
Prezydent 
J. Niewiadomski 
jutro przy 
NTU 303-04 

T.rwa powneehna dysku1ja 
na4 Wytycdymi 111 VIII Zjazd 
PZPR, Dyskusja, która dotycsy 
I ą~w podstawowych dla 111-
11eso kraju ł 11praw na.m naj
bliższych związanych z naszym 
miejscem zamieszkania ozy za
kładem pracy. 

Celem tej dyskus)l Jesł wzbo-
1acellie o osobiste przemyśle
nia i doświadczenia każdego z 
ua.1 program1J konkretneco 
działania na najbliższe lata, 
który zostanie wypracowany 
prHZ zbliżający lię Z.jazd. 

By da6 naszym Czytelnikom 
okazję podzielenia się swymi 
apo•rzeżeniami 1 zgłoszenia 
własnych propcnycjl postano-
wiliśmy saprosi6 do publicmeJ 
dyskusji ludzi piastujących w 
naszym mieście kiero\>11nicze sta 
nowiska. . 

.Jutro w god:ii.inach 10-lZ przy 
telefonie 303-04 odbędzie się 
pierwHe spotkanie Czytelni
ków „Dziennika Popularnego" z 
prezydentem ł.odzi - .JOZE
J'.E..1\1 NIEWIADOMSKIM. 

W prog-r,mle rozmowa • 
1.ktualnych sprawach miasta • 
naszych codziennych rado9oi&eh 
1 kłopotach. 

Pytania i rlosy w dyekusJi 
przyjmowa6 będziemy pod te
lefonem 303-04 także w dniu 
dzisiejszym. 

1,5 tys. 
v1ieźniów politycznych 
w Urugwaju 
Przewodniczący najwytszego try

bunału wojskowego Urugwaju 
płk Federico Sllva Ledesma poinfor
mował, że w dyspozycji wojskowych 
władz sadowych znajduje sie obec
nie 1 497 więżnl6w pol!tycznych. w 
tym 226 kobiet oskar:tonych o dzia
łalność wywrotowa. Nie je. t to jed
nak pe1na l!czba więtn16w politycz
nych w Ur g aju Id i: ocer.ia się 

~ na kilka tysięcy. Jak s\wierd:ill 
płk SUva !Aldesma, tcybunal wo1-
ak.owy t.ozpatrzyl w ostatnich latach 
• '146 spraw. lednakte nigdy jeszcze 
nle czekało na tozprawę tylu z:a
trzymanych co obecnie. 

·W czerwcu 
konferencja 
gospodarcza 
Zachodu 

Jak podała 24 bm. japoflslra 
1tgeincja pras<rn'a Jiji-Press, pOW<>

łując się na wiadomości z kół rrą
dowych, kolejna konferencja go
spodarcza przywódców głównych 

krajów kapitalistycz·nych odbędzie 
się w dniach 22-23 czerwca 1 980 
roku w Wenecji. Jej najważniej
szym tematem będą problemy 
energetyczne. 

Pierwsza tego rodzaju konferen
cja odbył• się w 1975 r. w ~am
bouillet pod Paryżem. Miejscami 
następnych były kolejno: Puerto 

Rico, Londy;µ, Bonn i Tokiio. Do 

uczestników należą: USA, Japo
nia, Kmada, Ft-.ancja, RFN, W. 

Brytania l Włochy. 

Wydanie I r..on1. 
C!llWarłek H 1ru4nia 19'19 roku A 8ok XXXV u Z89 (9465} 

Cena 
1 zł 

\\
7ysokie odznaczenie radzieckie 

_._...._ ............ _ 
dla Henryka Jabłońskiego 

DZIENNIK 
POPULIRI! 

D 
W MO&kWte opublikowano 

wyższej ZSRR o przyznaniu 
Odznaki Honorowej. 

a 
dekret Prezydium Rady Naj

Henrykowl Jabłońskiemu Orderu 

Za zasługi w rozwoju braterskiej przyjaźni i współpracy 
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjali
stycznych Republik Radzieckich oraz w związku z 70 rocznicą 
urodzin postanawia się przyznać członkowi Biura Polityczne
go KC PZPR, ;zewodniczącemu Rady Państw~ Polsk~ej . Rze
czypospolitej Ludowej, towarzyszowi Henrykowi Jabłonskiemu, 
Order Odznaki Honorowej. 

WR~CZYŁ ·JUBILATO\'Yl ODZNAK~ TYTUŁU 

NAUCZYCIEL PRL" 

przewodniczący Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR 

L. BREZNIEW 

sekretarz Prezydium 
Rady Najwyiszej ZSRR 

M.GEORGADZE 

Agencja TASS przekazała depeszę gratulacyjną od Leonida 
Breżniewa do Henryka Jabłońskiego. Oto jej treść: 

do Henryka Jabłońskiego 

Drogi towarzyszu Henryku Jabłoński, z okazji 70 rocznicy 
Waszych urodzin przesyłam serdeczne pozdrowienia I życzenia 
zdrowia oraz wielkich sukcesów Waszej działalności dla dobra 
socjalistycznej Polski i w interesie dalszego r?zwoj!l ~rater
skiej przyjaźni oraz współpracy między naszymi kraJam1 i na
rodami •. 

L. BREZNIEW 

Nowa elektrownia nad Odrą Z OKAZJI 'IO BOCZNICY URODZIN, CZŁONEK BIURA POLITYCZNEGO KC PZPll, PRZEWO
DNICZĄCY .RADY PANSTWA HENRYK .JABŁ01' SKI OTRZYMAŁ OD BIURA POLl'l'YCZNEGO 
KC PZPR NASTĘPUJĄCY LIST: 

DROGI TOWARSZYSZU PRO- riat K.om~tetu Centralnego k•ie-
FESORZEI ru,ją do Was słowa głębok!eito sza

cunku i serdecznej przyjaźni. 
W siedemdziesiąt'ł roczn:cę uro- Całe Was.ze ż~ie wypełnione 

dzin Biuro Politycz·ne i Sekreta- je5t- ber reszty ofiarnll i owocną 

Spokojnie, na ogół w gronie ro
dz!n.nym minęły dwa świąteczne 
dni. Tam, gdzie pozwo1iła na to 
pogoda, wiele osób wybrało s:ę 
za miasto, aby wypocząć na świe
żym powietrzu. Jak zawi.ze za
pełniły ;·;ę m1e].sc<JWośd górskie; 
n:estety w całym kraju nie• dopi
sała pogoda - było ;es:enn:e a 
n·e zimowo. 

PQlUld 40 tys. .roki z~łuilo oo 
Zakopanego l okolicznych &or
skich wiosek. Niestety zastali t.u 
brzydiką pogodę. W Zakopanem 
było 4 &t. ciepła, mgła, d~zczo
wo - pogoda raczej jesienna. O 
na·rł..ach nie było mowy. Dla mi
łośn:ków desek pozostał jedynie 

rejon Kasprowego Wierchu, gdzie 
notowano 4 1;1topnie mrozu i 73 
cm śniegu; kolej.ka n& Kasprowy 
znajdowała się przez cały okrff 
świąt w nieustannym oblęiieni.u, 
Zabrakło t.eż śn.:egc1 w Kry;i!cy 
oru w najbJ;ż.szy~h okolicad1, 
gdz:e &pędzało święta bł' ko 40 
tys. osóa z całego kraju. Na mie-J
s.:owym sztucznym lodowi\\ku nie 
brakov. ... ło amato:ów łyżwiarstw--. 

• "ie d;:ip!Mht. ~ra \' ei w 
Beskidach. ZamiM't siar~zygtych 
mrozów i śll!iegu, przez oba dni 
świą~e było ci.epło (<tempera
tura dochodziła do 10 stopni C.), 
mżawka i gęsta mgl.a. 

Ponad 30 tyJ1. wczascwica:ów, lru
racju&y i turystó.-r ijechalo na 
świąteczne dni d<> miejsc<>woSci 
klimatycznych I oś::OOkó·w sporto
wych w Surletach. Lecz amatorów 
sportów zimowych spotkała w tym 
roku przykra niespodzianka. Co 
prawda, wszędzie panowala ładna 
- okresami słoneczna - ale zu
pełnie jesielllll&, a nt. zimowa au
ra. Nawt!'t wY'S(loko w Kul!:ono
s-z&ch brakło miec u, 

Zajścia w -Turcji 
Dwóch zabitych, dziesiątki cięz

ko ra.nych i ponad cztery tysiące 

aresztowanych :- takie jest tragi
czne saldo fali demoru;kacji jak:a 
ogarnęła 24 bm. Turcję w związ.. 

ku ze st?' aj-ltiem o podłoiiu potlty
c2'1l1ym ogłoszonym prze.z lewi~ 
wy związek nauczycieli. Demon
atracje miały miejsce rl6wni• w 
Ankane l stambule. 

dbywające s.ię wojew~kie konferencje qra.woizda:wcze-wy
borcze PZPR dokumellltu.Ją, że w całym .k.raju tl"Wa deeydu.jlł
cy etap przygotowań do VIIl Zjazdu partii.i. Et.ap ten roz
począl ~ę 10 grudmia - przedzjudowll konferencją naj<wi4;k.

szej! ponad 370-<tys!ęczn-e-j wojewódzkiej organ.izacji par.t>yijnej w K&
tow;cach. 

Obecnie więcej n.ie połowa wojewódzkich orga.nfaacji pairityjnych 
dokonała już na kon!erenc;ach sprawozdawcUHWy-borczych bilansu 
swoich doświadczeń i osiągnięć, poc:!s.umowała - co siczególnie wa
żne - dotychczaoowy przebieg dyskusji prz.edzjarzdowej, okre-śllła u
dania w dals:rej pracy i wybrała awoich delega:tów na ZJarzd. Oni 
to - ja.k stwierdził na konferencji katowickiej I aeluetari KC PZPR 

EdWM'd Gierek - z mllllldatem za~a.ni• trzech milimów członków 
pa,rtii uchwalą na VIII Zjeździe p~ram rozwoju P<>i15ki a.a. 'ta.ta 
osiemdziesiąte. · 
Doniosłe - nie tylko w s.kał! re(ionów, aile l cał~go ku}u -

znaczenie partyjnych kon!eren.cji wojewódzkich powoduje, że ich 
przeb!eg, a zwłaszcza programy działania na pr.zyszłość koncentr.uJ!ł 
uwagę l·udzi pracy. Efektywność w realfaacN tych programów, prze· 
de wszyisbkim w sferach - społecznej i g~Qirczej, wil\>Że aic 
przecież beZtpOśrednio z zaspokajani.em pObrzeb mieszkańców po
~zczególnych województw i całego naszego ~eczeń&h;a. 

Konferencje wojewódzkie potwierdzają raz jes'Zcze powszechne 
poparcie obywateli dla zarożeń s.połecz.no..gosa>00arczeg<> rozwoju k.ra. 
ju w najblii..szych latach. Ąprobata ta wynika m. in. z wy.raż.anego 
w dys.kru;ji pra:edzjazdowej głębolk·iego zrozu<mienia konleczności pod
jęcia nowych, bardz:ej złl>Wnych zade.ń zwłaszcza i:e i.stnie-ją ku 
temu możliwości - n()IWoczesny-, ~orzony w deikad~le lu siedem
dzie6ią<tych potencja} wytwórczy, Kaarle z wojewHzt-w - wakc.izuje 
aiQ na ko.n.ferencjacll - pa<rtycYIPO'Wało w tych ,ne<>brateiniech. Po-

służbą na.rodowi, sO<!jalizmowi i 
nauce. Jak nikt in.ny w nQb,zym 
kraju potrafiliśc:e połączyć ak:tyw
nośc politycz;ną w ruch:u robotai
czyim, w Polskiej Part~i Socjal"
st~nej i Pokltiej Zjednoczonej 
Pa.rtli Robotniczej, z rozlecłą dzia
łalnością bada'Wl:Zt\ I nauczycie-l&ką 
w dZliedzinie naiu:k historycznych. 

Wieilikie zalety umysłu i cha
rakteru, żarHwy pa.t.riotyun I in
ternacjonalizm,. ważki dorobek 
twórczy zySlkaly WaJtI1 w naszej 
pairU.i I w całym -.połeczeńst'Wie 
powszechne uz.nanie oraz wysoki 
autorytet wybitnego uczonego I 
męża stanu. 

Wysoko cenimy v.•kM Waszego 
dOŚ\1·!.adczenla : wiedzy do pra
cy Biura P<>HtY\Z"Znego oru władz 
naczelnych .naszego pa.ństwa. Je-

tPAcie współ~Wór W~"!lU o iąi-
roęc Polslrt Lud~ej w całym 
trzydzle.s.topi~ioleciu, a w sze7:e
gólnej mierze w QStatniej dekada.ie, 
kiedy wspólnie u.rzeezywistinlamy 
li'llię VI i VII Zj~dru partii. 

w Brzeziu nad Odr11 powstaje elektrownia „Opole". Obecnie prace 
koncentrują się przy wznoszeniu konstrukcji nośnej pierwszego blolr.q. 
kotłowni pomocniczej i rozdzielni rozruchowej, 

N/z: brygada zbrojarzy wykonuje fundamenty bunkrowni energobloku, 

(Oalszy ciąr na str. 2) 

z ajatollahem Chomeinim 
1 

Na łamach londyńskiego „Sun
day Ti.mes" ukazał ,slę wywiad 
ajatollaha Chomeiniego udzielony 
znanemu egipskiemu dzlennil!:arzo.. 
wd Mohs,mmedowi Hajkalowi 
„Pr~niemy położyć kres zagrani
cznemu panowaniu w Iranie" -
oświadczył Chomeini omawiając 
politykę · amet'y-kańską w stosunku 
do Ira1111 za czasów retimu sza
cha i obeonie. 

Wielkie zainteresowanie wywoła
ły fragmenty wywiadu. dotyczące 
amerykańskich zakładników. Haj
kal informuje, że „staną on.i przed 
sądem nie w charakterze szpie
gów, lecz w charakterze ~wiad
ków w procesiie nad szachem i 
polityką amerykańską". Będzie .to 
międzynarodowy trybu11ał, 'dórego 
skład :io&tainie poda.ny do wiado
mości publicznej pned rozpoczę
ciem procew. Jaik e1·ipski dzienni-

karz dowied2.iał się od &Wego roz
mówcy, w charaacterze świadków 
we?iWani zostaną m. in. b. prezv
denci USA, Nix~ i Ford, b. 1e-

(Dalszy ciąg na str. 2) 

\Vystrzelenie, 
A • " „ r1ane 

W bazie Kourou w Gujanie 
Francuskiej wystrzelono w prze
strzeń kosmicmią .,europejskiego" 
sztucznego satelitę Ziemi „Ariane". 
który prowadzić będzie badania 
naukowe. Poprzednie dwie pr6by 
podejmow3J!le w dniach 15 I 23 
grudnia za.k<>f1czyly sdę niepowo
dzeniem. 

atęp ~ ~Y" w k.atdej dz.ied~in.le naszego życia. Na ~~~>tkdc~ 
też konferencjach &kcentowano, zarówno potrzebę,• jak i m01.illw<J9cj 
wnoszenia jeszcze większego wlkładu w Mieło rozwoju k,raju. 

otychcu.soWy przebieg kampa.ll'ii sprawozdawczo-wyborczej 
w parli! - uwypU!kliły to rów.n:eż wojewódzlkie konferencje 
PZPR - charakteryzuje jednoznaczne eksponowande tych 
wszystkkh czymników, które wiążą s.ię z jakością i efe.ktyw-

nośc-ią naszego 1ospodarowa.n.ia - na każdym odcinku pracy-, w11 
wszystkich sterach źycia społe.::zno-gos,podarczego. Postulaty z tym 
zwiąui.ne, wy.rosłe z kookretnych doświadczeń i z wnLkl-iowy-ch. analiz 
w1pisane zostały jako pierwszoplamowe do uchwał konfere'Ocjł wo
jewódlJdch. W dysk'IUlji na tym forum - c<> ta.kie jes1 cech' ncz.e-

16lną - w ~b azczecy, reecthW7 1 kon.strukitywny wy.powiada
no się na. temat rozma.itych niedomagań i trudności, zarówno obieJt
t~-nych, jak i atl.biektywnych, przede wsz.yi;it!tim tych, l:tó.ryc.11 
przezwycię!iealie zaleiy od jakości pracy i spraiwnego działaniL Kon
k1'e.tn.ymł, często wcjl!e nie ma!'gbnalnymi przykładami, ihi.sitt'owano 
zjawiisika nadmie.mej absencji pracowni<::1:ej, zbyt wysokiej fluktua
cji kadr, mal'\notrawstwa cza.su pracy, nleoszczęd·nego gospoda.r<>wa
nia materiałami, paliwami i surowcami, złej orgnizacj! wysiłku pro
dukcY'Jnego. Mówiono n,p. o wy<padkach diamellrialnyi~b różnic w 
efektach prodUlkcyjnych między z.atkładami przemysłowymi dysponu
ją.cym.i talt.i.m samym potencjałem wytwórczym i między go podar
stwami rolnymi u~ytkującY'O).i ziemię o takiej samej klasie i area
le. W&kuu.je się także n• lfozne jeszcze wyipadki niczym nie uza5a
dnfoMj opieszał<>Sci w wykonywa.niu za.dań inwe.>tycyjnych. RóżnJf. 
w poszc~ólnych wojewód~hyach układają się te br&Jki i n·iedam.a
gania.. kh n.Uln.i~e uzinaje 9ię ZCod:tie za. koleJne. doni~ zada-

(!)aln7 d~I aa str. tt 

CAF - 8wlderskl - telefoto 

DZIEK 
KIESIE 

W 361 cłniu roku słoAce wze
szło o g-odz. 7.45, zajdzie zaś o 
15.29. 

Cet0-ry, Jaa, Ma.ksym 

w dnlu dzisiejszym dla ł.odzł 
przewiduje następującą pogodę: 
zachmurzenie dnie z rozpogo
dzeniami. l\fgła lub zamglenie. 
Temperatura maksymalna w 
dzień 3 ń, C. Wlatr slaby 
zmienny. 
Ciśnienie • 104z. 19 wynosiło 

1010,7 hPa ozyU 758,1 mm. 

1939 Pierwua masowa 
egzekucja dokonana przez oku
pant6w hitlerowskich w Waw
rze k/Warszawy. 
190ł - Ur. l\L Dietrich, aktor

ka u.iemiecka. 

I.o• wybiera na.,zych krew
nych, my sami wybieramy na· 
11ych przyJaclół. 

Gdde je!Jt .dział wym.łany 
poda.rk6w? 



• ·usA wystąpiły o zwołan.ie List Biura Politycznego KC PZPR „P o 11 en a-Ew a" 
- pastele i dyplomy Rady. Bezpieczeństwa 

wane prz.ez c złonków Rady praw
dopodolmie 27 bm. 

24 bm. poda.no rów,nieiż do wia
domości, że przedstatWiciel ONZ w 
liranie, Z. Yamiin przeprowadził 

(Dokończenie ze str. 1) 
Z~zymy Wam - drogi towa

rzyszu Henryku - dailsz~h w•k· 
cesów i satysfalk:cj~ na. polu ~ 
łecz,nym i naulkowym. Życzymy 
ddblrego zdr<>wia, szczęścia ł po
my<§l:ności dla. Was i Waszych 
najibilm;zych. 

• • 

::!4 bm. w siedzibie ONZ ogłe!no
no list stałego ~a.wkiela 
USA, ambasadora Donalda McHen
ry'ego do prrzew00nd<:2ącego Rady 
Beupl1!1CZe:69bwa w spraiwie szyb
kiiego zwQłand.ia tego organu Naro
dów ZjedllOOZOl!lych w celu ~a
ieni·a środik:ów, j.aade pcrwinny być 
podjęte dlla „$kł01I!iian1ia kanu do 
przestlrzegiamda mi~y.narod.owyoh 
.zobowią2lań k,dxte<go pańs:tlwa". 

tego dnia roz;mowę z i:raflskim I 1ekrata.rz KC PZPR Edwa.rcl 
ministrem s·pr.a:w zag:ranicznych, Gie.rek w.ręcz;y'ł członk.oowi BiUJra 
S. Ghotbzadehem. "11reści rozmowy POU.iltycz.nego K.C PZJPR, przewo
nle podano. dnicz111Cemru. Rady Pańisbwa Hen-.__ ~ ... .,, ............. „ ........... ____________ .,,;,.~„ ... -. .................. ... 

Amb. M<:Hein:ry pisrie, te mimo 
uchwalenńa rewlucji Rady Bez.ipie
czeństwa i wyisiłlków podjętych 
przez sekn:'et air1za geme:ra1ne1go ONZ 
oraz wer<lyikbu Międ·zyinar<idowego 
'J.1r y-bun°ału SprlllWied}i.'wośei, amery. 
kańsk.i personel dyplomatyczny 
nactal jest przebrzymywa.ny w Te
h era!Die w chaira·k.terz.e zakładni
k;6w, wbireiw prawu międzyinairodo
wemµ. 

Wvwiad z aiatollahem Chomeinim 

J ,aJk wd•adorno, pos.łiulat zast<Jso
wa;ni•a .sanikcji ekooOIIl'licMych 
przeciiwlko Lra1IJowi, z czym wystą
pił prezydent USA, spotlkał się \V 
ONZ z mia~zanymi realkcjami. 
Szereg dyplomatów z knj6w III 
Swiaita przyp<im.ina w :!';Wiązk:u z 
t ym, że w Msitordi Nairodćw Zjed
noczo,nych państwa zachodriie w.ie
l(llk,rotrn.ie uruiemożli,•riały przyjęcie 
sainikicji Pl!'zeciwko RP A, C'l:Y IzrR
efoiwi. Sprawy te będą konsulto-

(Dokończ.enie i.e str. U 
kreta,rz stainu K.issi•nger, b. dyirek
tOl'zy C.entralnej Agenc1j.i Wyiwia· 
dowczej USA (CIA) He.im i C<il
by Oll"az ilnne OOIO<bist<Jśd. Pr<X!es 
- pisze Hajkal - będzie miał cha
raikter politycZ!lly, a wyrok na sza
cha zostanie wyd.a;ny zaoczin.ie. 
Dano ml do ~ieniia - sliwier
d-za Hajkal - ż·e ·akł.3rln.icy zo
s~runą następnie zwol'll.deni". 

liriański mirniisiter gospodarkł 
Ba,ni · Sad;r oznajmił na konfe
rencji praS()(Wej w Teheranie c:. 
decyzji nacjonali.ziacjd ha!Ddlu za
g.ranic21nego Iranu. 

Trzej duchowni amerykańscy: pa· 
stor prote6tancki William Coffin :i: 
Nowego Jotku, przewodniczący Na
rodowej Rady Kościołów w USA 
Willlam Howard i biskup katolic: 
kl z Detroit, Thomas Gumbleto.n 

'-'DS> ~--.uwwwmrwu.w:ee_w _ _,....,i,~™-~™------------------

Na pohnetku 111rtvinei · dVskusu 
(Dokończenie ze gtr. I) 

nie oI'ganb:acji pairtyij1nycih za cel ach wychowawczej, id·E(l!Wej, orga. 
iDJirl.altorskiej i p<ili~yc.znej diziałailności. 

!Konie-c:=ość konsekwentnego pr-zeciwdziałania tym zjaw·isk()l!'ll uza.. 
sad.nia się .na kon.f-eren.cjac·h wojeiwódzik~ch i w ogóle w prz.edzja.
zdowej de1bacie ~ dwoja:ko. Z jednej strOIIJy wskazuje się na• śeidą 
wsipółzale!Żin<JŚĆ mięid!zy ja.kością i. efektywnośc~ą w~i~k'U pr<ldulkcyj
:neg<i, a możiliwości.ami peł!ruejszego zasipolta.jania s1tale rosnących po
tirze1b społecz,nych oraz podniesieniem poziiomu życia mieiszlkań.ców. 
Z drog·ie·i SJtirony eiksiPO"nuje się zrożon<iść uiwaru.n.lwwań reaJizacjj ni.e 
tyl!lto tegorncznych. ale i pernipeiktywicz.nych zadań. Nie słać nas na 
m.a.r:noitraws~wo czasu pracy. nie U1«00pod8!I'Owane rezerwy, na 
ni€jpel!ne wykorizystarue nowoczemych mocy wytwórczych, gdy coraz 
drożisze stają się paliwa, suTo~e i materiały, gdy w eks:poccie zao
s'~rza. się k<i.nlk.urencja., gdy zmndejsui. ll'ię w poll'ÓWlnanlu do Uibiegłych 
lat Hcziba rąlk do pracy. 

S 
ą to niek.tóa-e tyłlko, naj~ęście-j po<Wtaraadące się 1 na.jdstoit
niejsze nUirty g<i&poda.rsikiej d~lmji, jaka toczyła się i to
czy na pa,r.tyjnych konferemcjac,h wojewód:Ldtoich. Podejmowa-' 
ne są na tym forum $prawy ogó1ne, d0<tyczące całego kraju 

! prablleany s,pecyficizne d'la poszczególnych regionów. Wsrzęd.zie je
dln:aik ob<Jlk &praw rozwoju g~poda.rczego i społecmego podejmuje się 
te.kiże kwesti~ zwJąizane z zasip<llka•janiem aspill"acji kułtJUrall!nych, roz
wojem tu·rystylki i rekreaicjł, och:rony środowó.$ka. Ich os'iągnięcie -
&twierdza się - jest real111e ,pod wa.runlkiem rzetea.nej, zdyscY'Plfoo
wanej i kons~wentn.ej l>racy. 

O ty.m, że ogólruma:rodowej i og61:nopaJl'ftyj111ej dyiskusj.j n.ad Wy
tycznym~ na VIII Zjaizd PZPR towamyszy W'ZlII!oiżona aktytw;oość ·i 
ipoliltycz.ne <i:żywdende śW:iadczą przedstaw1i&ne na konf€1I'encjach wo
jewódJZ®ich pokaźne rezu~itelty ogólnoobywa!leqskiiego' Czy.n!U S5..Jlecia. 
P<J.ZIW<>i'lilło to na d00>taTczenie dodaitlkowej produlkcji ry.nlkowej l eks"
portowej, na or:l:rabiande zaległości powstałych w p<iezą,tkach tego ro
ku, na spraw,niej51Ze wyikonan·ie zadań ositatniego kwartału 1979 r. -
Joot to jedn<><:ześnie na.ibardZ'iej dojrzały wy'l'R'Z akceptacji dla treści 
zawartych w Wytycz,nych. Da.lsze doświadc·zeinia., wnJoski l pr<J!PO!Zy
cje wymiikające z debaty nad Wytycznymi. g.r<imadzone będą na ko
lej'nYl:!h w<ijewódzkkh konferencjach sprawoizdawczo-wyborczych, 
k·tóre odbywać się będ·ą już w nowym 1980 r. 

ADOLF REUT 

oraz arcybiskup Xośclola ka tollc
. kiego Algieru. kardynał Leon DU· 
va!, którzy nę zaproszetlie władz 
irai1skich · przybyli 24 grudnia do 
Teheranu: · spotkall slę w tym d·nlu 
w późnych godzinach wieczornych z 
zakładnikami przetrzymywanymi od 
7 tygOdni na terenie ambasady USA 
w Teheranie. 

Duchowni przebywall w ambasa• 
dzle prawie 5· godzin. OdprawiU oni 
nabożet'J.stwa z okazji świąt Botego 
Naradzenia dla kUltu grup zakład• 
nlków. z którymi następnie rozma
wiall. Po opuszczeniu ambasady 
duchowni stwierdzlll. w odpowie· 
dzl na pytania dziennikarzy, że 
zakładnicy są w dobrej formie fi
zycznej, 

Radio teherańskie podało, Iż rząd 
Iranu zwrócił sie 24. 12. oficjalnie 
do Panamy w spraWie ekstradycji 
byłego szacha. 

Z Wywiadu ministra spraw zagra
nicznych Iranu, Sadeka Ghotbzadeha 
dla dziennika Ettelaat opublikowa
nego 24. 13. wYnika; te ajatollah 
Chomeini podejmie decyzję w spra• 
wie procesu zakładników przypusz
czalnie w pierwszym tygodniu stycz
nia. 

Ponad 500 dolarów 
uncję złota za 

Po raz .pierwszy w dzi.ejach 
cena złota przekit'oczyła grrunicę 
pół tysdąca dolasrów za u·ncję i 
osiągnęła. w środę na giełdzie no
wojorS1ktlej 503 dolall'y. Ostatnią, 
rekordową podwyżikę dolairowej ce
ny złota wiią:żą makle«""Zy giełdoiwi 
z 00\V~adczeiniem ajatollaha Cho
meililiego, który sbwlierdz1ł iż to
cząca siię między !ram.em i USA 

. w,oj111:a gospodarcza . może się prze
kształcić w konflikt zbrojny: 

Katastrofa statku 
U wybrzeży Kolumbii Bry:tyj-

91Giej oo Pacyfiku zatonął statek 
„Lee:. Wian;e ~n" pływ·ający pod 
baJlldell"ą "[}SJllamską. W:raz ze stat
kiem; który płyinął z ład.Unkiem 
do portów j.a.pońs:kiich, zg-inęla za
łoga, k.tórej liczba nie jęst jeszcze 
d<llkł·adnde .z.na111·a. stiaitek ZJ11al.azł się 
w strefłe . bardrzo sillllego sztormu 
oće-aniczinego, mś siła. wiatru do· 
chod"Ził-a do 90 km. na .god7linę. 
Wairun.ki pogodowe ora.z clem!Doś
ci nocy utrudnUy akcję ratowni· 
czą holow;niików. któire wy.ruszył:v 
z Alaski i poirt6iw z·achOdmiej Ka
nady. 

rykowi Ja.błońskiemu od~n.aikę ty
łiułu ,.Za.słu.iony .nauayciel PRL" 
oraz z.łOIŻył najllepsze życzenia z 
okazji 70 rocznicy urod'zdai. Tytuł 
ten nada111y :wstał prof. Hein·ry
kowl JaJbłoń/Skieimu pr-zerL Radę 
Państiwa na wniosek Biura Poli
tycznego KC PZPR. 
. Ed'waird Gier~ podłt.reSlił zasłu

gi He'llryika J111bł<l'ńskiego dil.a. nau
k.i i ośWliaty a takie jego wi.elliki 
Wlk-ład w Ul!Jlaien.i.ainie . jedln<Jtci. na· 
,rod:u t roa:wój ludOIWEgo pańis1twa 
poIW:iego. 

Henryik Jabłoński serdeczn.ie p<>
dlz.iękoiwał z.a. wyiróżni=ie. W Uiro
cz~, kitóra odbyła się w· Ko
miitecie Ce.n1bralnym PZPR wz '.ęli 
udział człio<nlk~ie llilllra PoliitYcz:
nego i . Sekrnta'r,iat>u KC. . „ . 

Delk.retem Rady Pańsitwa BRL 
prof Henryk Jabłoński zositał od
z:naczony Orderem Georgi Dy.mi- . 
tr<J1Wa - za zaslugi w roz:wijainiu 
i umacniainW bra.tersk.Jej przyjaźni 
i wsipółpracy między ,Bułga;rską 
partią KomU!lli.stycz:ną i Polską 
zjedm.oczoną Piairtią Robotniczą, 
między nairQd.ami Sułgarii i Po:l&ki 
or.az zia llJk;tY'W!Ilą d"Z:iiałaliność pań
stwową i naukową w z1wli.ąuk11 z; 
70-leciam lllI'odzin. 
„_,,m-me n .,,, :r.=::_..-:..z::.._.:_ -·~· ~-=-----

'Komunikat 
Ministerstwa Zdrowia 

W związku z Importem owoców 
cytrusowych główny inspektor sani
tarny uprzejmie przypomina. że z 
uwagi na powszechne stosowanie w 
świecie związków chemicznych mają· 
cych na celu ochronę owoców przed 
psuciem się w , czasie transportu i 
przechowywania - należy ze wzglę
dów zdrowotnych, przed obraniem -
owoce ie dokJadnle myć bieżącą, 
gorącą wodą, 

W następstwie nieprzestrzegania 
zaleceń dokładnego mycia owoców 
cytrusowych zdarzają się przypadki 
zachorowań, zwłaszcza wśród naj
młodszych dzieci. 

F 
abryce Kosmeiyków brakuje, plan roc1JJ1y - 1 miliard 
„Pollena-Ewa" przY'bY- 57 milio,nów zlo.łych - z.ostainie 
ły kolejne diypl<l!llly. wykonany na dwa-t1rzy dni przed 
Ostan - bal!'dzo waż- Sylwestrem. 'I grudnia mieli za so
ny, wiążący &lię bezipo- bił już produ·kcjl za jeden mdliard • 
średnio z pror:IU!kieją - Załoga pracuje dobrze, rytmdcz

to dy:ploon uznania mwstr& hal!l· n1ie, mimo nie na1jleipszych wa·rUJD.
dlu Wewlllętrznego i u.sług za wy- ków. Wymieńmy wyróżniających 
rói.ini<llD.!\ zn81kiem ja1k00ci emałię się: Zenobię Kowalsklł i Pelagię 
pastelową. W trudl!lościacih dewd.z<i- Badoszewicz z wydziału emaU'i 
wych, a zwłaszcza w zasięgu ich oraz Jadwigę Ch1>jnackl\ i Ma· 
konsekwenc ji, p<iłrupała się „Ewa" rlannę Gaweł z wyd,z;ia1iu szampo
}uiź d<ibre dwa lat.a tem'U. Cheąc nów i emuJsj i. 
zrruni e jszyć iJość .mportowanych Ws.ponllilia.Ła.m o nie najl~zych 
su:rowców , i(>OSltanowiono oprzeć się wa.run:kach. Istotnie, zakład się 
w więk6zym jeszcze stqpn.iu na do- mode·rn.izuje i rozrasta, Łódzki.e 
stęipnych k,t'ajowycll sU1rowcach. w P.rzedsięb:iorstwo BudlO'WIDJctwa 
t en S,'flOSÓb, mówiąc bardzo skró- Przem~łow€go n:r 2 koń.czy j111z 
t01,vo , pows.tal nowy proou.kt - dach nowego <>biekltu. 
emalii.a pastslowa do paznokci. „Pol·lena-.Ewa" nigdy n ie dy&po
D wa lata pracy nad tym n<J!Wym nowała prze<Strzenią Zlokalieowana. 
p roduild em (wyiróż.nily &ię z za:. w gęstej śródmie'jsiKieoi zabudow4·e, 
kład:u badawczego mgr i·nż. Bl>'le- za'W'Sze na.rzekala na ciaoootę. Te
na Stępka i technik - Ann•a Jaro· ra:z, k.ied,y Wl51PÓllżyje z b\lWwla
mln) zaikoń.czyły się &U.kcesem. Nt.e nymd:, sytuacja wymaga prawdzi
tylko zmni·e;jsz<>no tzw. dew-i.zo- wej gimnastyiki organizacyjnej nie 
chł<mność prnduktu o 850 tys. zło- tylko dil.a!lieg<i, by sobie nawzajem 
tych d ewizQ'WY'Ch (co i>tan<l'wi pra- n-ie prze:szkadizać, aJe by budowla
wie poł<l'Wę ogólnych środków fa..- ni z·rol>iJ.i &WOje i by zał<iga „P<Jll
bry.kJ p rzwnaczooych na i·mpont), leny" także wy\SZła obroruną ręlką z 
ale ema.Lia uzy:skaJa znak jak~i tego za.mi.eszarua. Za kdlka tygod-
i wymi·ein i<illly d Y'pl<im. ni -brygada remon1.owa ,,Polleny" 

N" · d zacznie we własnym zakresie wy• 
ie Je&t to p i.eir•ws.zy yplom tańcu.ć wnętrza. Część n~wego lo• „PoJJ.eny". Ostatrnie ~yg<idnie pl"zy-

niosły także nag.radę pre-zyd-enta kału zaj'mll magz,zyny, część ma
Łodz ' d k · szyny ze starego zakładu - w 

[ za p r o Ul c Ję rY1Dkową d dy- oczekiwaniu na „dospnętowienie" • plom ZG ZSZMP a CRZZ d!la ,..Poil-
leny-Ewy" jako dla na j[epszego <ir- kłóre pozwoli doprowadzić inwe· 

· !to 11tycję do końca. A koniec, jak 
gaimza ra s.tuderu:kich pra1Myk wiadomo, nie l""'ZY się z odejściem ro·ootirui:czych. „-

budowlanych, ale z osiągnięciem 
M<ili.na więc p01wied'Z,ieć, że u docelowej mocy nowych urząd~eń. 

~hyłku roku w „Pohlooie" ZYJe (AP) 
Się n<Jiwą smalią właśnie, dyiplo- • 
mami, reaJ.izac i ą se·rill. olimpijskii.e j 
(bailsa:m do stóp i emalia) i niv. 
tuTa.ltn ~e taką oczywi sitością, jak 
praca. Sytuacj·a. w tej fab<ryce Francja 

Kronika . 

przOO!s'tawia Słię n·ieźle. Mimo trud- b b d 
nośei, których pr:i-.cie>t nigdzie lllie ez u żelu 
wypadków Ogromne za.mieszacie w życiu 

polityw.nym Francji wywołała 
24 grudnia - poniedziałek 
O Godz. 9.20. Na &krzyżowaniu 

ulic Przybyszewskiego - Promiń
sldego 9-letni Sławomir D. wybiegł 
nieostrożnie na jezdnię i potrącony 
został przez samochód „W'ołga". 
Chłopca opatrzono w SPR. 

O Godz. 11.40. Na skrzy:!:owaniu 
ulic Dąbrowskiego 1 Kilińskiego 
Wiktor z. przechodząc nieostrożnie 
jezdnię potrącony został bokiem au
tobusu. Pieszy przewieziony został 
db s2pitala. 

O Godz. 11.55. Na ul. Jaracza 13 
Janina P. weszła 1 nierozważnie na 
jezdnię i potracona została bokiem 
autobusu MPK. Pomocy udzielono 
jej w SPR. 

O Godz. 17.3~. W Zgierzu na PL 
Kllinskiego Henryk M. potrącony 
został przez „Wartburga". z ogól· 
nyml potłuczeniami przewieziono go 
do szpitala. 

O Godz. IB.40. Na ul. Sparnej 
36/50 kierujący „Fiatem" Sławomir 
K. wjechał na trawnik i uderzył w 
drzewo. Kierowca I jego pasażerka 
Halina G. przewiezieni zostali do 
szpitala. 

O Godz. 18.40. Przy zbiegu ulic 
A. Struga i Zakątnej kierowca 
„Skody" LDH 7599 Sławomir Z. spo-

wodował zderzenie z „Fiatem". w 
wynik~ zderzenia 4 osoby doznały 
obrażen l przewiezione za.stały do 
szpitala, Straty oszacowano na po
nad 100 tys. zł. 

p Godz. 23.50, Na ul. Piotrkow
skiej 260 Zygmunt K. i Tadeusz K. 
wbiegli na jezdnię l potrąceni zo
stali przez samochód osobowy. Obu 
ze złamanymi koń.czynami przewie· 
-ziano do szpitala. 

25 grudnia - wtorek 
q Godz. 5.26. W tednyin z miesz

kan przy ul. Morcinka 2 wybuchł 
pożar, który zniszczył urządzenie. 
Właścicielka Hanna I. z oznakami 
zaczadzenia przewieziona ·została do 
szpitala. 

O Godz. Il.OO. Na ul. Rzgowskiej 
4 kierowca „Wołgi" LDD 5423 ude
rzył w tył „Fiata". Straty przekra
czają 20 tys. zł. 

O Godz. 12.10. Na ul. Pojezler• 
sklej 93 kierowca autobusu MPK 
zbyt szybko zan;knął drzwi samo
chodu i przycisnął rękę jednej z 
pasażerek. Kobieta upadła na jezd· 
nię doznając złamania ,ręki. 

O Godz. 18.24. Na ul. Złotno 166 
zapalił się budynek gospodarczy -
drewniany, który spłonął. W szople 
prowadzono hodowlę lisów. które 
t ylko częściowo uratowano. 

26 grudnia - środa 

ogłoszona decyzja Trybu.nąłu Kon
stytucyj[}.ego, stwią-dzająca, że 
ustawa o budżecie państwa na r~k 
1980 zootaŁa uchwalona niezgoome 
z konstytrucją, a zatem jest" nie
wailna. Jest t<J decyzja bez p.rece
densiu, sbwa.rzająca duże lirudnoś· 
ci całemu apa.ratowi państwowe-
mu. _ 

!!-osobowy · trybu;n.ał jest w myśl 
konstytucji V Republiki swego 
rodziaju .a.rbi'brem międ-zy władzą 
wylkona.wczą a ootawodawczą i od 
jego decyzji n·ie ma odwoła.ima. 
Po trwającej 70 d.n.i debacie bu~ 
dżetowej w parlamencie kancus
kiim, organ ten zaakceptował dział 
wydatków, ale nie dJziiał docho
dów. Nie będąc w stanie u·zysk:ać 
niezbędnej większości dla tego 
działu, premiel" Raymond Ba.rre 
poddał pod głooowanie całość usta
wy budZetowej stawiając tę s·pra
wę w ta.k,i sposób jakby ch<idziło 
o votilm zaufania dla jego rządu. 

Ze skail"gą do trybunału wystą
piLi ga·Ulliści i socjaliści. 

Pre-zyden.t V. GJ.scard d'Es,taing 
7JW&łał · na dziś nad.Ztwyczaj:ną sesję 
paitlamentu. 

I „ '• • < - _,. '": ... - _,,'-• -, ,;. --1.-.. ~ ·-r· •• ' O Godz. 10.20. Na ul. Rydzowej 
przy ul, Rojnej kierowca samocho
du 7950 IF Witold z. SPQWodował 
zderzenie z autobusem MPK. Jedna 
osoba doznała w wypadku lekkich 
obr„żeń a straty przekraczają IO 
tys. Zł. 

CENNE NAGRODY DLA UCZESTNIKÓ'\V 

PLEBISCYTU , ,,DP" 

Wvbieramv nailepszYch 
i naipopularnieiszvch sportowców 1919 r. 
5 styczrna pr.zyszłego roku w 

czasie Balu Mistrzów Sportu, 
który od·będzie 1\fl w hotelu 

Centrum" nastąpi uroczy~te 
og!osze~ie wyn.Uców dorocznego 
plebiscytu Czytelników „Dziennika 
Popularnego" pi;i. )„WYBIERAMY 
NAJLEPSZYCH l ,NAJPOPULAR
NIEJSZYCH SPORTOWCÓW ŁÓDZ
KIEGO WOJEWÓDZTWA MIEJSKIE 
GO w 1979 ROKU". Dziesięciu . WY· 
branych sportowców uhonorowanych 
będzie w czasie balu tradycyjnymi 
sza.rfami ufundowany·ni przez Wo· 
jewódzką Federację Sportu. . . 
Pośród naszych Czytelmkow, 

uczestników plebiscytu rozlosujemy 
na.grody ufundowane przez naszą 
redakcję oraz zaptzyjaźnione z 
Dziennikiem" zakłady i instytucje. 
Będą to zarówno tak mJ!.e każdemu 
sympatykowi sportu piłki z autogra
fami zawodniczek i zawodników łó
dzkich drutyn pierwszoligowych, a 
także upominki w postaci sprzętu 
9portowo-turystyczoeg-0, ja·k: kom
p-Jety do badmintona, tenisa stoło
wego, narty „Kajtuś" Itp. Na liście 

Kevin Keegon 
w , ,złotych butach'' 

Francuskie plsmo „France Foot
ball" opublikowało doroc:aią Hste 
najlepszych pilkarzy Europy. Plerw
s~e miejsce w 1979 r. wśród euro~ 
pejskich futb91ist6w zajął angielski 
piłkarz , występu,jący w Hambur
ger sv - KevLn Keegan. Keegan 
zebrał 118 pkt i zdecydt>wanie wy
przedził innych piłkarzy, bowiem 
drugi" na liście - · Karl Helnz Rum
menigge (Bayern Monachium) m:y
skał 52 pkt. 

Spory sukces odniósł polski pił
karz· - Zbigniew Boniek, który U 

aequo z 1Nehodą .<Dukla Praga) za· 
jął 9 miejsce. Gratulujemy! 

tundator6w nagród :ma.jduj- •1' m. 
~n.; ŁKS. Widzew, Anilana, Resur
sa, Wl6knlarz, Ł6dzk1• zakł:t.dy 
Odzidy l 8pn:ętu 8portowe110 
„Polaport", MlędzywoJewódzkl Od· 
ihhł PP „Totalizator · Sporto.'ll!Y", 
Łódzka Gra Liczbowa „Kukułecz
ka ' '. 

Przypomlnamy, te czyteln1e wypeł
·ni-0ne kupony z na.zwlisk'ami zaw<i
dnl.czeik i zawodników oraz do· 
kładnym adresem u•czestników ple
blsoytu można jeszcze nadsyłać ped 
adre.sem: „DZIENNIK POPULAR
NY" UL. PIOTRKOWSKA 96, 90-103 
ŁÓDZ z dopiskiem na kopercie lub 
karcie pocztowej „Wybieramy naj-
lepszych sportowców". 

ltUPO.N. 

4. 
~ 

2. 
3. 

"· 5. . 
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9. 
łtJ 
/Nf/11 N.fZWISKO: 
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z DZIENNIK POPULARNY nr 219 (9465) 

Plebiscyty ..• 
Tradycyj;nl-e w kot'J.Cll katdego ro

ku ogłaszane s11 wyniki plebls<!ytów 
na najlepszych sport.:iwców. 

W 22 ankiecie Polskiej AgenCJl 
Pra1oweJ o.rganlwwlllllej wśród eu
ropej$kit;h agencji prasowych zwy
ciężył brytyjski lekkoatleta 23-let.nl 
s. Coe, który ' wYpr.zed.1:ił biegacZ!kę 
NRD - M. Koch l szwedzkiego te
n·lsl&tę B. Borga. Z polskich spor
towców G. Rabsztyin snatazła 11111 na 
10 posycj1. 

••• 
Za najlepszego sportowca w ZSRR 

u:mRJno boketst11 li. M1chajłowa, a w 
Jugosławll - naralarza 11:Jatdowego 
B. Kritaja. 

W skr6cie 
• W meczach I Mg1 w tenl!sie sto

Łowym kobiet Elta przegrała dwu
krotnie w Lodzi z siedlecką Pogo
nią 3:7 i 4:6. Natomta.st w I lidze 
mę~czyzn AZS Gliwice wygrał z 
włocławskim Startęm 10:7 i 14:4. 

PRZED · TURNIEJEłł 
„tZTERECH SKOCZNr' 

Polscy skoczkowie na rcta rscy St. 
Bobak, P. Fijas, St. Pawlusiak 1 A. 
Kowalski. którzy we:zmą udział w 
Turnie.lu Czterech Skoczni „Inter• 
sportu" .. mieli ostatni raz na no· 
gach deski skokowe 8 grudnia 
na treningu w Szwajcaril. Po od
wołaniu Turnieju Przyjaźni w NRD 
i przyj-eźdzle do Zakopanego, bez 
przerwy towarzyszyła im fatalna 
pogoda l brak śniegu. Na pocie· 
szenie w podobnej sytuacji zna.Jdują 
się ich zagraniczni rywale. 

Pierwszy konkurs tqrnle.Ju odbę
dzie się w Oberstdorfie, drugi w 
Garmisch Partenltirchen, trzeci na 
olimpijskiej skoczni w Innsbrucku. 

Komunikat Totka 
EXPRESS LOTEK 

23, H. IT, 85, łO 

MAŁY LOTEK 

I LOSOWANIE 
i . •. 11, Sł, 34 

n LOSOWANiE 
is, 1a, 211. n. aa 

:Banderola: ł9'IT 

Na finiszu roku 
Tradycyjnie jut wraz z koncern 

roku w klubach odbyły się dorocz
ne spotkania -.awodników. działaczy 
1 sympatyków na których dokonano 
oceny osiągnięć sportowych mijają
cego sezonu. Ostatnio impreza tego 
typu odbyła się m.in. w RTS Wi· 
dzew. gdzie przy pół czarnej i 
ciastkach nastąpiło llOdsumowanie 
działalności sekcji bokserskiej tego 
klubu. 

Warto doda~. :te drużyna pięś· 
dar.ska widzewskiego RTS i powo
dzeniem zakończyła pierwszoligowy 
sezon. dzielnie broniąc sukcesu (a
wansu do ekstraklasy) zdobytego w 
ubiegłym roku. Widzewiacy nie za· 
wiedli tym umym nadziel swoich 
sympatyków przedłutając na kolej
ny sezon pierwszollgowe szlify, Pod· 
kreś!ając to w swoim wystąpieniu 
trener zespołu mgr W. Tomaszew· 
ski wyróżnU szczególnie takich pięś
ciarzy jak: M. Przybylski, J. Bog
dański, A. Kolasiński, w. Jagiełło, 
T, Pochwatka, 

Pierwszoligowe y.rystępy pięściarzy 
Widzewa. które dostarczyły kibicom 
pięściarstwa w naszym wojewódz· 
twle niemało emocji pozytywnie zo
stały ocenione przez kierownictwo 
klubu. Zwrócono przy tym uwagę 
na zaangażowanie szkoleniowców (w 
tym także zasłu:tonego dla łódzkie
go i widzewskiego boksu J. Pisar· 
skiego) oraz wydatną pomoc człon
ków zarządu klubu jak i załogi 
opiekuńczego zakładu (Łódzkich Za
kładów Gazowniczych) reprezento
wanego na spotkaniu przez dyrek
tora H. Wojterę. 

Na spotkaniu bokserów widzew· 
skiego klubu byli obecni także za• 
proszeni .d<J Łodzi uczestniczący w 
konferencji szkoleniowej w Spale: 
były trener reprezentacji kraju -
F. Kik, olimpijczyk i wielokrotny 
reprezentant Polski, obecnie trener 
II-ligowej drutyny Victorii Jaworz
no - s. Dragan i popularny wśród 
bokserskiej i kibicowskiej braci 
pomocnik trenera F. Stamma, masa
żysta kadry 1 reprezentacji 
s. Zalewski. (w) 
' . 
Liga angielska 
Arsenal - Tottenham 
B<;>lton - Everton 
Brighton - Crystal "P. 
Derby ·- Coventry 
Liverpool - Manchester U. 
Manchester C. - Stoke 
:Middlesbrough - Leeda 
Norwich - Ipswich 
Nottl.ngham - Aston V. 
W. Bromwich - Bristol C. 
Wolwerhampton -

SO'Uthampton 
Brl8toł R. - Swansea c. 
:eumley - Newcastle 

l:G 
1:1 
3:0 
1:2 . 
Z:O 
1:1 
3:1 
3:3 
2:1 
3:0 

G:O 
4:1 
$:2 

O GOdz. 16. Przy ul. Kilińskiego 
136 od przewodów kominowych za
paliły się dwa mieszkania. które 
W. znaczym stopniu uległy mlszcze• 
ruu. 

O Godz. 16.40. Na skrzytowaniu 
ullc Wojska Polskiego i Strykow· 
sklej kieru.Jący „Syreną" FT U58 
Adam G. spowodował zderzenie z 
innym samochodem tej samej mar
ki. Pasaterka Jednego z wozów do· 
znała obrażeń głowy, (kl) 

Szanownemu 
hab, med,. 

Panu Prof. dr. 

ANTON1IEMU 
CZERNł·ELEWS'KIEMU 

wyrazy ' głębokieao 1111półc:zuc:la 
z powodu śmierci 

MATltI 

składa 
ZESPOŁ KLINIKI 

DERMATOLOGICZNEJ AM 
w ŁODZI 

Wyra:zy głębokiego współczucia 

KOL. 

RYSZARDOWI 
STAWIAKOWI 

1 powodu zgonu 

MATKI 

składają 

DYREKCJA, POP PZPR. RA• 
DA ZAKŁADOWA oraz KOLE
ŻANKI I KOLEDZY z PRZED
SIĘBIORSTW A GOSP OD AR· 
KI MIESZKANIOWEJ ŁODZ· 

OORNA 

W dniu zz .:rudnia 1979 roku 
zmarł przetywaz:v lat 51 

MIECZVSŁAW STASIAK 
Pogrzeb odbędzie dę w piątek. 

Z8 grudnia 1119 roku o godz. 
lł.30 z kaplicy c:mentarza rzym
skokatolickiego na Dołach o 
czym powiadamiaj~ w głębokim 
smutku 

SIOSTRA I SZWAGIER 
z DZIECMI ora& RODZINA 

z powodu limi&rcl naszego dłu-
1oletnłegoL zasłuionego pracowni• 
ka 1 PnlYJUadnelo &olea 

EUGEN1IUSZA 
HENDZUKA , 

wyrasy -zermso wsp6łc:zuc:.la llo
dsinie llkładaJ-

RADA. ZARZĄD, POP PZPR, 
RADA ZAKŁADOWA oraz 
WSPOLPRACOWNICY z CU
KIERNICZEJ SPOŁDZIELNI 
INWALIDOW .,RUSAŁKA" w 

ŁODZI. 

Z głębokim talem zawiadamia
my, że dnia 23 grudnia 1979 r„ po 
dłucich i ciętkich cierpieniach, 
przeżywszy lat '17 zmarł nasz naj
ukochańszy Ojciec:, Teśe I Dzia
dziuś 

S. ł P. 

BOLESŁAW 
MAćKOWIA.K 

Po11:n1eb odbędzie się dnia 27 
arudnia hr. o godz. lł.30 z .kaplicy 
cmentarza św. Franciszka przy 
ul RzaowskieJ 151. w głębokim 
talu pozosła.11\ 

CORKA. SYNOWIE, SYNOWE, 
ZtĘC l WNUKOWIE 

z głębok1m :talem zawiadamiamy, te dnia aa grudnia zmarła 
przeżywszy lat 89 

lf'P, 

ANNA CZERNł'ELEWSKA 

Pogrzeb odbęd1Jle się dnia Z1' bm. o godzinie U.30 na cmentarzu 
rzym.-kat. przy ul. Ogrodowej o czym zawiadamiają pogrą:l:enl 
w głębokim smutku 

CORK.A 1 SYN z RODZINAMI 



Andrzej Wach WIES 
Na którymś apotkaniu 

pnyto<lzył pa.n ludowe powie
dz:enie: „Od myszy do cesarza 
- wszyscy żyją z gospodarza". 
Czy w dzisiejszych czasach nie 
straciło ono swej aktualności? 
Sugeruje bo-wiem. że z :pracy 
rolnika czerpią korzyści inne 
warstwy społeczne, można na· 
tomiast chyba odczytać je ja
ko odzwierciedlenie sytuacji 
chłopa w dawnych czasa-0h, . 
wyzyskiwanego przez obsz;uni· 
ków. 

- Na pewno nikt dziś chło
pa .nie wyzyskuje, aile pawie
dzenie to można tłumaczyć ina
czej. Na ro1!1iku spoczywa wiel
ka od•Powiedzialność i zadarue: 
wyżvwić całe sPołeczeństwo. 
Powinien zatfrm ta:{ gospodaro
wać i tadde osią.gać wyniki, 
aby na.sze rolnictwo modo 
sprostać rOSl!lac:?lll potrzebom 
ŻyW!l'!JŚcdOIWym. 

- Wiem, ze Rolnicza Spół· 
dzielnia Produkcyjna we' Wró• 
blewie, która pm kieruje, do• 
brze wywiązuje sie z tego za. 
dania. Przed trzema laty -
gdy rozmawialiśmy o spOSO• 
bailh, dzięki którym spółdziel· 
cy z Wróblewa uzyskują bar.· 
dzo dobre wyniki wana 
RSP należała. do na.nepszych w 
województwie. Jak jest teraz? 

- W tym roku. chooiai Ull.'0-
dzaij był na ogół niżS'ZY niż w 
latach ooprzed'!llich, uzyskaliś
my dobre ploinv cziterecb zbóż: 
32.8 kwi1ntala z hektara. Bura
ków z-e.braliśm:v z hektal'a 435 
kwin·tali. a ziemnia1ków 220 q 
z hektara. Sprzedaliśmy pań
stwu dużo mięsa, ~właszcza 
wołowe1i(o - z '.tażdego bedtta
ra uzvtków rolnych ponad t()lllę 
mięsa. Jest to wskatndk ki•lk·a
kroitnie wy~szy od średni-erl wo
iewódzkiei. 

,- Od wdelu lat jest pan ak
tywnym działaczem społeeri· . 
nym, Wymienie niektóre tylko 
funkcje: czło-nek KŁ PZPR; 

BEZ 
.ra.d•n:r wojewódlli, ozłonek wo
jewódzkich włada 1półdziel· 
czych. Jakie sprawy Jako dzia· 
łaczowi udało llie l)amu . oatat• 
nio załatwić? 

- Mume wyj·aśnić, ie nne 
działam ni.gdy w pojedY!llkę . · 
Trwdme J>rOblemy rozwiązuje 
się na ogół wspólnde, -po-przez 
ins.t ainde pairtnna. ~{omisję 
rolni:Ctwa rady narodowej, CiZY 
wladze spółdltieleize. Jeśli mdał
bym jed.n.a.k dokonał' bila,nsu, to 
na 1>ierwszvm mi.elscu r>OS•ta.'Wiił
bym . budowe wodocią,g6w ll;1. 
pOdiłódz>klej wsi i mel10iI'acje 

gi;:untów. Mi!niooe fata i>rzyin,io
sły dwiv 1X1Ste1>. Opraeowaino 
długofalowy pla.n zaopatrzenfa 
łódizk.ie.go rotnieotwa w wodę i 
plain mel.iorac;iii. Obyd~a d~'e
ki soorym nakła4<>m S4 ko.n
sek:wentalie realirowa.ne. W re
zultacie coraz więcej rolników 
kor>ZySta z wodociągów i cor~ 
to nowe oowietuhmie użytkbw 
ro~nych są meliorowll!ne i d·aią 
wyższe plony. 1 

Cieszy mnie równdd eo.raz 
spraw;niejsize zagos.t>Oda.rowvwa
nie ziemi przejmowAJnei preez 
państwo o.d rolni'ków. Ma w 
tym udział również mola s!>Ół
dzielnia. W ostat>n1ch trz.eeh la-

Jak zarobić„. 60 miliardó!f złotych 

PARTACZY 
tacll zagw:podairowaliśmy 1»nad 
40 ha nieużyt.ków. Gmn.ty Po
rosłe kiedyś kr ze.watni. mcha
mi ; sitowiem. w w.Villi.ku du
żego wvsitku I \v<kładu pracy 
zostały :i;am!en.:o.ne w ła.ke l z 
iaidYl!ll ' rokiem . daiwać będą 
co.raz więcej siana. 

- . A- czego nil!I ·udało się pa
nu - załatwić? 

- Ja,Jr.o d.ział<lCQ:a s'PókizieJ.
c?zetf<> 'łmucl mnie .słaby ~tęp 
w budownictwie 1.nwentarskim. 
Nie zosta:na przeka.zane na czas 
obory ·i brojlernia. których in-. 
westocem są roLn.iclle s.pól<l,zie.1-

n.ie proookcyi•ne, a wykonawcą 
Pr.zedsiębiors-two Budownictwa 
Rolndcze1?0. w Lodz,i. Nie chcę 
mówić za kie:row•nictwo tego 
przeds.iebiorstwa, ale wiem. że 
ooddeło sie ono budowy kombi· 
na.tu szklait'nioweiio w Janowie 
i nie sta;rcz"' mu teraz mocy i 
limitów. Wiemv. że i~westvcie 
~· '.cratu zostały 1>r·zv-hairnowa
ne, ale ograniozenia nie miały 
dotyczyć rollnictwa i l!<>sP<ldall'ki 
h-wno.~dowej. 

- A wlec przyśpieszenie bu· 
dowania na wsi, eo odom się 
nie tylko do budynków gospo
darczych. ale i mienka.lnych. 
Co ies'ZC''lf' powinno być pn:ed-

miotem szczea;ólnej troski? 
- Niepokoi =ie szybk,i pro

ces l)rzejroowania gruntów o.r
nych na cele nie.rolnicze. J e:ż.e
li go nie przyhamujemy, to za 
60 lat n.ie będzie w wojewódri:
tW'iie łód.L.:run użvtkóiw rolnych, 
n1e bedlZlie na c.zym uprawiać 
ro.śli<n . Trzeba za.tern racional
nie r!<>sP<>darować ziemią i nie· 
w:Vsitarcza tu nawoływania -
w ślad za ha>Słami musd iść 
korukretine dlZ>iała.nde. 

- Jak widzi pan wieś w 
perspektywie lat dziewięćdzie
siątych? 

- Mus: to być w•ieś dostair
czająca o wi·ele wyżs,za niż te
raz orodukcje rolną. Jako oań
stwo musimy być ood tym 
wi:iilędem ba-rd:ziei samowy
starczaln•i. Zada·nie to formułują 
Wvtycz:ne KC na VIII Ziaz<l, 
w których padJ{,reśla się, że 
żywność staje sie ebecn<ie środ
kiem st.ra~egiC111n:vm. Jaf.tie ma
my sp00oby, aby produkować 
więcej żvwnośei? Wid>Zę na wsi 
d.uże rezerwy, Oto na prz~kła<l 
dwaj sąsiedcl. Obaj ma,ją te 
same warunk,I, taką samą kla
se ,!(Tuntów, a jed.en u'Zyskuje 
o P-Ołowę gorsze WYoniikd. od 
drugiego. 

Wyr6'wnainie po<ziOi!'ll/U 'poszcze
g6Lnveh iiooPodarstw, wve1i
mk1owainie ze .sP<>leezmości wl·ei
skiej tye>h roln'i~{ÓW. kt6irzy 
parta~ą. to iedma z d:rń.!( wJo
dąev-ch do celu. Dużą role we 
w·p.ro-wadz-ainiu oootePU na wsJ 
p:rzvl)isuie gosPOdarstwom srpe
cjalistvcZlll~'m i iednostkom :<o
sPodarki u.spoleczn~one.i. Goo
po«farstwa sipeci.afaitvcrz.ne ł f!O
sPodairstwa usrpołeC'ZIDione do-
starczać będą z każdvm ro- , 
kiem CO<rall więkSILą 1>rod1Ukcję. 
Zmianom stru1ktul'a,lnym musi 
to•wa:r-z:vsrzyć coraz większy do
i>łVW n.a w:ieś środr.{bw orod>Uk
c.ii w oog,ta~ n<l'WOM:es'n vc h ma
srzY'!I. nawozów s'l'tu-clZJJlych i 
materiałów budowlanvch. 
°ą1>"'1tlawiał: 

IRENEUSZ KAMPINOWSKI 

Oszczędność paliw w budownictwie ame
rykańskim jest jednym z głównych pun
któw programu energetycz.nego w USA i 
nie je.st to przyikład odosobniony. Podob
ne zagadnienia były jue dwukrotnie roz
ważane przez Prezydium Rady Miniistr6w 
ZSRR. W RFN w efeltc1e decyzjd podjętych 
przez Bundestag przew\dziall:l.o pop1·awien.ie 
izolacji cieplnej w 15 mln jWl Istniejących 
miesZlkań. Znaczne su.my przeznacza się na 
ten cel w krajach skllJil.dY'!la~ch. 

tylko go&-i.ny i z jednego metra k.'Wadl!'ato
wego szacuje się na 92 kcal, a w budynku· 
jednorodziinnym aź na 130 kcal. 

okna. Zwiększenie iz~lacj-i cieplnej w obu 
tych przY1Jadkach n·ie stanowj problemu 
technicznego Według ba.dań przeprowadizo
nych w lnsty'1;ude Techruk; Budowla•nej 
przedslę·~ięcie to z ekonomi<"Znego punktu 
widzeni>S, jest bardzo opłacalne Wniosek ten 
wyn\ka z porównania kosz•tów poniesdOIIlych 
na polepszenie izolacji z wartością zaoszczę
dzonego ciepła. 

W Zakładzie F1izyki Ci~lnej In.s<tytutu 
Technilki Budowlanej pod kierillillkiern prof. 
Wł. Płońskiego, wykonano badania, których 
celem było m. in. usta•lenie, w jak·i sposób 
ciepło to „ucieka" z ·-po.mieszczeń. W pny
padku budynków W'ielorod!L~nnycn podział 

W praktyce okazuje się jednak, źe sy-tua
cja wygląda bardzo źle. Powód jest prosty 
- brllik materiałów izolacyjnych. Budując 
dz.iesiątkl łabryk domów zapomniano o za
kładach produkujących materiały irzolacyj
ne. kh obecna produlkcja n.ie poikrywa bie
żących pobr'Zeb i mimo importu wiele bu
dyinków nie mo®e być ukońcronycb w prz~ 
widywanym termiin·ie. Tylko w *resie wy
robów z weł-ny milD.eralnej w c.ią.gu na·i
bliiższ-ych lait przewid!lllj e się deficy-t 100 tys. 

Powszechne za&llltereoowani.e tym.i pro,. 
blemami wynLka z ooran: większych ko.sztów 
.energi.1 zu;żywanej przez budzyw,n,iot•wo. ?rzy 
40-letniej eksploatacji nowego budynku tyl
ko kiil.ka procelllt zużywanycll pal•iw I energii 
przypada na okres budowy (wliczając w to 
proi:lukcję materiałów budowlanych i trains
p<>rt), natomia"'t ponad 90 proc. zostaje zu
żyte w c.zasie jego ekSl)loaitacji. K<>szt 
paliw i energii przekiracza w tym cz.asie 
dwukrotnie wartość samego budynku. W 
Polsce Wl'dług S2:acunkowych Ila· 
nycb Ośrodka Gospodarki Paliwo-
wo-Energetycznej - na potrzeby byto-we 
ludności zużywa się około 2!> proc. paliw. 
Doliczając do tego ogrzewa.n.le .budynków 
przemysłowych, użytec7lności publi<Jznej i 
gospodarstw rolniczych, możoa przyjąć, że 
zużycie paliw na ogn:ewa.nie wyuosi około 
40 proc, całkowitego ich za.potrzebowa.nia 
przez gospodarkę na.rodo~ą. W innych k-ra
jacb wi•elkości te są podobne. 
Różnią się natomiast -znaciLnie obowiąz.u

jące w Polsc.e i innych krajach wr.półczyn
niki przenikania ciepła . kt.óre określa się dla 
ścian, skopu i pódłogi. PrzY'kładowo dla 
ściany zewnętrzmej ;;ved1ug polsk,iej normy 
budowlanej współczynnik ten wynos.i 
1 kca,l/m•b"C. Tyle samo wynosi o;n dla s·hro
pu nad nie ogrz.ewańymi pi waiicami oraz dla 
podłogi na gru.ncie W porównan·i'll z iinny. 
mi lnajamt są to wie I-kości dwu-a na we·t 
trzy;krotnie większ,e. 

Nic więc dziwnego, że straty ci.epła ueho
dzącego z naszych domów <oą :rinaczne. Za
kładając . że nie występuje nadmi·erna nie
szczelność okien, wartość tych strat w bu
dynkach wielorodiZJinnych w ciągu jed,nej 

KTORĘDY 

UCIEKA 
CIEPŁO? 
wspomnianych 92 kcal ' je;;t niwt~ują~y: 
ścia.ny ze-wnęt.rzne - 34 proc„ o.kna. - 30 
proc., stropodach - 6 proc„ strop nad piiw
niieą - 2 proc. i ciepło zuiywan-e na wen
tyilację - 28 proc. Podobnię wygląda sytu
acja w bud<l'IVn•ictw·ie jednorodizii.Mym, z 
tym, że · w·ięeej e.iepła ulal!'Juje tutaj po,prnez 
ściany i stropy, na.tomias-t mn-iej' przez 
okna. 

Zarówno w budy.nkach mde.szkalnych, jak 
i u:żybku publfoz11ego, przyczy.ną najwięk
szych atrat ciepła są ściany zewinętrz.ne i 

ton. ' 
Istotnym zagad;nieniem Jest opracowanie 

. nowycb technologii l:Wjszych materiałów 
izolacyjnych, co pozwold na lepsze wyko
rzystanie defieyitowych su.rowt>ów. Wf'roby 
pr.odu.kowa;ne obooni-e za granicą są lżejsze 
Od krajowych średnio o 25 proc„ a jedno- · 
cześnie icll właściwości izolacy)ine ~ często 
7inac.znie lepsze. 
Oczywiścle, wełna i inne materiały izo

lacy}ne to nie wszystko. Ta.:tże przemysł 
szkla•rski (doda.bkowe szkleme 01ltien), prze
mysł be<tonów komórkowych I stolarka bu
dowla.na wymagają doiinwestow~mia,, gdyż 
można na tym dobrze za.robić. 

Wprowadzeni-e za.proponowanych prizez 
Instytut Techniki Budowlanej sposobów po
lepszenia ~olacjd cieplnej we wszymkich 
budJ'1llkach przewidzianych do reaJirz.acj.j w 
latach 1981-1990 przY'niosłoby zaoszczędze
nie około 14 mlJ!l. fon węgla rocz.nie. W cią
gu następnych ;30 lai eksploata,cjd tych bu
d,Y'llków wie1kość ta wyniosłaby około 480 
mbn ton węgla. Jednocześnie byłyby moili
we znaczne oszczęd·nośoi f,nwe-stycyjne w b11-
dowi>e kopalń oraz ci~own1 I elekrocie
płoW111i. Zmniejszyłoby się tak.że zapotrzebo
wanie na urządzenia do instalacji central
nego ogrzew.anJ.a. Łączne oszczędnokd sza
cuje się na około 76 mld zł Rozwój pro
d;U!kcji odpowiednich maiteri•ałów izolacyj
nych wymaga na.to.miast kilku.nastu milia.r-
dów złotych, (M. Z.) 

Zna.ne ezuopitStno medy<l!tA1e .,Medical TrdJbu,ne" 
'P<>daie za „Tb,e Le.n.cet" i·nformacj11 o ba.dalll<iacb 
w K.l~nice Dziiecięcej · Uniwersy'1;eitia , Helsl·ńs-kiiego, 

pneprowadzonych na 54 n~worod•kach, któ-re przez 
pierwszych 8 miesięcy karmione były wyłącznie 
mlekiem maitkii, na 77 dliiec,lach, u których kar
mieniie pier&ill zostało puerwalll.e w okruie ł-e 
miesięcy życia i na 1rU1pi• 105 d:Lieci, które 
otrzymywał)' tui pokum t:Yiko w pie.rw<sz;vm i 
częśeiowo d<rUCim mi•ilPl życia. 

. zyskują r.We.szellle. dJz.iecl pochodzące 11 rodzii'D. o 

NIEMOWLĘ'l'A KARMIONE 

PIERSIĄ PRZEZ CO NAJMNIEJ 

S PIERWSZYc'B MIESIĘCY ZY

CIA UZYSKUJĄ WZROST OD

PORNOSCI NA WYSYPKĘ ALER

GICZNĄ l ASTMĘ OSKRZELO

WĄ ORAZ UCZULENIA POKAR

MOWE W OKRESIE PIERW

SZYCH ,3 LAT _ŻYCIA, N A WET 

JESLJ SKŁONNOSCI DO 'J;:f'CB 

CHOROB ZOSTAŁY Ul P~ZEKA

ZANE PRZEZ RODZICOW, 

Prus in:y lata WAJ'9łlki• ile d:r:.ieci 'były ~ła.r
.n.ie · bad.ma d1la ultałen•ia atoiptllia poda,tnośei n.a 
wrodzone,. d.?lied0ice• aI.erri.e. D»i~i zostały Jiq
C!zielone na diwie trUJpy, w zależn0eci od et.opnia 
dzied.zJ.~nego obciążema, za któr. uz.na.no wystę

powaniie jednej z cho.rób a.lerticznyoh eo 11&jmniej 
u jednego a rod,iticów b1'<iź rodeeństw._ 

stwierdzono w ~"' *'Il MdaA. k na pne
dłuionj>m dO I mi•*r' okr-. łrttmien:ia . piersią 

dz,ved.ziOZin•j akłomności do zachorowań ne. utnie 
oskrzellow11, z&palenie za.talk bocznych n.osa, ucz·W.e-. 

. ,_ I 
n1a po ... a,rmowe, za.palende oskirzeli ł aleirgkzn• 
choroby sk6~y. Mleko ma.tiki :i;ape-wnia im ~ 
nę, natomiast mleko krowie moźe by~ poda,wan• 
dopiero po iym 6...miesięcznym okll'esie. General• 
nym W·llliqis!tiem z b4dań jetiit iio; że ~!ee! s ~ 
dzioznyml obc!ąż&nia.m! powi•mny jak na•j<UIU!Że,j był 

k&rmion•~•~mma&i. · 

Dzi.ci uqom.ione do 8 mieeil!C• piereha pn:«& 
pierwuy rok łyc·i• ni• · H.p.ade.ły - wz,głęd.IM• s&• 

padał1 ba.rdw rzadko - na alert~• ahotrob7 
skóry. U @recl H 1ka,z11 niemal n.i• wywtępowa
ły prży karmien.!u piersią uczulenia pOkiarm.owe 
i egz.emy do trz«iego roku życie.. W odni1!'Slien.w 
do utmy oskirzelowej i ' zaipaleniia zaitok boct.
nyeh · noea , antycia1- preek&zyw-1in.e w mteGt·u. 
matki nanO'Wliły niemal •t~rocen.towy czy,n,uik 
komipeuuj1&cy obcill±e.nie. 9i·e<izicme. w. 1. 
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I I 
DLA PEŁNEGO BEZPIEOZl:1'1'l'W A 

BMERYTKA. Wyjeldła.m Da Jdlkum!Nięnny pobyt • pa• 
D'łoę. MifJSZkam ta.ma. Wszystkie moje onosędnoioi mam ul„ 
kc.wa.ne w PKO: na ksią,:teozkac.h PKO nam w bonlllOh loka
cyjnych i premiowych, Czy mogłabym dla wlaanege spokoju 
I bezpieczeństwa mych oczozędnośol. sdeponowa6 wszy.t>ko w 
MO? Z jakimi będzie wią,zalo się to opiatami? 

.RIEID.: Oddzii.ały PKO P'l"LY'.imują wymientione 'Pil'- Puid' w.a
lory do d>e1POZytu. Jest on be11Platny, a.Le przy Jn'tl:Yjmowa'Iliu 
bon6w PKO wymaga Ich udmieDJ!l.ielltia tj. wpisai:nia do 91>elOi.ail
neJ ksiądlki znajdującej się w da.nym Olddlziiaile I wypi.saana na 
nich narriwdąka właściJc.iela.. A Ń wymaga to .szeregru oi>eiracj.i 

l •'bsorblll}e c:zas praCOWin.itków, udmd.enatlen.ie je&t czym111ośc!4 
płaltn1'. Wyso;lrość opłat jest zaś uzaJe0niona od wartości bo-
n6w. (h) 

„PRZEPISANIE" CZŁONKOS'.l'WA 
P. B. - ~ajmuję \Was 11 tynem I Jeco iOID4 m.łenkanle ł7• 

P1I M·3, •Połduelcne typu lok<11>łorllkiego, Wk>ró.tce Jednak wy· 
oh'Od'zt potu•wnie sa mąi I przenoczę .ię do lokalu sajmowa
D-r: Pl'/IM przyszłego męb. Wobec tego ohcia.łabym pnepi
H J>Olladane mlllS'llkllltlie na 1yna. Jaikie ,_ swdą,~an~' 1 tym 
~ha.lności? Znnaczam. łe ordy wkład 1ta.n1>wtł moJ!ł właa· 
~.a wlęo nie muaę l'Ollllozaó lię 11 1111ldadem Nie mam 

r„ ....... et innych dzieci, a plerwny m!łł „ cl~ Die łJ'Je. 
RED.: - W,brEfW obiegowemu IIllDiemaniu Die btnie~ mortli

wo&~ ~ycmiego W.zetPislllllira cz.ł'onJros,tJwa, N~ w 
•Ylbuac,idi,. edy ~ba będąca ~iem &l)Ó]ld%ie],n4 i uż~
ki~ mle32Jkania pr~i.. IO wzekauić a.ajlblitszym o.IOtboan 
WpJU~ym do wnios~ i samdt!S%lk.afym s n:i-. łlkłada w IWied 
•P~.ellni r•yoi~ę a cU.on&OISltw.a i Jedm01CZe6nde wn«Melt 
s11.1nit~~aned osoby o przyjęcie Jfli w J>OCU4 edonk(1vr 
sp6Jid:z1~ 1 JXl'ZJdzielenie md>ea!kainda. (h) 

SKROCENIE W ROKU NAST~l'fYM 
. J, •· - Ma.m nutępuJą,ce w,t.pliwośol, Ocl marca „ końca 

listopacla br, przebywałam n•a urlopie bnpłałnym, prs~ któ· 
rym wykon:ystałam płatny urlop wypoczyillkowy naleiny ml 
n bieł. rok kalencla.mowy. W tym układzie po pow.rocie do 
pracy •a.klad nie mógł dO'konać potrłłceń. Czy wobec &ego mu· 
Hę liczyć się s nimi w przyszłym roku kalendarsowym pny 
ustalaniu mi wymiaru urlopu wypoczynkowego' 

RED.: - Oc.eywdśe!ie. UTlOtp bezpłatny mieszczący &ię w o.lxę
hle 1 roku kalendal!'Z01We,go o ile t'l'wa dłużej ni:i; 1 miesiąc 
p<JWOOuje bowiem S'.trócenie należnego praoowin.icy za da.ny 
rok udopu wypoozyru01Wego. A Poniewaiż wyikOll'zysita2a Pa;ni 
te.u Ull'lop s koniecmości awara.sem, llkir6cellliiu mru&1 ulec lll!'ID.p 
za następny rok kalendB.!l'zowy. Mówi o tym wy,rażnie § 11 p.1<.t. 
4 Ro?Jwrzą,dzenfa Rady MinłstT6w za:mieuczone,go w Dz. Ust.8/W 
43f75. (h) 

TRZEBA PRZEW AZYC 
8. W.: - Prz)"WieziOlllo mt przydz.jało·wy węgiel, Zaiwlerał 

on jednw d.uio wlęcej miału i zainieezySTr.CZeń nH zazwy
ezaJ, Wd~ miał ten pozostawiliśmy na podwórzu, a do ko
mórki wnieśliśmy tylko de>bry węgiel. I &e:ras punkt ęałowy 
nie cbee u1111aó reklamacji, Proszę, podajcie, co mów~ na ten 
&emt1ł przepity i kto ma ruję: my, my pracownicy punktu? 

RED.: - Węgiel dosta'1'czony klientowd moiże zawierać pe<W
i!l& ilości miału. Ale w przypadku, gdy jest go powytej nor
my, składy przyjmują reklamację. Aby jednak stWieTdztć 
po c:z:y,jej stronie leży racja, trzeba zobacz.yć przywiez,iony 
opat, przewdyć go i dopiero na tej podstawJ-e =&i: lub od
da~ić roszczenia klienta. 
Dl&~o więc zakwestionowany opa,ł n!e mod:e by~ wn.iesio-

111.y do komór.kl, a tym bardziej u'Pr'Lł!ISiany" i o tym kaiżdy 
kili.e!nt w& własnym iin.te-resle powinien pamiętać. (h) 

DODATEK ZA ODZNACZENIE 
B. W.: - Posiadam odznu1enle, które d•Je ml prawo ło 

zs....,rocentoweg1> dodatkn przy rencie lub emeryłune. C. ata
no~ podstawę jego obliczenia? I następne pyłacrie1 esy pny 
uałalanłu renły rodzinnej dla :iony a dziecka ods.n.ozoneco 
pracownika łei się je uwzględnia? 

BED.: - Dod&tek. za posiada.nie 11ajwyaz.ych odrznaczełl 
państwowych oblicza się od renty lub emerytll'l'y nale2mej 
danemu pracownilkowi, aJ.e becz ewentu.allnego dodat'ku s ra
cji zaliczenia do I giru.py i•n walidów. 
Podwyższoną o 25 proc. rentę rod~i.n:n, po zmarłym pra

cowni.kiu członek jego rod.Wny mógfuy otrzymać tylko wte· 
dy, łdyby sam posiadał jedino z odznaczeń dające uprawnie-
nia do wzmiainkowanego doda.tku. (h) 

Instytucje . ~ . . 
WJJ&SDl&Ją 

ZAINTERESOWANI REPLIKUJĄ 

15 14.&tol)ada ~aw się w ,.Dzienniku" a!l'ty'lmł pt. „SOS 
ulicznej Zieleni". Niemal na dr.u.gł dfzień .rozpoczęło s:ht uiwa•l
nianńe z beton01Wych płyt dlrzew rosnących na ul. Zg~skiej. 
Dziś praiw:ie wszystkie d.ra:ewa okalają obrzeiża chod•ni.JOOlwe 
wypełmdone ŻY7dtll ogrodową 2liemńą 
Wojeiwód~e Przetlsiębior!ltwo Dróg I Mostów wyjaśni.a te 

J>Qtirój.ne i czasochłon•ne manewry o:wesowym bra•ktiem obrze
ży chodnikowych, co zmusiło wydtonaiwcę robót - Kombimat 
Robót Dr~01Wych do tymc~a.sowego o.tala.nia dn..eiw plyhmi, 
choć WPD!M od. r= ustaJ1ło z wykonawcą prawidiłowy spo.. 
sób za•bezpieczenui <ll'zew rosinącyoh na tej ulicy. 
WrJ~len.le powyższe przekaza;liśmy Ozytelnibm, którzy 

1wroclh !1·a.m uwagę na to oo dzieje się z zleleniłł na. ul. 
~glerskleJ. Ale . c!, wyka.za.li dutą dozę sceptycyzmu podnosząc 
ze „samurowarua. d•rzew nie są a.ni czasowe ani rzekome Jak 
choiala~y przekonać ich I redakcję dytekcja WPDiM. R~zej 
sta.noWlą peWlilą prawddłowość. Kto zaś nie w.ieriy niech 
przejd>zie się ulicamd nowego osiedla ZgieTska - st-efallla, a 
dojrzy tam, miiano u&taleń i uzgodnień, niejed.ną nieprawiidło
~ć. Jaik choćby przed gmachem byłego V LO gdzie do tej 
pory na odmurowanie czekają trzy dirzewa uwię.zdome po "'11io-
seninej przebwdowde chodnfilta. (h) 

I I 

KOMBATANCKIE PRZYWILEJE 
I mów 11eb.rał 1lę ęe>ry pa.kieł U.Ww od Ozytelnlków będl\• 

oyeh kombatamtami. Zawierają one mnÓlltwo rółnorodnych 
pytań, ale na osoło wybija tlę kwmła sairobków cioswolonyeh 
komba.ta.ntom pra.cuj~m. a pobierająeym renłę Inwalidzką,. 
Nie brak &el zapyta.ń w rodzaju: kogo uwala .ię 1a komba
tanta? Czy rówlJlliei osobę, ktt>reJ inwalid~o ma Swiłlzek 11 
pełmonłł •łu:tblł wctlclkowlł w la.tach powojennych llł>· piećdzie-
11ątych lub w Jakiej wysokości przyzna.je się rentę kombaitan
łowi zaliczonemu do m grupy inwalidów wojennych. który 
tera'& sta.ł •ię lin.walldłł cywilnym n grupy. 

kazaną pa.ństwu komba.tanł otnY· 
muje wyż1.ze świadczenia w pełne.I 
wysokości I 50 proc. iwla.dozenla. 
nił;neco, lub 15 proo. podsławy 
wymiairu emerytury, co jest ko
rzYISŁne dla :ta.il!l!teresowane-go w.te
dy, gdy posiada on dość wysokie 
1..airotJki. Zaś w przypadku gdy 
kombaita·nt je&t odznaczony orde
rem. który daje podffawę do do
datku, obHcza się go od całofoi 
św.iadc:o:emia przy:słu.gującego mu z 
ZUS. 

nym do I kategorii zait'f,w:Iiniecla, 
a tym samym z rac.ii sz.czegó1nych 
przepiisów upra.wniony do wcześ
niejszej o S lat emeryttul!'y ma 
pod~a.we ubiegać &ię o nią }ut w 
wiekiu !Sil lat, c>hoć nde jest it?hwa
lidą II lub I g.rupy. otóż nie, bo 
przepisy ~mrnbwtain.clde WYl!'aŹinie 
stainow•iĄ, ~ wcześniejsze Pl!'Zejśc.ie 
nia emeryt\JJI'ę dotyczy osób. kitÓl!'e 
ukońozyly 55 lat (kobiety) i 60 lait 
(mężczyźni). Nie istinieje za.tern 

ZACZNIJ~IY OD ODPOWIEDZI 
NA PODSTAWOWE PYTANIE: 
Kito może być uznamy za komba
tanta i '.:mrzy.stać ze świadczeń 
przawii~.am.Y'Ch w ustawie? Uc:wst
ndcy wałk o narodowe i apołe<:zne 
wyz,wolen:e, uczestnicy ruch~t opo
ru! w tym irÓWl!lież prow.adzący 
ta]IIle n.aucza.nie, więź,llJiowJe obo
'zhw koncen~ra.cyjinyoh, ucze$t·nicy 
wa'Lk o u~~ałenie wił.ada.y ludo-

IBI 
,„ llńopada br. llftłUHOny byłem 

przctran•portowaó na odległO.łó 
nie Wł41cnq nl:ł JOOł m JIQlcunelc a: 
odzte:tq ł 1cat4tlc4mi wa.tqc:y olcOło 
1$0 leg. Po•zccflem wieczorem do 
talc.tówlcl bagate>Włlj (nr boc:zny li) 
.Cojqc11j na J>O•tO:Ju przv zbiegu 
"'' Ktltń1ktego ł Jaracza ł przy
wlCałem uprzejmym „dzteń do
bry" trzech panów grających w 
pokera w lcabtnte kierowcy. 
Wła•ctctel tak•ówki szybkim 

ruc:hem za.sunął uybę w drzwiach. 
Po kilku btaga&nych ł pełnych 
najszczerszej pokory •łowach po
zwolono mt - krótko - powie
dzieć o co c:hodzl. Kierowca 
nie raczył do kol\ca wysłuchać 
mojej pro.łby, tylko stwlerdztt: 
„Panlfl, o stódmej miałem być w 
domu, tona c:zeka. Niech pan ju
tro :iadzwont na postój to 1lę 
m o t • umówimy".„ 

Wzór kierowcy - motna powte
dzteć. Mógł mnte przectet odpę· 
dl!lć, 11 on tymczaaem przemówU 
do mnie, o :tonie wspomniał I na
dzlejq uraczył. Jak to cudownte 
odczuć :te ;leli etę z al at w to
ny m po ludzku„. 

Poczta „Reflektorka" 

„NIB PRZEZ TELEFON". Przy. 
pomniano praoownUcom admint. 
stracił Orilldla Wtdzew-Wschód o 
obowtt;%ku przyjmowitnia od lo· 
ka.torów zgłoszeń w sprawłll mte· 
rek i wad nte tylko usmw ł na 
pltmw, alf! równle.t te!efonicznle. 
Bralc ete11lej wody w budynku 
nr 321 .spowodOwa.ny jest kradzle
:tą pompJI cyrkulacyjnej wraz :r 
lilntklem. czynione są starania o 
zakup ot11ej pompy w Le.nczylt
.skiej Fabryce Pomp. Oby tylko 
nte tnoalo i<> tbyt dlugo ••• 

POCZTA 
"'§4ijWi 
••i· 

ZIMNO W ŁAZIENCE 
Mieszikańcy czte'1'ech blokóiw 

korzystali niegdyś z centralne
go ogirzewania lokalnego. Nie
dawno zostały one J)Odłącrz.one 
do e.le!:Ltrociepłowni, zach<YWu
j~ ten sam przebleg prze
płYW111 ciepła. Gdy z ja.kichś 
))I"Zyczyn następuje przenva w 
jego dopływie, to po usU>nięciu 
awall'ii w naszej łazdence na
dal Jest z.im.no. Mimo niooista
jących i.nterwencji w admind
st:ra.cii nie możemy się dopro
wić o naipra1wieniie c.o. tall< aby 
i rÓIW•n.ież do naszego m:ieszka
nńa cil"J)ło docierało. 

Leokadia l Ja.nina Balickie 
ul. Niemcewicza 17 m 3 

Odpowiedzi re~akcji 
Pant M. B. - Prosimy o zgło· 

azenie się do naszego radcy 
prawnego w środę lub piątek w 
1odz. 15-16. 

we:i, którzy sa oby-wa1eJ.annfi pols
kimi, nmiet>Zlkują na obs.zarrze 
PRL i są człon.kami ZBoWiD. 
Wszy!ltk,im '.:combaitantom zweryfi
kowanym pr.zez ZBoW~D a poz.o
stając}'!tll w za,t.rudnlen~u przysłu
guje praiwo do o 5 lat wcześniej
sze.i emery;tiu.ry i oor0CU1ego 10-
dniowe<J?o doda.tikowe~ uxlot>u 
wyrpoczynikowego, o i'le .nLe ko:rzy
stają już :z UJ!'lO!t>n w wymiuu 
JlI":Ze'kraczadą~ym 2e dmd roboczych 
w cdąg•u rOikru. Ząs.1;.rzed:enie to nde 
dotyczy jednak Oi.'<Ób m:y:iitiuijących 
u.r10p w wyrższym wymrla.rze :z 
racji pracy w Wllll'IUllllk.ach &?iko
dl1iiwych dla zdrowia. 

Innym świadczeniem należnym 

mO!Ż'l:iwość zsumowania przywile
jów nAleż,nych z dw.u źródeł. A 
co się dzieje, gdy kombatant zmle• 
nia. pracę? Jak wyglą.da. wtedY 
kwestia trzynastki, dod~tJu1 ata• 
ż.ow~o, urlopu wypoczynkowego, 
dodatkowego urlopu? Ozy łe dwa 
Ntatnie doetaJe lrię w nowym aa• 
kla.d'lie dopiero po przepracowaniu 
roku osy od n.su T 

illlWa.lidom~kombata.ntom jest pra
wo do wyja,,;du oo 3 lata do aa.na· 
torium w ramach 7JWo1nienia le
kairsk.1ego, a zaliczeni do I lub II 
gl'UIPY mogą ubi~ać się 10 lait 
wicześndej o erne'l'yt.\lTę. Oc'Lywiś
t:-i•e" o He mają wyma.g.amy o.kres 
zaitll"uc!Jnienlia (kobiiety 20 Jett, męż
ca;yźni 25 lat). Wcześniej o 10 lat 
emeryturę u.zyskują też n.a swój 
w!Ilfosek kombaitUlci którzy są za
lkzend do Ul iJI'·llPY i111~ili"dó!w 
wojenn~h I do II łlll'IUIPY s ogól
nego s.tanu :rid:roiwia. 

~Y zm.ia.nie zatT.u.diniend>a, k.t6-
ra l>QIWodruje U•W81t• mąl!')a'!lych 

ze 9taże!rn w d·anym zaild.arlziie 
świa!Ck:z.eń, w nawym miejSC'U J)!'a
cY kombaita.nt uzY'&knlje je dlulio 
wo:.eśnd~ nit eyivń'.liny pracawaiik. 
W ~~ym WY'J)a.d:ku . wlh:u mu 
się bowiem do staiż.u uiwiidocmio
ny w Jcaircie kombllltainta Olkree je
io dmlałalnoik4. Ma to mie1~e 
rÓWlniet pny u11h.la!ll.iu wymj..u 
U4'lODu wYll)OCaY'DJkoweco. 

Zinacznde aze.rny zmee uipr aiw
nień .na.letiy s4ę kombi.tanitom. kt6-
rzy %10Stali za1i1CZeni do jedlne-J s 
gTtll'P inwad<ildy wojenateco,. Plrz:r
sWiglu.je !Pl bowdem pr..wo 4o po
biennia JJl'eym.&ni!IJ renty bft 
wzclędu na w:YSQkoił4 osiuan~h 
dociholdów s tyMiłu satirmim!erli• 
lulb lnnycll tr6idcl. 

W.afme Jeat pr:zy t,m, ie kOIJlb&. 
tant 1lailiiC!ZOi11Y do m IT'UIPY !miwa
lldy wojeminego, a do li .łuib 
I Z ogól'llt-gO &'tianu zdirowia, 
otirzymuje rentę nalebn' i.rnwali
d'Z.i-e wojen.nemu wedlu« tei:l wyż. 
szej n'IUIPY. 

Doś6 oz~ pytaJ• Daa C11yłelnł
oy, czy kombataint pobierający 
rentę i emeryturę inwalidy woJen• 
nero moie jenose pracowa6. Ta•k., 
iile w.tedy apOS(>b jeeo za4'rudni• 
noia I wysdltość zal!'o~ów okll'eśla
ją już ogólinl.e Olbowli~u·jąice prze
pisy o zaw~niu renit i em«Y
buir. Ą mówitl one, u i.acob1d wa
OOIWlllika ipobittad4JCNO I ZUS 0-
lcreślone łMaidlczen.ie nie mon 
Jl'l'~aca~ 24 tys. zł 'Ili' stO&unfou 
rocmnym, ewen.tua.J.nie 34 tys. .zł 
jeśli chodzi o J)t'aoowntiw 1 wyi
szym wYiksztaił.cemiiem lulb okn· 
ślonych !IJ)eejalistów. Ponadto pra
cowmcy ci nie mog, być Uih'ud
nieona w ~ym wymd,~ne godrDin. 

Niddy lednalk pamięta~ h za
rówmo U4'IOJt w J)Odsta;wowej wy
SOlkoścl lak I dod.arbkowy 10-dinio
wy, może C<ornbat111n.t uzy&kać d<>
f»·ero po roku pracy. Brawo do 
urlopu dodatkowego jest bOwiem 
za.wine z.wiąume z u.rlopem wypo
CIZYl~owym. (h) 

W raue zbiegu upr&'Wlllień de 
renty inwalidy wo-jennego i ~me
rył.uTy lub renty za ziemię pme· 

I następna clołó e11ę•ło podnot1n· 
na wą,t.pliwość. Ozy kombaitM'lt za
trudniony na stamowi&ku z.aJ.iczo-

Kodeks pracy na co dzień 
20 lał pracy w Jednej fabryce to lllZmait csaw. 

Niic dziwnego, ie robo,nica przyw)'kła i do wa· 
ranków pracy I tej pewnośei, ie ze .t>rony aa.kła· 
du nie spot\ta jej nio złego, A była pracowmcl\ 
pechowłł. Miała jui sa se>b' dwa wypadki Jl'lZY 
pracy. Nie były one l'J'Oine w 1kiit>kaeh, ale w 
ostatnim czasie a :pe>wodu ich nutępńw, nie mogła 
dluieJ praoówaó jako tka.czka, Tneba Ja było 
pl'IZenieść do mniej uoi1tżli~j praey. Na.dal pozo• 
1ta.ła w tka.In!, ale Jui Ja.ko czyściarka cewek. 
I ta pra.ca nie jest lekka, ale za to słedzl\ea. 
Bierze 1ię a wózka cewki, esyici Ilię je l wkłada 
do mas.zyny. 

Pned rokim kobieta uległa. t.rzeciemu wypad· 
kowi. Pra:echodząc przez talę upa.dla l stłukła ło
kieć. Kelejne dłuższe zwc.lnienie lekarskie. Po 
paru miesi!łcach „wysiadł" jej kręgosłu•p. I mów 
przez 2 miesiłłce nie przychodziła do pracy. TO 
już było „pona.d siły" dyrekcji. Żeby 11&1)0bieo 
da.Iszej absencji chorobowej, już zawczasu wrę· 
czcmo j!!J Wy1)0wiedzenie. J11>ko powód podano 
modernisację tkalni i likwldację 1ta.nowisk czyś· 
ciarek cewek. 

Na tym oddziale pracuje 100 czyściarek. <>alem 
s nich otrzymałl> wYil1ówienie. Na. pierwszy ogień 
poszła właśnie ta pechowa &>kaczka. Rozialctna, 
napisała. do komiSJI odwoławczej, proszą.o o obTo· 
nę. Przyznała., ie nie jest w pracy wydajna, ma jui 
51 la.t. ale do wcześniejszej emerytury mogla.by 
jeszcze. z pożytkiem dla za.kładu I dla siebie pra· 
ce>wać, ja.ko czyściarka. Kto ją, tera.z, schore>waną, 
z urazami po 3 wypadkach, zechce PNYJlłć d• 
pracy? 

Komisja odwoła.woza uznała za. bezskuteczne l 
niezgodne z zasadami wspólżyoia spe>łecznego wy· 
powied2enie re>botnicy um-y o pracę. Do tel 
pory nikt do jej pracy nie mia.ł za.strzeżeń. Jeśli 
na.wet sta.mnvisko pracy uległo likl'<i4J!cji, zakład 
był zc.bowiłłzany znaleźć inne. Dysponuje aź '1 ty
siącami różnych mle~c. Można więc było wyszu· 
kać, schorc.wanej i długoletniej pracownicy od· 
powiednie zajęcie. 

Uyrekc.ia zakładu oczywiście. natychmiast zwró· 
eila się do sądu pracy w Łodzi o zmianę tego:t 
orzeczenia. Argumentowała., że wypowiedzenie 
było jak najbardziej skuteczne, uzasadnione i wła· 
śclwe. Modernizuje się jeden z oddziałów tkalni. 
Krctsna. mechaniczne zost•ną zastąpione krosnami 
automatycznymi. do których nie trzeba. już bę· 
dzie zatrudniać oczyszczaczy ·cewek. .l'en fakt 
spowoduje konieczność wypowlemzenia umów o 
praeę około 100 pracownikom, a nie tylko teJ 

Jednej robo~niey, mającej w dodatku ograniczo.ne 
zd0>lnośei do pracy. Zakład nłe Jest w .tanie za• 
prctponowaó JeJ innego lłan&wiska. Nie dyspctnuje 
miejeami pracy lekkiej. A na 111a.rginesie, to ko· 
misja odwoła.wena n:alenie utrudnia. zakladc.wi 
prowaclzenie właściwej erganłzaeli pracy I wyko
nywanie zadań produkciyjnyeh. Jej orzeczenie jest 
tym 1Zkodllwsze, ie llłanowd . precedens. Była to 
pierwsza sprawa s łeJ tkalni. W toku rozpa.t.ry
wania •• dai.ze. Jeśli w•pomnła.na robotnica wy• 
era, będzie to nutowało na wyniki innych spraw. 

Moone argumenty, tyle, ie nie do przyjęcia. 
Organa. odwoławcze ka.id• sprawę rozpatrują in· 
dyw.tdualnle. Niektóre robotnice rzeczywdście się 
odwołały (takie Jeet loh prawo). Jednakże komi· 
eJa pn:ekonała Je, te bez trudu znajd• sobie inne 
zajęcie. J tak te:t się stało. Ale są one młodsze 
I zclrowne od tej 51-letnieJ pracownicy, która. 
miałaby dużo większe trudności ze snalezleniem 
nowe!l'o za.trudnienia. 

W łeJ 1Ytuaejl równleł ł są,d pracy podzielił 
pogląd komisji odwola"·czeJ. Kodeks Pracy dopu
neza motliwość l'«llwiązania umowy o pra.cę tylko 
wtedy, 1dy Jest ono dla sakla.du koniec:me. W teJ 
11pra,wie takiej k0on.lecznoiel nie było. Chociaż po· 
wody wypowiedzenia miały oha.rakter obiektyw
ny, budmly ednak powaine zastrzeżenia. Bo oto 
Jak wynika 1 zeznań iwi&dków. krosna a.utoma• 
tyczne wcale nie wyellmlnuJlł w O!l'óle potrze"v 
pracy przy oazy1r.ezan.fu cewek. Tym bard·łe.i. ~e 
nadal pozostanlł na tym oddziale krosna. mecha
niczne, przy których praea oczyszcza.czy cewek 
jest konleczna. Modernizacja. te11:ot oddziału tkał· 
ni spowoduje zmniejszenie masy czyszc:r.onych ce• 
wek o :?O proc. Tctteż nie wszystkie stanowiska 
pracy sostanlł zlikwidowane. a. jedynie pewna ich 
cześć. 

Bobe>tnfoa na WYJ>Owled'zenie absoluhtle nlr za
sługiwała.. Przez :?O la.t pracy na tkalni, trzykrot
nie uległa wypal!kom. Dwa razy dctznała urazu 
!l'łowy, slusznv bvl więr pol!'l...,1 komisji odW'ObW• 
czeJ - i są,d pracy go podzlelll - te przy ko
niecznośol zmniejszenia stanu za.trudnienia, ta pra
eowniM nie może być traktowana. jak kaida in• 
na. Zakład powinien mle6 na uwadze, ie te trzy 
wypa.dki mogły nlew1ttpliwle wpłynąć niekorzyst
nie na ltan Jej zdrowia. A wobec pracowników, 
którzy ulegli wypadkom t1rzy pra.oy, za.kład wa 
daleko ld11~e obowiązki. ll6wnld l w .zakresie 
ochrony et.osunku pracy. 

G. BARGIELOWA 

Uliczne ślizgawki 
' Pogoda w os.tatnich dniach z.tnie

nia się jaik w kalejdoskopie. Usy-
. piając przy wtórze bijącego o szy

by deszczu ni<gdy nie wiiemy co 
przyniesie nam ranek: da.lszy ciąg 
opadów czy śnie,g Lub gołoledź. 
Ale wszystklie te :z.miany ni~ są 

oiiaym zask&:rnjącym w naszym 
klimacie i o tej ))O<l"Ze ra.li:u. Zda
wałoby się zatem. że dozorcy 
gospodarze domów pamiętają, . te 
w dniach gołoledzi należy reago
wać tak jak przysitoi i jak żądają 
przepisy. tj . pooypywać szklistą 

naWler:zchnię piasikiem i dozwolo
nymi środkami chemicz.nvmi. 

Tym ba·rdzdej, że za ewanwalne 
wypadr.ri na oblodzonych chodl!ld
k.ach odpowiada właściciel P01Ses.ii 
i z niejednej już PGM-owSki.e.i 
kiesy przy~zło zapłacić POIS'Zkodo
wanym wli<l·ne odsiZlkodowa:nia. · 1-1 jedni zdobyw.a,ią S1• na oml\;Wllięicia, ~titó- tirudniOIIl~h tam lud'zd. Ze nie moi:na · !Ji.-

1 
re ęilrugim wydają ~ię niemoiliiwe. Za- oz.yć na pornyśl'llość planów czy ooze<kd-
~w.iają wyitrwałośoi4 i wmiell!Ilością, wań bez J)Olkonywan.ia t:rud•nOIŚCi. a cza· 

. rozsądkiem i odi)lOlwiedzialinością, WYl'OZ'\l· sem i bet wyrzeczeń. 
mla.ł'ośoią i dojrzałością ocen. Bo narwet jeśbi temu czy owemu uda-

M/JAAMN~;/~;J'A n'. W czym tkwti istota taikic.h pootaw? je sdę O&Zukać i wy.kpić byle czym z: po-

ci·e w rea·liach, a n.ie w wyobrarżeniach 
oderwanych od te.go, czym je w~zeć 
mod;emy i Powinn.iśmy. 
Myślę, że właśnie dziś, w ))I"zededni.u 

noworocznych przewidywań i tęS.:rnot, 
nasze refleksje będą jak najba.rd'Ziej na 
czasie, że nie tylko nie obniżą one. ale 

Ale przykłady cudzych potknięć, 
procesów i ocls.ilkodowań ruie robią 
wielk.iego wużenda na pracowru
:{<!ICh odpow.iedzialnvch za zap~
nie:nde bellpieczeństwa pieszym, Te.n 
brak wyobraźni i dvscypliny naj
lepiej moci:na było zaobserw<l'Wać 
w d!Il.iu 21 ban. około godz. 13, w 
reiprezentacyjnej al. M1ck!eiwUcza, 
na odcinil<u od „Centralu" do ul. 
Kiliińskie~o. Chodniki były tam 
bowiem posypane piaslciem tylko 
tyrZed clwoma pOSes.iami. Liczni 
prze.:hodnie radzili więc sobie jalk 
mos?!.: - oarv trzvma illr sie :rnr
czowo siebie, samotni kierując się 

r,21'V/T~~ Są to przew!Wnie lrudzie. którzy witizą winności, w ogótnym społecznym ra-

~ Z&WS'Ze wydaje nam się ::::J- z a ~. 1· ·a s t t o a s t u rn:y od f•irl.iszu. Jest nadzieją, oczekdiwa- 9'.&.& 
niem J>QWodzenia i znszczeniia 'P!'agnień. 
przekonaniem, że tym ra.zem uda się 
nam na pewno, że będizie lepiej, bo tęsik
not.a do ide.ału tklwi praiwie w karżldym 
czrowdeku. 

Plan.ujemy więc i obmyślamy ZJWycię
stwa. Czy zawsze w koot{;lkście a.:dual
nyc•h przesłanek oraz własnych zoboiwlią
zań 1 mOti.l!'JWoOOi? Nie sądzę aby wsizyst
ko to było tylko · mrzonką beri: pokry
ci.a. Nll!Weił w najbliższym otocz~niu ma
my n.a to niekiedy k'l'z,epiące dowody: 

ł MIBNNIK POPULARNY nr 289 (M65) 

i respektują• załeiimo.ść 11Połecnnych uiw.a
rumkowań praw i obowiąz:ków, wyma
gań 1 J>Owinno.ścl, celów i środlków icll 
realizacji. KtÓl!'zy zdają sobie s,prawę z 
tej nde docenianej przez iiDilych praiwdy, 
iż kaildy ~ny akceptacji 11ulJ:ces - a 
epołecnny Wkces zwłaszlC'La - jes.t wmą 
społecznego wyisiłlw, wywi~ywania się 
z obow!ią:zików na każdym odcinlw I że 
to od•nosi się Eal1'ĆllW1llO do eał~h przed
siębiO!l"&tw ozy i·nstyltucjii, i.alk l do sa-

chunkiu odbija się to stratami, zaJdóc'l
niem i opóżnłenJem plamów, gdyż za 
karżde cwaniactwo, niedopatirzeni•a 1:1:y 
nierób&bwo wcz.eśniiej czy późndej przyj
dzie nam razem za.płac.ić. 

Dlatego talk ważne jest aby ambicje 1 
zamiall'y szły w pairze s osobistyunii wal!'
tościami luM.i, z odl>Qwiedin.im - f!1Jk
tyc!7lnym, a nie pozorowanym - wkła
dem pracy kałJdego obyiwaite-la. żeby na
wet n.adśmi.e~ JJl'aig!ll.ienia mliały °''PM'· 

naiwet ~yblii.żą upraginione efekty. Ze 
pomogą w ~praw:edWi w1:1j i roo:sądnej 
ocenie tego czego już d01konaliśmv i te:go 
czego dokonać zamierzamy. W aspekcie 
nie tylko sa.rkań i narze'.tań, ale i wła
snego ueroiwego uczestindctwa w tym, co 
przed nami. 
Ży~my sobie 

Czyite.lnicyl 
pcrnyślności, Drodzy 

JlllYSTYNA WYllZ'fXOWSKA 

na trawniik. a tylko najbardziej 
odwainn forsowali n.iebezpieczme 
odcin~i. Ndejeden jednak przypła
cił to bolesnym upadkiem. 

Chyba więt' najwyż.sza pora. aby 
odpowiedz.ial!ll.i za bezpieczeństwo 
przechod.niów na oblodzonych uli
ca.eh :z.ainteresowaili si~. co robią 
gosJ>()darze domów w momencie 
~y ulice J)M:ypomii'llają ś~a.wki. 

(h) 
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Spokojne 

święta 
Były to nietypowe iwtęta Bo

żego Narodzenia, Nie tylko, że 
zabrakło śniegu, ale w Wigtttę I 
pterwuy dzień •wtqł było po
chmurno t padat deszcz. Dopie
ro ·wczoraj nleśmtałO zaś'Uńectio 
atońce. Można byto wreszcie 
\wyjść na spacer do iódzkich 
~rków t Ogrodu zootoglcznego. 
;swtęta, ;lak zwylde, spędzaliśmy 
w gronie rodzinnym pod zna
kiem zaslużonego wypoczynku. 
Telewizja zadba<a o atrakcyjny 
program. 

Byly to także w Łodzi t wo
jewództwie miejskim Mdzklm 
nadzwyczaj spokojne święta. Tak 
twierdzq przynajmniej oficerowie 
dyżurni KW MO ł WK Straży 
Pożarnych. Mittc;la nte byla wzy
wana do :ładnych poważniejszych 
tnterwenc;ll a atratacy w pierw
szy dzień 5wlqt gasltt jedynie 
szopę przy ul. Z!otno 188 oraz 
11owstaty w jednym z mieszkań 
jlotar w blOku przy ut. Morcin
ka ł. Również - jak nam o
świadczy! wczoraj lekarz dyżur
ny Stacji Pogotowła Ratunkowe
go w Łodzt - nie zanotowano 
zbyt wlelu we%'Wań (zaledwie o 
20 proc. wtęce;I ntt :zwykle) do 
typowo lwtqtecznych dotegUwo
ścl. z tego wynika, że potrafimy 
spędza~ ltotęta Jculturatnte l z 
umtarem. · 

Wtoaennq au,.. bardzo 10bie 
chwaltiy dyturujqce ekipy MPO, 
które nte musf.ały brat! udziału 
w watce s g<>ioledztq ł •ntetycq. 

(j. kr.) 

„Szczyt" w 

J 
zapliainowilłli 
dlzią. 

uli od piąt.ku 'Pl'~ 
kasami lódwlcll 
diwo.rców kOilejO!WYCh 
i a•uitotrus.O<wych usta
wybi~ali się do 
lejkii tych, którzy 
wybi&-ala się d.io 
sw<llic.h rodzi.n lub 
WYJ,>OCZY!Ilęk poza Ło-

KJulmiinacj<a świąitecZlllych wy-
jia.zdów nastąipiła w SlOlboitę o godz. 
13. Dworce ':tolejowe i a.utoburo
iwe zwlegg;y tł!umy. Pociąg1 ! aJUJto.. 
buisy PKS Odchodziiły plamowo, a 
do Łod'Zli J:)!'"ZY'bY'W.ałY z niew•iel!ki
mi Op62m.iend·ami. Ki,ero.wndctwo 
Dworca Oe:nM-elmego PKS nde mu
sJało jedlnak sięgać DO rezerwy. 
~ało się, irż Hczba przyjilOO
nych z podłócW!ciJch tnJLe,jsC()IWośei 
pirizewyiszyła lic~bę WY.feroża.Ją
c.~ll z naszego mia&ta. Auroif:>usy 
doditkowe i birowe, zaplamoiwme 
W1C:Ześniej na podstaiw.ie przed
sprzedaży bfiletów (głbwmde w kie- · 
ru0nk1u Pio.trkowa, Tomasi:zowa i 
WielTI~a), odchodziły wy;pclmione, 
ale n·ie p,rzeładowiame. ~awidłowo 
fwllikcjol!lował.a illlformacj a i '.~asv 
biletowe. 
Kłopoty l)me2ywali naitomi<ast po

dróżni udający się z Dworca Pół• 
noone,go w kieru.nku U:nde.iowa. 
Nowego MLast.a, Głowina, Płocika 

. i Kom.ina. Brakowało miej.se, a 
auitobu.sy od·ie'Wliały wypeln~one 
po ~gi„ "Wymo:winvm JJ1l'ZY1kła
dem taikiej syt.uadi były dam,teis
k.ie Wlp.root sceny, jakiie to.waTZY· 
szyły w sobotę octiaroowli a:u<tobiu
su do Gr.a,lJOlwa (18.20). Kieirowca 
drugo · wa'lrzyl o zaml:Mdęcie c!Jrziwi 
nie tyt'ko z na.')}ieTa1ącym tłrnmenn, 
ale rówl!Jież z kilikoma nietTzeź
w:vmi osobn.iik.am'i. · 

Kfoirownk·two Dworca Półlnoone-' 
go za niedobór wł.obusów obwi
n i0ało oddzfałv PKS w Kon<ialde i 
Płock.u. al_... jedinooześnie rue wn
dzlilało p00rze1bv u1ruehomiemi,a re
zeir•wowyoh wO'Z6w. 

Bez wl!,ększych 1>rzeszkód odby
wał sdę ruch pocią.gów. Naórwięll=y 

AKCJA „DZIECI DZIECIOM" DOBIEGA KOŃCA 

Przed nami choinki noworoczne, 
Mi·nęły święta, pódczas których odbyło się wiele im

prez i spotkań z diiećmi. Uczestniczyli w nich również 
podopieczn·i dzielnicowych komitetów PKP.S, a Mikołaj 
wręczał im paczki, w których mojdowały się m. in. dary 
od naszych Czyteln.ików. 
Ra.da mieszkanek II Domu Sliu

denta AM zorgal!l!izQtwała ~tkanie 
gwiazdkowe z wychowanikaa:nd 
Domu Dz.iecka pn.y Utl. Małachow
skie,go. Dla tego samego domu 
Biuro Pro-jektowo-Badawcze Bu
downietwa Ogólnego „Miastopro
jekt" (ul. Tlra'llgtltlta 21/23) prwka
iało 2 tys. zł na pacz'.kd dJa dzieci 
p<>d c·hod.nfttę. KD MO ł..ódź-śród
mieście pnz;eka.zała t.aan odz·iee i 
za.Paw'kij oraz zaiprosiła 40 diZ>ieci 
na przeds<ta W·ie!ll•ie ,,Koipci uisze!k". 
W pae2'lkach świąitecznych z.nalazły 
sdę takie słodycze i owoce z 
ł..ódzkieJ Spółdz<ie1111li Usługowej, 
prez.e.nity z ZPW tm. Niedzielskiego 
i Wojewód~kiej Spół<h!ielnl Mle
czarskiej. Zakłady ,,Delta" obdl!JOO
wały dz.i:ecl z tego domu dziecka 
d•resami, a ,,Pewex" odzieią. 
Zatbawkit, ksi.ąrbki-, giry i: odzież 
pI!Le'karuły: ki>ło PCK przy SP nr 
132, druży1n. ZHP przy SP nr 141 
oraz młod'lliet: SP IM' 1'13. Biu.ro 
Projektów Budownlietw& Komunal
~o za.pr<>«iro dzieci na !m,pre-zę 
choinkow4, <lila jedlnego z małych 

komunikacji 
tłok panowiaA w podąg.ach do 
Wairszawy, Katowdc, Wroełaiwia i 
Zal:topa.nego. Piroblemeim jes.t nada1l 
zbyt maba ilość mie.iiSc do Kt"y,ni.
cy. Skl!ad zaikO<!)iańislit1, ocrohodzący 
o godz. 21.55 z ŁodrZli Fahrycme-j, 
prowa<lz.i tylko dwa wagooy kry
nickie, które za.liadowame były w 
200 proc. WY"<ia..ie się iż p0e1i.ąg wy
je.OOtiiai!l(;Y do stoli.cy polsk.ich 
Tak o gocltz. 18.05 mógl!by rów.niee 
mieć kill:ta wai;(onów do K<rynicy. 
BM.kuje też ~fa'!1om be'llp<>:śTed
ndiego polącz.enia z Su.wał!kamL 

(sir.) 

gości ufundowano m1eJsce na zi
mowiislku. Ponadfo do tego domu 
od.z.ież i t.abaWk·i przekazali: Zo
fia Jeżak, Bronislaw:a Polka, IJeoka
dia Frątczak i Zbigniew Malisie
wicz. 

Przed święltami odzież, zabawk1 
i ksiątiJk.i do punktu zoc,ganil'zoiwa.
nego w „UJLiwersailu" pn:ek.azal1: 
Anda I Michał Popieluchowie, Mo
ni1ka i Mikołaj J'a,nico-wle 'Oraz 
Zespół Szkół Mechanloznych nr 2, 
ZSMP przy BDT, Zasadnicza Sz.ko
ła Włókierunicza, Zakłady Hy
dll'auliki Siłowej, szkoły podstawo
we n·r 96, 137 (z klasy Ill d), IV 
LO (z klasy U) oraz SP n•r 188 i 
149. Ubranika dla dzieci uszyły pa
nie z Ośrodka Szkolenia Zawodo
wego. W Kole ZSMP ł..ódzkiego 
Przedsiębiorstwa BudO'Wllllctwa 
Pn;emysłowego zibi6r'kę zorgaa:iiw
wail·i ! d&ry do „Uindwersailu" prze
kazali GNegorz Wód11 i .Jadwiga 
Bagińska. 

Za~ 1 odzłel dostairczyiy 
u~eai'!ldx:e dl s!nlchiacdt[ l!tudium 
Wych-anla Pneąszkollllego. 90 
sztuk rM:mej odtzie<iy zebrały 
uczeimlce kla1 I a I II e Zaeadni
ezej SZ'koły Zawodowej Rizemfosła 
('zbiórce pa.tronował.a. w~iwwaw
czymi - Ing\!' iiniż. St11rtllisława K.u
stosl·k). Wm)"Slbk•hm se.rdeciz.nie d'z.ię
k'UJjemy! 

Nua tegoroczna &keja ,,Dzieci 
- dzlecil~m" dobiega końca. Po· 
nieważ pun•kt w „Ullliwersalu" od 
dziś Jest już ~ioozynny, -prosimy o 
przekazywaaiie de.rów bez·pośrednio 
do d21ielnice>wycll komitetów 
PKPS. Domy dz.iecka oezekuJl\ za
proszeli dla wychowanków na im-

Dyżury w I półroczu 1980 
z wss „Społem" ot.rzymaliamy 

Jistę sklepów, któ.re pełnić będą dy
żury w niedziele i święta w I p6l
roczu 1980 r. Oto lch adresy. 

DEUKATESY l SKLEPY SPO· 
ŻYWCZE (w godz, 1-16): ul, Woj• 
ska Polskiego 136, Zachodnia 25, Ry
dla 10, Długosza 7/9, Marchlewskie
go 39 Kościusztd 120, pawilon nr 
130 n~ osiedlu Widzew-Wschód. CU· 
KIERNICZE (w godz. 11-18): Ła
giewnicka 35, Woj. Polskiego 20, 
Rydzowa ua, Limanowskiego 56 
Tybury 1, Ujście 4, Piotr-

sklep cukierniczy przy ul. Nowotki 
17 (w godz. 11-17). 

OZORKOW. Sklep cukierniczy 
przy ul. AYmit Czerwone! 1. lw &odz. 
11-111. . 
GŁOWNO. Sklepy spoiywcze przy 

ul, Mlynarski~J 10 (w godz. 1-16 
w styczniu, marcu I maJu) i przy 
ul. Swoboda 4 (w tych samych go
dzinach w lutym, kwietniu i czerw-

c'1LEKSANDR0W. Sklepy cukierni· 
cze przy pl. Kościuszki ł (w godz. 
9-17) i przy ul. Wojska Polskiego 
17 (w godz. 11-17), 

KONSTANTYNOW. Sklep cukier· 
niczy przy ul, Sucharskiego 12 (w 
godz. 10-16). (m) 

prezy o.rgainiz«>wane z 0<kazji N o
wego Roku prz,ez zakłady pracy i 
instytucje, a także na zimowiska. 
Do 31 bm. pod n·r tell. 337-47 luib 
325-64 przyjlilliUJjemy inrformaeje o 
włączen1u 111ię do nasiZej akcjL Ko
lejne litslty ofiaToda wców oiputbl.ilku
jemy w najbliższych nume.ra~h 
,,D.ziie-n.ll!ika". (kas.) 

Jak · dziś pracują 

handel . i . usługi 
Dziś sklepy 11 a1·tykułami 

ŻY'\'llościo-wymi i w;szystkie za
kłady gastronomiczne ezy.nrne 
będą jak w każdy dzień tygod
nia. Sklepy inięsno-wędlini•r
skie i diro.biar&kie 0<raz wszy
stkie placówki i artykułami 
n·ieżywnościowymi - zamknię
te. W godz. 10-18 pracują do· 
my t&wa.rowe „Uniwersał'', 
„Central" oraz domy haindlo• 
we „Teofil", ,,Pionier", „Her
mes", „Juventus" I Handlowy 
Dom !biecka. 

Kiosk! ,.Ruchu" -1 wszystk~ 
zakłady usługowe pracują dziś 
jlik ~wyikle. fk) 

Trwa harcerska 
akcja „Seniorzy" 

Kome1nda Choir!llgwli Uidiz.ki.ed 
ZHP w p.i1erwszyoh dnia.eh girud
nd·a prz~piła do a1kcj.i „Sendo• 
rzy", pole,g.aijącej na pri,epirOtV:'a
d~andlu anikiiet wśród wszyst.lubh 
1udtti w sitaa:szym wie'ku. Na ich 
podsta.wie zostatillie OJ>racowalilY 
prog1rarrn pomocy dla 'tych senio
rów, k.tórzv j.ej P<)tr~ebu1ją. A.keję 
tę. będacą od;powiedzią n.a apeil 
RN m. U>idzd i LK FJN, prowa
dzą S7lCZ.BPY HSPS działające w 
szlkołach ponad1pod1'taiwowyoh. 

Jaiko pięrrwsa;y .z,liimeldował o wy- · 
C>:onlllilWu swoich zad•ań Hu!fiec 
Łód.ź-Babuty 1m. Tu-omietI!listych. 
W bałuc.Jt,iei d,i,ie!md~y huc.en.e 
odJW'JedlZli·Li 7 Jłi~ 1't1td'Zri w stairsa:ym 
wJ.eklu, z kltórycb 293 to osoby, 
które J>()trzebują stałej. systEl!lla
tY-C2nei ~i.elki. 

W po·zostałych hurfoadh atkc:.la 
t1,wa n.ald.al. Apelu5emv o żyicz,li
we przyjmowanie harcerzy prze
prowad'lających a'!lllti-etę. (j.kr) 

~'~~~~,~~'1 
ALKOHOL 

- SPRZVMIERZE~CEM 
CHORÓB 

WENERVCZNV~H 
kowska 287, Rzgowska 133, Za· 
rzewska I, Obrońców Stalingradu 
40, Zielona 3, ~Piotrkowska 91, Kop
cińskiego 310, Nowotki 150a, Wschod· 
nia 50. Zwirki 8, Piotrkowska 9\ 
Kilińskiego 176, Tuwima · 63, Armii 
czerwonej 31 i 68/70. KWIACIARNIE 
(w godz. 1-16): pl, Kościelny 4, 
ul. Rzgowska 141 i 37, Obrońców 
Stalingradu 58. Kilińskiego (podzie
mia przy Dw. Fabrycznym), Naru
towicza 1, Piotrkowska 99, Obroń
ców Stalingradu 11, Piotrkowska 20, 
Tatrzańska 42/44. 

a ,r ter ie 
PABIANICE. Sklepy cukiernicze 

(w nawiasach godziny otwarcia): 
ul. Armil Czerwonej 17 (11-17), Ar
mil Czerwonej. 22 (10-16), Armii 
Czerwonej 48 (11-17), Karolewska 
36/40 (lZ-18), Żukowa 62/64 (lZ-18). 

ZGIERZ. Sklep spożywczy przy 
Ul, 17 Stycznia 8 (W godz. 11-19), 

Ostatnie lata przyuiosly naszemu 
miastu wiele pięknych i nowo
ci:~nych arterii komulllikacyjnyeh, 
Polepszyło to w 5IJIOSÓb wyra.ź,ny 
warunki poll'uszania się pojazdów 
po mieście i nadało ł..odr,i - p .raw
dziwie 'wielkom~jski chairakter. 
:Rrzyiszły rok przy.nie.;ie dalszy 

postęp. Ro.zpoczęty z<JISta.nie pierw• 
szy etaip modemb:acjil ul. Armii 

Nieodpowiedzialna ajentka przed sądem 

Cze1:<wonej na ockin:ku od Praso
wych Zakładów Graficznych RSW 
„P.ra<Sa-KsiąUa-RUJch" do ul. Ni
ciairnianej. Pl&t1Juje ;Ję w 1980 r. 
bu:dowę poł>ud·niow€'j części tej (w 
prizyszłołlci) dwujezdniowej aderH. 
Na dalsze l~ta przewiduje siię tu
taj bilidowę d!wwjezdlll!iO<We.j drogi 
do ul. Rokicińislk~e.j z dwoma w~a
d\.!Jkitami - przy _u•l. WałO'Wej i 
Widz~wskiej. Tym samym nowo
czesne osiedle Widzew-Wschód 
otirzyma pi~kną ar.te.rię komuni:ka
cyjną łączącą je ze śródmie~iem. 

Kon.tynuowlłlile tez będą , pra<:e · 
.przy budo-wie ul. Pusz.kina. lJ1lica 
ta będ..zie nadal przedłuiana, prze
wid11je się W wy,konani.e dojaz
d6w do EC-IIV i s:tacji Łódż-Ol<!-
chów. 

Przed Sądem ReJOOOWym w Ło
dzi zad!:ończył się proce& Bar<bary 
K. - byłej ajentik·i kiosku spożyw
czego WSS „Stpołem". Oskarżono 
ją -0 to, że w ciąg•u 8 m~esięcy 
pracy nie dopeŁruiła obowiązk<u 
właściiwego nadzoru nad powierzo
nym jej mieniem., w wyniku cze. 
go przy&porzył.J!. S!PÓłtizielni strat 
w wysokości 82 tys. zł. · 

W mlltre'll 1977 r. ookaa:i.ona,, -po 
prz.eii>rowadizeniu remanerutu zdaw
cro-Odll>iorcz·ego, przyjęła kiosk 
Sjp<)Żywczy usytuowany na terenie 
Zaikładów Prizemysłu Dz•iewia.r
sk.iego „Marko" w Łodzi. Po odpo
wiednim przeszkoleniu i po pod
p isaJ!l'iu a .rkuszy in woo.taa-yzacyj
nych„ n.ie 'Wllloszą.c żadnych za
strzeżeń, pod.jęła pracę. Za·trudlliio
na została na zasadzie carkowi·tej 
odpoow11edziaJlności ma•tel!'iablej. 

Pcmiewaiż zaUIWaWn<>, ile ajentka 
nie diba nałeżycie o powie!'ll:ony 
towa.r, dotJ>uszczając m. in. do psu
cia się adyi.kuiów spożywcizych, 
oraz że sa>rzedaje produkity na 
kredyit, postanowfo1110 przeiprowa
d:zić inwentaryzację . W tym celu 
przebywa,jącą wówczas na zwol
nieni u lek:<Ll'SkiJin Barbarę K. kH
kakrotn.ie W-lywamo do pracy. Na 
momity te oskat"żcma nie zareago
wa~a. Wobec tego komisyj111ie 
ollw.arto kiosk i be-z Uliziiał<u ajentki 
dokOiilalllo SiPisU towarów. Po u
jawn1i·eni.u niedoboru została prze. 
prowadrzona rewizja specjailna, 
k•tó~a ootwierdziła upnednie wy
liczenia. Wniask~ i pracy kómfo;ji 
przedstawi0110 Barbarze K., k!tóra 
ni~ qłooił.a do nich :zastrzeżeń. 

W toku śledztwa ustałomo m. in., 
że pien.iądze z utargu oskarżona 
odprowadzała do banku ni<:1lyste
maty~nie, często natomiaist żabie
rała je na.ia>ierw do do.mu. W 
związiku z tym <lW'lllk•rot'!lie, jatk 
stwierdzHa, po d~od.ze została o
k·rad.zfona. Złodtzieje zabrali i·ej 36 
tys. zł. Poza tym nie prowadziła 
ani kontroli wipłait do b9.lllku, mi 
rejestru pozootawi0111ei w k iosku 
na dzień nast~pny go.tówiki. W ten 
sposób uniemożl.iwitlą ki erowni.ctwu 
WSS ;,Sipo·łem" rzetelną kontrolę 
placóW'k~ i własnej pracy. Stwier
dzO<Ilo rówrueż, że towar przyj
mował.a bez ddkładnego liczenia i 

ważenia, ni-e konfrontując przy 
tyun faik,tycznej tlOOc•i produMów 
ze stanem faktury. UjaWllliono teti, 
że Barba-ra K. była .kilkaikrot!Ilie 
- niestety, bez rer.z:ultatu - UIP<J
milllatna przez inst.r <.liktora h.aindio
wego sipól!dz.ieLni, który zwracał 
jej uwagę na uchybienia w pracy. 

Wy.kończone zootainie przeblcte 
a.l. Kościuszki do ul. Swierczew
skiego. Powst111n•ie tam dwujezdnio
wa ulica, kitóra w przyszłoścd bi~ 
będzie do ul. Czeir'Wonej. 

Sąd Rerjomowy w Lodzi u11:nał po
stawiony w akcie ooka.rźenia iia- . 
rzUJt za · słuszny i skazał ajentkę 
na 2 lat.a poq:bawienia wolności. i 
20 tys. d grzywny. Wyikooain.ie ka

TY pozbaw i1en.ia wol111ośc.i postano
wiono warUillko-wo zawiesić na 3-
l,etni okres próbny. Wyrok nie j-es t 
j<eszcze prawomocny (K. S.) 

Trwać bęidą również roboty na 
obydwu krańcach al · Włókniarzy. 
Ta ruchliwa a.l'lt<eria komulllikacyj
na, tak w.aiŻ<l:la dla ruchu tranzyto
wego, będ.zie przP.dbUIŻana na o·bu 
jej krańcach. Na północy będzie 
się dążyć do połączenia jej z ul. 
Pabianicką, a na połudlll i U z utl. 
Zgierską. (s.) 

Uporządkować 
D 

wu,k.rot'1lie w grud:n.iu 1>isa,liiśmy na temat 
hraL{.U kwiatóiw w' łódzkich ltwJaci•a["n,iaieh . 
Z odpowJedzd iaik.ie ueyska•llśmY po tych 
publikac.iach, WY!llli,ka ie w ha•ndhi nd!!ll i 

panuje niewesoła sytu:acja:. 
Omawiając svtuacie n•a ry;n,.ltiu w począhach 

g.rwdinb, WSS .,S'J)Ołem" przedtstawdła nam .zesita
w.ie1n-ie zamówień złożonych w Wo.ieiwódlz-k.ieJ 
Spółd?Jielni OgrodJn.iczo-Pszczed.uskiej, I taik nrp . . 
zamówiono 8.600 gożdzików - otrzymano 4.940, 
gerber 1260 - n.ie obrrz:ymalllo am.i jedmej, cyik.la
me1n6w 2.000 - ot.rzym.ano 250. O Stto procent na
tomii·ast dostaiwy przeikToczyły zamów·ien.ia na 
chiryiza1n.temy. 

Sytruację na Jruni:i p.rodluc-enit - hut"it - d.eitał opi
sa.n<> nam w od'POIW.iedzi. ktOO:ą otl!'zymałdśmy a: 
Zal!dadu lllr 2 WSOP. Wyntil'u z niej, że w Lodrm 
obrorem lcwiatami zajmuje się około 150 pla,cówek 
deta'ldcmych. $p6M.z,ielnd·a zaop.ait\t'uje 33 siklerpy 
włam-e i „społemowsk~e", wśród którycll bldl;lko 
połowa to a.klepy a.j~yj,ne, ma.ją-ce priaJWO bez-

kwiatami! 
pośredrnie.ero zaf.{Jl1J>U u produce.n.tów. Kon:tiraiktacją 
kwfat6w w wo.ieiwooztwie mJe·isk4m łód.zkim z.aJ
mu.je się wbaśnie ZakJiad n·r 2 WSOP, jtlf:óry :ziama
wia wmystk.i-e gatu1n!ri i i!lości kwi aiów szk.Lat"\Jl.io
wych mo~e do o.siąg:ndęcia. 
F~n·ał tego jest jedmal:t taki, że w d1ni.ach pOt]>l'ze

dzająicych ))QIPU·lairne irniie.niny wszyscy odbiotr•CY 
kwiatów ('W tym i Drvwatin.i) przyjeżdli:iają do l{O
spo<larstw ogxod.tni1ezych. propo.nując z.a k1wia.tv ce
ny rażąco wyższe od obowdą,zujących. Wylmpują 
je i - jaik: stw:i.erdz.iły limme kootrole - n.i-e prz.e
strzegają obowiązujących cen sprzedaży, Nato
miast . do WSOP zgłasz.ają stlę po k·wi.a.ty a.}encJ, 
ale dopiero wówczas. gdy zawiodą inne ź.ródfa 
~a•kupu. 14 a.je1n.tów podpisało z Zaikład·em ni!' 2 
symboliczne raczej umowy na kwiaty na cały rok. 
Moona je sJ>rzedać w sklepie.„ w diwa dlllL 

Wyid·a.ie Jłam stlę, że tak jak u,p01ra:no s.ię z pro
hletnel!Il z,aiwylia•nia ce!Il na wrar.zyw.a i owoce. taik 
pow.ii!lno s.ię u,poirrząrlkow.ać I hand-el kwd1aitam1i. 

(ml) 

n n·r·aansn1ss ;·a n •••• 1 p ,,., •• ,,:n„ 

WAŻNE TELEl'O'NY 

Informacja o usługach 398-lft 
Informacja kolejowa 155·55, 284·69 
Informacja PKS 

Dworzec Centralny 
Dworzec P61nocny 

Informacja telefoniczna 
Komenda WoJew6dzka MO 

265-96 
7ł7-20 
93 

centrala 677-22, 292·22 
Pocotowie eleplownlcze 253·11 
Pogotowie dro&Qwa 

.,Polmozbyt„ 409-32 
Pogotowie energetyczne 

Rejon Łódź Północ 334·31. 874-88 
Rejon Łódź Południe 871-93 

,,, !11re 37 ·10 
Rejon Zgierz 11·34·49 
ReJon oświetlenia ulic 881·15 

Pogotowia gazowa 395-85 
Pogotowie MO 91 
Pogotowie Ratunkowe 99 
Strat Poża~na ts. 666·11. 195·55 

Pomoc drogowa PZMot. 
257-77 

52·11·10. 70l·Z7 
Centrala lńformacyjna PKO 731-82 
TELEFON ZAUFANIA 337·37 

czynny w godz. 15-7 rano 

TEATRY 

WIELKI . godz. 19 „Str.as;zny 
dwór" 

POWSZECHNY godz. 19.J.5 
„L'!lda:le ener1Uczni" 

NOWY - godz. 19.15 „Bogusław-
ekd" _ 

MAŁA SALA - godz. llll ,,Le
k;am mimo w<>li" 

MUZYCZNY - 10d%. 11 „Dobra
noc, Bettino" 

PINOKIO - godz. 17.M „Przy
gody Sindbada teglarza" 

Pozostałe teatry .nieczynne 

MUZEA 

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgier
ska 147) - godz. 11-17 

ARCHEOl.QGJCZNE I ETNOGRA· 
FICZNE (pl. Wolności 1.) -
g·odz. 11-18 

CENTRALNE MUZEUM WŁÓ· 
KJENNtCTWA (Plotrkowske 282) 
gOd!Z. 11-18 . . 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻ· 
BY ZDRQWIA (Żellgowskl~go 
7) - g-od!I:. JG-lB 

WYSTAWY ' 

GALERIA BAŁUr.KA (Rynek Sta
. rego Mlao;ta 2) godz. 11-18 -

grafika E. Delekty 
SALON SZTUKI WSPOŁCZES· 

NEJ (Piotrkowska 86) god!I:. 
ll-18 - malarstwo 1 rysunek 
T. Tyszkiewicz 

OSRODEK PROPAGANDY SZTU· 
Kl (park Sienkiewicza) gooz. 
u-18 - VI Ogó1nopolska Po
kolllkurse>wa Wy·staw.i Grafldtl 

GALERIA SZTUKI (Wólczańska 
31/33) gooz. 11-11 - wystawa 
fotografM!:l Aridrzela Wacha 
„Portret drzie-cka" (parter): Do
rOC7J!la Wystawa Okręgu Łódz-

kiego ZPAP (l piętro) 
GALERIA G-3 (Dom Handl-owy 

„.ruventus") Lódź w ma-
larstwie 

• • 
ł.0DZKI PARK KULTURY J 

WYPOCZYNKU (na Zdtowlu) zoo - czynne od l(odz. 9 do 
15.30 Ckasa do godz 151 

PALMIARNIA - czynna w itodz. 
10-15 

JUNA 

BAŁTYK - „Imperium nam~tno 
ścl" godz. 10, 12.15, 15 1'7.15, 19.30 

IWANOWO. - .. tmpertum namlet
no~cl" 1ao. od lat H ii:od:z. 11 
13.IB, ts.30, 19 

POLONIA - .,Ukochana tona" 
wł. od lat' 18 godz. 11, 13.15. 
15.30, lt 

PRZEDWJOS?l."IE „Konwój" 
USA od lat 15, godz. 13.15, 
1!5.30; „12 prac Asterlxa" fr. 
b .o. godz. 11. „.Joe Valachi" 
wł.-fr, godz. 11 

WŁOKNIARZ - „Hotel klasy 
Lux" poi. od lat 15,· gOdz. 10, 
12.15, 15, 17.Ia, 19.341 

WOLNOSC - „Hotel kla.sy Lux" 
poi. od lat 15, godz. l~, Ul.15; 
„Lot nad kukułczym gnl.aiz· 
dem" USA od lat 111, godz. 
15.30, 19 

WISŁA - „Milezący wspólnik" 
kanad. od lat 18. ~z. 10, l.2.15, 
15. 17.15, 19.341 

ZACHĘTA - „Konwój" USA od 
lat 15, g·odz. 11, 13.15, 15.30, 19 

ŁDK - nieceymne 
STUDIO - „Buffalo Bill I lJll

dianie" USA od ta.t 12, gooz. 
14, 16; „Lekcja martweg.o ję
ZY'ka" po!. od lat 18, godz, 19 

STYLOWY - „K-onUt Ga.rbusek" 
radz. b.o., godz. 14 30; .,Dzięki 
Bogu jut piątek" USA od lat 
15, godz. 16, 19 . 

DKM. -- „Niebieskie kołnlerzyk i " 
USA od lat 15, god%. 15.45, 
19 

KOLEJARŻ - nieciynne 
GDYNIA .,Dzień szarańczy" 

USA od lat 15 godiz. 10, 13, 
16; „Co mi zrobisz, jak mnie 
złapiesz" poi. od lat 15, godz. 
19 

MŁODA GWARDIA - .z przy
mrutenlem oka'• fr. od lat 18 
godz. 10, 12, 17, 19; „Proszę 
słonia" pol. b.o. . godz. 14, 15.30 

MUZA -. „Wierna wna" fr. od 
lat 18, &fldZ. 1s; ,.Sekret Enig
my" cz. I 1 II po!. od lat• l.2, 
god!I:. 19 

l MAJA - „Czterej mu.szklete
rowie" panam. od lat 12, godz. 
1'4; „Trzy dni Kondora" USA 
od lat 18, godz. 15.45, 19 

POKO.J - .,Walka o Rzym" rum. 
b.o„ godz. 14.30; .Czas prze
szły" fr. od lat 15, godz. 19 

ROMA - „Na tropie Sokoła" 
NRD b.o„, godz. 11. 1~.13; „Ko
mlsa.rz w spódnicy" fr. Od lat 
15, godz. 15.30; „Kllm<!Z" poi. 
od lat 15, godz 19 

STOKI - „świat Dzdkleg<> Za
chodu" fr. od lat 15, godrz. 16; 
„l'.lzień wesebny" USA od lat 
15, godz. 19 

OKA -- .. Wódz Indian Tecum
seh" NRD, godz. 13.30; „Szczę
kl li" USA od . lat 15, gocra:. 
111, l~. 19 

POLESIE - „Colargol zdobywcą 
kosmosu" poi. godz. 1.7; „Wy&pa 
skazańców" meksyk. od lat 18, 
godl:. 19 

POPULARNE ,,Wedetta" fr. 
od lat 15, g.odz. Hl; „Drama.t na 
polowaniu" radz. od lat 15, 
godz. 18 

ENERGETYK - nieczynne 
HALKA -- seans zamknięty 

g-odz. 15; „ Test pilota .Plrxa" 
pel. od lat 1'2, godz. 19 

l'IONIER - „Tajemniczy upiór" 
węg. od lat 12, godz. Hi; „ostat
ni raz" USA od lat 15, godz. 19 

REKORD - „Na tropie Sokoła" 
NRD b.o., godi l~; ,,Mi·strz 
kierownicy ucieka" USA od lat 
15, godz. 16, 19 

SWIT -- „Osta~nl skok gangu 
Olsena" duński od lat 1~. godz. 
14; .,Smierć człowieka skorum
powanego" fr. od lat 18, godz. 
15.45, 19 

SOJUSZ - „Zmo.ry" po!. od lat 
18, godz. 16 

'.I'ATRY - Bajka -- „Sroczka 
złodziejka" 'pol. b.o„ godz. 10, 
11, „Charlie Bwwn i jego 
kompania" USA od lat 12 
godz. 17; „Rewo1wer Python 
357" fr. ód lat 15, godz. 12, 
14.30 ; DKF -- gOdz. 19.45 -
seans zamkdti etv 

APTEKI 
ŁODŻ 

Główna 14. Obr. Stalingradu 15. 
Niciarniana 15. Dąbrowskiego 89. 
Olimpijska 7a. Lutomierska 146 

Głowno - Łowicka 28. Konstan
tynów - Sadowa 10, Ozorków -
Armil Czerwonej -17. Pabianice 
- Armil Czerwonej 7 Zgierz 
Dąbrowskiego 10. Aleksandrów 
Kościuszki 6. 

DYŻURY SZPITALI 
POŁOŻNICTWO 

Szpital tm. Kopernika - 110· 
łq:i:nictwo i ginekologia ·z dziel
nicy Górna: Por. ,K" ul. Odrzań
ska. Cieszkowskiego. Przybyszew
skiego, Lokatorska. Rzgowska 
gmina Rzgów oraz ginekologia 
z dzielnicy Polesie: Por .•. K". ul. 
Fornalskiej. 

Instytut Pol.-Gtn. (ul. Curie· 
Skłodowskiej 15) - połe:lnictwo 
i ginekologia s dzielnicy Górna: 
Por. ..K" ul. Felińskiego. I Ta
trzatlska. dzielnica Sródtnleście: 
Por ... K" ul. IO Lutego oraz gi· 
nekologla z dztelnlcy Polesie: 
Por. .K" ul. Ol!mpljska. 

Instytut Poł.·Gln. AM (Sterlln· 
ga 13) - polo:lnlctwo I glnekolo· 
gia z dzielnicy Sródmleścle Po1. 
„K" ul. Kopcińskiego Rewolu· 
cji 1905 r. gm Br6jce oraz rlne· 
kologia z dzielnicy Polesie. Por. 
•. K" al. 1 Mafa. 

Szpital Im. H. Wolf - polo:l
nlctwo I ginekologia z dzielnicy 
Bałuty oraz ginekologia z dzielni
cy Polesie Por. .K" ul. Gdati
ska I Kasprzaka. 

Szpital Im. Jordana - polo:l
nictwo z dzielnicy Widzew I Po
lesie. 

Szpital Im. SkłodowskieJ·Curle 
w Zgierzu - położnictwo - mia
sto I gmina Zgierz Ozorków 
Aleksandrów. miasto Konstanty
nów. gmina Parzeczew I And.res· 
poi. 

Szpital Im, Marchlewsklei:o w 
Zgierzu - ginekologia - miasto 
I gmina Zgierz Ozorków Alek· 
sandrów miasto Konstantynów 
gmina Parzęczew I Andrespol 
oraz z dzielnicy- Widzew 1 z dziel· 
nicy Polesie. Por. ..K" ul. Sreb
rzyńska. 

Szpital Im. Biernackiego w Pa· 
blanicach - polo:!:nictwo I glne· 
kologla - miasto I gmina Pa· 
b!anlce. 

Szpital w Głownie - polot· 
nictwo I ginekologia - miasto 
L gmina Głowno Stryków oraz 
gmina Nowosolna. 

Chirurgia ogólna. - Bałuty 
Szpital Im. Pasteura (Wigury 19): 
Szpital Im. Barlickiego (Kopclń· 
sklego 22) - codziennie dla przy-
chodni" rejonowej nr 7. Szpital 
lm. Skłodowskiej-Curie (Zgierz 
Parzęczewska 35) - dla przy. 
chodni rejonowych nr nr 1 2 3 
5. Szoltal Im. Mar~hlewsklego 
(Zgierz Dubois 171 - Ozorków 
Aleksandrów Parzęczew: G6rna 
- Szpital im. Brudzińskiego (Ko
synierów Gdyńskir.h 61). Polesie 
- Szpital im. Pirog·1wa (Wólczań
ska 195; Sródmleścle - Sz.pital 
im. Biegańskiego <Knia:i:iewicza 
1/5); Widzew - Sir.pi.tal im. So
nenberga (Pieniny 30). 

Chirurgia urazowa - Szpital 1m. 
Sonenberga (Pieniny 30), 

Neurochirurgia - Szpital Im. 
Kope.rnika CPabtank1ca 62) 

Laryngologia - · Szpital im. 
Barlickiego (l{opclńsklego 22) 

Okulistyka - Szpital lm . .Ton
schera (Milionowa 14} 

Chirurgia t laryngologla dzie
cięca - Instytut PediatrU (Spor
na 36/50) 

Chirurgia szczękowo-twarzowa 
- Szpital Im. Barlickiego CKoµ
clflsklego 22). 

Toksykologia - Instytut Medy
cyny Pracy (Teresy 8). 

Wenerologia Przychodnia 
Dermatologiczna (Zakątna 44). 

NOCNA POMOC 
PIELĘGNIARSKA 

dla poszczegOI nych dzielnic 
- czynna codziennie w 11;odz. 

od 20-li 

Lódt-Ba!uty - zabiegi na mie.1· 
scu w Izbie przyję& Szpitala Im. 
H Wolf, zgłoszenia na zabiegi w 
domu chorego: tel '177·'17. 

Lódt-Górna - zabiegi na mte.1-
scu w Izbie przyleć Szpitala Im 
Jonschera Szpitala Im W Bru
dzińskiego; zgłoszenia na zabieg! 
w domu chorego; tel 406-56. 
Łódt-Polesle - J:ableiu na miej

scu w Izbie przyjęć Szpitala Im 
Pirogowa Szpitala Im Maduro· 
wlc:za Zgłoszenia na zablell:l w 
domu chorego: tel. 261-!15. 

Lódt-SrOdmle$cle - zabiegi na 
miejscu w Izbie przy1ec Szpitala 
Im Pa•teura Zgłoszenia na za· 
biegi w domu choreito: tel 864- Il 
,Lódt-Wtdzew - zabiegi na miej

scu w tzblł' orzy1ęć Szpitala Im 
Z Sonenberga 'Zg!ot<Zenla na za
biegi w domu chn•el!„. tel 864-tl 

WO.JEWODZKA STACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

W ŁODZI 

- ul. Sienkiewicza nr 137 tel. 99 

OG0LNOŁ0DZKJ 
PUNKT INFORMACYJNY 

dotyczący pracy placówek 
słutby zdrowia (czynny całą do
bę we wszystkie dni tygodnia) 
- tel. 813-19 

DZIENNIK POPULARNY nr 289 (9465) I 



J Fenomenalna skrzypaczka 
\ . -

Nie tylko efektowna, 18-letnia 
dziewczyna, ale także, ji.k pi
szą o ttlej krytycy, „fenomenalna 
skrzypaczka". - Dylany Jenson. 
Młoda artystka, laure:.1,tka kon· 
kursu Im. P. Czajkowskiego w 
Mo~kwie, zaprezentuje 1ię 8 aty• 
cznia w Te~trze Wielkim. 

Pierwne tourn~ po Europie od
była mając 11 lat. Jako trzyna
stolatka zaczęła studia u Nata1l8. 
Milsteina w Zurichu. Gdy miał.11 
lat 15 w „Allgemeine Zeitung" 
pisano: „Gra Dyla.ny Te<lSOD po· 
siada doskonałość, będąca 'ldzialem 
niewielu jej dorosłych kole~ów 
niezależnie od ich sławy", Sukces 
na konkursie J.m.., P. Ctajko
wskiego pomnożył jej popularność 
posypały s:ę ';1.0We konfrakty na-
grania. M . in. wytwfumia „Melo
dia" po 'i'az pierwszy pvświęciła 

płytę amerykańskie.i 
n~g~ody. Dodajmy, że nigciy dotąd 
me było tak młodej la.urea tki tego 
konkursu. 

w bieżącym ll!!'ZOnie artystka za
prezentuj.!! się w USA, Kanadzie, 
Związku Radzieckim i Polsce. W 
naszym kra.ju dokona naguń pły
towych. Występ w Teatr:re Wiel
kim będzie jedynym bezpośrednim 
kontaktem ~ publicznością i z pe
wnością stanie się jednym ze 
świetniejszych prezentów 
towanyc'il melomanom, przez na
szą. obchodzącą 25-leci e, 
perową. 

Dylany Jenson zagT:i Koncer t 
skrzypcowy D-dur ! V Symforuę 
e-moll Piotra Czajkowskiego. So
lime towarzyszyć będzi3 orkiestra 

Teatru Wielkiego w Łod>:1 pod dy
rekcją Wojciecha Michniewskiego. 

(rs) 

KTO JE POLUBI? 
esLCze jeden pa:rado.ks n114!Zych cza.sów: 
w dobie lo·tów ll:.06micznych, iwałltoW
nego rozwoju nauki i techniiki, ogrom
nego zaiateresowania liierait u,rą popu-

ta.rno-naukowłl i science-fictiiOIIl, która aż do 
przesady gł~i cnwałę ma.tema.tY'.kl, f;.izyki i 
chemii, w polSlkich ~i$!h nł~Qjąco !lPll
da zainterewwarn.ie studiami na tych właśnie 
kier•Urukach. Poq>u.lairne są filologie, prawo, so
cjologia, psychologia, a.rcheolog:a i inne kie
runki hu;mauistycz,n,e i społecz·ne, a na egzami
nach wstępnych na fizykę, ma.tematykę i che
m.!ę - chęinych coraz mn.iej, iwłaszcza na 
_un iwersytetach. 

Tak doszliśmy do wniosku, że małe za~nte
resowanie studiami na k.ien.Lnkach &c isłych wy
nika z: niskiego poziomu matematyki, Hri:yki 
i chemiiii w wielu szkołach, niedostatecz,nej nra
cy nauczyciel•i, by zainteresować U>Czn iów na
uczanymj przedmiotami, mody na mne kierun.:. 
ki .oraz z bra[cu jak•ich!kolwieik prób popu1ary
zacji studiów przez uczelme Je„t, co prawda. 
od dawna 11Jkcj.a „otwal.'tych drzwi", ale ponoć 
n.ie wszędz.ie daj.e ona rezultaty, 1 nie na WSrt,Y
st.kkh wydziałach uni werl>ytetu jest p rowadzo
na z ta.ltą samą si łą i kon.sekwenc j ą, czfilllu 
nie ma się i;pecjalnie, co dziw i ć w przyoadku 
kierunków, na któ r e zgłasza się po 4-5· kan
dydatów na jedno m iejsce. 

J Współpraco łódzk iego teatru 
sceną rumuńską 

'l'o p rawda, że przedmioty śclisl:e na.leżą w 
szkole raczei do mało lubianych. A to . dlate
go, ż e są tru<ln.e, że nau<;zyc '.eJ nłe zawsze po
tJ' afi zai-ntereSowal! nimi uczniów, to imów dla
tego, że po prostu moda ostatnio na co 111.Ilego. 
Przyczyn je.,-t wiele i t;.ru.d·no oyłoby pow .e
~ieć, która z n~ch naj ważniejsza. Faktem jest, 
że talki s.1:a.n rze~y zdecydowmie wpływa na 
milnima1ną p0ipul~ność studiów na w:ridrzd.a.łach 
ma.t.ematyki, fi·ty>ki i chemii. Ot!> na przykład 
w tym roku na Uniwersytecie ł:iódzkiiJn w cz&· 
aie pierwszego naboru kudydató.w na I rok 
wypełniono zaledwie 55 proc. miejsc na tym 
wydllliale. We wrześll!iu ogłoszono ponowny na
bór, który i tak nie wY11ełnił jeszcze limitu, 
przy czym obniżono pozioon eg.zaminó•w wstęp
nych, wystarczyło więe naprawdę niewiiele, aby 
d05tać indeks, 

Myślę jed.uak, że przyczyny zjawiska są bar 
dziej złożone . We.źmy dla przykładu perspekty
wy pracy po 1 uniwel'syteckiej ma.tematyce, 
chemii ezy fizyce. Nie są one ibyt zachęcają
ce, choć potneby gospoda,rki . narodowej na 
spooja,listów w tych dziedzinach są niemałe. 
Przeko111Uje o tym prosty faM, ze w krajach 
najbard!lliej uprzemysłowionych fizycy i mate
matycy stainowią około jednej piątej. kadr z 
wyższym wyks~tałceniem, podczas gdy u nas 
- zaledwie 3 proc. Ale fa.kt ten nie przeko
nuje - widać - wszystkich, gdyż absolwenci 
mają poważne kłopoty ze zna.lezien•iem odpo
wiedniej pracy - zrodnej 1 ich kwalifika
cja.mi i a,mbicjaml, In.na rzecz, że w na.szej 
Ś\111iadomości ciągle jeszcze funkcjonuje prze
konanie, że po Uiniwersyteckiej matemaiyce, fi
zyce i chemiii - praca czelfa tylko .w szkole, 
choć jak , się etkazu,je, doo·tać d.zdś pracę w szko
le jest częstokroć t.rllldniej niż gdz~e indziej. 

W lutym zespół Państwowego 
Teatru Ziemi Łódzkiej rozpoczyna 
próby rumuńskiej sztuk[ „ W kar
nawale" autontw·a Iona L. Cu1t
giale. Reżyserem przed•tawienia 
będzie Alexandru Colpac.:i - arty
sta związany z Państwowym Tea

· trem w Oradei: Gościnna realiza-
cja w Teatrze Ziemi Łódzldej nie 
jest dla A. Colpacci pie1 wszym 
kontaktem z teatrem l dramat\.u:
g<ią polską, jako :i:e reżyserował w 
Rumunii utwory Mrożka - „Emi
grantów" w 1977 r. (z.a spektakl 
ten otrzymał nagrodę państwową) 
oraz „Tango" w 1979 r. Bywał też 
gościem Festiwalu Polskich Sztuk 
Współczesnych we Wrocławiu. A 
oto, co nam powiedział o sztuce 
przygotowywrunej dla łódxkiej sce
ny, dodajmy powiedział. . . J><l pol
sku, gdyż A. Colpacci je.st r.o mat
ce p6ł k·rwi Polakiem. 

-r Io.n Luca Caragiale k> jeden 
s najwybitniejszych pi.sa1·zy ru
nmńskich, tworzący w drugiej po
łowie XIX wieku. Jego twórczość 
jest ostrą, wnikliwą krytyką s·to-

ze 
sunk6w społeczno-politycznych 
tamtych czasów. Dla ·Nyrażenia 
swych przekonań częstokrnc posłu
giwał się w swym pisarstwie sa
tyrą i ironią. „W ka·rnawale" jest 
komedią mówiącą o tym. jak lu
dzie wciągnięci w świat pozorów 
zafascynowani tym, co iest tylko 
pewną zewnętrzną, powizrzchowną 
formą egzystencji zatracają zdol
ność 11utentycz,nego, bogatego w re
fleksję odbioru i oceny rzeczywi
stości, równocześnie .')()zbawiając 
się odporności na niedogodności. 
które ta rzeczywistość llle&ie. Rea~ 
lizując tę sztukę w · Łodi'., chciałA 
bym, aby nie tracąc tego wszyst
kiego co jest w niej b'lłkańskim 
kolorytem i dokumentem czasów, 
w których została napisa:ia nadać 
jej wymowę uniwersalną mówiącą 
o złożortości świata i aoraz ba·rd'liej 
komplikującej się w nim sytuacji 

człowieka, który .prag.nie byC. 
czymś więcej niż: tylko bier·nym 
obserwatorem. 

Realizacja rumuńskiego utworu 
przez A. Colpaeci w Łodzi jest 
wynikiem umowy o Nsi:ółpracy, 
którą zawarły: Państwowy Teair 
'.Oiemi Łódzkiej z Pamtwowym 
Teatrem w Oradei. W tym sezonie 
na obu scenach będą gościnnie re
żyserować artyści z obydwu tea
trów (Tadeusz Pliszkiewicz z,reali
zuje na scenie· w Ora<lei „Iwonę, 
księżniczkę Burgunda" W. Gom-
bTOwicza), natomia5t w sezonie 
1980/81 nastąpi wymhua całych 
spekitakli. Jako ciekawostkę wairto 
dodać, że teatr w Oradei wystawia 
nie tylko przedstawienia w języku 
r1,1muńskim , ale także i w węgier
skim z myślą o ludnosc1 pocho
dzenia węgierskiego żyjąc.ej w tym 
rejonie Rumunii. (jb) 

Ze z.roz.umiałych wz,gl~ÓIW posuo,ięciie to 
uz.nać należy jako problemalt1yczine, bo prze
ci.eż nhltomu nie zależy na k.łeps.k1ch absolwen
tach, jl1Jk:.ko1wiie:k „odsiew" na I roku sięga aż 
połowy studentów. Ale &koro n.ie ma i.lllnej 
dirogi! ..• Tylko, czy rzeczywiściie nie ma? 

19 listopada ustalono na Wydziale Mat.-Fiiz..
Chem. UL progoram przygotowań do akcji ~n
formacyjnej w sz.kołll(!h średil!ich, mającej 
&>PQpuJ.ary:wwać studia na k.ierunkach ści.słycn_, 
Ka.żdy z trzech iinstytutów na wydzia:le ~rowa
dz.ić ją będiz,lie samodzielnie, aczikolwiek wszy
sllki;µi ' przecież pr.zyświeca ten sam cel i ta
ldini samj'llll:i metodami się posługuję. Do 
cbtwdLi obecnej odbyło się juiż kiiłka s.pot.kań w 
szkołach średnich Lodzi i region.u łódzkiego, w 
których to spotkaniach uczesbni~zą na!\lczyciele 
aikademiccy i studene<i o.statn,lch !art. Przygo
towano materiały informacyjne ~na razie dosyć 
skiromne), wydano oopowiedn.i·e dY'Spozycfe, któ
re w sumie sprowadzają s:ę do tego, ie kaiżd~ 
z p.racowników dydakitycZ1I1<>-naukowych musi 
uczootniczyć przy.na.jmwiej w jednym z tai&dch 
spotkań. 

Po.za tym, w zbyt małym s.topni u doceni.a się 
'QI• ' _naszyttn kraju rodzimą u.teratu1rę popularno
naukową, która zachęcająco ·pGkazała.by stan 
więdzy i perspektywy nauk ścisłych. Po pro
stu za mało pisze się i wydaie książek na ten 
te~at. Ale i ternl\l nie moilna się zbytnio dzi
wić, ja•ko że przy obciążeniu pracowników na
u.kowo-dydaikltycznych najrozma;tszymi obo
wiązkam.i, z czym pows2echnie ma.my -0becme 
do czyniE!llia, praw~e lill!:ii nie ma czasu ani 
ochoty pisać ksiąilek o teorii wz.glę.dtności, naj
nowszych odlkor:vciach z d~edz.iiny budowy ato
mu, czy temu podobnych. W sferach nauko
wych poa:ycje popularno-naukowe traktowane 
są też z: pewnym lekceważeniem, · jako coś 
gorszego ·oo specjalistycznych ściśle nauko
wych prac, które mogą zainteresować Je
dynie wąskie grono odb •o !'ców A ·1. vinczasem na 
naszym rynku księgarslcim święci ta:yumfy 
Holma~ von Ditfurth, który n·:e czuje - Jak 
sądzę - iadnego wstydu., że poipełn.ił kiłka 
na.prawdę dobrych książek, mogących 1iczyć na 
u·znani·e nawet zUa:>ełnych laików. 

~~~~~~f)fi~~~~~~~~~:x:>i~:XJi(XW~~~';(~~~~~~~~~~~ 

Okazuje się więc, te · jednak można znaleź6 
inne sp~soby zachęcania mlod~ie:iy do stiidio
wa.nia matema.tyki, fizyki i chemii, ni:i tylko 
dawanie im forów na egzaminach . wstępnych. 
I pcwied.zmy otwa.rde, że należało się do nich 
uciec dużo, dUŻO wcześn•lej, boć przecie nie od 
tego · roku spada nam liczba kandydatów. Nie
stety, pierwsze symptomy tego zjawfaka wy
raźnie zlekceważono (przynajmmej w UŁ) i do
piero, gdy na wydział padła t•l'Wóga, że nie bę
dzie kogo kształcić, uderzano do ... · szkół. No 

gdY'bY taik jeszcze głębiej wniknąć w 
:problem, ·można by owych przyczyn. 
znaleźć z.na.cz nie więcej , Dlaczego jed- '· ry? Może opłacałoby się .to i owo 

kupować u nas i odi>tawiać do 
prywatnych butików z godziwym 
zarobkiem i bez trudz~ma rąk? 
Chcę wierzyć; ż; producentom 

, na.k: · nie zadali sobie tego bru<liu ci, od 
których w znacznej mierie zależy poprawie
nie sytuacji? A jeśli nawet zarlali, dlaczego nic 
z te,go nie WY\ll>i~a? Obyśt.-ny 1m0iwu nie ooJrnęli 
się. zbyt późno! 

PAWEf, TOMASZEWSKI Wędrując . po mieście w poszu- wania sklepów ; w aj encję, ktoś 
k iwanhl tanich lecz gustownych gdzieś zapalił melone św;atło dla 
gwiaulkowych upominków, spot- niebywałej chały! Trzeba je zga, 
kałem znajomego plastyka, który sić co prędzej. Słuchaj - kiedy 
stał przed wystawą pewnego my - plastycy, legitymujący się 
sklepu, - ze łzami w oczach. By dyplomem, robimy jaką~ rzecll do 
uciąć natychmiast wszelkie do- naszego firmowego sklepll to mi
mysły wyjaśnię, że był to sklep mo wszystko specjalna Komisja 
p rywatny, serwujący klientom Rzeczo;z;nawców czuje się w obowią 
1001 drobiazgów, ' a znaJomemu zku, teby najpierw zatwierdzić to 

tych wszystkich bubli i koszmar
ków, które nie tylko służą do 
drenoiwania kioesze;ni frajeir6w, 
ale także KSZTAŁTUJĄ GUSTA 
i UPODOBANIA SPOŁECZNE -
ktoś jednak zatwierdza ich wy
roby. Bardzo chciałbym poznać 
tych „rzeczoz,nawców" i powie
dzieć im co o nich myślę. Ale 
byłem również świadkiem takiej 
sytuacji w jedn~m z ;ir•watnych 
sklepów, k iedy to własdcielka Ea
ma dokonała selekcji w walizce 
producent;l ma kotek i rozkpsznej 
aluminionej biżuterii - i to tylko 

cM.; l~ej póżno niż wcale. 

R-A D·I O W v „K R E Z U S I E" 
Przy sprzątaniu - radl<: W auto- Osobny punkt start.owić będą spot

busie też, j na plaży, i w czasie kania z techniką radiowa, podczas 
dornowegó relaksu - słowem ra- których mówić się będL1e o po
dio z radiem ..• O nim ,amym też wstaiwaniu audycji ale taikże służyć 
wa~·to w końcu wiedzieć coś wię- ' radą w zakupie sprzętu 1 sposobie 
cej. Nie wystarczy wycieczka do użytkowania go. Zbliżeni<! radia 
rozgłośni, ale cykliczne, klubowe słuchaczom jec;t. równiei ok,azją do 
spotkania pomogą w tYm na pe- lepszego poznama adresatow ra-

wym gościom porcję wk-..1zy, oka
zję do dyskusji, zachętę do bliż
szego poznania zarówno ·rormy jak 
i treści radiowego pl'zekazu. 

plastykowi ślozy ciekły na prze
mian ze śmiechu i rozpaczy. 

- Popatrz - powiedział ocie-
rając oczy - przecież mozna nie 
tylko zapłakać, ale i osiwieć z 
przerażenia, kiedy się patrzy na 
tę sWllirę, na ten kicz, na tę 
tandetę ..• 

jej gust zadecydował o wyborze 
spośród dostarczonych szkara-

wno. Juz 7 stycznia w Klu~'e diowych propozycji. 

- Spokojnie, bez paniki - pr6-
bował1lm za.jąć pojednaiwcze stano
wisko - w końcu s:r:mira, kiciz i 
tandeta to dzis·iaj pojęcia wzglę
dne i bardzo dyskusyjne. Jedne
mu podoba się - dajmy na to - co zamierzamy puścić ·mi!;dzy lu
grafika Klo-ndka · czy obraz Mackie- dz.i i za, co chcemy brał- od nich 
wicza, a inny woli o - tę panią, pieniądze. A prows forsy• W tym 
którą nieznany artysta wymodelo- naszym - dobrze znan ·m łodzia
Wał z gipsu i posadził na fontan- ' nom sklepie - znajom'l. kupiła 
nie. abażur za 80 zł. Za podobny, tyl· 

dzieństw właśnie tego, ce później 
biło w oczy z wystawy ... Nie, 
mój drogi - n.ie patrz na mnie 
jak na psa ogrodnika! Js napraw
dę nie chcę wylewać d;,iecka z 
kąpielą, ale akurat to właśnie 
d:iiecię - jak ta oto cudo-ma
skotka - nadaje się wyłąc.znie po 
t.o by stra szyć ludzi. 'v.IóW'!sz, że 
w pań~twowych sklep3<'h też by
waja , .śliczności".„ No to co? Czy 
to jest <xłaśn i e powód ~v nie ro
bić w tej sprawie nic i czekać aż 
Fię wzajemnie konkl!rencJa zeżre 
ku. chwale jelenia na ryk>C>wisku i 
tej panienki z fontanny·-· 

Bankowców „Krez.us" (al. Kośc,1u- Radio jest jeszcze ba.rdz.iej niż 
s'Zki 47 - naprzec;w •:Bal~tonl!') c telewizja członkiem każrtej rodzi
godz. 17.30, . spot.~a~ą. siei. r1, ktorzy ny. Może zbyt często włączamy je 
c.h~ą poznac bltzeJ r~d1,o ~ tymi, bez planu i kookretnego ~elu. słu
?:t~rzy z .och?tą podZ1elą. się do- chając „jak leci" główni!! tego, co 
sw1adczemanu ze swo i c~ pracy. w programie I? Czasem zapomi
Gospodarzem tych spotkall bę~z1e namy, że są jeszcze trzy inne. :i.:e 
r~: Ęrzysz.to.f Turow~k1 z Ło~z- mają określony profil l są skiero-

Wciąż niewiele jest w Ł.octzi pla
cówek o określonym profilu dzia
łania, a już zupełnie mało jest ich 
w śródmieściu. Może wię~ za spra
wą radia zrobi się głośno wokół 
tego, tak dobrze usytu(,wanego 
klubu, a radiu przybędziF. większe 
grono sł\tChaczy, którzy wiedzą 
czego chcą słuchać, gdzrn i kiedy 
znaleźć odpowiednie audycje, a 
także po kim oczek iwać cieka wych 
reportaży i słuchowisk. (i·s) 

k1eJ R?z~tosci Polskieg_o Rad.ta. wane do konkretnego od.biorcy. 
~ak mo~v1 : - sł:ichac;ze Dl)aa l'.11e- Przed wojną „Rodzina -adiowa" - ~_:,. i;t;,:,::'''':''''':':':'''''''''''''"'° 
li. ~kazJę pozn'.l:c naJlt;P~ze. · ~s1,g~ była i;io:nostem między t~-m co w 
męm~ r,ad1ofon11 polsk.It!J i S\Ha- rozgłosm, a tym czego oczekują 
toweJ, .Prz.ede wszy~tk1m będą to słuchacze. Klubowe SJ>Otkania (dwa 
r~portaze i słucho"".1ska . Podczas razy w miesiącu) mają szansę speł

- Ja cię proszę ty mnie nie 
den&'wuj i nie odwracaj kota 
ogonem. Ty dobrze tylko po-

ko mniejszy, w prywatnym skle
pie zażądali od niej 270 złociszów! 
No i co powiesz na takie manew- ZDZISŁAW SZCZEPANIAK p1erwszego spotkama zaprezento- nić tę funkcję 

patrz co się d:cieje. Spójrz ile na- · -------------------------------mnożyło się ostatnio prywatnych p 
1 

• nlcowym. dzte1'1 wte~ uwagt pośwtę-

wany zostanie reportaż P,etera L. T k' 1 6 ·ki d · ł · · · Browna „Dzwony w EuropJe" _ a te. P ac w .. zią a,J,ą JUz w 
pierwsza nagroda na p.ri.x Itaha. Krakowie, ~ublmie, .B •. ał:v~toku. 
Na tle głosu dzwonó-w toczy się tu Z-?baczymy Jak_ ,przyJm1A się ra
opowieść o ich fuil.kcji i udziale di? w „f{rezus.1e · ):>la k~ubu to 
w życiu każdego z nas, a także ~ez szansa. Z"-''!ązame .z. n.m ok~e
wojennych losach i późniejs~y~h s!onego .t:\'.pu. dział~ln?s~1~. ~rzy t~U: 
powrotach do dawnej roli Wsrod cieka weJ : . me tuzmk.?W -.1 • powm 
wielu zabrzmi głos d'!:wonu Zy- n? z~ch1cic do od~ 1edzama pla
gmunta. Przewidziane są także cowk1. nie tylko w, ri:o-rze <f.vskotek 
m. in. spotkania z Krys<yną Me- Z9;rowno R~zęłos~ a J".olsk!ego 

sklep6w i sklepików, ile pań- o on1ca . cono potsko-w?osktm ZWi<lZkOm kut-stwowych przeszło .w ajencję„. turalnylli w epOce renesansu. Poczekaj, 'wiem co chcesz powie-
dz.ieć. Ja nie jestem temu wcale 
przeciwny, bo właśnie w tych 
sklepach dostanę zawsze brakują
cą mi śrubkę, kilo giPS'l., taki czy 
inny klej, zasuwkę, podstawkę i 
mnóstwo innych niezbędny<'h mi 
rzeczy, których do •. C<intr.alu" 
„Uniwersalu" i paru innych sa• 
lonów nie dowieźli. Mnle tylko 
chodzi o to, że tak się jakoś prze
dziwruie złożyło, że wła&nie te 
sl!;lepy uwzięły się, aby w coraz 
większej mierze propagować to 
co brzydkie, nieestetvc:me, kosz
marne... Wlaśnie szmir~, kkz i 
tandetę! 

Rozejrzyj się tylko po. mieście, 
popatrz po wystawach, wejdź do 
środka i dobrze obejrzyj te figur
ki i figuryn·ki, cacuszka z gipsu i 
fałszowane.i laki. Te plastikowe o
wocki i takież sztucZllle kwiatki w doniczkach... Mówi~z. że jeśli 
ludzie to kupują... Otóż właśnie 
dlatego trafia mnie szlag! Niech 
kupuj ą, ale przecież i sztuczne 
kwiaty mogą być ładne, a · to tu.„ 
ś 1 i cz n e prawda? Szczególnie ten 
chłon:>ceyik z siusi111kiem skiręconym 
w spiralę, co pozwala używać gó 
jako szalenie dowcipnegc · korko
ciągu. Bomba - można pęc! A te 
lampy - straszydła .z korzei:A ja
łowca, a te paskudne kufle l wa
zoni k i w esy-floresy .. : Daruj 
chyba sam masz oczy .i widzisz 
co się dzieje. 

Najpierw było teg"° · mało, ale 
wraz z zielonym światłem - l 
słusznie - d.la rzemiosła, . prywat
nej :nicjatywy, tudzież ob~jmo-

l<ulturalne 
Naktadem wydawnictwa „ Patron" 

w Botonit, ukazaia atę kstqżkll wto
sktego naukowca, prof. Stotfiego pt. 
„Odrodzenie w PolSce". W 350-stro-

W salt ftlharmontl w Amsterdamie 
tvręczimo Krystianowi Zimermanowi 
statuetkę, stanowiącą nagrodę pu
bttczności hotenderskiej , przyznaną za 
wydaną tam płytę· z nagraniem 
14 wal.ców Chopina. 

lion (i jej reportaż o eutanazji Radia. w Ł<J?.z1 iak l Wvd71 ~ł ~ul-" , tury 1 Oświaty Urzędu Dz1elmco-„Głos ), z Tadeuszem Szewerą, Je- wego Łódź-Sródmieście ck·kłądają 
rzym Owickim, Jackiem Stworą. wszelkich starań by dar klubo-

m1111nnmmmm111mu11111mnm1mmnnmn1111nmmnm:ąm11mm1111mn1111mmu11nmn11mmmmumu1mm111m111n1nnm11111nmnmmm11mnn11mm111mnrn t:: onstanty MackJewlic~ ob- stawiający mecz bokser-ski. Za sobie domu przy ul. Hożej~ skąd twardy, metalowy przedmiot, , Jakiś przechodzący własnie 5 = chodził niedawno 85-le- obraz ten otrzymał też pam.iąt- wyszedł niezadługo z walizką wyciągnął go, przyjrzał -mu się oficer niemieckł, zobaczywszy = e cie urodzin. w związku kową plakietkę- uczestnictwa w prowiantu, w tym słynnej „rą- uważnie i zdziwiony zapytał: tę scenę, zapytał :l:andarma co 5 e z tym ukazały się w olimpijskim konkursie sztuki w banki" - Co to? Plakietka olimpij- to ma znaczyć: A Kie<:ly otrzy- $ c prnsie okolicznościowa artykuły Berli,p.ie w 1936 r. Nagl~, kiedy znalazł. się JUZ ska? mął wyjaśnienie, marhnął ręką -: o twórczo5ci oraz fragmenty ży- Plakietka ta ma swoją hi-. w bramie, usłyszał złowróżbny Mackie<xicz znal tylk'o kilka· i poszedł dalej. żandarm za~ = 5 ciorysu tego znakomitP.go i po- storię, z której wynika, ze okrzyk: - Halt! Haer.de hoch! słów niemieckich, żatdarm kil- raz jeszcz~ poklepawszy Mac- $ - pularnego malarza. Napisano o warto było jechać na 01.mpiadę Na widok p0sępnego, szero- ka polskich. NiepTędkrJ też ten k iewicza po ramieniu i powtó- : ,..5 ni m sporo. Tak się 1e:!r.ak zło- jesli nawet nie zdobyło się tam kiego w barach żandarma nie- ostatni. zrozumiał, ze iego .ie- rzvwszy Kam rad" dm =-· - żyło, że nikt nie przypomniał złotego medalu. V mieck-iego, Mackiewicz pomy- niec brał udział w ~rlińs.kiej szerował ;ówni:ż. - o a- -: fp.ktu, iż mistrz Konstanty był N ·· t t · · = 5 równiez„. olimpijczyltif.m. Brał n f - „ aJlS o rueJSZe tu było to -= : bowiem udział w olunpiadzie o I 1 c -ze ani Jeden ani drugi nie - !::! =: berlińskiei w r. 1936, ku nie- zajrzał do mojej walizki I po- 3 =· małemu U.kontentowamu arcy- ••a wiem szczerze, ie gdybym na :! C pro:fe.sora boksu - p!!py sztam- olimpiadzie otrzymał doty me- : C ma. dal, nie byłbym pewnie taki .., == Nie znaczy to bynajmnie,, ie Jesienią 1939 r. Mackiewicz, ślał: „PTM<P.adł m6j ~wiant, a olimpiadzie, gdzie zdobył to szczęśliwy Jak wówcns, kiedy $ _ Mackiewicz święcił :.am wtedy po wyjeździe z Łodzi, prze- mme również i ja przepadłem" z,aszczytne wyróżnienie. Kiedy dzięki tej plakietce uniknąłem ..., : triumfy na ringu. Jak bowiem niósł się do Warszawy. Focząt- i ,postawiwszy walizkę na zie- jedlllak pojął o co chodzi aresztowania, a może i dalszych = 
e= wiadomo pędzel to rue hantle. kowo wiodło mu się n~e najle- mi, jak ów oprymowany przez zawołaJ: nieszczęś6„.-oporwiadał mi· po -== !Wprawdzie operowa.nie nim pl.ej, a pra:y tym kiepsko było zb6jc&w ·kupiec z „P~wrotu ta- - Więc . pa.n jest ®mpijczy- latach mistrz Konstanty. Ja 5 przyczynić się może do po- r6w.niei z. rupi:owfaacją. Zduzyło ty" - „drżące do zbójcy wzniót;]: kiem? Kunstmaler?... Wysta- zaś powtórzę to, co 11apisałem -=..., =- wstania arcydzieła 1nalMskie- s i ę jednak, że sprzedał jeden ze dł<>nie". wlał pan w Berlin-ie ot-raz? Ja juz na wstępie, że W"1rto jechać -= go, natomiast ani„ łn"ochę nie swoich obrazów. Za ot'l'zymaną Niemiec, w pos:wltiwaniu u- ró\ll'nież brałem udział w tej na olimpiadę nawet wtedy, je-= wyrabia muskułów. Tak więc gotówkę postano~vił więc zaku- krytej broni, zaczął rewidować olimpiadzie! - tu zacząt wyko- śli nie ma szansy na zdobycie = 5 Mackiewicz nie wystąpił '9.'. rol>i pić coś konkretnego, wiJiogaca· kieszenie swego jeńca. Szukał nywać rękami ruchy i gesty, z ta = : boksera, naitomiast skompon<>- · j ącego domową s]'.)iżarnię. bardzo $krupulatttle, at w pew- których wynikało, że startował m złotego medalu. = = wał dynamicmy obraz przed- Udał się więc do w'.adomego nej chwili, natrafiwszy na jako pływak. M • .JAGOSZEWSKJ $ = . I . = m111omrmmrnnnmmmnmmu1D11DDlmim111lllllJllllllJIIDIDIBlmmDumn1m1111111momuummm 101m11rnDDD11111mDmmuulillllll 
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SZAINSA 

W STARYM ROKUI 
1UTAUZA1UR IPOR'IUWY 

dla sympatyków Totałizatora Sportowego 

w ZAKŁADACH SYLWESTROWYCH 79. 
Na szczęśliwców czekają milionowe wygrane oraz 

dodatkowo: 

15 „FIATÓW 125p"; 
35 „FIATÓW 126p"; 
10 „SYREN". 

Kupony na Zakłady Sylwestrowe, po 20 :zł, moina 
składa~ w kolekturach jeszcze do soboty, 

29 grudnia 1979 r. 
' 

Pamiętaj, że łodzianie grali w 1979 r. najszczę-
śliwiej. Życzymy im tego również w Nowym Roku. 

lODZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACJI 
PRZEMYSŁOWYCH w ŁODZI 

ogłasza zapisy do 

ZASADNICZEJ SZKOŁY BUDOWLANEJ 
DLA PRACUJĄCYCH ŁPIP 

przy Zespole Szkół Budowlanych Nr 3 
w ŁODZI, ul. KILIŃSKIEGO 159/163, tel. 637-30 

• monter instalacji wentylacyjno-klimatyza
cyjnych - wiek 15-17 lat; 

na kierunki: 

• monter izolacji budowlanyc,h wiek 17 lat. 

Nauka trwa 2 lata. 

Rok szkołny rozpoczyna się 4 lutego 1980 r. 

Zgłoszenia przyjmuje. sekretdriat - pokój 106. 
Zamiejscowym zapewniamy internat. 

3558-k 

P ABIANICE - dom J)ifl-

trowy - sprzedam. Wia

domość lódż tel. 51-91-93 
p o te. 

SPRZEDAM ·szklarnie . o- KUPIĘ domek jednoro-
dzinny z wygodami w 
Piotrkowie. Oferty nr 892 
składać redakcja Słowac
kiego 16 - Piotrków. 

• grzewane 700 m kw •. dom. 

Wiadomości. Deotymy 10 

m. 52 po 13. 
3Z866 g 

ZGIERZ dom jednorodzin-
ny piętrowy (stan suro
wy) - sprzedam. 17 Stycz
nia 13 m. 31, tel. 18-21-88 

32667 & p0 19. S305ł g 
SPRZEDAM „Tv kolor 14" 
Wrześnleńska • m. 48. 

MASZYNlt do szycia ~- RE.JENTALNIW odlłlli:>it 
kawlczek 11 dut11 głów- wkład „Poloneza 1100" 
k11 - kuplę. Tel. B2-42-9S (wplata dewlaowa). Odb16r 
po li. 32938 g I kw. 1980. Oferty „111M" 

KOLIIS wiek XVIII 
sprzedam. Tel. 871-97. 

33248 I 

OWCZARKI niemieckie -
szczenięta sprzedam. 
Ksawerów, Zachodnia 18 b. 

Prasa, PlotrkoWlka N. 

„l'IATA 1S8p" nowe10 
lub' „zastawę UOOp", „l'la· 
ta 125" (197'1. 18. 11) 
kuplę. Oferty •• 32920" Pra· 
sa, Piotrkowska 98. 

Woźniak. 32945 g ODSTĄPiii 1/1 wldadu na 
„Syren• 105L" odbiór 

SPRZĘT narciarski., fa- _1_e8_0. _______ 12_9_0_3 I 
brycznle nowy - Kastle 
190 cm. Dachstein nr 7 
Tyrolla - sprzedam. Tel. 
785-20 (l&-18). 

32940' 

MAGNETOFON kasetowY. 
szpulowY. wzmacniacze ste
reo, kolumny - aprze
dam. 12-46-28 

32990 g 

SPRZEDAM piec akumula
cyjny. tel. 730-72 

32901 a 

PRALNIE chemiczną do
brze prosperującą sprze
dam. Lubin k. Legnicy ul. 
l Maja 3. tel. 419-97. 

. 33009 g 

SPRZEDAM tanto ,,)"lata 
125". Tel. ll-ł0-18. 

12921 I 

„FIATA 1Hp" odbiór -
tychmla:.t. zamieni• na 
„Fiata 125p". Zaata~ -
llOOp" - Odbiór natych-
miast. Tel. 779-81 godz. 
11-20. 12889 g 

„FIAT 12&p" nowy, nl• re
jestrowany. zamienię na 
„Zastawi: - 1100" nowa 
lub odbiór. Oferty „33020" 
Prasa, Piotrkowska 98 

„FIAT 126" sprzedam. Od
biór natychm!aat. Thael• 
manna 25 m. u. 

nooa 1 

BONY PKO, okno 2,40 X KAROSERIĘ „Fiata 12ep" 
1,45 - sprzed,am. Oferty sprzedam. 361-81. 
•• 33041" Prasa. Plotrkow- 32941 I 
ska 96. 

• SPRZEDAM „zastawc 160" 
FUTRO ka.rakulowe sprze- do remontu Baluckieao 
dam. Wólczańska 72 - 23. 6/8 m. 34 (poniedziałek. 
________ 33_o_38_g ,środa, piątek) Po 18. 

33014 a 
TEJ,EWIZOR kolorowy 
przenośny ZSRR - sprze- POSZUKU.JIS na inleldąc 
dam. Tel. 51-67-08 PO 15. styczeń 1arat.u. Tel. 
________ 32_9_5o_a 52-58-35. młt & 

TELEWIZOR kolorowY GARil (Rondo Tltowa -
przenośny sprzedam. Kolej Obwodowa) - ku• 
Marysińska 102 C m. 12. plłt. Tel. 460-33. 
--------329_«_g 330łe I 

KOZUCH damski - aprze KAROSERIIS „nata ll&p" 
(1979) po wypadku. formy 
do wtryskarki - sprze
dam. Urbańska. Wólczań• 
ska 119 m. 60 (lS-20). 

dam, tel. 52-57-73 
33080 g . 

KOZUCHY damski. dzie
cięcy nowe sprzedam. 
Tel. 344-61. 

32431 g 

łl3078 g 

SPRZEDAM overlock. o
fe r ty „33214" Prasa. Piotr
kowska 96 

ZBIÓR znaczków sprze- POKO.J umeblowany z 
dam. Wólczańska 224-8. po wygodami wynajmt: stu-
16. 33202 g dentom lub studentkom. 

TAKSOMETR - sprzedam. Tel. 
254

•
52

· 
33168 

g 
788-81 32991 g 

GDA!Q'SK-Przymorze dwa 

OKAZYJNIE sprzedam fu
tro karakułowe czarne -
kołnierz norka , afgańskie 
kozy-beżowe. Tel. 751-54. 

pokoje 45 In. kw. spół· 
dzielcze wysoki parter za• 
mienię na trzy pokoje w 
Lodzi lub okolicy najchęt
niej Teofilów. Listy 80-325 
Gdańsk 31, UPT sl<r. 43. 33278 g 

3585 k 
ELEGANCKIE suknie. 
spódnice bluzki na każ
dą okazji: oraz stroje stu
dniówkowe kupisz - do
pasujesz. Narutowicza 49. 
Krakowiak. 

POSZUKU.JĘ pokoju na 
r ok. płatne z góry. O-
fe r ty „32987" Prasa, Piotr
kowska 96 

3327~ g 

PRO.JEKTOR .,Ruś". cz1:ścl 
do Fiata 127 sprzedam. 
tel. 52-52-49 (wieczorem). 

POSZUKU.JĘ samodzielne
go mieszkania lub pokoju 
na okres 1-3 lat. płatne 
co pól roku z góry. Ofer
ty „32880" Prasa, Piotr
kowska 96 32556 g 

SUPERELEGANCKI strój 
ślubny kupisz. uszyjesz z 
własnego i powierzonego 
materiału 1 wypożyczysz. 
Or!ch-Nowakowska, Za
chodnia 75 

ODDAM w dziertawi: Io· 
kal na rzemiosło TO m kw. 
Oferty .• 32870" Prasa, 
Piotrkowska 96. 

31242 g . ZAMIENIĘ 3 pokoje. kuch• 
nla - nowe budownictwo 
na 4 pokoje. kuchnia 
budownictwo mit:dZYWO· 
jenne, wszystkie wygody 
lub kupli: własnościowe. 
Możliwe i.Dne rozwiązania. 
Tel, 52-84-58 godz. 18-20. 

32891 g 
„PEUGEOT 104" sprzedam. 
Częstochowa tel. 425-16. POSZUKU.JI!; mieszkania 

3591 k na 5 miesli:cy. Oferty 
---------- „33082" Prasa, Piotrkow
„OPEL Olimpia" (1953) - &ka 96. 
stan dobry - sprzedam. ---------
Tel. 875-12. 33181 g MIESZKANIE M-J w Lu-

binie zamienię na Podob
„ VOLKSWAGEN 1300/64" ne lub większe w Lodzi. 
s ilnik oraz karoseria po Oferty kierować: Lubin 
remoncie kapitalnym (li- ul. KU!ńskiego li m. 2. 
piec 1979) - okazyjnie Marian Cholewa lub Ł6dt 
sprzedam. Telefony: 369-87 ul. Lflczycka łO. 
lub 263-61. nool I 

33069 g 
DWA pokoje. kuchnia oraz 

„WARTBURG" - wkład pokój, kuchnia. zamienlłł 
na 1981 notarialnie od- na trzy pokoje, kuchnia. 
stąplę. Oferty .. 32981" Pra- Oferty •. 33004" Pran, 
sa . Piotrkowska 96. Piotrkowska · 96. 
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U KOGO ZGAŚNIE SWIATŁOł . 
Zakład Energety czny Łódt-Miasto Informuje, ta 

w związku z przeprow adzanymi pracalni eksploa
t acyjnym1 nastąpią przerwy w dostaWie energii 
ele k trycznej dla n .w . miejscowości w godzinach 
od 6.30 do 17: 

MIASTO Z.OD:Z 

1. W dniach od :s do 7 •tycznia 1911 r. 
ulice: Obywatels);{a od Cieszkowskiego do Brater

sklej. Rejtana ł. s. a. Pla&ta 48, ł8a, Brater
. ska od n r 32 do 54. 

I. W dniu 8 1 9 stycznia 1980 r. 
ulica: Nawrot nr nr 2, 28. 4. I . 

3, W dniu U I 12 stycznia 1980 r. 
u lice: Rejtana nr nr 10. 14, 21, Ił, ze. 11, Fel

sztyńsklego nr nr 13a, 41, 111, Piast.a od nr 
1 do ł1 oraz t 11, 12 (bloki). 

WO.JEWODZTWO MIE.JSKIE Z.0DZKIS 

t. W dniach od 3 do 5 stycznia 198' r. 
Zg ierz ul. Szczawińska l Zacisze. 

Informacji o przerwach udzielają oru przyjmu
J11 reklamacje odblOrców dotyczące pnerw w do
stawie energii elektrycznej dyspozytorzy w rejo
nach: Łódt-Pólnoc - tel. 334-31. Łódt-Połudn!e -
tel. 881-81, Pabianice - tel. 15-37-10, Zgierz - tel. 
16-34--49. 1812-k 

KOWALI, CIE$LI, STOLARZV, ELEKTRYKOW 
SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMONTEROW, 
MONTEROW SIECI WODOCIĄGOWEJ i 
KANALIZACYJNEJ, TOKARZY, SPAWACZY, 
MAGAZYNIEROW, TECHNłKOW BUDOWLA
NYCH ze SPECJALN,OśCIĄ WODOCIĄGOW 
i KANALIZACJI ora:z ROBOTNIKOW NIEWY
KWALIFIKOWANYCH, DOZORCOW na POt 

ETATU 

zatrudni zaraz 
MIEJSK'E PRZEDSIĘBIORSTWO 

ROBOT WODOCIĄGOWYCH 
I KANALIZACYJNYCH Nr 1 

w ŁODZI, ul. 22 LIPCA 5. 
• Płace wg układu zbiorowego pracy dla budow

nictwa. Pracownicy produkcyjni zatrudnieni Sił 
w systemie akordowym i w akordzie zryczal
towanym z premią. 

• Dla kandydatów zamiejscowych zapewnia się 
zakwaterowanie w hotelu robotniczym. 

• P~dsiębiorstwo umożliwia wszystkim chę-
tnym podfl.oszenie kwalifikacji zawodowych sy
stemem ~ursowym oraz w zasadniC"Zych ł śre
dnich szkołach zawodowych. 

• Pracownikom ubiegającym się o mie8*ain.ie 
spółdzielcze udzielana jest pomoc z Zakładowe
go Funduszu Mieszkaniowego. 

• Zgłoszenia przyjmuje i infor~ji udziela dział 
spraw pracowniczych MPRWiK Nr 1 w Lodzi, 
ul. 22 Lipca 5 (parter, pokój nr 2), tel. 235-18. 

3318-k 

POSZUKU.JĘ M-1 lub M-S. 
Oferty .. 32999" Praea. 
Piotrkowska 96. 

MAŁŻE8°STWO bezdzietne 
poszukuje pokoju w blo
kach. Oferty .. 33079" Pra
sa. Piotrkowska 96. 

CUDZOZIEMCOWI wYnaj• 
mę M-4. Oferty .. 33037" 
Prasa. Piotrkowska 96. 

TRZYPOKO.JOWE kwate
runkowe. wysoki parter • -
zamienię na M-3 i M-3. 
Oferty .. 33033" Prasa. 
Piotrkowska 96. 

LEKARKA poszuku.Je jed
noosobowego nlekrflpują
cego pokoju. Oferty .32946" 
Prasa. Piotrkowska 96. 

POSADZKARSTWO u
kładanie parkietu, cykU-

~?:i~':i1i~ ~~~i!~owpig~~· t':. 
rakoty, glazury oraz la· 
striko. Barska 26 (Zdro• 
wie). Sarnecki. 

33035 g 

DO SIEGO Roku Szanow
nym Klientom życzy „Bar 
Pod Dzikiem" w Smardze
wie, Zaprasza na przyjfl
cia weselne I okollcznoś
clowe. 32994 g 

SAMOTNI! Ciekawe ofer
ty proponuje Biuro Ma
trymonialne „RODZINA" 
- skrytka pocztowa 55. 
11-lłl Szczecin 6. 

2950 k 

POSIADAM .• Dacl• 13-00" • 
przyczepą oczekuję propo
zycjl. Oferty •• 32699" Pra
sa. PiotrkoWllka 93. 

P01!ZUKU.JI$ wspólnika, 
posiadam płac około 800 m 

Stare Rokicie. Oferty 
.,33007" Prasa, Piotrkow• 
ska 96. 

„BIURO Matrymonialne -
•• Anna" poleca usługi 
50-954 Wrocław 1, skryt.: 
ka p0cztow11 2054". 

3521 k 

KUPIĘ M-2 własnościowe. PRZY.JMĘ udziałowca z 
Oferty „33018" Prasa. większą gotówką (bez 

USŁUGI jubilerskie wyko
nuje Pracownia Złotnicza 
Strzelczyka 19, Charchut'. 
W miesiącu styczniu i lu
tym udzielamy od 12 do 
20 proc. znltkl przy prze
robie złota. Drobne na
prawy wykonujemy na 
poczekaniu. Zniżka nie o
bejmuje zleceń przyji:tych 
do przerobu w 1979 roku. 

Piotrkowska 96 współpracy). Oferty „33045'' 
Prasa, Piotrkowska 96. 

MAŁŻElll'STWO poszukuje 
mieszkania. Tel. 864-06 od 
16-20. 33017 

POSZUKU.JĘ niekri:pują-
cego pokoju najchi:tniel 
w okolicach śródmieścia . 
Oferty .. 33015" Prasa. 
Piotrkowska 96. 

PRZY.JMĘ młodego pana 
do wspólnego pokoju (c.o .. 
telefon). Rumuńska 1. 

32992 g 

CUDZOZIEMIEC poszuku• 
je M-3 z telefonem - Blo
ki. (Sródmleście, Górna. 
Dabrowa). Oferty .. 32939" 
Prasa. Piotrkowska 96. 

NIEMIECKI, 325-30. Stru
ga 32, Minkner. 

2990ł I 

ANGIELSKI, Malachow-
•klego 61 mgr Socha. 

32248 ' 

POMOC do dziecka po
trzebna Wandursklego I 
m. S8 bi. 125 (od 15-18). 

33064 a 
TBCHNllt mechanik poa1a
da.tłlcy prawo jazdy 1 
zdolnoilcl do W)'Tobu •• 1001" 
drobiazgów przyjmie 
prac1t w sektorze prywat
nym. Oferty .,33038" Pra
sa. Piotrkowska 98. 

SZYCIE konfekcji - •e
rle przyjmę do domu. Tel. 
221-88. 32906 g 

PRZY.JMI!; szycie kurtek. 
spodni. tel. 322-40. 

33051 g 

BUFETOWE - sprzedaw
czynie na pól etatu (wie
czorem) znajdą zatrudnie
nie w placówce teatralnej 
(motliwość przyuczenia). 
tel. 212-43. 

327'1 ł! 

. KRESLENIB przyjmę. 
Zgierz. Słowacklel!o 4 m. 9. 
Goreckl. 31074 g 

MATEMATYKA ucz-
niom. studentom. S1-7ł-10 
mgr PluSkowskl. 

31S'l'r g 

ZBIGNIEW Bugajski Za· 
kład Betoniarski - pole
ca krłtgl studzienne, szam-
ba. dostarcza własnym 
tranfportem. Zgłoszenia 
Zgierz - Rudunkl, Odzle
:towa 1T 33058 g 

ZAKŁAD betoniarski w 
Łodzi ul. Przybyszewskie
go 254 przyjmuje zlecenia 
na nagrobki na rok 1980. 
Po godz. 18 ul. Malczew
skiego 30 m. li. telefon 
53-39-H. Pletrynlk. 

ANTENY Tv I UKF Insta
luję . Tel. 717-łl od 13. 
Ła baea, 1294'1 1 

.JAN Petrykowski Sło
wiańska 32 przeprasza ob. 
Teresi: Szmolkt: Słowiań
ska 32 za obelgi skiero
wane Pod Jej adresem. 

33072 g 

ZAGUBIONO portfel z 
dokumentami osobistymi. 
Uczciwego znalazcę proszi: 
o zwrot. Nowotki 25--60. 

32869 g 

ZAGINĄŁ czarny podpa
lany jamnik prosimy od
prowadzić - nagroda. tel. 
51-24-84. 32815 g 

TELEWIZORY naprawiam. 
830-92 Bednarek. 

31111 I 

31158 I 

NAJSTARSZE w Police 
Biuro Matrymonialne -
•. Malienstwo" 61-70'7 Poz· 
nan. Libelta 29 - kojarzy 
szczt:śllwe małżeństwa. In
formacje znaczkami pocz
towym! 20 zt. 

3462 k 

„SPOŁEM" WSS w Lodzi 
O/Sródmleście uniewa:tnia 
zagubioną pieczątki: o tre
ści: •• Społem" wss Od· 
dział Sródmleścle Nr skle
pu 1326 ul. Tramwajowa 
13 - plecz11tka o małym 
formacie . 

359S k 

PLISOWANIE apaszek, IO• 
RENOMOWANE Biuro Ma· lejek - Przyby~zewskiego 
trymonlalne •• Venus" Ko- 98. Clcheekl. 
szalln, Czarnieckiego i. 30t111 I( 
pomoże Ci w znalezieniu 
:tyciowego partnera. Infor• SŁAWOMIR DUKIEWICZ 
mac1e otrzymasz nie- zgubił legitymaoj~ stu
zwłocznle po wysłaniu do dencką nr 49649 wy-daną 
nas llstu. 441 p przez PŁ. 32976 g 
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tOMżY~SKA 

ORKIESTRA KAMERALNA 
w tOMżY 

Priecłsiębiorstwo Państwowe 

ZATRUDN 

WYKWALIFIKOWANYCH 

MUZYKÓW 

różnych specjalności. 

Zapewn·iomy możl.iwość otrzy-

mania mieszkania spółdzielcze

go lub służbowego. 

l 
I 

: Zgłoszenia pisemne prosimy i 
: kierować pod adresem: i = t : 

... lomiyńska Orkiestra Kameralna, S 

§ ul. Świerczewskiego 36, i 
~ 18-400 tOMżA. I = . 1468-k 
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OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ 
Rada Naukowa l dyrektor Instytutu Wł6klennletwa· 

zawiadamiają, te w dniu 10 stycznia 1980 roku o 11odz 
11 w sali konferenćyjnej Instytutu Włókiennictwa w 
Łodzi. przy ul. Gdańskiej 81/93 (IV piętro) odbędzie 
się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr tnt. Mi
rosławy Stasiak na temat: „Mechaniczne właściwości 
laminatów z aluminizowanych tkanin szklanych w 
funkcji watnlejszych parametr6w tch budowy". 

Promotor: doc. dr hab. bit. Wojciech Szmelter. 
Praca t. recenzja do wgl4du ._. BibUotece Instytutu 

Wł6k1eruuctw• 3Slł-k 

DZIENNIK POPULARNY ar Zl9 (9481) f 



John Travolta 
pod obstrzał~.„ 

Nile ohocbl „ „obńn&ł bJ'• 
tyki", której popularny 
USA aktor 1 pi1111enika.n loha 
Tra volta raczej' Ilię Dli• bał. 
Artywta grający właśnie w ~fil• 
mle gan&'stenkim ,,Mie,jskl 
kowboj" o ma,ło Die padł ofi&• 
r1t autentycznych . gan.gllter6w„. 
Reżyser tilmu, pragnąc jdt 
najbardziej urealnló miejsee 
a.koji, za.rządził zdjęcia plenero
we w odległej od cenłrum 
d1Zieln.tcy LOll Angel111, opano
wanej przez świiat pn:Młępczy 
Nie podobało się to tym samo
wolnym „got1podarzom" l na• 
gle pojawiło 'Ilię kMku prawdT.1· 
wych „miejskich kowbojów", 
którzy otw1trzyli orleń 1 plllto
letów, do za-marłej z przerate
nła ekipv filmowej. Na szczęł• 
cle ani Travolcie &nł Innym 
filmowcom nic się n.ie stalO. 
Jednak aktor 1ta1111wczo załą,• 
dał kontynuDWania dalnyoh 
zdjęó w bardziej bezpiecznym 
1amkniętym pomieszczenłn, 

W ost>aJ!infoh la.t·ach ?'07lpocrtęto za 
))OlllOCl 1a.telitów i 11.molotów 
śledrLenie ruchów rćrr' lodowych na 
wod-aeb aintaT1ktycznych. ObsttWIU
je sie i:lięstotliwość wy1>tępowainia 
16r lodowych oraz azlaiki ich wę
dlrówek. Bad11Jn.ia te prowadtLone 
S4 w zwii,ąrzku .z r>ro.lektem wyiko
rzysitainia gćrr' lodowych do n.a-

Wyelim'i.nowali Szwajcarów 

Jaipoi\sk.i~ zegarld w coru Wlię~ 
ksz~h Llośoia.1eh ,,Q\a~ewaiją" rY!lllki 
św&atowe, skUJteoz,nie komilmrują.c 
I eutr0pejsiłcimi prod<uceaitami, zwła
amcrLA S?;w.ajciirami. W rO!ku 1970 
J all>Qnia 'WY'Sł-ała na eikSa;>Ort 14 
mlin aa:tutc zegllll';ków, w 1978 - }ut 
pra!Wlie 31 mlilfomów, OiSl'iąga.jąc 

W!Jllłyiwy d-ewmowe "14M? ad~ ltia.lm 
ml.liLał'dÓW do.181l'ów w willi l'OC!Z-

21~. • 

wodmń.ełi l)tlStY'Jllllyd1 rejonów !>O· 
łudin.iowej Aus~ail.i.i. ~ewJduje 
Silę wyłalJ)ywa.nie rar lodowyich, 
~clóre zo~ainą :imiH>ione przl!i'L prą
dy w kiieirUJllJku Australi•i - nastę
pnie holowamie ich do k.i1k.u wy
brSJnyich zaitO!k i prrepOlnląlOfWYWa
nie słodiklie.i wody po s,toipienfu. 
lodowc6!w w głąb lądu. 

Rekord 
Z kolllll.IJildikaici·i lot<n~czej 9kora;y

stalo w ub. rolm na caJ:y.m świe
cie 587 milionów osób, w bieżącym 
rok.u liczba ws.iadają.cych do sa
molotów pasażerskdch przekroczy 
rekOll'dowe 600 milionów. D1a po
równani a: '!Ił roku 1971) sta,tY\S-tYkii 
ICAO notowały tylko 311 mln p a
sa7..erów komuni·k.acji lotnfozei, w 
1960 - 108 m.i~ion&w, w 1950 -
31 milJJionów. W cią,2'U ósta!fmJ.ch 
drz!i!Sięcilu lia.t przeszło dlwiuk.rolmó.e 
zwiiększył Slię tonaż Ww&T6w J)t'~
WIOIŻO!nych s.amolot·am:i, osiągając 
w ulb. rdkJu 8,4 mńll[0>na· ton. 

ftOGa.&111 

Ul W'Jad, .„ „cst.r7 .,,., rolN". 
10,00 W!:ad, 10.0I „czter7 porr :ro
ku". 111.tO T.11 radio kierowców. l!UI 
Komtmdkat Instytutu Ł11ezn-Otc1. 1S.OS 
z kra-Ju 1 aa 'wl•·k. 1*.11 Moa;11<!ka 
polskich m.elodl!l.. llł.411 Rolniczy kwa• 
d·rto!l3. 13.00 Komunikat energetycz
ny. 13.111 Munem prcZa Polskę. 13.iG 
Muzyka Kuberta Lawse. 1'.40 Kącik 
meloma.na - śpiewa Tere&a May-CJ:y
żowska. 14.00 studio „Gama". 14.20 
studio Relak1. J.4.25 Stud\Jo „Gama". 
15.00 Wiad. 15.05 Koresp<>ndencja z 
zagr.a.n icy. 15.10 studio ,Gama". 15.55 
,Człowiek l środowisko. 16.00 Tu Je
dyn~. l!l.25 Nie tylko dla k lernwców. 
18.3'3 Kon-0ert życzet't. 19.00 Dziennik 
wieczorny. 19.16 Gwiazdy naszych 
estrad. 19.40 Solo i w kapell. za.oo 
Wlad. 20.05 Reportat na zamówienie. 
20.20 ZnałloZ-ll ten gloa! 2.1.00 Wiad. 
21.05 Kr-0n!lka Sport<>wa 7.1 .15 Komu
n lkat Toto. Zl.111 Prrieboje z Inter
studia . 22.00 Z kraju I r.e !lwia.ta. 
22.20 Tu rad io k1~rowc;ów. 11.Z! Po
znań na muzyc:zmej antenie. 23.00 
Wita Was Polska. 

PROGRAM ll 

8.30 Wiad. 8.35 Dialogi l zbll!e.nia . 
9.30 P roblemy kultury 'fizycznej. 9.40 
TU Radio Moskwa. 10 oo Krnnlka 
kulturalna. 10.15 „Brunatny jastrząb" 
- opow. 10.30 Zespół Ch. Barbera. 
t0.40 Nie ma marginesu 11.00 Wiel
cy a.rtyścl pol,scy przeszłości - L. 
Godowski. l!l.30 Wlad. 11.3.ll Radiowa 
Poradnia Rodz~nna. 11.łO Muzyka 

Incydent .ten 1n6w swr6ołł •· 
wagę ~er:vkad9JdeJ apolecz„ 
nośol na problem przestępczoł
oł w kraju, W USA bowiem 
oo dwie 1 p6ł minuty dokÓny• 
wany Jett zbrojny napad, a eo 
czterd~ieśd minut morderstwo. 
.Jaik wynika 1 badali opinll 
111ołem:neJ - 85 proe. Iu4no6cl 
opCJ1wiada 91CI za ograniczenłem 

rozprzestrzeniania brcmt, ponł•· 
waź ogólnodostępna JeJ apn:e• 
dał n!iewątpliwie jest Jedn• 1 
głównych przyczyn w~u 
przestępczości. Według rasety 
„Washi'ngton Post" - łylko w 
roku ub. w „prywatnych ane• 
nalach" znajdowało · llę tit mia 
sztuk r6:inego rodzaju broni. 
W roku bte:t; liczba. ła macs• 
nłe WU"OSła. 

d 
sp<>d strzechy. 12.05 Od miniatury do Nowa gwiaz o „Cassino de uwertury. 12.2S N<>we nagrania ra-

p , u d d . I , di<>we pia.n\stkl A. Wesołowskiej-N1ew1elu jeft pl.sarzy w Stan.ach t>rzeanalizowania tr6deł 1 konse- QflS WU ZleSłO etOIQ Firley, 12.55 300 sekund dla gttary. 
Zjednoczonych, którzy wywoływaliby kwencji kryzysu amerykańskiego w • k k El M 13.00 Ludzie ze społecznym manda-
tyle emocji 1 kontrowersji co Kurt naszym stuleciu, Odwołując &ię do ptOSen Or a - Sa Onet, tern. 13.10 .Duety oper<>we. 13.30 Wiad. 
Vonnegut. Ten zbUtająey slę już do tradycji amerykańskiego realizmu 13.36 ze wsi I 0 wsi - Rodzina na 
siedemdziesiątki satyryk. myśliciel i Vonnegut przedstawia dzleje Arne- wsi. 13.51 utwory f<>rtepianowe kom-
proza~. ciągle 1>0zOstaw1a lwYCh ryki XX w. na przykładzie karle- pozytorów p1>lsktch. H.10 Więcej, le-
krytyk6w w niepewności: jedni gło- ry głównego bohatera. Waltera Star- Program Galileusz piej, nowocześniej. 14.25 Kompozy-
sz11. te Jest Voltairem naszych cza- bucka, skądinąd człowieka m.yślące- torzy dyrygują . swoimi utworami. 
16w, inni, te.„ 'SWYkłym narlata- IO - I podobnie jak Vonnegut · 15.20 Popołudnie dziewcząt t cbłop-
nem. „kolekcjonera lronll". kslątka przy- UCIZ'.eDI! amery'ltańscy przygot<>- ców. 16.00 Piosenki Jarosława Kukul-

Podobnia · .lak POPrzednle. tak PC>mina nam .o najwstydliwszych e· wują GprllCOIWain.ie s.pecjaJnego skiego1 16.10 Muzyka polska xx w. 
najnoW11za powldc! pisarza „J'all- plzodąch amerykańskiej hlstoril o- progiramu C> n·arz;wie „GaJ!ileusz". - I Symf<>ni.a K. Meye~. 16.40 Kon-
bird'' (Uwięziony ptak) oceniona zo- hecnego stulecia: Sacco i Vanzetti, Za.miierzają Olll.i WY'Silać sondę kos- cert barokowy - tragment książki. 
stała pnez wielblclell jako ,arcy- McCartyzm. alera Watergate„. mdcziną w kieruinJ:tu JowliJStza. kit6- 17.00 Twarze jft11U. 17.20 „Po prostu 
dzieło". a przez niektórych kryty- ra J>C> zbli.żenruu się do tej plamety Kuba" - fragment notatnika z pa-
ków Jako kolejna „szmira". epatu- Walter Jest jednocześnie sumie- stanie s.ię jej satelitą. Wystr:tel.e- dróży J. Zakrzewskleg-0 17.40 Naj-
jąca czytelnika Ironią t quasi filo- niem 1 pamięcią Ameryki, Vonne- n ie ondy z pla.now 1982 piękniejszy zawód - rep. 18.00 St<>-
zotlą. Cokolwiek jednak nie pisali- gut ~zęsto posługuje się nim, bY · k •5 aś 1~ d J:arno. nat , łeczne aktualności. la 25 Plebiscyt 

Jubileusz Sinatry by krytycy czytelnicy mają swo.1e np. przytaczać dowcipy na temat ~~ - ~ 42 .0 OW'1!SZa tl'Wac Stud\a „Gama". 18.30 Echa dnia. 
własne zdanie 1 ksiątkl Vonneguta chronicznego braku pamięci swoich ie 0 · nuesięcy · Sztuczmy 18.40 Mistrzowie swojego warsztatu. 
cieszą się od lat wielką poczvtno- rodaków, Ale Walter jest tak:!:e bier- satelita JO'Wis·za umożliw[ bada.nde Hl.OO Kompozyt<>r·zY wykonawcami 

F;rarnk Siinaka., akitoa.' l plosen ~clą nie tylko w stanach Zjedno- nym uczestnikiem kolejnych wyda- atmo.sd'ery tej pia.nety m.im.. J.ei swoich utworów - Bela Bartok. !9.40 
· • ezonych. Znane 111 one również w rzeń, które Vonnegut pariodiuje na skbiQ.•.i chem~cznego, ciśndenia, g~ Dźwięk<>WY Plakat Reklamowy. 

, kllll'z a.mea-ykańs:ki obch<>d'Zlił jubi- Polsce. kartach 1>0wieści, kreując •ytuacje tości. zjaiwhsk elekitryc7lnych. Urno- 19.50 Katalog wydawnlc;<y. 19.55 PKO 
leusrz 40-leda pracy a~tOll'sklej. W W ,,'tTwtęzlonym ptaku" Vonne- z pogranicza absurdu, o ostrej wy- illiwi też obserwacje J)O<S1.iCzegól- Twój bank, Twój doraaca. 20.00 Stu,. 
Laa Vegas odbył d• z t•J oka'.zJ'i sut ~odejmuje ambitne zadania mowie satyrycznej, nych ksdeżyc&w Jowd~za. dio Relaks. 20.20 Musi.ca polonica n-o-

... 
1 
va - aud. :bl.~1 W. A Moz'art -

koncert, Podczas którego Si,n.a,tu ,!!IDm1D101nmnnmonn1n1nn11111n111m11nu11111ąn111n1u111111m1111111n11111111m11111111n11111u11ną_ · Es-du.r. i1 30 Wi.ad 21 40 Pa-
Pl"ZY'PQD1!Ildał zeibranej pu-bticmaści mięci Ewy Bandrowllltiej-TUr-
swoje da'Wllle I nowe przeboje. _ : :!'ft3~ją.12·~.3~si~~!rS::ór~r~;szt~:: 
Wśród j i!Jn' h - : BOC7lkowskiego. =.40 . Sprawy mło-spec a ie Zll/P1'0ISZOnye go- - W LOnduni. ukazaia rię nowa kriqtka, płórci Ro- w• fakty dotyczące epopeł Scott-Amundaen. Roz- ::: dych twórców" - aud 23.10 „Canto-
ści na sa.Jd znajdowali l!!e 1>N:yj.a- : landa Huntfo-rdit, w które; kwesttonuje on zastugt l.e· poczęła stę ona w ehwitt kiedy Robert Scott pod- :: res Mitn1>res Wrati.,lav\enses" p<>d 
me<le 64-let>niego aktora _ Clll!'y : gendarnego ·bad4cza antarktycznego Wiei.kie; Br11ta- ;ląl rywalizację z norweskim polarniktem Am und- = dyr . E. · Kajda sza. 2.1 30 Wiad. 23.35 

: nlł - RobeTta Falcona Scotta, Roland Huntford za- .senem, której cetem by!o - /eto pierwszy do- :: Co słychać w świecie. 21.41} Muzyka 
Graint Ge.n~e Kelly, ·Orson Wel.,. ;: rzuca, te Robert Scott byt ztym i niekompetentnym trze· do Bieguna Południowego. Tej morderczej ry- : na dobranoc. · · 
les, Robert Mitchum l Gregory - polarnikiem, co to efekcie dOprowadz!Ło do jego waltzacjl towarzyszyio OQTOmne zainteresowanie bry- = :! śm!etci, 1i' t4kte czterech ;lego .kolegów. tyjsktej optnlt pubitcznej, która śledzUa jej prze- : PROGRAM Ili Peck. Cały „sh<JIW" został nagra.. - Jak to zwykle bytva kiedy podejmuje .tę próby bieg w donteslentach prasowych. Dla WtelkleJ Bry- : 
ny na magnetowidy i w orzyg;z- : rewidOwailta zastug wybttnyc~ uczonych i badaczy, tanit ryWa!izacja między obu badaczami polarnymi: 10.30 Ekspresem przez św!at. 10.35 

: cala sprawa nabrała z mte,jaca charakteru skanda- byla równle:t sprawn -estftową, bow'~- Rob~rt : Kiermasz płyt wytwórni świat. 11.00 łym roku zosta.nie nadan:v . Pl'~ - 1 S' Pet~ s tt „ J ted d ' '"' le ' "' „. •~„. ~ - u. .r ~r co -.y ~y B em z,e„,ęcto tn. syn Scott byl oficerem brytyjsTdej marynarki wojennej. : „Kariera .Nikodema Dyzmy" - odc. 
ameryikańsik4 telew:iz.ję. F:rmk : brytyjsktego polarnika o4totadczyt, te kslqtlca „Scott Jak wiadomo wy§ctg wygrat Amundsen, który do- : pow. 11.30 Boogie woogie na forte
Sinaitra '.!:illlka lat temu :ra n()WO : ł Amundaen" w aposób „podty spotwarza pamięć je- tart 35 dni przed S80ttem do Bieguna Potudntowego, : pl.an 1 orkiestrę. u.oo Ekspresem 

: flO ojca". Sprawę kotnpttkuje dodatkowo fakt, tt' a do1:tadnle - 14 grudniu l&ll r. Rabert Scott i jego : prza świat. 1'2.05 W tona(:jl Trójki. 
llOIWll'6cił na lilisity l>roZebojó-w, zgod- : Rol4nd Huntfor4 ptazqe kst.qłkę o dztaiatnoścł ba· czterooaobowci ekipa zgtnęta 114 początku l91J r. w = ił.OO Powtórka a rozrywkL 13.~t} 
n.ie z zam,iłOIWa'n~em AmerY'ka.nów : d.awezeJ RobeTt<ł Scotta, korzyatai z arehtwów rodzi- burzy inle:tne;. : „Autobiografia AUcJ1 T0oklas" - 1 

: ny Scottów, nie konauttu;ąe Btę jedrnik z ntml, anł - <>de.· pow G. Stein. tł.OO Mu'ZYka z 
do ~tylu ,,.sweet", którego był ied· : eo do epoaobów, ant kierunku tnterpretcic;ł, jaki W Wtelklej Brytcinlt totadomold 0 lmlereł Robert4 ;: weneckich manuskryptów. 14.00 Eks-
nym z na,jwybitndejnycll J)t'zed- : zamlerzai nadać faktom. W ceł eytucicjl, brytyjaktm Scotta t jego ektpy przyjęto z gtębC>klm amutktem. :: presem przez śwl.at. 15 05 Pod daclla
stawddeli. Krytycy s.twier<lują, te : zwycza1em, 'JITaWa znajdzJe Się najprawdopodobniej Ogtoazono Ich bohateramt narodowymt. Obecnie Ro- : ml Paryża, 15.40 „Suita.ni EWingu" 

: w aqdzle, który rozstrzygnie kto ma rację t kto land Huntfof'd twierdzi, :te Scott nie przygotował stę - - gra l śpiewą ~spół Dire Straitd 
obeoode gros Sim:atry stał ste Jesz- = jest wtnlen. odpowiednio do wyprawy, był źle wyekwipowany' t ;: 15.50 Reportat pt. „Nielubiana". 16.20 
cze głębsa:y I n.ie nie st.Tacił z.e - PrzypOmnljmy jednak 10 związku 11 tym podstawo- mlat ntewystarczcijąey zapas tywnolcl. : Muzykobra.nie. 18.45 Nasz rok 79. 
ewego c.ie1płego tembre'u. i111111111111111n1111111n11111111111111111111111111111m11111111111111111n11u1n111111111111111l1n111111111111111111111111i ~u~yc';,~ir::S~a P~~F. ś'ri~4~ w!~·i~ ............. „ ...... „„„„„„„„„„„„„~„„ ... „„„ ... „„ ...... „„ ... „„„„ ... 

Niemcy, powiedział, uwa:taj4, te dal&ze prowadzenie walki nie 
ma sensu_, Brytyjczycy są okrą:i:eni i nie mogą liczyć na po
moc. Nie mają innego wyboru, jak zgin4ć lub poddać się. 
Z odpowiedzi Halliwella na zadawane mu pytania, Frost .dC>
wiedzłał się, ze „nieprzyjaciel wydaje się być w najwy:i:szym 
stopniu zniechęcony własnymi stratami". Serce mu rosło, gdy 
słuchał tego. I Frost pomyślał, jak pamięta, te „jeśli tylko 
nadejdzie amunicja, to wkr6tce b~iemy mieli SS..~an6w 
w kieszeni", Jeśli chodzi o propoz7cj11 rozmów, odpowiedi 
Frosta była dosadna: „Powiedz im, niech ldą do diabła" 
powiedział. · 

Halliwell w pełni alt 1 tym sgodzlł Jako jeniec \Vojenny 
miał wrócić, ale nie uśmiechała mu slfl perspektywa dokład
nego powtórzenia słów pułkownika. Powiedział Frostowi, że 
powrót przez Unie wojsk może się okazać trudny. 

- Decyzja należy do ciebie - odJ)owiedzia1 Frost. 
Halliwell podjął jut decyzję. 
- To tak, jak z panem, pułkowniku - odpowiedział. - Zo

staję. Szkopy wcześniej, ezy p6iniej i tak dostaną odpowied.z. 
Na drugiej stronie wiaduktu kapitan Eric Mackay właśnie 

otrzymał podobne zaproszenie, ale opacznie ja. zrozumiał„ „Wyj
rzałem i zobaczyłem fryca, stojącego z niezbyt białą chustec:i:
ką przywiązaną do karabinu. Wykrzyknął: „Poddać się!". 
Z 'punktu założyłem, ie che' się poddać, ale może mieli na 
myśli nas". Mackay, którego mały oddział trzymał się w szko
le teraz już niemal całkowicie zburzonej, . wciąż myśląc, .że 
Niemiec proponuje poddanie się, uznał ten cały pomysł za nie
praktyczny. „Mieliśmy tylko dwa pokoje - mówi - Byłoby 
nam t>rochę ciasno z tełicami''. 1 
. Wymachując rękami przed Niemcem, Mackay krzyczał: 
- Wynoś się stąd do diabła. Nie bierzemy jeńc6w. 
Sanitariusz Pinky White przyłączył się do Mackaya, wy-

krzykując z okna: 
- Raus! Zjeżdżaj! 
Wśród pohukiwaA gwizdów, łnni spadocbronlarzę zaczęli 

wykrzykiwać: 

-1111-

- Spieprzaj! Wracaj 1 bij się do końca, ty bękarcie. 

~iemiec, jak Ilię zdawało, połapał się, o co chod:rl . .Tak wspo
mina Mackay, obrócił się na pięcie i odszedl szybko do swego 
budynku, ,~wciąi wymachując brudną ełiustką". 

\V osnutych mglą bazach niedaleko Grantham w Anglid pol
ska 1 brygada spadochronowa czekała na odlot. Godzinę „zero" 
jej zrzutu zaplanowano na 10.00, ale pogoda spowodowała 
pięciogodzinne opóźnienie. Brygada miała teraz przylecieć 
o 15.00. Generał ) Stanisław Sosabowski, nieznośnie niezależny, 
zap11:lczyw~ .dow~dca, trzymał swoich spadochroniarzy w tym 
~zasie oeze1t1wama na odlot przy samolotach. W Anglii, uwa
zał 52-letni Sosabowski, każdego ranka jest mglisto. Jeżeli po
g_e>?a poprawi się wcześniej, niż to przewidywano, mogą się 
tez zm{enić rozkazy. Sosabowski chciał być gotów do odlotu 
w każdej chwili. Czuł, . że teraz każda godzina ma znaczenie. 
Sosabowski przypuszczał, że Urquhart znalazł się w opałach. 

CmJł to ~styl11ktowin4e, bo nic nie poflwJel'dzało jego przy
puszczenia. Koncepcja „Market-Garden" nie podobała mu się 
od początku. Uważał, te st.refy ·zrzutu znajdują się zbyt dale
ko od most~. a więc odpadał moment zaskoczeni-a., Co więcej, 
okazało się, . te nikt w Anglii nie wie, jaka jest 1ytuacja 
w Arnhem. W kwaterze głównej dowiedział 1111, te nie ma 
łąC~oścl s bryty}sac. 1 d'Y'Wlie,14 powdetiram.o-desaintową. za,aau
mcwało go to. Wiadomo było tylko, że Północny koniec mostu 
w Arnhem był w rękach brytyjskich. Plan nie uległ zmianie, 
a więc Polacy, skacząc- na południe, niedaleko wsl Elden, mieli 
zdobyć drugi koniec mostu. 

· Generała niepokoił ten brak wiadomości. Nie miał najmniej
szej pewności, że żołnierze Urquharta są jeszcze na moście. 
Odniósł wrażenie, że oficerowie łącznikowi z kwatery Brow
ninga n.a tyłacll, skąd jedyinde mógł mieć wiado~i nli'C niie 
wiedzą, co się taan fa!.ttycrmie dzdeje. Poanyś1:ał, że t.Neba J>Otiech-ać 
do kiwaitett-y głównej a.li~ll!Mlciej 1 aa-mi.i powietraino-<Lesaintowej 
w Ascot i . osobiście porozmawiać z jej dowódcą, genera 
Lewisem Breretonem. Ale droga służbowa dyktowała co inne·
go. Jego brygada podlegała generałowi Browningowi i Sosa
bowski nie chciał omijać drogi służbowej. Jakiekolwiek zmia
ny plalll>U powd.nm.y przyjść tyllko od Browm'LIJJga, Żadnych zmJia.n. 
nie było. Niemniej S1>sabowski czul, że nie wszystko przebie
ga tak, jak należy. Skoro Brytyjczycy trzymali tylko północny · 
koniec mostu, oznacza to, . te nieprzyjaciel jest silny na po
łudniu i być może Polakom przyjdzie walczy~ po ·prostu 
o swoje życie. Srodk.i t.ransportu i artyleria Sosabowskiegt> 
miały odlecieć w 46 szyb1>wcach z baz na połud!liu Anglii -
Down Ampney i Torrant Rushton. Czas odlotu - godzina 12.00 
- nie uległ zmianie. Sosabowski usilowa]: sam siebie prze
konać, ie wszystko pójdzie dobrze. 
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stkle drogi pTowadzą do Nash\.'llle. 
18.10 Polityka dla w~zystkich. 18.25 
Czas rela·ksu. 19.00 Kąty wid.zenla . 
19.15 Standardy gra ttlo Marka BU-

' 

l>nła u 1Tudma 1m r. 111D.arla, 
opatnona łw, a&kramentamt 

S. + P. 

JAN1INA 
RACZV~SKA 

była 1Uugoletnła pracownica ltn• 
ratol'lwn &z.łrolni!go Województwa 

Lódzkiero. 

Pogrzeb odbył si• d.nła 2ł -grg
dnla br, o godal. ,11 na ementan:u 
rzym.-kat. - zarzew, o czym za
wiadamiaJ11 1'01'1'<\łenl w łałobie 

RODZINA I PRZYlACIELE 

Wyrazy 1'111bolde10 współczucia 
• powodu łmitm:l 

OZCA 

Xoledze 

POR. 

ZBIGNIEWOWI 
WOJCIESZKOWI 

składaj Il 

KOLEZANK.liKOLEDZY 

Kole4H 

RYSZARDOWI 
JA:BlO~SKIEMU 

wyrazy ~euro współczucia s 
powodu śmierci 

OICA 

składaJll 

DYREKC.iA. , POP PZPR. RA· 
l>A ZAKŁADOWA ora• PRA
COWNICY CEN-TRALNEGO 

BIURA TECHNICZNEGO PRZE· 
HYSŁU PAPIERNICZEGO 

t1161kS.., •·• llUpr- pl'llll 
łw!:at. it.• „Kułla·n l4adonny" -
opera. li.IO „Pny&od7 ksl.ędq 
Bl:Olł'D.&" - Ode. pc>w. IO.OO Mini• 
max, IO.• ,,W. BC>g'IJ8lawaki sawn• 
młody" - al\ld. E. Elbuiowslde-j. 
11.00 Rem.ln19ceneJe mu11ye&ne. st.Ol 
Fakt)' dnia. :n.oa Gwi&JZda 1tedmi11 
wlecJ:-C>rów. 12.11 Blue• WC1:C>raj L 
dżl•. Z2.łl „Witaj C'ZWartkU" - łple
wa Karin Krog. u.oo Zimo- moty„ 
w-y. 23.05 M1ędz7 dni~ a •nem. 

PROGRAM IV 

tUO Wiad. li.Ol Wiad. (t..). t!l.01 
„za cra1nl!camr miast" - mac. red. 
rolnej (Ł.). U.23 Chwila mtlll!ytltl (Ł.), 
.la.25 Giełda płyt, 13 oo u · lekcja ję
zyka hiszpańskiego, la 11 Muzyka, 
13.20 Dla dzieci: „Zaklęta w kamień" 
- allil. l UO Chwila muzyki. 13.45 
„'l'u Studio Stereo" (Ł.). lł .ł& 
Laureaci Miętizynaroorywego Fł!Sł.1wa
lu Folkloru Ziem Gór5kich. ~.oo 
Wiad. 15.0S TPR - Studio Współ
czesne - · Powieści Z. Nałkowskiej . 
lii.00 Wiad. 16.05 Moje hobby, 16.211 
13 lekcja języka niem.leckiego. 16.tO 
Aktualności dnia (Ł). 16.55 „Mu
zyczne kwiaty dla najlepszych vt 
opr, Anny Swinarskiej-Kolasy. (ł..), 
17.15 „Przed koncertem w fllharmo• 
nli" - int. M. Hoffmann (ł..). 17.211 
„Widavnikle przemiany" - aud. A, 
Juśkiewicz (ł..). 18.U „TańcZłlce płatki 
~~egu" - muz. rozryWk. (Ł). 18,26 Ko• 
biety rótnych epok - Irena Kosmow• 
ska ~ aud. 18.łll Radiowy PC>rsdnllc 
Językowy, 19.00 Słynni lud:ii• · w 
anegdocie - R. ReUa.nd - aud. 
19.15 ~ lekcja języka t09Y;!ltklego, 
19.30 XIII Festiwal Organowy - Ko
szalin 79. 20.10 Nowe . nagrani..- r•• 
di<>we - „Ars Antiqua" - k·on<:ert, 
W.50 K-C>mpo2:ytorzy w;nl«>naweam! 
własnych utworów - Igo-r Str11wiń• 
skL Z2 .15 Stadami na~zych dOokoaaA 

Bełchatów. M.35 Radiowo-TV 
Szkoła Srednla dla Pracujących 
(Met<>dy~). 22.50 K. MlkuH - Ma· 
zur ek f-moll op. ł. 22.55 Wiad,' 

TBLBWIZlA 

PROGRAM I 

9.00 Dla mlodyob wldzów: •• But. 
który mówi" - flilski rum fab. 
(kolor). 13.:15 TTR, RTS9 - hlato• 
ri~, eem, 1. 14.00 '.l'TR. RTSS - che• 
mia, sem. 1. 15.30 Decyzje piętnasto
latków (kolor). 16.0.0 Obiektyw -
J;>rogram województw: lijdzkiego. 
kieleckiego, piotrkowskiego, radom• 
skiego, sieradzkiego. tarnobrzeskie• 
go (L). 16.20 Dziennik (kolor). 16.30 
Czwartek TDC - w ptogramle m. In. 
film fab. Tv Angielskiej pt. „Muszę 
ją ukryć" - odc, 3 (kolor), 17.30 
Skarbiec (kolor). 17.55 · Dziet't dobry, 
w kręgu rodziny (kolor). 18.25 
Impresje kołobrzeskie - program 
wojskowy (kolor). 18.50 Radz1my rol• 
nlkom (kolor). 19.-00 Dobranoc (ko
lor). 1~.10 · Sl6demka (koJor). . 19.31!. 
Dziennik telewizyjny (kolor). 20.30 
,,Komisarz Maigret" - odc. pt, „Wa• 
riatka I Maigret" - film fab. TV 
Francuskiej (kolor). 22.os Pegaz -
aktualna publicystyka kulturalna 
(kolor?. 22.50 Dziennik otąlor). 23.05 
W minutę po premierze - Statut 
Nieszawski - program pubL (kolor), 

PROGRAM Il 

14.20 Organy polskie (powt.). 14.45 
Poradnik dobrych obyczajów (powt.), 
15.15 Piórkiem 1 węglem (powt.), 
15.40 Tropami mitów - odc. i -
„Przez Atlantydę" - fllm dok. 
(powt.). 16.20 Studio Sport - Mo• 
skwa 80 (powt.). 16.50 Program woj
skowy (powt.). 17.25 PrzewC>dnlk te• 
lewizyjny. 17.115 Program na dził 
I jutro - Szacunku dla chlell_a ciąg 
dalszy. 18.25 Studio Sport' - świa
towe gwiazdy tenisa (kolor). 19.11 
Magazyn kulturalny tŁ), 19.30 Dzien
nik telewizyjny (kolor). 20.30 NURT 
- nauczanie poczatkowe. 21.00 NURT 
- matematyka. 21.30 NURT - filo· 
zofla . 22.00 24 godziny (kolor). 22.10 
Sylwester od A do R - program 
rozrywkowy (kolor). 

nn1a u srudnla 1971 l', zmarł& 

S. + P. 

MARIA 
GUZOWSKA 

wyblłllla naucsycfelka I wycho· 
wawczyni p1tkoleń, .50 lat praco
wała w łódzkich szkołach I w 

placówkach społecznych. 

Pogrzeb odbędńe się dnia Zł 
grudnia br. o godz,, 14 na cmen· 
tarzu katolickim na Dołach. 

lllOSTltA, RODZINA 
i PRZ'!'JACIELE 

Wyrazy 1erdlłCSDego współczucia 
Koledze 

ZBIGNtEWOWI 
PlA5'KOCl~SKIEMU 

• powodu łmieral 
' 

lllOllTRY 

składaJlł 

KOLEZANKI i PRZYJACIELE 

W pierwszll bolesn11 rocznicę 
łmierei mojej najdro:łS'llej i nie· 
odżałowanej ŻOIDY 

ś. + P. 

MARlł' 
ŁAD V GO 

odprawiona 11t>stanle maa łw. sa 
spokój JeJ duszy. dnia 31 grudnia 
br, ó codz, 12 w kołelele łw. Je· 
rzero przy ul. Jerzego. wszystkich 
tyezllwycb Jej pamicici proszt o 
wspC>mnienle. 
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