Obrady
Prezydium
RK PRON

om6wlło takf:e kierunki I zasady wsp6łpracy z Ogólll01'0lsklm Komitetem Pokoju oraz
orojekt ~ł6wnych klerunk6w ddałanla PRON w 1984 r.
(PAP)

~AKoŃczENtE PosIEnzENIA Kc AL-FATAH

I

W Warszawie odbyło 11, 5 bm.
plenarne posiedzenie Koml1jl &.on
1resowej Z.5L. Głównvm tematem
obrad, którym przewodniczył preJ:H Nit ZSL Roman Malinowski
było omówienie kierunków uniar>
1 uzupełnień projektów dokumen
t6w przygotowywa nvch ne IX Kon
gres Stronnictwa. zapowledLiany
na marzec br. - " oparciu o dorobek dyskusji zwłaszcza D• wojewódzkich zjazdach ZSL, które za.
koń'czyły się przed kilkoma tyeod·
aiami.
Podstawowe myłll zawarte w
Wtrojektach:
deklaracji
Ideowej
programu ł statutu ZSL 1potka
ły sł~ 1twłerd7ono 1 pow
11echn1t akceptacja członkhw stron
ałetwa,
atanowla takf:e htotny
eaynnłk kon,ollrlacl' szeregów l-'L

Id

•I•

Ił bm. odbyło
1potkante gen. armlł WoJclecha Jaruzelsldego, prezesa Rady Ministrów PRL 1 kard: Józefem
Glempem, prymasem Polski.

Rozmówcy, oc:enlają,c najwainlejsz e wydarzenia minionego roku, dali wyrari: zadowoleniu z pomyślnego dla Polski
przebiegu drugiej wizyty papieża Jana Pawła II w naszym kraju.

W Tunisie

zakończył

kilkudnio-

we obrady Komitet Centralny Pa·

lestyńskiej

Organizacji Wyzwoleń
czej Al-Fatah. Toczyły się
one
pod przewodnictw em Jasera Arafata.
Uczestnicy
narady
odrzucili
bliskowschodni plan Ronalda Rea·
gana oraz projekt o tzw. autonomii palestvńsklej,
wysunięty
n•
podstawie separatystyczn ych ukła.·
dów z Camp David. Projekt ten
Al-Fatah ocenia jako maskowanie
'lneksji zachodniego brzegu Jorda·
n u I stref;v Gazy przex Izrael.
Jak informuje Agencja Reutera,
na wtorkowym posiedzeniu w Tunisie najwyżs:i:ej rady
wojskowej
OWP pawzlęto decyzję o usunięciu
z organizacji pięciu oflcer6w, kt6rzy r>oparll ruch dysydencki
w
Al-Fatah. Wśr6d usuniętych znajduje sle gł6wny oponent
Jasera
Arafata. Abu Musu.

międzynarodowych.

Agresja RPA na

Angolę

zeństwa ONZ ·

Na prośbę rządu angolskiego Rada Bezpieczeństwa ONZ przy~iąpiła
w
środę do omawiania
sprawy
agresji zbrojnej RPA na Angolę.
Otwierając obrady
przedstawi·
ciel
Angolskiej Republik!
Lu·
dowej, Alislo Flguelredo podkreślił
że wojska
południowoatryka fiskie
prowadzą obecnie ofensywę przeciwko Angoli nr ~kalę dotychczas
nie notowaną. Figueiredo oskarżył
rei.im RPA o pr6bę deoitebili7.acji
władzy ludowej w Angoli I tworzenie na terytorium okupowanym
reżimu marionetkowe go.
Grupa państw nlezaanga!owa nych
przedłożyła na posiedzeniu
Rady
Bezpieczeństwa projekt
rezolucji

o_'.u .nent potępia reżim rasistowski za bombardowan ie terytorium
Angoli, stwierdzając. te nieustanne
akty agresji RPA przeciwko Angoli są dokonywane z premedytacją.
Do ataków na ARL reżim pc,łu
dniowuafrykaf iski korzysta z ter ytorium Namibii.
Zabierając głos w debacie przedstawiciel RPA w ONZ, Kurt von
Schlrndlng podkreślił, ie zawieszenie broni mo~e nastąpi~
jedynie
na warunkach stawianych
przez
rząd RPA.

.Jak wiadomo RPA stawia warunek, aby z Angoli wycofały się
ardomagającej się
bezwarun~owego Internacjonali styczne oddziały
I bm.. w Ministerstwie Kultury I Sztuki odbyło się tradycyjne s!)otkawycofania
wojsk
południowo mil kubańskiej, przebywające tam llłe noworoczne tw6rc6w I dzlabczy kultury z ministrem
tego resortu
prośb~ rządu angol- Kazimierzem Zygulsklm. N/z: podczas spotkania.
afrykańskich 1 terytorium angol· legalnie na
skiego.
sklego I wprowadzenia
CAF
Marluss
l!lzyperko
- tetefote
sankcji
przeciwko RPA jeśli Pretoria nie
dostosuje się do tego żądania.
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Zamknięcie zakł

I

dów
samochodowych .,Talbot"

Df'rekcja koncernu 1amocbodowego Peugeót-"Talbo l-Citroen Postanowiła w czwartek rano zamkną~ czasowo zakłady w Polny pod
Dała I stycznia 118ł rot• Jeał watna nie tylko w hlstorU
Paryf:em, gdzie produkowane były
.lełnego ł7łuh1 1azeły, ale równleł w historii całej łódzkld
Hmochody
marki Talbot. Od trzech
prasy. Tego bowiem łnla, dokłałnle lot lal temu. ukazał 1lę
dni na terenie tych zakład6w trwapo raz pierwszy .,Dziennik ł.ółzld". Zanim jednak przejrzy.
ły starcia miedzy strajkującymi romy pożółkłe słronlee plerw11y11h numerów, kilka zdań e tym,
'botnlkaml a tymi, którzy rotowl
w Jakich warunkach przyszło ll'azecle ajrze6 łwłatło dzienne.
hvll nrzYStlłPł~ do pracy. Co !lajPocsittkl łódzklł'.f prasy stęraJą lat 1zełćdzleslątycb XIX włt'·
rnnlel SS osób zoatało rannych.
ta. Zaczęło ukazywa6 tlę wtedy dwujęzyczne pismo „Lodzer
PrzypamnUmy , te przed kilku
Anselger - Łódzkie Ogłoszł'n!a", które późnll'j zmieniło nazdniami rząd wydał zgodę na zwolwę na „Lodzer Zeitung Gazeta Łódzka". Były w nim
nienie z pracy 190S pracownlk6w
przede wszystkim orłos11enła, a takle artykuły o tematyce
tych układów . Przeciwko zapowieprzemysłowej I polltyesnej, przedrukowyw ane s prasy wardzianym
zwolnieniom zaprotestowa'łzawskłej. W 1811] roka powstało drnrłe codzienne pismo nie·
ła
ezdć załogi mleckle - „Lodzer l'a!l"cbłałt". Wtedy właśnie grupa łntell
fł6wnle robot·
nicy cudzoziemscy zatrudnieni 1>tzY
ęencjl łódzkiej Ila czele s adwokatem HENRYKIEM ELZENtaśmach montatowych.
8ERGTEM podJeła usilne starania, aby .•tworzy6 w f..odzl eał
kowlcle pol!ltą pzetę. Po wiei• zabiegach (władze carskie aź
Starcla między ltrajkuj4cymł, a
11lęcłokrotnle odmawiały wyrażenia •rody) ło1Zło Jełnak c'l11
przeciwnikam i 1trajku (1tanowią
wyłania płerwsse10 anmeru ,.DŁ".
cymł zresztl\ zdecydowanlł włęk1zość
załogi)
trwały
jeszcze w
CDalmsy el ł na Itr. I)
czwartek
rano. W
godzinach
r>ołudnłowyeh do sakładów w Poł1-Jl!iW,i8t a•H F f FFI FllW !;[Ef I P 7R••HF I fflaUBI sy
przybyła r><>Ucja. która rozdzłe-

a

li u

Premier I prymas wyrazili zanlepokoj~nle eskalacją zbrojeń. Obaj rozmówcy byh zgodni, że Polska jako kraj wyjątkowo doświadczony przez II wojnę twiatową ma szcz.egóine powody zabiega~ o uratowanie pokoju światowego,
dp czego może przyczynić 1lę dalsty rozwój
kontaktó\v
między wladza..'lli PRL a Stolicą Apostolski\.
(PAP)

!

Rady Bezpie

• • •

W toku 1potkanla omówiono niektóre l•totne problemy 1
zakresu stosunków państwo-Kościół I wymieniono poglą
dy na sytuację w kraju w kontekście aktualnych na.pięć

„
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Spotkanie premiera
z prymasem Polski

laJstarsza 1-ata Łodzi

aaz:•.m •a

Posiedzenie
Komisji 90
on gr O\ftJej
ZSL

ar 5 (10493)

l.óDZKI

••·Prezydium

!rodowy nalot lotnictwa tzrael1k!ego na libańskie miasto Baalbek okazał się '!:brudni„zy w ~kut ·
kach Co najmnle1 100 osób ••onio
do ~mierć, a ponad
400 wstało
rannveh. Przypuszcza się. ie iiczba
ofiar Jest większa . ponieważ ekipy
ratunkowe nadal orzeszukują zwa·
liska zbm•zonych na skutek bom·
bardowanla domów
Obiektem nalotu były
dzielnice
mieszkaniowe oraz obóz
uchodź
c6w palestvńskleb Władze lzrael
1kłe kłamliwie twierdzą. te naloł
był prowadzony na pozycje
pa·
lf!styńsklego
ugrupowania
Abu
Mussy Wśród znlszczonvch obiektów cywilnych maldują dę mecz:et
I nkoła dla dzieci 'Oalest.ynskkh
zało:f:ona przez: ONZ.
Samolc:ty af!'Mora '!bombardowały teł. bazar
miejski, uśmlercaht' w!E>le znaJdu·
jących się tam
os6b. Zburzony
został kompleks
budynk6w, two·
rzacych ośrodPk kulturv !IZyłcldeJ
Atak trwał około fod7lny.
Samo1otv łzra"l~kle nolawlałv się nad
miastem dwukrotnie siejąc śmler~

19M rok•

ENNllC

W War1zawle zebrało •I' wcaoraj Prezydium Rady Kraj<Jwej
PRON Głł-wnym tematem dysku
•SI była analiza przehłegu dotvch·
czasowej konsultacji załof:efl do
projektu ordvnacll wyborczej prowadzonej w ramat'h PRON. Stwierdzono m. In .• te d:vs'kusja obj11;ła
'DOWneehnle ogniwa ruchu oraz
będ1tce w nim organizacje społec1-

f

I

Cena
5 zł

ł.óD!

słycznla

pl\tek, I
Roll XL

ll!lt\ll!dililM!llłdlMl~S::Sfl!~;:aa

[

I

• Rl

Ri! • I ! i a

llła walczące ze aob4 1rupy ro-

W I tlnłu rok• llolce wzeo 1odz. T.łł, zajdzie zai e
godz. 15.39.

W Hawanie odbyła Ił• T mię
dzynarodowa narada 1rupy roboczej krajów 1ocjallstyezny ch ds.
konserwacji
zabytków
hlstorll,
·kultury i muzealiów. W posied:i.eniu udział wzięli przedstawiciel e
Bułgarii,
Czechosłowacji,
Kub)',
NRD, Polski I ZSRR.

Kacper, Melchior, Baltazar„
Norman

botników.

W czasie obrad omawiano zagadnienia konserwatorsk ie w krajach
socjalistycznyc hW ezęlcl or1antzacyjne ! na 1tanowi1ko
1ekretan:a ceneralnego
organizacji .wybrano na Iata 19M1988 ponownie 1>rzedstawłcłela PRL,
dr Int. Tadeusza Polaka.

•
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„ Więcej imp row iza cji
niż org ani zac ji..."
.„

z Kazimierzem Rudzkim

Kazimierz

Rudzki
)est mistrzem
mlanowym

w Przędzalni
I

Czesankowe)

rr•"

-~- Dobr„ te, _,

ll'UP

Im.
Gwardii
Ludowe)

,.Polmerlno"

fteT

.

- Dobrze, bo my naprawd4t b~ aajbllte! ludll
mamy tef: najwłf:kazy wpływ na nich. Ale chelellbvśmy b„ nie było takiej sytuacji, le ras Ił•
nu 1>rzecenla, raz nie widzi Chcemy by6 traktowani w miarę r6wno I tak, jak Ila to usługujemy.
Wiele tef: zależy od przedsiębiorstwa l jego kierownictwa W jednych młstn zawue miał włd
clw1t 1>ozycfę, w Innych nie doceniano 10 ł w dalszym cla(U się nie docenta.
Czy ebodzl ta o pleni!łhe, • saroblllT
- O nie r6wnlet. bo przecieł jeśli chcemy. teby mistrzem! IOltawall rzeeznrlAcle najlepsi (a 11mo słowo .,mistrz" powinno jut 01nacza~ bardzo
dob" w nrolm fachu). to mus:q oni ml~ do tqo
dopln" r6wnlef: nnanaowy. A bywało tak, te zarabiali oni tyle umo albo mniej alt ludzie z Ich
- Alt' obeenlł' ehronl was prseelel sehwała 1
rradnla 1982 roku wprowadzająca łnr. wsorcowy
1tatn1 mistrza.
- Tak. Wprawdzie nie jest ona dla pr1ed1ię
blorstw obligatoryjna. ale stanowi waf:nit w1kaz6wkę. W wielu fabrTk•ch w oparciu o nłlł podjęto
r6żne działania 111>. ocenę kadry młatrzowsklej, 1tałe spotkania I narady kierownictwa 1 mistrzami·
Itp. U au w pełni zrealizowano tri upll, kt6ry
stwierdza, te młatrr powinien zarabła6 około ZO
.!o !O 1>roe. wlcceJ nłł w7110ll przech1tna klerowanero praeze6 ...pohl.

-T. wu •łJ'lfalleJo•llJeT
- Właklwle łak. Jelł tylłlo Jedno ale.

zaehotłnlch.

CUnienle o goth. 11 wynosiło
998,5 hPa (747,5 mm).

llN -

Młltn,

ll'Upłe eporlł c~ młodycłl praeowalk6w, esy ta takich, kt6rs:r dopiero ••• •llł·
od•P1e nit.lu urobki. A pneelet w71łlku w

ld61'J' ma "

" łnln łzlsle.tszym dla ł.odzl
przewiduje następującą pogodę:
zaehm•rzenle
amlarkowan~
wsrutaJl!ee ło łutego • opa·
łem 4euez„ Temp. mab. w
ł:deł elL I n. Wiatr umiarkowany okresami 4oi6 ~llny • klcrunt6w połndnlowo-zachoclnleh l

Zm. P. w,....ld.

I ,rąw6łe6w
palłowes•

V

- Onłntowa urała mbłnłw Hrpałuwaaa 1
hdeJabw7 wleepremlera Z. lulaJły w t1lUI
wlołła, le w łalnym chłr• Jeatełele
e Ili•
naJlepazym •mopoezsel„
- Byłem na tej naradzie I rnca)'Wlłełe rol1D181te padały tam «ł01y. W 0161e mlatn6w ucqto
uuwata~ dopiero w 1978 r. Ale ciule j..t to zainteresowanie akcyjne I kamJ?pnłjne, od przypadku
do priypadku. Raz nu się f:iłeścł ł \)Oklepuje, zapewnia, ie od 11&1 wiele zalety, nazywa oflceramt
produkcji, prasa rozpisuje sle na ąu1 temat. To
znowu długo, długo elna. I zupełnie o nu ei• zapomina.
- A ldea1 paml•ła 111, • wu .....,6lal•T
- Wtedy fdy jest trudno. Np. w ll'UdniU 19112
rollu w kryzyaowef aytuacJl ta swr6coae aa na

nło

*'

prac• włotył wlcceJ.
Ale były l na naradzie • włeepremlera SzałaJdy
takie 1łosy, które pozoatawlły u mnie nł•mak.
Owszem, płenłitdze llł wałne I trzeba domaga~
.1łę, by6my byli u IWlł prac• odpowiednio opłacani.
Ale niektórzy mistrzowie prseaadzall " t4danlach.
Ar111mentowaU, le praca j•ł tak nerwowL traci
Ił• duto zdrowia. wite róf:nlce płacy ml~y praeowntkamł, kt6ny ._ " Ich 1rupl1 a zarobkami
mlałru powinny by4 wyt:aze nlf: 30 proc. Z
\7Jft
Ił• nie qadzam. ltobłety z mojej grupy teł berdao
eł-*ko 1>racuJ•. dobieraj" dodatkowe mu1yny, gdy
brakuje ludzi, nieraz przychochlł w wolne 10boty.
Trzeba włdzłe4 nie tylko włamy wyalłek. ale l
Innych.
- Mistrzowie łomagll się, aby podnłeł6 łeb ran·
rę, 1tatua, autorytet. Tylko ezy jest możliwe zro·
hienie tero ołg6rnle np. droglł jakichś nakazów ••
strony centrum, ezy podobnych działań?
- Centrum czy też samo przedsiębiorstwo po·
winno stworzve mistrzowi warunki do budowania
tego autorytetu. A więc odpowiednia pozycje w
zakładzie, Informowanie o 1prawaeb ważnych . Pozostawienie 1amodzlelnoścl w organizowaniu pracy
na oddziale. wpłvw na decyzje np. 1>remłowanla
pracownlk6w ltt>. Rent~ mlstn musi zrobić 1am,
1Woj• l)Oltawlł. Jełll chcl' młe~ autorytet pqwinlen
uczciwie dzłelłi' przędzę, być życzliwym dla ludzi
ale wymarafacTJD I kon1ekwentny m. Nie pobła
f:a~. nie tolerowa~ złej pracy. Wszystkich traktował! fednakowo. ludzie to wzybko zauważa I ocenia. Mistrz sam musi być wzorem pracowitości
Wreszcie powinien znal! 1W6j park maszynowy, by
to on uczył pracownika, a nie pracownik jego.
Ale jak 11• czegoś nie wie. to lepiej poradzić się
pracownika z długoletnim stażem, umie~ przyzna~ się do tego, te ełę nie wie, 1korzy1tać z
eudzej wiedzy. To nie przyniesie nikomu ujmy.
- Nanella l!ę, le mtałn nie 1aJmaje li~ tym
19)'111 powinien włdolwlł or1anlncJl\ produkcji,
ale leał nłowleklem 4o W1zysłldep_
CDmą el41 na m. •

jełea

peW1łallla lbłe•

lift - Za I. DeltreTdlf, Aloler eseald. łw6rca elawliał71d
llłl 11r. Oil. Bełew, peeła
bułranld

1891 - W llrallewle ełb1I li•
•Jaza sw. HW. GaUe.11.

Człowiek własną pracą

1ilklem do wszystkiego
moie.

I wydojść

t't-1 ;.l•) ii,t94 ~·]ii~

NA FORUM KOMI Sn SEJMOWEJ

Czy dojdzie

Edukac ja patrioty czna dQ spotkania
Warszawa I-Sofia 104:106 młodego pokole nia Reagan-Asad?
w
Bułgarzy także

l(lpsi w nerwowej dogrywce

8ympaL)•cy m•ldeJ kouyk6wkt mtell wcsoraJ okasJę emocJonowanla
Polski i Bułcarll. Spotkanie, rozegrane w nowej hall ł6d1klego Społem w ramach tecoroczneco turnieWanaawy sakoilczyło się
WyawoJenła
.lu Dll111dsyuarodowego o Puchar
llłfl poJadynkiem m•skich reprezentacji

irwycł111stwem zespołu buł1ankleso 118:19ł (U:~!, 11:811.

.obok k!bh:ów, miejsca aa t ry bun.aell. ujęli licznie :arówn.o dztała.
ezo tej dyacypllny, J•lC · I nkoa
klullów,
łódzldch
lenlowey
aawodnley.
I
aawodnlcz:kl
takt•
obe;rzeć
bowiem
chc i ał
Katdy
w altejl n aszych repreHntantów
kouyknrzy
dos konałych
I
j alll:
koszy:
bułgar•k1eh. Spodziewa:lo
kówkl w doskonały m wydaniu. N ltstety, •potkało W!lzystkleh nie planowane rozczarowanie.
przeciwnika,
klasę
Doceniając:
vnzyscy obecni w hali Społem wld~ow!a Uczyli jednak na icwycięstwo
polsklcll kadrowiczów 1raj111cych (podolmle jak l)OZO•t•ll ucze1talcy war.
turnieju pod firmami
naw•klego
swych •talle) pod wzyldem WarsuPotwierdzały 111 powuechn11
..,.„Y I.
oplnttt wydarzenia na parklecle. Bo
p!e?W9%e dwupunktowe prowaditenle
~om, a nawet pótnlejaze
drutyny
Bułgarzy
(w • minucie •potkania
p r zewatall Jednym punktem 15:14),
t:ostało przez nasz zespół szybko zllkwldowan e. Mało! •erla skutecznych
rzutów Młynarsk ego, Binkowskiego
l Kiełbika, a takte l'lkla poswollła
na uzyskanie znacznej przewagi nad
(1 łl:Sl w 11 mln.. do
r ywalem
118:U w l i mln. meeau), 111 po nie.
1kutecsnej srze w kolejnych fra1mentaeh pojedynku rospoeqłe llltt
nerwówka.
Poez11tkowe na dor-o1tell ,unktaw1
se~polu bułganklego pracowali właśchvle tylko .dwaj „snajperzy" Głu.

•I•

w

SKRÓCIE

kierowca .Tacky lCkx
aktor Claude
1 znany francuski
B rasseur, startuj-cy w rajdzie Pł
r yt - Daku, zmuszeni zostali dO
wycofanie 114 na 1kutek awarll instalacji elektrycznej. Byll onl jednyml 1 faworytów rajdu, jad11e n•
„Ponch•".
marll:l
1amochodll!e
Braaeur I Iekx 1Wycl,tyll w tym
f•dlle
rajdzie w roku ubt91łym.,
„Mercednem".
.6. Belgijski

.l Noworoc1:ny turniej lroHykan:y
r o•grywany w Sr.tokho1m1e, wy1ral1
pokonuj"a w 01tatJ ugosłowianie,
nim mecim Izra el 78 :72.
.l Plerwa:y w nowyra rol<ll •loty
medal mistrzyni ZSRR w narclar1 twle wywalczyła ftalaa Smietanlna
WYlryW&j"e biel na U Irm.
.l ltepreHntaeja ellmpljalll:a lfaaally
w hokeju n.• lcd1t1 pokonała w otzespół złotony 1 nołowrell
tawle
craczy llli radz!eckleJ I :L

ll1tkarkl
fwlata,
ChRL, wysrały li repreien1ac;1, Kuh y 3:0 w plerwnym dniu mlttdsynarodoy:ego turnieju w Bremie.
.6. W d rugim dniu rozgryWanego w
kl!k u miastach ,ar...- m!ę(izynarodo
wego l it :r.ięj µ plł~1 , r~cznl!j męi
ezyzn Poton Zabrze itpótkała •ltt 1
reprezentacj" ZSRR przegrydrugą
.l Mistrzynie

wająe

17 :28.;• . . ,

,

r:r~ny.

Tragiczne skutki
zabawy zapałka mi

w·oDebata koncentrowała sir,;
•praw :i:wiązanych z naucza- 1 I bm. w m~eJ~cowo ,\ c \ Ka mo~ te<k
niem dwóch przedmiotów: ję::ylta w woj. s~ eradzk ~m w:: b urhł w popolskiego a ściślej dziejów literatu- łudn i e ,;waltownv po'.a r w l ndyw',rolnym ,
gospoda rstwl.e
ry oraz hllltorii ojczy stej. Na tym dualnym
tle wymieniono poglądy na temat Spal Ua 8\ę stodoła I ste r ta sl omv .
znalezlono
!ńodoły
zgl!ftctach
W
edukacja
tego czemu ma służyć
zwęgl o n e zwłok i d wu chło oców· 3patriotyczna, w jaki sposób powin- -le
tnleti;o t.ukana i Jego 8-let n ,eg<>
p;-owadzona.
na być
b rata Roberta Sz.
Przy czyni! tra1te<1tl był.a 1abewa
Wiele mówiono o tym, jak de- chlopcćw zapałkami.
l!katnlł 1 złoronll materią 'est wychowanie patriotyczne, przez które należy rozumieć szeroko pojęte
wychowania obywatelskie, I jaką
rolę w t:vm procesie odgrywa zneodlejomość dziejów ojczy stych,
umiejętno~ć
głych I najnows zy ch,
ocen:v, wartościowania I wyciaganla wniosków dla naszej współcze
snej rzeczywistości. Padło też wiezwiązanych
le uwag krytycznych
Problemy związane a zaopaLrzez brakiem podręem ik6w. książek l
publikacji 1 Mkresu historii oraz nlem rynku w 1984 r. ze 1zczególkół

Spo tkan ie
na Oceanie Indyjskim·

sportowców (1!17 mętcayan I
MO kobiet) z 41 krajów zgłoszono do
1tartu w Zlmowyeh Igrzyskach Ollmw S1rajewie (1-lł luteso
plj•klch
Itr.).
Imienne qlonenla mu•"' n•pł:rn1114
do Ił ttycmta, •le jut d1I• wladomo, te w Sarajewie padnie ebaolutny rekord frekwencjt.
najllcznlejn11 obtl1dę
Dotychczu
miały Igrzy•ka OUmplj•kl• 197ł roku
w Innabrucku, w których 1tartowa·
ło 1391 •portowców 1 37 krajów.
Repr ezentanci T pań•tw wy1t11pi11
we wszystkich dyscypllnach. Najllczntejtte ekipy upowiedzlały USA
121 sportowców.
- 128 1 ZSRR -

Do 11lecodz!ennego i plerw121110
1potkania w ponad !IO-letnich dziejach polskich .żaglowców doazło w
środę f stycznia 1984 r. nieomal
na łrodku Oceanu Indyjskiego.
Powracająca ze 1wojej wielkie'
podróży do Japonii fregata ,,Dar
Młodzieży", spotkała się z mn!ejSZlł, ale kontynuującą również wiel-

Elektroniczny
licmik paliwa

„KOZINY" ZAPftASZAJĄ
na
epo?W l
-~· pr<>wad'llOIUI w ':rm populartego
nym · rirócl
.-.r.~JI

ml-kańców

r•jo-

au naaul!o m!.aet:a o'n!Uu li aan10.
obrony, karate, lluttury•tyld. tlat·
k6wkt eras aa uukę pływania.
ZaJ>!aY I 11EC2eg6łow' i•nfo n nacJe w
....1r~tar\Acla Ognllli<a TK.JUi' „Kosi·
ny" pny •1 J.:aspnaka '5 (S~koła
w
l'lodstawow. nr 91) codzl•n.ni•

,-oa.

przy1t11plono do
Na Węgrzecll
t>rodukcjl nowoczesnego
servj nej
głównie dla 1amocholiczn lke dów t'>So bowvch - znacznie uł11 t
w!a ' qcego kiei·owcy „ gosPQdar o\venle" oaliwem.
To tlektroniezne urząd.zenie pokazuje, ile paliwa :&używa silnik
podczu jazdy. Można więc dottow
aować 1zybkoś~ pojazdu tak zalemości od :&mieniających 1111 warunk6w jazdy, na kt6re m. in. ma
terenu i
wpływ wyprofłlowanłe
warunkl atmosferyczne or&1 inne
czynniki - aby zutycle to było w

111 36--lt.!il.

niż

wAtenach

el ldullowt areelllemll

przeanlo

kwotę

wplaco~

po-

tran1ferow11.

Komu Puchar Nehru?

29 stycznia turniej o Złotą

Klingę

,, Ol"

lu:t P• ru li aana redakcja, wsp6lnte • Okręsowym Zwt11sktem
llHrmlere•ym w IAl4'ał oraa IUubem Sportowym Wl6kntarz, prHprowad1111 oc6lnopotsld tur„leJ 11ablowY o Złot11 K.llnsę. Impre~a
nuaa 1taaowl plerw111y tesoroczny turniej klatyflk~yjny ss:ab!J1t6w. Podobnie Jak w latach ubiegłych. aa planszy ł6d:i:kiego Wł6k·
llłar„ w:va111pl111 wszyscy tzołowt 1zabl1Acł na11eao krAJu, wśr6d
alch były m11trz A1\'lata - Dartu11 Wlldke, wtcem1strs - iacek
Blerkowskl, mistrz l!!Uropy - Tadeusz Pi1uła I Inni. W uble1to·
recznym turnieju tr!umfował mzabllsta stołecznego AZS - Leszek
labłonowslei1 kMry w finałowej walce pokonał 10:5 mistrza Jluropy - Taoeus21a Plcuł111 z Zagłębia Konin. za nimi zna•.etll 1lę
(Zagłębie Sosnowiec),
J. lłlerkowskl (Piast GllWiee), J, Konius1
A. Jtostrzewa 1Za1łębie Konin), J, Olech ('Marymont \Varszawa).
K.to 11dob,daie Złot" Klingę w tegorocznym turniejtl? Przekonakiedy to na planszach w salt
my sl41 o tym .luł 19 stycznia,
16dzkiero \Vł6knłarza aui Wołodyjowscy sakol\czai walki turnie·

.tewe.

• d.nyCh
bIe

alarm
przeci watom owy

' 1tyc;;nla 1084 roku • 1odzlnle
powiata ch 1t anu Pensylwania ogłoszono a larm atomowy, nie próbny loci jalt naJqardsi•J 11rawdslwy, Informujący wła
d• łeto stanu l ludnoł6 • 1'0CPO"'
częt:rm ataku atomowym.
lall ołwlados1ł ..Ol? poUGI. • •• Pemylwanła, 47*VWM teollnłey dokoa•MI lloatroll . . . 11,H w 44

Na Szpital-Pomnik
"""•;!

NAJLEPSI SZABLI~CI
NA tODZKIEJ PLANSZY

Okradał z zapomo g

ludzi

alarmow,..ll, ,,_ pomydl4

mowy 11te v:ywołll.ł bdnej re:!.ltcj\
n str ony a Połeczeń.stwa. W c!ą~u
kilku.'taatu minut od moment u oglosaenia przez cały 1y1tem 01trzegawft7 alarmu atomowero do chwili
jego odwołania, zarówno odpowi•obroll4' 11rMeiwatomową
dałalrie •
uchowały
władu, Jall l lud!l.°'6,
•w•W ealkowlole
ll11 wob91
bł wat..

Sob6tce (woj. wrocławskie) aa1ar11ął re środków tero komitet.u eo
najmnle.1 61l!! tvs. 1. Przeatępc:iy prood<'~der polegał na fałszowaniu
cin k ów „dla nadawcy", przekazów
zapomóg pieniężnych i wpisywaniu kwot wyższych od faktyczni•
wysłanych, 1porządzaniu fikcyjnych
lllt płac Itp. W ten 1pos6b nieuczchvy 11re:i:e1 pnes blisko I lat
okradał najblednlejnyeh ludllł.
Prokurator autolOweł wobee m.

„

areał

tym,,_.7.

Cl'AP)

11r11-

Ur'llłłd.aellie ą
chomlll eeełraln.
~nał6w obrony -pneclwatomowel w
44 powiatach tego stanu, 01łuza
najj•c alarm przeciwatomowy
wyższego 1topnia. Uruchomiono tall:że taśmy magnetofonowe :r: nagrait
niami dla radia I telew izji,
„ogłasta się alarm atomowy ł ro:ikazuje wykonać wszy1tkie polecenia władz oraz czynności przewidziane w Instrukcjach przeciwatomowych".
Po 1prawdzenh1 iryJJt emu oiitnegawczego, na eo trzeba było kilkunastu minut, alarm odwołano.
zaskocieNajwłęklzym jednak
nlem dla wojskowych I cyw ilnych
była
Pen9ylwania
władz stanu
r!'akeja ludzl zarówno na ulicach,
Jak ł w Y.akładach pracy oraz urzedach. Nikt nte przejął Il• wyla cyml 1yrenaml oraz •YJ?nałamt radiowym! I telewizyjnymi l „n.le :rachował 1i~ zrodni• z Instrukcjami
I regulaminem obrony przeciwatomowej". Jak oświadczył lf.~ obron.., evw!lnel stanu. alarm ato-

Nowa publikacja KAW

„Zamach na papieza"

Austr alijsk i
Arsen e Lupin ?
'Wedhalr Ml\l.ecie4 1

Cenłlełr7,

po-

lte'8 aunrallje'Q nde - . , . w "POa11.11.jwl~Hj
ewkl.waftiu autora
fery na tym k-ontynencl.e.
Pol.1e1• - l>nJY pomocy 1truy ...
R• radi. 1 tel""1•1l - -p0auk\1Je
ellłowleka. o k t6rym wi.. t yiko t:rle ,
te pr&ento"'ał lł!.e :cawaze elegane\to.
byt
ni er a1 staromodnie,
ehocl.ail
wsrottu I pr aw~opodob
łrednlego
me ma wtltce J, ntt· H lat. Pon
tym wiadomo - i to lesl najwał.-

Pożar

rozprzHtrzenił

k.omb!na~l•

bJia nato-

nart111>nle ruvnał orue
lt NJmuJe J!ę skupem. sonedatlj l po~redn!ctwem w
ora2
złotem
h.aondlu brylantam:
wyrobami.
wartośclowvml
lnnym.1
Oferty, a nastenn1e I orecJoza zaezttły na płvwać ni e tylko z kontynentu aus trali1sk \el(o. Interes. m!e·
reorezentacv1ne1
ncz111cy stę w
dzielnicy ml11sta, wzbu<iz!ł - podobnie 1ek W'ldcl c ~el - tak wielk ie
zaufanie te niebawem oszust był
w 'PQsiada ndu W'!!'P<>m nl a nvch warocenionych na 1>0nad % mln
toścl
dolarów.
Gdv ma j11t ek miał w 11; arś c ' . zn:k ł
po!.c1 a
lak kom!ora. Dotych cza1
australijska n 'e mote wpa ść na .le·
go ślad. m im o po:nocy o ol1 cJI in nych państ w. gd yt na Jprawdo;i odobwvfrun ał Jut s konnl l!l.1 otaszek
t:t"ne ntu a W;traltJslr!ego.
ogłon:en!aml.

1lę

Strażacy zlokalizowali poOkoło rod.ziny 22.30 demonto-

I

Jeso

llydney, a

Wcaoraj o 1od.I. 18.20 wybuchł
Spółdzielni
w maaazynach
Pracl „Pro11apol" pra:,- ul. Tuwiw Łodzi. W akcji gaśniczej
ma
wzięło udział 8 aekcji 1traży poOfień

umai wytrawnyth
brylatn/laml i &lotem n.a
wmtt eo na)mnl:el l ~6w dol.arów. Nalety 1lę jednak obawiać
H sita•rinl!ł łU J> znaoznUi wi•k•:r.
.,wyM.rycll.n1ttc1
wn:yscy
g<lyt n i•
na dudka" m ieli odwag11 1>rzysnać
9111 dotyehczu, J.t dali ńtt nabrać.
PoCe1a nie zn.a na'łl'e't prawdlll•
we.10. arµ •bll.ton ego nazw1sk1 afeu:ysty , gdy:!: w:rrteP<>Wał pod r6tnyml posta claml. 1 to - dzięki doa1conalej charakteryzuj! - ~e 1>0:irwala na wet na wykonanie przez
kommiter •bl~on•l totosratil osr.uC•ła

pożar

na dach.

„

rnl.al!'t naiwni e prosta. Onust otwow
fLrm• jubllerwk11
le11ałn le
raył

magazynu
żarnej.

•••jlee
llalldJ.arsF

N.

Nakłac\em ltrajow•j Agencji Wy- żar.
Przydawniczej w cyklu „Konflikty" u- wano konlltrukcji: dachu.
kazała •ię Interesująca publikacja czyny potaru i wi elkoś~ strat usta(SK)
pt. „Zamach na papieża". Autor la specjalna komisja .
- Eugeniusz Guz - analizuje w
depi>szowy
Redaktor
niej szereg zdarzeń i okolicznośc i
.JERZY BARSKI
towarzyszących samemu zamachoRedaktor techniczny
wi, jak 1 nas tępujących po nim
7.0'fl'rA mrrMANOWA
(PAP)
wydarzei\.

•

wodu lellar110wl...tomatolot0Wł, kt6,.,., w okrede od 1m !.'Oku do 1S.topad1 1981 rokta jllo pr..- z.Milldu Mle}sko-Gmłnnego PKPS w

w

„Wa.shlngto ł\

Po st" po-

sk t.j, t% przegrana Ira k u w :Jego

wo:Jnłe

na

z

1 Iranem

łnteresaml

b y łaby

aprzec z-

amery kańs kim !.

W stolqi:ku z tym Waszy ng ton za -

dyptomalc4nał4ml
proponował
ograhtcunl• eksportu
tyeznyml
towarów amerylcańaklclt do Iranu.
Dziennik wskaruje , że podejmu it:ie te dzla!anta Was~yngton zd a.i• sl4 coraz bardzl•.1 b rać atro nę
Iraku.

•

•

•

Agencja AFP plszet „Pnr l mu .l ~c
od dnia 1 stycznia 1.1.rzewodnlctwo we Wspólno<:te ł:! rope j>kl e J ,
Francja będzie mi ała 6 mie s ię cy
na sklejenie a sobą „ka w a łkó~v
kompromisu" I pr6bę o s lą gnięc1a
„d:rleglobalnego porozumienia
slątki", kt6re umożllwiłoby E W G
wyjścle wresscle z wielkleeo k ryzysu , .jaki ujawnił 1111 w pełn y 1n
grudnia w
świetle na początku
Atenach.

•

•

Pruwodftlciqcy

•

po. r:H

trzech

tworzących lcoa ti e:1ł r za;C:•. w ą Rl'IV

- KoltL, G<insclte r ł Stra uss
obywa.ten do mę ż n ego
1.11ezwau
sto.wlania czola sytua cji gospoda rczej I ufnego sp ogtqdanla w pnyazłolć, natom!aat sekretarz generatn11 SPD, Peter GLotz, podk~et
Llł, :te ltFH 1najduje gl4 "' aytu.
lct6ra drqstyczn le 114 i11011cjl,
1trza. •ttolerdzU on,_ te w okrerie, w którym w uSA ł Japonii clolconuje 1!4 trHela rewolucja prnmysłoto11, RepubUee F•d•raLnej

grolł

parol\t

1k u t eic

na

„pesymizmu kułturatnego" l oba·
przed postępem.

wy

•

•

•

•

•

•

1 ńYc•nla dotychczasowy proutek,orat bry,yjski Brunet csasle
W
ayskał nlepodleałoł~.
oficjalnej uroczy1to6cł, zorganizowanej w 1to1lcy teao terytorium
poło:łonege na p6łnocn•achodnlm
wybraetu Borneo, poinformowano • powołaniu pterw111eao n11du. Władz111 absolutn" nadal sprawowd blJdsie sułtan, który aaprecbowal dla aleble funkcję
miera, a takte minist ra finansów
Nowym
I spraw wewnętrznych.
•Praw :aagrantcmycb
mlnłatrem
Jest brat 1ułtana, a mlntstrem obrony - jego ojciec. Jedn or'l'!l.',nl e
„·tadcy _,, >:niesiono
- decsrzJI\
•
fttnkr.k gł6wne1A m l.lll!!t.-a.
pa4stw,
ladnym z pierwszych
ntepod które oficjalnie uznał y
1egłoA6 Brunet, były Chiny.

r

Fałszywy

wy•t•Pl'I
w
plłkai:u Węgter, al• ~d2le to
nie plerw1u, lecz olimpijska :eprezentacja tcRO !'raju. W t ym 1:<mym
czasie przez ok. i t ygodnie. kadr&
wyje~d• na 11 apotkatl
narodowa
kontrolnyeh do Rl"N 1 Hlsapanil.
Pnyporanłjmy, te nul lradrowleaa
odleelell 4o Delhi d.U rano.

GRATULUJ EMY

*·

1prawom doskonalenia pracy apai atu
handlu. Podkreślano, te handlowcy mua14 wykazywać więkazą inicjatyw4 ł aamodaleln.ołć w zapewnieniu d01taw, tak aby nie wystę
powały w poszczególnych regionach
czy •klepach braki owoców, warzyw, mleka, pieczywa.
:Podczu narady, której przewodniczył minister handlu wewnetrznego I usług Zygmunt ŁPkomlec
omówiono ponadto problem y zw i ą
zane z rozwojem usług, rzemiosła
prze dsię
oraz funkcjonowaniem
(PAP)
biorstw polonljnyeh.

pogl ą d"

•

:te USA ::aw- ado m l!y
i nformował,
za p rz11:JaźnioM kra.1• zato ki Per·

uw:q:lędnleniem aytuacji totematem
były
warowo-pi•niężnej
narady, jaka odbyła aię I bm. w
Warszawie 11 udziałem wicewoJewo-

-datlł reglamentowanlł.
Wiele uwagi pośwlttCODO

•

•

Dziennik

nym

I

•!ndlaeh•

Jego podrót " A ien 410 Wrocławia
budzl•j prz y pominał• 11clecak•, nit
ltWykł" 111•ypraw11 turystyczn11. Kterown!ctwe Panathinaikosu uproponowato zawodnikowi ~l~lla aadaw)'eHj
mizerne warunki •&s:r•tencjl Doftło do nywjl w Jrlubte, pr61towano
aalW•• m11 p ...port, Jedli.all ,Ukart
dokument 1 '11111 p r -,
wybrl
wnw .,. 1111jcllllYlll Wlładł w MIBO. Cew•
pten1'4•1 .,.. _ _
ehód I eplllletl or„f11...._ I ~ aa hll41UH budow7 Pomalll•·
P11patene1111 powr6etł •
Centrum Zdrowie łllltkl
'!Mtdzle brał udsleł w prayaotowa- 8-ltata
nlach do ligi. Natomlań COS swró- Polllt. De te' apołffsneJ akcjl włlll
csa · 1l4 tallte łrodowlsko aportowe.
Dslał&eH kultury fl1ycznej l 1portowcy woj. 16dzktsgo, urz~dy kluwczoraj w •wietlicy !'.KS odoyło bów: ł.K:S, Widzew, Tęcza, Resursa,
Start, Anilana, Budowlani,
Społem,
"w,
senlor
spotkanie
slę noworoczne
oraz
które 1tanowlło ortatnl ju:!: akcent ChKS, Wł6knlarz Pabianice
programu obchodów ju'b!leu1zu 71- Łódzki Ośrodek !!'Portowy zadeklaŁodzi rowały, te Wpłacać będ11 na konto
dla
leela tego zasłu2onego
budowy Hpltala ! zł od kałde10 blklubu 1portaw•10.
1111otkanla !tyło let11 •• zawody 1portowe. Ceny kart
Miłym momentem
teso t:rtułu
•
uhonorowanie jednego ae wapOłzalo w1tuu 11.łe b1td11
w tym podwytszone.
:tyelell !'.KS, obchods~ce10
swrOC!.aportowi
działacae
Łódzcy
roku 12-lecte ZYGMUNTA KOWALSKIEGO Krz:rłem Kawalerakhn Or- 11 1111 z apelem do wszyatklch kluderu 04rodzanta Polskt. Pon11dto ju· bów 1portowych l organlsaejl KJ' w
blleuszowe odznak! 75-lecla t.KS wr11- kraju. aby podj111Y podobne lnlojaczono l6zefow1 Pisarsktem11 l Ste- tyWy 1 przyczyniły •I• do powięk
szenia konta budowy szpitala - pomfanowi Matu1iakowl.
nH<a.
GRATULUJEMY!

stawia „sw6j osobisty
tej kwestii.

•

pokazuje
Ws pomnianv licznik
.
będ zie
także, ile paliw a t rzeba
Po ~iedawn ej - o czym into:- aprawa, która tym razem zbulwerzużyć średn io na przejechanie 100
dalszvch kilomet rów trasy, co po- mowahśmy - aferze w ~arządz1e sowała mieszkańców Wrocławia.
Prokuratura Rejonowa dla dzielzwala k ierowcy spokojnie rozważyć miej ~kim PKPS w Poznaniu, swój
kolejna nicy Wrocław-Krzyki
1ądow y epilog znajdzie
skierowała
sprawę kolejnego tankow ania.
do Sądu Wojewódzkl•&o we Wropr1111Ciwko
cławiu akt mkarżenła
41-letnłem'll Aleluandrowi R.. 1 aa•

„_

Na
takte

rla". Spotkanie w było wozełnl1j
zaplanowane l miało początkowo
dojść do akutku na Morzu Czerwonym. Stało 1i4 nieco inaczej i oba
aktualnie, pozostające
największe
w 1łużbi1 polskiej żaglowce, mające na pokładach młodl:!eż, przecięły 1woje kursy dopiero na Oceanie In dyjskim.
w.
Komendant „Daru" kpt.
T. Olechnowicz I prowa1iz4cy „PoBarorlę" jachtowy kpt. ł. w. K.
ranow1ki umówlll td4 aa to 1potkanle kllkadziesillt god%in wczdniej. Obydwa żaglowce azły sobie
na spotkanie, do którego 4ouło o
godzinie 8.21S czasu lokalnego (w
Polsce była 4.25 rano).
Ża~lowco minęły alę w bardzo
niew ielkiej odległości lewymi burta m i witając Ilię sygnałami •Yren,
.aluty
naturalni•
WJ!J Jeniaj~c
bali.der ami. Obydwie załogi odbyły pa r ady burtowa.

d~nvm mom.eńcie n~jmniejsze.

Federacja piłk arslla Rumunii ustaliła 1klad reprezentacjl tego kraju
na rozpoczynając y się 11 bm. w 11,1•
dlach międzynarodowy turniej „::>
zawodnicy,
oto
Puch ar Nehru".
ustalona zostanie
spośród których
jedenutka m. in. na m•c• s Pol·~ w dniu n 1tycznla •
•ram.karze: Alexae, Le•ae Pera•.
Obro4cy: M:analla, Popa, Gheofłhł,
Laaar a. Balan.
aeiihiWaJ111•1 l aa„utat.,.1 I.
laa, P8"el1ue, llftlme, nie, !imoLa-i,
vt1:nu, llertov, Coj„aar11,
:tliła I C81Ubl.

•
turnieju

Id re)I polakll baruntYJ14 "Po10-

oręd:alu

~ prawte będzie musiał podjąć rz ~d .
Presydent zastrzegł się, te przed -

zaopatr zenia rynku

1577

„ •tmJ>ełylr6w

Sandro Perttnl
noworocznym 1a!
apelowa1 o wycofanie ponad
ty1. ł:ołnleray włoskich z Bejrutu „Jełll latnlaje nlebeapleczeil9two l:t 11ostan11 oni sa angaż owani
ow woJnle llbaftskieJ". Pertlnl
hviadczył Jednak lt nie chce by
ona
yn11ć
wpl
moi;ła
opinia
jego
tej
stateczne decyzje, jakle w

Po rozmowie 1 Goodmanem
Jacksonem. ReagRn przyznał na
gotów
konferencji prasowej, że
jest spotkać się z Asadem. Rzecznik Blałego Domu powiedział poż
jak dotychczas - nie
niej. że planuje sit> nic, co dotyczyłoby ewentualnego spotkania Reagan Asad.

dów l wiceprezydentów miut 11&jmujących aht problematyką handlu.
Omówiono najważniejsze zadania
stojące przed handlem w zakresie sprawnego zaopatrzenia rynku
pny Istniejących trudnościach I
wzraataj!lcych do;:hodach ludności.
Przewidywane dostawy mięsa, tłu
szczów, ryb nadal będlł niewystarTrudności wynlkalllce 1
czające.
niedoetatecznych dostaw krajowych
bttdll łagodzone poprzez dostawy
artykułów spotywcsyeh 1 krajów
1ocjallstycznych I dodatkowe zakupy 1 wpływów dewizowych „Pewexu". Akcentowano konieczność
ścisłego przestrzegania 1uad rozdzielnictwa towarów objętych •prze

Włoch

PrHyden'

w 1wym

Narada w sprawie

rekord

Będzie

Grekowi lepiej we Wrocławiu
lłtt
W „llłowle POltlllira" 11lluała
1enueyjna wtadomoł4 pt. ,,J. Papa•
W
Panathl11.atke1ut".
a
tanAnls uciekł
ellytamy: „Przed
tej
lnformaejl
mlesląeem gto&na była sprawa WY·
j azd u młodego plł k aru wroeław1kl•
.go Sl11s·: a Janusza Papatanaslaa do
klubu Panathinaikos. w
a teńskiego
k tórym t r enerem jest Jacek Gmocn.
WSZliStko odbyło się jak najbardzleJ
warszawski
poprzer.
formalnie,
cos 1 PZP?f przy udlłel• pełnomo
tran1rer
(Był to estatnt
cników.
przed W)'danle111 przes PZPJ( dee7ajl
• wńnymanlu wyfudć• u1ranln11yeh dl• nuairell plłllltą).
Papat1nel11 - Grek 1 poehOdnala,
Hf!4 ąraw
110lt1t 111prcn&1łJ u
ttstnu~w w A t.ioiull 1 W1d&wało lłllo
tranlłeru ta po 11t1n•!lzowanlu
potegnal!śmy defll'lltyWnle 1ympttY•
eineio plłka ru urodi:onego we Wroeł•wlu. Tymczasem p owrócił io domu bardzo szybko I to mocno wzbu-

'

Kiedy P olacy
l!koW i Awiorkow.
a t r ctę,
u1,tawlll n areszcie nczeln11
Wł111Czyl1 11!41 do zbierania p lł1cl z
tablicy, eelnotłe!111 • dystan 1u zaczęli
pop !s)'Woć 1141 rozgrywaj11cy (na podobną pochwałę w mnlej1zym stopniu zasłużyli nasi rozgr ywaj ący, a
szczegolnte Ze!lg). z t rzyn astu pundoszło do rem!sów
któw przew „gi
(66:66 w 3!l mln., a potem 70:70). Re m!sem za końc Eył się tet mecz po •O
minut ach gry.
A potem rozpoczęła 114 pełna nerw ów 1 nl'!pewno,ci o końcowy sukce1 Polaków dogrywka. Seria błę
daw przy r<>ze1ranlu piłki, nleudolne gra pod oboma konam! nie mogła przy n!dć oczekiwanego przez klblców 1ukce1u pol11kleh kadrowiczów.
przegranej I
ne
•itt
~•kończyło
wcześniejszym opuu:czenlu parkietu
prze: Flkla (zdobył 21 pkt.). Kudła
en (18 pkt.) 1 Binkowskiego (7 pkt.).
tal<że sku teczn11
Nie zaimponował
1r111 (a na to llczyU sympatycy koszykówki w naszym mieście), Mły 
narskl, choć zdobył 21 pkt. Tylko o
1 mniej uzyskał, ro zgryWaj~cy Kleł
blk, któremu z braku Kijewskiego
pojedynkę z
w
przyszło walczyć
Spodziewaliśmy 1lę
przeciwnikami.
więcej po 1rz• naszych koszykarzy.
w pozo1tałych meczach padlJ wYFinlandia ł1:H
_
nikt: Węgry
Rumunia - warszawa n
(łł:48),
9'1:11 (3t:H), Moikwa _ warszawa nr
llO:ll (et:30), w &rupie I prowadzi
Moakwa przed Rumunl4, w drugtaj
Aby
- Sofia prr.ed Wanzaw111 I.
icrupy
awansować do pćlflnalowej
nul kadrowicze muszą pokonać dziś
(wrb)
zespól Helsinek.

Prezydent USA, Ronald Rea1an,
łrodtt porucznika RoberJacksona,
ta Goodmana l Jeae'a
zablega1ącego G nominację prezydencką z ramienia Partii Demokra
tycznej w zblltająeych się wyborach nrez:v :lenckich w USA.
Goodman został zwolniony z niemediacji
dzięki
woli 1yryjskiej
Jacksona, który spotkał się vr DaHafezem
maszku z prezydentem
Asadem.
1:>rzyj11ł

To posiedzenie 1ejmowej Komisji dzieł literackich tak potrzebnych
Oświaty i Wvchowania w dniu li uczniom i nauczycielom.
bm. miało charakter szclególny Nie
była to zwykła debata, ale refleksyjne rozważania, wymiana po1lą
dów na temat te~o co należy rozumieć pod pojęc i em edukacji patriotycznej I jak 'ą wprowadzić ,
a by przynos iła ocze ki wane owoce.

Ageneja Auoclated P?'era plaH
z Wl1dnl4, .ta były llanclera Austrł! Bruno Krelak11, lctór11 prze.
wybywał niedawno w Llblł,
s tal.edeń
W!adil• die jedMgo
o
skich tygodn~k6w ractpelował
ouprzyznanie Pa!est111lez11kom
tonoml!. Swtadczy to o zaaa-dnlc 2ej zmianie 1tanowb1'a Kret • ky'e ao. Do tej poru buł on zwotenodn; bnego
utworzenia
n!klem
pa1istwa palestyńslc t ego.,

'°

•

•

•

jugosłowiańskie przyrozpowszechInformację,
t1llte praes agencję TAN-

Dzienniki

niosłv

nlo1' ,
lU1,., :te Albania aaluy do csoł6w1< i najbanisl•J sadłutonycb per
capita llraj6w •wtata. Tirana jest
podobne winna Chinom I a mld
do1ar6w, Zwłllzkowt Radstecklemu
ponad 120 ml.n rubli I lugo&lawll
prawie Cl mln dolarów (bH o<i aetek), 'r)'mcaaaem Albalda CWieJ•
lie Jen jedynym
dat oficjalnie.
krajem w ~wiecie , który w ogóle
(n".!
nie ma długów "" granicą
k T" lu
1975 r. kon5tvtucja tci;o
zabrania saciiu;anla łaklell dłu 16w).

•

•

•

•

•

•

Jbqd 1'le1Jl(lllł!k4 114 JIOftedlMlu
premiera
]»'HUK>dnlc&Cotu4kzc zaAkoeptował 4wa waz119 1'f'O~kt11 t11ław dot11nqce o'raftłeU"ia He11b11 •1łe•rów • •rMtł &jfdo-j oras 1równa"1a tclUw tewla„""8łl -islloWJlll' 1
flłM.joncnu.111 edml!NtłslOMt
ttłńnaełj •11wlł-j. .lfl1tłlłer obropol"fOl"ll\OUlał, te
••rra
"11 Nar.w
Pierva1w 1 dolcuftMntów przewiduje 1t111•ł•1•Hftl• o H proc. llctb11 oficerów (obecni• jlłt Ich prze szło 2! tyalqee). natomiast ttczba
wynosząca obecnte
podoftcerów,
okolo IS.OOO, zostanie sredukowana
tylko • s,r proe.
JIOcl

w wywtad•I• dla •1l!ncJt XIN HUA włcemlnl1ter kultury ChRL,
na
L11 Zhixlan, e•wiadcsył
ZJednoczonyrb
8tan6w
pro•b•
Chiny •1odzlły sl111 na przeprowaatron11 amerykailskJł
H
d1enle
konsultacJt w 1prawle wanowienla
wymiany kulturalnej na rok 198i.
lata
ta, obejmuJąea
Wymlaaa
w
1913--H, sostała sawlesaona
po przysnanlu
kwietniu 1983 r.
przes władze amuykaflskte asylu
chtil.skleJ tenisistce
polltyczne10
Hu Na,

*•

•

•

•

llld•ka podstawowych to11ta.tn1k6w •konomt ctnyc h w USA apadt

w Ustopdz!e 1983 r. o 0,4 proc. Jest

to pterws z)I s padek t 11c h ws k a ź n i 
m obków od 15 m iesięcy „7.tl •·
•erwa to ró w jest to d •· w•ld P , 1 1,-

„,,

wle nle

oędz t e

gospodarcze w Amaruce
111:
dut o powoLrHe )o_e

przewi dywano I te optti m1,t '"' "''

twlerdzen1a o wyraźnym postępie
w gospodarcp amen11<oń •'<te i n• ,
sq uzasadnione.

KOMUNIKAT
Swladkowle najechania aamochona ul.
•l u „ i:-l at 127" na drzewo,
F ra nc1sz kańsldej przed posesją 138,
c1!11a 4 grudnia o godz. 00.5, a szcugolnle kierowca taksówki, który zat rzyma! s111 p rE,- wypadku, proszeni
S!l l do WRD wusw, ul. w. BytomeJ ID, łeL 17-11-el.

.„
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Prakty~znle nłkt

I Podstawowe cele i zadania

cełowo!cl

nie podwa!a
eksportu towerów, których nie braku)• na rynku wewnętrznym I które tradycyjnie sę przedmiotem wywozu - węgla, siarki, maszyn budowlanych, § ,
§ obrabiarek, statków, samolotów, gotowych cukrowni czy fabryk kwasu siarkowego. Gorzej jest ~
~
natomiast, gdy w grę wchodzą artykuły powszechnego użytku o charakterze konsumpcyjnym, 1 §
~
których zbył wiele nie jest. Przeciętny Polak eksport własnych wyrobów nie traktuje jako po- ~
~ - wodu do chwały, gdy tymczasem Anglik, Niemiec, że o Japończyku nie wspomnę, podbój za- §
~ granicznych rynków traktuje jako honor I źródło dobrego zbiorowego samopoczucia. Trudno się , ~
~ więc dziwić, że przy takim społecznym nastawie nlu, z którym to uczuciem każdy polityk musi się ~
§ liczyć, wyroby kierowane na rynki obce z trudem przekraczaj~ 13 proc. globalnej produkcji, gdy ~
~ powinny przekraczać chociaż 21 proc. Mniejsze od nas kraje socjalistyczne potrafią eksportować ~
~
I lmpońować znacznie od nas więcej. Eksport NRD jest dwukrotnie większy od naszego, CSRS ~
S o 75 proc. większy, Bułgarii równy, a Węgier prawie równy polskiemu.
~
~

slfUHH././////H./H/.//M

~
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Centralnego Planu Rocznego
na 1984 rok
(TEZV)

8 Za podstawowe cele społeczno-gospodareze planu na
1984 r. przyjęto m. in.: zapewnienie wyżywien4a społeczeń
stwa, zaopat rzenie ludności w niezbędne do codziennego
życia artykuły przemysłowe, tworrenie warunków W2t'O&tu
budownictwa mles'Lkaniowego, poprawę zaopatrzenia w le-;lci I środki higieny oraz opieki zdrowotnej, ochronę tocjalną grup ludno.łoi znajdujących się w najtrudniejszych warunkach, ochronę środowiska naturalne20, zapewnlende po.o
stęp'tl w osiąganiu ogólnej równowagi elronomicmej paA1twa I równowagi w ~tawowyeh d~edZinaC'h dtzlahdnel- .
ci tospodarezej.
ProdU!k.cja przemysłowa powinna MllłlO't!
postom
8.650 mld zł, a więc o 170 mld zł więcej od młot.eń
NPSG dla 1984 r.
•

okioło

Nde Jest

tajel'Illll.[cą,

te od e•ksnie tylko wielkojć nasz&go
lmpartu lecz I
lclśle a ntm zwlllUllle
zaopamaterialowo-curowcotrHillle
we, 1ł6wllde J)1"UllI1 T•łów przehr6ruych. Skoro bowiem Die
mot.my ł w ro&poczynają.cym
M4 roku abytnio lł~:r6 na kre4l'iY. jedynym łródłem d.w-is
~· Ił tytko •-przedaż naszych
m.aril:owych surowców (Istnieją.
łll jed.11.ak pewne na.turalne in-a111tee, których nie 9P0SÓb bez
Hkody dla kra}u pn:ekroczyć) I
towu-ów przetworron~h Warto
przypomnieć, te w roku
1981
otrzymaliśmy około ł,5 mld dola.rów kredytów, w 1982 - }N.z.
cze półtora miliarda, zaś w ~
ku Ulbległym już tylko niepełne
60D mln dolarów. Ja« będzie w
1984 trudno jeszcze przewldrzleć,
bowiem
plerwaz.e kontakty 2
tzw. klubem paryaki·m a wdęc
organiz.a.cj• ba.n.ków zachodlnich
w niczym łeezc241 aprawv nie
przesądzają Innymi 1łowv moiemy tylko tyle kupl6 Ue. :adoła
my aprzeda6. Z jedinym wyjąt
kiem - nie dotvczy to hmdlu
ze Zw4ązk-iem Radzieckim. skąd
praktycznie motemy więcej kupować
nit ekap0rtujemy
To
przewidrzl.ane umowami ujemne
saldo jest jedynym liczą.cym •ie
łródłem kredytoweJ?o usłlani•
poi.klej goepodarkl. 2 krajami
kapitalistyczn:rmt
ba.ndlujeroy
tylilro u gotów·kę. .
J)Or'tiu z.a.leQ:y

17łotea!e

.t~

s a.asnmi wienyclelami
ma dla irosoodarkl
zn.aczen.ie wręcz podstawowe.
Dogadanle się bowiem z balllk~
mi zachodmlml na temat systemu 11płat powinno uwzKlędilldać
danie Polsce pewneeo czasu na
„złapanie oddechu" abv oo kilJr.u latach _ 1tojac hl:!: na oewnych nogach ~ roz.nocza~ spłatc rat. Utrzymanie ioeoodarkl
w dobrej kondycji W7"Illaea lej
dalszego kredytowania chol-bv w
celu wykorzystania w pełni POtencjału wytwórczego.
Spłata
uciągnłętvch dawniej p0żvczek
i kredytów będzie niestetv b_ard= poważnym obciążeniem całej gospoduki.
Wvstarczv bowiem ua;mysło'Wllć tobie. że co
roku będziemy musiell wvdzl...
lać z dochodu narodowel!O wytworzonego około 2 mld dolarów na ten cel. Ow.acza to istotne zmniejszenie cześri do oodziału, a tv;n samV'!D wołvnie
negatyw·nie na oozlom
i:vcla
społeczeństwa tak l warunki roJ'JW'Oiu kraju. Wyda!e sie 1ednaik, że pogląd , że wierzvciele
powlnni dbać o stan ekonomlcznego zdrowia dłuż,nik6w ta·k abv
el mogli
wywiązywać sie :ze
awoich zobowiązań, zaczvna sta.
wać się P<>PUla•I"llY·
a ubiegłoroczne poclagn·ięda
finansowe

wspomagające
w ielkich 'dŁlllŻllll
ków te.go świata •ą tia to dowoilem. Mie}my n.ad•zieję, że tymi samymi racjami
będą alit
kieroW'8Ć ! wierzyciele Poboki.
Nie ma~ pod d08t4itkiem dewiz z.aniiiyllłmy gwałtownie Im,.

port
wy
do

zaop&trz.eniowo-m.dmało

1

Zachodu, ofranlcnjl!C 10
~ecaywlstogo

.miI!Qmum

Część
towarów,
•urowc6w (
materiałów otn.ym.ujemy z kra-

jów socja.UstvcZlllych Nie1tety,
mimo owego załatania dilury,
jest ona w dalszym
ciągu, a
brak wfolu surowców, kompo.
nentów I tcchnolo,;11 powoduje
niewykorzystanie
w pełni, w
sumie nowoczesnego, potencjału
naszego przemysłu. Gospodarce
potrzeba pilnie od 2 do li mld
dolarów, których jedynym źró
dłem mote byó dodatkowy eksport. Stąd tak ogromne znaczenie uksztaHowa.nla proeksportowej •truktury · ll'O!lpodarkl I •P•·
cjallzacJI produkcji eksportowej.
Celowi temu mdało służyć zr•formowlllllltt handlu za.grankmefO. Uruchomiono .szerel! mechanizmów I Ln..„truml!'ll-tów które
w założeniu m1 ały pe>hudzać Uł
lnteresowanle producentów eksportem. l)zlł z peW1l'leJ perspektywy mo:l:emy
powiedzieć . itt
nleldóre s nlc'h nlf' ~uf'M!ły ookła.danych w nich nad:zlei
Najpowałnlejszym
6rodkłem
oddziaływania ł zachęt:v
:s t ały

ale rachunki
odpisów dl'wh:owych {ROD-y),
których Istota
za!<adza slę ra \)rawl" dyo;ponowania przez produrPnl.ó\l - Pkspnrterów określona procentowo
kwotą dolarów od wartości • realhowanego l'ksportu Pienladze
tt' mol!'a byó utyte U tylko na
zakup za l!'ranlca niezbednych
materiałów-. komponentów czdof zamll'nnvch I maszyn, duźą.
cych do dalszego
wwlększania
eksportu. Stawka . odpisu iest
rói:na I wa.ha się od kilku do
nawet !IO proc , Przvkład ·•w-" eksoorterzv w pn;emvśle lek· kim mają 111 na POzi<imle 2030
oroc.
Do roku ubiegłego
„Confexim" - eksoorter odzie:l:y - lako soóika
handlowoprzemvsłowa d~pon owa! stawką 2S proc. W roku bleząeym
podnll'slnno ją do 27 proc. Stan
konta PO dwóch latach w1111osl
około 4 mllll dolarów, a pamii:tać trzeba, ł:t> za własne dewizv
zmodP.rnizow~no eałkowic:'ie Jeden 7.akła-d
ZPO „Bytom", a
także
częściowo
„ Modfmę" I

„Modus". Dla jednego z wielkicb krawców
kupiono cały
clą~ prasowalniczy ubrań. którego brak k05ztował nas stratę
Jednej marki
DM na każdym
ornlturze.
ł.Jłoznie
oblicza
się, te na
kontach ROD-owskich jest oko-

ło 1 miliarda dolarów. Jest więc
to auma niebagatelna. Dotychozu pieniądze
te moina było
przeimaoza6
U tylko na h:w.
drobne :aakup1 zWll\:1&ne :a reallzacJą eksportu. Wydaje aię, ie
najwyższy Jd eau •mienl6 opoje - prHmy9ł 90włnłen mieł
prawo wykony.tania urobi„
nyoh dolar6w dla ratowania
własnego zdrowia,
a więc eohrony przed eałkowltą dekapitallzacJ• majątku trwałego. Innymi słowy ohodzl o prawo prze·
11naczania dewh: na unowoozdnlenlo technolo1li, wymianę parku maszynowego
ozy budowę
nowego zakładu.
Nie powinny mieć miejsca •ytuacje, &dY
eksporter mając dew'i:&y nie może decydować o tym oo je.itt clla
niego najleJ)llze, a w·lęc co za
nie kupić. Mam na myjll nawet
tak drobn.e •prawy jta1k za.kup
fachowej literatury czy WY11Yła
nie specjalistów za granicę. Iirtolm.a :IM takte tr<l6ka o post~p
techniczny. w której to dmed-z~
nie zaczyna się rysować niepokoj~a
lUJka
międrz.y nami' a
światem wysoce uprzemysłowfo

nym.

Problemem •11 takie
aame
stawki odpisów, których wyao.
koló ma charakter, delikatnie
mówiąc, uznaniowy, zaj wskazówka dla władzy Jest tmportoohłonnośó
·produkcji
nie zd
wielkość eksportu ł Jego dyna·
mika. Be% imla.n
w 'ystemlo
ROD-ów trudno liczyć n.a roz.
wój •Pecjallzacji
eksportowej.
Tylko bowiem wtedy ~dy dobry producent~ksporter ma sZM!-sę stan.la się jeszcze lepszym I
bogatszym. moi.na myśl~ po-ważnie o z.wlęks:zenlu sprzeda:l:y
za granicę.
Od ponad
roku tlzialajl\ w
handlu
zagranicznym
spólkl przemysłowo-handlowe, których zadaniem było przyblltenle producentom .tery obrolu, a tym samym zaintereaowanie ich wynikami
transakc.fi.
Poqobnemu celowi służyć miały
I koncesje na dz.iałaLność hamdlową, uidzieJ.a,n e największym i
najleps,z ym producentom. Trud..
no w tej chwilł pokus·!~ się o
próbę oceny, gdyi czas spra·wdzamla obydwu tych form Jest
zbyt
krótki.
Moi.na iedlllak
stwlerdzi6,
:l:e jest zbvt ~a
karuzela, brak jam~h. precyzyjnvch zasad
I zarysowanej
perspektywy. To deprymuje i
nie zachęca. Istai!e1e również udowod.nione podejrzenie, że N·
modzielnl eksporterzy sa inaczej
- czytaj ~orzel - traktowaill! w
systemie rozllczeń f!na111sowych.
:Zródlem uarzekalll
nr i •11
jednak tak podstaw-0we sprawy
jak kura walut obeych w atosunku do złot6wkl, •ystem dopłat, a takte opłacalno§ć ek1-

por'u a punktu widzenia rentowności przedsiębiorstw .
Na początku
uwaga natury

ogólnej. Nie ma wątpliwości, że
w zakresie eluportu istniej" reBl"WY, że nie do końca
potrafimy I chcemy
w:rkorzy.stać
wuY1tkie n.ad.&r.z.aj"oe „Lę oka:aje sprz.eda:l:y. Katda dodatkowa
tpnedati: owocuje lepszym zaopatrzeniem w aurowce i materLały s Importu. Z drugiej strony obserwujemy wręcz nieprawdopodobruj :i:arłocmość towarową rynku
wewnętrznego.
N.a do-datek łatwiej na nim ulokować wyroby
niż •tarać się
.z:aspokoić często wybredne 11:uata zafran.!cznych konkahentów.
M!lllu.sem
jest również ocena
potencjalnego wyw0011. Kr:vt'erla efek:tyw;ności eksportu
w
waru.n.kach kryzysu mogą zawodzić. Czasem
bowi«im lepiej
aprzedać pall'tię towaru ooniżej
przyjętego p0ziomu, a.by za zarobione dolary móc kupić materuły czy aurowce,
których
brak atopuje waż.ką 1połecmie
produkcję. Wydaje rię więc rozsądny postulat, aby tak zmienić mecham!z.my roz.llczeń,
aby
zachęcały do eksportu wszędzie
tam gdzie 1ą Jt,u temu możli
wości.

lak na razie Jednak brak nawet Jaskółek
eksportoweJ odwilży. Szkoda, bowiem JeśiJ do·
bre zakłady - eksporterzy nie
będą na sprzedaiy za granicę
wychodzić na •woJe, to zaniechają, dzlałalnoici w tej sferze.
Można oezywlścle zmusić Je do
tego admlnistraeyjnle - jednak
Jak dowiodła tego historia, jest
to metoda na krótką mełę. W obecn~h warookach trudno więc
liczy6 na oode}mowanie dodatko.
wej działalności eksportowej czy
specjalizacje w eksPorc-ie Jeże
li w dalszym ciągu :uopatrywa.n.ie rynku wewnętrZl!lego bę
dzie dalece lepiej opłacalne nlż
eksPort, możttmy pożegna~ się z
marzeniami o zwiększeniu Importu. a tvm aamym o peŁnym
rozruchu całe! fOSpodarkl. W
grud•niowyrn komunikacie s obr.ad Prezyd~um Rządu mówi alę
co prawda o plerwszeńs,twie produkcji eksportowej,
le<linakże
jest to tylko ogó!nl,k. u którY'III nie idą żadne konkrety.
Rynek światowy nie jest· 1tatym:ny. Gdy wypadają
jetlnl
partnerzy na Ich miejsce wchodza natyehmlast Inni. Najwyt.
szy jni ozas skończyć s oddawaniem pola. Aby Jednak była
to rzeozywlsto'6 trzeba wreszcie sprawnie zorganizować han.
del zairranłcflny I jego zaplecze
- produkcji) eksportow11.

ZVGMUNT

B

Utrzymane zostaną cztery progr8!1lly operacyjne dotransportu drogowego I kolejowego, wyżywienia
nar·odu, zdrrowia ora.z produkcji wyrobów odzierowych, dziewiarskich dla d•z ied I młodzJ!eey do lat 111.

tyczące

li

Nastąpi zahamowanie tendencji

spad'kowej t Wllroeł
trzody chlewnej o 1-1,11 mln ntuk, a bydła o
230 tys. sztuk. Import 7Jbóż wyniesie li mln tlon,
Im.port
pasz wysokobiałkowych - 1.230 tys. t.on. Zakłada lfę utrzymanie dotychczasowego poziomu norm przydzlahl ml.- sa na kartki!, pokryte zostanl\ potrzeby wynikaj~• • Nglamentiowanej sprzedaży masła.
_
pogłowia

li Zakłada się dalsze zacleśndenle więzów gospodarczych
z krajami RWPG, przede wszystkim z ZSRR, c7.emU tpreyjać będzie realizacj.a postanowień XXXVII se.sjl RWPG oraz
zawarte ostatnio umowy gospodarcze. a talde motliwośd
dalszego korzY'Stan~a 1 dogodnych kredytów radzlecldch.
• W obrotach z krajami II obs7l8.ru płatniczego pod<itawowe znaczenie ma uzyskanie na eksport dostatecznej ilości towarów, spełniających wymogi stawiane :,n-ze:a rynek
światowy.

8

Dochód narodowy wytwormny
oslągnde około 11.1140
tj. 2,6 proc. więcej nit w 1983 r. Dochód na-rodowy
eto podziału wyniesie 5.343 mld zł, tj. 1,8 proc. więcej ni::!:
w ub. r. Spożycie osiągnie 4.260 mld zł, tj. 2,4 proc. więcej
niż w ub. r~
mld

zł,

B Zaklada się wzrost realnych dochodów ludnokł o 1,2
proc. przy jednoczesnej poprawie sytuacji rynkowej. Dostawy łla • zaopaÓ"Z"..nie cynku wyniosą 3.880 mld :llł (w ~
nach 1983 r.) I wzrosr111; artykuły ::l:ywno~ciowe o 3,1 proc„
a nieżywnościowe I) 10,S proc. Nastą.pl poprawa zaopatnenia ryn•k u w W'lele wyirobów, w tym w 8PI"Z4't domowy
trwałego użytku.

a

Wzrost c:en detalicznych t kosztów utrzymania nie po..
winien przekroczyć 15-111 proc„ w czym mle•ct
konsultowana obecnie podwyiJka cen żywnokl.
·

s:I•

• Swladczenla SQCjalne będl\ 1tanowlły około 17 proe.
dochodu narodowego pod.zielonego, podczu gdy w latach
1ledemd·zlesiątych wynosiły 15....:.19 proc. Przewiduje si•, te
wysokość przeciętnej emerytury I renty będzie
wy:bza o
13-16 proc. nit w ub. r . Nutąpl dalszy przyrost liczby
łóżek szpitalnych, miejsc w tłobkach .
prudszkolach ltp.

a

Preferowane będą Inwestycje w kompleks!• tywnoł
ciowym - 29 proc. nakładów, w kompleksie mlea7Jkandowym. - 30,ł proc. nakładów oraz w kompleksie paliwowoenergetycznym Ił proc. nakładów.
Na budownictwo
mieszkaniowe przewiduje się 29!! mld zł, eo powlnJlo n.•
pewnlć oddanie około 190 tys. mieszkań, 1 czego w budow•
n!c!Jwle uspołec2Jnlonym 130 tys.

a

W planach terytorialnych realizowane będą zadania
z poprawą poziomu życia ludności, co
dotyczy przede wszystkim budownictwa mieszkaniowego,
lnfrMtruktury komunalnej, gospodarki tywn·ościowej, lecznictwa szpitalnego oraz oświaty.

~lązane 2'lWł1U1zcza

Pełni\ wersję

•

•

•

opracowania powytszego materiału Komisji
Planowania przy Radzie Ministrów nublłkuje piątkowa
„Rzeczpospolita".
(PAP)

CHABOW$1Kf
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„Morsy" na Wełławie
Czy student powinien praw trakcie 1tud1ów _:to
kwestia dy1kutowana oo lat
w środowisku akado?mlck.lm
Wspólna jest teza mówlllłCa o
konleczn-0ścl pracy
juo elementu edukacji obvv.·atela I
przyszłego specjalisty po~.ada
jącego dyplom wyższej nkoły
W przeszłości, I to niedalekiej,
formą
pracy były tzw. praktY"ki robotnica, które - jak
wiadomo - ostatecznie uległy
likwidacji. Nie cieszyły 1łę
one dobrą opinią młodzlezy
przede wszystkim dlatego, te
zbyt często były tle mrganlzowane, WYkonywane czynnoAcl
nie miały n!e wspólnego
11:
przyszłym iawodem. Nie lepiej
wyglądały studenckie praktyk! zawodowe. Obecn·l e coraz
więcej głosów podnosi potrze1>4t poprzedzenia studiów okresem pracy zawodowej . Przyczyniałoby
11!ę to lepiej do
po:qian_la sensu pracy l roll j&cować

Mamy w Polsce „Klub Morsa", którego członkowie za. żywają zimowych kąpieli w wodac~ Bałtyku l uważają, .
ie hartuje to duszę i ciało Prażanie nie mają dostępu do
morz~. ale także sa entuzjastami zimowych kąpi eli w Weł
tawie. Przeważa o dziwo, co wida6 na zdjęcia, pleć pięk
nL W każde.i kąpit•li l1~7.l'~tnfozy około 200 os6b, Na moście
l aa brzegu rzeki tOWM'ZJH" Im katdorazowo tysiące gallłtr•

(h)

lu' odsrywa ona w
łecznym,

IJdu 1po-

1tt11. Ta wito

„

ptennzym

a przede WlzystJrjrn
oklresle dotyczyłoby to ok. 10
w poznaniu zawodu, Jmóry proc. o&ólnej liczby studenstudent wykonywać będzie Po tów I roku, byłaby to próba
ulrońcr.enlu
ucze1nl.
Resort ~prezentatywna dl.a dalszej
nauk!, 1zkolnlctwa wy:Uzego 1 popularyzacji tej koncepcji.
teeh~łkl
proponuje ekspery.
mentalne wprowadzenie za.
Kandydacl na studia - po
sady podejmowania pracy za.
zdaniu egzaminów wstępnych
wodowej fizycznej przed
- kierowani byliby normalrozpoczęciem studiów. Trwała
nym trybem do pracy. Byliby
by przez rok I byłaby połll·
oni zatrudnieni od paidzlerc:zona 1 odbywaniem i1tudlów
nlka d'3 końca lipca, w tym
syaternem zaocznym w1 'Pe~
azule w soboty I niedziele
cjalnle obowlązufllcego prograodbywałyby się zaj_ęcia na urnu. OE-ea tien zoatałby wyczelni. W tym okresie młody
korzystany na zbadanie preczłowiek miałby szansę zdodywpozycjl zawodowych I mobycia doświadczeń,
a takte
tywacji rozpoczęcia 1tudlów.
pewnych uprawnień,
które
a takte na WV'korzystanle zamogą być pomocne
w stu.~ady wychowania przez pracę.
dlach I w przyszłym starcie
W pierwszej kolejnodcl prozawodowym.
Mogą wpłynąć
ponuje się objąć
tlł zasad11
na zmianę kierunku lub utakle kierunki
atudlów, jak
gruntować przekonanie o wlarolnictwo, zootechnika,
leA- - -~clwym wyborze,
a talde
nlctwo, budownictwo, t.ranswpłyną<! na zmniejszenie proport, ekonomika obrotu I 11- centu absolwentów podej m . 1 ) ą-

eych pra~ nlezlodnll • W7"1cwną 1pecjalnołclą.

Można przypuszczać,

te •-

trudnienie
na tyle miesięcy
studenta zmieni postaw, rakladów pracy, niechętnych do
zat.Tudnienla pracownikó~-am
dentów na 1 miesiąc. Ta foa·
ma czynić będzie 1 nle10 etatowego pracownika zalntereao.wanego efektami twej pracy
(płaca,
warunek alrończenle
studiów>. Będzie letała w Interesie znkładu
(wydajn~ć
pracy). Wlątąc studenta s akladem na okres bl11ko roku
stworzy się r6wnoc21efale obu
stronom
szansę na.wiązania
więzi trwalszych - możliwość
podpisania stypendium fundowanego, praktyki sawodowej.
zrobienia pracy magl11terskiej
którlł zalnterMOwany
byłby
zakład , jak r6wnłet :r:atrudn!enle po studiach.
DZDINNIK ł.ODZKI nr 5 (11493) I
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J

eno„ przed 11 iaą w pneoiębl1fll
moohodzie oeobowym. kr7l7 lłę urqdunla
elektrontc me o yartołoł. U. pnekraou •
ftj 18 dolarów. Dali wańoU elektront_ .
Jl•IO wypo1aien ia 1&moehodu waroala daleslllCło
kri>tnla, a pnewiduj e_ 1ię, ie w 1lł.edalekie1 PrB7"'
1~ rianowł6 będ11ie ok. 20 proc. wartołci całe10 pojazdu. Do końca obecnej d•'DclY każd7 aa•
rnochód będllie wyposażony oo najmniej w jeden
młkroproo•or, zaś wartoś6 łwlatowaj produkcji.
'W dziaddnie elektronik i 1amochodo weJ 1kooą .•
obecn;roh I mld dolarów do ponad 1• mld dolarów.
Dotycb.UM elektronik a w •mochod&łe
b;rłll
tnktowan a przez producent ów Jako
technlci:na
nowinka 1lużąca raczej wa1l11dom reklamow ym ł
1tymulow anlu 1przedaty ni.i autentrc:m amu udOI•
konalenłu wartości użytkowych pojazdu.
Czasy
slę Jednak smleniaJą l koszty ln1talowan ia rozmai•
tych unądzeń elektronlc zych maleją, z drugiej sał
strony wzruta nacisk rynku na producent ów, którzy choąe nłe chcąc, mu1z11 dbać o dostarczan ie
pojazdów ooru bardziej ekonomicz nych w eksploałacjl, eoraa bezpieczni ejszych t bardziej komfortowych.
Elektroniz acja silnika traktowan a 2•t ckłł koml)leklowo. O ile jeszcze do niedawna firmy zadowalały dę np. zastosowa niem elektronic znego ukła
d.u iapłonowego, dziś chcą poddać cały przebieg
pracy 1llnika kontroli mikroproc esora łącznie s
ustalaniem optymalne go momentu zapłonu ł, wtry1ku paliwa lub dobieranie m najwłaściwszego •kła
du mlesu)lki w gaźniku. Mikroproc esory :i;ajIJ14
llę teł zapewne dobieranie m najwłaśclwsz)"O)l przełoteń w 1krsynł biegów.
Pierwsze elektronic zne Iterowanie automa~
lkrz:rnllł biegów wprowadziła prsed lł laty flrma
ftenault. W ten sposób 11:ukano 1posobu smnlaj...nla sutycia .paliwa prsez 1amochod 7 • automa-

beanymł llkft7!1łamł

pneldadn lowJml,

„„„ ....

clsłei „benąnonma" .et IWreh odpowledn tk6w 1
fllCZD.lł 1mlan1t ble16w. D:mii mtkropr00łll01'7 ni„

~ ~

ld6n apobtqajła bloliowa.,odosu hamowania. S71tem taki. - op..eown:r .,..._ Boloba - teet noaowanr w droł

mu

kół

ultannle anallzuj1tc a wanmkl jazd7 l majęce pod
kontrolą l.Jr&C41 silnika moflł urzeczywis ini6 llłe
llła~lne dotąd dlłtenla konstrukto rów.
Niedawno Toyota wprowadziła seletkroni&eWalllł
automatycz n1t 1krzynię biegów w modelu Crown.
Kierowca może wybra~ przes naciśnit1Cie ruzika
jeden 11 trzech „w:1er6w" zmiany biegów decydując
1141 np. na jazd41 ostr"- irporiową albo maksymal nie
oszozędnlł.
·
Volkswag en powłąsal elektronikę a tradycyjną ~
eznlł zmianą biegów. Mikroproc esor nie wyręcza

urch · modelach „Mereed- 6w", ,,Audi" oru BMW.
Zwtutune m nowefo podejścia do 1praw bespletseń1twa jest wprowadz ony w 1982 roku prsez
Toyotę 1y1tem Ołłrzeganla kierowo7 przed przeszkodami znajdującymi 1lę s tylu pojazdu. J'ełll więo
podczu manewru eofanla na drodu snajdale się
za pojazdem jakd przeHkoda , csujnikł wm_oniowa•
ne w zderzakac h natychml ut podniOlą larum włą·
ozająo odpowiedn ie łwlatełka na tablic7 prz:rr!llł·
dów I uruchamiając 1ygnał akustyczn y.
Stosowani e w .amochoda ch rozmaityc h iryste-

kierowcy w tel uynnoścl, leoa uallsu!e p~dkoś6
silnika, obciążenie i Inne parametry jazdy. Swoje konkluz2e wyświetla na monitorze doradzając kierowcy jak optymalni e w danej chwili
wykorzyst a6. skrzynię biegów.
Po uporaniu 1łę - w zuadzłe jut oałkowicłe 1 elektronizacją silników benzynow yeh, iwól'Cy nowęJ techniki motoryzac yjnej zabrali się do „diesli",
W laboratori ach Forda pani.+je przekonan ie,
po
odpowiedn im wzbogacen iu w elektronik ' silniki
wyaokoprętne przy w1zy1tkle h znanych zaletach
przestaną ustępować "'7M benzynowy m. konkurentom także pod względem 1&wartołcl ndą
w
spalinach l 011ląg6w.
W 1ferse bespl~ )hę aafwałnłe~
dotychcza sowym osląpł.QO!em •leJdroliłków 111 ..,...

mów elektronic myoh I swląnny 1 tym. pałtown7
wzrost informacjl , które muszą by6 prsekazan e kierowcy, 1tawia na porządku dziennym 1praw, elek•
tronizacjl samej tablicy w1katnlk6 w. Staje się to
konieczne , a zarazem realne techniczni e l. ekonomicznie z uwagt na ooraa włęks:&ll 1kal41 lntegracJl
elementów elektronic znych l aystematy czne obniża.
n.te ich cen. Nie ma powodu, . dla którego Wll:IYflłi
kle wałne wskamlkl temperatu ry, eiśnlenia oleju,
prędkościom.len, obroiomle n, pallwomie rs l wszelkie lampki Oltrsepwe ze l wudniko we me miałyby Ił• smlełc16 w jednym &łnteirowanym panel-.
Firmy: Lucu, laeger, l't•t. General Motem .-J
Ford opra~ jut ~ pnerację elektrcm.łc...
nych tablłe .,rosdzł.eloąoh opartJ'Oh aa teclmłoe

obrotową

*•

iedea

monł•

o(

prawie 100 lat. pnyraąd7 elektrome ohanlczne , d•
których tak bard10 11.ę pnJ'SW'yczalliśm7. W zamian wejdzie technika ukaaująca wuyńko w JIOOI
stacl cyferek, a kierowca poczuje al• buchaltere rra.
Prsykre to, ale prawa techniki 1ą nieubłagane.
Czy mikroproc esory mogą przyczyni! \ 1l' do P°"
lepnenla komfortu jazdy 1amoohod em? Ow12em
mogą np. prsez precyzyjn e •terowani e W.ądzeniem
klimatyza cyjnym - dobieranie temperatu ry l w l'"
rotności powiatru. w kabinie .toaownle do iycze6.
pasażerów. Albo 'Pl'ZH elektronic zne ustalanie mięk•
kości uwieszen ia ' (oczywiście iylko przy hydroela•
stycznych elementac h resorujących, patra. Mercedea, Citroen, Roll1-:Royoe) at01ownłe do l 1czb1
pasażerów, rosmles:ric zenta ładunków ft'1 jakości
nawierzch ni drogi. Te )ednalt rzecz7 najbardzi 'J
lnteresuj4 nafiow:ro h 1Zejk6w, odnotowu jemy JJ
dla porządk'IL
Powró6m7 na lr.onleo do początków amoehodo w•S
1lektronil d, a wllłC radioodblornłków, magnetofo nów Itp. W t•J dziedzinie juk od kilku l4ł panuje
istne 111aleńatwo ultra hl-fl, 1tereo Itp. Pojawi~j4
1i41 jednak równlelt pomysły rozsądne. Jest takim
pomysłem tzw. radio kierowcow , które ostrzega po•
dróżujących. przed korkami na droga'th, przed wypadkami ł wszelkimi przeszkod ami w podróży, a
także podaje precyzyjną prog,nozę pogody. Radio
kierowców pracuje
na
specjalnyc h
częstotli•
wośclach„ zał samochod owy odbiornik automaty•
eznie dostraja li• do najbllbzej 1tac)l nadawcze j.
Niezłym chyba pomysłem q samoohod owe elek,troniczne mapy l prnwodni ld. Klerower, któq
nie ma danego mluitl ny *l'UJ'• 1V711taroą podd
mlej9oe liartu l punkt docelowy, a mikropl'OMIOI'
11()dpowte w ltoaownym momencie . kłJd7 m.,W •
· lewo, kiedy w prawo.
~
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tor ustąpi Wszelkie dOllOWane ttot:ychUU .

I

RUNYi

nakf nmlnne 1po..,..ne na ll:amtenny ch ł ł.rewnłanyoh ltelaell ... ałakaoli
man6w ora1 na terenach ławnyeh dedidb plemlon 1erma61kl oh wzbuiłu.Jlł węł.r6wek JfGl'o
ntnłereaowan11
uosonyoh. Do 11.U nie ułalono Jełno1naosnte, Jakle Jeał poohod1en
le pt.ma runlosne„ l jakimi droraml rospowneohnlło lłę ono włr6d dawnyoh plemion sormail1kl
oh. Bur - te gna.
ozy „tajemnica ". Było to wtęo po01111tkowo jakleł pismo nkretne, br6 mote
ułYWan• dla eeUw kuHowyoh. Alfabet atarnero pisma rollWłjaJąoep d41 w m-IX wiek• n.a, 1kłada
" ' z 2ł maków, ...
w miodli.aj fazie tero pisma 1 IX-Xm wleka sosłal' zredukow
ło 16 makow. Kaidy " m.,.
k6w odpowiada jednem• okrełlonem• dtwlękowl. Porma maków anf
rl6wnło kemblnao.f l proeł:roh
kresek - sestała pny11ło10wana ło ma~erlała, . Jaldm po1ługłwane dę pny
płaanh1. Runr r)'ie ,.,....
wałnle w kamieniu I drewnie, nłelded„ w metal• lab na
płytkaoh ll:ołełiHl7'9b>
lkąd

...

Włlllłb'

„7'

ten.at j..t wiele hlpotu.

Iła

„

Nłatón7

\IO!leni doszukują e1ę p4cwowlDOł"ll
w alfabecie greckim, lmłl łaeb\·
llldm. Za powiązaniem
1 lriulturą
rrecką przemawiała obecnoJć Cloł6w nad, Morsem Cll&rnym w llI
wieku n.e. Jednak, jak w:rikuał)'
badania, płerwuo napisy runiOllll•
pojawiły •l!t właśnie w t)"m
łl.e, llle ..,. supełnle
!.nnej os~
Europy - w .tutlandU aa tereinłe
chls!ejszeJ Danii. Najstarne u~la
runicme pochodzą widnie s
obnwów. Tak więc Danię
•
\lm&6 • kolebkę tetO ~

.„.

„ -- --

. . . . . plianta b,ta
nadlQ um40J11tno'cJ1t•. ltW, kto
to potrdlł -•auł ta f&kt. Dl&tefo nojatanze na;p117 •Ił jall: fd7b7 avtorymw ue.
Obok formułld
~tewnej os7
magicznej albo
._ swy!kłej in.formacji j..t „znao.oino kto ten napll •PC!l"Zlłdzll. ·w
najatanzy ch napisach pojawia 1łę
1lowo „erl". Uczeni przypuszczają,
k jest to etnonim, , czyli nuwa
!P'"Hd&ta'Wdclelo plomłen!a Gerul6'w.
Plemię to ok. m wieku a.a. • ·
młesnlwdo obnar7
J'utlandll. a
ustępnie ruszyli> w wttdrówkę po
!Juropłe I ~ rozpłynttło llfł
•tród muy łn:nyeh ludów. Prawdopodoł>nio Gorulowie
b,U tw6rHllnł płmla runlcmero . Prsypomtna ono pismo hiw. północnoitalskle
•

MIKROSKOP,

meą

alowtelr rouleołł ~

Do ialedawna •wdano,

ocn..-.

ło b&dlłll:ołć u~
lłę JICMlłUliWa~ oplem ok. 800 i7'1- lał
tem11. Potwierdzały to badania lłOIUl:yeh obozowl1k w juklnlach , fdzle majdowan .o łla•

dy oanłsk datowane na p6ł mlllona lat temL Umlejątnoł6 wykorzy1t ywanlo opia
wlde li4I • homo erectus, czyli l!llłowłekiein
1>rolło ehodSllcym . Potrafił •
takie IJ.)Orz1tcha! kamienne naraędzia.
Niedawno brytyjuy archeolodz y dr I. Goalett l dr J. lrarrła maleiU podozu PrM
wykopalłllrowych 11.ad jułorem Barln10 w
K.enH fG bwałlr:6w przepalon ej gllnr przemlftaanye h s lr:amlenny mt aanędzlami. B:rb' to kamienne wyrob7 tefo •maso ąp.'IJ
to palnłone woześnleJ w wąwozie Olduvai
w Tanaanll. Obok aarz1tdzł były takie JCllP
łuJ>ane llołoł -1eraęoe l fragmenty czaszek
hominidów . Areheolod sy pooaątkowo awa~

P~DZEL

li.

łlll Aady Ofnł• u
1llnłe 9' w~
\ldenenła pioruna albo Mt powsła17 p66niej w wynłlr:u l)Otarów lełn,.ah. lednak da'•
badania wykazały, ie było to osnłako.

TOI km dalej aad · julorem 'hrłlaa. Jład

llłe ma JelO ~ bd6•,
al• ł7lllo • m6ał JIOllłuahru lłę oplem.
Prawdopo dobnie homo ereełul polowlll aa
au.traloptt ekl.
Inne badania uebec>łołlcnrae w "2oDI•
:A.wan w EtlopH ujawniły talersykow ate
ugłęblonła w gllnłu\aj 1lebl1 u Aladaml
ognia. obok "'ylł:ępowały kamienne a~
c!.zla. Prsea dłurt osu nie moina było uta116 do ezego 1łutyły owe zagłębienia. Ostitinlo archeolodz y roawllłaall " aagadlt,ę. s,
to łlady wypaJ,ni& druw. Prawdopo dobnie
wylroN78ł:rw'no 1pr6chnle h pnie drew
rodzaj J>l71Dlt.ywnyoh pieców. Rozn1Ran o w
próchnie Oliefl. kt6:ry mógł tll6 lłę pra111
wiele clnt anim płeA uległ oałkowltemu
tpalmhl. By6 mote w te l\'IOIÓb prnebow:rwano oitl•!. który trnba było ehronł4
prsed 1talni4lcłem w okrench dusozowy ch.

BarlDIO

- ' oplem po11ługlwano llę w spo1Ób •
lowy. Wiek kości oblicaono aa ok. 1,ł mllł
lat. Wynika 1 tego, te majomoff opia )ftł
1tarna • 1 mln lat nit dotyohezu 11Wałano.

posługi.wal sht ogniem 1,ł mbl IM t.
WHy11tkl1 znalezione HCtlątld Wllła
nją, te nie byt to homo ereetua t7lko • •
lłralopłtek, kt61"1 uchodzi
. a bocan1t płllł
drzewa renealogtc :mego Olłowieka. Ale afr7lr:afiskl australopit ek, który wymarł olroh
młllona lat temu, nie wyrabiał nan41dzi, Dł4I
ladał mlfl•• I tywlł sht gł6wnie pokarmem
rołllnnym. Sil maledsk:a potwłerdz&Jlł09,
homo erectus tył 1,8-1,f . mhl lat temu w
Afryae weohodnie j. Jero '1ad7 malułono

h

muf

„ko

„

I_ BKALPEL

Pr'zes ponad U lat. pod 1am konłee XV wieku, Leonard o da vtnct przebywał na ·dworme Ludovłao Sforą w Mediola nie. z tego okresu pochodzi m.. ln~ portret Ceeylll Gallenm l „Dama s łasiczką",
a takie słynne malowidło łełenn• „Olłatnla włecze:na,_ (tworzone
w latach 1495 - 1498), kt6re majduje Ił• w reflekta nu klasztor u
prsy kościele Santa Maria delle Grasie w Mediolanie„ O hłstorłł
fresku orH o skomplikowanych procesach renowac yjnych pisze na
łamach „Nationa l Geograp hic" Carlo Berłem..
·
Renowae,_ nm• f r - . •jmqje ir. Pht\f.I ·!Jram,
M l!a · l!uclłon. Tak J8:

m!wtrz Leonardo, on.a rbwnW

posłup·
~ .i, w pracy pędztem, Ale nk łylla
znicaL'Ńełlł cthinuira uł;rwa

„

iiiilm. Ze

aa akie lkaJ.pata, aby U1Un1t! l'l~
1eMetnt brud, kl•j, 11leM oraz w&l!'llłw7
felrb7, które nałoł'Y'l• na oryfh:.•ł ~

prsedn!ł' rorliwl renowait.or sy.

Dodal4 OB!

-.ztą nłe tylko farllę, l'l• sbrałł
,.upiększyć" dzieło
mlatrt1a. 'Prsycłem·
al!H mafo'llridiło, n:~c wyraine I !r

9"

ne kolory, smłenlił rfSY twarsy a~
usunęli przy okuj! wiele . Dlatego obeeM renowacja ma w
pewnym nud• charakter wyltopalWlo-

łów I
aółów

.,,,,..

.....,.... ~" W XTII wt-. • ·

lrilCMl"H "
ljyta ....,_
Die tY'lko prriez renowacft . Problemy
~zęły &!ę niemal od samego ,,ocąt•
klll, Niektórzy fachowcy twi~ Q.,
łe da Vh1.C!if ·aam ~·t wir.don snłcseu
nia
fresku 1>nn użycie nlewłałclwej
technłkt Tradycyjn te bowiem t~ H·
kładu~ bezpośredlnło na
mokry t1l*.
Ta metoda wymaga
jednak 111ybklej
pracy,
a jak si4 wydaje - wła
hłe nyb'kokt w pracy Leonardo cbcl-1
unikn116. Na dodatek taka technika ogndezała Wybór fub mol!l!wych do utycia. Aby Wlięc uwolnić aię od' wnel·
1dch ogr11Jniczeń, mistrz zagruntował na
btało świeio otynkowaną śclar.ę. a rot.·
począł właściwą. pracfł, gdy podkład wr

lł4

„0.tatn.ła

ł

i

Leonardo odkrywany no nowo
„

-~\!:...._.:.,.

~nło7 llOwil~l

d.nwt sr.'ajc!uliioe
pod m&l,owidłem w kn s~ób pos·

ba."llt'dając

ChryatW1& .tóp. W XVIII wialr:ll ukryto freak llOd k:otarll. którą od·
suwano tyiko wtedly, · lfdy klUEtor za·
nesyclU swojlł obecności\ bardzo wałlni
toście. Kotara de tylko sdra-pywała ~
ka.jącę flil'lb4t, Ile r6W11:iet ntrzymyw ...,
la wtteoć. Rzeczywiście. os!emnasto wleoaM łródla 'POdaJ11, ~ •
ltota1' J!O
łeł&nle rpływały .,etrumyoz kt wody". ,
Prawdopo dobnie najgorszy okres dla
!resku . r.iamł w 17911 roku. gdy wojska
napoleońskie okupowały Mediolan. Re·
fektan umdenlon o
na
z;brojown~ę i
sta,jąę. Francuscy żołnie-nie clskioU ka·
mieniami w „O.tatnl- wieczerzę", a nlelr:t6!ą _.,,eł ~ Ili• 'PO dabiaie,

mDN.NIK l.OJ>ZKI u I CU-.

I
J •-{
'·
__ ... _,..__...\\..,
.., , __.,...,.,,\,

.J-_. . . . . . „ ...

~

.. --...

I

I

• "''

.„.,_.......... .

„

~ ft "nnd.
~ tob!•
zda6 ll'NiWę S flł.Jdu.
n.ie )JO"'

jedL!ak

soałało

tego wle-le.

_

Re-nowacj a „Ostaitm.iej włeesetay"'
M
ale tylko mrówc.za pra« pny ecsr
QC!Zaniu umero tresku. l!tpeojalna ft'!„
pa nau'kowc6 w prbbuje l'ÓWr.iet okireSM przyczyny zrln.cftnła oru snłlleł6
1PD11oby ich wyelimino wania w prsynło
łei. W tym celu zastosowa~."G m.tn. .te-

~otogr11metrłę
(technikę
ozb.ll używlłllĄ i:>rzY robieniu

karlo.łnf!.

map 1opo·
rraticznye h). przy pomocy ultradf'wię·
ków zbadano grubość śc!ai:y (1 dokkd~
Mśc ią do jednej dziesiątej milimetra (w
200 t ys. róinych punktów małowłdł.a,
prsy pomocy higrometró w, kamer ·na.
J)OdczerwJ eń ł irpecjab:.iej aparatury etekłlro.ntl.amęf ~ ..Wołwę Mmpe-

•

~ łln7 ~ 1lft4IS

~. - Nłe

iapadła

~

„

decJ'aja, oo
"8ink l'l.ę • tymi „chlt'Uftnl.i"; aa rasie
dr. Brambllla nakłada łam GUlł le
il:Jl~es:kll alnvairelę.

laik długo llOtrwa l'IOOW'aefaT W od'o
dr. BrambWa tylko «1.4lf,h
wmrcha. Praca !«tt 'ba.rdlllo trudna
t
męcz11ca. Godziny 111>ęd!Jone nad m~
1kopem mf!Mlł wzrok, do te«o doebodcl.
Jeecze olbrzymie napięcie paych,!e11r.• QCSJ' całego świata obserwullł jej pira•
()tł. Chod~ o to, aby uratować ile się
t:rlko da i oryglnailne go fIIMkU genlainero artysty. PQśplech n1e je.st wa:ky
- dokładne oczyszezen le s'krawka mał<l"'
lridła e
włe1kości znaCJ'Jka pocztolwef o
'DOwiiedc!

Z&jmuja -

~ ezan_

...........

~

..........

llmlld w ......... JHł - !all
ń• •l'lllYP-U&
- ah 4ello4noa1 1
-

wenJlł

lllyaneJ „Cit-dy " ' Leoau4a 4a vtnet. Badania wyllasały, &a·
eltras poc'llodst spne4 Dtt rcrku.

Oil'lllyńlało IO llo Henry•ero
lłelohholda 1 pochodseni a
Niemca,

M•HUDl

lńłą hpłl oltraa

.._

łl'llr4.alua,,ell,

w :wtellnl• w li-

„wn:::cE J lMPRO WIZAC JI
(Doko6.czenle

M

nr.

NIŻ ORGAN IZACJI"

1ł

- Tak. Sytuacja DM do tefe sm-. Np. -.to
patępujemy mechaników, aaprawiam7
man:yn:r.
Robłm:r t7nlł• rótnych neasy, których ale powłnnłłm7, ale prueiet teroe boli, jak muzyna
ltol. A plaay mUDlł by6 wykonane. Naj1orH1 jett
łe w nawale t~h apraw młltn ale m<>H aa-

to.

jd •ł• włakhrym orranlzowanlem 'Pl'Odukcjl i pradorabianiem li• takle10 modelu tej orrantzacjl,
któr:r by dawał n.ajlepeze efekty. Stale bowiem
trseba lmprowł&OW16. A to kto6 ale przyazedł do
pracy, ny w 01611 brakuje aa oddziale lr.llku prawnłltów do obaadzenla WHJ'9tldch 1taaowl1k. A
mowu nie me •urowców, a wrencle jak jut
dno I drucie, to mów • kłopoty z ~laml do
tn&aya ny nar:ędzlaml. W końcu jako• eztukując,
produkcję I tak się zrobi. .J11t eatysfakcja, te pokonało 111., trudno,ci. Ale nłowlek zaru myjll
IOble, • De motna by było 1robić więcej, 1dyby
tak wuyetko było na ewolm miejacu. I wtedy nie
byłoby tej ustawicznej improwizacji, a prawdziwa
erranlzatonka robota.
- 1 te Jeet marsenle młstrn7

rr.

E

-

Tak. aajwlckaze, l!lo

to "' najpro1taz1 r1zer-

'f'Y 11rodukcyjne, ktćr:rch ale możemy wykorzysta6.

Jlzadko Jeat bowiem taka eytuacja, te wazyetkie te
łru czynniki, które wymieniłem: ludzie, maszyny,
IUl'OWce współgraj,. Inna rezerwa to wydajność
pracy. Tu naprawd• zroblllśmy Jut wiele. Choć
"'1'Wł6cł• sporo jeezcze można ll'Oblć. Myślę tutaj
• ~llllie pracy. Ludzie nie "' j1dnakowL Np.

młodzleł. Mam •
słeblo kłllra bardzo młod7dl
dzlewcqt l cho6 pracuj" niedawno wydajnością nie
ust41pują wieloletnim pracownicom. Robota pali 1h1
lm w rękach. Ale •Ił I taklo, których atale trzeba
11ukać w palarni. I to, :l:e 1 tego powodu urobią
mniej, nawet fakt, te odplauję Im 1odziny niewiele ich obchodzi.
- Jest pan pnewodnln11eym r.:alrładowep Klabw Mistrza. Cay łakł rod11aJ sorranlsowanla daje
wam Jaldeł torsyłolT
- Kluby ml.trza powstawały w latach 19711-7'7.
Właśnie wówcxaa, 1dy jak mówiłem, zaczęto po
raz pierwszy do1trzega6 naas!l rol41 1 mówić o nas.
I nasi klub wtedy powstał. Naletą
do nieao
wszy1cy mistrzowie (jest naa · w zakładzie około
90) oru brygadziści (bo to pr:secloż kadra rezerwowa). W zarządzie klubu w11yatkle wydziały mają awolch przedstawiclelł. Mamy okreaowe spotkania :z dyrekcją, zwi!lzk&ml zawodowymi, radą pracownlcZlł. Mówi alą na nich o interesujących nas
aprawach. Ale żeby 1 łlośclą 1potka6. nie prze1adzać codzienne problemy i bolączki załatwia , zarząd.

- Czy Jednak kł11'b młsłrza Jen rzeozywłłoł1 potrzebny?
- Zawno lrlorownlchro będzie bardziej 11CZ14
ałą 1 kłlkudzieal4łl!I001obowlł orranlzao~ alt a oplD.llł jednego mistrza.
- I cnre np. łlłdaolet
- Realizowania atatun mtnna. W' oparehl
e
','

,,Dzien nik

- tOO LAT
TEl\łlJ

- ..,.~--.„
L6dlld. plmno

4'*

botrł911l

.,. • ..,..,

f

brsmle.ła

1lkuał

lłą

po

nu-

nnow•."'

reo-

odpowłedslalnym mianowano
meh, Zclsłlława lhłakowaklere.
ehoć oeobaml dec7dująo;rml o oeta-

teczn;rm kaztałcio fuety byll od
aamego J)OCZ'łtku je wydawca łn.t.
Stefan Kon11th oru wapomnlaay
jui H. Elsenber1, kt67 był rHcaywlatym redaldorem
JdorowntJdmi pl.am&. „Dmenttłk" drukowano w drukami L. ltrull:owaldeio
przy ul. Plotrlro-nldeł 2'111, ailedziba redakcji majdowała lłą w Paaatu Meyera I (w. Monius*1).
Zajrzyjmy do pierwaze10 numen 1azet:r. W artykule wstwnym,
•tytułowattym
„Nane Mdaale",
•syta.my m. ln.r
,
„Dziennik Uclwlrr • • •1'ł ._.,
la edmlcnnem o4I eel6w I •trea6w wydawnłetw •rewłneyonal
nych. Dlłennllr tft ma by6 wyrazem tyeła I rtne• młejaoowych
młeazkańe6w. (.") W dene ęraw
ekonomtosnyoh wyła.wnlołwe nuae
1ta6 ałę mul eg6lnym nganom
kraJowe1e ttrzemysła ·t handlu".
Nic był ło Jellnakte jelłyny cel,
Jakl postawiła pnea nb11 ndakoJa. Postanowiono takie .,aapo:i:n~
leh (ł6d1kloh pnemyałowo6w przyp. jlllb)- • krajem. w kt6rym
•młeaskall, •
ludnołełlł,
po6r6d
kt6reJ łyJĄ, 1 obyczajami, Jęay
kiem ł Uterałurlł społeese6stwa.
e:są1t1r,

•

.r.r \ • •

";'

,.:;ti"

'

-

....

Łódzki''
„

w ~ alMOh ok. fO pocluaw
Łod1' do aaledwle IO
młejloowołeł doc!low,.eh.. Natura!·
n.le b)'ł:r W
,.Bponrzetenła mełeorolOfiane", • lttbrych dow1-dujemy lł41~ np„
f:e
„temperatura
wczoraj (li stycznia 1884 r. - pnyp,
„b) ra?JO -3 lt. R.; w południe
1 at.. R..
wieczór
- ' at.
R.
Sredała ~6 barometn n ea11 frano. I lin.•,
Okuuje lią, łle łn!onnowmie
nytelnlków o aktualn)'Ch eenaeh
tarrowych me
jest
pomyał1m
wopóllezetne! nam pruy. .Jut bowiem ,,Ibi81lftlk ŁćdZkt" • tego
okrwa. prowad.z!ł rubryitę pod nu"Ta.ret łćdllte„. oto kilka
~adÓ'W een zanotowanych na
targu przy Now101 Kościele: kwarta mleka - a top kwarta łmleta.ny - ltl kop., mendel Jajek fO kop., funt masła _ 411 kop., kura _ 79 kopiejek za iztuk:ę.
Trudno jelit powiedzieć coł blUa•&'O o nakład41o ,,Dl110J1nlka z.6dz-

MS

~ w 11.ledslel" • •,..U.
lllM rob. Pl•W1111Jl reda.lnMem

lł6rego nłeodhtezn1t
lłanowt~··

., ,

Andrzej

A.

ltł.,..,

llltufała

~-

..., - 'łea. .Cllńatnł
. . . poolu6w
.. . . . . jeucze wt.li)'
Pl'Ut,aDole
WJ'IDll•,
llłi ajmował
lpl'Hdai...
aUc:ma pllb:rt .... młej9o&, ~
at, l'OBpl'OWadsane je popne& pr•

pn9lłMnCkle"

pełna

.•

- lzanq na 11ybsze
wyjście a rospodaresege
Je.i reforma. Tymoaasem ła nie dotarła P„
dobno cło titanowłslr praey. M6wl a1,, lł satrsy•
mała .i, na wu, na młlłrzaeh.
- Owszem jut potrzebna edukacja
aajbll:i:eł
przy atanowlsku pracy. Ale to nle może być teoria,
bo ta do ludzi Ilio przemawia. Moi. lm nie wiem,
jak dłuro mówić, o aamodzlelnoścl, a l tak w
ni• nie uwłe?'Z4 jeśll np. podwytkl dać nie mogę,
bo krępuje mnie bardzo wysoki podatek na FAZ'..
Ludzi Interesuje Ile w wyniku lepszego gospodaro•
wania mogił zarobić. Ile z tytułu wyższego 1ysk11
będzie dla nich do t)odzlału?
- No, to Jul reforma..•
- Tak. I w praktyce tycie aprowadza Jlł
~
warsztatów pracy. Może nie tak szybko jakby 11,
chciało, ale Jednak.„ Słowami byłoby mot.o szybciej,
ale nie o to p.rzecle:I: chodzi. Słowa puszcza sł4
mimo uszu, a to co namacalne, konkretne 101taje.
- Czego łye:sy6 pana I Innym młsłrsomt
'
- Powtórzę się, ale jeszcze raz wróc41 do owego
Improwizowania w produkcji. A więc by było go
jak najmniej. Bo jakże organizować pracę, jak raz
brak ludzi, raz 1urowca, raz części? Myślę,
że
gdyby wszystko było na czas, nie trzeba by ciągle
mćwlć o niedowładzie organizacji w naszych fa.o
brykach.
'
- ~er• wł„ pan• ł7-.
dołka

pierwszą pólską gazetą

W tODZI

• ~... lwldlon

uchwałę Rady Ministrów 1 1rudnla 1981 rolua (po
poprzednim spotkaniu z wicepremierem Z. Szałaj
d!l) opracowano wzorcowy statua mlatrza. A my
rdzieś w marcu 1983 roku w oparciu o niego 1twonyliśmy własny. Trzeba przyznać, te kierownictwo
przestrzega ro. Ale czasem zdarza 11• nam dopominać I o to czego nie ma w statusie.
- Na przykład?
- Przy ustalaniu wysokości płac mistrzów chcieliśmy by znalazł się przedstawiciel naszego klubu.
- Udało się?
- Tak. Dyrektor zobowilłzał kierowników
4o
przestrzegania tej zasady.
- Czym ujmujecie idę ebeoniet
• - Mamy taki problem. Przed pa~~tY'wtanO:
wiono, te mistrz, który uzyeka dyplom, będzie
miał prawo do dodatku wynoszącego od 500 do
1000 zł. By zdać egzamin na mistrza dyplomowanego trzeba 1lę troch41 pouczyć, podnieść kwalifł·
kacje. A wcześniej zostać wytypowanym · przez
przełożonych i kolegów z klubu mistrza i mieć
kilkuletni staż pracy. Kiedyś koledzy byli bardzo
chętni by uzyskać status dyplomowanego mistrza, bo
np. 750-złotowy dodatek stanowił jedni\ czwartą
11ensji. Dziś przestało to być motywacją.
- A wlęo znów wracamy do pieniędzy?
Nie szkodzi. .Ja nie twierdzę, że nie trzeba
• nich mówić. Pieniądze aą bardzo ważne. Chodzi
• to, by w wymaganiach nie przesadza6 l by pMalądao ale prz•łanlały wszystkie10.

w,

Jał

Na łamaoll ,,m.„ pn-aiau t•tpaty1Ea handlowa i przemysłowa.
Znajdowały 1141 tam m. in. rubryki ,Ostatule wiadomości handlowe" oru „Telegramy giełdowe" ,
które podawały h:iformacje z giełd
w Warezawle, Berlinie I Londynie.
W każdym numerze (a gazeta uka,,-wała alit aześl: razy w tygodniu,
ba poniedziałków, na ' stronach)
były teł matel'lały o charakterze
literacko-kulturalnym - recenzje,
opowiadania, kore11pondecje k:ulturelno, powiełcł w odcłnkaoh. Trzeba łu wapomnleć, ł.e do współpra
eownlków dzlt'fULlka należała m. In.
Eliza Orzea11kowa, mimo ft nigdy
11.le była ona w naszym mit'ście ..
Natur~lnie były teł ogłoszenia: za
1 wiem ogłoezenla zwykłego trzeba było zapłacić 'T kopiejek, w nekrologu - 1Z kopiejek, a w reklamie - 18 kopiejek.
Z łnnyvh rubryk na1eł7 wyańernł6 m.
korespondencje kra-

„

Truttnołd ~aneowo (prza dlutny czaa ,,DŁ korzystał • bnpołrodnlej 11.1bwencjl fłrm:r Schelblera), a przede · wnyeUtlm kłopoty
1 cenzur" 1prawlł7, to Il grudnia
1892 roku ukazał •łą ostatni numer
,,Dziennika l.ćdzldogo". PodnunoWttjl\o krótko ten d.ziewłlłl!loletnl
okres moina ehyba •twierdzić, Ił.
samo Istnienie pisma o 1kisunkowo wyeokłm paziomie j~yka i
treści
literackich mla}o pewien
pozytywny wpływ na ro:r:wój kultury w Łodzi. Wa:ilne było tet
ujawnianie pr:zwótnych bollłcaek I
zaniedbań miejacowych „nit&rnych, porządkowych, komanłk&cyj
nyeh Itp. Zaczęto w ten 1poe6b
nadawać eh&rakter publlom7 wielu •·p rawom tycia oodi:lennego.
Za:mknlęcle ruety nie spowodowało jednak
młlmlęcła
tytułu
„Dziennik Łódai" :s rynku pruowego nanego mluta. W 1911 roku
przez kilka miesięcy ukazywał się
„Nowy Dziennik Łódzki", osiem
lat pómiej na trzy mleslęee pojawił się „Dziennik Łćdzkł", a od
września 1931 r. do marea 1933 r.
ukazywał 1lę ponownie „Dzlennlk
Ł6dzkl", mileniaj"o p6tnlef swoją
nuwę n•
,Ilustrowany Dl.." oraz
,;Nowy D?.l Wyjałnł6 Jednak aalriy, ie p.Mty nłe
młał:r
nic
wsp61n-ro. pena tytułem, • pl.rwnym ,,Dziennikiem Łódzlldm, pfllmem pnemysłow""'- handil,owym I
llteracldm".
Natomiast kłlkanałcie dnł po wy1JW0leniu Łodd IJ>Od okupacji hltlerow1tk.łej, l lutego 1945 roku w
mieście
pojawn się ponownie
„Dzłennłlk Łódzld" gueta, które. od teso czuu nleiprzerwanle to-

nmn s.

BAltSBI

NIE· JEŚĆ
NIE PALIĆ
„
„
„

O'bowllłnJlłee
1 ałJ'emla ... "9pOr91tthelde 8 1'11ChU
łropch JMł w ....•nlr•
lderowe6w -boWeJ ltomunika•.11 publłcmeJ ryroryałyuno, wymara.llł• eł llioh m. tn. 1wlęt„
11oneJ •wagi. Dyrektywa
moto b76 wyprowadHna • trdel
uwarłeJ w par. a utę• I rowporslł4Hnla.. Zabrania •I• tam
bowiem wapomnlan•J rrapie lrierowe6w palollia
papleroe61'
ł apoływanla pokarm6w. Wprawdzie prsepl17 nle aprecysow ...
ą, llogo •walaJlł •
kl1nJĄeyoh poja1da~ oaobowoJ kom.,.
llilra.ol p11bllesn1J, ale łatwo o włałoiwlł · lnłerprełaoją ew...
poJęela.. Praktyka ~la w kler-Ir• lnterprełacl roHH,_
Jlłoet bowiem nlo łFllro lderowcy aatobm6w, łroleJbull6w
i tramwaJ6w jeclll nr• kanapki na
ale równłoł tak16.,..
kan• 'Udlla.ll apeływanla pedłlr6w, włeqo paaakr6w. Prnpby pnedal,blontw pnewo1owy1h lromanllraoJl
pubHcm9'
r6wnleł •branłałJ' nrpm ldoroweom palenia ~ I Jeł...
nla podo- Ja1c17 • puałeremL Jfowe pnwo łnfowe Jelł
w omawtano.J llwułll I 'lluł~ I mnleJ · .,-,...,.ąane. ....,.
ClsleJ dlał.... le
•llaa palenia er1111 Jedaenla •
prawie wnyetkłeh ldenwołw pnowołlłe,-eh lałal i-Jasłami
lłlnłlrowyml (art. n ... I). Oc1 1 ałynnla 198'
nłe mop
włęo Jwt ani palił 11111 Jeff
kierową ołętar6wet Pl'MP
woqąoh ladd, lderewo7 amochod6w lłrał7 połarneJ p,...
wołl!oyeh ńrakk6w, Jrt-..ą ellłrnlk6w prsewot..-Yeh 1'W
pnyeaepa.mt. a naw" -teeylrllW włoqą peałen. Wspemnłan7 pneplm wpdenła . . .
w ...... jecln...,.
teWwbny jah
ld•H.f1loyell,, ll:t6rf'a •brania ...
.-lenia »apl....... I epołJW&nła pobrm6w. Ale ... łlaena!t
łwł...., Ił ..,.. pnwe łrerewe JMł w emawłane.I tweatł
r6wnleł I mnleJ l'f'Pl'f'ełyesnt. Oł6ł ellrełlaJlte ł)'oh
eyoh. kt61'f'8h łoł,_,. sab1 palenia l jec11ellia, pominęło Id
rwJitoyeh łnmwaJaml. Poautaja młH na4sle~ łe motom
nowie naclal nie 'bflłlł pall6 I Jeł6 łniacla6 w naste rach1'
łramwaJ-. eo prawda Ili• • woU uławodawe)', ale 1 woU
władzy pnciłołonoJ, a włąo lłosownych łyreke.ll przedsłębloratw
komunikacyjnych 'blłłł loh Jednoatelr naclnęlłnyeh. Przeplą
clro1owe nie hlgeraJlł nałomłuł w kwestię Jeclsenła i palenia
w odniałellia ło kierowców pryWatn7oh aamoeho46w o i
wyoh pnewoł1teyeh puałer6w. Tym pesoeławla dę wo
rękę, poCobnłe Jak ldorewcom elęłar6wolr prsnrołąeyeh
terów w ll:ablnle kierowcy. llrlłłinlł4 nie namawiałbym J
aalr ło apołJW&nła poalllr6w w OIUlo Jucly. leot te esynn
w łałe.I mierze rosprauaJ1'• l nie po te 'bałaJ1 atę
Pl'SJ'clrotn)'Oh. parlrlnr6w, by. • niell nie llora)'lła6. lełll Id
• palellie łyłoni• pnes klereweów prywałn)'eb aamochoc16
oaobowyeh., Jestem mniej ryrerylłylllly. '.l'neba ł7lko w esM
de 11alenla wnikał pnecł,ga, be łatwe e 4sluę w ulJranJ„
Palenie mote kierowey ale rosprua~, ale u1kodlona garcl.,.
roba rHproas)' na pewno, a tego naleły 1111lka6. I jrnc1•
Jedne. Myłlę, h 1gocla mtawodawey na apoływanle poslłkó,;
przez mołornlc1ych pnewołj\cych pasałcr6w ma 1wc irródlo
w tym, ·te nowe 1&lra1Y w omawianym względzie słusznie
dot)'• kleraJlłCJ'Ch pojasclaml silnikowymi. A tramwaj, mim•
łe porunny •łlnildem, ao grap)' poja.11ł6w allnlkowyoh, 'f
1łownlosk11 wyrate6 mtaw0W79h
prawa 4.rogow~
aatlosony nł1 IOCtaL
'

•-*U.

l.odń.

we:r~ mlt!ftkańcom Łodl:I.

m.

.

n.wner&t._
Rooma
prenwnerat&
,.DŁ" WJllOllłł• • nbU w Łod.Jol, a
11 rublł w Xrćleatwłe ł Cesantwio
miesi~znio ba WJ:ł!"1u na miej~
1e1 .kontowała IO kopiejek. Można
przyjąć, li w pełni swojego rozwoju w roku 1889 cueta pos!adała 800 pr1numeratorćw. Nie Jeat
to dużo, biorąc pod uwagę fakt,
żo w latach osiemdziesiątych XlX
wieku l..6di liczyła ok. 1110 · tya.
mleazkań~w. Trnba jednak pamięta<:, te plmno n·l • docioraw do
polskich :robotn.!k6w fabrycznych
a adrM<JWano było przede wazyat~
kim do dość w~iej arupy polakiej inteligencji burżuasyjnej w

Dobrzyński
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Sylwester ·czy nabieranie gośd
Czyżby koniec „sprawy butelkowej"?
8' wtród DM tacy, któl'S)' jlaoH aa wepomnMaie te1orocme10 aylwfftra d~j" rwnlołiców H
ałoścł. Z reruł:r '" to oL którzy doazll do wllio1ku, że cauem trzeba Ił• ubawl6 na prawdziwym
balu, te atmoafera domow• "8t dobra prsn cały
tok, ale w aylweatra •l• ma to )&'Il aa bal, llnlł
dzony przez fachowców.
Jednym 1 owych fachowyoh blur, sajmułlłcY.h
Ił• organlzacjla 1zampań1kłcb zabaw, było Prr.ed1lęblor1two Turyatyczne „Ł6dż". Zabawa 1acz•ła sł•
już przed 1ylwestrem, 1dy zał.ądano od przyszłych
balowiczów SOO zł dopłat1, bo cena balu w motelu w Polichnie nafle wzrosła. Pisaliśmy o tym
wspaniałym pomyśle w ..DŁ" twlerdZ1&C, łe akut1k
J•t parantowany. ltto bowiem, płac,c aa parą
iirawio li tyalęoy lłotych, zrosypuje 1 dopłaty,
idy jut nie ma czaau 11Ukać czefoł lnne10? W
'1ad za nuzą notatk, przyezlo pJsmo od przed•lłł
blorstwa ,Ł6d:f:" z przeproalnaml oraz obletnlc,, tł
„w przyszłości będziemy sl41 atarall unika~ podobnych zdarzeń" W ślad za owTID wyjaśnieniem zjawiło się w redakcji dwóch panów. którn !nterwenlowa11 w sprawie oweJ dopłaty Mimo lż było
tu:I: po Nowym Roku, humory lch nie b;ły szampańskie . I to nie dlatego, ł.e nadużyli owej, jedy•ei w roku nocy c napojów wyskokowych.
Z łch opowieści wyłania lłę następująca htstonJka: w biurze turystycznym „Ł6dł." zaproponoIm smlu4 mle)lca balu. Miła pani • ~

lronu'-7m lłolle nam6w11a lab M •ba~ w • ·
kowal· 06ne, gdale miało b76 snacznl1 lepiej nfł
w Pollchlli1. MyjlllC do'6 aalwnłe. Jak si• później
okazało, te prndalębtoratwo rseczywUci1 chce odsy11kać dobro tml41 i gotowe jest uproponowa~ tm
:sabaw, na ostery tajerlr.l pojechali Il rrudnła do
Bąkowej

Gór)'.

Gd1 autokar zajechał prncl ołrodek
Gćrze okazało ei•, że zabawa będzie,
1ołcl, a a 1oścl. Po plerwaze pokoje

w Bąkow•S
ale nie dla
balowe nl•
były w og6le oarzewane, podobnie, jak l pozostała
ozęść pomieszczeń 1ylw11trowego balu. Aby zabawić sł• jeazcze lepiej zaprezentowano 1ośclom atoilłCY obok, ołeplutkl w łrodku, itUdJ'll•k do które10 jednak nie morll onl wejśł.
W "leh" budynku ląl6 toalet "7fllldała tak,
jakby włdnie dut.:r bal 11• nkońceył, wakazywała
n• to talde brudna poAclel oraz kosze na śmieci,
wypełnione l>O brzegi. Interwencjt
balowiczów
prz:vl11ł klerowttłlr: ośrodka, który obok stanowczego
1przeclwu wobec pomysłu przeniesienia balu do
owego ogrzewanego pomieszczenia wykazał dużą
szczerość, podpisując własnym imieniem I nazwiskiem notatkę, atwlerdzającą wszystkie mankamenty, ora1 k>,
RDl lderownlk jelt pod dobrll da·
ilł

Pe

„

wpblchanta

hte w.ąstkłego

dwanaście

roałlonydl
i kaało Ili•

• • •

OllÓb 'Wllladh S pGIWN. . . et aułc*aN
wleta do Łodzi.

ud„

'hras owych 4wana6cło l'Olldlon,.oll
oa6tt
domaga się od przodsifłblorałwa „Ł6di" EWrotu
wypłaconych plenh1day a 4.800 Il oru rekomponsa•
ty 111 zep1ute10 1ylw11tra. W piśmlo, puelłan:J'lA
do kierownictwa biura, proponuj" by owa rekompensata była równa 1kalkulowanej przez pr:i:odllę
bloratwo cenie zabawy. W rade niespełnienla ich
łądań aut ony plama vot, 11roce11m.
N'to pójdzie aatomłut do llłcl• jedna • aCllllbl„
nek balu w łódzkiej restauracji „Tivoli". B1ł7
tam bowiem tylko drobno niedogodności:
zimn•
befsztyki w łlołcl mnlej111j nit. aiedalało pn7 atole oaćb, trzeba było błaga<: o herbat, a l • ale
saw1ze skutkowało, w karcie daó., które powłllni
otrzymać
balowlc10, był tort, ale zapomniano 10
t)odać, or kiestra grała bard10 rzadko, tie chtltnle
zaczynała na tyczenie wyrlltone banknotem, ke!nerzv byli ht w sylwetrowym nastroju 1 pili na
pewno nie mniej nit goście, nie zmieniano sztućców
I talerzyków itd., Itp.
.Tak można by to wszystko 1komentowa6T Przede
wszystkim trzeba uśwladoml6 komu nalliy, 1* po
te, by bawl6 .t• mófł ktoł, kto tnnr mual pracowa6.

W!elokromht aa łamach ,.DL„ łledziliśmy ,,,,..
konanie dec:rzjl
mhliatrów I trzech prezell6w
centralnych 11'Wllłzk6w, dotYo&lłC!e •ku.PU
butelU.
Jak wlda6 1 aaoownoAol rrona. kt6re podpł„łO
wiosną ubległ110 roku decyzj41, ił katd:r mote w
kotdym skle1'ł• sprzedać tyle butelek 111 przyniMłt
S1'rawa jest pował.na. DecTzja Wfflllła w tycie 04
dnia 1 czerwca ubie1łego roku. .Jak atwlerdzono
miesiąc póżnlej na tonferencJI prasowej w Mlnl•
ateretwle Handlu Wewnętrmeco I Uałur nie b)'lll
ona dobrze przyiotowana • or1,'anbacyjne10 punJlll>
tu wld111nia. Dlawro teł na poclllltltu jej stoeow•
nla nll'PC)rosumle6 było co niemiara. Potem '9t
dnak, wru • upływem miell.ltOJ', Uesba 1ypat6-#
od Czytelnlk6w w „11kl•n•j •prawie" zaczęł1 ma;•
le6 a w oatatnlch tygodniach 1padła do ura Cz!
ozaacn to,
wreazcie sytuacja Ile unormowała?
Z odwiedzin w kilkunastu 1klepach położonych w
ró:l:nych dzielnicach wvnlka, :l:e jnt ehyba nieł.lo
ze skupem. Ale czy wszędzie?
Zanim zamkniemy ·nasz cykl o 1kuple butelek
chcemy zapytać Czytelników, czy rzeczywiście jest
on Już niepotrzebny? Dlatego też prosimy
o
wszelkie sygnały w tej aprawle. Nasz adres: Redakcja „Dzlennłka Łódzkiego", ul. Piotrkowska Mt
można W tełefODO'WM pod numer 33-41-10.
Gprao. X. KllUBSKI
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JESZCZE W 'rYM ROKU

ezoraj odbyło się nadzwyczajne, otwarte posiedzenie Rady
Dzielnicowej PRON na Bałutach w całości poświęcone. pro·
jektowi ordynacji wyborczej do rad narodowyeh. Posiedzenie to zakończyło praktycznie etap dyskusji nad przed1tawlonymJ przez Radę Pa6stwa wersjami projektu w ogniwach
ruchu tej dzielnicy, a wszystkie wynikające z tej dyskusji wnioski so1tan11 teru przekazane Radzie Łódzkiej, a za jej pośrednic
twem Radzie Krajowej PRON,

AZ ISKOCISNIENIOWY
Dl CAtUI ·RETKINI

W

Dy1ku1Ja w esa•le posiedzenia potwierdziła to wszystko, co po·
1tulowano t aa csym opowiadano 11, ceneralnle w trakcie konsultacji prowadzonych przez ogniwa podstawowe. Wyrabjąc aprobatę
dla korzystnych zmian, jakle projekt nowej ordynacji zawiera
w 1tosunku do poprzedniej, określono takźe stanowisko w wielu
kontrowersyjnych sprawach, zaprezentowano też opinię, że czas
na konsultację tak ważnego aktu, jakim jest ordynacja wyborcza, był zdecydowanie za kr6tkl.
Spośród powtarzających się l raczej powszechnych zdatl wymieńmy mote kilka najbardziej charakterystycznych. Tak więc,
. według powszechnej opinii, wybory powinny być bezpośrednie 'zarówno do rad stopnia podstawowego, Jak I do rad stopnia wojewódzkleco. Mocno podkreślano. że kandydat na radnego bez•
w:sględnle must być mleszka6cem terenu, do którego władz kandyduje, Padł wniosek aby kandydat odbył przynajmniej trzy
•potkania 1 wyborcami, aby dać się poznać jak najszerszemu ogółowi l w pełni aaprezentowa~ swoje poglądy oraz spoJrzenio na
sprawy cmlny, dzielnicy, miasta czy województwa.

Osobny dyskusyjny temat, to listy wyborcze, a konkretnie
umieszczania na nieb kandydatów I sposób ich wybierania. O Ue zdania były podzielone, gdy chodzi o to, czy kandydaci powinni by~ umieszczani w porządku alfabetycznym, czy
według ustaleń kolegiów I komisji wyborczych, to raczej jednoznaczna była opinia, że wyborca ale tyle ma prawo skreślać, co powinien być do tego :i ob o w I ą z a ny, by w ten sposób dokonać
faktycznego wyboru, a nie tylko oddać swój głos.
(brz,)
porządek

Wczoraj odbyło aię
spotkanie
przedstawidell Zakładu Gazowniczego w Łodz1 z reprezentantami
Zarządu
Robotniczej
Spółdzielni
Mieszkaniowej „Polesie". Zapad•y
decyzje dotyczą~e przebudowy sieci {a'Jl.zowej na terevie osiedla Retkinia. Ustalono. iz do końca kwie1.
nia gaz niskociśnieniowy
doprowc.dzony zootanie
do wszystkich
bloków znajdujących się w rejo•
nie ograniczonym ulicami: Dz.iE>r·
żyńskiego. Marchlewskiego,
Maratońską 1 Allende. Do końca listopada gaz o niskim ciśnieniu docierae będzie
juj; do wszystkich
budynków retklńaklch.
Zrealizowany więc zostanie ppojekt przygotowywany przez pracownlk6w Zakładu G.azownlczego,
którego istotą jest wybudowanie
na Retkini kilką - prawdopodobnie trzech - stacji redukcyjnych
zmniejszających
ciśnienie
gazu
nrzesv!anęgo do odbiorców na niskie Pierwsza taka stacja powinna
powstać właśnie na terenie osie·
dla RetkLnia
„Zachód-Poludn e"
już. w tym mięsiącu. Fundamen•v
przygotują ekipy techn1~zne R'SM
.. Bąlesie".

t

Jak nu poinformował dyrektor
Zakładu Gs,zownlci~go w Łodzi inż. Mikołaj Grzelczak, podczas robót na Retkini wys.tąpią
liczne
niedogodności. Będzie tam prowadzonvt'h wiele prac zl~mnych. 'Pt>nadto konieczne będą pr·erwy w
dopływie
gazu.
Na!eiy )ednak
przypuszczać, iż młeszkańr.y <»>ie·
dla. którym
buJ1zo
.r.ależy na
szyJ:>klej przebudowie 1i!ecl gazowej, przyidą ekipom roboczym z
~.Mtcr

(•k)
ots

Ft

aN\•M'll'B••·„

naJbllłllz• 1obot,, tJ. T bm„
na antenie Roz1J0Anl Polskie-

Jut w drugiej dekadzie grudnia dotarły do ł.odzi I Zgierza
• ostatnie transporty węgla w ramach przydziałów na IV kwartał ubiegłego roku Hurtowe składv opałowe przy ul. Srebrzyń
sklej I al. Włókniarzy zdążyły przed końcem roku wysłać wę··
g'łel indywidualnym odbiorcom. Nieco dłużej trwa wYwóz opału ze składów przy ul. Rzgowskiej I Brukowej.

I

przy ul. Wschodniej, Kslęty Młyn
i al. Kościuszki.
Otrzymają oni
węgiel wkrótce po nadejściu pierw zych tegorocznych transportów.
Pociągi ze Sląska spodziewane są
Jeszcze w tym tygodniu.
W tym roku OPHO
&p<>dzie·;va
rekordowego przydziału
w I
kwartale. Dla odbiorców detalicznych w Łodzi i Zgierzu ma nadejść 60 tys. ton węgla gatunków
I i IA. Q:rekcja przed~ięblorstwa
opałowego zwróciła się z prośbą do
Centrali Zbytu Węgla o przyspieszenie dost a w.
Ni.estety, bardzo małe będą w I
kwartale przydziały koksu.
Spodziewanych jest zaledwie 12 tys.
ton tego rodzaju opału
Jest to
tylko 35 flroc. potrzeb łódzkich I
zi:i erskich odbiorców detalk ·n ycb
W zwiazku z tym realizacja :-rzy
d1,i11łów koksowvch
1dt)'fWB~ tię
bedzie teraz w strukturze'. 70 pl"oc.
koksu I 30 proc brykietów
tub
koksiku. Możliwa jest również zs
miana koksu na węldel ~alunku
l lub lA w relacji 1.250 kg we•la
~a 1.000 kg koksu.
<P. S l
się

Na składzie nil' 4 przy ul. Rzgo- oraz
2,11 tys. ton gatunku
IA
wskiej pozostało jeszcze do roz- Skład przy ul. Brukowej ma na
wiezienia 250 ton węgla gatunku l placu ok. 500 ton węgla gat. rA
Jak nas POinformowano W dyrelr-

r·-- - ----·· ·
ROBOCZA· SOBOTA

Wydział Handlu Urzędu Miasta t.o
dll Informuje, te w styczniu br. so
roboczą dla całegł'J handlu jest
sabota 28 stycznia, natomiast Jako
clodatkową dla pra"Y skl„pów
z ar·
t.~kułaml
przemysłowymi
wyznaczono sobote 1f stycznia.
W pozostałe soboty miesiąca
w
poszczególnych dzielnicach
pracują
wyznaczone sklepy dyżurne z arty
kulami ~YWnośclowyml. domy
handlowe , towarowe na tych samych
~asadach jak w raku ubiegłym.

b tą

eji

Okręgowego

Przedsiębiorstwa

Handlu Opałem w Łodzi, w ciągu
kliku najbliżs.zych dni zaległy ooal
POWinlen
dotrzeć
do klientów
Odblort'y, którym zależy na przysplrszenlu dostawy, moga dokona;.
dnpłaty i zamiast węgla ~atunku
(, _iiręd"lej otrzyma.ją węgiel Ratunku IA.
zaległości
miesiąca
opałowy nr

Pewne
jednego
skład

sięgahce nawf't
ma i wysyłką

2 przy lll

Sre
f)rzvńskiej Zaopatrują się tam od·
bloroy, którzy dokonali przedpłat
w punktach sprzedaży detalicznej

.„"'

W AŻNt!: TELEFONY

Wszy:;tki1t pra.ce wykonywane zostaną siłami Zakładu Gazowniczego w Łod'l.i i o.siedloweJ administracji. Terminy są napięte i pa·
trzebna będzie duża
mobilizacja
W l.ll:ll.gim etapie robót, kiedy o·
bejmą już one teren całego oste·
dla, potrzebna będzie pomoc miejskich
przegsiębiorstw
komunal·
nych, instalacyjnych
i budowlanych. Oprócz budowy
stacji re·
duktorowycb konieczne będzie uło
żenie 3,5 km nowej sieci gazowej.
wymiana niektórych przyłączy, zamontowa.nie zasu:w. Prawdopodobnile przedsiębioratw•, których pomoc
planQwanym zamierzeniom
b~dz!e niezbędn.&.: wyznaę_~y w uajbliższym cz.ąele pruydent
Łod:ł.i.
Sprawa jest bowiem pilna ł ważn..

pomocą.

W

go Radła w Łodzi w programie Il na UKF 68,51 l\tHr
będzie problematyka go·
spodarcza. Zamierzamy, przy aktywnym udziale słuchaczy. poruszyć
prol>IPtuV planu l(Ospodarczego, re·
formv
programów! antyinflacyjne•
go I oszczędnnścloweo:o oraz zagad·
nlenie wspńldzlalanla
administracji
gospodarczej ze związkami zawodo•
wyml 1 samorządami pracowniczy•
ml.

dominować

Do dysnozvc.11 radlMłuehaezy
w
godzinach 6.30 - 13.00 oddajemy Ce•
lefon nr 78·H2·81, W rozmowach ze
słuchaczami
(pod tvm numerem)
wezmą
udział
przedstawiciele
Pa·
triotycznel(o Ruchu Odrodzenia NaMdriwego, Komisji Planowania przy
Urzędzl"
Miasta Łodzi. środowl1ka
naukowei:-o w Łodzi,
administracji
gospodarcze.!.
zwlaz'ków
1awodowy~h.
samorządów
pracowniczych
wlekszych łódzkich zakladów . pra·
ry oraz Okregowego Urzędu Cen w
t.ndzł.

Pogotowie Ratunkowe
Strat Potarna
Pogotowie '110
lnformacja telefoniczna
tnformacJa kolejowa
lnformactlł

PłtS1

Dw . Centralny
Dw Północny
l'ogotowte energetyczne1
Lódź-Pólnor

H7
913

31-5$-11

Jl-IS-N
Sl-łl-!11

33-3'-JJ

t.ódź Pnl11dn1e
33-34·2~
Pogotowie t ·ocla1mwe · 78-35 ł~
33.95 85
Pogotowie i:azowe
JZ„53· Il
Pogotowie ciepłownicze
Pogotowie dżwi11owe

78-35-!9, 78-40-85

TELEFON ZAUFANIA
33·37·31
MŁODZIEZOWY
TELEFON ZA·
UFANIJ. - 33-50-&ł (czynny w
1od:a. 13-11)
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
s clątą problemow11 - 17-40-33
(W godz. 1!-U)
'n:ATRY
WIELKI - IOds. li „Karlowie1"
NOWY - gods. li.li „Rodzina"
MAŁA SALA godz. 19.30
„Tam I s powrotem"
.JARACZA
- godz. 11
„Gałązka
rozmarynu"
7.15 - godz. 19.15 „Parytanln"
POWSZECHNY - godz. 17 „Krakowiacy 1 Górale"
MUZYCZN~ - godz. lUO „Królowa Snlegu" (zamkn.)
ARLEKIN - Coda. 17.at "J[oł W
butach"
PINOKIO - IOd7.. 17.~o „Przy10d7 rozbójnika Jtumcaj„"

„,

F[LHARl\IONIA (Ntrutowlfta
gods. l i - Koncert oratoryjny
Orkiestra Symfoniczna I Chór
FŁ. Dyrygent: Stefan ltu1t1rou.
Sollśc1: Delflna Ambroziak
sopran; Urszula Mitręga - mezzosopran; Henryk Grychnlk
tenor; Piotr Liszkowski - bas.
Program: J. S. Bach - oratorium na Bote Narodzenie.
•lllZEA
ARCHEOLOGICZNE
I
ETNO·
GltAFICZNE (pl. Wolności lł)
godz. 11-11
BISTORU MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) godz. 11-15
\VLOKIENNICTWA
(Piotrkowska 2821 ~odz 10-lT
SZTUKI cWlęckowskle10 31)
godz. Hl-17
POLSKIE.I WOISlltOWE.J 81'..UŻ·
BY ZDROWIA (Żellgowsklelo T>
~odz. 15-11
MIASTA ZGIERZA (Zller1, D111>rowskiego 21) godz. lł-11
MIASTA PABIANIC (Pabianice,
pl Obr. Stalingradu 21) &odz.
11-18

• • •

ZOO czynnt' od go~z. .-15.30 (kasa da 14.:1111
PALMIARNIA czynna od •oda.
10-lS
łtlN'A

BAŁTYK

-

„Blues !!rother... 11,

USA ad lat 15 1odz. 1.30,
14.30, 17, 19.30

IWANOWO - „Bluee llrothers"
USA od lat li 1odz. lł.36, 1'1,
19.30
POLONIA - „Krzyk" poL od
lat 11. godz. 10, 12.11. 11, 17.11
19.30
PRZEDWIOSNIB - "Ostrze
aa
ostrze" ool od lat ll •odL 10,
12.15, 15, 17.15;
„Butch Cassidy
I Sundance Kld" USA od lat 15
godz. 19.30
WLOKNIARZ - „Wej~cle 111110ka" Hongkon1-USA od lat 11
oraz zestaw
„ Wlllt l saj11c"
godz. 10, 12.30, 17, 19.30; „ostatnia gonitwa" jug b.o.
oraz
zestaw „ Wilk I zaj11c" 1odz. 15
WOLNOSC - "Kaskader li przy.
padku" USA od lat 11. •odz.
17, 20
WISŁA „Cecylia" ll:ubań•kl od
lat 18 godz. t.3G, 12.ł5, 16, 19.lf>

la'k co roku, DOM HA NDJ,OW"IZ
„JUVENTUS" 11nvo:otowal kolekcję
1tudni6wl<ową. Tvm razem ma ona
podwhlne nlefako wvdanl<>, ~tano·
wlące w lasartzlP,
dwie
kn!Pkcje.
Jedna ?. nich ~klarta sli:S wzo·
rów suklenPk
z dz1anlnv wvoroduknwanel 11rif'z .. Bistone''. zapro·
Jektowanvch prze" ANNĘ BATORY
a uszytvcb
nne7
c;r<\ł 07.IF.1 . SIĘ
IM M FO'R'!l\r ->KIF,Y. Na zdJ,cl11:
niektń;e $Uk1Pnkl
'
tel knlekc.il'
mała czarna
lamowana !>lała dzianina. t'zarna l biała suknia z ro7·
clł'Clem I dutvm riekoltPm • tyłu
Wymieflmv lr"71''P tunll<e na Jedn<

„

ramie

zt-

soodn!~m\,

"uktPnkJ-nłc:-tonP"7P.,

ZACHĘTA

C7.at"no„~1ah
1iiok1Pne

ł'Z3 rnp

czltl 7 taklP~lltaml 7 d•lan!ny "rzy
pomlna ia<'P' knronke. Kolek<')a ta
za~atlnt,.. 7 n
ł"7.arnA·htała
rPa1110.wa·
na hedziP fakt<' w lnnveb wersJarh
ko1nrvc;:fvr7nVt'b.

Dh

uczrnnic
~7.kOI. w
'ktOrych
u
bardliPI
.• rnundnr·
stroje
studniówkowe, „Ju·

wvma~an„

kowe"

ventns"

przvi::otował

klasvc7nt-

c;uk~

nie I $pódnlce z; blu1kaml • tka·
nln !Pdwabnvrh uszytyrh przP• LE•
SP()f. szK<\Ł 007.JF.żOWYCO ,nr 1
w
ŁODZI K.a:tda z kolPkrjl llczyt
będzh1 do 2 tvs. <uk1en a cena tch
oscylowal! będzie w itranlrarh t.000
-1.800 zł. Przf'rtpren•lf'rowv
poka7
tej kolrkell ndbedzle •le na sobotnim Balu Mistrzów Spnrtu.
(aga)
Foto - A. wach

Jeszcze raz

„Gawęda"

Występy
popularne-go
zespołu
„Gawęda"
ogromnie ziilnteresowalv
zarówno rodziców. 1ak I dzlec1. W
rezultacie Estrada l:.'>dzl<a - orna
nit.at.or kon<'erłów - 1ut od kilkunastu dni odPOw'ada.
'-e m•e1s<
brak Tvmc:-za~em okazu1e •lę, tt"
cl. którzy się pospieszą mogą 1'"
ucz!' kupi~ blletv w ka«le Estradv
(ul. Narutowicza 28) \ w ka"8ch
Halt spartowel. (Koncertv odbeda
się w nled'Zlelę 8 bm. o godz. 12
ł 18.)
(rs\

---------<·-- -·-----------------------------

MAKlTLATUD.
'\ NA EKSPOH.T
.CV

Najpierw Krajowa Agencja Wydawnicza zaproponowała cenę 10 zł
za ttilogr a iu, potem
spółdzielcza
centrala
eksportowa
„Expolco"
przebiła KA W, dając ll :tł, która
z .kolei za,reagowała
propozycją
oodn,lesłenl.a
ceny do wysokości
orawle równej tej, którą oferował
konkurent. nie zamykając wszakże
riMgi do dalszych negocjacji ~eno·
wv<'h - tak w naiwiększym skrócie wvgląda histo.ria walki o to.
kto będzie mógł ekspodo.vać Jols·
ką makulaturę. Decvzja o tym ko·
mu lle makulaturv sprzedac nale
ży do ZrzeszE>nla
Przedsięoiorstw
Przetwórstwa
Surowców
'ł"tl>r
nych. Dyrektor tego
zrzeszenia.
Rvs7ard Kamiński, .!est zadowolony

1 ł•k dużego popytu. W roku •biegłym
wyeksportowano ponad
50 tys. ton makulatury, potwierdzone
umówienia
llJl ten rok
przewłdują wysłanie ponad 70 tys.
ton, a nie
jest wykluczone, te
ilość ta jeszcze wzrośnie.
Jak na ra.zie, decyzje o tym, ile
dostanie każdy z klie-ntów zrzesz;e.
nia jeszcze nie zapadły. Kierownictwo patrzy przychylnym okiem
na KA W. która za eksport maku·
latury otrzymuje
w rozliczeniu
drukowane
za granką
oolskie
książki (m. in. ens;yklopedtę jednotomową z Jugoslawłl).
tapety i
kuety. Umowa z KAW przewiduje, że 15 !lroc. wartości całej transakcji wr.aea do
przedsięblontw

skupując:rett

makulat~

.odll.

1-30,

11, 11, lT, li
GDYNIA Kino non 1top od •oda. 10-H; „Mefisto" węg.
od lat tl oras filmy llrótkometratowe
MŁODA GWARDIA „odmienne
stany. twladomMcl" USA od lat
11 10d1. 10, lł.30, 1T, lt.30; „Przy.
Sody . Jtoblnsona Kruzoe" rad1.
b.o. 1odz. 11.30
MUZA . Wielka podrół Bolk8
19.11.
I Lolka" poi. b.o. godz.
„Coma" USA od lat 18 godz

Il.le w

postaci pienli:dzy, a włain(e wymieni!onych jut atrakcyjjlych to·
warów. Tow~ry ta 1 kolei trafl&ją
do specjałnych •klepów, w których
moea 1' ~_y·pować eł, którzy legitymują 1i11 kwJ.tam! o •Rrzedanej
makulaturze. Praktyka
pokazuje.
ł.e ten •pos6b
akty:wizacjl skupu
przynosi znakomite rezultaty. Tak
więc, gdy polski przemysł papiern!c:ry nie 1.eat w stanie przerooić
polskiej makulatury,
elaport zaoobiega rnarnowa.nJu tego surowca
wtórnego. A swoją drogą
warto
zapytać: jak oni tam, u granicą to robią, ła opłaca im 1łę
naweit import atarego papieru?
(K JL)

„Głowy

pełne

gwiazd" poL od lat 11
codz.
11) 12.15, 1~. 17.15. 19.30
STUDIO
- Polegnanle a tytułem „Lęk wysokości" USA
od lat li godz. 11.15. lł.15
STYLOWY -' Filmy Wojciecha
Marczewskiego - „Zmory" poi
od lat 18 godz. 15,30; s J'!lmotekl Roberta Bressona - „Cztery noce marzeń" tr. Od lat 15
godz. 17.30, 19.38
DKM
- Iluzjon - Największe
m;;rskle pny1ody •oda.
1',
19.11
OKA - ,,Plraol na Pacyttku" fr. godz. 13; „No11ferate wara-

18.15

Ml\JA . - „Dziki konik Ryn
ezes b.o • ·az
fllmy krótko·
metratowe godz 16.15, .,Przy.
bywa jeździec" USA od lat 15
oraz filmy krótkometrażowe
godz. 11.15
·
POKO.J - „Chłap.cy • Placu Broni" węg. b.o. godz. 16.15; „Manhattan" USA od lat lł
godz.
18.15
ROMA - ,Ucieczka s Nowego J'Of·
ku" USA od lat Ił godz. 10, 15
lT.lS, 19.30; „'I'ajemnica zamku
w Karpatach" czea. od 111t
lo
i;:odz. 12.11
STOKI ,Wielka podrót Bolka
I Lolka" ·pal.
b.o. godz. 16.15.
Walka o ogień" kanad.-!r. od
i~t 18 godz. 18.15
SW!T - „Legenda o najwaleczniejszym" radz. od lat 12 godz.
15; „I... jak Ikar" fr. od lat 15
godz. 17, 19.30
TATRY - „Konwój" USA od lat
15 godz. 15, 17.15; „Pustynia Tatarów" vl.-tr. od lat 15 godz.
19.30
.
ENERGETYK - •ełlJlH samkn1ęte
HALKA - seanse Hmknlęte
POLESIE - nieczynne
REKORD - „Cena strachu"
USA od lat 11 codz. 10, H.30.
18.ł5.
li; „.Jak Iwanuszka szukał cudu" radz. b.o. godz. 12.15
SOJUSZ - „Old Surehand" RFN·
-jug. b.o. godz. 16; /!Pol!cjantka"
fr. od lat 11 godz. 11
APTEKI
Mickiewicza 30, Niclarnlana 15,
Piotrkowska 67, Dąbrowskiego 89.
Lutomierska 146, Olimpijska 'fa.

• • •

Pablanlce Arm1l Czerwonej
Konatantynów Sadowa IO.
Głowno Low!cka 33; Aleksandrów - Kościuszki ł; Zgleri
Slkorsklego 11, Dąbrowskiego 16.
T,

DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia ogólna: Bałuty
Szpital im W Biegańskiego
cod?lennle dla przychodni rejo·
nowych
nr 1, 2, li, ł l IO:
Szpital tm. Rarjlcklego co1zlennle dla przychodni rejonowych nr T, I, li;
Szpital Im
Skłodowskiej-Curie
cadzten
nie
dla
przychodnl
rejonowej
nr
11. miasta
I
gminy
Aleksandrów Ola przychodni rejonowych nr ł I ł; Szpital Im.
Jonschera w dniach 1, 4, 6, 10
14, 18. 18 22, 26, 30; Szpital Im
Kopernika w dniach 2, 8. 12, 20
24, 28; Szpital lm. Brudzińskie·
go w dniach 3, I. T 9, 11, 13
111 lT, 111. 11, ta, 15, IT, 29, 31
Gorna
- Szpital Im. J'onschera
(Milionowa 14); Szpital Im. Biernackiego - dla gm. Rzgów; po.
lesie
S'p1tal Im. Biernackiego
- codziennie dla m. Konstantynowa; Szpital Im. Pirogowa (Wólczaflska 195), Sródmleścle - Szpital Im. Barlickiego - codziennie
dla przychodni rejonowych nr 43,
7, I, I; Szpital Im. Pasteura (Wl·
gury 19) dla przyi;:hodnl rejonowych nr 41, U, łł I 45; Widzew
- Sspltal Im. PHteura (Wigury
11)
Chirurgia urazowe
Sspltal
Im. Sonenberga (Pieniny 30)
Neurochirurgia
Szpital
Im. Kopernika (Pabianicka 32)
Okulistyka - Szpital lm. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz, Parzę·
czewska 35)
Laryngologie
- Szpital
Im.
Pirogowa (Wólczaflska 195)
Chirurgia I laryngologia
dzle·
clęca Szpltal Im.
Korczaka
(Armil Czerwonej IS)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital 1m. Barllcklego dla m.
Łodzi; Szpital lm. Skłodowskiej
Curie dla województwa łónz
kiego
(ZJlers, Parzęczewska 35\
Toksykologia - Instytut Medy.
cyny Pracy <Teresy I)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatoloclczna (Zakątna 4~)
I

AMBULATORIUM
POMOCY

DORAŻNE.J

•I. Slenktewlcrza 137,
tel. 38-37.00 w. 31
- Gabinet
chlrurg1czn:y czynny
cał• do~

- Oablnet l.n'terntat:vczny czynny
w ieodz. 11-7. w dni
wolne
od nracT - cała dobę
ul. A.rml! Czerwone! 15,
tel 33 .95.95 do 99 w. 70
- OabLnet
~htrund1
dz'ieclecej
cz:vnn v cała do be
- Gabinet
pediatryczny czynny
w ~z. 16-7: w dnl wolne
ed Dracv - cala d<>be
ul. Konrlliskleeo 22,
tel. 11-64-83
- Gabinet stomatologl=y ezy.n_
ny w ~z 19-7 w dni woLne
Od Dracv
:ała
dobę

Smieró w oparach gazu
„

łMetal
Jli~iu W
n~ •. :D.

6••- IL 1M1aosta-a
łowsn19lwo, aawory zostały ll&kr'9
w llonku'bhlaele • 11-1• cone.

lu i flik.ty.

t:rm

Oboje aadut:rwalJ

*

alkoh~

'WY''INChałJ'

kOD.•
Doda~owym elementem była nlewieI'notlć kobiety. ktl>ra chęt
nie 1>n:ebywała
ooza
domem. 1'1
maja obole plll w
towarzystwie
znalomych od rana do l>OPOIUdnla.
Wleczor~
.Janun M. wYrazll zamiar otruci.a „zem 111eble 1 pn:y1aclólkL Wieczorem odkręc!J zawory Pieca nzowego. Kobieta wróciła pMnlej, poczuła woń gazu, weswała mllteJę, potem pogotowie. Gdy
pnvbyl lek.ars - zastał w domu tylko nletrzefwt pl'llv1ac!6lke Janusza
M. Zreszt11 \vvllzla ~ zaraz 'l>lć
dale! I wrOclła w
towarsY1twle.
Gaz ulatniał sle 1nowu 1 mieszkania. Zawory były odkręcone.
W
domu bvł Janu11 M. Wyprosił o.n

lla1t0 •
maja sn.a.jomy Janusza
li. aałlswonlł do 1eico mieszkania
Nikt nie od1>owladał, ale wyr.tnie
~ było ca,z-.
Wras s 111$ladk11
i>rsywoła,na
• drugiego m!esz.kan'fc
Wenva.no oogotowła I .irat t>Otar•
n11. Prsez balkon I okno. w kt6•
rvm trzeba było wyblć ttybę, strat
weszła do mieszkania.
W ooan1ch
gazu letell oboje.
Kobieta była
ma.rtwa od kilku godzin. mę~czy
zna l>Ółprzytomny. Pnl!Wlezlono go
do oddzl.a!U ostrych zatruć. U denatki 9twlerdzono 2,19 1>rom. alkoholu we krwi. Pijany był takie Ja-

nun M.

•prawie prokuratlll'a sp~
akt oskartenla. J'anu52
lM!dzle
przed
Sadem
WoJew6dzklm sa pozbawienie tyci.a
. _ , konkubiny. (tar)
W

te!

rządz1ła

odoowl.adać

„[l.t•tNNIK ł.ODlKI" - dzlł"nnik Robotniczej Sp61dzlelnl Wydawolnej „Prasa·Klłllfla-Racb•. W1dawca2 L6d:1kle W1dawolc&wo
Pruowe, L6dł, •L Piotrkowska
98.
Druk: Pl'asowe Zaklad:v Graficzne w Lod7.I. RedaguJe kolegium. Redake,1a: kod 90·I03 L6dt, al Piotrkowska 98. Adre1 pocztowJt „DL•. L6cl6. Ikr. pocz&. 89. l'elełon;:
ceni.ata: 32 93 OO lląl"zy :r WHHtl,iml dilalami) Redaktor nac:relnv: 36 ł5 85. t.astępcy l'eóaktora naczelnego· 84·08·1!1 i 33-0'7-Złl. sekretan odpowledzłaln1 I li -ekrt'tan: :ł2-04 75.
Spraw:v mia"lta 3~ u Hl 1 :n :n 47 ęp11ł••<'zno ekonomic:r.ne: 32-28-32. 33-10 S8 I 83-18 -91. kultura I ołwłata1 36-21-łO. 9POrł S2·08-95, ds. ląr.znołcl 1 eątelnlkaml lnterwenl'je
Tell'fon (lo;loeowy: 'ł:ł-03 04 (rękopisów nie zamówionych redakcja nie &Wraca). Redakcja nocna: 18·69 88 1'78-68-18. Ogłoszenl1 I nekrololł - &Inro Reklam I O~łfls2.pń L6di,
al. Piotrkowska 96, teL 38-49-70 I oL Sienkiewicza 315, te!. 32-59-11 (za łre§6 oglosze6 redakcja nie ollpowlada). Warunki prenumeratJ poc!aJ1t ocJc!zialJ PUPlK RSW „Prasa-K.stątka
tlurb•.

8 DZIBNNIK l.ODZIU nr I

(10ł93)

.... -

?\' r

lodelLsa

S500ł

M:

POLOHWBA. ~em.... kupi,. Tel. 1'1-11-11.
1*1 ii

JllA9ZT.NT IZW'8lniese ~ GllAMO'l'O!f „!timłil!"
mylłowe, 111lnlkt iprze- aprsedam. Zapol1klej fi ID·
dam. Lipowa li Ja. 1
4T llod1. 1,-19.
13t31 &
IM I

AHODUKI,
~
korepetycje
tłllmac:zen1a
Górowska. Tel. 3t-S3-3S
(I-li).

lr.t1PIJI aadwosia pn7eHpy
campingowej.
N-H.
Tel.
51-18-11.
latM t

PARltlJ:T - 91>rHdam. Tal.
ll'T-79-04 pa IT.
MA9nNJS do piania
KVPllł domek
drewniany spnedam. Łód!,
Allende
13"1.
.... Łodat lub oll:oll.o:r do 11 3V b •• li blok no (:Retkm. Ofert„ „Ilf" Biuro O- .!linia - krańcówka
tram- 9PRZBDAllC płytkJ PCW,
1ło1seil, Piotrllo'fnka
N.
wajowa).
tel. 115-40-38.
U9t4 I
ID:&IAŁK.J,i 1000 m kw.
w
ł..odr.1 notarialnie 1pne- PILMlll:
-r·~·Art• 8Plt.ZEDAM
foli•
błał11
dam, tel. 18-24-M.
"' 3ł ~ l i1 Hufeowa llA m.
!•rkolumny ~ V.
1Ht0 g Jladmora,
Wszystko
.na
1warancjl. M b • Ius po 11.
24
13'78 I
S~BZEDAM
notarialnie Łódt, Bronlewakle110
!Il.
llod•.
lł--11.
dzlałk• nad j1:1lor11m
(1700
m 1 JAMNIKI uczenlęta 1przam) wo3. Konin 150 km od
dam, ul. t.anowa 93i96 m.
Lodzi. Ofert:r „13938" Biuro
u.
Ogłoneń, alenklewlcza 3/6
MASZTNJł do •Yllła alek1Stn li
tryczn" - 1prsedam. Oferty
„Ha" Biuro Ogłoueń, Pio- SPRZEDA:& płytek lltodrukowych na torby i portfetrkowska ff.
le oru: gotowe
wyroby,
Gałków ou~y. ul.
Główna
ODTWARZACZ 1amochodo- gg D, tel. 32-46-02 po
20
'WY „1tereo", japoński, no- - Dziekański.
DWA fotele
do
spania, wy - 1przed11m, Pabianice,
wersalk• - kuplę.
Małą ul. Bugaj 33 - Zakład Kra- TRZY regaJv. stolik • luwleeki.
tokarkę do
drewna
strem - sp:zectarn.
Tele1przedam. Tel.
78-85-23.
1387g g t"n 11s-18-s2.
l~Wf & ~~-~-~~~~-~
4ll6' t
SPRZEDAM 1klep
branty
SPRZEDAM
encyklopedl•
HASZYNJC do
produkcji przemysłowej, blisko
ŁO
skarpet - kupi,. Telefon dsl. O!erty „13896"
Biuro 13-tomow~ tel. 43-25-10 pO
U-tl-lJ lub oferty
„Ml" Ogło1z.m, Stankiewicza a/li. god1:. rr.
Biuro 01łoneń, Plotrkowtlk•
SPRZEDAM now" wersalkę ,
li fotele, utywany
plr~
gazowy, wannti 1,50. Kuplę
aOTTJIRDAM,
Marła
wann•
1,20,
ul.
Wici
8
m.
kuahenny kupłłJ.
•o13918 g
ny PKO - aprzedam, J!ty- 31.
337
biaka ST-11-11 do Il.
g SPRzEDA.i\1 „Forda M-20"
13911. - - - - - - - - - - - - po wypadku,
Sobień 12,
8„RZEDAM magiel. ,sprze- gm. Aleksandrów, Michalalt
dam
„Moakw!cT.a
403
·
na
Kazimierz
(niedziela)
godz.
KUPI~ podn:cznlk .,l!:ngllah
Wynajmę 101tal na 8-16.
289 g
my book" Mlckunas,
tel. czę~c!.
rzemiosło, Tuuyn, ul. 1 Ma·
43-81-18.
ja
48/6, ·Lactborowsk!.
HANOMAO - 11<r:r:yniowiec
13'1ł2"
238 g „Mercedes" diesel, 1 tona •PRZSDAM modurlł, tele- - - - - - - - - - - . : . . ·1pI"aedam lub zamienię na
foa rr-Ol-'11.
utlO &
: 1:_1' ~.fo~zedam. Telc- i;_obowy, Miedziana ~~ łmŚ

„.

OAR.A:t .., Zgierzu •amlenl11 na Łódt. Tel. 55-2::-fl..
1391!9 g

ZAMllJNil',j duty lokal po- 1
aklepowy na pokój z kuchnl1t, Woj1ka Polskiego 1118
m. a.
13923 g
M-4

M-1 01. Czerwony
Rynek
- zani.lenl~ na
Oferty
„276" Biuro Ogłoszeń, Piotrkow1ka ee.

M-•.

3 pokoje
rozkłl1dow•
1
telefonem samleni41 na dwa
oddzielna mlenkania.
oferty „355" Biuro ogłoneil,
Piotrkowska 96.

„.

DWA. pokoje
• kuchn~.
częściowe wycody, zaplecze w starym budownictwie - zamienię na
kawalerkę w
blokach
lub
mniejsze (okollce
Zgierskiej), tel. 51-00-26.
I387d.
I p„

I

I

ZSZYWARKI'; • na drut
1przedam. Irysowa_ 1.
13864 g

SZCZENIĘTA
Wyi!y
sprzedam, tel. 57-27··40.
1S894 g

~·.
Zagraniczna

SPRZEDAM pudelkl brązo
we, Narutowicza 18 m. 50, „ŻUKA" - 1przedam. T•L
prawa oficyna, III piętro. 11--05-74 po 16.
13901 •

-·· .....

----~-----

Firma Polonlf na
LOKALU
o powierzchni

150-200 m kw.
Niezbędna

instalacja
wodno - kanalizacyjna I
elektryczna oraz motl!wość ogrzewania. Zgłcr
szenia telefonicllne pod
nr nr tel. 84-96-75
32-82-89.

an•

•

SPRZEDAM „stara
W-28"
lub zamienię na osobowy.
Tel. 55-58-54.
126 g

„.

łtlOTOCTltL „Gania"
w
OWCZARKI nlemleclde
rodowodowe l,S-mleslticzne dobrym · 1tani11 - ipraedam.
Nowotki
!I
a.
23.
- 1przedam, Koruitantynów,
2ll'ł I
Kopernika lł po 19.
l:!O li
SPRZEDAM 1amochodowe
SZCZENIĘTA owczarki nie- bezwładnolic!owe pasy be•mieckie spnedam. Telefon piec•eństwa, tel. 38-&2-11.
13771.
86-33-70.
334 g

PILNIE POSZUKUJE

KIT pszczeli (propolla)
czy1zczany, receptura
1przedaj,. l'r-11-30.

o-

ł07N

'

a

~---~~~~--~

K.UPU(

„„

13910-1 Tal.

•ann• metrow,.

f3-!11-fl po 1•.

1'"9 &

NOWĄ

karoserlti do ,,Syreny" - pilnie 1przedam.
Zdur\•ka Wola, Reja 18, tal.
11-llll.
141 I
JtAROSE:Ril',j „Łady"
po
'117Ypadk11 - 1przedam. Tel.
łS-lML
IS1 li

Przemysłu

dwupokojowe
na więkua z wygodami, najchętniej dzielnica Bałuty. TeL 11-39·11.
mio
POSZUKUJJS
pokoju
I
wYllOdaml. Oferty
„13ł3S"
Biuro Ogłoszeń, Blanktewicza 1/1,
SAMOTNY poszukuje mieszkania. Oferty „~19" Biuro ogłoszeń, Plotrl{OWska
96.
PODEJM~
opiek•
nad
1tllrU:2' 01ob• w zamian 11a
mle1zkanl11. Oferty
,Slll"
1
Biuro Ogloneil, i'loU'KOW·
1ka tl.

ZATRUDNI
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

..-.

RADA PRACOWNICZA
w
Dziewiarskiego DRESSO

w lodzi, al.

I

PRACOWNIA
kraw\ect,„a
lekkiego bez podatku po•zukuje wspólnika z gotu·."
I<;; lnb materiałem. cfer·
ty „13956" Biuro Ogl<isZl''"·
:::.:c..,klewlcza 3/5.

&.
UO
warHtatu rzl!mit!. ,,
c•ei:o
(produkcja 1pu1;t •
D&Wlf!tlenlowf!!l!o) potrzebo.
wapólnllc
1
11ot6w><ą
Wa:>ółpraea

prac11 .., 1ektoprywatnym, gHtrono-

Bfuro Ogłoszeń Sienldewlcza 3/5,

POSZUKUJ!; producentów
d>:l a„:ny bawełnianej, 1>1·
~torov•ej,
elastHoweJ.
ol-49-65, po u.
1:ieg& g

MŁODA, wykszt11łeona, kierunek d:r:lewiarsk<i-odsl etowy, uprawnienia podejmie
prac• w 1ektone prywatnym, otarty „13111" Biuro
Otlonafl, 8ienldewlna

PillCZARKARNI1' w dderżaw•
'l\•ezmę,
aprzedam.
sukni•
ślubn1t s koronki.
Tel. łl-M-41 po 1odz. lł.

m!a. handel. ot„rty „!39,1~··

głego ksi~gowego.

W$zelkich informacji w w.w. sprawie udziela oraz zgło1zenia kandydatów przyjmuje dział służb
pracowniczych,
tel. 36-43-76 lub 36-59·"· wew. I w 1odz. '7~15.
123 ... k

STOLARZA
przyjm•
MlallnJ' 1' 04 f-ł,
lf-11

ul.
od

r(
„

a.•.

•aOORA.111
..... s.m.n111ał7. Ul ~..,..
Ul V:alodła.
Ul PrHl~d praą.
1.3' Melodie.
łolnier1kl nrtad.
Cst•r:r por1 roku.
11.00 Wlad.
Xoneen pnOd hejnałem. lłM
IS kraJ• 1 M twlata. 11.30 Mu1yka
folklorem malowana, u.a Rolnln;r
lnradran.1. U.OO
Komunikaty, 13.10
Radio kierowców. 13.IO Splewa grupa
wokalna.
13,30
Cudze chwa!lcle,
swego nie znacie, I4.00 Wlad. 14.05
Magazyn
muzyczny ,,Rytm".
13.55
Radio kierowców. 16.00 Wiad. 16.05
Problem dnia. 16.15 Banlr przebojow.
17.00
Muzyka I 11ktualnoścl. 17.25
/ Gitara, banjo I„. country. 18.00 Wlad.
18.os Gorący temat.
18.15 Koncert
dnia. 19.00 Dziennik. lUO Mln1reclłal. 19.30 „Spotkanie przy komliµtu"
aud. 20.00 Wlad.
20.05 W kllkU
taktacl'l, w ltllku słowach, 20.10 Koncert iyczefl. 20.38 Komunikaty Total!·
utora Sportowego.
20.40 Poetycki
koncert tyczeń. 20.80 Jazz w piguł·
••· 21.00 Komunikaty. 21.05 Kronika
aportowa. 21.15 Wieczorna promenadm z Arthurem
Fiedlerem aud.
2%.00 Z kraju I ze świata. 22.25 Re;ie·
tycja z jazzu.
22.117 Komunikaty.
Komunllcaty, 23.00 Wlad. 23.25 Chwl
la muzyki.
2:1.30
Koncert :tyczeń
IJ.55 Chwlla muz:vld.

•.oo
U.•

a.•

PROGRAM Jl

.„.„.

PROGRAM IV
na dzień dobry. 8.110
9.00
Mu:i:yka.
I .Ol
Swlat wokół nas. f.30 Muzyka. 'l.33
Co niesie dzień. 10.00 Poznać I zrozumieć. 10.30 Muzyka barokowa. tl.00
Horyzonty wiedzy. 11.30 Płytowe kolekcje. 12.05 Wlad. 12.10 Widnokrąg program
popularnonaukowy.
12.21
Muzyka. 1%.30 Radio l\1oskwa. 13.00
Swiat wokół n88. 13.30 Dnwne tańce
I melodie. 14.00 W trosce n przyszłość problem tygodnia
ind.
14.15 Aktorskie recitale. 14.30 Mt.dzy nami - mag. 16.00 Wiad. 16.05
ln:trumentsrlum muzyki
rozrywkowe,1. 18.~5 Wldnokr~ - µrogram popularnonaukowy. 17.05 Koncerty Instrumentalne. 18.00 · Rok myśi!wego.
13.IO Poradnik w•dkarza. \8.20 Muzyczne hobby - nagrania z filmów.
11.40 Studio ekspertów.
19.30 Wlad.
19.35 Muzyka. 19.40 Język angielski
<13), lł.15 o twórczości dla dzieci.
20.11
Uwertury a oper&tak.
118.IO

a.oe Wlad. s.oa Naszym zdaniem.
1.10
Stereofoniczne nowości.
8.30
Por anna serenada. 9.00 .. Schodaml w
górę, schodami w dół" odc. 9.2U
Muzyka, któr;;i lubi „Gang Mar<'ela"
1.50 „Irytacje" odc. 5 pow. 10.00
Godzina melomana. u.oo Zawsze po
jedenastej.
11.10 Relaks w stereo.
f2.00 Nagrania radiowe. 12,25 w 1tro·
Dfł jazzu. 13.00 Wlad.
u.os Serwl•
Informacyjny (Ł.). 13,10 RaC:y narodowe - aud. (I..). 13.20 Z matowa
neJ skrzyni.
13.30 Album riperowy
14.00 „Irytacje" - odc. 14.10 Koncert
w stylu retro.
15.00 Pamiętniki I
wspomnienia.
15 10 Recital Adriano
Celentano.
15.30 Folklor z różnych
•tron świata - Tańce. 18.00 W!el'<le
dzieła,
wielcy
wyt<onawcy.
17.00
Wiad. 17.05 Rozwlątanle zasadkl muzycznej (Ł.). tT.lł Aktualności dnia
(Ł,l. 11.31 ,.Pf.ątell;•• Jll&IHYll dla
I

'

Suita

Aktualnołcl.

„

1l!lftW& ...... ...

°' ... „ o.._.
..,.P.

„

hodow\a .......

I .10 H11torla, kl.. •

9.00 Georrafi•, kl. I

1.30 Film dla 2 amlan.y - „Mo-.
rze" (1)
- serial tllmowy
prod. h· w111gier1kłef
11.00 Wokół aa1, kl. 1-i
11.1111 Gao1ratla, kl. I
11.110 Wokół nu, kl. 1-1
13.30 TTR chemia, Mm. 1
14.00 TTR fizyka, MllL l
15.25 NURT (I.>
lg.oo Telekino - bohaterki. pol. 1kłch Hrlall wapółe:r.esnych
10.30 DT - wladomo'41t
18.40 Encyklopedia TDC .._

Studio Sport - n•rclarsld
turniej czterech 1kocznl
11.80 Podróże bez biletu - „Prlzren" - fllm dok. prod. jug.
li.OO Dobranoe „O Jtuble I
Ma~ku"

11.10 Ceny
py1anła,
911lnle,
proposyeja
19.30 Dziennik telewi:ayjll.7

20.00 Monitor fS4dowy
20.30 „Morze"

(1)

węgierskiej,

-

fltm

Ml'łal

„.

Pw....,. •

alftlóa4allła

ROMUALDZI!
i ALEKSANDROWI
,,,,.,..._,

terduzn••o
s pol\·odv •m1erct
TJ.t8ClA -

„.spćłC'o!UC!a

OJCA

KOLEŻAMXI

I KOL~D'llY
zr:sPoLu
llfETROLOan
IMW10 Pl.

1

llapłtey

-...ianej1.

J>llla I
cl~tklej
amarła

1tyer.:nla ttu roku, po
chorobie, w wieku lat tł

J.

ł

„.

MARIAN A
GAIEWSKA
ł

J.

P.

WŁODZIMBZ

I 4oaa K.ACPER51't.A,

RATANOW

JtCaboła611łW• łałobne

łZ'llla

dowei

br. · •
I!,

I PGP'nłl odll"- Ili• w wotlelę, tllnla I • 104„ U na e - t u n prawotławnym pny •l. Opepc>grąteat w -utk111

f'oenab odbęd:. e •lę dnia ł •tycznia br. o 1odz. t!.30 z kaplicy
cDHntaru •w. Fra·1c:szkól przy
u.I. R:z;;nwsk!eJ lSR,

a ..,,. aawtadaml•JI\

llC>DZJS 4.

V

SOHA, 9YNOWU:, 8YNOWJI I WNUCZll;TA

hosta„ e alo*tad.uJe lloatllolan•JL
z
po

gtębolllm talem uwiadamiamy,
kr6tkl11łl elarpłenJaell smut

„·

ła.ta

Ko\etanee
I

atyelllła

IUGENTUSZ

,,.

HALINlE

1tU rollu,

.

KOKOCl~SK11EJ

ł. ł '·

kowy

lonez 811
23.10 Trzeba nam mylll łarą
cych - „Przyszedł za wczał!l!e" 2 esęjć wldowł1ka
o ks. Hugonie Kołbltaj•
23.30 OT - 24 todzłD1

K.OL.

11tbdaJa

SONA, C0JLJ[A s M·~ WNUCZKA, BRAT a BODZIKA,,
TJC8Cl01'UI era• POZOSTAl.A JtODZINA

t'Y

turnloj
Po-

„„

ł

w 4ahl • 1tye.nitt br• • solb. lt •

ł-odcln

tańca towany1k!e10 -

Jl.Ol„

CISŁO

- t u „ komlUUlhlace na &arze Wie, • cwy.111 powtadsm!aJ11 paiir11łtnł w bblu:
·

21.30 Zaw1:1e po n - rop.
n.oo OT - komentara
22.30 Mledzynarottowy

·W

CllOwlak wtelll:1eae HH• I 4o1troe&.
o4111'41le

mia
lT.OIJ Pl!ltek s Pankracym
17.tO

=-

„Telefon „l" :

HEMRY1C 5ZAOOW1AfC

„..,.."

DO,~<TO·RSK~CH

'••••••••••am-•IQ

..............,., k w ._hl a •Y-·~ „„ł)at_, i.. łl, 114'
ł

ellafln7 1 ałaodhłowur

.... T'l'll mutr I
UO TTR Hm. I

~s-ta-no_w_lsk~a
11~Ht - ~~~
,_
„ .......JA.,..,..,...
„~
- - ,. . ,.. „

eyjaej Cllł) w gmachu Wydziału Prawa I Admin!Straejt, ul. NarutoY.icza 19 a, odbęd:r:lc slę publicrna obrona pracy doktorskiej ::ngr ANNY WYROZU:l<!SKIEJ,
nt.: „Zagadnienie Sllkc $jl trak:~tów ustana\•·iających
rc.t!my teryto: lalne".
PRO~,IOTO"R: p:-of. dr hab, nenq.;lu.z merza'1ek (UWJ.
O g.odz. 12 w sali konferency,ncj (' i~l .,. gmat"hu
\'. ydzialu Prawa :
Admin1slracj!, t:I. :-.;arutowicza
59 a, odbędzie aię publiczna ourona p, at';' c.o.;tu=sk1ei
mgr WOJCIECHA CHRóSCII:;L<..WSKJr: Gu nt.: „Podr.lały terytorialne specjalne".
PJtOMOTOR: !)ro!. dr hab. Janusz Bo„kowsk1 (ut.),
Praeo wyłotone 811 do wglądu w Bibliotece Uniwer1ytetu Łódzkiego, ul. Matejki 34/36.
Wlltu aa rozpraWJ wo\11y,
łM-łr

su.
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D:dekaa i Rada Wydziału Prawa 1 Administracji Uniwar1ytetu ŁódF.!de10 ix;da.1ą do wia<lo-r.osc1, że dni.a

Dudek
I
Il.JO Wyd&rull!a - „TelefOA ,,.2" l
Il.IO Z 'lkl1a: "()powieje! o mi- '
łr>W
- „ Yvwne" - film

W.ta ....

Itllł roll• ~

n0011A11 •

1Qu11 ll&e»ełnNprawląllll M.•
OrkfetJtry kJ' fWłnp.
11.IO Pr1111to 1 kraju. 11JO Mu1yomy
Interklub. 11.so Irwtn Shaw: „szui"
odc. 34,
n.oo Serwi1 „Tr6jkl"
U.Ol W tonacji „Trójki". 13.00 Pater Lengyel: „Druga planeta- lłońea
Ogg" odc, 27. I3.IO Powtórka z
rozrywki.
14.00 Mistrzowie batuty.
li.OO Serwis „Trójki". Ili.OS :Rock po
polsku. 15.'5 Radio kierowców. I~ OO
Zapraszamy do „Trójki". li.OO Códz!ennie
powieść:
„Komu
blje
dzwon" - odc. 1. 19.3' Troch• rwlngu„. 19.SO Jrwln Shaw: ,,szus" 'Odc. 35. 20.00 lnterradlo aktual·
no•cl.
20.45 Kultura polityczna aud. 2I.OO Trzy lcwadran1e jaziu dysko„raf!a.
21.45 Klub „Trójki"
(cz. 2). 2~.0I „24 godziny w 10 minut" 1 lnfoI"macje sportowe.
U.15
Foli{ - muzyica włóczęgów I poetuw.
22.45 Wydawnictwo , Poznań•kle I jP·
go auto:zy.
23.00
Zapraszamy do
„Trójki". 23.55 Północ poetow.

1.39

sk11ełdm

-

~1'·~·

11vu· ·'·

:O 1tycm!A lil84 roku o godz. 10.30 w sali l<onferen-

Jl.lł Wyda.nenia -

li.Ił W1•4omołł!i (J:.)
li.OO Prnboje ,,Dwójki•

ił.li lllojmnellła

ostatnlrh 5 lat

~... Dsłennłll Ml wisyjny
I ------------OO Ze. Jderown!e11 -· alcumulabJr w .d.tnl•
I
;

mowe ni•bo"
lUI Smieeiars
lUO Siari - Tarnów N

.„

ąka".

I!

OBRONY PRA·C

„

17.0I Władomo6cl - „Telefon ..r'
1'7.10 LulUle l !eh pasja - „Zi-

dsleet (ŁJ, 11.:!ł Xlułł stereo. lUO Wleezór muayl&l. a.w 1'a 11i:nydłaeh
Wleczór w
fllhannonll. 20.41 Wlad. ptatlnt a\ld. łłM
„Polaka XIX
I0.80 Wieczorne raflek1je. ll0.55 Kla- wieku" - fr8'Jll. JS.lł Muąkotera
•YCIJ' jasn. ł1.M ,.Lltoratura I DUi• pla. IUł 1flod.
J'ellatoa.

!·-·.

~-~:;ie..:~.-._.,..,..

IM I

PftOGJlAM D

STYCZNIA.

studiów

W3kara.ó
do zajmowit.nln
kfernwnJczŁ.go.

•tw„wwwmacna

PIĄTEK, ł

·'ł

)~

ukończenia
studiów podyplomowych, kursów do1konalącycb kwa!ifilc:ic~e zawu;lowc,

~~ ,. . ,.,..: "W'-~~'.'!.:_~rllwf._W·•~..,....

NOWOCZESNA terma li16w - przyjm• w1p6lnlka
• 11otówk".
Oferty ,3&:"
Biuro Ogłoneń, P1otrt:ow•ka 911.

PRZY.111łJi

ae

nl~kon!eciri<-.

PIJl:KARNIA pr;r-vo tn a p•J·
szukuje
odbiorców
n&
większą
Ilość
pleczyww.
Odbiór własnym transportem. Bednarska 14 lub tel.
84-18-19, po 30. Gołęblew1ka,
13901 g

pryWatnym 1zycie nlewy-.
l<luczone (rejestracja). Oferty „139ł9" Biuro Oglo1zefl,
Slenlc:iewlcaa S,4.

lennym, tel. U-Il-!17.

ukończenia

wyższych,
Odpisy świadectw

8. Opinie

Oferty „13824" Biuro OgloSienkiewicza 31'5.

MŁODA.
przyjmie
prac•
chałupniczą
w aektorza

1

f'!:

6. Zdwiadrzen!e n ta·1ie ;..'l'OV1 L wydMte przez 11połccLn11 ~aib~
zdro::
wla. snvlercbające brak
p17,eclw-

neń,

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

~
~c

ręcznie napisany źyclor;v~.

J. Odpis dyplomu

~1. &.-'Sl'.CóW do p!lnow„nln
war~zfatu
zatrudnię, Ch~-
łublńsklegó IO.
13941 I(

mi~deywo

resem: Rada
Pracownlcza w Zakladach Prz.emysłu Dziewiarskiego .,Dresao" w Lodzi, al.· Kościuszki 23 25.
Komlsja konkursowa mlże n'e y;ybrać żadnego z kandydatów.
Wymagane dokumenty:
1. Zgłoszenie.
2. Kwestlonariuu osobowy
wlasno-

EKSPRESOWE •~ycle •podni. Greczyło
Sienkiewicza
23.
139~2 g

1311:!7 I(

JIWPIJS I pokoje • kuchnl11

w budownictwie

23125

KONKURS NA
D Y R E K1T O R A.

mochodow:i;!Jh or~11 renet·
•tów I uc:nlow. Bema 2a.

atenA:lewlcsa Ml.

Uffł!(

Od kandydatów wymagane 1111 następuj1.1ce kwal!f!ka.eje:
A. 8-Jetnt stai pracy, w tym C Jata na 1ta.nowlsku kil'rowniczym lub samoddełnym,
A wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz uprawnlt>nia bie-

„™"

ZA 1'XUIDNIJ$ blscharsy aa-

Ml.ODE małłeńatwo
po1zukuje mtesakania lub samodzielnego pokoju,
tel.
57-fl0-44 po 11.

od dnia 1 kwietnia 1984 roku ,

„,...

«

m..:

LOKALV
na
praeownl<:
riemte81nlcz11 (mi.że
być
g.iUt'i ~ouułłuję.
Ofe;ty
„13946"
Bl uro . Ogłoszeń,
Sierlkiewicza 3~

nr 158/160

MUBAJtZA. Htrudnl.. Tel.
UNIEW.A:tNIAM 1Jcradato.
H-59-91.
lfł
„SYRENA" - wal)' napran111 piecz11tkę
o
treści:
_ _ _ _ _ _ _ _ _1_1_ _• ·wlamy, potr1ebuJ11cym wy„f!Oł Marle Doma~1ka 1111.r
miana.
Pabianicka
1'1'l',
kars
stomatolOC,
Łódt, llL
ZATRUDNIJ! robh\CI\
na
Tuwłma li m. T".
drutach i aparacie
dzie- Blernaall:l.
13łłl'
wtarsk!m „S". O!erty
z 31 arudnla aa l 1tycz.,13887" Biuro or;iłoszeń, ul.
ROZ:RUSZNIJU, ga~ntki, U· nl11 skradziono „:Fiata l2G1>"
Slenklewicza 3/5.
plony. Sl~ska 39. Kozakie- 650 standard, jasnoczerwo· ZSALAZCt; prawa
na
nazwl1k1>
ł2S1S c ny, nr rej. LDE 8017. Wla- wydan~go
ZATRUDNIĘ szwaczk•
dO wicz.
domo!ć wynagrodzę.
Tel. Włodzimierz
Janlszewsltl
aycia koszul w K1awero- NAPRAWA
~3-H-71.
271 g groszę
dzwoni~.
Tel.
pralek
automaw1e, teL lS-95-13 (wieczo- tycznych.
,8-12-6'1,
278· I
Domagała
tel.
rem).
I3503 g
Al'iDRZEJ
Dulik
zgubił
gneczn. 78-57-42.
ewldenc.141
znkupu :nate- LECH
RzltC1'.'Sld
:gubll
8LUSARZ-apawacz elektry- K.RA TY na
rlałÓW wraz " racnunkaczno-gazowy plu1 w!ntdur na, bramy, balkony 1 ok- ml za 19&1 I 1"3 rok. Zn•- prawo jav.dy dnia 1 1tyczogrodzenia
nia
obr.
295 a
przyjmie prac~ w sektorze
zdobne wykonuje - Moty- lnca pronony jest o konprywatnym. Tel. &5-6'7-64.
takt
telefoniczny.
12-łl-13.
liński, tel. 61-61-30 po IT.
ANDftZJ;J' Wolytlsld
1390~
3!4' bił prawo jazdy.
t'iO c
POSIADAM
uprawnienia
G J,AZUR~ własn• i powie- 13 grudnia około todz. 12
„malej gastronomii", ocze- noną
zgubl?em
układa
Dzierzblcki. w 8Utobus:e
kuję propozycji. Oferty torb<: z doxum~ntami tt- KRYSIAK Edmund
„13920" Biuro Ogłoszeń, ul. Tel. 78-25-19 po 14.
Łow!cl<a IG m. 4
~rrnscwyml dot;;cz11cyml roSi en kie-wlcza 3/5.
ku 1983 (ewldttncja dowo- prawo Judy.
d6w
zakupu,
rachunki
n•
Mt.ODY ogrodnik
poszu- CYKLINOWANU! be~pylo zakup surowców) oraz plekuje pracy. Oferty „1392S" WI!, lakierowanie 1 układa czątkę
„Zakład ddewlar- 1 r.ycznia ~·n11ł. ratler'°'
Biuro Ogłoszeń, Slenklewl- ni" 84-00-30.
wlad · o~ w'!4
1k!. Marek Kouk, Andrea- rauczk~lcn:a Ml.
1)<)1,
t1!. Roklclń1l<a 132". nagrodz'- Ozorkowska fJ{f
m.
ł,
Znalazcę
-proezti
o
rwrot
za
OPAKOWANIA
-wykroje
PRZY.iMĘ
dozontwo I wykonuj4 Jackowska
m g
tel. wynagrod.7.enlem.
rnle~zkaniam. Oferty „298"
55-15-lt
Iry1awa
1.
Biuro Ogłoeer\, PiotTkow1ka Ił.
CSRUJ~ gardaro~,
lloll\lskóry, n.•etry. PawliPOSIADAM a11mochód „us ehy,
kowska,
Kościuszki 41.
p", wolny czai
oczekujt:
me
propozycji.
oterty „~17"
Zakładach Przemysłu
Biuro Ogłoszeń, Piotrkow- DOSTARCZAM twir,
pył,
1ka H.
szlakę, własnym
transporMŁODA energiczna
poszu- tf:m. Rogowski tel. 55-58-51.
Kościuszki
227 g
kuje pracy - 1ektor prywatny. 43-13.-111.
CZERWONIJllC - ginekolog.
111. Tuwima IO m. 11. PonleOGŁASZA
dzlałki, •rody, pl1ttkł 15PRZYJMJI proste
nycle, IT.
41891
I
Wojska Pol•k!ego 1ł m. I.
138Ug ODCHUDZANll!I a paranW konJin.lmi• mogą uczestniczyć lum·
cją. Modelowanie 1ylwetki.
dydacl posiadaJ!łCY ukończone
studia
K.ltAWll':C podejmie
ny- „SABA" P1otrkowaks 18.
de kurtek 1podnl
(konwyźaH w ukresie nauk społecznych,
43399 Ił
fekcja). Tel. 43-~-as
po
ekonomicznych lub technicznych, pogodz. 17.
315 g GABINET
glnekologlczny.
wyżej 10-letni staż pra.;y,
w
tvm
t.ódt, Jultanowska f!/7, ttl.
przynajmniej 5 lat na st,rnow;s!rn 1<leSZYCIE chałupniczo prz:-r J· 57-22-00 ŚI'Ody, piątici 16-19 1
dr
Czekan.
mę. Gagatina 31 d m. 47.
rowniczym.
t
41429 ~
252 g
Termin zglaszanla ofert uplyv;a pe
2 tygodiniaeh od ukazania się oglcszewydechowe. JU·
PRZYJMJI ltobiet41 do IZY· UKł.ADY
dyma 20 (Od Tl'aktoro-,11;·ej).
nia.
eta r~kawlczek.
KraszewInt.
Myszkowald.
•kleio 2.2. Tel. f3-39-IH.
Zełoszenla naldy kierować pod ad43741 g

POSZUK.U.111 1amodsielnego BEllTAURACJ'A
„lłavoy"
mieszkania, 11-49-11 po 11. zatrudni kelnerki - kwalHU & lifikacja niekonieczna
kucharz,
księgowa.
Tel.
POSZUKUJJC pomlencunła 43-89-$5.
na pracownię galanteryjn•.
13969 g
Wezm• w dzler:taw,
domek lub część domu. Inne
ZATRUDNIJ;
renci..tów
propozycje. Oferty „l:l<H1"
.Bluro ' 0ClOSHil, SienkillWl· formowaczy 1Zkła laboratoryjnego I o!!dób choincza Ili.
kowych. Giewont 7T.
139tll g
ZAMIENIJI mlnskanta
centrum, 1tare budownictwo (83 m kw.) • telefo- POTRZEBNA
pomoo
do
nem na bloki. 11-80-89 wie- dwóch dorosłych 01ób. Tel.
czorem.
33-6S-:S'l po l&.

Ogło1:iefl,

Judowlanego „ETOS"
Wólcżaibka

M-4

A1.'RAKCYJNJ: M-ł urn!enlot na dwa mnie,jeaa blok!. Oferty „13910"
Biuro

t6dzk!e Przedsiębiorstwo Informatyki

w Łodzi, ul„

ZAMIENI~

1 2

„TP.A.BANTA 901" po reNOWE wl~an1a narclar- POLSK.111: owczarki nizinne nowacji - 1przedam, •llnlk
i;kie
sachodnlonlem,e~kie
1zczeni41ta
1przedam. po malym przebiegu. No1przedam. 'l'eL '1'8-58-gs po l.ódt, Sprinterów 9 m. 52 wotld 31 m. 11.
południu.
1365~ g
338 fi
(Retklnla).
344 g

samlantę

:vs.

·-------

c

'J)6łdslelcze,

na M-2
spółdzielcze, Di;browa, Z11rzew,
'WidzewWschód. Oferty „1390S" Blu
ro OgłoszElń,
Sienkiewicza

I

34'

POSZVIU~ twladkO.... "l'n- !1Nl'lnfAżNIAM zagublO?'J
padku w Hall
Sportowej p:ecz11tk• o treści: „Dz!e·
na ślizgawce $Ua 1 stycz- wlarstwo Maszynowa, Mania br. około pdz. 12 BI- rek Kozak, Andre1pol, ul.
Rokl~lńska
132",
l&ł li
wan tel. 3ł-8S-4t.

..

,„d„

„

ro;w 3 82

ts.. , .

mar

,

wYrtJIY serdeez11e10 wsp6lczuct ·1
z powodu •mleret

WŁ01>AlłCZVK

.

~

LAT tr.
Urocsyliełet p„rsallowe odb•dlł st~ dnia 18 1tyomta •r. o soda.
Ił • kapl!e„ emeatana nym.·kat. Jtr•l' wt. 8zczeolil1kleJ. ·~~te
n I w ałęlloklm 1111ut1uu

,
l'nllml' o

1!0:!f.A, COKK.A,

sn;c.

WNtJ~łt

ROl)ZS!l."A
lrondolellcj!.

oru

l'OZOf!TAł,A

--„„„„„„„„„...„ .....................„
lllewll:ładalllt

OICA
sklad&Jlłl

!t

DYREKCJA,
K.OLEŻANJU
KOLEDZY z TEATRU POW"
~ZECH 'F.GO w t.O·DZI

I--~mllll31111mil:ia'I~~~~
DZIENNIK ŁóDZKI nr ii (10493) 7

ma.fllowanła llłę ro na łerenle woJewdllztw, eto "117dt
od-1 fakt
dociera „Dziennik r..6dzkl".

Ha „t7ełe WarszawJ'" 1WoJ11 rab17kę „Zabyłkom na
łlHRIO ale mlalab1 b76 I a DU podobna pozycja.
Powleele pa61ttro, ie kl'adnlemy pom1sl, te ale Jestełmy
017rtnalnl, te te Jał było, te luyz19 I q lstołnleJsze do roz ·
wlązaala 1praWJ. By6 mote. Wnystko to prawda. Ale przecleł •eą6 llę naleły ebo6by od dlabla I troski o przeszłość
narodu nlrdy doU. WyJałnlwszy wobec tero nasze Intencje,
przeJdtm1 do bUłszycb nczeg6ł6w.
W ramaeb cyklu będziemy prezentowa6 mleJsca, na łd6rych maJduJe dę powlesiona przez konserwatora woJewódz·
kieco ebarakterystyema łabllczka z napisem „Obiekt zabytkowy". I taki wWnle tytuł będzlt'! miał ten cykl
Jnnym 1 kryteriów upoważn łających d,o znalezienia się
wśród materiałów traktuJl\cych • ochronie zabytków będzie

buduje Ił• tutaj kolejne obskurne budyinłf po

spodarc1A.
Na ziemiach pofolwarcznych utworz.ono po
między l·nnymJ szkorozmiłowanych w hl1torll, monc1cb pocla6 bllt1ze nner61y wojnie PGR, a pałac 1łutył
budynku 14
z dzld6w omawianych tułaj dwork6w, uJazd6w, kainl ltd. le. S&kołę przeniesiono do nowego
dawnej 1ledziby
W ten sposób mote uda li~ aratowa6 minione lata. Jall: na wz1l~u· na zły 1tan techniczny
tabHczkt
razie, nie określamy ezęstotllwoAcl ukazywania 1lę kolej· Okęckich. Na murach powieszono
Wstęp wzbroniony .
„
I
zabytkowy"
„Obiekt
scbranla
od
uzale'lnlona
będzie
liczba
leb
.
oycb arłykul6w
budynek 1roz.1 :r.awalenlem".
odpowiedniej. llo§el materlal6w.
W tej chwlli właścicielem dworku jest Kwi„
Pomysł, który dzisiaj prezentuJem1 Cątelnlkom, Jen mo·
Instytutu Sadow~
żllwy do zreallzowanla dzięki prącbylnoścl konserwatorów clarsld Zakład Doświadczalny
wojewódzkich oraz lnterdyscyplinamego Zespołu Naukowo- nictwa I Kwiaciarstwa w Skierniewicach. Za•
po.o
Dadawcze10 Ochrony Srodowiska, kierowanego pne1 prof. kład gospodaruje na terenie zabudowail
dworskich od roku 1977, kiedy Instytut Sadow•
dr hab. Romualda OlaszkL
nlctwa otrzymał te budynki między Innymi zt
w7.ł(lędu na nlerentowno§ć 1 niegospodarnoś4
Zajmijmy li• 1iedzłb1ł po Stetanle Okęckim,
poprzedniego właściciela.
ostatnim właścicielu folwarku w Nowym DwoDziś, w dobie samofinansowania, nie ~ nu
rze. Znajduje •l• w odl egłcńcl około 14 km od
mówi dyrekw
na wyremontowanie dworu Skierniewic. Nie jest to zabytek klasy „O", ale
:rakładu Andrzej Tracz. - W końcu lat 1ledemr
poniewat uznany został z.a obiekt zabytkowy.
dzi"iątych PKZ 1 Lodzi opracował na nllłrl.e
warto przed1tawi6 jego historię l 1tan obecny
zlecenie dokumentację, ale wówcza.t nie byliśmy
·tym bardziej, ta wyblla chyba jego ostatnia
rami f is tniała realna szansa zrealizowania proaodz!na przed całkowitym unicestwieniem.
Folwark w Nowym Dworze istnieje od XIX
jektu. W tej chwili remont kosztowałby łO :iO mln zł , a my dostaliśmy od Ml nisterstwa
wieku. Wzmianka 1 1827 rok.u mówi o ł7 doRolnicwa I Gospodarki żywnokiowej 6 mln zł.
mach I 293 mieszkańcach . W 1870 r. było już
Za tę sumę możemy zdjąć dach I przeprowadz i ~
444 ludzi. W skład dóbr wchodziła gorzelnia,
1
wstępne prace. A co dalej? Całej pozostałej sucegielnia, mlyn wodny i tartak, folwark l w es
Nowy Dwór i Stara Rawa. Właściciele oprócz
my oczywiście nie mamy. Poza tym istniej•
problem wykonawstwa 1 to takiego. które speł
uprawy zieml zajmowali 1ię hodowlą koni, proniałoby określone wysokie wymagania. Wysła
wadzili zarodowi\ owczarnię, organizowali polo·
liśmy oferty. czekamy na odpowledt, Nam rów·
wania. Wszy1tklego tego mo2emy dowiedzieć 1ię
nież serce się kraje na widok tej ruiny, w któ1 „Zlemlani·na Polskiego" 1 roku 1900.
rej przecież planowallśmy w przyszłośd 2lr'Obi6
Sam dworek : . stał zbudowany na miejscu
minihotel!k i laboratoria.
starego modrzewiowego dworu w latach dwuNa moje pytanie, czy zakład dałby gratis dodziestych naszego wieku. Z tego samego okresu
kumentację Innemu ewentualnemu utytkownl•
pochodzą res7~kl parku, powstałego według projektu Stefana Celichowskiego. Usytuowany na
kowi usłyszałem odpowiedt, te "#11 zasadzie tak.
Francuska aktorka Fauny Ardent
Muszą tylko dla spokoju sumienia poczekać na
skarpie Rawki, wśród malowniczych wąwozów,
Julia'' w .ziuce
Jako „Panna
Do dnia dzisiejszego
odpowied:t od wspomnianych przedsiębiorstw
był ozdobl\ krajobrazu.
Strindberga na ~t·eniP paryskiego
budowlanych.
zachowały się wyłącznie jego resztki. Dużą część
teatru ,.Edward Vtr'.
Tutaj wszalde 1 decydują być mo~ miesiące.
zieleni zniszczono w latach pięćdziesiątych, kieC. \F - K.eyi.:tone
A nuż przyjdzie wlększy wiatr I fo!eg I cało~6
dy w ramach czynu społecznego usytuowano turunie. Szukajmy wi ęc chętnego, k tóry znalazłby
-taj boisko sportowe, wycinając dużą część parw 50bie dość siły ł energii i uratowałby dwór
ku. Wśród pozostałych resztek najbardziej maw Nowym Dworze.
lowniczą jest prowadząca do dworu aleja, NieDw6r w Nowym Dworze, woJ. &ldernlewiekie.
MACIEJ JEZIOROWSKI
stety, dewastacja zieleni trwa nadal, jako że
Rys. Stefan Dobrowobkl
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Do redagowania rubryki zapruum1 rdwnleł Cąlebalk6w
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Wysp a na
Do &przedania wyspa na kanabez:
le La Manche, 65 hektarów,
oodatków ! praw, 5 mieszkańców;
~en. - 3 miliony funtów sz:terlinł{ÓW (ok 5 mln dolarów)" - takle

a Pałdckie!lł
lUl.rellle lUathle•
Dulfy (serial „Dallas") podczu llieur te·
wyatępu
wspólnego
d11.wnego
lewizji r.act.odnloniPmlt.ekieJ, Znakomita pios1>n karka miała rowniet
~
wystąpić w ,;rrląl u „Dallas",
na
dnak zrez v i;nował:e , uwagi
łdlka pikantnych <,cen, w ktoryeb

niewielkie oitłoszenie umieścił tygodnik brytyjskiej socjety Country
Life, Dotyczy ono malej wy.epki
Brecquou, położonej mlęgzy wyspami Guerns•Y I Sercq.
I dotychczaNadawcą inseratu
wyspy jest
sowym właścicielem
Leo!!!ard Martchan, któremu 1>rzy1ługuje tytul .,.tr", chocid wywodcl Ił• ae 1krom:nej rodziny. Udało mu llł41 jednak, zaczynaj11c od
rachmistrz:-' w firmie kosmetyczazybko do
ae' Max Factor, dojś6
stanowiska dyrektora g!'lleralnego
Poprzed3J~blorstwa na Europę.
nadto wnedł w 'posiadanie banku,
trzech hoteli na
biura !)()droty,

miała brać udzlaŁ

sprzedaż

WysP,le JerH'f, no I wspomnianej
rola
skalistej wysepki. Jednak
władcy udzielnego, choclat jeat jego dumą. :i:ac:z:yna mu w wieku 78
lat nieco cląty~.
Czy łatwo z.najdide nabywcę, jełll warunkiem Jest, :te mote nim
by~ tylko podda.ny brytyj•kl? Wyklucza to z góry najprawdopo:iobtzn. rrecklch
nlejuyeh kupców,

armatorów, amęrykańsklch miliarderów I arabskich siejków naftowych. Okazuje .tę, że aypnęło się
ok IO zgłoszeń 120tenejalnych n abywców, ale władca Drecquou uznał tylko dwie oferty kupna za
gocLne rozpatrzenia.
Pięcioro mieszkańców wysepki z
nlepokojel!l czeka na nowego właś
elclela.

•
POZIOMO: t. Szcrapa drz„wa
ns opal, I. Dychawica, a. Ua
przy
lrt6ra ma być pokon1ma
1asto1owan1u Innej elly, 9. Współ
ezesna, włoska charakterystyczna

CAi' -Dl"A

brz-:dowa
•ktork• ftlmowa, 11.
uczr.a o charakterze religij ny m u
plerw•zych chrześcijan, li . For·
macja piłkarska, 12. Przy bulS. Posti:powy
tach taternika,
ptur1 bruyl!jakl, 11. Część zę
20. Weselny,
ba pod dziąsłem,
tałobny lub wojskowy, 22. Ogólnazwa rnn61twa
na chemiczna
swl11zków chemicznych, 2S. Pakt
Półnoenoatlantyekl,

21.

t..,

DO ROZL080WANIA1 I
OROD XBIĄ:tKOWYCll.

a dworcem
llołclołem,
omlędzy
nPKS I domem towarowym, wł~
ll Agrypiny w powstającym obeo" 11ajruchllw1Zym mlejscu nlenle w Tunezji 12-1odzlnnym Hwlelkle10 mia.ta L„ onl{ii PoWlarialu amerykańskim ,,AD Anno Do- toweao - pojawiał 1lę iebrak. Nie Miał
mini" w reiyserll Stuarta Coopera. noll I w,..tawlał kikut na widok oubłlczny. Nosił także bardzo ciemne okulary. Nie znaczy to, że był nlewld:imy
lub takiego udawał, ale jeśłl Utosdwy
ślepca, to jut
przechodzień brał go u
sprawi przechodnia. Latem nosił czapkę
wofskową, zimą tet uszatkę militarną,
takie akcesoria wzmagają współczucie,
Przy niedzlełl siadywał przed koklo-

P

łem.
Władze

miasta L. bezustannie zwalczały
iebractwo w otoble tego ezłowleka naz-

wisklem Michał O. Sz:czeg6lnle Wydział
Zdrowia I Opieki Społecznej dawniej, a
terar ZOZ dostawał szoku. ki edv O rozsladal się przy pryncypalnej alei miasta.
Urz:ednicy uważali, :!:e wydaje on złe
śwlade<>two miejscowej opiece społec.inej ,
a pn:ecleż fest ono nie uzasadnione Poza
tym w ogóle nadweręż• prestiż miaata.
Ze •kłonnoAcla Mleheła O. do :tebranla
WlłlCZO!J6 rotnyml •posobamł I wysyła·
nlem p0 niego mlllcjanta 1 1tawianłem
orzed kolegium włącznie.
Michał O. zsłnął śmiercią traficzną,
liczył czte~dzłeścl parę lat.

edv

łe
,,!ycfo Augusta Strindberga"
Żebraniem zajął ęłę kiedy stracił no&ytul li nt'l oi nkowrgo 9erlalu tele· i?ę. Je1Co kalectwo nie miało podlota hewi1.' j " '"~" któr"t obl'cnle pow•ta rolcznel!!o. Młody I dwunogi jeszcze MiJe w kop• odukrjl 'JZWl'dzko zaClbod chał O . mieszkał na wsi, ożenił się 1 córnłonirmlrł'kir.I Srrlal Jest reallzo - kia rolnika i wprowadził ~o teściów Prawanv orz"?. tr1.1>ch r•iY•Prów. W cował lako listono'z wiejski. Pocztę ro:i:t,-tułow „.i roll w y~t ę puje Thommy wozłł ieżdźąe na motorze. Pewnego dnia
Jechał bardziej nit zwykle pijany, poDerggcn (na zdJęclu).
śliznął sł• aa łwleżym asfalcie l odbył

8 DZmKKm t.OJ>ZIU u I

(1„

zdernnl• ozolow• a ~q mu:i~
dro1ow4. J'ednia DOI• l)Olldadall ma 1 kawałków, ale drun mualell uelła~. Niebawem przeszedł na rentę łnwalłdzq.
Równocześnie le10 młoda. 21-letnla wtedy, tona w:rrzuclla IO 1 domu, 1d7l
zraziło ją do mę~a j„o plJań1two, kalectwo 1 trudny dyktatorski charakter.
Nie rozwiedli Ił• zreui. nigdy l mają
dziecko.
Do domu rodziców Mlcbał O. ale m61ł
wrócić. Po jeao łlubl• ojciec umarł, została tylko matka, gospodarstwo . po tacie przejął jego brat z llczn11 rodziną,
dla kaleki nie było tam miejsca. Wtedy
wsiadł do autobusu l pojechał do pobllskle10 L.

Zacqł łebra!. Ponlewał od lat w L.
nle widziano na oczy tebraka, a punkt
by! bardzo ruchliwy zaś kikut przekonujący - zbierał mnóstwo pieniędzy. Już
po kilku Jednak dniach władze poleciły
milicjantowi doprowadz16 10 do urzędu,
~dzle wdano al• 1 nim w plerwsq rozmow•.

an·

Jodła

Przygotowanie
29.
karpacka,
gruntu pod u1lew, 30. Płaucz
drzewa, 31. Pontyflk•lne nakryele głowy papleta, 32, Ogródko·
ws budowla.
PIONOWO: 1. System Sórakl W
l . Nlt'Wlelkl
A:Ejl Srodkowej,
3 Dziewiąty dzień przed
las,
w kalendarzu
polową miesiąca
starot. Rzymu, 4. Na czele rnę•
klego klasztoru , 5. Góry w zach.
e. Wyznaczony k1eruBirmie,
S.
nek drogi, 1. Tytuł opery
:Rachmaninowa, u. Kolorowa pa·
puga, 14. Nazwa trzeciej od koń·
łaclflsklego ,
ea litery alt•betu
18. Rołllna polna I 01rodowa r
nasieniem jadalnym Hwartym
w torebkach, lT. Przyimek ł11 n:11cy Ił• 1 dopełniaczem 19.
Objaw, 1ymptom, :IO. Urodzony 1
ojea białego I matki Murzynki, ll. Pomoat do rozładowania
wagonów kolejowychi u. Utno8ć,
:11autante, H . Nad 'Pl tcą, Ił, Kolejnollt:, etap, tł. Drogi kamień
odznaczający Ili• sr11 barw
cz owych.
eprae. I. KAŁU:tllA

Znana aktorka A va Gardner w

a-

WA-

ka

Zak IW)'kl• poczta przynlollła dzlestątkł ltst6w 1 p14łlmyml ·madzieciom. Nagrody w tym
lowankami. Dziękujemy wszystkim
tr,godnlu wYl01owall: Kasia W6Jelll: - r,6dt ul. Rojna łll/łł Mac •k Sylłak Ł6dł ul. Gorkiego 11/'f, Anta Duszy6ska Wieluń ' osiedle XXV-lecla P:RL 13/25. <Nagrody do odebranta w Hkretarlacle
Dt.). Czekamy na kolejne malowanki: „D:i:lennlk t.6dzkl" I0-103
...a
~ł, uL PlotrkoW11ka N. (Na lropercte llontecznle doptae„
• „„. ..-anlla").
...

Znaleziono W'Obeo łefO IDne l'OIWlllzaDle
1>roblem6w iyclowyeh kaleki w postaci
praey portiera w bule budowlanej, 1
eZJ1D Ił• Wl1tzał pokoik ałulbowy.
Niebawem dyrekcja wyrzuclla d,.e7pllnarnle Michała O. tłumacqe Ił• przed
władzami mlejakiml tym, le oa od rana spał pijany w portierni l J•zcze rozpił .trażnika.

Wobec tych 1daneA urządnlcska uj1ltt jednono&lm skierowała 10 na
komlsj4, a ta przeznaczyła Michała o.
do 11rzymuaowero leczenia odwykowego.
Na miejsce w zakładzie trzeba było jednak czekd. Wobec te10 Michał O. zaczął
mowu urzi:dowa~ na 1woim ulicznym
'PC>Sterunllu. a władze przymykały na to
mująca

oko, 1>0nlewał: .tan ten był tymcza1owy.
Prowizorka ta przeciągała 1lę. Michał O.
nie umiał już przepić wszystkiego oo
zarobił l w L. rozeszła alę pogłoska . że
zamierza budowa! dom, ponlewai wyciąga do tysiąca złotych dziennie. Bardzo
to władze ukłuło. Wezwany Michał O.
wyfdnlał, że przeclei c:11łowlek, a do tell> kaleka, musi mleł IW6j dom faki„
nle mole si• tylko tuła~ I on na ten dom
Czemu - zapytano - łAtbne, lltoro ma
urabia. Zawarto clch4 ugodę,
wła•nle
rentę lnwalidzkia. Ano - od.powiedział te Michał O. łebra! będzie tylko w nledlateico, że ni• ma domu, rodzina ao nie
dzłel4ł, przed koklołem, co mu wystarchce, w L. wnaJmuJe pok6j, rent• na
c:11y na opłacanie mlftzkanla, p6k! go nie
to nie starcza. Urzędnlc:i:ka zakazała mu
zablor1t na odwyk. O. więc :tebrał pod
żebrać obiecując w zamian, że władze
koklołem, ale te:t łamał pakty I wyła
rozwlątą jego problemy. Powinien wraził w dni powszednie na ulicę, Nękano
ca~ na wieś, przeprowadzi 1141 rozmowę
z rodziną. o.. więc mów wrócił tebrać, ' go wtedy zabierając aa nocle1 do aresztu,
z e:ie10 nic sobie jednak nie robił . Moa urzędnicy pojechali rozmawia~. Rodzi·
nitowano o to mlejsee na odwyku. Wzięto
na odparła. że Michał wypija dziennie
go tam wreszcie. Po kilku miesiącach
litr wódki, albo ekwiwalent ie10 w Jawr6cłł, ale nie wyleczony.
kichś Innych płynach procentowych I
Zm1ganla 11 Michałem O. trwały latarzuca się wciąż na swych bll1klch tak
jakby miał nie Jedn4 nor., ale nter7. mi. Dawano m• r6me J10Ad7, Da kt6-

rycia pit I • lrt6rych urywał •I• lebra6.
Wyrzucano 10 wl.- 11 tych posad. u to
:tebrał. Zabierano 11> aa rosmowy urqdowe lub do arnztu - to prn1tawa! iebrać, ale potem wznawiał dzlała1Do6ć. Kupił pokój, który wynajmował w prywatnym domku, ale wtedy co w:rnaJllł trzem
panienkom, a sam Mieszkał na ikwerze,
bo było lato. Następnie pokój odprzedał
1 nawet cały dom - mały i zrujnowany,
ale zawsze. Takle pieniądze użebrać! Miasto L. było zaszokowane. Szczególnie
że „biedny" kupował meble i dywany:
zafundował sobie 1tałl& kourządzał
ehankę, która koło nle10 chodziła.
Po pewnym nule takiego matert.lneCo powodzenia Mlchala O. przymknięto.
Ot6i w L. okradane był7 o.tatulo urao-chody, pr:rewatnle wozy cudzoziemców.
Okueło 11,, le w okradaniu parkuj11cych
na ulicy woz6w 1pecJalłzuJe 11• pewien
aparaty
drogie
Kradł
wyro.tek.
fotograficzne, magnetofony rótne kurtki
skórzane Itp. Czasem i dewizy mu się
trafiały Aresztowany chłoptaś zeznał , że
pracował na rzecz Michała O., który siedząc na swoim ullcznvm posterunku ob•~rwował ruch woz6w I ruchy Ich właś
c1clell, dawał szczeniakowi umówione znaki i iterował jego poczynaniami a takie •Yirnallzował niebezpieczeństw~.
Z. wz1lędu na kalectwo, dotychczuow11 nlekaralno~. chorobę alkoholowia leczon1t bezskutecznie, 1zczer• skruchtt
wakazanle pa1er6w - Michał O. dostai
wyrok r warunkowym zawieszeniem wykonania kal'T i wysoką 1rzywnę, icU\lnlętą przez zaji:cle lego domu w :raz 1
urzad:i:enlem.
Po uprawomocnieniu Ilię wyroku Michał O. usłyszał, że jeśli nadal będzie
żebra6 uchyli się warunkowe zawieszenie i powędruje do więzienia . Władze
municypalne załatwiły mu miejsce w tutejszym domu rencisty, tam ma mieszkać, jeś~ l nie pi!.
(DOKoięczBNIB nmtO)
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