1 Ich zagos1')()(larowanle.
Uruchom!one zostaną nowe punkty
tycznt nauego kraju, Eplakopat pa- lenia składu chemicznego skał.
atrakcyjne
nadto zaj~u:le postawę dziwnie saW hermetycznym pomies:r.czeniu skupu i ustanowione
lektywnq . To snmo gremium lco§clet.. dokonano analizy
re11tgenofluores- ceny.
ne unika bowiem 1ednoczdnte upar· cencyjnej. Uzyskano ogromną 'lość
PRZYBIERA.JĄ RZEKI
cle po dzU dzlet\ odntęslenta stę
jednoznacznie pozytywnie do grani- bardzo cennych danych i informacji,
Przybierają rzek!, a zwłaszcza docy na Odrze ł Nu ale . Episkopat u- które 11ą •obecnie opracowywane i pływy górnej Wisły.
chynt llę zarówno od zajęcia jed· analiiowane przez maszyny cyfroW czwartek 7.acząl si~ J>OdW)'tll'.!ac!
noznacznego 1tanowlBk!t wobec ustn· we.
m.ln, poziom Wisły w regionie płoc
leń watykańskich w •prawi• oranie
Jakie badania przeprowadzi apa- kim. M.ln. o godz. 11 przybyło w
układu
dłecer:lalnych, jale I wobec
rat lądujący stacji międzyplanetar stosunku do godzin rennvch 8 cm
państwow11go z 7 grudnia 11110 r. o
słupa wody w Kępie Polskiej oraz
ostatecznym charakterze grantc?I Ził• nej „Wenus - 14" dowiemy się jut oo p11rę ceontymetrów w Płocku l
'
(PAP) niebawem.
Cl!Odnle,1 Po!&ld.
Wyszogrodzie.

Zapomnieli

o Odrze

•

I

Nysie

Ueiąiliwośei stanu wojennego
są systematyeznie łagodzone
. (Dokońc?.enie- ze str. 1)
konywanych pr:testępstwach. Ludzie
młodzi sbyt pochopnie pode.Jmują tef:
polltycz·
dzlalalnofć o charakterze
nym. O potrzebie· określonych akcji
wychowawczo • uświadamlaj"cych,
zwłaszcza w szkołach, mówiono nie·
dawno na posiedzeniu Komitetu Społeczno-Politycznego Rady Ministrów.
• Organem włdciwym do wyda·
wania zgody na' pobyt czasowy w
strefie nadgranlcmej jest miejscowa
jednostka MO, a na pobyt stały terenowy organ admlnbtracjl pań.
stwnwej. Formalnołcl Il tym żWląza·
n:veh. ja•k tet z obowlazklem zameldowania się, nalety dokonać w ciągu
24 11:odzln od chwili przybycia do dam1e1scow-0ścl.
nP1
9 Nadal obowiązuje - od godz. 23
Mote
t<o 5 - !!oclzlna mlllcvjna.
chwili
Zdarzyc! się tak, lt kto~ w
zmiany mie~sca pobytu - 1 przyczyn
od nle~o niezależnych (nn. na skutek "Pó~nlenta ste poc111111u czy autobuwl. znajdzie si~ w miejscu pu.
bUcznym, a wlec na l!worcu, czv u'! -

Posiedzenie Rady

Problem• nr 1
·surowce I materiały

Wyspy Galapagos uratowane

Amerykanie planują ·
przemienienie Salwadoru
w „nowy Wietnam"

.
Pojedynek
jelenia z orlelD

.

poglądy łlitterranda ł Be~ina

.

.

RepresJe WPaktStame

wizy
w. w. Nik.ołajewej --Tierieszkowej
Bonn: nie

.......

T .. Jand.ziszak zakończył
składanie wyjaś~ień

Podczas tocLar ego się przed Sądem
Warszawskiego Okręi:u Wojskowego
procesu orzywOdców KPN o•ltartony
Tadeusz Janctzlszak zakończył 4 bm
wobec zarzu
wyjaśnień
składanie
tów zawartych w akcie oskarżenia
Wielokrotnie powraC"ając do omówlo
nych już zagadnień, prT.edstawlał prze
de wi;zystklm, podobnie jak w.ooprzed nlch dniach swoje poglądy ~polecz
Odpowiadał równ' t
no-poutyczne.
na pytania zadawane urzez oroku
ratorów, przy czym w wl!!lu przy
padkach pozost.ały one bez odpowie
dzl. Oskarżony prowadził m In akc.1e
maJ11ea
KPN,
kadr
szkoleniową
na celu pozy~kanle mło ·
głównie
liczby •zkolonyrh
1P<'lnakże
dzieży .
osól> nie mól!ł sobie orzvpomnleć .
podo!:l n le tak tel!o . czy nr1Pka7.ywał
środk i f1t1a n'-<'WP na uż v t~k kil'row
nlctw 1 KPN Kwe•tle ~o <'In struk
tury ohszartt '<PN uzn a ł z~ · wewnę
sprawe tel nr~~nl z ac .11 a pv
trzną
tanie: na r>ym rJolel(?!a ro'bu'.l ow a

I

struktury obszaru - za nie wiążące
się z tematem. Pytanie o źródło uktóry
trzymania się oskarżonego,
nie pracował, skwitowane
nigdzie
to moja pryodpowiedzią:
zostało
watna sprawa.
Nieco uerzej oskarżony V/Ypowledzlał się na temat związków n!cle·
NaZwiązku
italnej org11nlzacjl
rodowego Katolików z KPN - był
on rzecznikiem ZNK w Konfedera
członkowie
że
przyznając,
cjl
Zwl11zku właśnie w KPN znajdowa
PO·
dzlałalnoś~I
l• pole praktycznej
w
litycznej Przedstawił również
dość ogólny sposób tryb działania
Ra<'ly Polityczne.i KPN I zakres swo·
kierownik•
lcb obowiązków jako
obszar1,1 . Zapytany o grupy dzlafanla
KPN, stwierdził, że wie tylko o jed
nej takiej grupie skupiającej mło
dzież szkolną. której używano do roz.
('Pi\ Pl
klej ~ n ! a ul-:: tek .

Strzelba argumentem

w sąsiedzk.iej kłótni
w

ubiegłym numerze „DŁ" Ino wykryciu przez
formowaliśmy
piotrkowską mlllcję nielegalnej \'UllZ•

nlkarnl w wiejskiej kutni. Poc.t)'•
nanla producentów slrzelb dla klu·
~ownlków bledną Jednak w obt11uu
yczynu trzech mieszkańców 1ednet
ze wsi w gm Przedbórz.
Tadeusz z. był posiadaczem - be]!
watnego zezwolenia - broni myśllwsklel o czym wiedział jeden 1.
Jego sąsiadów Wojciech B Pod ule ·
obecno~ wlaśclclela strzelby zabr .;ł
broń z jego mieszkania. Tadeti.z Z
zbulwersowany tym faktem, do·
brawszy do pomocy swego szwagra
Marlana M., a w charakterze dotlatkowego atutu kolejn11 sztukę
równie nielegalnie posiadane! bro11l.
- ~ ··, o:- .J ł

odzy ok.nć

zagarn!ę•ą

włas-

Państwa

te:!:
rozpatrzyła
Państwa
Rada
ze str. 1)
sprawozdanie z działalności Naczel·
dalszemu• ur;nacnlanlu porządku praw- nego Sądu Administracyjnego. Licznego, przeclwdzlalanlu negatywnym ba I przekrój pod względem rzeczozjawiskom oraz zapewnieniu prawi· wym skarg wnoszonych do NSA, a
dlowej realizacji nowych aktów także wysoki wskaźnik skuteczności
prawnych, związanych z wdratanlem tych skarg potwlerdzaja trafnoM deprogramu reform społecznych I gos· cyzji wprowadzenia sadowej kontro..........
,,,..,......,.....-~(PAP)
„ ..............
,._...,..........
____________________________
admlnistracyjnvch.
li decyzji
podarczych.
(Dokończenie

CZARNA 8RODA
Ostatnia troda >:aplsała się w 1tronlkach milicji drogowej jako 'eden
tym
z najtra1pcznlejszych dni w
roku. Doszło do 9'7 wypadków w
8 osób poniosło śmler~, R
których
ze swojej niezwykłej ani w przyszł~cl udostępnić wysp 112 zostało rannych. Jest to prawie
Sławne
fauny i flory wyspy Galapagos zo- Galapagos, ani też żadnej Ich czę dwukrotnie więcej ofiar nit notuje
Zaopatrzenie w p11llwa, aurow<.e
stały uratowańe przed grożbą eko- ści, jako terenu dla obcych baz się przeciętnie w Inne dni. Przyczy.
prawie wszystkich wypadków I materiały stało się w tym roną
Riąd wojskowych.
wyniszczenia.
logicznego
była jazda z nadmlern4 prędkością. ku, a to za przyczyną reformy goekwadorski odrzui-ił możliwość Ich
spodarczej, sprawą społeczną. ZaArchipelag Galapagos jest ~dda
dla
terenu
jako
udostępnienia
MŁÓDZIEŻ ZE 131 KRA.TOW
sady samodzielności . i samo!inanbaz lony o ponad 1000 km oi1 wybrzewojskowych
ewentualnych
UCZY SIE NA KUBIE
ekwadorskiego i w uznaniu
amerykańskich. Wiceminister ~praw ta
Kuba stała się w11tnym ośrodkiem sowania przedsiębiorstw, a tym saRodrigo niezwykłości fauny został ogłoszo ośw!atoWym dla młodzieży Trzeciego mym odpowiedzialności za zakład,
zagranicznych Ekwadoru,
ostry1n
niezwykle
w
Valdez, oświadczył w Quito, te je- ny przez UNESCO „dziedzictwem świata. t;>becnle wiedzę w tym kra· stawiają
ju zdobywa ogółem 14.569 młodych świetle problem zaopatrzenia progo rząd nie zamierza . ani teraz, ludzkości".
ludzi ze 139 krajów Az3!, Afryki. dukcji, a także oszczędnego zuży
Ameryki Łacińskiej I Karaibów.
Oprócz tego około 20 tys. nauczy- cia energii, paliw i surowców. Ra~
cieli kubańskich niesie pomoc w cjonalizacji wymaga nie tylko ich
rozwoju oświaty w 20 krajach mJn zużycie, ale równiet cała gospow Angoli. Etiopii, Mozambiku, Tan- darka zapasami, zaopattzenle kozanii, Grenadzie, Gujanie 1 Nika· operacyjne, Import. Bowiem od te,
.
ragul.
gospodarować,
go, jak będziemy
zależeć będą nie tylko etekty ma··
O. BUSAK - LAUJUllATEM
terialne produkcji, ale takie syAKADEMU NAUK ZSRR
Na oosledzenlu plenarnym Akade- tuacja ekonomiczna przedsiębiorstw,
mii Nauk ZSRR odbyła się uroczy. zatrudnienie i zarobki. Gospodarsto~ wręczenia nagród znanym ra- ka materiałowa staje się więc proI zagranicznym uc:tonym blemem numer l w przemyśle.
dzieckim
interwencjonizamiary
oczywiste
slfl
Im.
Front Wyzwolenia Narodowego
Wśród
działaczom społecznym.
Farabundo Marti (FMLN) ogłosił de• styczne Stanów Zjednoczonych. De- oraz
Przypomnę, że ostatnie dwa laza rok 1981 znalazł się
laureatów
obec·
na
In.
m.
wskazuje
klaracja
klarację na temat · rosn"cej groźby
generalny KC KP C~e ta, to okres załamania się krajowej
maRoweJ Interwencji zbrojnej USA w ność w zatoce Fonseca amerykań sekretarz
ruchy chosłowacjl, prezydent CSRS Gu- produkcji surowców I materiał()\\'.
Salwadorze. W dokumencie pod!ireś· skiego nl1zczyclela „Caron ",
stav Husak. zostęł on nagrodzonv Nową 5-latkę rozpoczęliśUlY co najla się. że w ll<tatnlch dniach staj" sil zbrojnych USA w bazach w stre- Złotym
Medalem Im. Karola Markss mniej w złej sytuacji w zaopafie Kanału Panamskiego oraz rozpowybitne osl11gnlęcla w dziedzinie trzeniu materiałowym, a koleJne,
za
najbliższych
w
jut
się
czynające
dniach manewry sU NATO na Ka- nauk społecznych.
grudnia 1981 r., miesiące
d~
aż
raibach.
przynosiły obniżanie produkcji paZATWIERDZENIE
FMLN przestrzegł, te amerykańska
AGCĘ
ALI
NA
SMIERCI
WYROKU
I materiałów. Nit'surowców
liw,
„miałaby nieobliczalne
Interwencja
Zgromadzenie Konstytucyjne Turcji wątpliwy wpływ miały na to skr'ikonsekwencje" dla całego rejonu a
jednocześnie nie zdoła}Jll>,Y powstrzy- zatwierdziło w środę wytok łmlerel cenje
c:i:astJ pracy w przemyśle,
Równo- Wvdanlt w t!łlłO rok• n,i "'-hme~ ~\lek wydajnokf
ma!! walk w Sal\\7adone.
dyscypliny
l
Agcę, późniejszego iamaćhowca
cześnie FMLN zaapelował dO demo- Alt
pracy. Procesowi temu towarzyaby na papleta, Wyrok ten .aostał wy. szyło ogromne i awaltowne zmniejkr,tycznych nądów łwlata,
na rzecz unlemoU!wtenla dany zaocznie, po uclec~e All Agcy
11owchozłe działały
w
Na stado jeleni
z więzienia tureckiego ts listopada szenie importu na zaopatrzenie
„Ojmiakonsklj" w Jakuckiej ASRR przekształcenia się konfUktu salwa- 19'19 r. Terrorysta przebywał w wlę· produkcji. Wyniosło ono łącznic
Wietnam".
„nowy
w
dorskiego
napadł potę:tńy orzeł. Z dużej WY·
zieniu stambulskim za zamordowa. około 20 proc., z tym, że imPQrt
sokości wypatrzył on odłączone od
Tymczasem doniesienia s pola walk nie redaktora naczelnego dziennika z krajów kapitalistycznych, liczony
zaat.agwałtownie
stada ciele, ktńre
w Salwadorze wskiu:uj11 na nieko- „ Mllllyet''.
All Agca - jak wiadomo - od- w cenach stałych, zmniejszył sle aż
sił
kował rozbijając mu dziobem gło rzystny rozwój wy~arzeń dla
dotywocla orzeczon_ą o 40 proc. Wszystko to spowodomającej po~rcle siaduje karę
wę. Zajmując się swą ofiarą, likrzy- zbrojnych junty,
Waszyngtonu. Dowództwo wojskowe przez sąd włoski, w zakładr.le kar- wało spadek produkcji przemysło
dlaty rozbńinik nie :i:auwatył, jak zostało
w środkowych wej w roku ubiegłym w stosunku
Plceno
Ascoll
nvm
zmu~'Zone do wycofania swo·
od tyłu podbiegł okaiały je!en, któ· Ich tołnlerzy z rejonu wulkanu Gua- Włoszech.
do 1980 r. o 14 proc.
ry silnym uderzeniem kopyt wy- zapa po odnotowaniu znacznych strat
Podstawowym wnioskiem, jaki
IRAN oDazucu.
wrócił orła i zaczął po nim dep- w rezultacie ofensywy podjętej na
obserwacji
z
wyciągnąć
można
PROPOZYCJĘ IRAKU
pocz11tku ub. tygodnia przeciwko partać.
różnych odcinkach 500-kllome- owej fatalnej krzywej upadku naNa
tyzantom. ·Radio powstańcze „VenZanim zjawił się na miejscu pa- ceremos" podało, ta z walk wyeU. trowego frontu Irańsko-Irackiego, a szej gospodarki, jest konkluzja, że
w Chuzestanie, trwają za- jej rozwój bez wzrostu produkcji
etuch, z ogromnego ptaka pozost.a- mlno.w anych zoetało ponad 200 toł zwłaszcza
podają
walki. Oble 1trony
cięte
nlerzy.
ły tylko fruwające pióra.
sprzeczne doniesienia na temat Ich paliw" energii, surowców i materiałów, a także bez pomocy handlu,
przebiegu,
niemożl\jest
tran odrzucił propozycję lra<$11, by zagranicznego
lS bm. rozpocząć Wizyty rodzin jeń· wy.
zdolte
1lę,
Ocenia
ców wO)ennych przetrzymywanych ności
przemy~łów
produkcyjne
przez oble strony. Podano, że ter- wytwórczych wykorzystuje się śre
W drugim dniu swej wizyty w ku~acyjny pierwszej w historii min ten ro.in. nie odpowiada ira- dnio w 60 proc.,. a to z powodu
nowl, gdy:!: jest to dzień urodzin
Izraelu. proizydent Francji, Franco!• wizyty prezydenta Francji I zara· Szacha Rezy - ojca obalonego mo- niedostatków w zaopatrzeniu maMitterrand w czasie 25-mlnutowego zem pierwszego przywódcy · europeJ· narchy lrań&klego.
Wielkość ich dostaw
teriałowym.
ogranicza i limituje wzrost proprzemówienia w Knesecie. przedsta·· sldego, który udał się do Izraela. od
GWATEllfAU
W
REPRES.Jl
OFIARY
w
Spraw14 więc
dukcji materialnej.
w!ł główne zało:i:enla pollty,kl fran - czasu powstania tego państwa
Od 1954.. r. kolejne reżimy dykta·
cuskiej opleraJącej się na uznaniu 1941 r.
torskle w Gwatemali sto)lowały re- najważniejsżą jest - obok pobuwydobycia podstaprawa do Istnienia Izraela I takiego
Izraelska podrót Mitterranda nadal presje polityczne, w ~nlku któ- dzenia wzrostu
rych wymordowano 111.500 ludzi - wowych surowców i paliw - ro'l!samego prawa narodu palestyńskiego nle spotyka 1111 z uznaniem ze st•o· oświadczyła
sioMeksykU
stolicy
w
wój eksportu w celu zapewnienia
do tycia we własnym państwie. Za· ny państw arabskich podkreślają. stra zakonna Julla Ecqulvel, wlce· dewiz na import materiałów, a
równo wystąpienie Mltterrenda, jak I c;rch, te dobre nawet zamiary nie przewodnicząca gwatemalskiego Ko· takte lepsze, efektywniejsze wykomltetu . Jedności Patrlotycmej I d:daodpowled* Menachema Begina, który mog11· zut11plc! konkl'etnych działań ł11czka
Komitetu na Rzecz l!lprawled- rzystanie rezerw.
Reforma gospodarcza, a konkretodrzucił koncepcję stworzenia pań politycznych,
llwoścl I Pokoju.
nie mówiąc - nowe ceny zaopastwa palestyńskiego, stanowiły punkt
trzeniowe I zmieniony system o?koprzedsto:·
nomlczno-finansowy
udzielił
biorstw, stwarzają przesłanki do
gospodarki zapasaracjonalizacji
kosztów
obniżki
l do
m!
od
Niezależnie
materiałowych.
szereg
podjął
rz14d
Federalny Niemieckiej wytszej ZSRR.
Zarząd
zaproszenie tego
Na
Przeszło 10 tys . osób aresztowano
celu wywołania pow
(DKP) ogło OKP miała ona wziąć udział w ob- kroków
w Pakistanie w ostatnim tygodniu Partii Komunistycznej
sił oświadczenie, w którym ener- chodach w RFN Międzynarodowe stępu w gospodarce materiałowej.
Większość aresztowanych to działa
znane są już zachęty materialne I
przeciwko go Dnia Kobiet.
zaprotestował
gicznie
cze polltycznl, w tym twolennlcy odmowie przyznania przęz wladze
W. W. Nlkołajewą-Tierieszkową, odpisy dewizowe za zagospodaroAll RFN wizy wjazdowej W. W. Niko- pierwszą kosmonautkę, znają i ce- wanie nieprzydatnych w przedsię
ZUlflkara
premiera
byłego
także
a
czytamy biorstwach materiałów,
członkini nią na całym świecie Bhutto, straconego po przewrocie łajewej-Tierleszkowej,
KC KPZR, Prezydium Rady Naj- m. In. w oświadczeniu DKP. Była aqmlnlstracyjne oddziaływanie na
wojskowym w 1977 r.
~a~
i
energii
zużycią
ograniczenie
ona pożądanym gościem w wl.elu
~~-...~~~--------~--~~_,,~
państwach. Odmawiając przyznanl'!l zu. Podjęto również decyzje o rozjej wizy, rząd -RFN przynosi szko- woju eksploatacji krajowych · surowców mineralny.eh.
naszego kraju
dę prestiżowi
Powyższe problemy, jak również
stwierdza DKP.

Sprzeczne

cy, w czasie godziny mlllcyjnej, bez
wymaganego zezwolenia. Mlllcja ma
wówczas obowl11zek wyjaśnienia oko·
liczności z tym zwt11zanych. W prty·
padku gdy zatrzymana osoba pr.ze'd·
stawi np. bilet, skierowanie na wczasy czy do sanatorium, a będzie s~
znajdoweć w drodze do hotelu czy
domu, wówczas mlllcja mote odstą
niej
pić od skierowania przeciwko
wniosku do kolegium. Stosowne po·
wszystkim
lecenia wydani! ~ostan11
Klltdy jednak
jednostkom milicji.
wybierając się w podróż, powinien
tak ją zorl(anlzować, by nie naru•
szać przepisów o goct,zlnle m!llcyjnPi.
8 Od 23 lutego do 3 bm. uchylono decyzje o Internowaniu w stosunku do dalszych 219 osób. W tym
samym czasie 64 Inne osoby, do tej
się bądź, któukrywające
pory
rych zachowanie wskazywało na mot·
ł!wość naruszania obowiązującego porządku prawnego i podjęcia działal
ności szkodllwe1 dla Interesów PRL.
na podstawie
zostały,
skierowan"

'

nołć. Po.nlewat Wojciech B. nie był
skłonny do ugodowego załatwienia
sprawy zagrożono mu bronią. W
wyniku azamotanlny padł strzał, a
ładunek tylko przypadkiem nie traflł Wojciecha B. Wyprowadzono go
poza obelścle gdzie dla poltrachu
jeszcze kilkakrotnie strzelano Argum.enty te przekonały widać amatora
cudzej dubeltówki, bo oddal ją wła·
klclelom.
Kanonada zaalarmowała mleszkań
ców wsi, w wyniku czeeo doszło do
aresztowania sprawców napadu. W
najblltszym czasie odpowiedzą oni
za swój czyn przed Ok;:.ęgowy:n Rą
dem Wojskowym. Za riapad L bronl11 w ręku grozi Im kara nie mniejsza nit I lat pozbawienia wolności.
(m·al~)
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ocena nowego systemu zaopatrzenia w podstawowe surowce i mateprzedmiotem spotkabyły
riały,
nia ministra JANA ANTOSIKA szefa Urzędu Gospodarki Materiaz kadrą kierowniczą łód?.
łowej przemysło
klch przedsięblo!'stw
wych i aktywem NOT. Uczes(niczyli w nim także sekretarz KL
PZPR - J. PIETRzyK orąz wiceprezydent Lodzi - Z. TUREWICZ
(Z.CR.)

Depresją

decyzji komendantów wojewódzkich
Internowania.
ośrodków
MO, ao
nl.e
Ogolna liczba internowanych
p1 zekracza ł tya. osób.
a Wydane zostało polecenie wszywydziałom paszportowym do•
s~1um
tycząc" rozpau·ywama poe1an internowanych w sprawie icb wyjazdów
na ~i.ały pobyt za grarucę. Do tej
pory p106by takie zgłosUo kilkanaścl1> osób. l! ormalnośc1 nie rótni;a ~ię
Od dotycnczas Obowiązujących przy
wyjazdach na pobyt atały.
a Tekst tzw. deklaracji lojalnokl
poopisywanej przez niektóre osoby
orzm1; „Oświauczam, niniejszym, co
potwteruzam własnort;cznym podpisem, :te zobowiązuję tilę ściśle przestrzegać

ooow1ązuJącego

porządku

prawoego, ' a w szczególności nie pojakiejkolwiek dzialalnoOcl
szkodliwej ola Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej". Komentując to &formułowanie, J. Urban stwierdził, ł•
wiele
prasa na zachodzie podnosi
szumu wokół tej deklaracji., sugeruj11c, U; jej podpisywanie Jest wymu.
szane przez mlllcję, i te ma ona słu•
żyć przyjęciu przez obywatela okreś
żadna
lonej orientacji politycznej.
nie jest tak
powiedział władza naiwna, teby z podpisem człowteka
jego pogl11dów. Dezmianę
łączyć
charakter
klaracja ma wyłącznie
a nie polityczprawno-porządkowy
I
ny.
a W okresie do 25 lutego wydano
- w sprawach losowych - 1.191 paszportów do krajów socjalistycznych 1
1.755 - do państw kapitalistycznych.
W czasie trwania stanu wojennego
wyjechało z PRL 30 tys. Polaków na
słutbowych.
podstawie paszportów
Gościliśmy w tym czasie 21 tys. osób
z krajów strefy dolarowej I ok. 40
tys. z państw socjalistycznych.
a Codziennie wraca do krajll 1-2
tys. naszych obywateli, których &tan
wojenny zastał za granicą. Od 13
grudnia ub. r. wróciło jut prawie 42
tys. obywateli polskich. za granicą(
pozostaje jeszcze ok. 96 tys„ Każdy
nieobywatel, posladaJący nawet
paszport I Ubiegający się
ważny
katdeJ
wcześniej o azyl, może w
cbWIU wrócić do kraju. Jeśli osoby
te nie prowadziły działalności wro·
glej Polsce nie podlegają sankcjom
karnym. Restrykcje dotyczące wyjazdów za granicę są systematycznie
ograniczane. Przewidywana jest np.
pojrednl•
możliwość wyjazdów, za
ctwem biur podróży, polskich entu•
zjastów pllkl nożnej na mistrzostwa
(PAP)
ś.wlata w Hlszpanll.
dejmować

Spasowskiego

Korespondent PAP, Stani&law Gtq-

lnformacja „Newsweeka" nie wy. maga komentarz!). Jasne jest bopiaze:
Waszyngton jest miastem, 10 któ- wiem, :te dezercja I zdrada niema&
Informacji nikomu spokoju przynieś!! nie mote.
t
rym ntewlele spraw
-tnotna zachować w · tajemnicy. Wy.
(PAP}
mownym dowodem Jest krótka In·
formacja, jaka ukazata •lę. w kroHedżer
nice wauyngtońsktej ostatniego numeru popularnego amerykańskiego
tygodnika „Newsweek".
„Romuald
przytoczyć:
Warto jq
Spasowskl , były polak! ambasador w
rąk
rąk
USA, w.fród w!elu Innych symotoWe wschodn iej częśc i Czadu po•le w!ród
mów, jakle odnotowuje
w
polltycznych uci ekinierów, cierpi na wstała niepomyśln a- dla rządu
krańcową dcpresj~. Liczący 51 lat N 'Djamanle sy tuacja. w rejonie mlaSpa~owsk!, zawodowy dyplomata, n.a sta Umm Hed:tęr trwają zacięte walstanu wyjątkowego w kl między woJskamł rządowyn;I a sloglonenle
Potsce I łnternowa•le Wałęsy za- lam! rebeliantów, dowOdzonyml przez
t byłego ministra obrony Hlssena Hareagował w grudniu reiygnac.1it
bińsk i .

Umm
przechodzi
z
do

azylu bre,
amerykańskiego
przyjęciem
Miasto po raz drugi zostało zdobySpcuowskt wraz z rodzlnq został poprzez separatybezpt11cz- te w tych dniach
czątkowo umleszczon11 w
nym miejscu, lecz obecnie mleazka stów. Doniesienia mówią o utyciu
broni clętklej.
lufoq jedt1nle przez oble strony
1ut prywatnie pod
ochroną wlad~ federa!nuch. Dowta- Liczbę ofiar po obu stronach ocenia
dujemu sle, te Spasowskl atara się się na tysiąc zabitych.
Niektóre tródła podają, te rebellanzwatczać depret'ję t szu~c! ulg! poz poparcia Stanów
samotne wyjazdy cl korzystają
de1mu1qc częste,
poza Waszt1ngton, co czasami powo- I Zjednoczonych I Innych państw zachodnlch.
du1e obawy o to, te zagtn<W'.

A jednak. koło?
Wznoszenie olbrzymich piramid
dużo
zadaniem
egipskich było
prostszym, niż się dotychczas przypuszczało. Tak w każdym bądź razie twierdzi amerykański lnżynlt'r,
John Bush, którego artykuł, wraz
niedawno
ze zdjęciami, zamJ.eścił
tygodnik
zachodnioniemiecki
„Stern".
J. Bush na 2-tonowy blok kamienny założył drewniane óbręc7e
i wówczas blok mogło toczyć dość
odlełatwo 6 ludzi na dowolne
głości i w różnym terenie. W tan
ameinżyniera
sposób - zdaniem
dostarczano budulec
~kańskiego na piramidy egipskie.
Jak wiadomo, na temat 1posobu
dostarczania budulca, jak t metody
bloków
nakładania wielotonowych
tworzących piramidy, do dziś trwa
w świecie naukowym dyskusja. Dotychczas przeważał pogląd, że starożytni Egipcjanie nie znali koła w
największych
okresie wznoszenia

ka·
piramid, a olbrzymie bloki
mienne były na lądzie, transporto·
wane przy pomocy płóz.
teorłl
sw~j
Na potwierdzenie
razie
na
ma
John Bush nie
żadnych dowodów w dokumentach
z epoki wznoszenia piramid. Ud~
wodnił jedynie J>raktycznle, że dY·
stem obręczy mógłby być wówczaszastosowany I znacznie ułatwić pra•
·
ce.

Frekwencja ·
519 deputowanych
spośród
w śrotj.ę na ławach bońskie
go parlamentu, gdy punktualnie po
godzinie 13 przewodnlcz11cy Bundestagu Richard Stuecklen (CSU) otwo•
rzył obrady.
Bundestagu zwróPrzewodniczący
cll. się do 75-letnlego szefa fr11kcjl
SPD, Herberta Wehnera, który od
1949 r . nie opuścił prawie żadnego
posiedzenia, w następujący sposób:
,.Cieszę się. że oprócz pana widzę
jeszcze dwóch posłów".
Trzech.

zasiadło

Lidary śledzą
tajemniczy ·obłok
poinforAmerykańscY' naukowey
mowali o odkryciu olbrzymiego ta·
jemnlczego obłoku, od ponad miewokół ziemi.
siąca krążącego
Chmura, niedostrzegalna z ziemi
unosi się na wysogołym okiem,
kości ok 20 km powyżej pułapu lotniczego I ma długość ponad 3 km
a gęstość zmienną. To zagadkowe
zjawisko Intryguje uczonych całego
ponieważ nie udało się doświata
ani pochodzenia, ani
ustalić
tąd
składu chemicznego obłoku.
Oprócz Amerykanów obłok dostrzegli również Japończycy oraz
stacje naukowe w Innych krajach,
które mają mniejsze mot.llwości nit
Amerykanie rozwikłania zagadki.
Amerykenle dysponuj11 lidarami,
które działają analogicznie jak rajak wiadomo
dary, odbierające - wyemitowane przez ~!„ble s~ gnał\
po odbiciu Ich od przed.nlotów, •tł'
na dro<l71'
przeszkodę
nowlących
swobodnego Ich rozchodzenia !lę.
Lidary natomiast ręjestrują u!egaJąc~ załamaniu w atmosferze wiązki
świetlne. wysyłane przez lasery.
Tajemniczy obłok mote być nie·
kiedy oglądany gołym okiem przez
pilotów. latających na dutych wysokościach. Oglądając panoramę odnosi się wratenle patrzenia jakby

przez
chód
żółty

warstwę

Dzieło

w

Wschód I zabardziej

mgły.

słońca jest wbwczas
niż normalnie.

Rembrandta

ściekach

Policja londyńska po przypadkowym ujawnlenlu faktu kradzieży akwaforty Rembrandta, wielkości pudelka zapałek I szacowanej na 350łl
funtów, natychmiast podjęła poszukiwania, między Innymi również w
miejsk im systemie kanallzacy,lnym.
Do popełnlenla tego I Innych prze~tępstw . przyznał się 18-letnl Adrlan
Pugh, skazany na pobyt w zakłartzie
poprawczym. Pugh wrzucił lup. którego wartości oczywiście nie był w
stanie ocenić, do rynsztoka, skąd miniaturka spłynęła do miejskich ście
ków .
Redaktor depeszowy BATOROWICZ
ALEKSANDER
Redaktor technh~znv RYSZARD PERCZAK
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JAK SOBIE RADZIMY„. I
(Dokończenie

ze str. 1)

mego cha.ralderu studiów technicw~h.

ZaostI'!ZOna dyscyplina 11tud4ów
ł dobre jej przestrzegll/Ilie dajlf
podstawy do przewidywań, że
zaległo6ci :a ubiegłego i bie±ące
go roku zostaną nybciej nadrobione. Oceywiście zdajemy aobie sprawę z kłopotów młod~ie
ty spoVIJQdowa.nych surowym regulaminem i staramy się łago
dzi~

wyniika,jące

zeń

dotikli~

-

Czy można prosit

0

-

szeniu„.
-

przy-

Istotnie. szkoły wyższe dziaobecnie w oparciu o ustawę
z 1958 r„ która stanowi, że są to
ciała doradcze dla rektora i dziekanów. sprawujących swe funkcje
Jednoosobowo. Chcemy Jednak. już
teraz. tworzyć warunki do bar- dziei demo\n"atycznych form zarzą·
dz&;nl8:· Normalnie •. choć w nieco
zm1e!11onym skład~1e. pracuje Senat i Rady Wydziałów.
- Pcinie Rektorze, :zapewne zgodz! się pan ze stwierdzeniem, ze

- Nłe wystarczająca w storunku do potrzeb baza _audytoryjna, zmuszała nas oo ta.kiego
układania rozkładu
zajęć dydaktycznych, że wykłady pla.nowane były często w audytoriach
o liczbie miejsc nieco mniejsi.ej
niż liczba studentów danego roku. Gdy obecność na wy·kładach
była dobrowolna, nie prowadzi„Dt" ROZMAWIA
ło to do perturbacji.
W~yscy
Z REKTOREM
chętni z powodzeniem mieścili się
w salach wy'kładowych. Teraz
POLITECHNIKI
wszystkie przewi&iaine progratODZKIEJ
mem studiów zajęcia dydaktyozne s-ą obowiąz.kowe.
AudytOll'ia
PROF.
DR HAB.
bywają więc przepeł·nione. Studenci nie mają gdzie wiiąść. Niedogodności
te
staramy się
zmniejszyć pn:y opracowywaniu
rozkładów zajęć na semestr letni, który rozpoczynamy 8 marca. pokonanie tak głębokiego kryzysu,
w jakłm :znalazł się nasz kraj nie
Będziemy też dokładali
starań.
będzie , możliwe bez udzialu nauki.
by zrekompensowa~ je wys0tklm Z
dT'uglej
jed~lc
stronu sama
poziomem wykładów. Chodzi o nauka bolemłe odczuwa
skutki
to, aby student - jeśli już mu- kryzysu.. Uzasadnione sq więc obasi stać podczas wykładów - nie wy o efektuwność prowadzonvch
obecnie 'P1"11C badawcz11ch.
Jakq,
stał na próżno.
pana :zdaniem, strategię d~la?ania
należu
'P'l':zująć
w
tej
wvJątkowo
..:_ Dotuchczas du.tq T'O!ę w .tvciu

JERZYM KROH

od.aruwału
O'l'flanizacje
związkowe i studenckie.
W jaki

uczelni

sposób zawieszenie tuch arganiz~
cji wphmęlo
na funkcjonowanie
Politechniki?

tnerzy zaca111i=ni. a azczeitólnie
- owocnie współpracujący z nami od wielu lat Uniwersytet Strathclyde w Glasgow.

trudneł

sutua.cji'!

- Trzeba dążyć do możliwie najpełniejszego zaspokojenia
Potrzeb
i oczekiwań sPołecznych związa
nych z rozwojem badań naukowych, a Jednocześnie
wszelkimi

- W naszej uczelni zawieszone
organizacje nigdy nie miały cha- d0stępnyml
środkami
łagodzić
rakteru . ekstremalnego, Ich brak trudności.
stwcrzył więc orzvkrą i kłopotli
wa lukę, którą staramy sie - w
- Co to oznacza w tlumac:zenłu
miare możliwości
- wypełnić. na język konkretnych działań?
Pową.łaliśmy komisję socjalno-by,tową. dzielącą ~ie na bardzo wie- Ograniczt1 si~ do przykładów
le oodkomlsii
Załatwiają one z 'li terenu
Politechniki
Łódzkiej.
p0wodzeniem bardzo wiele spraw Bardzo dotkliwie odczuwamy tu
pracownir:zvch
zaooatrzenio- m. in. brak czę5ci zamiennych do
wvc:h. miel!?kaniowvch.
rozjem- oosiadanei apraturv naukowej, odczych !to.
Dotvchc.zas nie otrzv- ~zynników chemicznych, literaturv
małem
żadnych
poważniejszych
naukowej. W celu zminimalizowasygnałów,
które świadczyłyby o nia niekorzystnych konsekwen~ii
n iezadowoleniu z nracy tych pod- drastycznel!o ograniczenia dewiz
komisji Dażymy do teeo. by dzia- na zakup książek i czasopism sp!!łały one samonądnie. Mamy na- cjalistvcznych,
podjęliśmy próbe
dzieję, że nrzygotuJe to itłuńt dla skatalogowania dootepnvch w Ło
odrodzenia ruchu związkowego.
dzi i w krajp czasopism oraz usnrawnlenia systemu wvnoży .,zeń.
Jeszcze poważnieiszlł - w mo- Za oośr'ednictwem British Coun~il.
im przekonaniu - iest sprawa ru- udało nam sie zaprenumerować 'lO
chu
młodzieżowet?o.
Powstanie wtułów czasopism brytyjskich. Z
próżni oo organizaclach studenc- oomocą przychodzą nam także oar-

~1~!1A

Liczymy t~ na środkd. flnimsowe, Jailtie ma nam przekaizać ~i
ni.sterstwo
Nauki,
SZikolnictwa
Wyjmel(o I Technilk:L

tynentu były ogromne. W XIII ł XIV wieku 'fiaspadek produkcji rolnej,
zmiana zasięgu
upraw i lasów, odcięcie lodami dostępu do Grenlanciii, lodowce w górach zeszły w doliny, a śniegi
zablokowały wiele przełęczy.
stąpił

Chctt też wspomnieć,

te mimo
nie zaoominain·w estycyjnej.
orzy życzliwym poparciu
władz miasta, czynimy wysiłki celem z.nalezie:nia pomieszczeń zastępczych dla Instytutu
Fi"yki.
pragniemy w bieżącym roku kontynuować budowę
pawilonu .,C"
Wydziału Elektrycz.nego, jak również spodziewamy
się uruchomić
w Międzyresorto\łym Instytucie Techniki
Radiacyjnej
akcelerator
elektronów. Będzie on zainstalowa111y P'I'Zez specjalistów radzieckich w snecialnie wybudo·w anym
do tego celu pomieszczeniu.
trudności,
działalności

wielkich

Rola
organów
kolegialnych my o
uległa jednak .tnacznemu
zmniej- I tak,

łają

ci.
klad?

kich l utrata bezoośredniego kontaktu mięfky władzami uczelni 1
Jej wydziałów. a młodzieżą byhbY niebezpieczne i niekorzystne
zarówno dla studentów. iak 1 ki.e"(OWnictwa PolitechnikL Prowadz:my przygotowania do odrodzenia
samorządów studenC'kich i do reaktywowania Rady Osiedla Akademickiego. Przedstawicie.li studentów ~iemy zapraszać na oosiedzenia Senatu l Rad Wydziałów.

się występowanie anomalii klimatycznych. Roki 1968
6 lat. 1972 rok - wielka susza w Europie wschodc1iej i drastyczne zmniejszenie opadów w Indiach. 1976 rok - nagły atak mrozu
późną wiosną w Brazylii spowodował zniszczenie plantacji kawy. W ty~ samym
roku była długa susza w Europie zachodniej. W 1977 i 1979 r. wystąpiły ka~a
strofalne susze na południu Afryki. Rok 1980 - niespotykane ~pały w połud~io
wej części USA - straty w rolnictwie ponad 1 mld dolarów i 1200 ofiar śmier
telnych. Zima 1978-79 - niespotykane śnieżyce w Europie zachodniej i środko
wej, zaś zima 1980-81 - niezwykle silne mrozy na atlantyckim wybrzeżu USA.
Rok 1981 - największa od 100 lat susza w Chinach.

ostatnich latach nasila
~ - Wsusza
w Sahelu trwająca

Zmian.ie
współpracy
siębiorstwa

ulegają
formy nasze!
przemysłem.
Pr.i:ooprzemysłOIWe. z ol!hl-

z

nie zna111ych P<>Wod6w,

podejmują

współorace

nfechętnie

w zakre.sie
tematów o charakterze per...~kty
wicznym. Dlatego tet nasze batła
nia stosowane staramy sie ukierunkować na zaspokaja111ie
konkretnych bieżących oot.rzeb 11ospodar
kii.
Nie zal)O.rtl!namy Jednak o badaniach
podstawowych.
Zrobimy
wszystko co tvlko
Jest mo:i:llwe,
by utrzymać wysoki poa:iom prac
doktorskich, habilitacyjnych I Innych badań własnych. Zaniedba111iia
w tym
zakresie oznaczałyby w
niektórych dyscyplinach utratę z
trudem zdobytej wysokiej pozycji
w nauce, a
oo za tym idzie utratę bieżących konfaktów z przodującymi
ośrodkami
naukowymi
i w k01I1Sekwe111c_li - oowiększanie
się dystansu
dzielącego
naa ~
świątoweJ

czołówki.

- Stosunkowo
nowym problemem. któru w duże; - skali wystą
po raz pierwszu w minionym
roku, jest brak miejsc pracu dla
absolwentów
Politechniki.
Czy
władze uczelni czunią starania, by
rozwiązać ten problem?
pił

Zjawł!;ka

te budzą zaniepokojenie uczonych meteorologów i klimatologów Czy jest to zapowiedź zmiany klimatu i jak takie zmiany odbiją
się na gospodarce światowej? Takie pytania stawiają sobie nie tylko uczeni, ale również politycy
i działacze gospodarczy. Do połowy lat pięćdzie
siątych produkcja rolna wzrastała w szybkim tempie. Było to efektem nowoczesnych metod uprawy
roli, szerokiego stosowania nawozów mineralnych
i środków ochrony roślin, wprowadzenia bardzo
wydajnych odmian zb6ż ł innych roślin uprawnych.
Nie zdawano sobie sprawy, że był to najlepszy
okres dla rolnictwa na półkuli północnej również
pod względem klimatycznym. Na przełomie iat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych te spt'zyja_i~ce
warunki zaczęły się ko11czyć, a pierwszym syę:na
lem była katastrofalna susza w Sahelu w A1r;ce.
Plany rozwojowe rolnictwa przygotowywano, przyjmując za podstawę wyjątkowo korzystne warunki
klimatyczne z lat 1930-1960. Na konferencji Swiatowej Organizacji Meteorologicznej w Waszyngtonie w 1957 r. t11kie warunki klimatyczne uznano
jako „normę". Pod te normy klimatyczne programoW'ano rozwój rolnictwa, projektowano budownk·
two mieszkaniowe ł urządzenia komunalne. Tymczasem zjawiska klimatyczne odbiegające o:! normy stawały się coraz kosztowniejsze. Zima
1979/1980 w Wielkiej Brytanii , kosztowała 500 mln
funtów, z tego 300 mln wydllno na dodatkowy
opal, a 100 mln na ochronę obiektów przemysło
wych I komunalnych przed $kutkamł zimy. Takie
„wyskoki" pogody, jakie zdarzały się w latac'1
siedemdzł~ątych, powodują wzrost kosztów w rolnictwie, przemyśle l gospodarce komunalnej. co
każe zwracać uwagf) na klimat. Od warunk:'lw kHmatycznycł) zależy produkcja fywno~ci, zapotrzebowanie na energię oraz wielkość zasobów wody.
Zmiany klimatu wykazują pewna cykliczność. W
naszym stuleciu 'est wyraźny okres ocleple1~ia
trwającegó od początku wieku aż do por~zątku
lat sześćdziesiątych z kulminacją w latach trzydziestych i czterdziestych. Tzw. .,male zlodnwacenie" w• okresie od XIII do XIV wieku skł2d'llo
się z całej serii ochłodzeń I ociepleń. Maksymalne obniżenie temperatury nie przekroczyło w tym
czasie 1,5 st. w Europie, ale s'kutki dla naszego kan-

Uczeni próbują ustalić prognozę zmian klimatycznych na najbliższe dziesięciolecia I stulecia. Pa„
nuje przekonanie, że w ciągu najbliższych łtilku
czy ~awet kilkunastu tysięcy lat nie grozi nam
nowe zlodowacenie. Co więcej, anomalie ostatnic·go dziesięciolecia nie są czymś ~dbiegającym od
normy pogodowej ostatniego tysiąclecia. Prognozy
do końca XX wieku są optymistyczne. .Jeśli wystą
pią jakieś wahania klimatu, t'O z większym prawdopodobieństwem ocieplenia niż ochlodzenia. Rów-

V
nleż XXI wiek nie
od bieżącego stulecia

Klimatolodzy zwracają uwagę na wpływ działalczłowieka na zmiany klimatu. Wzrost ilości
dv.'Utlenku węgla w atmosferze, zwiększające się
zapylenia, sztuczne podgrzewanie tzw. ciepłem odpadowym, może dać w krótkim
czasie znaczne
zmiany klimatu. Jeśli zjawiska te nie ulegna zahamowaniu, już -'Ok. 2050 r. nastąpi wzrost temperatury o 1,3 st„ co spowoduje szybkie topnienie
lodów polarnych. Trzeba zwracać uwagę czy ocieplający wpływ
człowieka na klimat nie nakłada
się na naturalne tendencje zmian. Czy tt!ndenC'ja
do ocieplania wpływ ten może przyspieszyć i spotęgować zmiany klimatu.

~ naści

- Nie 1esteśmy w stanie usunąć
wszystkich orzyczyn braku ofert
zatrudnienia dla inżynierów. Tro'lzczymy sie jednak o ich los 'PO
uk;ończeiniu studiów. Ostatnio rzuc!li~my myśl' tworz11n;a pod eg ·a
uczelni spółdzielni prflCY dla naszych
absolwentów. Znaleźliby tam oni zatrudnienie zeodne ze swymi kwalifikacjami. Ich talenty i w iedza
zostałyby wykorzystane z pożyt
kiem
dla sl)Ołeczeństwa.
Nowe
so6łdziielnie

podejmowałyby

Mija właśnie piętnaście lat od traśml,ercl
Zbigniewa Cybulskiego, jedyne:ł jak dot~d I bodaj
ostatniej legendy polskiego kina. Legendy, która t yje ciągle. która obrasta w nowe wartoscl, jest
trwała.
Nie na darmo odkryto, że ciągnął
się ta ·nim jak powiedział jeden
z krytyków
„cleń
nieuchronnego
przeznaczenia" - w filmach „Pokolenie", „Pociąg", „Salto" skakał do
pociągu
Ostatni skok nie udał się.
do ostatniego pociągu, tym razem
nie grając, nie wskoczył.
Sm!erć
aktora nie tylko legendy nie znfszczyla, ale wzbogaciła ją.
N/z: Zbigniew Cybulski w .,Popie•
~icznej

bo-

wiem
produkcie o charakterze
anty im nortowym,
wytwarzałyby
artykuły ooszukiwane
na rynk 1.
Pierwsza taka spółdzielnia dla absolwentów kierunku „chemia" Jest
Już w stadium organizacji.
-

Dzfękuję

za

•

powinien zbytnio różnić sl'
Przewiduje się jedynie, ż~
może utrzymywać się deficyt wilgoci w rejonach
półsuchych. Będą nasilały_ się susze w strefie stepowej i półpustynnej na półkuli północnej. Wią
że się to z wieloletnim cyklem klimatycznym, który potrwa jeszcze ok. 100-300 lat.

Je I -diamencie".

CAF" -

Archiwum

'l'ozmowę.
Rozmawiał:

z~==•ca~zsrosOIJl&o.-.za111aas n:osuoz~

•

p
Sam dla siebie noworodek istnieje wy-

łącznie życiem
klaps położnej

biologicznym.
Pierwszy
osadza go jednak w pew-

nych. mocnych „układach
społecznych".
Choć o tym nie wie, od zaraz otoczony
zostaje ciepłem najpierwszej - matczynej
miłości. Jeśli przyjąć to za punkt „zero"
ludzkiego losu, to gdzie znajduje się 44letnl mężczyzna - jak dziecko niezdolny
do samodzielnego fycla, inaczej niż ono,
wysadzony z siodła ubezpieczających n!ls
więzów. ,Jedna ży-eiowa tragedia, czte11a
racje, a może tylko cztery punkty widzenia„.
OBRAZ PIERwszy
- NIESPOKOJNY
Niewielki gabinet ordynat-era Or!działu
Reumatologicznego Wojewód:zkiego Szpltuta Zespolonego im. M. Kopernika.
- Pewno przys2edł pan w sprawie pana Stefana. Rzecz jest niezwykła. Doprawdy nie wiem od czego zacząć„- S:zef oddziału Wojciech Kulesza na rozlllOWę przystaje chętnie. Sprawy i
tak
to pewnie nie rozwiąże, ale dobrze jest
czasem pogadać.
- Stefan G. do ' szpitala trafił z Czarnego. Został zwolniony warunkowo
ze
względu na stan zdrowia. Jest tu Qd 28
grudnia. Przywieźli go kilka dni wcześ
niej, ale nie było miejsca. On nie jest
zdolny do samodzielnego tycia. Ma zwyrodnienie stawów biodrowych i kręgoslu
pa. Wielokrotnie w zakładzie
karnym
przechodził operacje .brzucha. są też ślady
licznych samookaleczeń i złamania koki
ramieniowych. To co mogliśmy zrobić tutaj, zrobiliśmy. Jego choroby nie można
wyleczyć w szpitalu. Nie można zre5'7.tą
w ogóle. To co zaszło w jego organizmie
jest nieodwracalne. Załatwiliśmy
mu
opiekunkę

społeczną

ł

postanowiliśmy

wypisać do domu. Pacjent prócz kslążcrz
ki wojskowej I zaświadczenia o wanmkowym zwolnieniu, nie miał Innych dokumentów. Było jeszcze tylko zaświad cz'! nie
o zgubieniu dowodu osobistego, gd:!le miał
wpisane zameldowanie.
Zawieźliśmy go karetką do domu t tu
1prawa zaczęła się komplikow ać. Okazało

się,

R
że

w jego mieszkaniu - Aclślej Jednym pokoju - mieszkają obcy ludzie.
Zaraz, jak G. znalazł się w więzieniu,
jego matka wynajęła mieszkanie jakimś
znajomym.
Zawarli umowę do czerwca
tego roku, bo wtedy miał wrócić Stefan„. Lokatorzy nawet nie otworzyli nam
drzwi.
.
Zbulwersowany ordynator opowiada: o
kolejnych próbach odWlezienia pacjenta
do domu, o kolejnych powrotach do szpitala ... Czego już nie próbowano! Kontaktowano się z milicją, nawet ze sztabem wojskowym. Nowi lokatorzy i tak
nie wpuścili. Są „urzędowo" zameldowani, mają umowę, nie mają natomiast ani
ochoty, ani warunków na przyjęcie
do
mieszkania chorego obcego człowieka.
- Przekonywaliśmy matkę, żeby wzięła
syna do siebie, , słyszeć o tym nie chciała.
Ma 70 lat, drugiegq męża i - jak mówi
- nie będzie spała na podłodze. Spróbujemy jeszcze raz odwieźć G. do matki.
.Jak nie przyjmie. będę musiał trzym:tć
go u siebie. Robimy wszystko co można,
załatwiamy mu teraz Dom dla Przewlekle Chorych. Ale on nie ma „orzeczonej
!:(rupy inwalidzkiej". więc to musi trwać.
Szpital nie hotel, tyle, le na ulicę go
nie wyrzucę - nie mogę. Zastanawiam
się, jak długo, do jakiego stopnia społe
czeństwo musi zajmować się takimi tudź
mi. płacić za Ich własne f:yclowe wykolejenia.
OBRAZ DRUGI
- ZALOSNY
Chłodna, pusta
IZpitalna
oddziałowa
~wietlica . Kwadratowe stoliki, geometr]czne kształty !ful w rękach zgarbionego.
niewysokiego człowieka. Lzy
potf)gują
zimną atmosferę pokoju.
- Jak wpadłem, mama przyszła
na
Stokowską,
mówi, że moje mieszkantć
wynajmie n!! 2 lata - dokąd- bf)dę siedział. Zgodziłem się. Mama co miesiąc
bierze :i:a to llOO zł. Do więzienia przys'/'·
łala ml, nie można powiedzieć, 200-300
zł na wypiski.

••

Wpadłem
plem jakieś

w „Samie". Wziąłem 1. kumpuszki mięsne, chleb.„ To był
czwarty wyrok. Razem w życiu siedziałem
12 lat ł 10 miesięcy. Byłem kieszonkowiec.
Wie pan, łapa ciągnęła.
- Nie wiem co ze mną będzie. Do mamy nie pójdę, nie ma mowy. Ona tu
tylko raz była, bo się ojczyma boi. Bije
ją„. Co tam gadać u nich nie będę.
Do siebie - no, do tego pokoju - też
nie pójdę, bo jak? Mam żonę ł 20-letniego syna. Z nimi nie utrzymuję kontaktów, Nie bf)dę dziecka prosił o pomoc,
jak go zostawiłem, kiedy był maty t go
tylko matka chowała. Koledzy? W takim stanie! Miałem, jak bylem im potrzebny. Jeden, to jut nawet nie tyje.
Od wódki na płuca umarł.
Mają mi załatwić dom dla przewlekłych.
Będę pracował w spółdzielni Inwalidów.
.Tut kiedyś tam robiłem, trochę teł w
budownictwie - zbrojarz jestem - trochę
z zapomogi się tyło. 1200 zł mieslę<;znie ~
z opieki miałem, wiosną - wie pan ...:
nowalijkami się handlowało.
Jak pan będzie rozmawiał z lekarze"lt,
niech pan mu powie, te ja wiem, że„. Nie
wiedziałem, te tak się stanie. Lapa ciąg
nęła. W tym domu nłe będę kradł. Tutaj ml dobrze - dwa kilo przybyłem.
-

OBRAZ TRZECI
ENIGMATYCZNY

Przytulny pokoik opiekunek społecznych
Szpitala Kopernika. Dwie
sympatyczne
kobiece twarze.
- W tej sprawie my tylko pośredniczy
my. 28 stycznia wysłalyśmy wniosek do
bałuckiej Komisji d.s. Inwalidztwa I Zatrudnienia o uzyskanie dla G. grupy inwalidzkiej - Jolanta Piotrkowska. ;m1cownlk socjalny d.s. społecznych szpltata
9 lutego. nie czekając na decyzjf) komisji, skierowałyśmy dokumenty do Wydziału Zdrowia, prosząc o przyznanie mu
miejsca \V Domu dla Przewlekle Chorych.
Oknzało i;lę, że bez sffnalh:owanls !prawy w komisji, nic nie motna załatwić.
- W jego przypadku chodzi tylko

„

określ~nie grupy inwalidzkiej Bożena
Opulska, stanowisko analogiczne. - Idzie
o II grupę, tylko taka uprawnia do uzyskania miejsca w tego rodzaju placówce.
Ten człowiek nie ma natomiast szans na
otrzymanie jakichkolwiek świadczen pieniężnych. Musiałby w ciągu 10 lat, pięć
przepracować'. Tyle to on może przepracował, ale w całym swoim życiu. Je~li
otrzymałby U grupę, to w placówce opiekuńczej utrzymywany byłby
na koszt
państwa.

Zwykle na załatwienie takiej i:prawy
potrzeba 2-3 tygodnie - mówi Jolanta
Piotrkowska. - Rzeczywiście uważamy,
że z punktu widzenia tego czlow!C'ka
- należałoby sprawę załatwić, jak nnji:zybclej: Nie umiem powiedzieć. co z nim
d'.llej będzie, jak długo to potrwa.
OBRAZ CZWARTY
- KATEGORYCZNY
Zawilgocona. brudna stróżówka w _jednej z „J.>rzedpotopowych" łódzkich
kamienie. W kuchni stara kobieta. Z pC'ltoju, co pewien czas - ochrypły, zdecy- '
dawany głos męża:
- żadnej gadki nie przyjmę, jak przywiozą, nie wpuszczę. Złodzieja tutaj potrzeba!
- Co ja zrobię - matka. - Węgla nie
mam, a oni ml jeszcze jego chcą wsadzM.
Brałam, brałam pieniądze za mieszkanie,
ale •co trochę pisał, żeby 100.„ 200 zł przysłać. Nikt go nie weźmie. żona, siostra
- co ich obchodzi? Jak go państwo wzię
ło, niech go trzyma. Co za opieka zdrowotna, żeby miejsca nie było? Co ja
mogę. Na podłodze się nie położę.
- Koni~ gadki - głos - nie '\Vpu;;zcz~. Na ulicę niech się wynosi, niech wypierdala.
Jak okre~lil' status Stefana
G.? Od
dziecka różni się tylko tym, że „ciągnę. la go łapa" I wypadł po drodze 7 siodła
pozabiologicznej egzy•tencji. Noworodek przynajmniej teoretycznie - ma to przed
sobą.
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PRZYGOTOWANIA DO ZMIAI
Kartkowy skandal! W KOMUNIKACJI -MIEJSKIEJ

NASZ PUNKT WIDZENIA

Już

Wielu rzeczy nam braku.le. borykam„ 114 & d.'zieaiĄtkami
naneka na brllk komponentów
zaara.nicznycb. bes których nie motna produkować potrzebnych
towarów, nie mamy dottatecznej ilości czękt umiennych do
maszyn. Odnoał się to do tego oo importowaliśmy. Ludzie
• inicjatywa uukaja wvJścła, wprowadzaia zamienniki kirajowe I produkcja, chodu kulejąc, trwa.
Możemy tet przvtoceyć dzłesl1ttki i 1etki pnyldad6w lu&:kiej szlachetności. Wl'&tl!woścl na krzywdę, oo wykazała dobitnie akcie p0mocy dla powodzian. Jednocześnie je~nllk lbyt
często ~oot:vkamy przejawy zniec:rullcy społecznej, brtłru reakcji na nłedolę innych, najczęściej ludzł starych, inwalidów,
tych którzy wsiiótczucła l 1>0moc:v najbardziej p0trzebUJ1t.
Oto przykład naiśwldezy - pn:n kilka 01t11.tnich dni tnnł
w naszym tnie§cle prawdziwy 8kandal z wydawaniem kart zaopat.rzenl!\wych dla emerytów ł rencistów. Krew się w czło
wieku bu.rz:v. gdy sły11zy słowa pełne goryczy od ludzi steranych
tyciem I J)l'acą. słabych I cze'to chorych. Stotą po kilka godT.ln
niczym Intruzi, odw tasiemcowych kole1kach, traktowani
syłani od AnnMza do Kajfasza.
Przecie7 do załatwienia tej sprawy nie trzeba ani dewiz, ani
deffcytowYch surowców, ani innych „mocy prnerobowych". Wystarczy troche dobrej organizacji, jl!$zcze więcej dobrej wolt
i zt"ozumieniQ dla tych ludzi. Niechaj nikt nam nie przysyła
wyjaśnlefl w rod:>:aju, te „nie ma ludzi", czy ooś w tym stylu.
Nikt roz!'ądny nie uwierzy, te nie motna było przewidzieć tego, że w sytuacii wprowadzenia wkładek czas załatwiania poszczeg6tneiw J)etenta wydluźy się. Rzea nie jest nowa - sygnały o kole:lkach po kart.ki zaopatrzeniowe mieliśmy wcześniej, ale dotąd nie przybrnła ona katastrofalnych w.ręcz wy,..
mlarów.
Czyt nie ma w naszym mie~cle nikogo, kt.o .zrozumie rozgoryczenie p, Guz!ńskleg6 (81 lat), który mówi: - Jut drugł
tuddeń łu 1'7%1/Chodzę ł sta~ 114 JW6tno, 11 1'f':t:eete! Jel~ i:oj
\rodności. Pnemysł chemiczny

SI'

karteTc dale1 nłlł ma. Jo.Te onł Mt traktujq1

trz.eba.. o

Powtarzamy pytanie naszego Czytelnika - jak traktuje tfę
emerutów f rencistów? Kto dal do tego f)1'awo? Domagamy się,
vr !mieniu opinii publicznej, natychmiastowego uporządkowania
rozdziału kart zaopatmeniowyc:h. Sytuacja a tego mi~lące nie
mote 1.dę powtór"l!y~

HENRYK WALENDA

Jazzowo
•
I filmowo
Jazzma.nii i !ihnowcy sP<>tkali
wczora.i w Muzeutn Hi&toPowodem
Łodzi
rii Miasta
było otwarcie pierwszego I tedyne~o w kraiu archiwum jazI.n.formował o
zowei;io, .• DŁ''
tym orzed tve;odniem. więc dotylko. że t>Orozumdeoie,
dam
działa~ć
iakie lnaue;urując
archiwum podpisali t>rzedstawiclele PSJ, Szkoły Filmowej oHistorii Miesta
ru Muzeum
Łodzi, służyć ma l(l'Omad!en!u
wezenta.cji
i iak najleoszej
wszmkł~o co jazzowe. Ł6dz
kiei delee;atune PSJ należa tiłł
za uruchomiesłowa uznania
nie takiel Dlac6wkd.
Po muzycznym w.stftpie b<>ha·
terami drui!ej ~ścd .51>0t.U.11i1
byli młodzi fllmowcv. Wcwraj
I aheolweud
właśnie atudmlci
PWSFTTiT nagorod%eai w koń·
•• fewtiwaroku
m.inioneto
eu
pf'ZVZ!Dan• im
lach otnvmall
się

ul>ieidet:o roku
od jesieni
MPK PNYllotowiwle 1!• do
w komumikaci!
pewnych zmiau
miejskiej, Wvnlkaj, o;ie m. In. z
U8'Prawn:len!a t.Tanako.11.łecmoAcl
l)C)l"tu publicznel{o, co a kolei nie
jest rzec'l:a łatw• 'l>l'ZY obecnym
stanie taboru lak 1 u:pleeza. Nieprzeprowadzono J>Ol!\iary
mniej
~ terenie
pasażeirskiego
ruchu
miasta. Obecnie dokonuje si.Ił ana..iwdroz.ważaJąc
bad8ń,
tych
lfoiy
nie l)Ofltulaty zd0cnone pod adresem przedsięblor&twa przez załogi
i mieszkańców
pracy
zakładów
Lodzi.
mforma.d i na
Nlewieile Jeszcze
mogliśmy otnymall z
ten temat
dyrekcji ł6ddtiel{o MPK. Podobno
m6wl6 o sprawach,
za wcześnie
które nie zostały ostatecznie prY-esądzone. My iedmalk uważamv. że
im wcześniej o Pewnych 'Pri.iektach ooinformule sie sPOłeczeństwo.
tym dla niego lepjej. Stąd kilka
ogólnych uwag na temat zam1erzonych zmian. (K.onlkrety znane
beda dopiero w końcu bieżą ego
miesiaca).
Jest wlec
M. in. dokonyWa1.11.a
próba korekty i tras kom1mikacj!
autobusowej i tramwad<YWej. Spodziewał! ale naaeży skrócEmia niezmiany
których linii, a nawet
co wyeliminuje sie
przez
tras,
się
lub dublujące
111ie"l>Otrzebne
urzeble1tl. Fakty SI\ bowiem takie,
Jeź
laty
dwoma
'P!'Zed'
u jeszcze
400 tramdziło oo Łodzi blisko
wajów, a w chwili obecnej kur·
suje !eh niest>ełna SOO. Mimo pewnej DOPrawY w komun.ik:acjl aut.obusowef ł ona również wymai;ia
korekt.
Amaatme DOddaw~e fest też rozłódzk!e

Jak nas poinformowano wczoraj w łódzkiej DRKP, przywracane 1ą kolejne, uwieszone połlłczenla kolejowe. Od naJbll:iszeJ
soboty, łj. od 6 marca, zacznie ponownie kursować poclą,r pospieszny „Włókniarz" nr 18401, relacji Ł6cli Kallska - Poznań Szczecin. Wyjeżdtać on będzie s Łodzi o codz. 5.50, a przyjedzie
ze Szczecina Jui dzlsiaJ o &'Odz. !1.46. Połączenie to jest łodzia
nom bardzo potrzebne. Do Szczecina bowiem można dojechać
bezpośrednio tylko osobowym z ł..odzl Kaliskiej o godz. 9.ł4, Iub
Szczecin, odjeż
dalekobieżnym pociągiem pospiesznym Lublin dżającym ze stacJi Łódź Chojny o godz, 0.10.
Od dzisiaj (5 marca) można będzie Jut dojechać z Łodzi do
Krynicy. O godz 21.25 odjadlł z Dworca Fabrycznego dwa wagony (niestety, nadal tylko dwa!) I I D klasy, doczepiane w Koluszkach do pociągu warszawskiego. Powrotny poci~1 a Krynicy,
\vedług rozkładu Jazdy, powinien dołne6 cło Łodzi Fabrycznej
1 marca o godz. 6.20.
Takie od dnia dzisiejszego sacznlł znowu kursowa6 dwa za·
Warsu.wy
do
wleszone pociągi O!!Obowe 1 Łodzi Fabrycmej
Wschodniej: odjazdy o rodz. 11.25 l 11.ZO. Z Warszawy do Łod;i;I
Fabrycznej pociągi te przyjeżdżać będlł o godz. 6.!l l l!.13.
Nie wszystkie starania łódzkiej dyrekcji PKP powiodły dę.
Nie ma nadal 1rody na docieplenie do pocłl\IU relacji Ł6dź-Ka·
Ilska - Jelenia Góra (odjazd o godz. Z0.15) waron6w be1pośred
Coras więcej Jes& wyjazd6w do 1anatori6w
nłch do Kudowy.
l brak tego połączenia bardzo komplikuje podr6ł kuracjuszom.
Przypominamy Jeszcze, łe nadal zawieszony Jesł pocllłr 010•
11111111111111111111111111iw. .bowy relacji Łódi Kaliska - Gdynia, od.fetdłaJl\CY o rodz. 6.43. Inne połączenia kolejowe zgodne 1ą 1 obowllł•uJlłc)'m rozkładem
(•k)
jazdy.

Godz. 9.00 - Na ulicy Nowotki JaOcenie aktualnego 1tanu zaopatrzenia łódzkich sklepów w artydąc „żukiem" Arkadiusz B. nie u·
wojewódzkiego
obrady
wczorajsze
pierwszeństwa przejazdu I zde·
stąplł
poświęcone
były
tpOŻyWcze
""lmły
rzył się z samochodem „star". Oba
sztabu ływnośclowego. Najwięcej pretensji zgłaszano pod adresem
pojazdy zostały uszkodzone na sumę
1półdzielczości mleczarskiej. Handel narzeka na dostawy masła w blo10 tys. złotych.
kach. Podjęte więc zostaną w najbłłtszym czasie działania, mające
t-letnl Krzysztof M.
Gofłz. lł.10 na celu porcjowanie masła. Zwrócono tet uwagę, ie w sklepach pena ulicy Franciszkańskiej wybiegł
na jezdnię wprost pod koła „Poloryferyjnych w godzinach popoluiłnlowych występują braki twarog~w
neza". Chłopca z obratenlamt ciała
ł serów twarogowych.
przewieziono do szpitala.
Podjęto decyzję, by w najblltszym czasie mleko wyborowe mogli
Godz. 18.55 - Pod motocykl marki
zakupywać równiet rodzice dzieci, mieszkający w Ozorkowie, StrykoWSK wpadł U-letni Arkadiusz S.
wie I Głownie.
Wydarzenie miało miejsce na ulicy
Maryslńsklej 90. Chłopiec doznał uW tych dniach poważnie ograniczone zostanit dostaWY do sklepów
razów głowy oraz złamania nogi.
wędzonek, które odkładane będą na okres przedświąteczny.
go do szpitala.
Jak jut lnformowall§my, w marcu będzie można realizować kwiet- • Przewieziono
Godz. 18.55 - Na ulicy Killńllldego
ni01ff tartki. Kartki marcowe tra~ ważność s ostatnim dnierr bie-

Cleszaca 9ie Jll'est1*em aairoiurv Dod
"- im. A, Munka
nrzewodnletwem J. Moritflotl•terlnter,e311Jacy
za
na Dl'ZVZ1!ało
JACKOWI
reżys~ki
debiut
!1.lmu
SCHMIDTOWI twórey
,,Htńnadria" {WFO). Operatorem
SKWlRPRZEMYSŁ.A W
był
CZYNSKI.
Zor2an!zoWail\Y l>O ras 1>ierws1v Widzewski Festiwal Etiud
PWSFTviT o „Dębowe czółen
wvłania: sie w
ko" (laureata
wvniltu nleblscvtu m.xblicmości)
EWIE
zwvclęstwo
przyniósł
KQPACZEWSKIEJ za ,,Wyspę"
PIOTRA·
EDWARD
(zdjęcia
SZEWSKI). Wvr6żnien!e otl'zY·
mali: DOROTA KĘDZlERZAW
SKA za film „Agnieukti" (Zdl.
DARIUSZ KĄDZIELA) ! EDUARDO QUIROGA za .,P,.olog"~
(zdiecia ARMANOO URIOSTA).
Z dużvm uznaniem mledzynarodow~o itremium SDOtkalv
sie filmy rePr!!'l:entuiące łódz·
EU?"Qpe-jskim
na
ką uczelnie
Festiwalu Szkół Filmowycb Monachium 81. Jury 'te1to !est!walu nrzvznało PWSF'TvlT nai ·naicio1trode za nil ilenszy
kawszy zestaw filmów stude·n ckich. Na~ode indvwiooalnll w
dziedzinie filmów e~perymeai
talnyeh otrzymał GRZEGORZ
ROGALA (absolwent W:vdz!ału
Operatorsklee:o I Real!zacli Tv)
za •• Linłe". Receri.z1e potwierdziłv słusz.no§ć werdyktu 1ury
Szkoły
i uznal!lie dla nasrel
Filmowei oraz łei studentów i
a bsolwent6w:
Wez1>ra1sza uroczystość z~ro
l!rono pedaj!o·
madziła liczne
rt.6w I student/Jw, nrzedstaw!c!ę
Ii środowisk kulturv.

tącego

M

lllłesłlłca.

Od poniedziałku - kwietniow
skie~owania 1:1a we~asy
ni marzec dobiega
8pr1edał •klerowa6 do dom6w wen.owych 1"WP
keńca. Pozostała jencze tylko pewna Uośe miejH do Karpacza, Lądka,
SllffYJ'lm l Wiiiy. Od ponled>:lałku I bm. rozpoczyna •l'ł 1przeda:l Skle·
rowa6 kwlełnlowyeh ur6wno do 1anatorl6w Jak t na wczasy amlmlato-

ryJn• ora1 14-dnlow• turnu.., do Zakopanego I Bukowiny TatrzailskteJ,
łwlątecznych,
wczu6w
W połowie marea oczeltlwane jest nadejście
prawdopodobnie takie T·dnlowych.

CENY JAK W LOKALACH Ili KATEGORII

Garmaż
Z cenna

·z· gastronomii.
wystąpiła

Inicjatywa

ł6dzka „st><>łemowska" itastronomia
WPr<>wadz·aJąc SPrzedait
nos" itarmaiżu w cenach
zująeych w lokalach III
Różnego rodzaju salatki

„na wy-

obowlĄ

kategorii.
ianynowe. nasz.tecik!, ialaretkd, biitos I
w „Rakuwwać
moma
kaszankę
„Balatonie".
„Kęsie",
rytasie".
„Peszcie", „Kaskadzie" i „Pod Ko·
mi.nkńem". Natomiast w restaura·
c]ach urzyimowane Sl\ zam6wienda
na !!armat. który iest także sprzedawanv w cenach lokali m katezamówienia te
W Łodzi
"or!.i.
orzyJmuia 31 restauracje. Oto niektóre z nich. „Arkadia''. „Astra".

„Bagatela", „Casanova", ,,Europa",
„Natasza".
.• Tivoli". „LajkOill>ik",
„Zarzew", .,Dąbrowa", „Rzemieśl
nicza", zaś w Zgierzu •. Ratustowa" ora11: 'f' Pabianicach wszystkie bary i restauracje.
Jak nas -p0informował dyrektor
WSS „Społem" Oddział Gastrono- ml!r WŁODZI
mii W' ŁocWi
MIERZ NALEJ ta forma usług ma
przede wszystkim na celu ułatwie
nie zakuoów e:armażu PO nrzvstęu
nei cenie. Być może, ie cena ta
ulel!nie ieszcze - laik nas zapewprzez
obniżce
nił dyr, Nalej stosowłllllle mniejszej mar~y.

Wu.)

• • •

Ten iazzowo-filmowy wieczór

wszystk~ch

satysfakcjonujący

kO'ncert

BANASZAK.

HANNY
(rs)

z dzieckiem
do kina
przedpołuduie
sobntnie
kma będa do dyiipozyOPRF
c1i dzieci I młodzlety.
przygotowalo dla młodych Wifilmy
dzów zestawv ba,jek,
orzv1?odowe. Pomyślano takte
Niektóre
o. n1espodzłankaeh.
konkura:r s
~eanse ooprzedza
naitrodami.
w •• PnedA w niedziele,
wiośniu". iak zwvkle - bajki.
O l?odz. 10.30 I l2 nrojekcje poorzedzi sPótkan.ie g Ma·rla,n em
Sa.dow!akiem. kt6ry zai:>r~entuie m!esz'kaflców o~u 1«1•
(rs)
loi?icznee:o.

W

ł<><Wk!e

ł

ria trasy

Z ·obrad łódzkiego
sztabu żywnościowego łlal!U

WYróżnlenia.

zakończył.

PoCiągi powracają

CAF -

Ryszard Janow•kl

Obniżka
Dowiedzieliśmy się. że w oołu
obniżka
nastąpiła
wczoralszvm
cen iaj do 13,80 zł za sztukę. Nie
PoWinno Ich te! zabraknąć w naj·
W tel 1yt.uacl!
bliższym czasie.
należałoby :t'Wl"6ci6 większl\ uwa-

DZIENNIK 1.0DZKI nr 11 (10005) ,

-

Telefoto

cen jaj
R41 na fakość. M. m. służyły do
'l>t'Ześwietlacze,
teJto kiedy.i tzw.
było na
można
dzięki którym
miejscu sprawdził! Jakość zakuuio·
nYch la.J. Od iiewnel{o czasu znik(m)
nęły one ze sklepów.

•

pn;y gtowackiego motorniczy tram.'
wajU llnU l/ł najecll.ał na letącego
na torach nie-znanego mężczyznę lat
ok. 25. Mętczyzna poniósł śmierć ną_
miejscu,

.

I MARCA

PROGRAM I
11.00 W!ad. 11.05 Koncert przed
12.05 Z ktaju 1 ze aw1aChwila muzyki. 12.45 Rol·
n!czy kwadrans. 13.00 Wlad. 13.10 Tu
13.20 Muzyczne
radio kierowców.
wycinanki. 13.30 Piosenki kompozy·
torów polsk!ch1 13.55 studio Relaks.
14.05 Dzień w Polsce.
·Ił.OO Wlad.
14.25 Przeboje, przeboje, przeboje ...
14.50 Wiersze Tadeusza Kljonkl l~.00
Wlad. 15.10 Popołudnie Studia Mło·
dych. 16.00 Wlad. 16.05 Muzyka I
16.40 Polskie pleśni I
aktualności.
melodie. 17.00 Dziennik. 17.15 KonWiad. 18.05 Czas te18.00
dnia.
cert
fleksji. 18.30 Inspiracje ludowe w
19.00 Dziennik wieczorny.
muzyce.
19.30 Melodie ze ścieżki dźwiękowej
20.00 Wiad. 20.05 Kalejdoskop dnia.
20.30 Koncert tyczeń. 20.58 Komunikaty Totalizatora Sportowego. 21.00
Komunikat energetyczny. 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Wielkie dzieła - wielcy vrykonawcy. 22.00 Wind.
22.10 „Portret pisarza - Zbigniewa
22.50 Gwiazda tygodZałuskiego"
nia - M. Rodowicz. 23 OO Dziennik
reporterów I wladomośc'f sportowe.
23.40 Jazz na dobranoc.
hejnałem.
ta. 12.łO

tJ.

•

•

tJ.

•

Od kilku dni notujemy w „kronice" wypadki, których ofiarami są
dzieci. PrzW.wlosenna pogoda sprzyja zabawom najmłodszych na świe
żym powietrzu. C2ęsto niestety młej
acem zabawy jest jezdnia.
oraz
rodziców
do
Apelujemy
wnystklch dorosłych o szczególne
zwracanie uwagi na miejsce ~baw
dzieci, One to bowiem są szczególnie często sprawcami 1 otlaram1 wy(per)
padków drogowych,

Dzi~ Jutro i
PIĄTEK,

•

pieszego
potrącenia
8wladk6w
przez tramwaj na ulicy Zgierskiej
przed posesją 181 w dniu 3 marca
1982 r. prosi się o kontakt z WRD
MO, ul. w. Bytomskiej eo.

Sprzedai
na kredyt „MM"
Pon~"O

ł'OZwiuat\

~Y

malnych. 1łuUic:ych ai;:iraiwniej·
sHj obsłu<he klientów, ł6ddtie
WPHW p06'ta1.11.ow:lło przYWT6·
cil! .tosaw•n• w irudi!liu ub.
r. w ni4tk:t6rych •klepach fo.rmę
sorzedaty towarów dla posiadaczv kre<ły;łów dla młodych mał
żeństw.

Od najbliższego 'P0.11.liedz!ałku
dwa 1tklel)y - na ul. Piotrkowskiej 238 i al. KościuS'Zkł 32 sorzeda wać będa dywany, chodniki. firanki, zasłony I wykła·
dz.inv wyłacznie posiadaczom
kredytów .,MM''. Kupować tam
bf:da m~U wsiysc:v właścicie
le "kredyt6w nlezaleM!e od daty ich pobrania w PKO.
CkS'P)

Filmy w Muzeum
Dnia T bm. o godoi. 1! w gmachu
Muzeum przy pl. Wolności 14 odbę
d•de wlę projekeJa tum6w oświatowych
Gda:dska w monetach l
1. "Dzieje
I.
medalach", L nZłoto p6lnocy'',
„Skarby zielonego 1klepl~nla". Wstęp
wolny.

Sobotni
skup butelek
8 ~. w
W ndbliiszlł .10botę
9-15 W.SS „$polem" p!'l!le•
placówkach
J>toWamł w swoich
lłkup butelek m0111ol)Oll.owYCh. Osowezmlł udzdał,
by, kt6re w nim
beda mogły na miejSCl\l nabywa6
(w urot>Oł'Cli za 10- butelek. 1 sztukę) t>łY'll do pra:ll!ia „FF", t>łYU
.,Tip Top" i
do mycia naczyń
szamt)().11. do włosów.
Oto a.dxesy punktów, w których
ta a•kcla zoot81Ilie przeprowadzo•
na:
ul.: Drewoow
ŁóDZ przy ul.
skieJ 125. Wałbrzyskiej 1, PróchZłotno 2.8,
nika 51, Hufcowej 6,
Kilinskie20 35. Nawrot 44, Wólczańskiej 94, A-rmi! Czerwonej !49.
10, Miłej 1 a,
Suchej 7. Ciasnej
Dumnej Z2, Broniewskiego 102 a,
Kruczej 13. Szenwalda 2; PABIANICE: przy ul. ul:. Żukowa 27 i
Nowotki 13; w ZGIERZU iirzy ul.
Gałczyńskiego 12 i w ALEKSANDROWIE przy ul. 22 Lipca 30, (m)

«odr&.

0

PoJUtrze ł»Radio

Stereo. 2%.30 Fakty dnia. 22.40 Teatr
Poh1klego Radia - „t.azlenkl /ktolewskle" - słuch, 23.30 Głosy, lnstrumenty, nastroje.

20.30 Medium, c:r;yll magazyn
nil.
sztuk! słuchowej. 21.00 Klub stereo.
22.30 Fakty dnia. 22.40 Klub stereo
zaprasza.

SOBOTA, t MARCA

?l."IEDZIELA, 'I' MARCA

PROGRAM I

11.00 Wlad. Il.Ol Koncert przed hej12.05 Z kraju I ze świata.
nałem.
12.40 Chwila muzyki. 12.łS Rolniczy
kwadrans. 13.00 Wladt 13.10 Tu radio kierowców. 13.20 Muzyczne wycinanki. 13.30 Piosenki kompozytorów
polskich. 13.55 Studio Relaks. 14.00
Wiad. 14.05 Dzień w Polsce - co pi·
sze prasa teren~owa. 14.2S Przeboje.
14.50 Wiersze
przeboje, przeboje„.
15.00
rłłakowlczówny.
Kazimiery
Wlad. 15,05 Radiowy Teatr dla ll'!lodzlety -., „Telemach w dtlnsach" słuch . 18.00 Wlad. 16.05 Muzyka I aktualności. 16.40 Polskie pleśni I melodie:-- 17.00 Dziennik I komunikaty
lT.15 Koncert dnia. 18.00 Wlad. 18.05
Czas refleksji. 18.30 Katalog lnstru.
ment6w - klawikord. 19.00 Dziennik
wieczorny. 19.30 Melodie ze ścletkl
Do
20.00 Wiad. 20.05
d~wlękowej.
słuchania we dwoje. 20.30 Przy muzyce o sporcie. 20.SS Komunikat Totalizatora Sportowego. 21.00 Komunikat energetyczny. 21.05 Wielkie dzle·
wielcy wykonawcy. 22.00 Wiad
ła 22.10 Strony świata - mag. publ.
PROGRAM II
międz. ~2.łO Muzyka. tz.50 Gwiazda
10.25 Soliści I kameraliści. 11.00 Ho- tygodnia - M. Rodow1C7., 23.00 Dzienryzonty wiedzy (kl. lic.). 11.25 Chwl• nik reporterów 1 wiad, sport. 23.40
la muzyki. 11.30 Wlad. U.35 Komen· J8Z2 na dobranoc,
tarz zagranlćzny. 11.40 Melodie siePROGRAM II
dmiu stolic. 12.05 od A do Z poi·
sklej piosenki. 12.30 Postawy I war11.30 Wlad. 11.35 Komentarz zagraGodność człowieka". 13.00
tości Sw!at wokół nas (kl. „01') - „Nie- niczny. 11.40 Na żołnler~klej estrasluch. dzie. ll!.05 Od A do Z polskiej plo·
soodz!anka dla Bartka" lŚ.25 Informacje o programie. 13 30 senki. 12.30 Ludzie, epoki, obyczaje
Wind. 13.35 ze ws! I o wsi~ 13.5U Z 12.30 „zrozumieć świat" - gawęda
malowanej skrzyni. 14.00 Album ope- 12.50 •• W trosce o słowo ! treść" rowy - Polska muzyka operow~. aud, 13,15 Radiowy Poradnik Języ.
kawy. 13.25 Informacje o audycja,:h
do hlstoru ·•
14 30 Przepustka
13.35 Ze
fr~gm'.' kslątkl Z. Załuskiego 14,50 oświatowych. 13.30 W!ad.
13.50 z malowanl!j
pa~lętnhto~ wsi ! o wsi.
Wydanie diwlęlrnwe
14 3•
ooerowy
Album
14.00
Skrr.ynl,
L. Sempolińskiego. 15.30 W1ad. 15.3a
Chwila muzyki. 15.łO Ludzie I \eh ..Alchemia słowa" - fragm. ksłat
NR~ra
14.50
Parandowskiego.
J
kl
pasje. 16.00 Suita taneczna . 16.10 Dziś
pytanie• - dz!~ odpowiedź. 17.00 Ha- nie nowe I najnowsze. 15.30 Wiad
Baltady ludowe Kanady 15.50
dlokurler. 18.30 Wiad. 18.40 Ludzie 15.35
ta.
I poglądy. 19.00 Kompozytor ty- Sport-moim hobby. 16.00 Suitaprak18.20 Fantazja, nauka-,
neczna.
„świat
19.35
Vivaldi.
A.
godnia
Wiad
18.30
Radlokur!er.
17.00
baśni". 20.00 Najpląkniejsza je~t mu- tyka.
Minął tydzień. 18.45 Relacje z
zyka polska.. 20.45 Nauka języka 18.35
Halowych Mistrzostw Europv w Lekangielskiego. 21.00 Recital wieczoru koatletyce
z Mediolanu. 18.50 Muzyka
- G. Becaud. 21.40 Wieczór Hterac- 19.00
Tr11nsn!ls.1a z Halowych Miko-muzyczny. 23.50 Wlad ..
strzostw Europy w LekkoaUetyce z
Mediolanu. 19.35 .. supełek" - ma~
PROGRAM IV
dla mł-odszych słuchaczy. 20.00 Kom·
tygodnia - A. Vivaldi. 20.30
10.30 Ulubione piosenki Jana Woj- pozytor
~piewane strotv. 20.-1S Naulta Jezyka
daka. n.oo „Poeta i jego świat - fr11.ncm;>klego.
21.00 Wieczór literacJulian Przyboś" - aud. 11.30 Mu- ko-muzyczny. 23.50 Wlad.
zyka różnych narodów. 12.00 Dzlen·
nik. 12.05 „Od Bacha do Bartoka".
l>ROGRAMIV
13.00 · Kwadrans literacki „Perły I
wieprze" - opow. 13.15 Trzy kwa•
IO.SO Ulubione płosenk!. 11.00 Podranse swingu, 14.00 Z muzycznych etycki Koncert życzet\. U.30 Muzylł 30 ka rómych narodów. 12.00 Dzlenbratnich radiofonii.
nagrań
Estrada młodych muzyków - Daniel nl'k.
12.0S l'!lharmonla radiowa Stabrawa. 111.00 Dziennik. 15.0S Pano- Gra Ork. PRlTv w Krakowie. 13.00
ran'ia literacka. 15.30 Popołudnie me- Kwadrans literacki. 13.15 Tn:y kwalomana. 17.00 Dziennik. n.os Muzy· dranse swingu. 14.00 Te3tr Natmal
ezny temat dnia (Ł.). 17.10 Aktual- ny - „:Rzecz o kogucie". H.OD z mu
ności dnia (ł.,), 17.39 „Takty I fakty" zyc:r:ny~h na~rań
bratnich radioto
- mag, publ. J, Sikory (ł.,), ta.oo nil. 111.00 Dziennik. 15.05 Panorama
rozrywkowej
Klasycy muzyki
meracka. !li.SO Popołudnie meloma
18.30 „Eilpcjanin na. 17.00 Dziennik.
Stevie Wonder.
17.05 Muzycznv
Sinuhe" - odc. pow. Miki Waltari temat dnia (ł.),
t'ł.10 Aktualnnścl
19.00 Dziennik. 19.05 Klasycy muzy. dnia (ł.), lT.30 l!lpojrzenla I rełlek
kl rozrywkowej - J, Gilberto. 19.33 •Je (ł.). 111.00 Klasycy muzyki rozWieczór w filharmonii. 11.08 Klub rywkowej. 18.30 Wieczór w fllharmo-

PROGRAM I
11.00 W1ad. 11.05 Koncert przed hejnałem_ •12.os Z kraju I ze świata.
12.59 Komunikat dlą górnictwa. 13.00
Fonoteka polska. 13.45 Publicystyka
14.05
międzynarodowa, 14.00 Wiad.
Kalejdoskop naukl. 14.30 „I wojsko
I sztuka" - aud. 15.00 Muzyczne Popołudnie Studia Młodych. 15.50 Relacje z Halowych i\Ustrzostw Euroz Mediolanu.
py w i;.ekkoatletyce
16.05 Między fantazją
16.00 W1ad.
a nauką. 16.311 C.d, .relacji meczu w
lekkoatletyce, 16.35 Koncert życzeń.
17.15 C.d. meczu z Mediolanu. 17.25
Sławni dyrygenci - G. Cantalll. 17.55
C.d. relacji z Halowych Mistrzostw
Europy w l.a. z Mediolanu. 18.00
Komunikaty Totalizatora Sportowe18.30 C.d.
go. 18.05 Czas refleksji.
relacji z Mediolanu. 18.35 Interpretacje z pierwszej ręki. ti.55 C.d. re19.00 Dziennik
lacji z Mediolanu.
"'.leczorny. 19.20 Przy muzyce o sporcie. 20.00 Koncert życzeń. 21.00 Komi:nlkat energetyczny. 21.05 Wielkie
- wielcy wykonawcy. 22.00
dzieła
Teatr Polskiego Radia ,.Cudzozlemczyzna" - słuch. ~3.00 II wvdanle
dziennika wleczorne~o. 23.40 Gwlaz- /
da tygodnia - M. Rodowicz.
PROGRAM II
9.00 Transmisja ms;:y rzymskokatollckiej. 10.30 Wlad. 10.35 Niedzielne
spatkanla - pro!(ram llt.-muzvczny.
12.05 Muzyczna Dwójka - zaprasza.
12.30 Teatr Polskiego Radia - „Romeo i Julia" - słuch. 14.GO Mała
Polihymnia - czyli powatnle o muzvce niePoważnej. 14.30 Wlad. 14.33
P .. Domingo - teSłynni! głosy nor. 15.no Teatr Klasyki cna Mło11r.leży Szkolnej .,Złota strzała"
18.no Koncert chopinowski
duch.
16.30 Wisd. 16.35 Rozmaitości muzyczne 17 50 Miniatury muzyczne. is.oo
Program Polskiej Rady Ekumenlc):nej. - 18.40 Miniatura Instrumentalna
"1:rateii:la. obronność'.
18.45 Wojsko,
19.00 Radiolatarnia. 19.30 Chwila muCzerwozyki. 19.35 Swiat ba'śnl - słuch . 20:00 Komny Kapturek"
oozvt'>r tygodnia - Antonio Vlval1,ll 20.30 Wlad. 20 .35 Komentarz za20.40 Piosenki z małej
gran\czn~1
sceny ~1.0S Ballady proza pisane
~2.00 tln m!nut z jazzem i plosen~
ką. 23.50 Wlad.
PROGRAM IV
9.00 Niezapomniane przeboje. IO.OO
Suita dziecięca. J0.30 Laureaci Koncertu Chopinowskiego - G. Ohlsson,
11.00 Gwiazda jazzu - W. Karolak
I Inni. 12.00 Dziennik. 12.05 Gwlazdv
piosenki - B. Mldler I inni. 13.ÓO
w nowej szacie.
Stare nagrania
14.00 Teatr PR: „Ballada zimowa" słuch. 15.00 Koncert bez biletu. 16.00
17.00
Muzvka orzypomnl ci film.
Dziennik 17.0S Tut kontrolny (Ł),
17.06 Stereo dla fonoamatorów w opr.
M. Hoffmann (Ł). 18.00 Wieczór w
operze: G, Donizetti ,,Napój miłos
ny", 20.~0 .,Bracia. ~1arx Ida do kina" - słuch . 21.on Muzyka staronol22.00
21.00 Jazz po pol,sku.
ska.
Dziennik. 22.05 Lokalne Wlad. sport.
Ch.
(Ł), 22.20 ,Poecl I piosenki Aznavour. 23.00 Nocny blues.
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Dworzet
Dworne

dą

u.""·
U. bajki:

,ooa.

k\ka"

Cenłnla7 '
P6łnoeny

wył.ej

POLESIS codz 1T, 11

Lnft.rmaeJa telefontcna
Knmnda WoJew6dzka MO

SS'ł·S'ł

ezynny w aoda. tl-T rano. w
dni woble od praey całą df!bę
· Dla kobiet • clą,łll problemowa
Tłt-llS e&yllny w godz. IZ-!t
tylko
w
dni .
powszednie.

WIELKI - l'Odz, 18.30 ~,Straszny
dwór"
8.3. codz. 18.30 „Don Paaquale"
'l'.3. godz, 18.30 „Trubadur"
NOWY
- godz. 19 „Wesołego
pows-zednlego dnia"
U . - j.w.
'l'.3. g.odz. tt
„z11, siedmioma
górami"; 19.00 - „Wesołego powszedniego dnia"
MAŁA
SALA nieczynna
8.3. godz. 19 „Czwartkowe da-

my" .

u . - J.w.

JAR.A.CZA - nlec-zynny
'l'..3. ·g odz. 11
„Kraenoludld,
krasnoludki"
MAŁA 8CENA nleezynna
u . godz, 11 „Elektra moja
mlłołć"

T.3. - J.w.
1.15 - nlec-zynn7
POWSZECHNY - gods. le.• „Betlejem po1*le"
u. - j.w.
T.a. gods. 1l
„cza:rodatfj",
18.30 „Betlejem !)Olskle"
MUZYCZNY
gods. 11 „XopctutJZek"

u. gods. 111.10. „ WU!:torta 1 jej
huzar"
u. - j.w.
l\RLEKIN
- godz. t'UO „Guignol w tarapatach"
U . - J.w.
'l'.3. godz. 12 - j.w.
PINOKIO - g~z . l't.30 „mstor!a
Drewnianego Pajaca"
u.-

,.w.

'l'.3. godz. 11 -

j.w.
.
FILHARMONIA (Narutowlcn IO)
godz. 19 - Koncert symfoniczny
- Orkiestra Svmfonlczn"
Filharmonii Łódzkiej . Dvr:v111:ent ·
Jerzy SalwaroW1!kl.
Solistka
Rlnko Kobaya~hl (forteolan) Ja
oonla. W l't'Oti:ramle: R Schu mann - Uwet'tura M11nfred !l'r
Liszt Koncert forteolanowv
. A-dur A. Dworzak - IX Symfonia e-moU „Z Nowego Swlata"
U. godz. 19 - j.w.
,,3. - nieczynna

RISTORD
RUCHU
UWOLU·
CY.JNEGO
(Gdańska
1ł)
nieczynne
godz, 10-18
'l'.:S. nieczynne
.
' •OC71Ał
RADOGOSZCZ (Zgierska tł'I') nieczynne
'<tCREOl OGICZNE I ETNOGRA·
nCZNE
(pl Wolno,cl 14)
godz . 11-19
U . godz. 9-lS
'l'.3 godz. 10-1!1
trOLOGO
EWOtUCYINIJI
U~
(Park Slen!dewtcza) nieczynne
" t,()I( IF.Nl\llt"TW"
(Piotrkowska 282) godz. 11-1'1'
8.3 godz. IO ·-18
'l'.3. godz. 10-15
' IASTA ł.00'7.l !Ogrodowa 111)
'odz tt-15
· 8, ,,3, - J.w.
47.TUKI tWleckowsldego 19)
ti:odz tt-19
8.3. - J.w.
'f.3. godz. 10-18
noLSKIE.J WOJSKOWEI Sl.Uż
BY 'ZDROWIA tże'ltęoWllklego '7)
nieczynne
''ASTA 'ZGIERZA (Zgierz. Dą ·
brow„kleti:o 21) godz, 14-19
8.3. godz , t~ -lll
'l'.3. godz. 10-lł

8.:',.

WYSTAWY
OALERIA BAŁUCKA (Stary RY·
nek 2) godz. 11-18 grafika T
M. Siary
6.3. - J.w.
'l'.S. ;I.w . godz. tt-18
''ALERlA SZTUKI
tWólczań~ka
31/33) 111:odz. 11-18 - Malarstwo
oolskle XIX wieku
6.3 - j .w.
'l'.3, j.w. p;odz . lt-18
'ALERIA CR1MER1' (Wólczańska
31~3) godz. ' łl - 18
- fotografia
W. Czel'hnwsklegn
6,

'l'.3.

j . w.

godz

11 -18

"ALON
SZTUKI W"IP()ł.CZES
NE.J (PlotrkoW"'ka R8) godz. 1118 grafika ~b t.11t'lmckleco
6. '1.3 jw go :~. 11 - 18
' •SROOEK PROP40' NJ>'V RZTU
KJ <Park Slenklewlrza)
godz
11-18
tkanina artystyczn~
Z. Sut~
'
6, '1.3. j.w. godz. tt-18

• • •
1.:00 - codziennie od
· 15.30 lkasa do tS)

godz.

9

PALMIARNIA
codziennie
(oprócl! panledzlałków) od godz
IO do 1'1'.
ltJNA

!łAŁTYK

- „Przemln!;ło z wiatrem" USA od lat 12 Codz. IO
14. 18

8 I 7.3. j.w.
W ANOWO - „ W pu•tynl I w
puszczy" cz. I I II Pot b rgodz 8.SO; .,Mlłotć cl . w'zy•tko
wybaczy" poi, od lat 12 gnd2
12, t 4, 18, 19
8.3. „ W oost:vnl I w puftezy"
cz. f I lt godz IO; „ Miłość c'
wszystko wybac-zy"
godz. 14,
J6, 19
'-li. bajki: „Czerwony kantu
rek" ti:odz. t o. 11;
„ Miłość ('l
godz. 11.
W!lzystko wybaczy"
14, 18, 18
"ON11\
„ M!łośl' cl w•zystk'
W•·"~<'.: v" Pol
od lat 12 a:O<I•
1n 12 1s. 1• 30 1'1' 19 1s

„Ody

dalej

ehojak

„superpołw6r"

jap.

tł.SO;

Ligowa wiosna już w
RZĄSKIE

APTEK.I
Mlcldewtcza IO. Piotrkowska 11'1',
Olimpijska 8a,
Nlclarnlana 15.
Dąbrowskiego li, Lutomierska 148
8.3. „Miłość et wszystli:G wybaczy" godz. 10, 12.li, 14.30, 19.11
••ans zamknięty - godz. 1T
'1.ą. „Miłość cl wszystko wybaczy" godz. 10, 12.15, 14.30, lT,
19.15
PRZEDWIOSNIE
- „Old Surehand" RFN-jug. b.o. codz. 10,
12, lł. 18, 18
1.3. seans zamknlęłJ' gods. 10;
fi'ld Surehand" godz. 1Z, tł, 18.
U. Baj'kł Z atr;.,!:kcjaml - &ods.
10.30, 12; „Old Surehand" godz.
14 18, 11

TEATRY

90411!.

.
sapłonla

u. bajki: „Owlazdor film,,_
wy" gods~ 11, lł; „Superpołw6r"
&ods. 11, 1T, 11

••·»

TBLIJFOM ZAUll'ANIA

li

u. J.w.

m-zz. na.n

Pu5 otowle ełapło-len
153·11
Pogotowie drogowa•
„Polmcnbyt"
•ogołowle energetycz:net
Rejon Uldł P6łlloc 33ł-lt,
ReJon Ł6d t Poł11dnle
UM!
Rejon Pabianice
ST·tO
11.34. n
Rejon ZgleJ'll
Rejon n~wletlenla alle
118t - I~
"ngotowle caznwe
395-35
J>ogotowle MO
n
Pogotowie Ratunkowe
19
i'omoc drocowa PZMot.
12-'1t -to. 1oe-n
Strat Połarna
ff, 981·11
'llll-15, 157-57

lał

ojca" wt. eil

lt, 11

TS1·D
391-10

WŁÓKNIARZ_

Muzyczni Idoli
młodzieży:
„Narodziny gwłaz
dy" USA od lat 15 godz. 9.30,
11.45, 14.15, 18.45. 19.15
8.3 „ Wakacje dla paa" c-zl!ll.
b .o. godz. 10, 12;
„Narodziny
swtazdy" 1odz. 14.11, 18.41, 11. tl
U. j.w.

WOLNOSC - Sensacja t P?SYIOda na ekranie: „Droga nldeletów" rum. od lat 111 goda. 11,
12.lłl, lł.30, 18.ł&, lt
8.3. - „Przygody Callnec1kl"
jap. b.o. gOdz. 10, 11.tS; „Droga azkleletOw" 1odz. tt.30, 14.U,
17, 19.lll
T.ll. j.w.

• • •
Pabianice
Armll Czerwonej 7,
Konstantynów sadowa 10. Ozorków - pl
Armil
Czerwonej l'ł, Głowno
Łowicka 31, Aleksandrów
Kościuszki 10.
DY~URT

Clllrurgla og61.na
Bałuty:
Szpital
tm Marchlewaklego
codzlennle. dl11 Przvchodnł Relonowych nr· ł, • I, t 10, z11terz,
ul. DuboU !'I, · Szpital Kliniczny
tm
Barltcldego
cod?Jen nłe dla Przycho&il
Rejonowej
M T, Szołtal tm. Sklodow.Slklt'J·
curie codziennie dl1 P'"ZYchodnl Re1<>nowvch nr 1, I, 3, S,
Z11:terz ul. Panecnwska 111, S7pl·
tal lm. MarchleW!lldeir;o c::dzłennla Zirterz. lil Dubols ;'I
miasto t gmtn• z111erz, Ozorków.
Aleksandrów . Parzeczew: G6-:-na
- Szpital Im. Brudzlństdego (Kosynierów Odyńaklch 81), Polesie Szpital tm. Kopernika (Pabianicka 112), !!.r6dmleście - Szpital ·Im
Sonenberga (Pieniny IO), Widzew
- Szpital Im, Sonenberga (Pieniny 30).

• • •

WISŁA

„.1eslenny maraton"
radz. od lat 15 godz.
10, 11,
11, lT, 19
8.1. „Przygoda arabl!ka" ani.
b.o. godz. 10, 11; „Jeelenny maraton" godz. 15, 17, 11
U . j.w.

ZACHĘTA

- „Glina ezy łajdak"
lat 11 gods. t, lT, lt;
Frankenstein" USA od
1at 111 codz. 11. ta. 11
U. „Przygody AU -B ab7 l 40
rozbójników" radz.-lnd. od Jat
12 godz. to; „Młody Frankenstein" godz. 12.15, 14.lll; „Glina
czy łajdak" godz. 18.111, 11.111
'l'.3 „Glina c-zy łajdak" goda,
I, 1T, t9; „Młody Frankenstein"
godz. 11, 13, 11
fr.

od

1,Młody

STUDIO „ Mama" radz.-rum.·fr. b.o. godz. 111.30; „Dziewczyna z reklamy" wl.-USA od l&t
18 godz. l'I', 19
8 l U . .j.w.
STYLOWY - „Nie zaznan IPOkoju" pni. od lat 19 godz. 11;
Pen omen - kobleeu
„ Wierna
tona" fr , od lat ta gods. lT, 1t
8 I 'l'.3. j.w.
OKA - „Cena atrachu"
USA
od lat 15 godz. ll.30, 11, tl, 1T.
19; „Je.M zlec bez głowy" radz.
godz 13
8.3. „cena strachu" godz. tt,
111. t'; „Jddzlee bez głowy" godz. 13
'l'.a. „Cena ati;achu" godz. tl,
1'1', 19;
„.Tef.dziec- bez &łowy"

godz. 18

GDYNIA Kino non-stoi) Gd
godz. 10-:11: „Dubler" fr. od lat
1i
ł 1 '· j . ·•
HALKA - „Colargol t cudowna
walizka" poi b .o. godz. 1'.30;
„Parszywa dwunastka" USA od
lat 18 gods. 111.411, 1UG
8. j.w .
'·'· bajki: „Lajkmlłk" pdz.
tUO; dalej jak wyłej
MŁODA

GWARDIA - „oorą,c-zka
sobotniej nocy" USA od lat li
godz. 10, Ul, 14, 18, li
8..3 „11 prac Asterlxa"
fr
b .o. godz, 10, 11.30;
„Gor-cz'ka
sobotniej nocy" godz. 11, 111,
1'1. 19
'1.3. bajki: „ Ballada o kr6lu '
rótową kokardą pod brodą" godz. 10, 11; „12 prae Asterlxa"
godz . 12, l3.30; .,Gorączka sobotniej nocy>• godz. tl, 1T, 19

MUZA - „Córka króla wszech·
mórz"
czee.
b.o. godz. 18;
„ omen" ang. od tat J8 g.odz
13
8.S.
„C6rlca króla wazech;mórz"
czes. b.o. .!(odz. li, Ił;
-\ ,Omen" godz. lS
,.3. bajki•
„Balanel wędka ·
rzem" godz. 14; „Córka kr6la
wszechmórz" czes. b.o. itodz . 15;
„Omen" ang. od lat 11 godz
{6.30, 18.30
MA.TA - „Konik Garbusek" radz . godz. 15.30; „Bez . skrupu.
łów" fr . od lat IS godz. 1'1', 19
6.3. ;I.w.
'l'.3 bajki: „Mvszka na wycieczce" godz. 14.30; datej 'ak
wytej
POKO.T - .,Cudowny kwiat" radz.
b.o. godz. 18; „King-Kong" USI\
od lat 12 godz. 18.30, 18.45
-6.3 j .w .
7.3. bajki: „Ameba tI - Zabawa w zupełnie Inne stworzenia" godz. 14; dalej jak wyteJ
ROMA -... „Ukochani tona"
wl od lat 18 l(Odz IO. tł. t4
18. 18
8.3. „ Błękitny ptak" radz.-USA
b .o . godz. 10, 12. 14; „Ukochana
tona" godz , l~. 18
'l'.3. bajki : „Dzielni cowbole"
l(odz 10. 11,
„Błękltnv ptak"
r adz USA
b .o l!Odz. 11. tł:
„Ul<oC'hana t.ona" godz. 18, 18
STOKI - „Błękitny otak" t'BdZ ·
-USA b.o. godz . 16;
„Godziny
· miło~<'!" ~zwedz.•norw. od lat
15 ti:o<lz. 18
6.3 j.w
'l'.3 bajki: .Burza na wyspie"
gocl?. . 15; tiale1 1ak wyte;f
<;WJT - „ 'Alekltna płetwa" au!rt.t'
b .o godz 15. 17: „Tabor wędru
je do nieba" radz. od lat 15
icodz . 19
6.3. ba jki: „'Wyprawa na w:vspę" ~odz . 14; dalej jak wyte1
'l'.3 Jw.
1'ATRY - „J'enny I Toby Mród
dzlk l<'b >:wlerząt" USA b .o. ~odz .
15: „Panie nrMz'1" bułg
nd lat 15 godz, 16.45, 11.30
6.3 ;I .w.
7.ll. bajki:
„Motyl" gOds. 14;
date;f lak wvt.ej
":-!Et!OF.TV'K
-- „ Filipek" N'Rll
godz 18.M;
„C?.y zabJla" fr
od lat 13 god7. l'f.45
8 I 7.3. -zamknię te
"JONll':ll
nll'C7.ynne
6 I '7 .3, n ieczynne
REKORD - „ Awantura o Saslę"
poi. b.o. godz. 15.30; „ We wła ·

SZPITALI

Cblrurlda urazowa - 8zpltal Im.
· Radllńlk.Teco (Drewnowska 'l!I).
Neurochlrurgta S1pltal tm
Barllcldeir;o CKO!>Cll'Udde!O<> SI)
Laryngologia
Szpital tm.
15arllcktego CKopełi\aklego 'li),
Olcullatyka
Szpital
tm.
Barltcldego (XoJ>dfurtdego li).
Chlrurgta t IMYRl!Ologla dz!eetęca
Szpltal Im. Korcza·l ta
fArmU OzerwoneJ tS).
Chtrur1ta
s:riczękowo-tw&rzowa
- Szl)!tal Im Barlickiego (KOD·
elń9klego

l!Z).

'tok•Y1tologta - Instytut ł4edy 
eyny Pracy (Teresy Il
Weneroloicta
Przychodnia
Dermato1ostlczna l'Za•kątna 44)

„ m.
Chlrur11la ogóln.a
Bałuty:
Szpital tm. Ma.rchl~kłel!o
codziennie, dla Przvchndml neJo·
nowyeh n.r 4 8. I, I, 10. Ze;lerz.
ul. nubole 1'7 Szpltal tm N Bar·
llc:ldego - codziennie dla Przy.
chodni Rejonowe1 nr T, Szottnl
Im
Skłodo'mlklej-Curle
codziennie dla Przychodni Rejr;nowyeh nr t, I, a. !!. Z11t•n:, ul Pa·
rzeczewska 311, Szpital tm 'Mar·
chlew!jktego - cod:tleonle, Zl!ien.
ut. Dubois 1'1
miasto I ir;:ntna
Zglerz, Ozorków,
Aleksanitr:'>w
Pa!"ZeCZt'W: G6rna - S~nttal Im .
Kopernika (Pabianicka 83); Polt'·
ste - Szpital Im. Pirogowa (Wól·
czańska 195); Sr6dmlekle - Szpital tm. Sonenberga (Pieniny 30);
Wtdlew - szo!taJ łm.. sonenl)erga (Pieniny 311)

•

•

•

Chirurgia urazowa - Szpllal lin
Jonschera (Ml11onowa 14).
NeurGChlrurgla
Szott.al tm
KOPłlmłka (Pablanlc1ta U),
Luyngoloida
SzpltaJ lm.
PlrOl(owa · (WólczaM!ta 195).
Okultstyka
l!!zpłtal
tm
Jonschera (Mll!onGWa lł).
Chirurgia t la.ryn1tol0Jda „zie·
clęca Instytut Pediatrii (Sporna 39110)
Chlrurl!(la
~zczękowo-twaT'1'..ow11
- Szpital !m. BarUcklego (KOJ>clńskll!!go tt).
;roks:Y'kolo~a Imtytut Medy·
eyny Praey (Teresy I) .
Wenerolol(la
PNycholłnla
nermatdloglczna tZat!t11tna 44).

'- m.
Chlrurg!.a ogólna
Bał'.Jty·
Szpital tm M'archtewi:kte,;o
codziennie. dta Przvchndnl Rejo·
nov.-ych n~ 4, 9 8. I 10, Zderz
ul Duboła 1'7. Szott.al KUnłc:zny .
Im
Barlickiego
codz\en
nie dla Pr:zy.rhodnł
Relon<'lwe•
n.r T, Szoltal lm. SlclodoWlłkie 1·
Curie codden·nte dla Pr2v.
ehodnl Relonowyeh nr t, I, I, S
'Zl(let"% ut. PRT'Z9C'TeW*• IS, $-zpl
tat tm. MarchleW'lrkłeito
coddennle - Zl!iiE't'Z, ul Duboh n
rnlasto I !(mina Z11t:lerz, 07orków
11.leksandrńw. 'Par:zet"Zew·
G6•'tl•
- Szpital Im Brud7lń~klego (Ko
synterllw Gdvflsklch 81) Pot~\~ Szpital Im Kopernika (Pabianic
ka 82) Sródmle§cle - Szpital 1m
Sonel'lberga (Pieniny 30), Widzew
- Sznltal Im. Sonenberga (PIPnlny 30).

• •

•

Chirurgia urazowa - Szoltal Im
Kopernika (Pabianicka 82)
Neuroehl•urda
l!!zołt•l Im
Fl11rll<-kleti:o <K<'lpelń~k!ego 2t)
Im
Larvnsinloitla
- Szoltat
WAM tżeromstdego 113)
Im
Okullctvka
!h:pltal
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Chlrur~/11 · I laryngotoicla
dzle·
cleca
Szoltal Im. Korczak•
1A~mu Czerwone I te).
r'hln•rt!la
•1,•zeknwo-twa·"-'""'e
- S7.plta1 tm. Barlickiego (Kop.
cl ń sklego 22)
Tok•Vk„loJl:ła tn<rt:vtut- Metly
•v„ v 'l;'r11ev ('i'eresy 8\
Wenlfrolof!'.la
pr,zychot1111I•
OennatA">fori;lema IZa.katna 44)

murawy boisk, bło
to po kostki, być mote padaj~y deszcz ze śniegiem w takiej oto ecenextl przyjdzie pierwszoligowym zespołom rozpocząć mistrzowską rywalizację. Zostawmy rozwatanla o celowości talt
wczesnego
rozpoczynania
~ezonu,
dewastacji płyt piłkarskich. 1 ~wl11zanych. z tym kłopoł.ach
!inans.)·
wych klub6w, bowiem Uga Jest poUgonem dośwladczalnym przed ftnałam! mistrzostw świata ·~· Hisz. panii. Wielu zawodników,
ktąrzy
nie &li w kadrze Plechnl·,?ka ~er.h
ec zapewne skorzystać jestcz" z motllwoścl ~ .załapania
się"
na samolot czarterowy, wiozący
repr<?zen. tację w czerwcu na P6lwysep Ibe- ·
ryjskt.
W Łodzi zainauguruje walkę o ligowe punkty, zes p6! Leszka .Jezierskiego ŁKS. Przeciwnikiem
bę
dzie poznański Lech, finalista Pucharu Polski. Bez wątpienia wymaS gający rywal, zważywszy te jego
~ miejsce
w stawce ligowych zespo~ ł6w / nie jest takle pewne. ' S16dme
~ miejsce w tabeli z 15 punktami
I
~ ~aledwle 4 punkty
przewagi nad,
przedostatnią
drutyną
r ozgrywek.
Ten fakt m . ln. zadecyduje o przebiegu sobotniej rywalizacji.
Lech
prawdopodobnie
zastosuje
system
wzmocnionej defensywy
a w tak
trudnych
warunkach
lepiej ~est
zawsze bronić się, aniżeli atakowa~.
Pocieszeniem mote być jednak fakt ,
te przede wszystkim -'llczarskl oraz
Płachta są w niezłej formie I być
może potrafią przechytrzyć
defensywę gości. ·w przypadku tego o~ta
tniego przydałoby się tylko trochę
odwagi w starciach z rywalami Le·
azek .Jezierski ma w zasadLlc ko~-

GJ

i
ł

L. JEZIERSKI I

WŁ. ŻMUDA

sobo~ę

na uzyskanie przynajmniej re.ntltatu remisowego,
skoro mierzy lię
wysok'o.
W pozostałych
mecncb zmienią,
stę: Stal
- Arka, Wisł~ - Gwat•
dla, Legia - S!ąsk, Bałty!< ·- PO•
goń, Zagłębie Szomblerld l ::Jórnik - Ruch. ,'
TABELA I LIGI
PO RUNDZIE .JESIENNEI
1. Pog<>ń
li 20 2T-IS
2. Gwardia
l& 19 24-14
3. Górnik
15 18 11-10
4. Sląsk
IS 18 19-lł
5. WtDZEW
15 11 tT-11
I. ŁKS .
U
11 11-łl
'1. zagłębie
15 l i 18-18
8. Lech
is 15 lS-11
9. Szombierki
15 14 12-tł
10. Wisła
15 14 11-19
11 . Stal
15 14 lł-18
12. Legia
15 14 18-tO
13 Motor
15 12 D-25
t 4. Ruch
15 1l lł-11
15. Arka
15 11
ł-21
18. Bałtyk
15
9
9-D
W SK.ROCIB
• wczoraj w Warszawie wręczono
nagrody laureatom plebiscytu „Prze•
glądu Sportowego" na najlepszych
sportowców Polski w 1981 r. Oto 10
najlepszych: l. J. Peciak, 2. W.
Marszałek, 3. D. Wódke, ł. W. Smolarek, 5. A. Ciskowska, 8. W . Renko, 7. A. Grubba, B. G. Jaroszewficl, 9. R; Swlera.it. 10. H. Iwaniec.
• W ostatnim meczu półfinałowym
MS piłkarzy ręcznych Polska pokona.la CSRS 24:23 (15;9) 1 tym samym
zajęła drugie miejsce w grupie A..
W niedzielę Polacy walczyć ~d11
o brązowy me<lat z Danią .

PRZV NTU

ŁKS Widzew.
Tradycyjnie Już przed Inaugura- botnlch derb6w
cją rozgrywek o
mistrzostwo pił- '&y!y jednak I pytania szczegc1!owe.
• Panie trenerze karskiej
ekstraklasy
przy NTU
pytanie do
Dziennika
Łódzkiego"
zasiedli Wł. żmudy zadał pan Witkowski z
wczoraj tr,enerzy pierwszoligowych Łodzi. Kiedy zagra M. Pięta l eo
Jest z K. surlltem?
zespołów ŁKS I Widzewa.
~ Pięta
Intensywnie trenow11~ w
Przez 90 minut (a więc tyle sa~
okresie
p~ygotowawczym.
Wypadł
mo tle trwa mecz) Leszek .Jezlers·
kl l Władysław Zmuda odpowiada· korzystnie w kilku sparringach, a
U na pytania naszych Czytelników, szczeg6lnle w meczu z GKS w Kaldblców ollkarsklch. Pytania klero· towicach. Mocno na niego liczyłem,
wane do obu szkoleniowców doty- ale na jednym z trenlng6w odnowiła ' mu dę kontuzja mięśnia dwuczyły l wielkich problemów, I małych spraw, z Jakimi na
co- dzień głowego no~.
• Czy zdaniem · pana, ma on szan·
mają do czynienia trenerzy, piłka
sę „załapa't sf.ę" do kadry
Plech-.
rze I działacze klubowi.
Mamy nadzieję, że prowadmny za Di czka?
- Marek teł o tym myśli, cho~
pośrednictwem
NTU dlolog: henerzy - kibice spełnił
oczekiwania już jest mało czasu, Ale P~ ł'ch ~1czek deklarował się zawsze że dre>obu stron.
ga do reprezentacji
jest otwarta
Stąd te:!: sprawozdanie z czwarttet
kowego „meczu" przy NTU: trene- dla ka:!:dego piłkarza . Surllt
kontuzję I >nial
rzy
kibice
ograniczymy
do „złapał" drobn11
najistotniejszych uwag oraz pytań trzydniowe zwolnienie, ale od poniel odpowiedzi przybliżających obraz działku jut normalnie trenuje.
Kolejne pytanie do trenera Widzełódzkich drużyn u progu wiosennej
wa: • Co robi Grębosz?
rundy ekstraklasy.
- Pomaga nam przygotowywać zespół 1 czek11 .„ na dobre dla 81eb1o
'W JAKIM SKŁADZIE
w !adomolicl
sagraritcv.
!łk fNAUGURAC.J'.ę ' WlOSNYł
Na kilka pytań dotyczących prze·
Pytanie to zadawali wielokrotnie de wszystkim personalnych probfe- ··
mów ŁKS (zadali
je m . In . pan
telefonujący Czytelnicy „Dt/' Obaj
trenerzy nie ukrywa li , te skład za- Szczepański I Kowalski z Pa~lanlc)
równo ŁKS w sobotnim meczu z o d powiedział . trener Leszek .JezierLechem (godz. 15,30), Jak I Widze- sk i.
• M6wl atę, te wraca
do Łodzi
wa w wyjazdowym spotkaniu
z
1 cbco grae znów w
Motorem (niedziela,
,;?odz. 12) nie Mlłoszewlca
ŁKS„.
będzie się niczym rótnlł od •kład•1,
jak I ustawienia,
w jakim
oble
- Miłoszewlcz
jest zawodowym
C:ru:!:yny rozpoc7ęły towarzy•ltl ~o- tołnlerzem, ale słyszałem , te chciał·
1edynek derbowv na sh -1 1onle ŁKS b y wrócić do Łodzi. Tylko jak rozw m inioną sobotę. Odsyłamy więc wl;izać
problemy
mleszkanlt'we?
C7vtelolków do gprawozdań ~ so- Spr awa jest na razie nieaktualna.

resy H, godz, 17,
Il liga kobiet:
ChKS AZS Katowice, ut Kosynierów 18, godz. tS
(w niedzielę
godz. 13). II liga mężczyzn: Wlfa.
ma - Włocłavia,
ul Nlclarnlana,
godz. 18 (w niedziel~ godz. IO).
PIŁKA RĘCZNA,
Il liga kobiet:
Anilana Slęza Wrocław, ul. NlPIĄTEK
clarnlana t, godz. 19 . (w niedziele
godz. 12).
PIŁKA SIATKOWA.
Cwlerćflnało
PIŁKA JtOSZYKOWA, II liga męt·
wy ·turniej MP juniorek z udziałem: czyzn: - Starł - Astorla Bydgoszcz ul.
ŁKS,
MKS „Pałac Młodzieży'', KS Teresy 58, godz, 14.
Dalln I MKS Sygnał, ul. J Zakątna
GIMNASTYKA. zawody o puchar
82, od godz. 16 (w sobotę od godz ZG SZS w haU Tęczy przy ul. KarIO, w niedzielę od godz. 11.30).
pack;leJ 81 od godz. 10 I 15.30 (W nie·
STRZELANIE. Druż y nowe mistrzo- dzielę od godz. 9.45).
stwa okr-ęgu w broni pneumatyczSz.ERMIERKA. II okręgowy turnie'
nej, ut Łagiewnicka 54, godz ~ 14 (W klasyfikacyjny, w Pabianicach,
od
sobotę 1 niedzielę od godz, 10).
godz. 9.
(
NIEDZIELA
SOBOTA
PIŁKA SIATKOWA. I liga . kobiet:
PIŁltA
NOŻNA.
tnauguracyjny ŁKS - Wisła Kraków, al. Unll 2
mecz rundy
wlooennej o mistrzo- godz. 10.30;
start - Stal Bielsko,
stwo I Ugl: ŁKS - Lech Pozna!\, ul. Teresy !56, godz. 11.
al. Unii 2, godz. 15.30.
Towarzyski
PIŁKA KOSZYKOWA.. U liga komecz Wlóknlan - PTC w Pabiani- biet: Widzew AZS Gdańsk, ul
cach, godz.- 15.
Tatrzańska 69lł, godz. 11.
PIŁKA ·SIATKOWA. I liga k<>blet:
Pdk>NOSZENIE ClĘŻAROW. PierŁKS Stal Bielsko, at. Unii, godz wszy krok w sali prey ul. Rajskiej 2.
18, Start Wisła Kraków, ut Te- od godz. 10.

ł

S.

P.

KAZIMlERZ

STAN1JSŁA\!

DE NYS

KOMAR

leglonlsta !9 pp, uczestnik powitania łląsklego,

•:iv·

Opułcłł
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nas prawy, dobry

C•łowlek.

118-19
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SIOSTRA t 8IOSTRZERCY a RODZINAMI

Harcmistrz Rzeczypospolitej Chorągwi
Mazowieckiej,
żołnierz
Szarych Sz•regów w warszawie.
Pogrzeb odbędzie się dnia t.JJI _
1982 r . o godz. 15 z kaplicy
cmentarza
rzymsko1catollcklego
na Zarzewie, o c-zym zawiadamiają pogrął.en! w tałoble
ŻON~ . CORKA, SYNOWIE
z rodzinami I J)ozo1tala
RODZINA
Prosimy o nieskładanie korldo·
!encji
Dnia 3 marca 1982
przdywszy lat 88

S.

t

r.

zm.arl,

P.

JER-ZY ROM.AN

P.

Pogrzeb odbędzie 1tę dnia łl marca br. o gGds, 18 s kaplicy
cmentarza katolickiego przy ut. Ogrodowej, o czym zawiadamiają
pogrążeni w smutku I żałobie

dotyczacy
1>raey
J)lacówel!
•lutbv zdrowta czynny cala
rlob<! we W!IZ'.'r.!tlde dm tygodnia

Z głębokim żalem zawiadamiamy, . że w dniu 4.111.1982 r. po
długiej I ciężkiej chorobie zmarł
w wieku 78 lat nasz naJukochali·
szy Mąż, Ojciec i D7.ladzluł

WIĘCŁAWSKI

pogrążone

ANNA ZAKRZEWSKA

oo~urot. ODZIU

re~ jakl hędzle z Lechem 1',_Motą7

S. ł P.

Z głębokim żalem sawtadamtamy, te tinta 3 marca 1982 roku
111Darła, w wleku 70 lat, po clętkleJ chorobie, opatrzona św. 1akramentaml

PUNKT INFORMACV.TNY

• • •

Nie zabrakło I pytań czasem humorystycznych
I podchwytllwvch
kierowanych iSo obu naszych g·ord
prz_e z samych piłkarzy,
pod•~YW'ł•
jących się oezywlścle pod wymyslone nazwiska kibiców. Nie darmo
jednak wieloletnie do~wladczenle I
doskonała znajomość
katdego zawodnika. trenerzy od razu wieoz,ell kto jest kto 1 jakle gµraw" gc
Interesują.
Jeśli Jedn.1k nytiiją<'y
upierał się o pełną od"o_.'.•cdź na
zadane pytanie. ku swoje! satnfakcjl otrzymywał ją.
·
Al więc L. Jezierski i W• ~muda
~{ba nie przegr:ili m<>l'LU z klbJca-

FRANCISZEK

ŻONA t RODZl!M

ł

BĘDZIE PO HISZPANSKICH
MISTRZOSTWACH SWIATAT

Nie zabrakło teł llcznych pytan
dotyczących
„luk" które powstaną
· najprawdopodobniej po MS w H!M!:panll. Telefonujący
próbowail zu·
sięgnąć opinii u trenerów; czy w
klubach ju:t myśli
ślę o godn-yc11
następca ch? Szczególnie ·po WYJe~. 
dzle do· zagranicznych klubów ta•
·k ich zaw0dnlków ·· jak:
ft<>nlek ,
żmuda, Młynarczyk z Wlnt:wa c>:a:
Dziuba czy Bulzackl z t.ICS . •nenerzy wyjdnlll . t e władze itl'Jt•u biorą ten problem pod uw 1~ę I najprawdopodobniej jut w tej chwili
czynią niezbędne przym!'ltld
Uczestniczący w ostatn11.1
pnal~ ·
dzenlu Rady Trenerów i'ZPN - Leszek Jezierski udzielił takze Informacji o zmianie systemu premiowania w ekstraklasie. Lada dzień kluby otrzymają konkretne Jysp'ltycje
.oa ten temat. Mogę tylkil powiedzieć -' stwierdził tren~r LKS -te preferowany będzie pr.!< ·1 e · wsnstklm wkład pracy
zawodnika "w
efeltt całe.1
drużyny.
Jerlno jest
pewne: zasługujący na wyr6żnle~ie
zawodnik zarobi Więcej :>:I po?.'lsta~
łych kolegów. Doty<!zy 'to ~ar6wno
meczów wyjazdowych•,
.1:ik I rozgrywanych na własnym bolskt1.

marca br. o godz. 14.30 " kapllcv
cmentarza
Anny - Zarzew,

~ ~~kupowladamiaJą

RODZINA

„

CO

były pracownik
Wojewódzkiego
Związku Mleczarskiego w Łod7.I.
Pogrzeb odbędzie sle dnia s

Wyprowadzenie zwłok nastąpiło
z kaplicy cmentarza łw. WoJcle ·
cha na Kurczakach , dnia 4 marca br., o czym zawiadamia pogratona w smutku

S.

• Na które miejsce mierzy Łf„S?
- Ambicje mamy duże, a12 1:->< le
pokaie na 4tórym mlc;scu będzie•
my.
• .Jak~ pozycJ• przewiduje 11~ dla
M. Dziuby? Kto wreszcie
h ,dz1e
grał w drużynie na prawej
nbr<>•
nie? R6tycklego pan praew1duJ11 tlO
ataku czy w obronie?
.
- Po kolei - zaproponował
J...
Jezierski. Dziuba jest wysokiej klasy zawodnikiem. Na razie musi grać
w pomocy, bo Chojnacki „odpoczywa" przez trzy kolejki
za żółte
kartki a potem Dziuba wróci na
swoją
pozycję. Natomiast
co do
R6życkiego przyznam, te wo~a!bym,
aby grał w napadzie, ale sytuacja
w zespole zmusza do „roszad".

z głębokim talem uwiadamiamy, tł'! dnia 3 marca 1982 roku,
po krótkiej, lecz ciężkiej choro
ble zmarł. przetvwszy lat 69,
najukocha6szy Mąt

Dnia 1 marca 198! r. zmarł, po
I ctętkich l:lerp!entach,
w wieku 84 lat

dłltglch

t.6dt, ut 8tentdf'wtCM 19'

1„1

u11talon11 I prawdoix-dobnle przeclwko Lechowi \vy11tąi>I
ten sam zeapół, który
rozpoczął
towarzyskie derby,
Pod snaklem
zapytahla
stoł
jedynie
występ
Bendkowskł!go,
kt6ry
doznał
na
treningu lekkiej kontuzji.
Rozważania · na
temat tego, czy na pra•
wej stronie ma gtać Bendkowski
czy Dziuba są czyst o
teoretyczne
zwa żywszy , te kapitan
reprezentacji Polski mote z powodzeniem występować równle:t w pomocy.
ŁKS jest dobrze przygotowany do
sezonu. · Rolę dyrygenta spełnia w
Unit pomocy Gabrych. Daleko mu .
co prawda do Ideału, lecz nabrał
wlę'kszej pewności, coraz więcej widzi na boisku. Bulzackl, Gajda, Rótyckl, Weaołąwskt l 1tllm11 nadat
w dobrej formie, co mus! cleszyć.
Leszek .Jezierski nle lubi, gdy pyta
się gQ o
miejsce na koniec ligi_
g~arantująee
udział
w rozgrywkach Pucharu UEFA, ale przecie:!:
taki cel jest ba rdzo realny.
Jut
pierwszy mecz zweryfikuje :e zamierzenia.
znajdujący się równle:t w bard".o
dobrej dyspozycji Widzewa wyjez·
dża na mecz do lubelskiego Motoru,
drutyny prowadzonej p.rMz d ·lbrze
znanego łódzkim kibicom Bronisława Wallgórę. Mistrzowie Pol'ilc\
zn6w mierzą wysoko I te aspiracje
są jak najbardzie j uzasadnione ZW'i·
żywszy, te Włady•ław Zmuda dy5ponuje bardzo silnym ustabl!lzowanyln składem z Bot\k1'm, żmud„,
Smolarkiem l Młynarczykiem
na
czele.
Widzew w'ystąpl w Lublinie bez
Smolarka, który musi pauzować za
otrzymaną tółtą kartkę oraz Pięty
(kontuzja). Ml~o to stać
łodzian

* Wiakim składzie na inauguracie-liui?.* Ktę zasta111nigrantów11? * Nowv svstem premii wDdze

woHwnnzicA BTAC.JA
POOOTóWIA RATUl\TltOWEGO

tat

cepcję •kładu

.

ln:t. ldnlk - emerytowany dlu·
goletnl pracownik Zarz11du Lasów
Państwowych, odznaczony Krzy.
tem Kawal •rsklm OrdPru Odrod'Zenla
Polski
1
Srebrnym
Krzytem Zasługi.
Pogrzeb odbędzie się dnia 6
marca o godz. 14 na cmentllrzu
w Gr otnikach, o czym zawlada·
mlaJlł z głębokim smutkiem
'
:tONA, CÓRKĄ SYN,
SYNOWA I WNUKI

DZIENNIK LODZKI nr 11 (10005) I ,

•

TADEUSZ

HOŁUJ

m

•

Bardzo g1osna ~wego czasu
dramatyczna historia powrotu
do kraju polskiego złota ustą
piła ostatnio miejsca nie mniej
interesującej
sprawie
tzw.
FON-owskich sreber. W obliczu
narastającego
zagrożenia
ze
strony hitlerowskich Niemiec
utworzorto w 1936 r. Fundusz
Obrony Narodowej, który mial
być przeznaczony na dozbrojenie polskiej armii. Czy i w jakim stopniu zostały zrealizowane wojskowe cele -'- nieważne,
godny uwagi jest natomiast odzew społeczeństwa nie szczędzą
cego ofiar dla obrony ojczyzny.
Warto tu może przypomnieć,
że była to już druga po odzyskaniu niepodległości w 1918 r„
tak masowa i szeroko zakrojona akcja. Po raz pierwszy do
ofiarności
Polaków odwołano
się w momencie odbudowywania skarbu narodowego. Zorganizowany przy Urzędzie Probierczym w Warszawie Komitet
Zbiórkowy zaapelował wówczas
o składanie ofiar w złocie i
srebrze, a także w gotówce,
która byłaby wykorzystana na
zakup szlachetnych kruszców.
Na nich bowiem zamierzano oprzeć
nowy system pieniężny
- walutę złotówkową. Gromadzenie funduszów odbY"Wałó się
poprzez
sprzedaż
specjalnych
znaczków wartości od 50 do
5000 marek polskich, rozprowadzanych w biurach, urzędach
a nawet sklepach. Dla ofiaro. dawców biżuterii prz:r~otowano
z kolei zastępcze precjo-za V- i
tak np. za złotą bąd:f srebrną
obrączkę
wręczano
POdabny
przedmiot tyle, że zrobion1 z
żelaza. Noszono te żelazne klejnoty z niekłamaną dumą - by_ły przecież dowodem spełnienia
patriotycznego obowiązku.
Ale wracajmy do FON-owskich sreber. Tym razem ofiarodawcom dawano imienne zaświadczenia
z wyszczególnieniem ilości i rodza.iu skladanych przedmiotów. Być może
gdzie~ w domowych archiwach
zachowały
się
jeszcze takie
świadectwa
uczestniczenia w
zbiórce. Chociaż kto wie
wtedy nie przywiązywano zbytniej wagi do formalnych pokwitowań. Ludzie spontanicznie
oddawali srebro widząc. jak
nad zachodnią granicą Polski
gromadzą
się
coraz gęst5ze
bnmatne chmury.
Ile zebrano srehra - trudno teraz ustalić. W każdvm razie w qnlu wybuchu wojny było go około 2,5 tony. Tyle też
wywieziono z Warszawy i;lq
Lwowa w oierwszym tygodniu
Września. Stad przetransporto wano srebro do Rumunii. a nilstęonie okrPżną drogą mtd R!'kwanę.
Ostatecznie ooiec7etowane skrzvnie zn-::il~-„„+„, c~,.,, ·"·
prowincjonaln ym banku na południu Francji.
Po
wieloletnich
staraniach
srebra powróciły wreszcie do
Polski w P,rudniu 1978 r. Odzyskaną
wtasn<lść narodu
nn-

~~~~~~~~~~~~~
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Kiedy w czasie swej pierwszej kadencji po3elliteracką (mowa wcią1 o tak zwanej literaturze
1kiej zadebiutowałem przed Wysoką Izbą przepięknej) w tej dekadzie po prostu idącą na rękę
mówieniem w sprawach kultury, wywołałem nie„dworowi" w jego walce czy sporze z innymi „dwomal szok, cytując dane o jej stanie materialnym,
rami", wysługując się tym samym mecenasowi, bąUź
zaczerpnięte ze źródeł oficjalnych i z szeregu anaco bądt, mającemu przeciwników i wrogów? Ależ
liz sporządzanych dla Komitetu Centralnego od pona listactt nagród jest cała plejada pisarzy, o któłowy lat sześćdziesiątych jeszcze. Piszę o tym dlarych trudno twierdzić, że byli „dworo.wi" przytego, aby Czytelnicy nie wmawiali ml, że tego
chylni, zresztą jakoś nikt do tej pory nie odmów'il
stanu nie znałem lub że się z nim godziłem. Sejprzyjmowania państwowej nagrody.
mowa Komisja Kultury w latach siedemdziesiątych,
Rozumiem, niektórym
krytykom „dworsko:ici"
w której pracowałem, nie była „fasadową" kominie chodzi o te cechy wyróżniające, ale o takt,
1ją i nie przesadzę · stwierdzając, że zrobiłem wię
le, aby powstrzymać proces materialnej degradazdaniem ich oczyWisty, że polska literatura nie
eji kultury. To przecież ona wywalczyła ustawę
podję~a· aktualnych tematów współczesności, że tej
'ejmową o zaopatrzeniu emerytalnym dla twórców
współczesności nie ataltowala. Ale to tylko część
kultury, o ile wiem, jedyną tego rodzaju w EurCJpie, ustawę o funduszu ochrony zabytków, piloprawdy, gdyż trzeba alę zastanowić, co właściwie
tując całą wielką akcję odradzania zabytków staw tej współczesności jest dla tteratury istotne.
rej architektury, to ona udaremniała zakusy dnlWłaśnie w minionej dekadzie zaczęło się klarować
azego przerzucania kosztów „manewru gospoclarprzekonanie o normalnych zadaniach literatury,
czego" na sferę kultury, broniła „sprawy książki",
interweniowała w sprawach budżetowych.
Powtarzam - n o r m a lny c h.
Jeśli
literatura
Ale nie o komisji · sejmowej chcę pisać i nic
ma funkcjonować normalnie, to musi współistnieć
• swojej działalności. Chcę się przeciwstawić naz innymi •rodkaml wyrażania i kształtowania sporzucanemu przez czarną propagandę obrazowi upadłeczeństwa, • publicystyką, reportdem, historioku kultury polskiej, rzekomo rozmyślnie spowodowanego przez władze Polskiej Rzeczypospoli tej
grafią współczesną, a nie zastępować tychże czy
Ludowej, które ta propaganda usiłowała I nadal
przywłuz~a~ sobie zadania, jakie w normalnym
usiłuje przedstawić społeczeństwu jako siłę obcq
społeczeństwie nie obciążają
literatury pięknej.
I antynarodowĄ.
Przekonanie zaś o „normalizacji" społeczeństwa
Atak na wszystko, co tworzyło przez ponad trzydzieści lat rzeczywistość społeczna Polskiej Rzeczypolskiego, przynajmniej w pierwszej połowie lnt
pospolitej Ludowej, prowadzony był wszechstronsiedemdziesiątych, było powszechne, bez względu
nie i nie ominął spraw kultury tych lat, a zwła
na to, co się na ten temat teraz mówi. Naginaazcza dekady 1970-1980. Huragan krytyki zmiatał
nie literatury do polityki nie wyszło więc od
• drogi publicystyczne j każdą nieśmiałą prób~
obiekty:wizacj i, katde niemal napomknięcie o fak„dwo;u", lecz przeciwnie - od opozycji, czego
tach, które jakoś nie zgadzały się z dantejskim
dowodem jest tak zwany „drugi obieg" literacki,
obrazem polskiej kultury współczesnej, lansowaw którym, na dobrą sprawę, właśnie czynnik ponym powszechnie, także przez wybitnych twórlityczny, a nie artY,styczny, zdobył
ców, także przez ludzi partii. Przypominam wydominację.
powiedzi, wedle których w minionej dekadzie, a
A zresztą, jeśli zastanowimy się,
jakie masowe
także poprzednio, władza (zawsze określana jako
procesy współczesności miały wagę kulturową, to
partyjno-rządowa) celowo, z diabelską premedytachyba przyznamy, że właśnie te, którymi współ
cją, niszczyła polską kulturę, pragnąc tym samym
zniszczyć „tożsamość" narodową Polaków, że wła
czesna literatura polska zajęła się rzeczywiście.
dza ta traktowała sztukę tylko instrumentaln ie, doMam na myśli konfliktowy proces wychodzenia z
prowadzając do upadku, że opierała się na jakichś
tradycyjnej kultury chłopskiej i zderzenie si~
bliżej nie określonych literatach i artystach, upraz kulturą wielkomiejską, problem, który uzyskał
wiających
„sztukę
przecież wysoką rangę w pisarstwie polskim, wiedworską"
czy „fasadową".
Oszczercza teza o celoWYI11 niszczeniu narodu polopokoleniowy m, wielogatunkow ym. Jeśli zaś powtarza się w publikacjach posierpniowyc h zarówszerzymy pojęcie literatury na reportaż czy sce:nano w obiegu oficjalnym, jak i nielegalnym, w pi1mach „rządowych" t „opozycyjnych ". Obiektywnie,
niezależnie od intencji autorów, z których wielu
po prostu dawało w tęn sposób wyraz swoim doznaniom, tez:a ta służyła do generalnego ataku
na partię, którą przecież równocześnie, choć już
nie w wydawnictwac h „rządowych", oskarżano wła
śnie o niemal agenturalną obcość, nihilizm narodowy, o celowe niszczenie narodu. Kto nie wic/FZY. niech przeglądnie pisma sprzed 13 grudnia.
Wiem, że dzisiaj każda próba obiektywnego osą
du może zabrzmieć podejrzanie, jako swego rodzaju „rehabilitacja " ekipy władzy poprzedniej dekady, ale prawda, o którą tak namiętnie dopouiinały się kręgi tyqi właśnie autorów, musi być wypowiedziana właśnie teraz, kiedy wszyscy rozumni
i odpowiedzialn i
ludzie kultury rozważają jej
przyszłe miejsce w społeczeństwie.
01?ra111lcz:e sie do dekadv 1970-1980 lako do najgwałtowniej atakowanej zewsząd i apeluję do Czyriusz, to tylko ślepiec nie zauważy, że w tym
telników. abv odpowiedzieli sobie uczciwie na pygatunku, sprawniejszym przecież niż beletrystyka,
tania. które mi sie na.<ruwaia w związku z owa
jest konfliktowy obraz współczesności, szerszy, 11iż
oszczercza tezą. Czv szatańskim planem niszczepodjęło go kino .,niepokoju moralnego", daleki od
nia tożsamości narodowej w kulturze był nie spojakiejkolwiek dworskości. A poezja? Czy nie mótvkanv przedtem renesans wielklei
narodowej
wiła ona, w najlepszych swych utworach, o konclysztuki romantvcznei choćbv w repertuarze teacji moralnej l społecznej współczesnego człowie
trów i zdumiewające sukcesv tei sztuki za gra.n\ka, przejmując nawet czasem funkcje filozofii?
cą? Wiemy przecież. że nie fest to sztuka neutraGdzież są w tych utworach literackich „funkcje
listyczna ideowo I ousta politycznie. ale czyż . p0dwotskie", „reżimowe"? Czy aby w drugim obiegu
litvka kulturalna partii. daiaca oole tei właśnie
wydawniczym nie ma takich funkcji, tylko przesztuce. kierowała sie „pożvtkiem Delfinów", intenicowanych?
resem ekipy władczei? To nrzecież akurat w owej
A tak na marginesie - w którym to poprzeddeka~ie teatr oolski w' ogóle. kierowany i>rzez
nim
okresie istniało takie „otwarcie na świat",
ludzi z •. nomenklatury " (taki) i nodlega]ąey nadtaki
stopień przyswajania
światowego
zorowi oolitycz.nemu <tak!) notował wielkie osiąg
dorobku
kulturalnego,
taka - wymiana
międzynarodowa 'l'
niecla ldeowo-artvstv czne. zarówno ten „u.rzędo
A rozwój czasopiśmiennictwa kulturalnego, ilościo
wv" iak I ten studencki. niezależny, eksoerymen~
wy l jakośclowY?I
talnv. awangardowy Czv to 'llie w tel dekadzie
Co wreszcie oznacza prawda w literaturze? Każ
noiawili sie w itodnvm wvmiarze Mrożek I Gomde dzieło literackie jest dziełem subiektywnym
browicz. na scenie I w książce?
A iakiemu to
i to odróżnia je między innymi od dzieła naukonlanowi niszczenia tożsamości naro<lowei służvło
podjęcie właśnie w tej dekadzie wielkiego przecież
wego. Literatura składa si13 więc z wielu subiektywnych
prawd cząstkowych I wcale nie musi, jako
dzieła odrodzenia narodowvch zabvtków starej a·r chitekturv. nie tvlko
całość
danej epoki. danego okresu, dawać pełne
Zamku Królewskiego w
Wiarszawie. ale całvch dzielnic i miast j pobugo obrazu prawdy. Wytykanie jej tego, czego w
dzenie autentvczneito
niej nie ma, jest absurdem, jeśli nie marzeuiem
ruchu społecznego wokół
tvch zadań? Czv to abv nie w tei dekadzie nastao„. instrumentaln ym jej traktowaniu, o podległo
Pił ro.,.wói sztuki kośC'ielnei łaczniP z "rchitel<tura
ści politycznej. Obojętnie jakim decydentom. Niewydawnictw i piśmiennictwa katolickiego? Jakim
podległym, ni~ależnym jest bowiem każdy pisarz,
to szatańskim planom służyło przyjęcie papieża w
tworzacy zgodnie z własnym doświadczeniem I poPolsce? Czy mieści się w oszczerstwach , którymi
gl adem na świat, które może, oczywiście, dzielić
tak łatwo obrzuca się partię, fakt upowszechnien i.i
z innymi. takż.e z rucham! społecznymi, religijnyprzez film polski tej dekady arcydzieł polskiej limi. współtowarzys:z:llmi pióra. (... ).
teratury narodowej, Prusa, Żeromskiego, Si•>nkieI·X Nadzwyczajny Zjazd PZPR zobowiązał Kowicza, czy też podjęcie przezeń tematyki II Rumitet Centralny i Klub Poselski PZPR do wnieczypospolitej, poprzednio uchodzącej
za tabu?
sienia spraw kultury l edukacji narodowej pod
Kto może zaprzeczyć, że P'Olska plastyka czy muobrady Sejmu. Wiadomo, że trwają intensywne
zyka rozwijały się swobodnie I twórczo, że osiąg·
prace zarówno Ministerstwa Kultury I Sztuki, jak
nęły wielkie suki:esy także I w tej dekadzie? .Tak7,e
1 I Komitetu Centralnego, aby przygotować tę sesję
~mleszne, żałosne są pomówienia, 1akle czytało się
i wprowadzić projekty ustaw,
ustalające nowy,
w prasie, jakoby partia (władza) celowo popierała
zgodny z uchwałą zjazdu, model funkcjonowan ia
„abstrakcyjne " kierunki w. sztuce, aby ją odwieśo"
kultury. Chodzi o takie ustawy, jak ustawa o RaQd zajmowania się realistycznym obrazem polskiej
dzie Kultury Narodowej, Funduszu Rozwoju Kulwspółczesności. I jak żałosne są skargi. na to, że
tury, o statusie pracownika kultury itp. Sejm nie
między szczytami polskie.! sztuki, a „tym. co jest
ograniczy się na pewno tylko do uchwalenia ustana dole", władza wykopała rzekomo orzepaść, podwy. lecz omówi możliwie wszechstronni e rzeczyczas. gdy fakty mówią, iż to partia starała ~ię,
wisty stan kultury w Polsce, sprawę (kontrowermoże nieudolnie. ale starała się zawsze. także w
syjną) mecenatu państwowego, statusu samorząd
minionej dekadzie. nlwelowa~ różnice kultur'llne. !l
nych stowarzyszeń twórczych I ustali realny plan
„dyrygowane" przez nla związki zawodowe uczydziałań państwa w całym zakresie kultury. Nie
niły wiele. bynaimnlej nie dla fasadowości, nbv
udawajmy jednak, 1e wynik tych ważnych obrad
pomlędr.y owymi „szczytami" i „dołami" przerzubędzie całkowicie niezależny od sytuacji polityczcać most uczestnictwa w kulturze. Tej .prawdy nie
nej w kraju, w tym także od sytuacji w środo
da się zagdakać m•wet najbardziej rozindyczonym
wiskach twórczych, w których przecież propaganNajbardziej ostrzelanym polem była °jednak liteda negacji bujnie się rozwinęła. Jak na razie, to
ratura współczesna. Zarzucono jej „dworskość".
„władze", oskarżane o zbrodnie przeciw kulturze
„ucieczkę od rzeczywistości",
„reż-i-mowość" itp.
narodowej, nie bacząc na stan wojenny, pracują
Cóż to jest właściwie owa ,.dworskość" i kógo
nad planem odrodzenia tej kultury.
konkretnie dotyczy, nie wiem. Być może, jestem
Tak, ale... - powie ktoś. To „ale" rozpisano jut
słabo zorientowany, być może istnieją gdzieś w
na wszystkie głosy krytyczne i nie
zam!cr.t11.m
polskiej literaturze wspc\łczesnej dzieła powstdłe
powtarzać tu listy porażek i błędów. Bronię tylko
na poleC'enie „Białego Domu", Gierka czy Lukaprawa do obiektywnej oceny, bronię przed
szewicza lub napisane, aby się im przypodobać, ja
oszczerstwami i pomówieniam i. Bąd:!my sprawiewszakże takich nie znam. Może są dzieła l!terntdliwi, nawet gdy czas dla sprawiedliwyc h nie jest
kie, pełne uwielbienia dla ekipy rządzącej, dla sypomyślny.
stemu władzy, przypochlebne ,
ale gdzie. jakie,
u diabła? A możę ktoś napisał i wydał książk~
(„Zycłe Lłterackłe" 1 dn. ZB. Z. BZ r.)
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sytuacji

.kultury ·polskiej

wlatach siedemdziesiatvch

tycnmiast

wyeksponowa no na
wystawach w
Warszawie, Bytomiu I w (;nieźnie. Być może srebra jeździły
by dłużej jeszcze po kraju gdyby ktoś nie doszedł do wniosku, że najwyższa pora skarb
dokładnie
zważyć,
a przede
wszystkim zabezpieczyć. Wybór
padł na podziemia pozna1'lsk.iego Muzeum Rzemiosł Artystycznych na Górze Przemysława
Solidne grube mury piwnic
dawnej
siedziby
królewskiej
okolicznościowych

gwarantowały

beżpieczeństwo

skarbu.
W tym to właśnie, zrekonstruowanym zamku rozmawiamy o peregrynacjac h
fanowskich sreber z ich „strażni
kiem" i zarazem kierownikiem
muzeum mgr Zygmuntem Dolczewskim. Okazuje się, że szacowany wstępnie jako srebrnv
złom
skarb zawiera tysiące
drobnych przedmiotów i monet,
nierzadko o dużej wartości historycznej i. artystycznej. Umieszczone na nich znami.ona

złotników
wzbogacają
naszą
wiedzę o działalności warsztatów złotniczych Eur<tpy (m. in.
słynnej rodziny medalierów Meinertów) zwłaszcza jej środ
kowej i wschodniej części. Są

tu wyroby angielskie, francuskie, - rosyjskie, niemieckie, no
i oczyWiście polskich rzemieśl
ników z pracowni Krakowa,
Warszawy, Poznania, Lwowa i
Wilna.
W 51 kóntenerach zgromadzono rozmaite przedmioty użyt
kowe: medale i odznaki, pamiątki cechowe. naczynia kultowe itp. Są tu więc insygnia
królów
kurkowych,
puchary
sportowe,
szkaplerze, krzyże.
świeczniki... W jednej ze skrzyń
od:-rniduie srehrńe 'balśamiczki
i ppjei;nn~ki n.a ''l"er~~ty Stare-.
go Testamentu, w innej zn'>w
natykam się na puszkę-puzdro
z kościoła mariawitów.
Niektóre z drobiazgów budza
mimowolne wzruszenie. Odczytuję inicjały i dedykacje: „Antosiowi rodzice chrzestni".
„Niei:h Bóg ma cję w swojej
opiece"„. Dużo jest tych srebrnych medali wielkości talara.
W d>:iewietnasty m wieku klad-;-ionn

iP

,,r

"'("'r1~1s7~rę

nowo ...

rodka. ;.oy tc1..o.i.y p\.1„.::-tn wsrou
najświętszych
rodzinnych re-

likwi.

Niekłamany
dzić kolekcja
mująca setki

Podziw musi buobejsztuk datowanych
od 1850 po 1939 r. Na jednym
ze srebrnych puzderek dostrzegam wyrażny ślad kuli. Czyż
by to była owa kula ostatnia,
która miala śmiertelnie ugodziś

Albo

papierośnic

właściciela

inna

papierośnicy?

pozłacana

w
wyrytym tekstem:
,„.. aby polskie dzieci zawsze
mogły się uczyć po polsku .. ,"
Z rozczuleniem bierzemy do
rąk cieniutkie dziewczęce pierścionki
ot zaledwie 2-3
gramy kruszcu - i skrom.n.e
obrączki
z „dętego" srebra.
Dla tych nieznanych z imienia dziewcząt i kobiet mus~a
ły to być drogocenne klejnoty.
Albo kłąb łańcuszków różne)
długości i grubości, z okrągły_
mi uszkami, na których zawieszano owalne szkaplerzyki. Bę
dzie ich w tym kłębku Jl,obre
kilka tysięcy kilka tysięcy
splątanych
ludzkich wzruszeń
i marzel}...
Ze wszystkich przedmiotów
najokazalej jednak prezentują
się dwa świeczniki w kształcie
krzewów winorośli. UtalentowaRY artysta
wykuł
w srebrze
kiście
winogron I wachlarze
liści wśród których ukrył się
nagi putto - postać figlarnego
amorka. Wśród staroci wyróż
nia się jeszcze XVIII-wieczn a
gdańska
cukiernica I puchar
·wybijany monetami. Tych ostatnich Jest zresztą w skarbie
1243 kg - a każda ma przecież
tylko po kilka ·gramów.
środku,

z

Oglądając
zawartość
skrzyń
można wysnuć bezbłędny wniosek: były to dary składane w
przeważającej części przez ludzi niemajętnych, dla których
stanowiły
nie tylko rodzinne
pamiątki. ale I autentyczną wymierna wartość. I takimi miernikami trzeba wyceniać FONowskie srebra. Jest ich ogółem
2375 kg 42 dag.
Chronią
je

grube mury i kraty oraz skomplikowana elektronika. Pod iei
czujnym .,okiem" od blisko 4
lat prowadzi się !nwentarvzacię
skarbu oraz jego identyfikację.
Każdy
przedmiot
otrzymuje
metryczise z wyszczególnioną
wagą, cechami charnktery~tvcT
nyml. pochodzeniem . ewentualną datą Powstania itd. żmudna
to praca - OPfsano dopiero 14
, tys.
prze.cl.miotów. co mniej
"'le<'Pi rÓWT>'.l ~je Ollf<'Wie Skar:bU. Q .•wiele sz•-beiei przehieg„ie inwenta„vzari a monet ooseą;re<?:ow~nvrh
wedlug w<irtości i Prz:vnalPżno~ci państwo
wej.
Zgodnie z propozycjami eksponaty przekazane być mają
sześciu muzeom: w Warszawie,
Poznaniu, Zamościu, Bydgoszczy i Gdańsku, a więc miastom i regionom, których społeczeństwo
nalof!~rniej
świad
czyło na cele obrony ojczyzny.

Mimo niezaprzeczaln ych racji
nie jest to chyba najszczęśliw
szy zamysł bowiem srebrny dar
narodu Powinien bvć prezento.:
wany w całości. Wtedy tylko
może on zabłysnąć pełnym blaskiem. I wtedy dopiero, znalazłszy
się vis a vis
tysięcy
.,dętych"
obrączek
czy setek
wytartych papierośnic łatwiej
będzie dzieciom i wnukom pojąć
intencje swych ojców i
aziadów oraz zrozumieć pojęcie
patriotyzmu.
(jot-es)

I

Mieśzkanie pani Pawlik
-

Dwupokojow y
apartament
wiedenki
pani
Margarcthe
Pawlik mieści się w." Schonbrunn - b. letniej rezydencJl
Habsburgów, położonej
na
&brzeżach stolicy Austrii.
Z l!OO pałacowych
sal I
pokoi zajmujących po.wierzch·
nię 8T tys. m kw (!), wydzielono 200 mleszka6, z których
mogl\ korzystać osoby, zatrudnione przez federalny rząd
Austrii..__
Usytuowane w zakamarkach I zakątkach
główne.I
części
budowli I obu
jej
skrzydeł apartamenty zapewnła,f~
swym
mleszka6com
spokój, zakłóca.ny w całym
pałacu przez
wszędobylskich
turystów. A zwiedzających tu
wielu. będac w Wiedniu ole
sposób
przttież
·ominąć
Schlłnbrunn.

Zbudowano go za panowania eesarza
Józefa
J:, na
przełomie XVD I XVTD w.
Rosległy barokowy pa.łac urzeka swym pięknem, a bogato wYPOSaźone
rokokowe
wnętrza, zbłory sztuki I łm
ponu.fą.ca kolekcja
powozów
S'\ słynne na całym śwleele.
Budowla otoczona jest fran·
cuskłm ogrodem z charakterystyczną dla tesro styh.r ~Jo
riettlł otwartym kolum-

nowym pawilonem na wzgórzu.
Z
Schonbrunn
historia
związała. cząstkę losów Polski.
W listopadzie 1809 roku Podpisano tu traktat tiokojowy
PO wojnie
austriacko-fr ancuskiej, na. mocy
którego
Księstwu
Warszawskie mu
przyznane zostały przez Austrię
obszary
III rozbioru
Polski.
Wiedeńczycy,
dla których
"pałac stał się domem", mo

Korespo ndencja

z Wiednia
glł powiedzieć, że

ło się do
mieszkać

uśmiechnę

nich szczęście, Zaw Schonbrunn nie
Jest
bowiem
la.two. Lista
chętnych wydłuża. się z każ
dym rokiem. Ponieważ najczęściej apartamenty przeka.zywa.ne są z
P3kolenia. na
pokolenie, mieszkanie zwalnia sft: w za.sadzie tylko wtedy, gdy ktoś umiera bezpotomnie.
W Jaki sposób zamieszka.la.
tu pani Pawlik? Jej dziadek
mieszkał w Hofburgu ..i-

mowym pałacu
\V centrum
Wiednia.
Rodzice przenieśli
się do peryferyjneg o Schonbrunn i tak już zostało.
Co prawda. mieszkania nie
są najbardziej
komfortowe.
Kiedyś służyły zaufanym osobom władcy i straZ.v cesarskiej. Niektóre korytarzyki i
małe pomieszczeni a są ba.rdzo
ni.s kie,
mają za.ledwie 2 m
wysokości. Powierzchnia wię
kszości
apartamentów
nie
przekracza. 90 m kw.
Z dawnych czasów zachowały one niepowtarzalną atmosferę, specyficzny
nastrój
dawnej przeszłoścL Poza tym
Jest tu cicho, a i powietrze
o wiele zdrowsze niż w pobliżu centrum miasta.
Opiekunowie sa bardzo za;dowoleni z loka.forów. Dzię
ki nim łatwiej utrzymać porządek.

Komorne w SchBnbrunn to
za.ledwie połowa przeciętnego
czynszu za mieszka.nie w stolicy Austrii, ale zdaniem pani
Pawlik nie oszczędność sprowadza tutaj ludzi. „Mieszkać
w Schonbrunn - mówi - to
wielka. a.trakcja.
Panuje tu
miła. rodzi:ma.
atmosfera. wszyscy się przecież zna.my I to Jest wspaniałe!"
EWA T. SZYLER

./

ZMIANA NUMERÓW TELEFONÓW
ŁODZiKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU

KUPIĘ

d~~ałkę

mał11

leś-

Biuro
Oferty „381 7 •
Ogłoszeń, Piotrkowska os.
budowę
pod
DZIAŁKĘ
warsztatu lub budynek nadający się na warsztat i<:up\ę . Najchętniej przy . ul .
Kolumny, w Wi~kitnle •Ub
Łodź-Górna.
dz!eln!cy
Oferty 4081" Biuro Ogloszeń, Piotrkowska 98.

GUMOWEGO

m1

ŁóDż, ul. WERSALSKA 47/75
UPRZEJMIE

ZAWIADAMIAJĄ,

· łe od dJ111a 8 marca 1982 r!_ obowiązywać
będą nowe numery telefonów: ,
Dyrektor naczelny
- 52-25-69
Z-ca dyrektora d.s. ekonom., osob. i socjaln.
- 55-81-34
52-25-16
Z-ca dyrektora d.s. prod. i obr. towar.
52-15-49
Dziak kadr
55-79-26
Kierownik dz. zaopatrzenia
55-81-39
Dział zaopatrzenia
55-82-21
Dział socjalny
52-17-42
Dział transportu
316-k
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SUROWCOW WTORNYCH
w ŁODZI, ul. M. NOWOTKI 15
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie następujących robót budowlano-montażowych:
1. Wymiana dachu szedowego konstrukcji drewnianej o pow.
ca 560 m kw. w naszym Zakładzie Produkcji Włókienniczej,
przy ul. M. Nowotki 69/71. Termin wykonania w.w. robót do
dnia 30 sierpnia br. Orientacyjny koszt robót ca 800 tys. zł.
2. Budowa obmurza wagi wozowo-samochodowej 50 Mg oraz
budynku wagowni wraz z zaporami elektrycznie sterowanymi, w Oddziale Wojewódzkim w Łodzi, przy ul. Brukowej 23.
Termin wykonania robót do dnia 30 sierpnia br. Orientacyjny koszt robót ca 600 tys. zł.
Rozliczenie robót nastąpi na podstawie kosztorysu powykonawczego.
Do przetargu ~praszamy: przedsiębiorstwa państwowe, sp6ł
dzielnie pracy, spółdzielnie rzemieślnicze oraz osoby fizyczne.
Dokumentację techniczną na w.w. roboty posiada' do wglądu
w godz. 8-14 Wydział Inwestycji i Remontów Budowlanych
OPSW w Łodzi, przy ul. M. Nowotki 75, który udziela również
wszelkich informacji na temat robót pod nr tel. 237-55 lub
284-20 w. UO.
Oferty w zalakowanych kopertach z napisem „Przetarg dach - waga,,_ należy składać w sekretariacie naszego przedsię
biorstw, przy ul. M. Nowotki 75, 90-224 Łódź, w terminie 14 dni
od daty ukazania się przetargu w prasie.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi 21 dnia od daty ukazania
się ogłoszenia, w gabinecie z-cy dyrektora d.s. techn.-produkcyjnych przy ul. M. Nowotki 75 w ·Łodzi, -o godz. 10.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub unieważnienia
313-k
przetargu bez podania przyczyn.

krzylow.y
SZPULOWNIK
Tel. 55-26·78.
4111-g
------~--pilnie kuplę .
SURALINĘ
Piotrkowska 235/241 m4 123
498.g
- - - - - -- - - ·KUPIĘ przędzę zagr:m!czn11 mohair. Oferty „4523"
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow1ka 96.
automatyczną,
PRALKĘ
lodówkę zamratarkę kup!ę, tel. 480-10.
kup!ę.

13-43-98.
MOHAIR kuplę.
LAKIER nit;~ kuplę tel.
4282 g
457_24 .

KUCHNIĘ elektryczn~ ł2• 9 g
kupię. 52 -93 • 98 ·
KUPIJ'i nowy komplet meJózef
kuchennych.
bi!
P!otrkow~ka
Kaczmarek,
277 - 916, tel. ł19·17, pokój 916, wieczorem,
pszczeli.
kit
MIOD,
Pstrowskiego 18, Bors.
SPRZEDAM segment .2.so
3,60 oraz wersa.kll.
na
Aleksandrowska 102 - 57.
SKLEP 1001 drobiazgów
kuplę z~.ecydowanle . O!erty „4228 Biuro Ogłoszeń,
PlotrkoWllka 96 ·
KOMPLET l!sów na kurtko:
Oferty „41d5"
sprzedam.
Biuro Ogłoszeń, Plotrkow·
ska 96.
pomidorów _
ROZSAD~
sprzedam. Atutowa 19 .
KOZUCH, płaszcz skó•zany dsmskle - sprzedam.
Tel. 788-06, po 17.

OGŁASZA

MEBLARSKA SPOŁDZIELNIA INWALIDOW im. M. BUCZKA
w ŁODZI, ul. HELSKA 47 /61
OGŁASZA

PRZETARG NIEOGR,ANICZONY
łlo§ci 45.000
na produkcję w 1982 r. kółek jezdnyc'h do foteli,
sztuk.
Do przetargu mogą przystąpić przedsiębiorstwa państwowe,
spółdzielcze i prywatne.
Oferty prosimy przesyłać w zalakowanych kopertach w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu następnym o godz.
10. w lokalu spółdzielni.
Bliższych informacji udziela dział zaopatrzenia, tel. 51-68-86.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta lub unieważnienia prze263-k
targu bez podania przyczyn.

w

OSRODEK SPORTU i REKREACJI
w SIERADZU, ul. PARKOWA 1
OGŁASZA

dla

in~tytucji

PRZETARG. OGRANICZONY
państwowych, rolników indywidualnych oraz rzemieślników,

na sprzedaż ciągnika marki „Białoru§", bez osprzętu, nr rej.
SIS-469 W, rok prod. 1979, nr fabryczny 339162, nr silnika
740943. Cena wywoławcza 191.970 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca br. na terenie ośrod.
,
ka przy ul. Parkowej, o godz. 10.
Pojazd można og!ądać codziennie prócz wolnych sobót, przy
ul. Parkowej 1.
_ Wadi11m w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nale:f:y
wpła ci ć najpóźn i ej w 1:rzeddzień przetargu osobiście, w kasie
ośroclka, w podz . 13-·- 15.
W razie niednj<Ória do skutku pierwszego przetargu, drugi odbędzie się w dniu 23 mar~a .br. o godz. 10, w miejscu j.w.
ZastJ;zegamy sobie prawo odstąpienia od przetargu lub jego
unieważnienia bez podania przyczyn.
Wszelkich informacji ud.ziela dział transportu, tel. 40-39 lub
' 303-k
38-82.

I
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japoński
NOWY
stereofoniczny dam. Tel. 56-44-18.

zestaw
sprze-

twozakład
SPRZEDAM
rzyw sztucznych w ca!osc!
(galanteria). Oferty „4453"
Biuro Ogłoszeń, Piotl'kowska 96.
DYWAN jugosłowiański
sprzedatn. Tel. 742-sa.
ATRAKCYJNY dywan
sprzedam. Kuplę segment.
4368 g
Tel. 469-02.
wzmacniacz
SPRZEDAM
stereofon WS-301-S „Tm•
gwarancji)
(na
wiata"
43l't11:

5'-39-23.

MJOD, k~ oczyszczany receptura . 789-01.
plac na Po·
w11zkach - cmentari. Oferty „41809" Prasa, Piotr·
kowska 96.
odzież

poza.

chodzenia krajowego,
kupisz
granicznego
4.
sprzedasz. Wólczańska
3279-g
Urbaniak.

TELEWIZOR kolorowy na
gwarancji - sprzedam. Oferty „4309" Prasa, Piotrkowska 96,
KOMPLET Usów na futro
oraz gmlkarkę - sprzedam. Tel 343-49 lub 672-74
RADIOMAGNETOFON stereo •• sanyo" (2 x 10 W, system Dolby) - sprzedam
4390-e
Tel 55-12-29.
- „Fiata 125p" po
wypadku, karoserię I Inne
części „Poloneza", dz!ałke
zabudowaną lub z prawem
zabudowy Lódt lub okoUca, garat Polesie - Balu
kolorowy,
telewizor
ty,
do
bagażową
pn:yczepę
„37828„
Oferty
,,Fiata".
Prasa, Piotrkowska 119.
KUPIĘ

na
duty szakale
karakułowe
łapki
futro,
kanadyjskie
czarne
sprzedam. Przędzalniana 59
4804-g
m. 23.
SPRZEDAM suknię do k'lmuni!, tel. 56-H-90. 4587-g
do
SPRZEDAM tokarnię
drewna. Czesław Kutm!ń ·
;kl. Proboszczewice, <>zorł522-g
kowska 14.
BŁAM

,..,..·ri"rV"o ;-. ,.. ,.. ,,. ,..,..

„Fiata 126p", odbiór 1983 - z amienię na
wkład „Fiata 126p" odbiór
1atychmiast lub na ,.Fiata
126p" 1981-1982. Piotrkow4497-g
ska 235/241 m. 123.
WKŁAD

„ZASTAWĘ 1100" (paździer
nik - 77) - sprzedam. Tel. „FIA TA 125p 650S" (l978) ·
51-30-99, po 15.
sprzedam. Tuszyn, Sienk ie4480-g
wicza S.
(1976
„SYRENĘ-105"
„ F iata J25p"
grudzień) - sprzedam. Tel. SPRZEDAM
Kasprzaka
Łódt,
305"-90, do godz. 18. 3746-g (1980).
42
1914 ·
5 0-g
„FIATA l28p" (1978) pilnie
sprzedam. Telefon gr zecz- „FIATA 1%7", po wyp11 ku
4232-g sprzeruim, tel. 51-86-79.
nośc!owy 644-57.

M•4 Retk!n!a
ró wn orz ę dne

l'J'ł'41'f"'.

r „ ,..,.. ,..,..,..,..„,.. ,..,..,,./\

zamienię na
Bałuty, Rado-

goszcz. Oferty „ 4105" Prasa, Piotrk owsk a 96.

SAMOTNY, uczciwy poszuku je poko ju z osobnym
„4200"
Oferty
wejści em.
Pri:sa, Piotrkowska 96.
małżeństwo

z
dzieckiem poszukuje mieszkania lu b samodzielnego
polrn ju. Oferty „4594" Prasa, Piotrkowska 96.
MŁODE

uczennicę .
ZATRUDNIĘ
Zakład Parasolnlczy, P i-0tr -

5059 g

kowska 9.

FRYZJERKA Kasia pracuje: Zielona 15 „Kabat".
4824-g
Tel. 294-33,
zapry867-4g,

r e nc i stkę

SAMOTNĄ

lub
pokoju
m ieszkania na rok. Pła tni!
„tZSp" (1976) tanio sprze- ,SYRENĘ-BOSTO" - sprze- z góry. Oferty „400'l" Pra4116-g sa, Piotrkowska 98.
fam , stan dobry. Oglądać : dam. Tel. 742-87.
Ciołkowskiego 7 m. 7.
4178-g "POLONEZA"
WYNAJMĘ mieKUPIĘ (1980)
sprzedam. Hektorow a 45, szk:tnle 1-3-pokojow e. Kon1100",
,,ZASTAWĘ
kretne propozyc je. Oferty
stan od Aleksandrowskiej.
bardzo dobry (1979) spr ze„?.342" Prasa, P iotrkowska
-lam, tel. 55-tt-36 • . 424 t ~g „SYREN Ę- teł" epr ze- 96.
4320-g
dam. Tel. 1!3~-93.
„ŁADĘ" (19'1'7) - sprtedam.
ZAMIENIĘ M-4 Cho]ny, 8%
4402·g SPRZEDAM „ Forda Corti. m kw. na Pabianice. Tel
Tel 671-06.
3908-g
15-36-18, po 16.
nę 1600 ". r ok 1975. met„Uc
„FIATA 12Sn" (1979)
7łotv, przebieg 84.000, Tel
kuchnia,
pokój,
MIENIĘ
A
Z
sprzedam. Tel 726-42.
52-53-18, po godz. 18.
wod a , ga z, WC na w!ęk
4411-g
Prasa,
SPRZEnAM „Au<11 lOOLS". sze. Oferty „3907"
obudowa- 19'7'1, Tel. 51-87-24, po ~odz P iotrk owsk a 96.
„SYRENĘ R-20"
.,Fiata 18.
sprzedam.
ną
4313-g
'!25" mak simum 2-letnlego
3-poko jowe WldzewM-4
- kuplę, Ow!!lana 6, po 17. „RF.NA ULT 12" - sprze- wsc hód - z amienię
na
44 3 5-~
'.lam. Fornalskiej 49 m. 43. dwa M-2 lub M-2 ! M-3.
42TO-g
T~l. 51-05-66.
„ Mercedesa
„MERCEDESA ZltD" (1970) !IPRZEDAM
- sprzedam. Oborn!ck'I. 2 100'0" (19'7'1). Tel Sl-'IS,28. POSZUKUJ~ samodzlelne4376-g o:o pokoju , m1eszkanla w
4581 -1( po 17.
m. 48.
Pabianicach. Oferty „ 4348"
„ZAST A W!; lletll" (ll!!t-~ !IPRZEDAM .,Peugeota 804" Pran, Piotrkowska 98,
„Wartburita" ;1979), tel. 791-45, po 19.
1978).
pad
Tel
(!978) - sprzedam.
4571-!~ „SKODE tOOS", stan bar- DWUPOKOJOWE
m)
(U
53-52-47.
dohry - sorzed a m sklepowe, zamienię na blodzo
„!Hp" _ Specjał (III kw. Tel. 52-70-34, po 17. 4381-g kl, tel. 608-41, 302-27. 4324-g
19'79), stan bard7.0 dobry własnościowe
„Wartburga SPRZEDAM
SPRZEDAM
sprzedam. Tel. 55-23-45.
1 1
w całości lub na
41'11-g 1000"
czeAcl. Oglądać: sobota, Je- M-3 Zgierz, os. 650- ee a,
'13 m. 14, wiadomość:
lenia IS.
3919_„" bl.
3983-g
nledz!el11.
szyby
„MERCEDES"
1pn:edam "SYRENĘ 105" (1974), bhprzód, tył sprzedam. Tel. M·ł 1okatorslde 13 m. Teo4581-11 charkę Anczyca 4 m. 1.
f!lów-no~atkl, zamienię na
3962-tł
389-31.
M-4 w SDM. Oferty „3934"
„Fiata 125p" Prasa, Piotrkowska 96.
„WOŁGĘ" (19'18), „Syrenę" SPRZEDAM
nowa karoseria - blacha do remontu. W roz(1978),
sprzedam. Traktorowa 92/<13 liczeniu mo~e być „1Z8P"
z dziecMAŁŻERSTWO
4582-g !luklenn!cza 1 m. 49.
kiem poszukUje mlesz'l<11·
-----------------------~
P~asa,
„4077"
Oferty
nia.
".
521
„Nysę
SPRZEDAM „Wołgę Oaz" ~PRZEDAM
4193-g Piotrkowska 99.
(!979). Stern!cza IO. ł448-g Rzgowska 2111.

trudni natychmiast
watny sklep. Tel.
wieczorem.

KULTURALNE małteństwo
wvnajmie M -2, M-3, tel.
875-78, po 17, łub oferty
3 9 31
S'k_a_9s_.- - - - - - - - ,.4558" Prasa, Piotrkowska
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____-~ _<o_w
95.
t500S" (19'19)
„ŁADĘ
MOTOCYKL .•Harley", „Insprzedam. Tel. 52-80-&2 (so- diana". Inny stary - ku- M -1 Koziny zamienię
"la
bota, nl'edz!ela 10-18).
,.3950" Prasa. w!eksze z wygodami. Tel
plę. Ofertv
4132-g Piotrkow ska. 98.
4379 -g
125-86.

pies
się
(czarny), PodhaKarolewscy.
lańska 6 m. 58.
SKOMPLIKOWANE uszkodzenia nadwozi samochodowych oraz lakierowan ie.
Ujazdowski, L iśc ia sta 10/! 2,
dojazd Szczecińską . 4219 .g
prywatne
PRZEDSZKOLE
nr 7, Mlynarsil:a 42. oferuje d wa wolne m!ejs.::a.
4225 ·it
Tel 330-78, po 17.
telewizorów.
NAPRAWA
4227-g
261-20, Pławski.

„FIATA 1Z5p"ł rok 19T9 sprzedam. Te · 489-112.

„Poloneza"
na
WKŁAD
SPRZEDAM „Sirocco" (1980) (odbiór 1983) zamienię no
Woj. Polskiego tar!alnle na „ Fiata 126p".
parking.
piątek Odbiór natychmiast lub Il
Głowackiego
róg
15-17 sobota 14-18
Tel. 227-29,
kwartał 1982.
4555 .g
po 19.
·RADIO z odtwarzaczem stereo (kolumny) •• Astor SR
200" - sprzedam (ul. Kom „OPLA COMODORE"
sprzedam. Tel 15-28-77.
tortowa 9/48 po 16).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~

ZAKŁA·DY

,..,..„-"„,...,.. r „,..,.. ,..,..,..,..!',.. l'f'l'r

#V\.o~"""'~~~v~vvvvvvwvv~~VVWVVVYV~VVVVV~VYV\,,f\ł~VV~yvvvvvv v ~v~~VVVYWVV\olV""""\/VlołVV~VVV~V\..V~VVVVVVV-V~~~

MAGNETOFON „Aria" uowy - sprzedam. Rzguw4067 g
12/15.

ATRAKCYJNĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodu marki „Wołga Gaz-24", nr siln. 831891,
nr podw. 0209167, l'Ok prod. 1974, stopień zużycia 45 proc., ·cena
.
wywoławcza 214.500 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca br. o godz. 10 w małej
.
_,..
sali konferencyjnej .WZSR.
Wymieniony pojazd oglądać można w dniu 9 marca br. w godzinach 10-13 w Łodzi, ul. Żeligowskiego 32/34.
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej nalety
najp6źniej w przeddzień
wpłacić do kasy WZSR, pokój 512,
przetargu.
WZSR „SCh" zastrzega sobie prawo odstąpienia od przetar288-k
gu bez podania przyczyn.

3171·

ska

ODSTĄPIĘ

WOJEWODZKI ZWIĄZEK SPOŁDZIELNI ROLNICZYCH
„SCh"w ŁODZI, ul. ŻELIGOWSKIEGO 32/34

Ostat czna wersja ustaw o zmianie' Konstytucji PRL
•
I o T1 ybunale Stanu

Ustawodawczych
Komisja Prac
Sejmu ustallla 4 bm. wersje projektu ustawy o zmianie . Konstytucji PRL, jak te:! ustawy o Trybukonale Stanu, które w lmlenlu
przedstawi Sejmowi poseł
misji
BALCI:R
sprawozdawca LUKASZ
(SD, okr. wybr. Gdańsk). Dysku.
sja nad obu prDjektami odbyła się
w oparciu o sprawozdanie specjal1
powołanej
.spraw
nie dla tych
uprzednio podkomisji, której przeZAWJTOLD
pos
wodniczyl
sądownictwein
Członkowie Trybunału Konstytu- samym stoi poza
·
KRZEWSKI (bezp. Kraków). Pod- tucyjnego są niezawiśli i podlegają zwyczajnym.
ustawy nicprojekt
o
chodzi
Jeśli
Właściwość,
Konstytucji.
jedynie
zaprac
swych
komisja ta w toku
i postępowanie Trybunału jako szczegółowej o Trybunale Stapoznała się m in. ze stanowiskiem ustrój
ustawa. nu, konkretyzującej normę kon.>tyRady Legislacyjnej przy premierze Konstytucyjnego określa
rzeczo- Jak wiadomo, projektu takiej usta- tucyjną, komisja również przyjęła
oraz korzystała z opinii
Przeznawców, wśród nich prof. . KAZI- wy jeszcze nie zgłoszono w Sejmie; go z szeregiem poprawek.
widuje on, te osoby pelnlące najMIERZA DZIALOCHY z Umwersy- trwają- nad nii\ prace
ponopaństwowe
stanowislta
ze
wyzs'
·
·
k
K
tetu Wrocławskiego.
onse wencją powołania Trybu.
Prac n alu Konstytucyjnego jest propozy- szą przed tym trybunałem · odpoOto wyniki prac KomisJi
pr<;>Jeklmn cja skreślenia w art. 30 ustawy za- wiedzialność konstytucyjną.
nad
Ustawodawcz~ch
W komisji wyraźnie stwierdzono,
u s tawy o zmianie Konstytuc11 PRL: 1sadniczeJ' punktu mówiącego, iż Ra· d z i a l ac· ws t ...
i
·
ccz.
'.fytuł rozdziału 4 Konstytucji (mó- da Państwa czuwa nad zgodnością ze prawo n e moze
Z drugiej strony -- kwestia odpow1ący o NIK) ma brzmieć: „Try- prawa z Konstytucją.
w
czyny
pewne
za
wiedzialności
Kolej ny artykuł, jaki proponuje
bunał Konstytucyjny, Trybunał Sta Kontroli''. się dod,ać w Konstytucji, dotyczy okresie poprzedniego 10- lecia jest
Izba
nu, Najwyższa
Oznacza to nadanie obu trybunatom drugiego z trybunałów. Projekt glo- sprawą społecznie . nabrzmiałą. Odo
nośny artykuł proJektu ustawy
Podkreślając si:
rangi konstytucyjnej.
brzmi :
Trybunał Stanu orzeka 0 odpo- Trybunale Stanu obe~nle
~on.stytunii;zbędność Trybunału
C)'.Jnego posłowie przypommali . doś- wiedzialności osób pełniących olo:P- „Tr,rbunał Stanu właściwy jest rówynadczenia ubiegłego okresu, w któ- §lone w ustawie najwyższe stano- niez w sprawach CZYf1,ÓW popełnic;iza naruszenie n!c.h . przed dniem weJścia w tycie
rym akty wykonawcze często odbie- wiska państwowe
-gały od treści ustaw, a praktyka _ Konstytucji i ustaw. Trybunał Sta- mmeJs~ej . ustawy, o ile w cz,asie
były .one zabromon_~
od zamierzeń. Pot rzeba utworzenia lnu może orzekać 0 odpowiedziai- popełmema
T~ybunału Stanu była równie oczy- ności karnej osób pociągniętych do po? gr~źbą kary••Tezi;li, czyn uprzi::
odpowiedzialności określonej w U3t. dnio . polegał na ~awmio?ym 11
wista.
Proponuje się dodanie w Konsty- 1 (tzn. jak w powyższym zdamu) szen~u. Konstytuc3i lub mn~j ust~
w wy, Tiybunał Stanu ogranicza się
popełnione
przestępstwa
tucji artykułu głoszącego, że Try- za
stwierdzania dokonanych naruKonstytucyjny orzeka o zgod- 1związku z zajmowany m s t anowis-,do
bunał
szeń prawa "
.
.
.
ś .
Z debaty. w komisji odnotowu•ein-,' k1em.
no c1 z Konstytuc1ą ustaw i
wybierany my tet kilka problemów podniesioTrybunał Stanu jest
nych aktów normatywnych nacze~ł
h
ól
h
tI
nych oraz centralnych organów pan- przez Sejm spoza jego grona
~~:::ec~~f:c~r; z~!f~~łr;0~;~
'l'rybunalo-1~lgre
Trybum1.ł~ na okres jego kadencji.
stwowych. Orzeczenia
niezgi;idności wi Stanu przewodniczy pierwszy tywnego odzwierciedlenia w tekśde
Konstytucyjnego . 0
ustaw 7: Konstytuc1.ą podlega1ą roz- prezes Sądu Najwyższego. Sędzio- obu powyższych projektów. Chodzipatrzemu. przez Se1m. Jak podkre- j wie , Trybunału Stanu są niezawiśli llo m in 0 to czy Komisja Odpo·
ślono bowiem w komisji, tryb~nał 1 podlegają jedynie ust awom. W łaś- wied~ial~ości konstytucyjnej któn
ł
b ć
· I b
ten jest formą sejmowej kontroli co 1ciwość, ustrój i postępowanie Tryl ~~a ~Isić ~ha:'a°k~~r ~~O:sji eJ~1:~
do zgodności z Konstytucją - nic !bunalu Stanu określa ustawa.
Padła
Projekt przewiduje także dodame lej, czy też n a dzwyczajnej.
.
zaś kontroli nad Sejmem..
N aczelny ·też propozycja określenia cenzusu
<?rzeczenie . Trybunału Konstytu- artykułu głoszącego, że
1
cy1i;ego o niezgodności z Konst_y- J Sąd AC:minisfracy j'ny or zeka w spra- wieku dla członków Trybunahl 81.a·
tucJą lub ustawami . i~nych '.'lklow Iwach skarg na decyzj e adminis tra- nu, co motywowano potrzebą posiaodponormatywnych są w1ązące. 1 ·rybu: cyjne w zakre sie i tr ybi e określo- dania przez nieb za równo
śro~ln J nym w u s tawie. Choć ta zmiana wiedniej wiedzy, jak i dłuższego
nał Konstytucyjny określa
me- nie wi ąże się bezpośre dnio z kon- doświadczenia oraz znajomo§ci reapotrzeb.ne dla usunięcia tej
obu liów politycznych. Zastanawiano i;ię,
stytucyjnym zapise m co do
zgodnosci.
ma
Członków Trybunału Konst ytucyj- I trybun ałów, komis ja u zn ała za ce- czy Trybunał Konstytucyjny
za- również badać zgodność z ustawą
nego wybiera Sejm PRL spośrod llowe wymienienie w u s t awie
umćw
że zasadniczą ratyfikowanych
się wied7.ą ' sadn icze j również NS A, j a ko
osób wyróżniających
(PAP)
i nosi on charakter szczególny i tym międzynarodowych.
prawniczą.

Pl1WOWARSKl1E

w ŁODZI
zatrudnią
zastępcę głównego
księgowego.
Wymagane wykształcenie wyższe
lub średnie, 'minimum 10-letni
staż pracy w dziale finansowoksięgowym, w tym 3-5 lat na
stanowisku , kierowniczym.
Warunki pracy i płacy do
omówienia na miejscu.
Informacji udziela dział ·służby
pracowniczej ZP w Łodzi, ul.
Orla 25, tel. 608-00, 643-09.
261-k

,NYS~

1981) l

POSZUKUJĘ

(lutv
TOWOS"
snrzedRm, Oferty

ceną ,.4076" Prasa, Piotr··

CZ 350"
Oferty
~przedam .
Pr!sa , P iotrkowska

„;JA WĘ

pilnie
4347"

96.

M-4 włas.no
ZAMIENIĘ
komfortowe, na
~clowe, ·

segment lub domek - w
rozliczeniu „Fiat 12flp". Tel.
4133-g
51-Sl-lS, po 1'7.

ROZRUSZNIK „Fiata 85n"
tel.
kuplę,
lub 1100
4161-1! M-3 centrum - zamienię
53-38-45.
na wlelopakojowe lub 2 x
4134-it
M-2. 871-59.
kompletne
SPRZEDAM
125p"'
„Fiata
nadwozie
własnościowe
11974), komplet błotników SPRZEDAM
Auto-service, Gładych, W<t- M-4 47 m (Teot!lów). OPrasa,
.,4189"
4058-1? ferty z ceną
dospadowa T.
Piotrkowska 96.
PRZEDNIA szybę do „ Za stawy 1180" - ~pr ze<l am KUPIĘ lub wydzier ż awię
Ofertv „45P9" Pra~a. Piotr- lokal pow. ~o m (jednri
pomleszczei1)
lub więcej
kowska 96.
dzielnica Bałuty - na cipracownię rzemieśln i
chą
sprzedam czą. Konieczne co. l slla
CZĘ8CI VW 4218-g Oferty „41722" Prasa, PiotrTel. 55-67-114.
kowska 96.
kuplę
ZDECYDOWANIE
na
lokalu
garat - okolice Lutom le~- POSZUKUJĘ
sklej - Czarkowskiego. tel punkt gastronomiczny. 04822-g ferty „4243" Prasa, P!«r51 -09-75,
kowska 96.
LOKALU
krawieck11,
Dą browie

Fel!ńsklego

na

prac-0wnię

najchętniej na
po szulrnję

8-153.

4384-g

M-S własn o-,
lokalu na zana 2 x M-3 włas nn- POSZUKU
śc!owe !ub spółdzielcze z kład rzem~lnlczy w okorozliczen iem. Łódi, Ozo-r- Ucach Łodzi. Oferty ,.4585"
kowska 11/15 m. 70. 4505-g Prasa, Plo~kowska 98,
ZAMIENIĘ
śclowe

/

.I

48~8 - ~

ZATRUDNIĘ uczenn ic ę
ren c istkę jako pomoc.

ldern!a,

Krawiecka 20.

ucznia,
ZATRUDNIĘ
czennicę ! rencistk ę
Cukiernia.
pomoc.
Wi<!cka 20.

I

Cu-

ujako
Kra -

or az praLITERNICZKĘ
cownice fizyczną zatrudni
zaraz Za kł a d Wyrobu Szyl:lów. Rzgów, Rudzka 18.

prac ę na pleba·
Oferty
((l'.ospodyh l).
„3882" Prasa, P iotrkowsi<:i
96.
PRZYJMĘ

n li

PRZYJMĘ

ch a łupn l

pr acę

cz11 - szy cie wykluczone.
Oferty „4591" Prasa, Piotrkowska 96.
poszukuje RETUSZERKA
pracy. Oferty „4336" PraPiotrkowska 96.
sa,
DOCHODZĄCĄ

pomoc do

18-ml es!ęcznego

dziec~a

poszukuje roddn a
p!!n!e
Za gajnlkowa 13
lekarska.
m. 29 (nowe blok!). 4370-g
roczne~o
OPIEICUNKĘ do
dziecka pr.yjme. Paszkow4472-~
ska, Sarnia 2-47.
EKSPEDIEN'TKĘ z aktualną książeczką zdrowia
trudnię zaraz. Wiadomoś~:

za-

rest.
10-111.

god:!:.
4436-g

„Rajdowa",

PRZYBŁĄKAŁ

brodacz

PRZEPROWADZKI - transgodz.
port, Tel. 56-01-13,
4013-g
15-19.
ATRAKCYJNE, nowo cze ~
przyję c ia
oszczędne
ne,
weselne . obsluii;a muzvczna.
„ Disco-Service".
Forn al4302 -g
sklej 46" m . 43.
o miejscu
postoju skradzionego grsn atow ego „ Fiata t26p", nr ·
rej . LDL 3409, wynagrod7ę,
ł377-g
tel. ~<"95 .
INFORMACJ,Ę

MASAŻ leczniczy' -

kowska
319-54.

7,

P!o t~-

Koc!emsltl,
38950-g

SEGMENTY pokojowe wystolars•t l.
zakład
konuje
Broniewskle!(o 62,
ł.ódt ,
4061 -g
Lange.
układa nie,
PARKIETY lakierowa cyk linowa n ie,
nie. 677-82, Wycech , 41178-g
CYKLl~OWANIE

lakierowan ie.
we,
wacz 53-48-37.

bez py ło

Grzv- .
3507-g

FORD-SERWIS, ul. K-0Je.jowa 31. A. Lisowski. T.
4~!!2 ~
Bucholc.

·'
Pro!zę pan6wł

-

ldztenntczekl

:s
e Wl.ASCICIELE SAMO 1zy - ma raczej swobodny
CHODOW w Szczecinie Jak stosunek do powierzanych
ognia boją się numerów jej przesyłek.
kol1czą
reJeatracyjnych,
e PRAWIE IJO MILIOcycb 11ę „tr„ynastką". Je ·
den & tak obdarowanych NÓW MAREK wyilata dy-metra we Frankprżn los tłumaczył atę, le rekcja
przez furcie nad Menem na zatrzy spowodowane
niego w-ypadkl drogowe są kup 27 nowych wagonów,
właśnie wynikiem posiada · jednak nie motna Ich urozstaw
nia feralnej liczby na ta tywać bo majq
bllcy rejestracyjnej. , Wla kó! o 30 cm szerszy
od
dze poszły mu na · rękę rozstawu torów . U nas taI od pewnego czasu Jego ici lcuptec zostalby chyba
w6z ma jut Inną Tejestra- Z!inczowany.
o dziwo, od zmiany
eję.
kienumeru, przesądny
rowca jeździ bez najmniejszej kolizji,

o tvm

••SUIGI
at• ,..

afatUOUIOlllf ł
łw1'cl
tlc1•. Wld:rqo oo
27-tetnla Linde Andfl'SOll
wyrwała czele z l'qlc lcago
sjel'a 4- natychmtaat
Zanim jq areszpotlcnęta
towano , dowodu wtny 1uł
Zdqtyla nawet
nłe byto.
lcqselc
naplerowy
popiel
Rzktankq wody.
• ZUPEŁNIE JAK NA
DZIKIM ZACHODZIE za.
kniiczyła się partia pokera
w Jednym • mieszkań na
w
osiedlu Praga Południe
Warszawie . 45-letni Marian
M„ któremu nd dlutszego
czasu nie szła karta, zdee CZEK NA /S.900 DO- nerwowany niepowodzenia·
LARÓW chclala zrealizować ml w pewnej chwili wy.
jednego z ban- jąl nóż I śmiertelnie ugokli entka
ków w Chlcag9. Urzędnik dz!I nim w serce SO-letnie··
spostrzegl, te czek zostal go Tadeusza K, ·

a02NOSCI
• a02NB
malazla woJ1kowa grupa
operacyjna w prywatnym
saratu kierownika sklepu
w Korfantowie (woJ. opol ·
1kle), Było łam m.In. UO
butelek splrytu1u t w6dkl
oraz 237 iegark6w. Prze
maga:i;yn
takh
szukano
sklepu, gdzie zapobiegliwy
pan kierownik zgromaddl
400 litrów benzyny, spory
zapas kakao, a nawet ta
kle rarytasy, jak Imbryki
elektryczne I wiele kłęb
ków nnura do snopowlą ·
zalek.

PIĄTEK,

PROGRAM Il
19.00 Wiadomości (Ł). 19.30 Dziennik . 20 .15 Sonda . 20.45 Ofensywa
wyzwolenia „Potwietrznym szlakiem", 21.25 Melodia f.ilmu polskiego • •Ma gazyn wspornnleń" ,

e W BIAŁY DZIER skradziono I koncertowe fortepiany ze szkol 1 muzycznej
111 Monachtum Ztodz!eje, l\le
mogqc sami żnleść Ich ze
schodów t zatadować na
poprosm
etę tar ów kę
Wyo pomoc studentów
ttumaczytl Im, te zablerajq Instrumenty do napra-

SOBOTA, 6 MARCA
PROGRAM I
7.00 TTR ·- Uprawa roślin. 7.30 TTR - 1ylechan'lzacja rolnict wa .
8.00 Wiedza naszą sza nsą. 8.55 Progr am dnia. 9.00 Dla młodych
widzów: „Sobótka " 10 30 Dziennik . 14.20 Polacy w rewolucji ame15.20 ,Costa " - mm Stan isła wa
rykańskiej, 14.50 Estrada folkloru
15.50 Ofensywa wyzwolenia „Dziewczę ta
Szwarc-Bronikowskiego
z tamtych lat" . 16.20 Dziennik 16.40 Ka lejdoskop - Kino „ Oko" .
17.30 Program publi'cystyczny . 17.50 „Stawka większa ni:!: życ ie "
- od c. 14 pt. „Edyta" 18.50 Dobr anoc . 19.00 Halowe m ist rzostwa
Europy w I.a . 19.30 Dziennik 20 .15 , . Na j d łuż sza . woj na nowoczes nej
Europy'' - odc 5 pt. „Filolog I gwoźd zie" . 21.25 Halowe mistrzostwa Europy w I.a . 22.05 ,O tpbie I dla cie b ie" - pr ogra m
rozrywkowy, 22.35 ..Dziennik. 23.05 Kino nocne „ Droga do Saliny"
bra~r~~cuski dramat sensacyjno-obycza jowy . 0.30 Melodia na do-

wił.

Saat•1•J JeJ
1łutbowych

te ci

rad
nawet,

Ił•

nie

w

W ULICZNYM KOSZU
I
NA SMIECI pewna warszawianka znalazła 85 11·
stów, .zaadresowanych do
mieszkańców Piastowa. Jeoneknńcu dotarły
śtl w
zodo tych, do kt-Orycb
nalety
stały skierowane spostrzeto zawdzięczaf
kt6ra
gawczo§cl kobiety,
znaczslę
ialnteresowała
kami na kopertach l przy
okazji dokonała nies~dzle
wanego odkrycia, źe poczta - eo wszakże wychodzi
aa Jaw nie po raz pierw-

1prawach

gdybyś sądził,
przydadzą I
. ·~

.

Nie, nie nona Liza, Interesuje mnie tylko tw6j tajemniczy

-

PROGRAM l i
8.30 NURT. 19.00 Wiadomości (Ł). · 19.30 Dziennik . . 20.!5 Spot k a nie "'
z kompozytorem - MareJ;t. Se;';"en. 21.00 Kwadra ns z zespołem
„Nov i Singers". 21.15 „Bell1s1ma .

u~mlech.

'l.......................................„ .............................................................„,,...~~------------...,;r...,~~~

NIEDZIELA, T, MARCA
PROGRAM I
Uprawa roślin.
Hodowla zwierząt. 7.30 TTR 7.00 TTR 8.00 Nowoczesność w domu i zagrodzie. 8.20 Tydzień - magazyn
rolniczy. 9.00 Dla młodych .widzów: Teleranek. 10.25 Program dnia.
„Es pana 82".
10.30 Przed ,piłkarskimi m istrzostwami świa ta 11.10 w Starym Kinie - Józef Lejtes. 12.\0 Dziennik 1 .magazyn
rolnej. 13.30
red.
program
rozum"
„Swiat''. 12.55 „Na chłopski
Teatr dla dzieci: „Karolina po drugieJ stronie lustra'"· 14.00 ,Romans biurowy" (1) pt.: „Zaniedbana kobieta w ś rednim wieku"
- _komedia prod. ZSRR. 15.26., Losowanie Duzego Lotka. 15.40 „Od
arii do piosenk1. 16.25 „ Czyż nie są wa1te ofiary złota" - r epor~aż . filmowy z uroczystości w Katedrze PłoĆkiej. 16.50 Jutro
pom e d zrnłek - magazyn rodzinny. 17.30 „Panie I panowie w komedia ch A. Fredry" - jakie są kobiety. 18.15 Sprawozda wczy
ma gazyn sportowy 19.00 Wieczoryn k afi 19.30 Dziennik. 20.15 „K róalowe mistrzostwa Eu ropy
lowa Bon a " - 9 odc. serialu. 21.20
w I.a . 22.20 Sportowa ńl edziela . 22 40 „Gdzie szuka ć szczęś eia" f t!m rozrywkowy z udziałem Anny Chodakowskiej i Wi ee! ~wa
Gcł asa. 23.05 Wiersz na dobranoc.

REDAGUJE J ERZY K.AŁUŻiKA - - 1

Wirówka
A - Jt6w kopany w czasie oblę
tenla, utno:!:l!wia:fący wojskom zblltenle się do obiektu bronionego
przez wroga
JS - .Jeden s wielu w Wyścigu Pokoju
' C - Posladłotó brytyjska na Piw.·
Arabskim (Zał. Adeńska)
D - Bóg staro:!:ytnycb Teb w mltolo11lf egipskiej
B - Gł6wny mant na taglowcu
'J' - Cztery mendle
G - Wa11a opakowania k>war11
,
H - Imię Asnyka
I - Grupa osób wzajemnie Ilię po-

PONIEDZIAŁEK,

PROGRAM Il
17.33 L ir yka kontra statystyk a . 17.40 „Czte ry kobiet y - Waleria
Emilla , Maria , Stani sława ... 18.10 L iryka k ontra statyst yk a. 18.2Ó
Jeszcze jedna n am współczesna - pro gram film o wy. 13,30 L iryka
k ontra stat y ~t yk a 18.40 „7 kobiet w róż ny m wieku " - filil\, dok um entalny prod . polskiej. 19.00 Wiadomości (l.). 19.30 Dziennik •
20.15 Liryka kontra statystyka. 20 .30 „ Tylko dla kobiet" - mo ntaż
piosenek w męskim wykonaniu. 20.50 „Jeszcze j eden sp a sób" - kom edi a filmowa prod. CSRS. 21.25 Niespodzlanifa St u d ia 2 - żar
f <'~ ""'Y f elieton filmowy, 21.30 Na koniec dn!A - m elodie 1 p i o-

Schillera z plo1enkaml

Był

Imię

8 MARCA

PROGRAM I
10.00 Dziennik. 15.25 NURT, 16.00 Dla młodych widzów: „Br a ct wo
tropi ciell", „Zwierżyniec" oraz film z serii ,,Lassie" . 17.00 Dziennik,
17.35 W~pomnienle o Eugeniuszu Bodo. 18.15 Rolnicze rozmowy.
18.30 „Już kocham clę tyle lat" - program poetycki. 18,50 Dobranoc. 19.05 „Przed l po tournee" - Paulos Raptls. 19.30 Dziennik .
20.20 Te~tr Telewizji - Edmond Rostand „ Cy rano de Bergerac " .
22.15 W~zyty rodzinne - H. Rosnerowa. 22.35 Dziennik. 23.05 Me, !odia na dobranoc.

pierających

.1 K -

5 MARCA

PROGRAM I
7.00 TR'l'-RTS! - Fizyka. 7.30 TTR-Jl,TSS - Mechanizacja rolniCtwa. 9.00 Dla najmłodszych kl. III „ W fabry ce" . 10.00 Dziennik.
11.00 Dla najmłodszych kl I-II „Nasze mamy" . 11.55 Geografia
kl. VI. 15.10 Redakcja szkolna zapowiada. 15.25 NURT 16.00 Dla
magazyn harcerski. Dla przedszko,Krąg" młodych widzów:
laków „Piątek z Pankracym" 1'1.00 Dziennik 17.30 Kwadra ns
z zespołem „Novi Singers". 17.45 Rolnicze rozmowY. 18.00 „CzaTne
ehmury" - odc. 5 pt. , Czarna sakwa" 18.50 Dobranoc. 19.00- Kino
. debiutów ,1Antykwariat 1'. 19.30 Dziennik. 20.15 Monitor r zą d o wy.
20.45 „Szpital na peryferiach" - odc. 6 pt. „ Porw anie". 21.45
Spotkanie z kompozytorem - Marki em Sl!wenem. 22.3-0 Dziennik .
23.00 Melodia na dobranoc,

męslde

. X. - Przyrząd do nadawania 1tat.
kowl t111danego klerunku ruchu
:&. - .Jeden se zmydów człowieka ~
M - Tkanina bawełniana podobna
do baty1tu
N - Drugi 1 cnerech kolejnych
wybieralnych następców Mahometa

lenkł.

(581~44)

·o -

Płynny

wątroby

P -

dorsza

tłuszcz

Przełożony

uzyskiwany z

większego

'1:J..i'OL, n 'iVCCOJhfts t\):ć\:.~ n R»OJ~

klaszto-

I n eser pl tn y 2. Patronat, piecza
I. .Jedna tysięczna mll!metra 4. Rozwiekla. n udna mowa 5. Odpadkowa,
skrajn a deska okrąglaka 6. Autor
podboju świata przez Japonię, gen-:!rał (1863-1929).

a rał
•
ag1czny

ru
R - Forma szału pojawiającego się
w gorącym klimacie
Byk czczony w starot. Egipcie
S
A przede Wlzyatkłm przynld Jej
T - Na glowłe przeżuwaczy l nonie tylko w
ezasem kwiaty sorożców
"Dniu Kobiet" I•••
Oprac, .TK

1'

-"3 1-Ą 1i c---

I

2J

Rozwiązanie

„Rozkoszy" nr 252

KWADRAT MAGICZNY; Batat, afel}I!, teatr, Artek, tarka
KONIKOWKA; Trwalsze co zapracowśne nlźl! to co darowane ,
.
OBLICZ: 4 4 - 1 3 ; 2 1 5 - 11
ZADANIE, MATEMATYCZNE: 8 + 36 - 45, 3 X 12 = 36, 12 - 3 - 9.
r.{AGRODY KSIĄŻKOWE WYLOSOWALI:
Katarzyna Mencel, Łódź, ul. Un iejowska 18/18, Seweryn Czech, Pabianice, ul. Buczka 2/Sa, Agnieszka Staniaszek, Łódź, ul. Wysoka 38,
Łaznowska Wola łO, Jarosław SwieFlorczyk, Rokiciny
Małgorzata
l'fagl!'ody są do odbioru w sekreta
c„ewskl, Pabianice, ul. żytnia 3/S.
(jk)
·
rlacle naszej redakcji.
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Na Ulicach Bayamo we wschodn i ej części Kuby ' do dzi ś spotyka się
takle staroświeckie dorożki BIUŻące do popołudniowych przejażdżek po

~

mieście •••

.;.

VCAF -

\

Kto chce niech wierzy
llAilAM (21. :t. - n. ł,)I Jeatel
przez cały zmęczony Intensywnym
trybem
jednoczesnle
źycla, Pomyśl o odpoczyi;\ku, aby
·, ·
telewlz()r I
na tygodnie
zachowa6 energię
kiedy będzie szczególnie potrzeb·
na. Spotkanie w gronie przyja.
'YY·
cl6ł uprzyjemni Cl chwile
tcbnlenla.

Nle pytaj "co
.,.

Ją~ ostate!l2ne decyzje. Powścią
ghwość I rozsądek nigdy niko-

robłłd

włączając

dzień?" .

'

mu

K_OZIOROŻEC (22. lZ, - ZO. 1.):
Dosi! już nazrażałeś sobie ludzi
' swym nie przemyślanym postępo 
waniem. Opamiętaj się, bo zo
staniesz sam z kłopotami . I pro.
blemami, kt6rych nie da się roz.
wiązać\ w pojedynkę.

(22. 5. - 21. 6.)1
BLIZNIĘT A
Ni- będzie to tydzi eń szczególnie
Clę
atrakr.yjny . Niemniej ezeka
k!lka Interesujących spotkaft, od
którycb uzależnisz dalsze swe po·
stępowanie. W pracy drobne przy.
bez większego znaczenia
'krośct,
dla przyszłości.

Nte- m6w
nawet,

dio

Kt4łj

w

trwałą

fy.

kt6rą

„mamuału"

ld7 macie czworo

Skąd

-

przyjaźń.

LEW (!3, T. - 22. 8.): Tydzlel'I
ale
nie oszczędzi Cl kłopot6w,
Twoja energia I wrodzony spryt ,
dzieci! pozwolą ominą(! niebezpieczne ra-

WODNIK (21. t. - . 20. 2.): Zaswemu doświadczeniu. To
l dobrze, ale rozwat też propozy.
cje pr zyjaciół. Łatwiej Cl będzie
wybrae najwłaściwszą drogę.

ufałeś

RAK (ll. 8, - ZZ. T.): O!ywlo·
ne tycie towarzyskie. Spotkasz
osobę, która Clę zainteresuje. Po·
staraj się, by znajomoś6 przero·
się

zaszkodziły.

STRZELEC (23, 11. - 21. 12.):
Sporo nowych obowiązków. Dla.'
tego zajmij się organizaćją pra
cy . Por zue improwizację ,i bała
ganiarstwo. W połowie tygodnia
/
ważna wiadomość .

BYK (Il. '· - 11. 5.): Musisz
skórygowaf swe plany, zwłaszcza,
te powinieneś skupił: swą uwagę
na jednej, bardzo Wl).żnej spra·
wie. Od jej pomyślnego załatwle ·
nla 7.aleźef będzie bardzo wiele.

dzlła

nie

~

Przyg_ołnj

na

się

dniach

do

one

wiedzą,

podr6ży,

odbędziesz.

PANNA (Il. I. - ft. 9,): Nikt
nie rozwląie u Ciebie probie·
1
mów, które narosły głównie
Trzeba dokona6
Twojej winy.
Sprawy dolłanowczeiro clęeta.
mowe ulo:!:ą się pomyślnie. Znl\•
kl przyjazne: Baran l Strzelec.

.te Ja jestem

ęaranT

*AGĄ

(13, I. - IS. 10,): Cze1pore wydatki. Pod ko·
tygodnia trochę kłopotów
związanych z postępowaniem Ba·
rana. Wybrniesz z trudnej sytuacji zachowując łakt I rozwagę.

kają

Clił

RYBY (21, Z, - 20. 3.): Wszy·
11.tkle sprawy zmierzają ku po .
myślnemu finałowi. Wykat odroSkoncentruj
cierpliwości.
binę
na najwatJednak swą uwagę
nleJszym problemie. Od jego za
łatwienla zależą da!sze efekty,

niec:

SKORPION (!4. to. - U. 11.):
Jut kowalem swego azczę.
gcl a. Pamiętaj o , tym podejmu.

Każdy

Prense

Latłna

ntomatyczny

ze•

Wynoszenie książek z bibliotek
problemem na całym świecie. W Anglii w ostat nich
latach ten sposób „kolekcjonowania" książek przybrał nie notowane dawniej rozmiary i przyprawiał
Q ból głowy wszys tkich właścicie
li i pracowników bibliot ek,
Jak podał ukazuj ący się w Lonpolityczno-lit~
dyni e mies ięcznik
racki „Encounter", jedna z firm
brytyjskich opat e n t owała wynalados konale
zdaje.
który
zek,
Otóż w okładkę każdej
eg'."a!ll~n.
ks1ązk1 wprasowuje się cieniutką,
płytkę ze specjalnego stopu, .'.'l'atomiast w drzwiach wyjściowyc.łl
biblioteki zainstalowano specjalne
oraz głoś nik z 'nagraną,
czujniki
,
taśmą.
. W moi;iencie, gdy ktoś próbuje
w
książkę,
mele~almi: wynieść
d r z w iach 1 na sali rozlega się donośny głos: „Złodziej, trzymać go.
Oddaj książkę". Wystarczyło jeszzabezpieczyć okna siatką by
cze
książek do
wyrzucaniu
za~obiec
stoJących .na ulicy w sp61ilików by
kradzież druków spadła do niini-

i czytelni jest

mum.

I
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