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TADEUSZ

z punktów Lowicza znajduje się SADOWSKI
były wiceprezes
hałdą, usypana z odpadów pocho· Wojewódzkiego Związkt1 Spółdziel
dzących :t nie lstnie.iących luż za- ni Pracy w Skierniewicach, aktualkładów
chemicznych. produkują- nie prezes SSP.
cych kiedyś nawozv sztuczne Kilkumetrowa góra. zajmująca poPobrał on próbkę substancji, a
wierzchnię 2.5 hektara, od dawna następnie we własnym garażu, w
warunkach, suszyl
„spędza sen z powiek" mieszkań prymitywnych
com najbliższei okolicy, nie doda- ją i mielił. W efekcie tych zabiejąc jej
rzecz jasna - uroku. Od gów otrzymał proszek w kolorze
dawna też władze miasta zastana- ochry. do którego - jak się póź
wiały się, co zrobić z „górą smie- niej okazało wystarczy
dodać
ci", nie znajdując wszakże- wviśeia trochę kredy, odpowiednią ilość
z sytuacji. Wprawdzie przed wieloma laty stwierdzono, że odpady
- które nabrały nowych wartości
w efekcie długotrwałych
reakcji
chemicznych i działania warunków
atmosferycznych - można z pozytkiem wykorzystać, np. do produkcji farb. ale na tym poprzestano, ponieważ nie było chętnych
na zagospodarowanie hałdy.
Dopiero kilka miesięcy temu za-

I

genera.·ł·nym

ONZ

Przed rozpoczęciem drugiej specjalnej sesji rozbrojeniowej Zgromadzenia
Ogólnego NZ minister
spraw zagranicznych PRL,
Józef
Czyrek spotkał się w siedzibie ONZ
z sekretarzem generalnym tej organizacji, Perezem de Cuellar.

Rozmowa, przebiegająca w przyjaznej atmosferze, dotyczyła zarówno , problematyki
rozpoczynaJacej
kleju • I wody i„. farba
gotowa. się sesji, jak I bieżących zagadnień
Pierwszy worek proszku, iaki uda- współpracy Polski z ONZ w iwiąz
ło mu się wyprodukować własnym
ku z aktualną sytuacją międzyna
sumptem, Tadeusz Sadowski pod- rodową.
sunął doświadczonym
malarzom.
Sekretarz generalny ONZ wysoko
W obawie o efekt eksperymentu, ocenił aktywność Polski w Orgazastrzegł się, źe jest
to farba nizacji
Narodów
Zjednoczonych
sprzed 50 lat I w związku z tym oraz rolę naszego kraju w działa
może się.. iuż nie nadawać do użytniach na rzecz bezpieczeństwa mię
dzynarodowego.
(Dalszy ciąg na str. 2)
Min. J. Czyrek w Imieniu rządu
polskiego wyraził uznanie sekr~ta
rzowi generalnemu ONZ za jego
wysiłki mające na celu wygasze„
nie ognisk zapalnych, prowadzenie
działalności zgodnej z Kartą Narodów Zjednoczonych, na rzecz mię
dzynarodowego bezpieczeństwa
i
pokojowej współpracy, oraz poinformował go o wysilkach podejmowanych przez rząd polski mających
na
celu zapewnienie pokoju wew:rej bitwy pancernej mlędzy Syryj.
czykaml. a Izraelczykami w pobliżu nątrz kraju oraz w jego stosunkach zewnętrznych.
(Dalszy ciąg na str. 2)
------------------------------·

Przebieg reallzacjl porozumienia
o wielostronnej specjalizacji i ko·
operacji produkcji oraz wzajemnych dostawach urządzeń dla elek·
trowni atomowych w latach 19811990, projekty programów koordynacji .arodowych planów gospodar·
czych na lata 1986-1990 oraz wspól·
pracy w zakresie rOl!:woju i szerokiego wykorzystania w gospodarce krajów członkowskich techniki
mikroprocesorowej, a także tradycyjnie - ocena działalności w okre·
sie między posiedzeniami - oto
porządek dzienny rozpoczętego we
wtorek XXXVI posiedzenia Sesji
Rady Wzajemnej Pomocy Gospo·
darczej. Biorą w niej udział delegacje krajów członkowskich RWPG.
na czele których stoją premierzy
lub wicepremierzy rządów. Delegacji polskiej przewodniczy prezes
Rady Ministrów gen. armii Wojciech Jaruzelski.
W sesji uczestniczy sekretarz
RWPG, Nikołaj Faddijew wraz z
członkami
Sekretariatu.
Sprawozdawcy PAP, relacjonują:
otwarcia XXXV! posiedzenia sesji
dokonał przewodniczący Rady Ministrów WRL Gyoergy Lazar. Powitał on uC2'estników sesji w imieniu najwyższych władz WRL.
.
Po przemówieniu powitalnym i
zatwierdzeniu porządku dziennego
zabrał głos przewodniczący Komitetu Wykonawczego, stały przed-

stawicie! WRL w RWPG, wicepremier Jozsef Marjai, przedstawiając
referat KW RWPG o działalności
rady między XXXV a XXXVI posiedzeniem sesji.
'
Omówiono w nim na wstępie
podstawowe rezultaty rozwoju gospodarki krajów członkowskich w
1981 r. Zaakcentowano fakt wyko·
nania zadań pierwszego roku obecnej
pięciolatki
ukierunkowanej
na wszechstronną intensyfikację
produkcji społecznej, przyspieszenie
postępu technicznego i na tej podstawie zapewnienie dobrobytu narodów. Referat stwierdza równocześnie. że zt,idania te realizowano
w skomplikowanej sytuacji mię
dzynarodowej; n:ldal pogarszała się
światowa koniunktura gospodarcza.
Zao;trzyła
si~
dyskryminacyjna
polityka państw imperialistyc~nych.
Kraje członkowskie RWPG - podkreślono w referacie zdecydowanie odrzucają wszelkie działania
administracji USA i innych krajów
NATO zmierzające do ingerencji
w wewnętrme ~prawy PRL. Kraje
RWPG odpowiadają na tę haniebną jak to określono - politykę
i wynikające z niej praktyki 1Jmacnianiem swej zwartości i wzajemne.i współpracy, rozwijaniem kontaktów z innymi państwami. zainteresowanymi w umacnianiu pokoju i współpracy międzynarodowej.
Kraje członkowskie - zgodnie z

Kolejne· spotkanie
lf Genewie_
W Genewie odbyło się we wtorek kolejne posiedzenie
plenarne
delegacji ZSRR I USA na rozmowy o ograniczeniu zbrojeń nuklearnych w Europie.

t cz
Prezydent USA Ronald Reagan istnieje groźba wojny
globalnej,
która, przy atomowych
środkach
niszczenia, może doprowadzić
do
unicestwienia ludzkości i cywilizacji. Po serii ataktów na· ZSRR
oraz krytyce obecnej sytuacji
w
punktem jego wizyty w W. Bryta- Polsce, Reagan wysunął jako przytanii. Komentatorzy brytyjscy za- kład demokracji; wybory w Salskoczeni byli ostrością antyradziec- wadorze. Ku wyraźnemu rozczakiego tonu wystąpienia prezydenta rowaniu gospodarzy problem falUSA, który nawoływał do rozpo- klandzki potraktowany został
w
częcia przez Zachód krucjat'v anty- dwóch zdaniach, nie ujawniających
komunistycznej i podjęcia inten- ani postawy amerykańskiej
·ani
sywnej walki ideologicznej i poli- intencji Waszyngtonu w tej
tak
tycznej z krajami socjalistycznymi. wamej dla Londynu sprawie. Podobnie ogólnikowo nawiązał preCały tekst przemówienia Reaga- zydent Reagan do wybuchu walk
na poświęcony był gwałtownej po- na Bliskim Wschodzie
l
agresji
lemice z polityką i ideologia so- Izraela na Liban.
cjalizmu oraz podnoszeniu zalet l
atrakcyjności
doktryn zachodnich.
Wzywając do walki ideologicznej
z systemem socjalistycznym, Reagan utrzymywat. że system
ten
„przeżywa kryzys", co zachęca Zachód do przejścia do ofenywy. Prezydent USA zapowiedział podjęcie
działalności w celu
prowadzenia
„globalnej kampanii- na rzecz demokracji" I zasygnalizował. go~o
wość
powołania
odpow1edmch
W Bonn ogłoszono, że we wtorek
instytucji dla realizacji tego zada- w Filadelfii podpisany został wielonia.
letni kontrakt między
zachodnioniemiecką „Vaba AG" i amerykań
W przemówieniu Reagana niewie- skim koncernem węglowym „Westle miejsca zajęły sprawy !ozbro- moreland Coal CO"
na dostawę
jenia. Powtórzył on gotowosć pod- znacznych ilości węgla z USA do
jęcia rozmów ze Związkiem
Ra- Republiki Federalnej Niemiec.
dzieckim, na temat redukcji zbrojeń strategicznych, ale jednocześ
Zgodnie z tym
porozumieniem
nie podkreślił potrzebę umacniania już w przyszłym roku Amerykanie
NATO jako gwarancji bezpieczeń mają dostarczyć RFN ponad
200
stwa Zachodu. Reagan przyznał, że tY,s. ton węgla. Od roku 1984 dowygłosi! 8 bm. przemówienie
na
forum pOłączonych izb parlamentu
brytyjskiego, określane przez źró
dła amerykańskie, jako „ważne politycznie". Było ono kulminacyjnym

Bearzot ustalił skład
na mecz z Polską?
Ciekawą
Informację
podały
agen.
cje z ą~panll Wvnlka z niej, te
trener reprezentacji Włoch - Enzo
Bearzot ora'Z trener Arge,n tyny
CHar Luis Menottf, usta1l11! 1u:ll po.
dobno składy na pierwsze mecze
w finałach mlstrzootw świata . Trene-r Beanot na spotk1m!e z polski.
ml plłkarzam1 w Vigo (14 bm ) wy.

typować

mlał

następu lących

piłka·

rzy : Zoff - Gentile, Sclrea. cono.
vatl, Cabrlol - Tardelll. Antn~nonl.
Massaro ossi Grazlanl. Conti
Selekcj<>ner re!lfezeniacjl Włoch wsta.
wił do składu l>aolo ftosslego , mimo
te p iłkarz ten <>stat:ilo narzekał na
kontuzję
nogi Okazało się jed.n ak
te ju'! w nledzielę R06sl wziął udział
w treningu
Natomiast na mecz otwa·rc1a „Espa.
ata-82" - z Be~ią N3 bm.) w Bat-

celonie -

skład:

Z Polakami trzeba

się

liczyć

Zachodnlobedlilski dziennik „Der
Tagesspiegel". prezentując uczestni.
ków tegorocznych mistrzostw świata
w Hiszpanii. sporo uwagi poświęca
drużynie polskiej
Przvpominając do.
tychczasowy dorobek naszej repre.
zentacjl. dziennik pod •kTeśla . Iż naj.
wLększą nt espodzlan!kę spraw iła <>na
w mistrzostwach świata w 1974 room

przed
Port Stanley
Eksperci wojskowi w Londynie
zdania, że moment definitywnego ataku Brytyjczyków
na Port
Stanley (Puerto Argentino) opóź
nia się z powodu kłopotów natury
technicznej brytyjskich sił interwencyjnych
Według Brytyjskiego
Ministerstwa Obrony, bitwy o Port Stanley, którą od wielu dni pra~a .~ry
tyjska zapowiada „na
naJbhz~ze
godziny", we wtorek rano wciąż
nie było. Brytyjczycy . ograniczali
się do działań o ogrnniczonym zasięgu. natury raczej psychologicznej, zabiegając o opóźnienie decydującego starcia
i ograniczenie
jego rozmiarów.
są

libańskieg1D

N/z;

W posłaniu przekazanym prezydentowi Libanu Aliasowi Sarkisowi, rozpowszechnionym we wtorek
przez Biuro Prasowe
Watykanu,
papież Jan Paweł II wyraził solidaruość z
narodem
libańskim .
Zwierzchnik Kościoła katoticklego
skierował „do całego narodu
libańskiego wyrazy swej żywej solidarności w sytuacji wojny, kt•Jra
uderza znów i jeszcze ostrzej w
Liban„."

polska delegacja z 1

.Jaruzelskim na sau obralt.

Narada z

udziałem

s.

Olszowskiego

Dziennikarskie
roblemy nurtujące śro
dowiska dziennikarskie
były
wczoraj
przedmiotem
narady
w KL PZPR, w której uczestniczyli
redaktorzy naczelni, sekretarze POP i przedstawiciele instancji wojewódzkich kierujący propagandą w Lodzi, Skierniewicach,
Sieradzu, Piotrkowie i Plocku. W

stawy te zwiększą się do 450 tysięcy ton węgla rocznie.
Umowa, zawarta na okres 12 lat,
przewiduje również udział zachodnioniemiecki w rozbudowie i zyskach Westmoreland Coal, jednego
z najstarszych koncernów
węglo
wych Stanów Zjednoczonych.
Najnowsze porozumienie jest kolejnym przykładem,
ilustrującym
intensywne wysiłki USA i kilku
innych krajów świata kapitalistycznego, zmierzające do opanowania
zachodnioeuropejskiego rynku wę
glowego i wypełnienia tego,
co
w RFN, gdzie za.jęła trzeeie miej. określa się „polską luką ht 1980sce.
„Der Ta,ge~egel" zwraca uwagę, 81".
iż trener naS1Zej kadry narodowej Antoni Piechniczek, jeszcze dziś buduje drużynę na m.lstrzostwa świata,
opierając
się
na rutynowanych za.
wodnikach z „jedenastki niespodzianek" sprzed 8 lat. Ci „rutynia•rze",
to Grzegorz Lato, Andrzej szarmach
i Władysław Zmuda. Jako jedną
z podpór drużyny, wymienia się
także Zbigniewa Botikr., zaiznaczając.
iż od swe,go debiutu na mistrz06twach
śwlata
w . Argentynie, rozwinął się
o.n jeszcze ba,rdzlej
Oceniając walory naszej reprezentacji, „De.r Tagesspiegel" stwierdza,
iż „z Polakami trzeba się Uczyć" .
Na potwierdzenie tego przytacza dotychczasowy bilans naszych spotkań
właśnie z Włochami.
najpoważniej.
z końcem kwietnia br. Rada Mi:szym konkurentem w grupie I
t zwycięstwo, 4 remisy I I pordka , nistrów podjęła uchwalę w sprawie
O drużynie Wioch wspomniany usług Funduszu Wczasów Pracownidzlenntk pisze z pewnymi zna,kaml
. Zapewnia ona niezbędne wazapytania. zWTacając uwagę choclat- czych
by na wahania formy pr'Zed tego runki działalności tej instytur.ji w
nowej
sytuacji wynikaj ącej z wprorocmym
„Mundialem".
o czym
gospodarczej.
świadczy
nie . tylko przegrana
O:t wadzania reformy
z NRD w Ltps.ku Nie wiadomo też. jak też
wsparcie tej działalnosci
czy do swojej szczytowej formy po. pomocą państwa. Dotychczas
botrafi nawląza~ po swej aferze Paolo wiem zasady funkcjonowania FWP
R06si Reasumując Jeszcze Inne bo- wynikały z ustawy
sejmowej z
lącz1d tej drużyny. dziennik stw_
ler.
1949 r. i w wielu przypadkach sta(Dalszy ciąg na str. 8)
ły się, nieaktualne.

J

powinności

spotkaniu, którego
gospodarzem
członek Biura Politycznego, I
sekretarz KL PZPR Tadeusz

był

Czechowicz,

wziął

udział

członek

Biura Polityc2l!lego, sekretarz KC
PZPR -' Stefan Olszowski.

kich, ich stanu osobowego, wyników weryfikacji i kondycji politycznej. Proces odzyskiwania jej
trwa nadal, a wyrażać się będzie
pełniejszym i jednoznacznym określeniem się środowiska dziennikarskiego - mówiono. W ocenie znalazło się wiele spostrzeżeń związa
nych z zawartością publikowanych
materiałów, ich nie · zawsze mocno
zaznaczonego ideowego oblicza. W
tej informacji
znalazły się również uwagi na temat stopnia zorgapizowania się terenowych oddziałów SD PRL.
W dyskusji, w której głos zabrali przedstawiciele niemal wszystkich gazet. Tadia I tv, podjęte
zostały sprawy poszczególnych zes- .
połów. Wśród najczęściej powtarzających się wspólnych
problemów
była
sprawa kształcenia
kadr
dziennikarskich - przygotowania
zawodowego i politycznego. Z wielkim zaangażowaniem i prawdziwą
troską mówiono o poddawanej jeszcze nieraz w wątpliwość wiarygodności materiałów
dzlennikars(Dalszy

ciąg

na str. 2)

rencistów za wczasv
zależniona d. sok -ci obodu

na

DZIEK
KIESIE
W dniu dzisiejszym słońce
godz. 4.16, zajdzie

wzeszło o
zaś o godz.

20.55.

o hodrq:

1 Na wstępie przedstawiono uwagi
dotyczące środowisk
dziennikars-

Odpłatność

trened' Menottl ustalił ·na.
Bailey - Olguin,
Galvan. Passarella, Tarantlnl - Ardiles, Valencia. Maradona - Bertonl.
Dlaa:. Kempe5 , Uwagę zwraca brak
bramkarza F!l1ola. Zdaniem trene.
rów ugentyńsklch, w lepszej formie
znajduje się obecnie
Balley 1 O!ll
został wyznaczony do gry w pierw.
szym meczu Argentyńczyków w mistrzostwach świata,
stępujący

Brytyj~zycy

1

Amerykanie wypełniają
„polską lukt węglową"

I

pr;i;yna 102 posiedzeniu KW
RWPG w Moskwie - udzielały ł
bi:dą udzielać wszechstronnej pomocy bratniemu narodowi polskiemu w pokonywaniu powstałych
trudności gospodarczych, przywracaniu normalnego procesu produkcyjnego, zapewnieniu warunków
dalszego socjalistycznego rozwoju.
(Dalszy ciąg na str. 2)
jętym

Poslani,e tptapieia
do n1ario1du

Izraelskie icigony pancerne
posuwają 'się · w gląb Libanu
Wspierane ogniem ciężkiej
artylerii okrętów
wojennych
oraz
bombardowaniami lotniczymi pancerne kolumny Izraelskie 1>osuwają
się . w głąb teryt()rfum libańskiego.
We wtorek po południu
korpus
pancerny, s.kładający się ze
stu
czołgów Izraelskich, posuwający się
z południa na północ wzdłuż wybrzeża w kierunku Bejrutu, wtargnął do miasteczka Maaser Beiteddine, położonego 15 km od nadbrzeżnej szosy Beirut - Tyr. Miejscowość ta jest ważnym węzłem
strategicznym w górach. Libanu;
Część kolumny pancerne] za.Jęła tez
miejscowość Baruk i prawdopod.obnie zmierza w kierunku strategicznej drogi
Bejrut Damaszek.
Druga część kolumny posuwa
się
na miejscowość Damar, leżącą 17
km na południe od Bejrutu. To
ostatnie miasto jest od
wtorku
ł'ano pod Intensywnym ostrżałem z
lądu, morza i powietrza. Istnieje
~roźba, :!:e w najbliższym
cza~_le
Izraelczycy znajdą się w pobhzu
enklawy prawicy libańskiej i dojdzie do połączenia obu tych .sił w
walce przeciwko Palestyńczykom I
libańskim siłom postępowym. Lotnictwo izraelskie dwukrotnie bombardowało we wtorek
dzielnice
Bejrutu, które zostały 1uż bardzo
poważnie zniszczone w
wyniku
piątkowego nalotu izraelskiego.
W agresji na Liban bierze jut
udział o-koło 45 tys t<>lnlerzy, wsplennych przez kilkaset czołgów I pojarzdów pa,n cernych Reuter. powołując się na tródła llbańskje twler.
d'Zi, te wkrótce może dojść do du-

wcześniejszym oświadczeniem

członka

DZIS, Pelagia, Felicjan,
Sławoj

Bogusław,
Małgorzata

JUTRO:

w dniu dzisiejszym dla Lpdzl
przewiduje następującą pogodę: zachmurzenie umiarkowane. Możliwa burza i
opad
, przelotny. Temp. maks. 18 st.
C. Wiatry słabe I umiarkowane z kierunków zachodnich i
północnych.

Ciśnienie o
siło 993,8 hPa

godz. 19 wyno(745,5 mm).

k en 'a a
dar
1943 - I Zjazd Zwfązku Pa·
triotów Polskich w ZSRR,
1977 Zm. K. Kumaniecki, filozof, profesor UW.

a

śl

Zlekceważone niebezpieczeń
się większe.

stwo staje

ij się

rodziny

Nowa uchwała nie ogranicza dotychczasowej
działalności
FWP, .
stwierdza bowiem. że skierowania
na wczasy organizowane przez tę
instytucję powinny być' nadal udostępniane przede wszystkim zakła
dom pracy. w których pracownicy
wykonują swe obowiązki w trudnych lub uciążliwych warunkach
oraz tym zakładom, które nie mają własn y ch ośrodków wypoczynkowych. Wys okość odpłatności za
(Dalszy ciąg na str. 2)

-

zrównane wprawach Wicepremier
z sektorem państwowvm
A. ~edvnak
.
przyJął
wsferze zaopatrzenia s. Skaczowa

Rzemiosło

Ozgodne wspó dzia,lanie Wsp6.łpraca
Wczoraj w

Urzędzl~

Miasta Lo„
nacadn saI QKON
woj. miejsk. łódzkiego, z ud7.iałem
przewodniczącego Rl'j m. Lodzi _
prof. Mieczysława Serwińskiego I
wiceprezydenta miasta _ Jerzeg{l
Laplńskiego. Na spotkanie przybyIl przedstawiciele 193 samorządów
mieszkańców z całego województwa i 49 OKON dzialają::ych w
miejscach zamieszkania.
odbyła się doroczna
morządów mieszkańców

dzi

cych nam wszystkim
cła codziennego.

trudności ży-

Podsumowując _naradę,
prze~.
RN
M. S~rw1ńskl podkreśl!!
w~żną spoleczme . rolę_ samorządów
m1eszkancó:V w działaniach na r~ecz
po~zumlema na:o~owe~o. Bądzr;iy
sa?11 sobie przy1ac1ółm1 - pow1edział na zakończenie. Prawdziwych
przyja.clół. po~naje się w potrzebi.e:

na

Bałkanach

się spotpoświęcone
wielostronnej
współpracy bałkańskiej w dziedzi-

W Bukareszcie odbywa

kanie

nie energii I surowców, w którym
delegacje Bułgarii, Grecji, Jugosławii, Rumunii i Turcji.
Spotkanie na szczeblu
ekspertów
odzwierciedla troskę państw
tej
strefy o kontynuowanie i umocnienie wspólnych wysiłków zmierzających do umocnienia i rozszerzenia współpracy gospodarczej
I
naukowo-technicznej, w kontekście
rozwoju ich stosunków przyjażnl I
dobrego sąsiedztwa.
uczestniczą

a na1waznle~szą potrzebą chw1h
Sławo wprowadzające wygłosił jest porozumienie I zgodne współ
sekretarz LK FJN _ Józef Ol- dtiałanie wszystkich sił społecz
bryk, mówiąc o warunkach i zasa- nych, ludzi pracy i obywateli, w
dach działania samorządów w no- celu jak najszybszego wyJścla z sywej sytuacji społeczno-politycznej tuacj! k.ryzysu, z korzyścią dla nas
kraju, w kontekście przygotowane- wszystkich.
(n)
go projektu nowej ustawy o radach -------:~~---==--------_,,
narodowych i
mleszkańców - podstawowych organach
przedstawicielskich.
v
Następnie głos zabrali przedstawiciele samorządów I OKON, zgła
szając; swÓje uwagi nt. dotychczaW dniu jutrzejszym, 10 czerwca. otworzyło nawy etap w h iJfarii
sowvch działań w nowych warun- przypada 40 rocznica pierwszej par- polskiego ruchu oporu podczas II
kach I współdziałania z innymi te- tyzanckiej walki jaką stoczył
wojny świato'Wej.
renowymi organizacjami społecz Niemcami pod Polichnem (woj.
W maju tegoż roku powstał
no-politycznymi, a także szereg piotrkowskie) I oddz.iał Gward:il pierwszy oddział sil zbrojnych PPR
wniosków o konieczności poszuki- Ludowej. dowodzony przez Fran- - Gwardli Ludowej. Nadano mu
wania nowych form pracy samo- ciszka Zubrzyckiego
„Małego imię Stefona Czarneckiego a dorzadów.
Franka".
wódcą rostał działacz młodzieżowe
Ż kolei wiceprezydent J. Lapiń
go ruchu rewolucyjnego, pP<)r. Fran•
ski w swoim wystąpieniu mówił o
ciszek Zubrzycki. Miał wówczas
aktualnej sytuacji soołecznej I gosPowstanie w styczn!u 1942 r. 27 lat.
podarczej w województwie łódzkim Polskiej Partii Robotniczej, je.J zdeOddział
skierowano w
oraz o działaniach i przedsięwzię cydowanie w dążeniu do utworze- Piotrkowa Trybunalskiego. rejon
Nieciach władz, mających na celu od- nia narodowego frontu zbrojnej przypadkowo, bowiem
w tym wlaśczuwalne złagodzenia dokuczają- walki z okupantem hitlerowskńm nie mieście, mimo
represji okupanta trwała ożywiona podziemna
dzialalność polityczna. Akcje partyzantów wymierzone były przeciw
transportowi wroga i jego terenowym posterunkom. 10 czerwca
1942 r. oddzia~ „Mał~go Fra_n~a"
(Dokończenie ze str. 1)
KC PZPR w sprawie parlyjnego stoczył w ?kohcy Polichna c1ęzką
kich. Jako jedną z podstawowych kierowania terenowymi śro:lkami walkę z memdecką obławą rorganizowaną po udane.l akcji partyszans odbudowania
jej, zgodnie masowej informacji,
mamy l'yć zanckiej
w Meszczach. Po 2 godziwymieniano
szybką
informację. „trybuną rozmowy
społeczeństwa
nach walki w której kilku żołnie-.
Tylko tą drogą można zabiegać o i władzy" - podkreślano nie rzy GL poniosło śmierć a dwóch
odcięcie
czytelnika-słuchacza od może być tematów tabu.
wrogiej, tendencyjnej propagandy.
Poruszane problemy podjął Ste- w tym dowódca, 7.ostało rannych:
Nie bez
znaczenia
w pracy fan Olszowski, podsumowując 5- partyzanci wycofali się. Grupa
wróciła do Warszawy. Nie na długo
dziennikarskiej jest także ..vyzbycie godzinne obrady.
Sekreta~ KC
się licznych niepokojów, wyjście z PZPR mówił o publicystyce par- jednak, bowiem w sierpniu powraswku, jaki przeżyło to ś~odo.vi;ko. tyjnej,
podkreślając
szczególne cają w Piotrkowskie by walczyć
już jako
Mówiono
także o potrzebie, a oparcie jej na faktach, na auten- dalej. „Mały Franek" piotrkowska
nawet konieczności działań zmie· tycznych - pozytywnych i nega- dowódca okręgu
rzających do ulepszenia i pcmratywnych działaniach organiza- częstochowskiego GL 6 sierpnia na
wienia posunięć administracji. Je- cji partyjnych.
dworcu
kolejowym
w
Tomaśli w myśl uchwały Sekretariatu
Szczególne miejsce w tym wy- szow.ie Mazowieckim grupa GL
wpada
w
ręce gestapo. W nierówstąpieniu zajęła sprawa docierania
do klasy robotniczej. S. Olszowski nej walce poległo 5 gwardzistów.
ustosunkował się także do licmych Pięciu innych aresztowano. Franciproblemów czysto
wewnętrznych
środowiska dziennikarskiego.
Narada była okazją do skonfronChoć krótkie l
traglcme były
towania dziennikarskich
problemów I poszukiwania metod działa dzieje pierwszego oddziału GL,
nia ludzi pracujących w tym za· otworzyły jednak nowy rozdział
Rzecmik
Departamentu
Stanu wodzie
nierozerwalnie walki dywersyjnej na terenie okuUSA poinformował, że grupa okrę związanych- zludzi
pryncypiami polity- PQWanej środkowe.1 Polski, wspietów marynarlci wojennej Stanów cznymi, a wpływających na tempe- rającej działania frontu.
Zjednoczonych otrzymała
rozkaz ra turę życia w kraju.
opuszczenia hiszpańskiego portu
Rota i udania się we wschodnie
Społeczeństwo regionu plotrkowStefan Olszowsld spotkał
rejony Morza Sródzlemnego. Dołą
slę skiego pamięta o pierwszych żol
czy do nich lotniskowiec •.John F. wczoraj także z sekretarzami KZ nlerzach Gwardii Ludowej, którzy
Kennedy", na pokładzie którego I POP największych łódzkich za- tu walczyli i oddali życie w obrokładów produkcyjnych.
zna.i duje się 90 samolotów.
(rs) nie woltośc! I narodu. Już w 6
- - - - - - . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - rocznie walki pod Polichnem stanął w tym miejscu obelisk. W Tomaszowie. wmurowana w ścianę
dworca PKP widnieje tablica pamiątkowa. Jest pod troskliwą opieo odpowiedzi, jaką o.trzymał od Pa- ką tamtejszych harcerzy.
(Dokończenie ze str. 1)
lestyńczyków
I
IzraelJCzyków
na
JeW 1966 r. w Polichnie odsłonięto
drogi, ,łączącej Damaszek z Bejru·
tern. W rejonie tym Slkoncentrowano go apel o natychmiastowy rozejm. Pomnik Czynu Zbrojneg1:> GL i AL
Przewodniczący
OWP,
Jaser
Arafat
syryjską
jednostkę pancerną.
która
a w 1968 r. otwarte tu zostało
ma uniemożliwić przecięcie tej stra. poinformował Radę Bezpieczeństwa, pierwsze w kraju Muzeum Czynu
tegicznej arterii przez Izraelczyków te połąc:zone siły Palestyńczyków Partyzanckiego. Znajdująca się tu
We wtorek dwukrotnie zbierała się l lewicy UbańskleJ, zaa-kceptowały
Rady
Bezpieczeństwa ekspozycja obrazuje historię ruchu
Rada Bezpieczeństwa ONZ, celem rezol'llcję
oporu na terenie Pictrkowskiego na
przeanalizoowania sytuacji w Libanie w sprawie rMejmJu.
szerokim tle wydarzeń z czasów
Sekretan generalny ONZ poinformoNatomiast pr2edstaiwlclel
tz.raeła hitlerowskiej okupacji kraju.
wał radę o rMwoju
sytuacji ora~
oświadc~ył z butą, te nie może być
W każdą rocznicę walki pod Pomowy 0 rozejmie I wycofaniu wojsk li h
t k ·
· t
t ·
lzTSels.klch, jeśli Illie z<lstaną zagwa.
c nem spo Y aJą się u uczes mcy
rantowane Interesy faraeia o.raz nie tamtych dni, młodzież, społeczeństworzy się systemu uniemożliwiają. stwo, by oddać hołd poległym w

_________

przed'/ /40 Jaty

samorządach

Możliwości poprawy zaopatrzenia
ludności w żywność I podstawowe
artykuły prz~mysłowe były 8
bm.

w Polichnie

„

przedmiotem spotkania wicepremiera Janusza Obodowskiego i przedstawicieli
Centralnego
Związku
Rzemiosła z prezesem zarządu Zbigniewem Rudnickim. W rozmowie uczestniczył I zastępca przewodniczącego
Komisji Planowania przy Radzie Ministrów Włady
slaw Jabłoński
Zwiększenie
dostaw poszukiwanych na rynku artykułów, których
producentem jest rzemiosło, może
nastąpić pod warunkiem lepszego
zaopatrzenia w materiały i surowce. W tym celu podjęto
szereg
konkretnych
ustaleń.
Rzemiosło

36

• •

Dziennikarskie

powinności

Okręty

USA płyną
w kierunku
Bliskiego Wschodu

•

• • •

•

Izraelskie zagony pancerne

W!1nscy ge1&~!owie

w Pekinfe
. Wojskowa delegacja Włoch udała
we wtorek z 10-dniową wizytą
do Chin. W skład delegacji, której przewodniczy szef sztabu generalnego gen. Vittorio
Santinl,
wchodzi także trzech innych generałOw - członków tego sztabu.
Delegacja włoska składa w Pekinie rewizytę. Na początku bieżące•
go roku w Rzymie przebywała podobna delegacja chińska.
Rzecznik Ministerstwa
Obrony
się

SESJA RWPG

ne w sto·pnlu dostatecznym.
Jedną z najbardziej skomplikowanych I trudnych kwestll są w dalszym ciągu problemy paliwowo-energetyczne,
mimo
porljętych
przez
większość
kraj6w
członkowskich
RWPG Istotnych krok6w, mających
na celu oszczędne wykorzystywanie
zasobów energetycznych 1 surowcowych.
Uczestnicy 1esjl zapoznali się na•
stępnle z przebiegłem realizacji po.
~~ł:l;~nif~sp~~~~~~= ~~Yt w~~~ rozumienia o wlelostre>nnej między.
rozwijała się np. wsi:ółpraca w za. narodowej specjalizacji i kooperacji
kresie kompleoksowego opracowywa- produkcji I wzajemnych dostawach
nla priorytetowych problem6w nau- urządzeń dla elektrowni atomowych
kowo-technlcznych, rozwoju między. w latach 1981-1990. Referat na ten
narodowej specjallzacjl I kooperacji temat przedstawił wicepremier ZSRR,
w produkcji nowoczesnych maszvn przewo:lnlczacy Międzynarodowej Komisji d.s. Współpracy w Produk~j!
~v~~~ąd'~~~Ół~~~~lo~o wt;;;.,la~y ":,~~~: Urządzeń dla ElektrDwnl Atomowych,
duJącvch doŚwladczeo\ w zakresie ra- Aleksiej Antonow.
cjonalnego l oszczędnego gospodaroWicepremier, przewodniczący Pań.
wanfa nie są je5zcze wykorzystywa- stwowego Komitetu Rady Mlnlstr6w
-------------------------------
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URLOPIE

KwarIaInv przvdZia• I benzvnv

-----------

do dowolnego zagospodarowania
lnspekto.r gospodarki enerpołnformował o zasadach
sprzedaży benzyn sLlnL!<owych
, pry.
watnym
właścicielom
pojazdów
l jed111ostkom gospodarki nie uspołecznionej w III kwartałe br,
Utrzymuje się dotychczasowe mle-slęcz.ne normy zakupu benzyn silnikowych.
Na terenie województwa, w którym ur jestr01Wany jest pojazd, oboowląwje dotychczasowy system zakupu.
Poza t~renem województwa, w którym zarejestrowany jest pajazd jego właścł.elel może kupić przysiugu.
jące mu Ilości benzyny w UI ltwartale b.r, w dowolnym dniu, niezależnie od ko.ńcowej
cyfry numeru
rejestracyjnego.
Omaęza to, te właśclclel pojazdu.
wyjetdtający na urlop w Upcu br„
mote w Upcu wykupić poza macler:zystym wojew6d:ztwem przysługują
cą mu benzy111ę za llplec I wyprzedzająco normę, przysl.ugującą za sierpień I wrzesień b.r. Na·t omlast, jeśli
wybiera się na urlop w sierpniu, to
w sierpniu może wykupić, poza macierzystym województwem nie wy.
Główny

getycznej

POSIEDZENIE
_hi_~_o_i_:W_eg_ll'_oó_\._L_:_:_!:_:_.y•ńl:-z•y•k•om-•d•o-P·o--·B·:ii-~_i_e.t.za•k•h•l•~-e-rtym•o•w•s•kro•im•k·u.-n•a-je.<:n.d_!it_c_ą) KOMISJI WSPOLNU
Odpłatność .rencistów za wczasv RZADU
I EPISKOPATU

(Dokończenie ze str. 1)
wczasy FWP dla emerytów i rencistów, stwierdza uchwała, powinno być uzależnione od wys'okości
dochodu przypadającego na osobę
w rodzinie emeryta, rencisty lub
pracownika. Stwierdzenie to oznacza potrzebę zmiany dotychczasowych zasad odpłatności za wczasy
poinformował, że włoscy generało dla emerytów t rencistów.
wie przeprowadzą rozmowy z doDotychczas obowiązujące przepiwództwem sił zbrojnych ChRL oraz sy nie
przewidywały
większego
zwiedzą instalacje wojskowe
tego zróżnicowania opłat
za
wczasy
kraju.
wnoszonych przez emerytów I rencistów. Obecnie płacą oni np. ok.
110 zł za turnus wczasowy niezaz ogromnym bólem zawiadamia
leżnie od standardu obiektu, wielmy, te T czerwca 1982 r. odeszła
kości zajmowanego pokoju. lokaod nas na zawsze w U roku ty
lizacji wczasów czy też Ich termicla, kochana
Ż<>na,
najlepsza
nu. Przy opracowywaniu
nowych
Mat'ta I Synowa
zasad odpłatności za wczasy tego
$. t P.
rodzaju powstaje jednak wiele wąt
pliwości. Jakle przyjąć np. przedziały dochodów na członka
ro·
1
WAN DA BECHTOLD dziny I uzależniać od nich odpłat
ność? z kim konsultować problem.
. Wyprowadzeonle
skoro nie działają związki zawododrogich
nam
<Wł<>k z kapllcv cmentarza 11od
we? Czy zobowiązać np. PKPS, aby
wezwaniem św, Józefa przv ul.
dopłacał do wczasów swych pc·d·
f)gro!lowej
39,
nastą pl
dnia
oplecznych? Są prppozycie. aby w
~ czerwca 1982 roku o godz. 13 30
przypadku. gdy dochód
emeryta
nie przekracza 3 tvs . zł na osobę,
MĄŻ,
CORK A,
TESCIOWA
wnosił on opłatę wynoszącą 5 lub 10
RODZINA
I
POZOSTAŁA

z najgłębszym t'a iem zawiadamiamy, te w dniu 5 czerwca 1982
roku, po krótkich cierpieniach odszedł od nas na zawsze, w wie ·
ku 60 łat, najukochańszy Mąż, Tatuli I Przyjaciel, Człowiek wiei·
kll'g~ serca
PPŁK

proc. kosztu wczasów, a w przypadku gdy dochód ten wynosi 9-10
tys, zł - 40 proc. kosztu wczasów.
Uznano, że zmian nie
można
s bm. odbyło się posiedzenie Kowprowadzać w trakcie sezonu
i misji
Wspólnej Przedstawicieli Rzą
może to nastąpić najwcześniej z du I Episkopatu. Komisja omówiła
początkiem przyszłego roku.
zar6wno problemy ogólnospołeczne,
(PAP)
Jak I dotyczące stosunków pomiędzy
państwem a Kościołem.
Szczególną
uwagę pośwlęcDno normalizacji
ży.
eta spolecme10 I 1ospodarczego
w kraJu. Potwierdzając swe stałe
1tanowl1ko, eo do potrzeby ucody
W
ostatnich
dniach
zginął społecznej
I porozumienia narodotragicznie w wypadku samochodowym, wego.
komisja wsp61.na wskazała, te
w 54 roku życia, zastępca członka niezbędny~
Ich warunkiem Jest nie
KDmltetu Centralnego KPZR, prze. tylko rozwiązanie
problemów pollwodnlczący
Rady Ministrów Gruzji, tycznych, lecz równlel
gospodarczych.
Zurab Patarldze.
Komisja wspólna podtrzymuje swo·
je stanowisko, wyratone w komu.
nlkacie
z
posiedzenia, odbytego
18 stycznia br., „te w skrajnie tru!,1nej sytuacji kraju, pomoc gospodarcza konieczna Jest dla narodu, natomiast sankcje gospodarcze w powatnym stopniu utrudniają przezwyciężenie kryzysu, hamują powrót do
pełnej normallzacjl procesu odnowy
Po 12 dnlach Intensywnych poszu- w duchu um6w społecznych''.
kiwań. prowadzonych z udziałem l:oł.
Komisja wspólna rozpatrzyła rów.
nlerzy, mll\cjanlów I miejscowej lud. nleż sprawy doniosłe dla obvdwu .
noścl.
odnal&lono w Bydgoskiem stron.
(PAP)
w zamulonym stawie 3.5-letn \ego Radosława P„ syna rolnika ze wsi Bę.
dzltowo
(gm.
Łabiszyn);
podczas
wspólne.go pobytu w lesie.
dziecko
nle.oostrzetenle oddallło się od ojca
' ślad po n im zaginął.
Celem ustalenia wszystkich okoltcz.
noścl tragicznej śmierci chłopca, Prokuratura Rejonowa w Szubinie pro.
e G<>dz. 8.10. Na ul. Wojska Polwadzi śledztwo.
(PAP)
sk iego kierowca „Wołgi", należącej

Śmierć premiera

Gruzji

Po 12 dniach
odnaleziono Z\vloki
3,5 letniego dziecka

112111!

CZESŁAW TAŁADAJ
uczestnik walk o utrwalanie władzy ludowej w PRL, członek
PPR od 1942 r„ tolnlen GL, członek PZPR, członek ZBoWiD,
aktywny działacz 11•rf\'.lny, długoletni pracnwnlk Ministerstwa
S11raw Wewnętrznych i •IUtby llvplomatyc7-nej. Konsul Ambasally
PRL w Oslo w latarh 1972·71 Od•naczony Krzy~em Oficerskim
I Kawalerskim Orderu odrodzenia Polski. nraz wieloma odznacze.
nlaml noństwnwvml I resnrtnwyml.
Uroczvstoścl pogrzebowe odbędą się dnia U czerwca br. o godz.
12 na Cmentarzu Komunalnym Powązkowskim (dawny wojskowy)
•7 Warszawie. Pozostawił nas w i:tębnklej tałoble.
ŻONA,

Prosimy o
---~-I

nleskłada·nle

SYNOWIE, SYNOWA l RODZINA

kondnlencJI.

-
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w

handlu Jest to

stwow~go

nowych

„Odgłosach"
„Hala targowa uczy Jednego.
Praw rynku. Pewnie dlatego bu·
tyle sporów
l
emocji, te
ogól obywateli nie ma zielonego pojęcia o tym, co w!.\Śclwłe
znaczy rynek. Dla klienta pań·
dzł

--~--~~_,,,,,,.,,,_..,.

Wicepremier, przewodniczący komisji d/s koordynacjj współpracy
g1:>spodarczej z ZSRR Andrzej Jedynak przyjął 8 bm. przewodniczą
cego Państwowego Komitetu ZSRR
d/s Stosunltów z Zagranicą - Sle•
mlona Skaczkowa. Omówiono problemy związane ze specjalizacją
przemysłu I kooperacją produkcji
Możliwości rzemiosła zostaną także
oraz wykorzystaniem wolnych mccy
pełniej wykorzystane w usuwaniu
dotkliwego dla rolnictwa
braku produkcyjnych w polskim przemy•
sznurka .do snopowiązałek do pro- śle. Przedyskutowano także zagad•
dukcji tego sznurka użyte
będą nienia dostaw z ZSRR surowców,
krajowe surowce odpadowe.
materiałów,
komponentów i ma·
szyn niezbędnych dla naszego prze(PAP)
mysłu.
(PAP)

(Dokończenie ze str. 1)
Obszerny rozdział referatu poświęcono ocenie przebiegu realizacji poprzednich postanowień sesji
i KW RWPG w zakresie rozwoju
współpracy w sferze produkcji materialnej w okresie międzysesyj
nym.
Referat przedstawiony uczestnikom
sesji nie ukrywa również nledosko-
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otrzyma m. in. dodatkowe ilości
podrobów na przetwory
mięsne
oraz przydziały bawełny
niskich
gatunków. Równorzędne traktowanie sektora państwowego, spółdziel
czego i rzemiosła w sferze
materiałowo-surowcowej powinno zapewnić
poprawę
podstawowych
usług bytowych dla ludności
oraz
zaopatrzenie w niektóre artykuły,
w tym przede wszystkim w buty.

szok.„ .

Reportaż

.Jolanty

ciężki

Wi-ońsklej

„NA HALI, NA HAJ.I"

w najnowszym numerze tygodnika
ODGŁOSY

j, Biznes w starym kraju
o polsko-tunezyjskim 11rzcdslę·
biorstwie w Łodzi. .A, „Nic do
ukrycia" - o tekstach t>los~nek,
j, „Upadla panienka".
li Dwa
spojrzenia przez Atlantyk A Kulisy „dwójki" w telewh:.ii francuskie.! . .A, „Wesele" w „l''lwszechnym" . .A, Stała kolumna sclen·
ce fiction.
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kupioną w lLpcu !Lość benzyny, llo6l:
przysługującą na s!erpleń l wyprze.
d1Zająco normę wrześniową . W przy.
padlrn urlopu we wrześniu wykupuje nQrmę wirześnlo·wą, a mote także
wykupić zaoszczędzone porcje benzyny w poprzednich dwóch miesią

cach.
Utrzymuje stę w mocy zakaz tankowa111la do kanistrów. Celem kontroli sprzeda·waneJ benzyny, wprowadiza się załącznlld, na których
odnotowywany będ'Z'le fakt każdora
zowego za.k upu.
Od 1 lipca 1982 r. publiczne stacje
beruzynowe, a takte stlłCje ga.ratoiwe
POM I SKR,
prowadzące sprzedaż
detallczną benzyn sllnLkowych,
zobowiązane są do potwierdzenia faktu zakupu każdej porcji paUwa
stemplem z datownikiem na załącz.
n Lku do odcinka wpłaty sl<ładkl za
Dbowlązkowe ubezpieczenie
komunikacyjne za 1982 r„ lub pierwsze pół
rocze 1982 r.
Wyda w.an le
ułączników
będzie
pr0<wadzone w całym kraj'IJ w okresie od 11 do 30 czerwca br.
Będą
one wydawane w wy:znaczonych pu.
bllcznych
stacjach
benzynowych,
prowadzących sprzedat benzyn silnikowych dla prywatnych właściciel!
poJazd6ow, przez pracowników PZU.
Właściciel
pojazdu, przebywający
na
tere111le
Innego
województwa
z przyczyn urliopowych lub Innych,
mote otrzymać załączn1Jk w stacji
benzynowej miejsca pobytu.
Właśclclel. pojazdu, który nie mote pob.rać załączn!Jka w terminie do
30
czerwca br„ będzie mógł go
otrzymać tyJJko w I111spektoracle PZU.

ZSRR d.s. Planowania, przewodni.
Komitetu RWPG d.s. Współ·
pracy w Dziedzinie Planowania, Nikołaj
Bajbakow, zreferował następ.
nie projekt
programu koe>rdy.n acJI
narodowych planów gospodarczych
krajów członkowskich RWPG na la·
ta 1986-1990, Informując Jednocześnie
o realizacji przedslęwzlę~, uzgodnionych w ramach koordynacji obec.
nych pięciolatek , t o dodatkowych
motllwoścl~h
rouzerzenia w1p6t.
pracy.
Następnie prnem6wlenla
wygłosił!
przewodniczący
delegac~
krajów
członkowskich. Jako pierwszy zabrał
głos przewodniczący Rady Mlm.lstrów
ZSRR, Nukołaj Tlchonow.
Wysłuchano przemówleonla przewod.
nlczącego delegacji 111>łskieJ, premiera Wojciecha Jaruzelskiego. Przed. ·
stawił
o·n sytuację społeczno-poli
tyczną I gospodarczą w Polsce, pod. ·
kreUając,
te wprowadzenie 11.tanu
wojennego zatrzymało
nasz
kraj
o krok od katastrofy. z uznaniem
I szacunkiem ocenić trzeba - powiedział postawę
zdecydowanej
większości
społeczeństwa
polskiego,
która borykając się z ciężarami ty.
cla cOdzlennego, daje wyraz poczu.
efa odpowiedzialności, cierpliwości,
zrozumienia dla wyjątkowo trudnego okresu, Jaki nasi kraj przetywa
obecnie.
Wojciech Jaruzelski podzlękowi:ł
wszystkim tym, którzy w trudnym
dla Poliki momencie okazują nam
pomoc i poparcie, zrozumienie dla
naszych decyzji l działań. w trudnej
sytuacji gospodarczej Polski, szczególne znaczenie miała I ma pomne
przede wszystkim ZSRR, a takte
Innych kraj6w RWPG. M6wca prze~1taw11 na najwyższym fe>rum RWPG
niektóre nowe polskie Inicjatywy,
zmierzające do rozwoju współpracy
I pogł1iblenla 1ocjaU1tyczneJ Integra.
cjl gospodarczej.
W wystąpieniach wszystklch uczestników sesji dominowało prze.'<onanle,
te zoaoieśn!anle współpracy I pogłę.
blanle socJallstycznej Integracji gospodarczej,
jest
najskuteczn !ejszą
bronią
pr:zec!Wko wykorzy.stywanlu
st.osun1<ów gospodarcri:ych do llll·?;eorowanla w spra1wy wewnęlnne państw
socjalistycznych.
czący

Kraje RWPG ponowily swe propo.
zycje rozwoju wzajemnie korzystnych
11tosu.nków
gospodaTczych
m.!ędzy
państwami o odmiennych ustroJach.
Podk.reślono
znacze111le radzlecklch
lnlcjatvw rozbrojeniowych. Wyrażono
nadzieję na odbudowę procesu odprę.
żenla . Uczestnicy sesjl solldaryzowa.
I! !1\ę z Polską w jej wyslŁkach. mających na
ce1u rcizwlą:zanle t~u1nych problemów. Wiele mów icno
o konleczno6cl doskonalenia mechanizmów ekonomicznych,
regulują
cych wizajern.ne stosunki oraz o koniecmoścl pod111oszenla efektywności
gOSpodarowanla w Skali poo:zczegól..
nych k.raJów I całej wspólnoty. Eksponowano oolągnlęte już rezultaty
w tej dzled~lnle.
·
będlł jeszcze tematem
rozważań
w trakcie
obrad. Kontynuowana bę
dizle tet dyskusja nad referat~ m!. ,

Problemy te

S"ZCzegółlowych

środowych

· ---=-

Farby „ze
(Dokończenie

ze str. 1)

ku. Okazało się jednak, te fachowcy nie potrafili znaleźć słów
uznania dla jakości farby, dla jej
barwy, i tak ważnej cechy, jak
dobre „krycie".
To

zdopingowało

wytwórcę

domorosłego

do
podjęcia da\szych
kroków na drodze do uruchomienia produkcji na większą skalę.
Farbę uzyskaną „ze śmieci" zbadano już pod względem
składu
chemicznego w Politechnice Warszawskiej, skąd Tadeusz Sadcwski otrzymał pomyślną dla siebie
informację, na razie ustną.
Potrzebna jest jeszcze opinia „sanepidu" o szkodliwości, bądź nieszkodliwości farby dla zdrowia, co
jest szczególnie ważne przy malowaniu wnętrz. Zdaniem Tadeusza
Sadowskieg9, jak dotychczas, wszystko wskazuje na to, że będzie ona
pozytywna.
Już w tej chwili Skierniewicka

śmietnika"
Spółdzielnia
Pracy przygotowana
jest praktycznie do uruchomienia
produkcji farby. Dysponuje odpowiednimi
urządzeniami,
władze
Lowlcza wydały też wstępną decyzję,
zezwalającą na zagospodarowanie hałdy.
Tadeusz Sadowski
wierzy, że „ruszy" z produkcją w
połowie czerwca.
Przewiduje, że
początkowo w spółdzielni powstawać będzie tona farby dziennie. Bę
dzie to farba w części gotowa. Jej
kolor podstawowy - ochra, a także
brąz w różnych tonacjach, uzyskiwanych przez wyprażanie proszku.
Istnieją,

oczywiście,

możliwości

rozjaśniania farby przez
dodanie
kredy, jak również zmiany barwy
w wyniku mechanicznego wymieszania z odpowiednimi pigmentami.
Tadeusz Sadowski, zapytany, n:i
jak długo wystarczy surowca do
produkcji, odpowiedział, że cksolo·
atacja hałdy potrwa co najmniej
tyle lat, ile brakuje mu do emerytury (prezes SSP liczy sobie 41
lat). Wielkość „złóż" szacuje sią
do spółdzielni mlecza~sklej, Piotr P . wstępnie na 40-50 tys. metrów
w1padł w p00lizg,
zjechał na
lewą sześciennych. Spółdzielnia zobowią
stronę
jezdni
Jadący
z przedwka zała się do zrekultywowania t!?re„Fiatem" Piotr W, uciekając. zje. nu po całkowitym wykorzystaniu
chał na
prawo l uderzył w słup odPadów. •
trakcji elektrycznej . Pasa±erka Mał
Jako ciekawostkę warto na zagorzata W. doznała stłuczenia głowy kończenie
podać, że chęć zagospo• Godz, 8.2.5. Na skrzyżowaniu darowania „góry śmieci" w Łowi
ul. Obrońców StaJ.lngradu z ul. za. czu wyrazili dwaj prywatni
wychodnlą
Władysław
M wszedł na
jeden ze Szczecina,
jezdnię
przy
czerwonym
świetle twórcy farb I WJ?adl na bok tramwaju linLl 8/3 drugi z Ożarowa, których nie byd oznając wstrząśnienia mózgu l zła . ły nawet w stanie przerazić koszty
m•n la obojczyka .
transportu.
Na,Jwidoczniej
zwie·
• God1Z
9.45. Na sk.rzytoowanlu
ul. Warszawskiej z ul. Piliczną kle. trzyli niezły Interes.
rowca „Fiata" Zrl:z.lsław s
potrącll
JACEK MICPALAK
Henryka M. lat 80. Poszkodowany
ze wstr2ąśnloolem mózgu l raną gło
wv przewieziony został do szp!tala
e Godz IS .IO. Na skrzytowan :u
lłedakto1 d<epesrowy:
ul. Gdańskiej l ul 22 Lipca kleru
JF.07 't ;(I.IMA
Jaca „Ładą" Henryka W nie ustą
pila pierwszeństwa przeja:zdu I zde.
Redakto1
techn1crny:
rzyła się z „Fiatem l26p". doznając
ZOFIA UUTMANOWA
złamania rzepki prawej nogi. Straty o..'<cło 40 tys. zł.
(ztO

KILKA UWAG NA TEMATY
Można

by rzec,

że Festiwalu
Filmów
Krótkometrażowych
(który odbył się w Krakowie
po raz 22) właściwie wcale nie
było. Zaduszki
I futurologia
zdominowały ekranową rzeczywistość.
Wspominano żarliwie
wspaniały festiwal sprzed roku

l wiele mówiono o nadziejach,

związanych

z tym, który

będ.de
nabiorą
dziś te-

za rok: gdy to twórcy
dystansu do gorących
matów, Ale między tym bardzo wa:!:nym festiwalem, który
utkwił we wspomnieniach i jeszcze ważniejszym, co oby się
zdarzył, przyszło nam obejrzeć
70 filmów z IO wytwórni, a 12
regulaminowych, liczących się
nagród. poszło do ludzi. Był to
chyba Jeden z najbardziej śred
nich festiwali. którego siła, iak
ktoś z.auważYł. leży w tym, że
się w ogóle odbył.
Zanim sięgnę do filmów, relacjonowanych Już zresztą bezpośrednio teleksem z Krakowa,
chcę się zatrzymać w kinowym
klubo-bufecie. To miejsce pozwala łączyć dysputy filmowe (w
przeszłości bywały
bardzo zażarte) z podizlądanlem na monitorach tego, co się dzieje w
sali projekcyjnej, I nawet nie
barowe ceny (chłodzące wszelki
zapał do składania zamówień),
ani też zepsute monitory były
przyczyną
ciszy w kuluarach.
Szczerze
mówiąc, nie bardzo
było o czym dyskutować, iesli
nie chciało się międlić w kółko
prawdy o tym,
że z es:ranu
wionie nudą. że w tych f 1maoh nie ma tycia. że ge,ty od
zdarzeń okres przecieki nalT' obok kamerv I będzie go mr,żna
„odegrać" na
filmowy użrlek
- inscenizując ooś, eo mogło
by być dokumentem.
A zatem trudno nie zgodzić
jurorem, wyjaśniaiacym
werdyktu zdaniem: „Nie
mogliśmy nie
zauważyć filmu
np. o powodzi. skoro to było
takie ważne wydarzenie". Istotnie, wydarzenie godne uwagi.
jednakże mówiliśmy o nim na
festiwalu fi I m o wy m. a więc
z obowiązkiem
uwzględnienia
przede wszystkim kryteriów artystycznych.
się z
zasadę

„Sprawa stosunku do polskiej
to jest to, co
braliśmy pod uwagę" mówił
inny juror. No tak, a forma ... ?
rzeczywistości

Specyficzna sytuacja
Tym

określeniem

da się pud·
sumować wszystko. Specyt1c·1na
sytuacja: a więc
nie w12my,
czy tylko takie filmy powstały,
czy są może Inne. Spe•yf1nzna
ytuacja. a zatem dłu~o bY mówić, kogo na tym festiwal.u nie
było. Specyficzna sytuacja, więc
bezpieczniej oędzie wziąć ńa
przeczekanie i umoc1'ić się w
wierze, że za rok. albo za dwa
to ho, ho! - c;iego my nie zobaczymy. I zanim zaczną się
debaty nad tym, co powinno
stanowić
dolsument
naszych
czasów, wywoay na temat zbęd
nych inscenizacji •. kiedy... tyle
przyniosło samo życie", podnosimy się na duchu tezą o koniecznej perspektywie, nawarstwieniu doświadczeń i opracowań. Może Istotnie trzeba .,P<Jnosić w sobie" laki film. by za
kilka lat ~wia<'kzył o przyspieszonym biegu historii.
Tylko
trudno nie wsoomnieć przykła
du nlektńrYch literatów w róż
nych minionych okresach oisujących iakoby do szuflad. które potem okazywały się puste.
Nauczeni już myślenia obrazami, właśnie teraz P<JtrzC'bujemy WYP<JWiedzi o 'l<ISZVCh sprawach powszedniC'h. Z pewnoś
cią wszystko. ro przewinelo się
przez festiwalowy ekran. wzię
ło się 1. <>ame1?0 życie. Nawet
(bardzo marny) .kawałek erotyczny" ulożnny oonoć z dużej lloścl ore7erwatvw
- pt.
„Demony" K. Urb11ń~kiego mieścił się \Vszak w tej pojemnei formule IPm11tvr7nei.
•
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Długo

by wspominać fabuły
mniej i bardziej istotne, zatrzymujące uwagę, czasem
wywo-

łujące
niące

uśmiech, częściej
draż
miałkością
tematów.
Wszystkie filmy były słuszne,

a nawet i::łt:boko słuszne - trudno odmówić racji i temu panu (Bogdanowi
Nawrockiemu,
twórcy
animowanego
filmu
„Deszcz"), który popularyzując
miłość człowieka do zwierzęcia,
każe chodzić po
zakupy, bez
względu na pogodę, z ulubionym nosorożcem. Przykłady tematów z marginesu naszej rzeczywistości
mnożyć.

dałyby

Jury ogólnopolskie i między
narodowe miało jednego faworyta: Krystiana Przysieckiego z
jego materiałami telewizyjnymi.
Istotnie, nagrodzony w konlmrsie krajowym film (a raczej reportaż Tv) „Lekcja publicystyki" był prosto z roku
1981.
Przynosi! zapis zdarzeń dokonany jakby bez udziału twórcy.
Cały pomysł sprowadzał się do
odczytywania fragmentów wy-

w
Krakowie
•
•
psu1e się
wszystko
pracowań o rodzinnym miasteczku autorstwa grupy licealistek. Jeśli w tekście jest mowa o
legendzie związanej z gniazdem
na wieży. to kamera patrzy na
wieżę. jeżeli o chamstwie kwt(•
n;icym w kolejkach obserwujemy skłębiony rządek pod
sklepem. Sprawdzll się ten materiał 1ako
wprowadzenie do
telewizyinej dyskusji z udziałem młodzieży. Ale kłóci się z,
przynajmniej moim, wyobraże
niem o profesjonalnej
pracy
filmowej, o traktowaniu filmu
jako sposobu. nie zaś tylko narzędzia poznania. czy raczej cytowania rzeczyWistoścl.

Chce jeszcze przedstawić „Powrót" K. Przysleckiego I Witolda Kuczyńskiego (Tv). Powodzianie wracają do swoich zrujnowanych itospodarstw. Bardzo
szczerze brzmia Ich wypowiedzi
o przywiązaniu do ziemi, o tym,
że chen szybko wrócić jej tycie. Wspaniali ludzie. tacy jakich życzyłby
sobie spotkać
każdy chyba
dokumentalista.
Tytko w moim odczuciu Jest to
materiał zbyt iednowymiarowy,
hurra optymistyczny. Chciałoby
się posłuchać I zobaczyć chociaż jednego takiego który ma
wątpliwości czy podoła, czy P<>-

to pr7ed z górą pól wiekiem, a od tego ct.asu formuły w sztuce
plastyeznej uległy za~ndni<•z.ym modyfikacjom. J<?st tei barrlrn ihnrakleryslyczne, że
ani jedna z rzeźb zaprelentowanych teraz
na wystawie w Ośrodku Propagandy <;ztuki
pt.•. Młoda sztuka h1go~ł11wi11ń~ka" nie powstała z Inspiracji stareito mi~trza. Podobnie
zresztą I tw.\rry nbrn1ńw {<>lanowiącyrh na
tej wvstawie zderv-i'lwaną w!ęks1ość) demonstrują gorąM. ŻP, ~zn ka Ja<' nowyrh form
wypowiedzi, oral?Tlą wvrwać się z koliska
tradYcl'lnalinr•u. Trzeba 1ednak dodać, że
wystawę tę orzy11otowala Galeria S1luki Nowoczesnej w Rijece. kłńra (poddmie lak I
muzeum belg•nd7kie tego tvou). nropaguje
właśnie ruch awan1rnrdowy i ułatwia start
artystom. szuka !ącym nowych środków plastycme1?0 wyrazu.
Na wystawie zaprezentowano 96 prac 79
autorów, z których żaden nie przekroczył 35
roku życia. Są wśród nich debiutanci i artyści z powa:!:nym doświadczeniem. Wystawa nie ma ch2rakteru monolitycznego, :> 10

trafi

zaczynać

właściwie od poNie odmawiam reportażom Przysieckiego praw do nagród,
choć nie
byłabym za
przyznawaniem im najwyższych
laurów. Siad pospiesznej roboty, doraźności tych filmowych
zapisów na dużym ekranie urósł i jakby potwierdził starą
tezę, ' że „sztuka
zaczyna się
tam, gdzie kończy się mechaniczna reprodukcja". Przyjmijmy więc werdykty
obu festiwali jako triumf
„informacji
dokumentalnej" (określenie pozyczone od Jerzego Bossaka).
czątku.

Chcę jeszcze przedstawić filmowe propozycje godne festi•
walu, ferowane zgodnie (oczywiście post factum)
w czasie
konferencji prasowej. Najczęś·
ciej powtarzał się tytuł: „Dzień
dziecka" - reż. Pawla Kędzier
skiego, reprezentujący Wytwórnię Filmów Dokumentalnych jedyną nie zauważoną w werdykcie. Istotnie WFD nie mialo
formy z lat ubiegłych, ale choć
by „Dzień dziecka" właśnie nie
powinien pozostać łłez echa (jed•
na z głównych nagród na festwialu w Oberhausen). To jest
f i I m o naszej rzeczywistości
widzianej z perspektywy dziecka (bez ckliwości jednak). Ze
swoim rzeczowym I krytycznym
układem faktów I refieksji był
jednym z nielicznych filmów w
którym autor rezygnuje z monologu „pełnego głębokich treś•
ci", a stara się nawiązać dla•
log z widzem.

rałka automatyczna.„ no nlecb będzie - luksus, Motna ostatecznie zamiast oglądania nlegdysleJ•
szycb premier w telewlzJI popraco»e własnoręcznie nad bielizną. Zresztą nie wszyscy jeszcze
wyrzucili na szmelc nie do zdarcia „Franie". Z lodówka Już i:orzeJ. Zapomniało się babcine sposo•
by konserwowania Jadła. a Jadło teł nie takle żeby się dało konserwował: babcinymi 1posobaml.
I bieda.
To prawda. te spekulanci z dużą Ilością gotówki I czasu wyczyśclll sklepy do reszty, a teraz biorą za
sztukę 70-80 tysięcy. ale to nie oni zwariowali rynek. tylko rynek łeb stworzył. A rynek, to nadmiar
pieniędzy (jeszcze są tacy, którzy płacą 70-80 tysięcy za pralkę tub lodówkę) i brak towaru. Jeśli zaś brak
towaru (kiedyś, przynajmniej gdy chodzi o lodówki, było go dość). to co u diabła z producentem?

P

Producent na pierwszy rzut oka ma się ' nieźle.
Plansze przed frontem sobie ustawił. Na Jednych
napisał, że kończy w tym roku 30 lat; na innych,
ze „Polar" znaczy jakość, czy coś w tym rodzaju.
Tylko, że pierwsze, i;o Wasz człowiek we Wrocła
wiu zauważył w pustym bladym świtem mieście,
to była męska kolejka na Oławskiej. Męska, więc
nie po mięso. A po co? Po pralki i lodówki właś
nie. Oczywiście z kredytem MM. bo bez kredytu
nawet w kolejce stanąć nie można. Producent zaś
ma się nieźle pozornie, w środku bowiem okropnie
zdenerwowany.
Zdenerwowany, chociaż zapewnia, iż aktualnie
wszystko się kręci. Nawet pralki automatyczne
właśnie dziś - to był l czerwca - są już po bardzo długiej przerwie montowane.
W samej rzeczy; kręci się. Taśma przesuwa się
powoli, ale przesuwa się. Lodówki na ziemi, w
powietrzu, pod sufitem prawie.• ,Polar-136".
- Wolno jakoś - zagaduję ZDZISLAWA KOMARA, który w „Polarze" jest szefem produkcji.
Wolniej, niż w telewizji.
- No bo naprawdę wolniej. Brakło akurat. ..
Nieważne czego. W „Po~rze" od dawna wclą:!:
czegoś brakuje. Gdyby nie brakowało, to ho, ho .•.
A pralki rzeczywiście ruszyły. Nawet nowość jest.
Nazywa się „Goplana". Do tej pory zmontowano
serię informacyjną około 20 sztuk. Od dotychczasowego „dużego" automatu różni się tym, że jest
niższa, ma trochę bogatszy program, nikiel na obudowie szybki i tym, że będzie miała oczywiście
wyższą cenę, jeśli wejdzie do produkcji seryjnej.
Producent jednak okropnie zdenerwowany. I mówiąc szczerze - ma powód. Naczelny - KAROL
POPIEL, którego najbliżsi współpracownicy nazywają „ojcem" (ciekawe dlaczego i czy wie o tym),
• wyglądu dżentelmen w każdym calu, nie wytrzy-

się, że, istotnie, trochę się „Polar" spóźnił z całą
reformą. Chcieli być lojalni wobec handlowych

partnerów i negocjować ze wszystkimi ceny. A tu
stan wojenny i oczywiste utrudnienia w kontaktach (samych WPHW jest 49), a tu, jak już wynegocjowali, to na kilka wyrobów narzucono im
ceny regulowane. Generalnie jednak wyszło na to,
że sami zawalili sprawę na początku. Spóźnili się.
Kiedy już wreszcie bulwersujący temat „zdrady
tajemnicy bankowej" i przyczyn niewypłacalności
„Polaru" został kilka razy i we wszystkie strony
przedyskutowany, przyszedł czas na pytanie zasadnicze: splajtuje firma, czy nie, będą pralki i lodówki, czy w ogóle ich nie będzie?
- Jaka plajta? I co to w ogóle może znaczyć,
że będziemy zlicytowani? Kto nas kupi w razie
czego? Przecież to absurdalne od samego począt
ku. Są kłopoty, nie będzie kłopotów - slyszę.
- Nie będzie kłopotów, to znaczy - będą pralkł

ł

lodówki?

- Jasne, że będą.
Wrocławski „Predom-Polar" jest
listą gdy chodzi o lodówki (około

prawie monopo80 procent krajowej produkcji) I absolutnym monopolistą gdy
chodzi o pralki. Od niego więc zależy sytuacja na
rynku. Na rynku cieniutko, a „Polar" eksportuje.
Jego szefowie nie kryją, że jest to eksport „śred
nio opłacalny".
- Musimy eksportować - objaśnia mnie dyrek·
tor Dratwa - żeby' w ogóle robić cokolwiek, bo
musimy także importować. Brutalna rzeczyWistość
jest taka, że nasz klient ponosi koszty tej konieczności.
'
Naczelny rozmarza się. Gdyby nie krępowano mł
rąk powiada
dość szybko przełamalibyśmy
cały ten kryzys w „Polarze". Malo, moglibyśmy
się rozwijać.

Podobnie rzecz się ma z filmem Piotra
Andrejewa „On"'
(Wytwórnia
Filmów Oświatowych), „On" to głos w spra•
wie wolności. Jest to także temat do dyskusji podpowiedzia•
ny czytelną metaforą, przemawiający do wyobraźni za spra•
wą filmowego myślenia twórcy, a nie samego uruchomienia
kamery, czy wyszukania czło
wieka umiejącego
ciekawie l
dużo mówić.

Z festiwalowego zalewu fil•
mów animowanych. które zwykle bywały tylko przerywnika·
inl między kolejnym
spo]rzelem na świat, wymieniłabym
„Solo na ugorze" Jerzego Kall•
ny (SMF) i .,Pierwszy film" Józefa Piwkowskiego (Se-Ma-For)
- podkreślając świetną profesjonalną robotę i godną uwagi
pomysłowość.

W sumie był to chyba na1bardziej średni ze średnich festiwali. Juror rodem z Kr'łkowa
powiedział tak: „w Krakowie
psuje się wszystko nawet Uniwersytet
Jagie11oński więc l
ten festiwal .•. ". Nie obarczalabym jednak miejsca za formę
jego „użytkowników". Trudno
jednak nie stwierdzić, że film
krótkometrażowy przemknął po
marginesach zdarzeń. A z pew-·
nością będzie musiał z samej potrzeby gatunku - odrobić zaległości, wrócić z ruble•
ży do centrum życia, pamięta
jąc przy tym o nierozerwalnej
wi~ treści i formy. a zwłasz
cza o potrzebach widzów.

Renata Sas

0
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Jugosłowiańska sztuka plastyczna jest dziś
w Polsce mało znana. Podubnie mało znana była również przed wojną. Jednakże, jeśli padło wówrza~ słowo .,Mestrovi("'
każ
dy. kto interesował się s1tuką, z głt:boką
aprobata poC'hylał i::lowt:, Ale
też IVAN
MESTROVIC - słowioń~ki Rodin - twórca wielu wsp;rniafyC'h w "5wej monumentalności i ekspresji rzeźb C'ieszył się wówczas
wszechświał<JwYm tnnaniem.

było

długo

Komu la:ury

0
'

Io a sz

Jednakże

się

Szukanie wspólnego
mianownika dla festiwalowych
filmów jest jednak
zajęciem
jałowym, a więc pozostanę tylko przy faworytach.

'i
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stanowi raczej fascynującą mozaikę różnych
tendencji i koncepcji. Czy biorący w nim
udzial artyści mają ambicje, ażeby wypracowaC' odrębny „narodowy" styl? Nic! lnteresująt'a wystawa ich orac
stanowi raczej
pokaz tych wielorakich prądów jakie (skoń
czywszy na nowej figuracji)
rozkwitły i
rozkwilają na Zachodzie.
Zauważyć się też daje jak gdyby powolny
odwrót od bardzo modnej abstrakcji, a nawiązywanie do formuł sztuki przedstawiają
cej w najrozmaitszych jej wariantach. Mówią o tym eksponowane tu obrazy i rzeźby
takich artystów jak: JADRANKA FATUR
(„Hall nowojorskiego dworca lotniczego" olej), NIKOLA FADANOSKI („Zwiastun" akryl). TOMASZ GOR.JUP (,,!Zamies1kanle"
- olej), ANTE MARINOVIC („Eros lstrijski" - marmur),
MARlJANA MULJEVIC
(„Okno w błękicie" - olej),
BORISLAV
SUPUT („Maszvna do pisania" - drewno),
VALLE MIHA DALLA („Biała kompozycja"
- akryl), IZTOK SMAJS („Dyptyk" - technika mieszana) i inni.

Ekspozycja r.le obrazuje w pelnl walorów
współczesnej jugosłowiańskiej
sztuki plastycznej. Zgodnie z tytułem prezentuje tylko jeden - bardzo zresztą interesujący jej wycinek I plastykę młodego pokolenia.
Chętnie zobaczylibyśmy również dzieła ich
starszych kolegów.
M. JAGOSZEWSKI

o

muje l mówiąc
tym powodzie używa grubych
wyrązów. Bo było to tak.
W połowie maja wrocławski oddział Narodowego
Banku Polskiego poinformował dyrekcję „Polaru",
iż zakład ten w rezultacie takiego, a nie innego
stanu finansów, mówiąc zaś po prostu - w rezultacie ogromnych strat I niewypłacalności, zaliczony
został do grupy przedsiębiorstw nfe mających zdolności
kredytowej. Bank zobowiązał „Polar" do
spłacenia całej kwoty kredytu do końca czerwca,
a także do przedstawienia w tym samym terminie
szczegółowego programu uzdrowienia gospodarki w
zakładzie. I o to do banku nikt pretensji nie ma.
Przynajmniej nie mówi o tym. Ale...

·

Najpierw „Gazeta Robotnicza" na pierwszej stronie
ujawniła co pikantniejsze szczegóły z wzajemnych
stosunków •• Polar" - NBP. potem w Polskę poszła
Informacja PAP (w naszej gazecie ukazała się z tytułem:
„Czy pierwsze bankrul'two?"), natychmiast
podała ją takie BBC komentując. 1:1: oto bankrutuje
w rezultacie reformy gospodarczej pierwsze socjalistyczne przedsiębiorstwo, a niebawem we Wrocławiu
zjawili się dziennikarze z Anglii I Stanów I te:!. mocno zirytowali dyrektora Popiela. Z powodu pralek
I lodówek rozszalała się Istna burza. Rozszalała się
na dobre, bo końca nie widać.

- Kochany - wita mnie ekonomiczny FRANCISZEK DRATWA - to jest poważna firma, a wy
nie dajecie w ogóle popraoować. Jest tu jeszcze
zamówiony na dzisiaj kolega z „Zycla Gospodarczego". I pewnie z tym samym.
- A dztwl się pan?
- No nie. Siadaj pan.
Faktycznie zamęt od rana straszny, Najpierw
miala być narada dyrekcyjna, potem jednak wszyscy panowie zeszli się w pokoju dyrektora Dratwy. żeby redaktorom (kolega z „Zycia Gospodarczego" dotarł także) wyjaśnić jak się sprawa ma
w rzeczywistości, ale w trakcie wychodzili. ponieważ: „rozumieją panowie, kryzys kryzysem, ale
jubileusz też jest I trzeba się sfotografować do
okolicznościowego folderu".
No więc zamęt był
straszny.
Powoli jednak wyjaśniliśmy sobie to I owo.
Rzeczywlśele stan finansów „Polaru" przectstawla
1lę fatalnie. Ale panowie Irytuje się jeden z dY·
rektorów - czy was by krew nie zalała. gdyby
t>ank ujawnił stan
waszych kont? Przecież to podstawowa reguła gry! Przecie! to tajemnica! zrobiono sensację. poderwano zaufanie do pas. nasi ludzie
kombinują, czy Jut trzeba z „Polaru" uciekał:, czy
Jeszcz" zobaczye, co będzie. A tu niP ma co kombi·
nowae, bo robota Jest. No I my mamy byC spokojni?
Czytam pismo-odpowiedź oddziału NBP we wrocla·
wlu na protest „Polaru". Dyrektor LUDGARD BRZOZOWSKI stanowczo zaprzecza Jakoby ktokolwiek w
banku powiedział dziennikarzowi z „Gilzety Robotni·
cze.I", :l:e „na dobra sprawę trzeba by fabrykę zamk·
ttąć i ogłosić upadłość, albo zlicytowat:". Czytam tet
pismo dyrektora Popiela do redakcji. Kawał lite·
ratury . Wszystko tam Jest. I o bankach ~zwaJcar
skich, które nigdy nie ujawniłyby tajemnicy bankowej, I o przyczynach tarapatów. o tym więc, :!.e są
straty, ponlewa:I: linia pralek stala 'przez prawie dwa
miesiące z braku podstawowych materiałów (Import)
I o tym. te tarapaty zaczęły się w styczniu , gdy
fabryka, kierując się wyższymi racjami społecznymi,
sprzedawała swojp wyroby po starych renach
cho·
eia:I: za materiały I części płacll>t po nowych. W stv·
czniu bowiem pralki I lodówki sprzedawane były
wyłącznie młodym malteflstwom. rolnikom I rtórnlkom.

Dyrektor Dratwa rozwija tę myśl, kolega z „ży
cia Gospodarczego" sprawdza tylko, czy wszystko
w magnetofonie kręci się ji:k trzeba I zaciera ręce,
a ja nie wytrzymuję:
- Panowie, kto was do tego zmustl ł jak, kto
was tak zqralmie umoczyl?

Wyszło na to, :!:e sami się umoczyli, z własnej
nie przymuszonej woli. Słucham wyjaśnień na temat wyższych racji I nic nie rozumiem. Bank widocznie też nie zrozumiał tego. W końcu dowiaduję

Naczelny snuje w1zJe wspólpracy, takiej współ
pracy bez żadnych pośredników, z polskimi spół
kami na Zachodzie. Kontakty zresztą już nawiązał.
Tylko brak jakoś zrozumienia dla takich inicjatyW
- skarży się. Moglibyśmy w ten sposób ominąć
bariery polityczne, jakie ustawił Zachód. Dopuszczam nawet wejście tu obcego , kapitału - kontynuuje. Bo dlaczego niby nie? Jeśli obu stronom
opłacałoby się to, a ja sądzę, że opłacałoby się, to
trzeba robić interes; „Polar" mógłby wykorzystać
w pełni posiadane już moce produkcyjne, mógłby
je nawet zwiększyć, ponieważ wciąż stoi tu pusta,
nie wykorzystana hala. Zwiększylibyśmy produkcję
na nasz rynek, być może też korzystnie weszlibyś
my na obce, interesujące rynki.
Tymczasem jednak„.
Tymczasem prawda Jest taka, te eksportuJe się
tylko to, czego na Zachodzie produkować się nie
opłaci
(choćby
owe „Polary-136" oglądane przeze
mnie w hali), bądź to, co tu praktycznie tylko
montuje się z części Importowanych, czyli małe
„błombergl". Na nasz rynek zaś robi się mniej, nit
kiedyś, Więc brakuje.
Karol Popiel ocenia sytuację następująco: Judzie
kuplliby u nas rocznie 600-700 t)sięcy wszelkiego
typu sprzętu chłodniczego. Odliczając od produkcji
„Polaru" eksport. a doliczając doń produkcję „SllHil"
oraz Import radzieckich „Mińsków", otrzymamy i tak
deficyt 100-150 tysięcy. I to jest luka, dzięki której
spekulant może brać takie straszne pieniądze. Gdyby
„Polar" miał zagwarantowane stale dostawy wszystkich materiałów. także tych z importu, luki by nte
było.

Jest pierwszy dzlei'J czerwca A w Jodówce gotuje
bo do końca miesiąca tylko 30 dni Trzeba spla·
kredyt . trzeba też przedstawić· realny program
sanacji ęospodarki zakładu. żeby luka nie powięk
szyła się jeszC7.e
Oble strony •• Polar" i bank. de·
klarują chęć
gorącej miłości,
ale ze zdolnością do
niej jeszcze krucho W zakładzie skadą się. że bank
zrobił sobie z „Polaru" doświadczalnego królika i bę
dzie chciał udowodnić, iż prawa reformy są rzeczy·
wiście nleublaęane. w konsekwentne postępowanie
w tej mierze t'hyba tak naprawdę nie wierzą, ale
zlekceważyć sprawy też nie mogą. No więc „czynią
starania". jak to się ładnie nazywa.
Po pierwsze - słyszę - byliśmy u ministra Krza·
ka I obiecał podać pomocną dłoń. po drugie - mamy Ju:!. prawo do 30-procentowego odpisu dewizo·
wego. więc z Importem kłopotów będzie mniej, po
trzecie - rozmawiamy z naszymi kooperantami (a
.Jest ich bez liku). aby niektórzy przynajmniej prze•
myśleli raz Jeszcze sprawę swoich cen. po czwarte
wreszcie - pracujemy nad owym całościowym pro·
gramem sanac.JI ęospodarkl w fabryce Ludziom zaś
tłumaczymy. ŻP leszcze •• Polar" nie zginął. I jakoś
nie uciekają Odeszło w sumie dwóch pracowników.
W każdym razie dwóch. którzy odejście uzasadnla!l
obawą o swoja przy•zlość w „Polarze".
się.
cić

Notuję

jeszcze punkty owego programu sanacji

1 jest tam wszystko to. co zawsze w takich razach

się proponuje. Program rysuje się słusznie. Czy
będzie zrealizowany? Oczywiście odpowiadają
szefowie „Polaru". Już go realizujemy.
To „już",
.,urealnienie cen", czyi!... - oczywiście - po prostu ich podwy:!:ka. Druga w ciągu
tego roku. Druga, w trzy miesiące po pierwszej.
Pralka, która kosztowała przed 1 lutego 10.500 zł,

to

a po 1 lutego - 21.800, od l czerwca kosztuje
24.500 zł. zaś zamrażarka „Pingwin" drożała kolejno od 9.100 do 17.100 i teraz - 18 tysięcy złotych.
To, naturalnie, tylko dwa przykłady.
.
- Panowie. co chcecie- żartuje ponuro dyrektor ekonomiczny. Prze<'ież to I tak nie są ceny
równowagi. Sami mówiliście, że na rynku jest
drożej...
·
2 czerwca wrocławskie „Słowo Polskie" wydrukowało krótką Informację o tej „cichej" podwyżce
oskarżająr .,Polar", że przed bankructwem chce się
ratować wyłącznie kosztem klienta. I chyba ooś w
tym jest.
JAN BRZÓZKA
DZIENNIK LóDZKI nr 78 (10072) I
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Przed kuracją IZapobieganie zatruciom pokarmowym PRZY
·W sanatorium
NTU 303-04
SPOTKANIE

Po ras drugi w ciągu oetatnlego p6łrocza, smlenlony został tryb
wydawania 1k1erowań uzctrowtskowycll. W I I II kwartale kwalifikowaniem wnioak6w I wydawaniem •klernwań zajmowały się
podporządkowane lł!'karzowt woJew6dzk1emu woJew6dzkle komisje
t~znlctwa uzdrowlskoweco. Począwszy zd od m
kwartału, roz.
dział •klerowa6 do 1anatorl6Y( lete6 będzie w gestii zarządc6w
koml1arycznych - brantowych zwlązk6w zawodowych, działających
w porozumieniu z włałelwyml mlnlatraml.
Pracownicy uspołecznionych zaklad6w powinni za1ałwia6 wnloskł
• leczenie aanatoryJne sa pośrednictwem 1łużb •ocJainych w swoim
miejscu pracy, To samo dotyczy emeryt6w I renelst6w, utrzymu.
jącycb ściślejszy związek z macierzystymi 1zakładaml, co nle wyklucza podejmowania przez nich stara-A o sanatorium za pośred·
nlctwem Związku Emerytów tnwalid6w I Ren-cist6w;
ZBlady rozdziału alderowałi, przyjęte przez zarządc6w komisarycznych bran:towych swlązk6w zawodowy.eh są różne w różnych
bran:tach (np. w oświacie I nauce - •kierowania przydzielają ku·
ratorla, n budowlanych - rozdziela alę je centralnie poprzez du·
te zakłady pracy);
Rodziny ubiegają 91ę o leczenie sanatc>ryJne w takim samym
trybie, jak pracownicy (nie dotyczy to dzieci);
Rolnicy Indywidualni oraz oeoby prowadzące dzlałalnoś6 gospo·
•arczą „na Własny rachunek", uzyskują Skierowania na leczenie
ba.Ineokllmałyczne odpowiednio: przez Centralny Związek Rzemio.ta, Zrzeszenie Prywatneg<0 Handlu l Vsluc oraz Centralny Zwią·
sek K6łek 1 Organizacji Rolniczych;
Osoby czuowo pozostające bez pracy powdnny w sprawie lecze.
11la sanatoryjnego 'zwraca6 1lę do zarządcy komisarycznego Ogólnopo!SkleJ Komisji Wsp61pracy Branżowych Związków ZBJWodowych;
Koszty leczenia sanałoryjnego pokrywa resort zdrowia I ople-kl
społecznej, nlezaletnle od tego, kto Jest właścicielem sanatorium;
Nie uległy zmianie zasady leczenia 1anatoryjnego w ramach
swolnleń lekarskich (L•4);
Bez 11mlan pozostaje r6wnle:t obowiązujący
dotychczas tryb
kierowania do szpitali uzdrowlslwwych, gdzie na.czelnym zadaniem
Jest rehabilitacja pacjenta po leczeniu .szpitalnym (kierują szplłall lub przychodnie 1pecJallatyczne).
ZAKZĄDCOW MAJĄTKOW
BRANŻOWYCH ZWIĄZKOW ZAWODOWYCH

WTK.AZ KOMISARYCZNYCH

l. Pracowników Przemysłu Budow1ane@ l Stp6łdzlelczośct Budownictwa Mle&Zkan~owego, oo.Ma Wa!l'Szawa, ul. Mokoto.w ska 4/6,
S. Energetyków, 02-001 Wa1'5Zawa, al. Jeroa:ollmslde 91.
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mleko - ogózimna woda. Przyczyną zatruć są też najczęściej nieprawidłowo przygotowane pokarmy
niewłaściwa obróbka
tenrticzna'.
Najczęściej ludzie nie wiedzą,
że
jeżeli przyrządza się jakie-i desery,
budynie, kremy, leguminy, to po
ugotowaniu potrawy te muszą być
wychłodzone natychmiast i to
w
sposób bardzo
szybki.
Powolne
schładzanie powoduje namnożenie
się bakterii. W lodówce gorących
potraw chłodzić nie można
więc
najczęściej dobrze jest wstawić miseczkę z potrawą do naczynia
z
przepływem wody zimnej. Ochła
dzanie nie powinno trwać dłu:i:ej
niż pól godziny. Jest pewna grupa produktów spożywczych, które
muszą być przygotowane e.'< tempore to jest w takiej Ilości, w jaklej będą mogły być od razu spożyte, a nie na zapas. Np. wszystkie budynie, galeretki, tak lubiany popularny sernik na zimno. Są
to produkty, które na ogół wstawiamy do lodówki już z dużą iloś
clą bakterii. Wszystkie
potrawy
wysokobiałkowe stanowią doskonałą pożywkę dla bakterii.
Nie należy też latem przyrządzać
zup,
sosów
w
większych ilościach.
A
. . t anę s t osowa ć 1atem tylko do
smie
t
b óbk
po raw z o r
ą termiczną.
Do
innych zaś potraw stosować oliwę.
ALINA ZIELSKA
Kupiłam
prywatnie mięso. Gdzie mogę je
poddać zbadaniu?
Dr K. NOWAK-LIPINSKA T a ki e b a d an ie przeprowa d z! Zakl a d
Hi gieny
·
Weterynaryjnej przy
u l.
Proletariackiej 1 (przy rzeźni
na

rozłąkę

N&We, uzupełnione przepisy dotyczące wypłaty diet praeowniezych oraz dodatków za rozłąkę dzlalaJą od dnia wejścia w życie
tJ. od 1 lutego 1982 roku.
Mimo to wielu czytelników zwraca się do nas upewniając s!lę
eo do nowych za.sad. Podajemy Je n Uchwałą nr 25 RM z dnia
27 stycznia 1982 r.
§ 1. W Uchwale nr 90 Rady Ministrów 1 dnła 2T kwietnia 1973 r.
w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych
na obszarze kraju (Monitor Polski 1 1981 r. nr 14, poz. 106) w § ł
ust. 3 otreymuJe brzmienie:
„3. Dieta wynosi 160 zł za dobę podróży służbowej".
§ 2. W uchwale nr 78 Rady Ministrów z dnia 17 kwietnia
1981 r. w sprawie świadczeń dla pracowników czasowo przeniesionych (Monitor Polski or 11, poz. 8) w §3 pkt 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Dodatek za rozłąkę w wysokości 130 zł za każdy dzień
bytu w miejscowości czasowego przeniesienia (łącznie z dniami
podróży w związku z rozpoczęciem lub zakończeniem czasowego
przeniesienia); dodatek nie przysługuje:
a) za dni nie usprawiedliwionej nieobeoności w pracy,
b) za okres pobytu na leczeniu w szpitalu lub w izbie chorych
w czasie którego pracownik otrzymywał bezpłałne wyżywieme,
c) za okres urlopu wYPOCZynkowego,
d) za dni zwolnień od pracy, udzielonych na podstawie ogólnie
obowiązujących przepisów, oraz za okres niezdolności do pracy_
wskutek choroby, jeżeli w czasie zwolnienia od pracy lub niezdolności do pracy pracownik nie przebywał w miejscowości czasowego przeniesienia".
(Opr. j. kr.)
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śmierci właściciela książeczki

Jeszcze oreklamaciach pocztowvch
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'VV LISTACH PODPOWIEDZIANE
Co ma korek do reformy?

Otóż

ma
coś więcej niż przysłowiowy piernik do
wiatraka. Może zakorkować najbardziej
słuszną inicjatywę, zablokować pilną i
potrzebną decyzję. Tak, jak to się stało
z obniżką cen mrożonek, którą prasa zapowiedziała przed kilkoma tygodniami.
Przyszedł czerwiec, a z mrożonkami
nadal dzieją się cuda. Wprawdzie w dyrekcji przedsi ębi orstwa chłodniczego w
Lodz·I zapewniono mnie, że obniżka cen
mrożonek iest tuż, tuż (i to o całe 30
proc.!). ale tylko na niektóre asortymenW piątek,
czerwca, w Biurze Hanalu WSS ujawniają dalsze Informacje.
Z Inicjatywy łódzkiego Wydziału Handlu
w wolnej sprzedaży znajdą się ubiegło
roczne mrożone warzywa I owoce oraz
mrożonki bezmięsne l to już od zaraz.
To „zaraz" ma jednak ciernistą drogę.
Do Zrzeszenia Przedsiębiorstw Przemysłu
Chłodniczego w Warszawie (zamiast daw·
nego zjednoczenia) prowadzi ona także.
Chodzi o iakieś zarządzenia wykonawcze.
Tymczasem ~s nie stoi w miejscu.
- Kto nam tera1 kupi mrożone warzywa,
Jeśli od tygodnia są już tegoroczne, świe
że jarzyny? - mówią mi kierownicy skle·
pów. Truskawki te:!: pojawią się lada
dzień I powinny tanieć z godziny na go-- ·

JY·
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dzinę.

A gdy przyjdzie owocowy „wysyp",
trzeba będzie zamrażać zapasy na zimę
w chłodniach, które teraz i;ą załadowane
ubiegłorocznymi zapasami.
Sam tylko handel łódzko-wojewódzki
ma do sprzedaży około 30 ton mrożonek.
A chłodnie chcą teraz by mrożonek brać
coraz więcej. Przecież rynek tego nie
wchłonie jeśli na każdym straganie coraz tańsze świeże ogórki, kapusta, kala-

utęsknieniem. Jesienią i zimą ledwie je

r

uchylono. MrożonY'!h jarzyn i owoców było jak na lekarstwo. Czarne porzeczki, mrożone pomidory, mrożoną mizerię trzeba
było •tropić w każdym sklepie spotykanym
po drodze. I stało się to, co się stać
musiało. W tegoroczne czerwcowe lato
100 ton mrożonych · pomidorów zalega
łódzkie chłodnie. Zalega i blokuje miejsce dla tegorocznej mrożonej produkcji.
Biadolenie na handel, który woli handlować , mrożonymi owocami i jarzynami
zimą a nie latem. nie ma sensu. Czy

Zakorkowanv rozsadek

fiory, rzodkiewki, sałata, botwinka, rabarbar„. Moim skromnym zdaniem, obniżać ceny na mrożonki zdecydowano się
za późno. Mrożonkowa drożyzna i od·
wlekająca się obniżka cen zablokowała
chłodnie składowe i teraz w obliczu peł
nego sezonu letniego, nie ma już chyba
rady.
Jako gospodyni domowa I klientka sklepów warzywno-9wocowych czekałam na
otwarcie podwoi chłodni rc.rożonkowych z

jest seną rozładowywać owe chłodniowe
zapasy przez sprzedaż we własnych punktach zbytu? W Przedsiębiorstwie Przemysłu Chłodniczego odpowiedź jest krót·
ka: od handlowania jest handel.
- Więc może w ulicznych kioskach ajencyjnych? - pytam. I w dyrekcji chłodni,
i w Biurze Handlowym WSS powątpie
wają w opłacalność przedsięwzięcia. Nie wystarczy wystawić kiosk - mówią.
- Trzeba mieć lady chłodnicze, dopływ

Notowała:

MARYNA KRAJ

Kodeks
pracy
na co

dzień

Pewni dyrektorzy sądzili, te
stan wojenny będzie
sprzyjał
ich kadrowym „poczynaniom".
Chcieliby bowiem nimi zastąpić
swoje własne nie najlepsze metody pracy lub zasłonić
nieumiejętności organizacyjne.
Niemal klasycznym tego przykładem może być sprawa pewnej kobiety - inży'niera. Przepracowała w zakładzie 15 lat.
Przeszła różne szczeble zawodowego awansu, aż do stanowiska zastępcy kierownika oddziału. W
ostatnich
tygodniach
ubiegłego roku nie wiodło się
jej najlępiej, Do zwykłych, codziennych, zakładowych
trosk
i napięć, doszły jej własne, rodzinne. Parę tygodni przebywała też na zwolnieniu lekarskim
(ponieważ w tym samym czasie
jej bezpośredni szef otrzymał
skierowanie do sanatorium, za
zgodą dyrekcji powierzono pieczę nad oddziałem
produkcyjnym młodej inżynier, rozpoczynającej tu swoją zawodową karierę).

W dniu ogłoszenia stanu wojennego inżynier
z-ca kier.
przebywała na zwolnieniu. Griyby działały telefony na pewno
skontaktowałaby
się z zakła
dem. Ale też nikt z dyrekcji
nie dał jej znać, że jest
na
swoim oddziale niezbędna. Toteż wrócila do pracy dopiero po
dwóch tygodniach. I wtedy dyrektor ozn11jmil, że stracił
do
niej zaufanie, bo powinna b:vla
niezwłocznie stawić się w zakładzie. Wkrótce po tej bezpardonowej, ale dającej wiele do
myślenia rozmowil!,
wręczono
jej wypowiedzenie dotychczasowych warunków pr~cy i płacy.
Pracownicy nie tyle o pienią
dze chodziło. Bardziej o zasadę.
Czy dlatego, że była na zwolnieniu ma ponosić aż tak poważne konsekwencje? Nic dziw·
nego, że odwołała się do tere·
nowej komisji odwoławczej d.s.
pracy. Sprawę oczywiście wygrała, lecz dyreilcja ani my~la
ła ustąpić. I wniosła odwołanie
do Sądu Pracy, wręcz domagając się zmiany orzeczenia.
Bo
zdaniem dyrekcji miała ona prawo i obowiązek dokonać takiego przesunięcia kadrowego w
momencie gdy straciła do inży
niera zaufanie.
Tego zdania Sąd Pracy w Lodzi jednak nie podzielił.
Po
przeprowadzeniu uzupełniajqce
go postępowania
dowodowego
sąd stanął na stanowisku,
że
komisja
odwoławcza
wydala
trafne rozstrzygnięcie, znajdują
ce uzasadnienie w zgromadzonym
materiale
dowodowym
oraz w treści obowiązujących
przepisów. Wypowiedzenie było
bowiem nieuzasadnione. Nawet
zastosowanie ostrzejszych kryteriów, z uwagi
na stanowisko
kierownicze, jakle pelnita
ta
pracownica,
nie
uzasadniało
podjęcia przez pracodawcę
takiej decyzji.
.
W dniu ogłoszenia stanu wojennego przebywała
ona
na
zwolnieniu lekarskim, o czym
dyrekcja dobrze wiedziała. Wobec tego musiała się liczyć
z
jej nieobecnością na oddziale
produkcyjnym. A stawianie pra. cownicy, nawet na stanowisku
kierowniczym wymagań,
aby
pozostawiła chore dzieci i przybyła do zakładu, nie znaduje
- uzasadnienia ani w przepisach
prawnych, ani
w
zasadach

I

. bieżącej

8

wody - w myśl przepisów san.- .:Cepidu. Nie opłaci się - konkludują.
\~
Na Kozinach, przy zbiegu ulic Kasprza- ~
ka i Srebrzyńskiej, mogłam zaopatrywać
się w mrożonki w ajencyjnym kiosku
przez całą zimę. Teraz jest tu już mniej
klientów, choć nadal mrożonek nie bra·
kuje. Na Kasprzaka stoi jednak uliczny
stragan załadowany świeżym, zielonym ~
towarem. Gdy w śródmiejskich salonach , i
warzywno-owocowych w piątek były tył- 1
ko pomidory, tam tego samego dnia przed
wieczorem było wszystko: młoda kapusta,
świeże ogórki, kalafiory, rabarbar i ko·
perek, ziemniak! też.
- Szlag trafia człowieka, gdy się widzi
całe to administracyjno-organizacyjne niedołęstwo wyrzuca z siebie jakaś zdenerwowana klientka. Zakorkowane towarem chłodnie składowe (podobnie nie tylko w Lodzi) są również tego przykła
dem.
Co gorsza, korek spowodowany nie
sprzedanym w porę ubiegłorocznym mro·
żonym towarem powstał na skutek złego
podejścia administracji przemysłu chłod
niczego do trzeciego „S", czyli do oph·
calnoścl produkcji, którą chciało się uzyskać mało elastycznymi I zbyt wysokimi
cenami mroronek. Teraz szuka się ratunku w obniżce cen. Tyle, że już mocno

I

ostrzył
dla tych osób
wymóg
badań wstępnych. Lekarze zakładów
tego typu · przy każdym wypadku
zachorowania pracowników z produkcji na choroby jelitowe, obowiązani są kierować ich na killtakrotne badania do terenowych stacji sanitarno-epidemiologicznych.

PKO

I

do·datki

I

zsiadłe

Mgr D. OPINC - Na taką sprze-1 spożywać od razu na zimno. Czy
wody wyraził zgodę Główny jest to boczek, czy pasztet. Jeśli
Inspektorat Sanitarny, uznając, że konserwa będzie mieć jakiekolwiek
stopień zagrożenia nie jest tak du- oznaki zepsucia, to trzeba ją odżaży, by musiał wydać decyzję za- łować i wyrzucić. Dotyczy to nie
kazującą takiej dystrybucji. Naczy- tylko mięsa, ale l domowych konnia jednorazowego użytku byly już serw warzywnych.
u nas w obrocie. Konsumenci mieZENOBIA A. - Mam w rodzili jednak zastrzeżenia do cen. Ich nie półtoraroczne dziecko.
Często
użycie znacznie podrażało usługę. podaje mu się już pomidory. Czy
Sprawy te są jednak nadal dysku- wolno?
towane. Na ten rok jest jeszcze
Dr K. NOWAK-LIPINSKA
zezwolenie na taką sprzedaż. W wo- Owszem. Tylko trzeba z warzywa
dzie czystej na ogól bakterie tak lub owocu usunąć twarde części,
szybko · się nie rozmnażają. A satu- bo dziecko jeszcze
niedokładnie
ratory są podłączone do wybranych gryzie I ma słaby przewód pokari regularnie
badanych punktów mowy. Należy kolejno
produkt
sprzedaży wody. Saturatory są tak- sparzyć, obrać I rozdrobnić.
że w ewidencji San.-Epld. I pod
JÓZEF F. _ Czy w okresie upastalą kontrolą.
ó w j esteśmy dz'ięk'i ob owiązująceJANINA K. _ Nie przekonuje
. ·
b
i
mnie to. Wszyscy
moi znajomi mu sys t emowi h igieny za ezp eczeni przed zatrucia.U?
uważają, że jest to sprzedaż nieDr K. NOWAK-LIPINSKA
_
higieniczna. Szklanki są niedomyte.
Piją z nich obok dzieci, ludzie któ- Każdy przypadek zatrucia pokarrzy chorują na rozmaite choroby. mowego sporadycznego
(bo
na
w innych krajach np. w Bułgarii szczęście odpukać - ·obecnie
zbiorowych zatruć nie mamy
w
sprzedaż uliczna jest oparta
· i tylko Lodzi) J·est u nas w stacji anallzn„
0 k u bki j e dnorazowego uzyc
a.
wany
bardzo
dokładn1·e. ZdaANNA K. - Chodzi ml o wa- rzają
natomiast
się
zatrurzywa
szklarniowe, o pomidory, cła
rodzinne.
Ktoś · coś zjadł, Inżynierskiej).
ogórkL Stosuje się przy ich
ho- zaszkodziło
mu
I
uważa, że
WANDA S. - Gdzie można się
dowli środki ochrony,
pestycydy. jest zatruty Po
zgłoszeniu le- przeszkolić w zakresie
minimum
Czy my jesteśmy, jako konsumen- karz udzielający pomocy przekazu- sanitarnego, wymaganego w zawocl chronieni przed ich szkodliwo- je ·nam sygnał, a z naszej strony dach będących w stałym kontakścią? Czy można te warzywa spo- przeprowadza się dokładny wywiad. cie z żywności'ą?
żywać w skórce?
Ważne
jest
wtedy dla
proMgr D. OPINC
Szkolenie taMgr D. OPINC - Zasady hłgie- filaktyki, by nie usuwać śladów kie przeprowadza się w Oddziale
ny wymagają, by wszystkie
wa- choroby dla nas istotnych (np. po Oświaty Sanitarnej w Lodzi przy
rzywa bez względu na to
Idzie torsjach, biegunce u dzieci). Po- ul. Tuwima 4. Warto też wiedzieć,
są hodowane, czy w szklarni, czy pełnia się wciąż te same błędy die- że inspektor sanitarny w Lodzi zaw ogródku działkowym, czy u rolnika, były bardzo dokładnie myte
" pod wodą bieżącą, nawet ciepłą.
Także wtedy gdy nie są używane
środki chemiczne, to duże skażenia
ogólne środowiska (opady pyłów,
spalin, metali) są niebezpieczne dla
zdrowia. Jeżeli zaś chodzi o skórkę, to jest to Inna sprawa. Twarda skóra od pomidora czy iliwki
przyklejona · do powierzchni przewodu pokarmowego może wywołać
dużą niestrawność. Dotyczy to szcze
„Nasz zmarły kolega miał książeczkę PKO z wkładem, do
gólnie ludzi o wrażliwych, chorych
którego doliczano odsetki. Nikogo z rodziny nie upoważnił do
żolądkach lub jelitach. Oni z repodjęcia oszczędności. Kto może teraz podjąć pieniądze?"
guły powinni ciężko strawne części
Wkłady złożone na książeczkach oszczędnościow)'ch zmarłego
owoców i warzyw uiiuwać.
wkładcy, nie objęte zapisem na wypadek śmierci,
podlegają
wypłacie z tytulu zwrotu kosztów pogrzebu, wpłacie z tytulu
ZOFIA S. - Jate w Warun!łllch
domowych przygotować prawidło
spadkobrania.
Zwrot kosztów pogrzebu ma prawo pierwszeństwa przed innywo konserwy
mięsne na wyjazd
mi
wypłatam!. Następuje on
po
przedłożeniu
książeczki
,
urlopowy pod namiotem?
Mgr D. OPINC - Przygotowanie
oszczędnościowej zmarłego wraz z ' odpisem skróconym
aktu
zgonu i oryginalnymi rachunkami z kosztów pogrzebu. Wypłaty
konserw w domowych warunkach
tej dokonuje dowolny oddział PKO do rąk osoby na którą wyjest sprawą bardzo trudną. Trzeba
taką konserwę zrobić w sposób barstawiono rachunki. Wypłaty z tytułu spadkobrania dokonuje wyllicznie oddział PKO prow~dzący ·rachunek do rąk każdego ze
dzo dokładny,
przy tym bardzo
o
spadkobierców, w części określonej postanowieniem sądu
czysto. Trzeba się posługiwać nastwierdzeniu nabycia spadku.
czyniami, narzędziami
poprzednio
Wypłaty mogą nastąpić po przedłożeniu: książeczki oszczędno
wygotowanymi. Na ogół tez wszyściowej zmarłego; prawomocnego (zaopatrzonego klauzulą prascy popełniają ten błąd, że mięso
womocności) postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadwkładane po przyrządzeniu do słoi
ku; zaświadczenia o uiszczeniu podatku od spadku lub zwolnieków jest potem pasteryzowane jenia od tego podatku wystawionego przez wydział finansowy
den tylko raz. W czasie takiego
>
urzędu właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania posiadagotowania zabija się tylko pewną
część flory bakteryjnej.
Zostają
cza rachunku.
natomiast przetrwalniki bakteryjne.
Po
jednorazowym
zagotowaniu
przetrwalniki w tym mięsie rozwi·
ną się I staną się niebezpieczne.
Taką konserwę mięsną powinno się
gotować co 24 godziny co najmniej
trzy razy po pół godziny od momentu zagotowania. Dopiero trzyw odpowiedzi na notatkę prasową pt. „Chcesz reklamawa6 - płać",
krotna pasteryzacja daje pewność,
zamleszcrouą dnia 19, 05, 1982 r. w "Dzienniku Ł6dz1dm", Wojew6dzki
że przetrwalniki bakteryjne, które
Urząd Poczty w Łodzi wyjaśnia:
się namnożą, zostaną zlikwidowane.
Zarządzeniem nr 18 ministra łączności z dnia 31, 93. 191Z r„ s dnia
1. Oł, 1982 r. zostały wprowadzone podwytszone o.płaty za usługi pocz.
Poza
tym
konserwa
stwatowe, z wyjątkiem opłat za usługi dla łudno§cl. Zgodnie z 1Dową taryrza
to niebezpieczeństwo, że pofą pocztową (Dziennik Łąeznoścl ilr z z 1982 r.), opłata za załatwienie
wstaje w niej środowisko beztlereklamacji, usługi pocztowej, wynosi 30 zł l pobierana Jest Od nadawcy
nowe, w którym rozwija się pew znaczkach pocztowych a nie skarbowych, lak podano w notatce.
wien
groźny
typ
bakterii,
Opłata za załatwienie rekłaJDaCji podlega zwrotowi, jetell w wyniku postępowania reklamacyjnego zostanie stwierdzone, :te przesyłka zaginęła
czyli
laseczki
jadu
kiełbai reklamacja jest uzasadniona.
sianego.
To stwarza duże zaW dniu H. 05, 1982 r. w Urzędzie PT Ł6dt I pmyjęto reklamację, dogrożenie. Totet
koniecznie
po
tyczącą paczki nr 699, nadanej dnia 26. Oł. 198Z r. P>racownlca Urzędu
otwarciu takiej domowej konserwy
PT Ł6d~ 6 postąpiła słusznie, pobierając ()płatę za zalatwlenie reklama.
należy przeprowadzić ocenę organocjl w kWocie 30 zł - zgodnie s taryfą, obowiązującą inlllty·tucje od
leptyczną produktu. Trzeba zwrócić
dnia 1. O,ł. 1982 r.
Nadmienia się, li od os6b prywatnych, będących nadawcami przesyuwagę, czy z konserwy nie wydołek pocztowych, w chwili obecnej nie p&biera się ()płat za załatwienie
bywa się gaz: czy ma nieświeży
reklamacji.
Odpowiedz na reklamację zostanie udzielona nadawcy po
zapach, kolor, konsystencję.
Nazakończeniu postępowania Wyjaśniającego I w przypad&i stwierdzenia,
stępnie trzeba tę konserwę konieczit reklamacja Jest uzasadniona, kwota w wysokości 30 zł wstanie zwr6nie zagotować przed
spożyciem.
cona wraz z ewentualnym odszkooowaniem aa reklamowaną przesyłkę.
Takich konserw nie wolno nigdy
(opr. M. Kr.)
daż

po

-~:a:n

Diety

tetyczne np,
rek, śliwka -

Wypłaty wkładów

Nowy Zjazd 1.
18. Pracowników Spółdzlelczoścl P.racy 1 Spółd2leliczoścl :rnwaUdów, 00-338 Wa.rszawa, ul. Kopern·l ka 34,
1'1. Transporto~ów 1 Dr<igowców, CIZ-001 WarszaJWa, al. .TetroIOll.mskle 91,
.
141. Marynarzy 1 Portowców, ll0-808 GdańSk, ul. Kalinowski.ego 5/6.
19. Plracownl.k6w Przemysłów: Chemicznego, Papiernicze~, Szltlarlik'lego oraz Gómhków 1 Hutnlk6w, 40-0:W Katowice, ul. Dąbr•w
ll1tlego 23.
:llO. PracoW1111ików PRemysłlu Wl6klenniczego, Odzl~o.weco 1 Skórzanego, 90-950 Ł6dt, uJ. Sienkiewicza 13.
21. OgólnopoLslka KomUija Wsp6lpracy Brantow)'Ch Zwlądt6w
ZaW<>dowycb, 00·3118 Warszawa, ul. K.operntka 38/40,
Skierowaniami na leczenie sanatoryj!le dy,sponuJ• ~nad~· Centralny Związek Rzemiosła, W&rszawa, ul. MLodo.wa orai Ceotrakly
Związek K6łek 1 OrganltZacjl Roliniczyocb, Wa.rszawa, ul Swlęt.otuzyska lS.
(oprac. M. K1' .)

•

Higiena odżywiania w okresie letnim - temat zdałoby się
stary jak świat i oczywisty. Ale wciąż aktualny, stale wymagający (tak jak bezpieczeństwo w ruchu drogowym) przypominania, uświadamiania elementarnych zasad postępowania
Rozmawiające w miniony czwartek na ten temat z Czytelnikami przedstawicielki Wojewódzkiej Stacji San.-Epid. mgr Danuta Opinc oraz dr nauk medycznych Krystyna Nowak-Liplń·
ska otrzymały wiele Interesujących pytań.
Dlaczego - zapytała pani Janina K. - w sprzedaży ulicznej
napojów gazowanych nie stosuje się u qas kubków jednorazowego użycia. Dlaczego Państwowa ln~pekcja Sanitarna zgadza
się na tak duże ryzyko.·

spóźnionej.

KRYSTYNA WYRZYKOWSKA

współżycia społecznego.
Zaistniała sytuacja nie świad

czy o braku
zainteresowania
pracownicy powlerzon;rm jej oddziałem. Wykazała się ona należytą starannością w wykonywaniu obowiązków, kiedy w początkowym
okresie zwolnienia
lekarskiego przychodziła do pracy, aby umożliwić wprowadzenie w jej czynności h;erownicze, innego pracownika. Prze,Picy kodeksu pracy chronią pracujące matki i w sytuacji, kiedy interes dziecka tego wymaga, zwalnia się te pracownice
od obowiązku świadczenia pracy. Nie można
było
zatem
uznać jej nieobecności w pra·
cy w tych trudnych dmach, jako niesubordynacji czy lekceważenia dyscypliny.
(g)

•

Ważne

dla kandydatów na studia medyczne

DZIŚ

<> Składanie dokumenrow do 22 czerwca 420
<> Egzaminy konkursowe -· 12 i13 lipca ~
lndeksv dla 580 studentOw
,,Il
Jak nas poinformowano wczoraj

w rekt'Jracie Akademii Medycznej
w Lodzi, egzaminy konkursowe dla

kandydatów na tę uczelnię (na
kierunki: lekarski, farmaceutyczny,
stomatologiczny i na analitykę medyczną) odbędą się l2 i l3 lipca.
Na egzaminie testowym wymagane będą wiadomości z biologii, chemii i fizyki na poziomie szkoły
średniej. W tym roku nie obowią
zują egzaminy z języka obcego.
Limity przyjęć - uzgodnione z
Ministerstwem Zdrowia i Opieki
Społecznej są następujące: Wydział Lekarski 320 miejsc, z
których nie mniej, niż 50 proc.
zarezerwowano dla mężczyzn, Oddział St.omatologiczny 110, Wydział Farmaceutyczny 120, Oddział Analityki Medycznej 30.
Poza osobami, które pomyślnie zło
żą egzamin konkursowy, tzn. otrzymają największą ilość punktów, limity te obejmują również kandydatów uprawnionych do przyjęcia
na studia bez egzaminu wstępne
go. Są to po pierwsze tegoroczni
maturzyści-laureaci
trzech pierwszych nagród centralnych olimpiad
przedmiotowych: biologicznej, chemicznej I fizycznej. Po drugie kandydaci, którzy odbyli przedłu
żoną

zasadniczą

służbę

wojskową,

posiadają świadectwo dojrzałości i
zostali przeniesieni do rezerwy w
1982 r. (w liczbif! uzgodnionej przez
Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz ministra obrony narodowej). Po trzecie - kandydaci,
którzy odbyli 2-letnią służbę wojskową i spełniają następujące warunki: ubiegają się o przyjęcie na
ten sam kierunek studiów w tej
samej Akademii Medycznej, w roku
poprzedzającym
rozpoczęcie
służby
wojskowej zdali egzamin
wstępny na studia, ale nie zostali
przyjęci z powodu braku miejsc,
posiadają
pisemne rekomendacje
z macierzystych jednostek wojsko·

Spółdzielczość mleczarska znajduje się aktualnie w „szczycie"
letniego sezonu. Na maksymal•
nycb obrotach działa skup mleka,
w dużych też Ilościach dostarcza
się
go do sklepów. Wystarczy
powiedzieć. że wczoraj do łódz·
kich sklepów trafiło 380 tys. Il·
,( trów, a zamówienia na dziś wy·
)(
wych, ni19 studiowali w szkole >c
nosiły 420 tys. litrów I zostaną
wyższej w czasie poprzedzającym )< w pełni zaspokojone. Mimo wpro>c
wadzenia
podwyżki cen na ten
służbę wojskową, nie przekroczyli
~( artykuł. w ciagu pierwszych plę·
26 roku życia.
,~ ciu miesięcy br. sprzedano go o
Limity przyjęć na Oddział Sto- )( ok. 15 proc. więcej niż w roku
matologiczny i Wydział Farmaceu- ~ ubiegłym.
tyczny obejmują również osoby
Dzieje się tak zresztą z różnych
przyjęte na studia w
Wojskowej
Akademii Medycznej i skierowane względów. Przede wszystkim wzrost
przez tę uczelnię na studia w Aka- cen spowodował znaczne zmniejszedemii Medycznej w Lodzi.
nie się zalnteresowanla konsumenTermin składania dokumentów tów twarogami. Sprzedaje się Ich
przez kandydatów na łódzką Aka- ok. 15 ton dziennie, tzn . dwukrotnie
demię Medyczną upływa 22 czerwca. mniej niż w
roku ubiegłym, O jedną
W tym roku nie obowiązuje rejo- trzecią spadła też sprzedaż twaronizacja. Wiek kandydatów nie mogów homogenizowanych. Po prostu
że przekraczać 25 roku życia.
zamiast kupować nie zawsze najlei>Reklamacje dotyczące nlewłaści
szej jakości twarogi krajane, czy
wego obliczenia punktów preferen- drogie homogenizowane. łodzianie
cyjnych (za pracę, pochodzenie, oce- kupują więcej mleka
I robią twarony i odbycie służby wojskowej) na1!'1 . sami. Wyjście dla producentów
leży zgłaszać do 8 lipca. Ogłoszenie
wyników egzaminów nastąpi na- jest jedyne - podnieść jakość twatychmiast po otrzymaniu obliczeń rogów krajanych I obniżyć cenę
k<>mputerowych.
(jm) homogenizowanych. Cóż, kiedy l tak
przemysł mleczarski · jest dotowany
przez państwo, co nie wróży sukcesów przynajmniej w bataldi cenowej.„
W sprzedaży śmiletany nastąpi dni·
sza poprawa. o 115 ton zwlęk~zono
Lodzi limit na ten miesiąc. J!lszcze
lepiej ma być w lipcu. w sumie
sprzedaje się śmietany ok. 26-27 ton
dziennie, co może nie zaspokaja popytu. ale też nie jest to mało. Szko·
da tylko, że jest to śmietana 12-proc„
Klub MPiK (ul. Narutowicza a nic nie wskazuje na to, by w naj8/10)
r<>zpoczyna
cykl
spotkań
bliższym
czasie wróciła na rynek
•• Wielcy twórcy filmowi na tle ich śmietana 18-proc.
epoki", które prowadzić będzie
Po awarii maszyny, od poniedziałznany filmolog - Leon Bukowiec- ku wznowiono produkcję poszuk·i•
ki.
wanego jogurtu, którego dziennie
Dziś pierwsze spotkanie o godz.
l8. W programie przewidziana jest łOdzlanie spożywają 3-4 tony. Na·
m. in. projekcja filmu francuskie- tomlast do 25 bm. trwać będzie
go „Borsalino i spółka" reż. J. De- usuwanie uszkodzenia aparatury proray z udziałem Alaina Delona J dukującej lody. W związku z tym
Ricardo Cuccioli.
(m) obecnie produkuje się ich dziennie

„Wielcy

twórcy
filmowi"

Dopiero w przysi lym roku -

Ciasta

lody w

rożkach

„Hortexu"
najlepsze w kraju
łódzkiego

Ostatnio trochę zmieniło się wokół
- Na zawsze - nie, ale na ten
łódzkiego .,Hortex u" . Zniknął piękny
sezon - tak. Mamy już zamówione
napis z kwiatów reklamujacy tę lu- cześcl do maszyn I prawdopodobnie
biana przez łodzian flrme zniknęły zostaną one zainstalowane przed
też
tasiemcowe kolejki do stoisk rozpoczęciem przyszłorocznego okresprzedajacych lody w rożkach . Tę su wiosenno-letniego. Jeże!\ tak się
część
lokalu zamknięto. natomiast stanie, to uruchomimy produkc.fę
desery lodowe
proponuje się w lodów popularnych prawdopodobnie
cocktail-barze I kawiarni.
w kioskach. które ustawimy w pasażu obok zakładu. Oczywiście. za- Dlaczego zaprzestaliście produk- leżeć to będzie również od przycji tak popularnych Jodów? - pytamy szefa produkcji łódzkiego .• Hor- dzl ałów śmietany.
texu" Jana K'.lseckiego.
- Nie zauwatyliśmy ostatnio dłu·
- Są dwie przyczyny chociaż wy- gleb kolejek po ciasto. Jakle były
niegdyś. Wpłynęły na to gorsza Ja·
starczyłaby fedna z nich. Po pierwkość czy zbyt wysokie ceny?.me
nie
otn:ymujemy
śrnJetany
do Ich produkcji a po drugie
- Co do jakości odpowiem tyl·k o.
maszyny wło.~kle .Carplitlani" po iż właśnie zajęliśmy wśród 12 plakilku latach Intensywnej pracy są cówek tego typu w kraju plerwso:e
miejsc!' pod względem 1akoścl ciast.
już tak wyeksploatowane że z truda trzecie pod względem jakości Io·
nością wystarczaja zaledwie na po·
dów Nasze ciasta czy lody nie są
krycie potrzeb kawiarni I cockta!l- l(orsze nit były niemniej nie dys·
panujemy już taklm surowcem jak
baru.
kledvś. Brak rodzynków. ananasów
- Czy z tego wynika, że łodzianie fig orzechów kawy czekolady Itp.
musiał wp!ynać na zmianę wytwajuż na zawsze muszą się pożegnać
rzanvch orzez nas produktów. Jeżeli
z lodami?

Na fotelikach przed „Hortexem" można się też opalać.
Foto: Piotr

Karpiński

wlaśclwe.

fit"

NIE ZMIENIŁO
PRZY UL PIOTRKOWSKIEJ SI".
w świetle przepisów - jak wy-

jaśnia Wydział

Poczta „Reflekto·r ka"
„PAN NA KOLEI" .lak nas
Informuje DRKP w Łodzi , w tro-

be?p!eczeństw' pod• ó:tntJch,
PKP
zobowlązujq
kierowników
pociągów do rezerwowania pterw!zej części wagonu, znajdującego
się bezpośrednio za Lokomotywą.

dodamy do tego wysokie ceny (jako
że i u nas surowce
tak jak wszę
dzie, odpowiednio zdrożały), z pewnością klientów
nieco jest mniej.
My tego zresztą tak bardzo nie odczuwamy. Ponadto u nas I tak lody
są tańsze niż w lnnych „Hortexach" .
· Np. we Wrocławiu „Ambrozja" kosztuje w granicach 120-130 zł w Piotrkowie również ponad 100 zł. Ceny
stosujemy elastyczne. zależnie od
jakości otrzymywanego surowca. Gdy
kupujemy gorsze truskawki w cenie
np. 56 zł/kg to I lody odpowiednio
tanieją, ale gdy kupujemy je w najlepszym gatunku po 120 zlfkR - muszą nodrożeć. Powiem tylko, że gdyb~my
chcieli dokładać da 1-0dów
orzechy włoskie musielibyśmy zapłacić za t kg orzechów 1500 zł {kiedyś 220-240 zł) . Wtedy po dodaniu
I dkg orzechów deser lodowy musiałby zdrożeć o 15 zł
ale konsument odczułby tylko podwyżkę ceny a nie zmianę w smaku. A Ile
teraz kosztują ananasy czy figi jeśli tylko będą sprowadzane? Staramy się więc urozmaicać asorty·
ment. bazując na polsl<,.!ch owocach .
Wiele też zależy od Jakości dostarczanego surowca. Jeślł dostaniemy
śmietanę kwaśną. muszą być w lodach grudki ltd. Sprawa jakości
jest u nas pierwszoplanową, a stały
tłok w kawiarni czy cocktail-barze
jest dla nas wystarczającym dowodem. że nie jest z tym źle. Nasi stal l
klienci nas nie opuszczają I my· Ich
nie możemy zawieść ,
{s)
Handlu Ubiorami

SIĘ

Komunikacji

UMŁ

- organizacja
ruchu wewnątrz
posesji, lety w geattt administracji domu W wypadku. gdy nakazy lub zakazy administracyjne

nie sq przez klerujqc11ch przestrzegane, sprawą nalety zainteresować
Komendę
Dzlelnlcowq
MO.
„J AK NIE KU POW AC GARNITURU w „TEOFILU". Jak nas
poinformowała dyrekcja Oddztalu

ok. 3 ton. Po zlikwidowaniu awarll
produkcja ich wyniesie 5 ton, co
powinno zaspokoić zaootrzebowanle.
Dużym powodzeniem wśród załóg
kliku łódzkich zakładów pracy c-ieszy się dostarczana tam w konwiach maślanka. Spółdzielczość mleczarska ma możliwości .Jeszcze rozszerzenia jej produkcji, co przy
braku innych napojów jest pomyśl
ną
wiadomością
dla służb socjalnych. Na wysokim poziomie (3-4 to•n
d2'iennie) utrzymuje się produkcja
kefiru.
{s)

WPHW, zobokierownictwo DH „Teodo organizowania •sprzedaty

wiązano

w sposób ulatwlający kt!entowl
dokonanie zakupu. Przypomniano
tet o obowiązku wykładania towarów w sali sprzedaty we wszystkich rozmlaracli, kolorach I gatunkach. My ze swej strony proponujemy skierowanie
kierownictwa DH „Teofil" do szkoly
handlowej, bądź na odpowiednie
kursy doszkalajqce kandydatów
na sprzedawców. Tam tego uczą.
Tytko
dlaczego nie kierowników?...
(s)

.!.

ciepło„.

znowu

Foto: Henryk Milczarek

MIASTO WROGOW ZIELENI?
Wletokrotnle

dzieży

łnformowaU4my o krat roślin ozdobnych,

nych

przy

trasie

W-Z, wyrwano

ozdobne krzewy iglaste. Ktoś postanowi! zarobić sobie na sprzedaży
tulipanów, rosnących. pod pomnikiem
Tadeusza · Kościuszki, a przy okazji
stratował cały klomb. Podobny tos
j spotkał kwietniki na pt. Reumonta.
Są jednak i tacy, którzy niszczą
wów zdarzają się nawet w samym j bez konkretnego celu.
Lista „wycentrum miasta. Z donic, ustawia- czynów" parkowych wandal! jest
kwiatów

lctóre potem wędrują do prywatnych
ogródków tub są sprzedawane przez
ulicznych handlarzy. Nie mote dać
aoble rady ze z!odzlejam! rośl!n personet Ogrodu Botanicznego,
choć
ostainló kradzieże kwiatów ł krze-

W związku 'Z udanymi połowami
kalmarów na Atlantyku spodziewane są duże ich dostawy do Polski
- rzędu 10 tys. ton. Dlatego też
w Lodzi w pierwszych dniach lipca powinny się znaleźć pierwsze
spore partie kalmarów, a ich dostawy będą regulowane w zależności
od potrzeb. Kalmary cieszą
się
dużym powoe\Zeniem, głównie
w
krajach śródziemnomorskich, u nas
jednak nie ma tradycji ich spożywania

stoły

bardzo urozmaicona.
!tny,

trafią

stolik
kilka

łamią

Wyr)lwają

roś

młode drzewka, ale porozłupać
betonowy
szachowy, utopić w ~adzawce
ławek tub koszy na śmieci,

równlet

Od kilku

młodzież

już

tat trudno

namówić

szkolną, czy harcerskq do
jakichkolwiek
akcji
porządkowych.
w parkach I mlejsktcll zieleńcach.
Dyrekcja Łódzkiego Przedsiębiorstwa
Ogrodniczego, nie widząc Innego wyj

ścla,

zamierza pozyskać miodzie%
formie prac odp?atnych. Nie jest
to zbyt wychowawcze, ale najbardziej realne rozwiązanie. Nie zawsze
latwo przekonać doroslycli do wię
ducentów z propozycją obniżki cen kszej troski o zieleń . Są w Łodzi
zaklady pracy, które słyną z pięk
tych smacznych ryb.
zieleńców I kwietników, ale tą
Sporo jest także marynat, głów tnych
takle, w których dominują beton
nie ze śledzi i ostroboków.
Bez I asfalt, a wokó! jest szaro I brudno.
kłopotów można nabyć dania- rybCzym jest zieleń dla mieszkańców ·
ne w sosach francuskim i grzyboŁodzi udowadniać
nte trzeba .
wym oraz prażynki wietnamskie.
wszyscy
wiemy, Iż bardzo nam braKończą się mrożone ryby atlankuje ow)lch naturalnych p!uc, któtyckie. Właściwie poza ostrobokiem rych rachltuczne enklawy duszą się
i błękitkiem inne rodzaje mrożo wśród gęstej zabudowu I przemuslonych ryb zniknęły i nic nie wska- wych py!ów . Wynlkaloby z tego, ~e
zuje na poprawę w tym wzglę !odzianie jak mogą, troszczą się
dzie. Również brakuje
w ogóle każdy o swoje 27 m kw. zletenl komukonserw rybnych (nie ma blachy nalnej. Otóż, nie. W ub. roku straty
z powodu dewastacji zieleni wynlo·
na puszki!)
sty 1,5 mtn zł. Jak te strat)I przeliW sumie więc w handlu rybami czyć z punktu widzenia zdrowotności
zaczyna działać już „rynek konsu- mieszkańców zadym!onej aglomera(m)
men ta".
cji? .„
(sk)

Kalmary na

w

Sezon udanych połowów na Bał
tyku już się kończy, następny bę
dzie dopiero jesienią. Niemniej w
sklepach ryb jest pod dostatkiem,
chociaż dostawy następować będą
teraz nieregularnie (w zależności
od połowów). W. poniedziałek np.
z łódzkiej Centrali Rybnej dostarczono do sklepów 80 beczek ze
śledziami solonymi, a wczoraj aż
200 beczek. Nie brakuje
te:!: ryb
Niewątpllwle
największe
zaintere- wano je po 5 zł za sztukę. Nic więc
świe2lych jak np. dorszy. Można by
dziwnego, że kolejka liczyła kJlkawywołała wczoraj wśród kusprowadzić
jeszcze więcej pstrą sowanie
pujących
na
łódzkim
„Górniaku"
rozgorączkowanych
osób.
gów, ale klientów odstrasza ich wielka ciężarówka Zakładów Dro- dziesląt
Obok zajęła miejsce prywatna konwysoka cena (255 zł za 1 kg). biarskich z Ostrowa Wlkp. wyła kurencja - mendel ja.1 po 140 lub
Centrala Rybna wystąpiła do pro- dowana po brzeg! jajami. Sprzeda- 150 zł. Sprzedawcy twierdzili, że ich
towar jest znacznie dorodniejszy od
ostrowskiego.

Wtorek na ,,Górniaku''

Prylńratny

w świetle przepisów postępowa.
nie kierownika pociągu bylo więc
„NIC

sce r:1

tvs. litrów mleka dla lodzi

dom towarowy

Ostatnio rzadko informowaliśmy
o istnieniu tzw, domowych magazynów. Nie znaczy to, że wszyscy
zrezygnowali
już z gromadzenia
różnych towarów
przeznaczonych
na sprzedaż z zyskiem. W ub. poniedziałek funkcjonariusze KD MO
Lódź-Polesie natrafili
na
taki
składzik przy ul. Wapiennej. Po
przeszukaniu mieszkania i komórek
61-letniej emerytki Kazimiery
z. milicjanci byli wręcz zaszokowani ilością nagromadzonych tam
dóbr. Starsza pani przez 6 lat poczyniła zbiory, jakich nie powstydziłby się niejeden szanujący się
dom towarowy.
U emery.tki znaleziono wszystkie
niemal detale garderoby - od bielizny, rajstop i skarpet, poprzez
sukienki, bluzeczki i koszule - aż
po buty, płaszcze, kurtki i ręka
wiczki. Wszystko w szerokim wy-

borze gatunkowym i w
różnych
rozmiarach. Natrafiono
na wiele
wyrobów skórzanych,
znaleziono
też futra, pelisy, kołnierze z nutrii
i kożuszki. Oprócz tego pani Kazimiera miała na składzie firanki,
bieliznę
pościelową,
koce, jugosłowiańską włóczkę, dywany
oraz
trzy walizkowe maszyny do szycia
i 44 wyroby z kryształu.
Od dwóch dni kilkunastu ludzi
z niemałym trudem dokonuje Inwentaryzacji tego znaleziska. Przypuszcza się, iż w mieszkaniu emerytki znajdowały się
bogactwa
wartości przekraczającej 2 miliony złotych.
O tym, co stanie się z przechowywaną obecnie w KD MO na Polesiu masą towarową, a także, jakie będą losy emerytki-spekulantki
- zadecyduje prokurator.
(sk)

Bardzo kolorowo prezentują się
jU!
stragany
warzywnp-o•wocowe.
Wczora.Jsze ceny: wczesna kaoosta
- 40-65 zł za główkę , kalafiory 40-80 zł (ale były też I po 20 zł),
pomidory - 160-190 zł za 1 kg, ogórki - 100-120 zł za 1 kg, młode r..uraczkl - 20-SO zł za I kg (•kad
taka rozpiętość cen - nie wiadomo),
botwina - 10 zł za pęczek. kalarepa
- 10-15 zł za sztukę, młoda cebulka - 26-30 zł za 1 kg, salat.li 15-25 zł za główkę. rzodkiewka 7-10 zł za pęczek. Pęczek kopnku
kosztował 10 zł, szczyoloru IO zł,
a nać pietruszki - 15 zł. Pojawiła
się również młoda marchewka s:>rzerlawana oo 40 i 60 zł za nęczek .
Sorzedawcy ziemniaków usta!Hi cenę
20 zł za I kg.
Ceny owoców: truskawki - 300 zł
za l kg, czereśnie - 300-320 zl za
I kg kilogram rabarharu - 40-50 zł.
a kilogram jabłek 180-200 zł. Dodajmy, lż sprzedawcy owoców opuszczają ceny swojego towaru n2wet o
kilkadziesiąt
złotych
w ciągu iednego · dnia. Po oołudnlu na niektórych straganach kilogr~m tru'lkaweok
kosztował już tylko 220 zł.
ROl..A

Gdzie składać sanatorvine wnioski

Zmienione zostały zasady składa
nia wniosków na leczenie sanatoryj-

Kolega ·
„szafkarz"
Kilka dni temu pracownicy EC-II,
którzy schodzili właśnie ze swojej
zmiany. stwierdzili, iż ktoś włamał
się do metalowych szafek, gdzie
przechowywali ubrania. Kilkanaście
szafek był<> otwartych, a w kieszeniach spodni i marynarek brakowało różnych drobnych przedmiotów. Energetycy sami postanowili
odszukać zł-0dzieja. Okazało się, że
„szafkarz" jeszcze nie zakończył

rabunku i 1:>rzylapano go w drugim końcu sali, w chwili gdy grzebał w kieązeniach cudzych ubrań.
Złodziejaszka schwytano i przekazano w ręce milicji. Okazał się
nim pracownik EC-II, 24-letni Marek K. Nigdy dotąd nie był karany. Nie potrafił rzeczowo wyjaśnić
swojego postępowania. \7 czasie
gdy koledzy pracowali, zakradł się
do szatni, kolejno otwierał szafki
i nie przebierając kradł drobne
przedmioty z kieszeni. Zdarzyło
mu się to podobno po raz pierwszy. Mimo to Marek K. został decyzją
prokuratury
tymc7..asowo
aresztowany.
(sk)

Komunilcat MO
Osoba której 8 maja 19n r. w
rejonie ulic Klliń sklego - Wschodnia skradziono wózek dziecięcy (głę
boki) proszona jest o zgłouenle się
do KD MO Lódź-Sróc!mleścle,
ul.
Piotrkowska
212. p. 22, w godz.
8-13, w celu rozpoznania wózka
l
złożenia

zeznań.

ne. Od 15 maja przestała działać,
mieszcząca się dotąd przy ul. Piotrkowskiej 232, Wojewódzka Komisja d.s. Lecznictwa Uzdrowiskowego
- Sekcja
Sanatoryjna.
Obecnie
wnioski składać należy w siedzibach
kuratorów majątków związkowych.
Pracownicy poszczególnych branż
składać je powinni w nastę;:iujących
placówkach: pracownicy prze:n~·slu
włókienniczego, odzieżowego i skó·
rzanego - ul. Sienkiewicza 13; metalowcy - ul. Traugutta 12; pracownicy rolni - ul. Północna 2'ii29;
pracownicy handlu I spółdzielczości
- ul. Traugutta 12 (lewa
oflc~·na
III p); pracownicy gospodarki komunalnej - Ul. Traugutta 12
(prawa
oficyna I p.); pracownicy oaństwo
wl I społeczni - al. Kościuszki 83;
transportowcy I drogowcy
- ul.
Traugutta 12 (front II p.); leśnicy I
drzewiarze - ul.
Traugutta
12
(front II p.); pracownicy urzemys!u
spożywczego ul. Roosevelta
17;
służba zdrowia ul. Armil Lucio-

wej 28; poligrafia - ul. Traugutta
12; budownictwo I spółdzielczr1Sć mieszkaniowa ~ ul. Piotrkowska 232.

Pracownicy
nie
wymienionych
branż wnioski składać powinni tam,
gdzie dotychczas, emeryci i ren~iści
- w zakładach pracy, gdzie ostatnio
byli zatrudnieni. Wnioski złr:1żone do
15 maja br.
przekazane
zostały
właściwym kuratorom.
(ksp)
Teatr Wielki w Lodzi 7.awladamla miłośników opery, te
w
dzisiejszym przedstawieniu .,Madame Butterfly" wystąpi:i
goś
cinnie : Katarzyna R}•marczyk solistka Państwowej
Op-:?ry
w
Bydgoszczy, w partii tytułowej,
zaś w rclł Pinkertona
z:>baczymy ,Józefa Przestrzelskicito - ~o
listę Państwowej Opery we Wrocławiu.
{n)

Dzień

otwa1•tych drzwi
w Bratoszewicach

27 czerwca w instytutach nauko- przerobu
ziemiopłodów
oraz orwo-badawczych,
zakładach
do· ganizacji wiejskiego gospodarstwa
świadczalnych i wszystkich innych domowego. Na wystawie
obejrzeć
ośrodkach nauki zajmujących się też można automatyczne urz~dze
szerzeniem oświaty i postępu w nia elektroniczne służące do prorolnictwie zorganizowany zostanie dukcji warzyw.
'
„Dzień otwartych drzwi 82".
27 czerwca rolnicy będą mogli
zaznajomić się z ryowymi intensyNa ten dzień zaprasza też rolni- wnymi gatunkami
i odmian a mi
ków do siebie WOPR w Bratosze· roślin pastewnych, zbóż i zi <?mniawicach , proponując zwiedzenie sta- ków
na polu
doświadt»alnym
łej wystawy, na które)
zapoznać WOPR, wziąć
udział w ~if'łdzie
się można
z nowoczesnymi roz- poszukiwanych maszyn i urządzeń,
wiązaniami w dziedzinie mechani- jak również wysłuchać
prelekcji,
zacji produkcji rolnicze], m-0derni- obejrzeć filmy oświatowe i podyszacji budownictwa inwentarskiego, kutować na interesujące ich temasus~.arnictwa,
magazynowania
i ty.
(ik)
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU DZIEWIARSKIEG O
„I W O N Ą."

··" · "'-"""~-"-".".."'--~---.,.,,. . . --.„~,

ZAKŁADY

USZCZELNIEN
i WYROBÓW AZBESTOWYCH

~

regały metalowe z kątownika perforowanego,
palety drewniane z materiałów własnych
i powierzonych o wymi-arach: 1200X1000,
1200X800,
Zamówienia prosimy składać pod
adresem:
Rolnicza Spółdziel.nia Produkc;yJna
w Brużycy WlelkieJ,
95-070 Aleksandrów,
tel. 12-17-96, 12.18-12.
1200k

ATYCHMI ST
kotoniarz dziewiarz,

uczeń

Z AT RUD N I

nakładacz.

do przyuczenia w
zawodzie kalandrzysty, prasera, masiarz~.

••

SPRZEDAM barwniki I Po.
loprlnty
Oferty
„19665"
Biuro OgłoS"Zeń. Plotrkow.
98
s_k_a__·- - - - - - PUDELKI czarne, „.Tow! '
S'ZB ", futro łapki karakułowe czarne - sprzedam. •el.
53-95-75.
1988' 11

dodatki pieniężne,
6-godzinny dzień pracy,
dodatkowy 12-dniowy urlop
zdrowotny,
·
środki odżywcze (mleko,
masło).

TAKSOMETR, piec stałnpalny
sprzedam, tel
53-12-87.
19880 ę

Warunki pracy i płac do omówienia w sekcji osobowej w Ło
dzi przy ul. Rewolucji 1905 roku
nr 52, tel. 250-14.

TREGRY 14-0 - 1 tonę w
Sokolnikach sprzedam. tel
58-88 80
19881 g
SPRZEDAM

ta.

maszynę
szewską
„Singera",

440-54,

19690 g

SPRZEDAM maszync
do
p\san ta walizkową (bułgar
ską), stan Idealny oraz ma·
szynę do szycia clętk\ego,
stan dobry.
Tel 274-70.
po 18.
19705 g

ROLNICZA SPOŁDZIELNIA PRODUKCYJNA
w Bruiycy Wielkiej k. Aleksandrowa Ł.
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZON Y
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:
1. Ciągnik Ursus C-328, rok prod. 1965, nr podw. 46586, cena
wywoławcza - 35.448 zł,
·
z. Ciągnik Ursus C-4011, rok prod. 1966, nr podw. 03971, cena wywoławcza - 83.612 zł,
3. Naczepa T-504, rok prod. 1975, nr podw. 878, cena wywoła
wcza 80.292 zł,
4. Wóz asenizacyjny PT-28, rok prod. 1976, nr podw. 998, cena wywoławcza - 62.004 zł,
I. Kopaczka Z-612, rok prod. 1973, nr podw. 131, cena wywoławcza - 22.590 zł,
S. Roztrząsacz obornika ZT-41/8, nr podw. 588, cena wywoła
wcza - 8.050 zł,
'I. Brona talel'zowa {U-24110, nr podw. 147, cena wywoławcza
- Z.100 zł,
8. Scinacz zielonek „Orkan", nr podw. 490, cena wywoławcza
- 4.200 zł,
9. Siewnik zbożowy S-043, nr podw. 294, cena wywoławcza
- 2.450 zł,
10. Ładowacz NUJN - 100, nr podw. 647, cena wywoławcza
- 8.750 zł,
11. Sieczkarnia toporowa, cena wywoławcza - Z.450 zł,
12. Betoniarka 250 kg, cena wywoławcza - 3.150 zł,
13. Kopaczka konna Pionier, cena wywoławna - 1.960 zł,
14. Wał Campella, cena wywoławcza - 7.700 zł,
15. Młocarnia MC-8, cena wywoławcza - 32.200 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25 czerwca 1982 roku o godzinie 10 w siedzibie RSP w Brużycy Wielkiej.
Przed przystąpieniem do przetargu należy wpłacić wadium
w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej. Jeżeli pierwszy przetarg nie dojdzie do skutku, drugi odbędzie się w tym samym
dniu o godz. 13.
W przetargu mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani rolnicy legitymujący się nakazem płatniczym podatku gruntowego.
1215-k .
ROBOTNICZA SPOl·.DZIELNIA MIESZKANIOWA
„LOKA TOR" w ŁODZI
OGŁASZA

murarza.

KIOSK warzywniak sprz?.
dam 746-26
19660 ~

ciarkę

elektryków,
hydraulika,

SPRZEDAM parkiet dęb.i
wy I terakotę Oferty z ce
ną „19589" Biuro Ogłoszeń
Piotrkowska 96

tel

Z A R A Z:

mężczyzn

ł

sadu
owocowego
wiśnia, porieczk.iJ
IS km od centrum t.odr' GRZEJNIKI tellwne typ I
ogrodzone
z kompletem pilnie kuplę, tel, 845-67
19710 &
nowych maS"Zyn ogrodn~
ezych, dom, zabudowaots - - - - - - - - - gospod'1!1rcze sprzedam MAGIEL
prasowaln,,,
tylko
powatne
oferty kuplę .
Korzeniowskiego 5
„18686"
Biuro
OgłOS"Zet'> . m
15.
19701 g
Piotrkowska 98
KUPIJS wyoblarkę tub to.
SPRZEDAM 1 ha ziemi karkę.
Sowlńskle&o
31,
z budynkiem
mleszkaJP;.,0_1_8._ _ _ _ _ _197_oJ_;g
nym. Zgierz, Dzika 7
19570 11 KUPIJS lodOwkę m&łłł lub
campingową
oraz
przy
do
przyczepy
DOM jednorodzinny i wy stawkę
godami sprzedam lub za Sprzedam silnik 220 diesel
19587 !!
m!en1c na M-3, tel 413-03 Tel. 53·32-44.
19682 !!
OVERI.OCK kuplę. Oferty
DZIAŁKĘ 880 m pod bu
,!9575"
Biuro
Ogłoszeń
dowę
•przedam.
Tel Piotrkowska 98.
871-82,
19638 •
RHODES
'3
p!anlno
~lektryczne, Freeman-string
DZIAŁKI$
budowlaną Randall 120
aparaturę
uzbrojoną
(.Julianów, Ra· mikrotonową - sprzedam
dogoszcz,
Radiostacja) - KrakOw, tel grzecznościo
kupht. Tel. '1'16-72
wy 33-84-86, po godz. 18
19848 g
1188 li

Ą

kobiety do przyuczenja w zawodzie prządki, pleciarki.

Informacji dotyczących warunków pracy
i płacy udziela dział kadr i szkolenia w
ZPDz. „Iwona" w Łodzi, ul. Sienk·iewicza 65,
tel. 393-65.

ł,5 ha
(jabłoń,

ŁODZI

W

od
kotonowy,

------BARDZO
atrakcyjne M-?
Radl<>5tacja
sprzedam
Oferty „19736" Biuro Ogło
>zeń. Piotrkowska 98.
ZAMIENIĘ M·3 I
M-4 na
o,i.5
lub
M-5.
Tel
56-65-29.
19578 ~

I

POSZUKUJĘ M-2 na 2--3
lata. nle umeblowane Pht
ne z góry
Oferty „19583"
Biuro OgłoS"Zeń. Plotrko•v
ska 96.

M-3 własnotclowe,
50 m
k . telefon. garaż - cen.
trum.
sprzedam.
Ofer~y
„ 19663"
Biuro
Ogłoszeń.
Piotrkowska 98
POSZUKUJĘ pokoju,
te'
56-'78-66, od 20-21.
19676 11,

WKŁAD
odstąpię.

„126p" (1988)
895-21, godz. 15-17
19620 g

„AMATORA I" na gwaran.
ej! bez koJ.umn, „ZK-240·•
sprzedam
Oferty z ceoit
„19707"
Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska 98,

.„

SPRZEDAM łódź typu „M 1rella
s!ln i.i< „ Wicher 30 E".
rozruS"Znlk, wózek na re.I.
kach - komplet.
TomaszOw Maz. tel 374-12, wli>
czorem.
19709 F
OBRĄCZKI
sprzedam
Franciszkańska 139/145 m 1'

19819 I(
,-,P-O_L_T_A..,.X---Z-„---,-p-rz_ed_amTel 862-68.
19639 r
GRAMOFON „Daniel"
ze
wzmacnla<'zem - 1przeda·n
Tel 53-1!-88
19641 (
BASET hound - rodowód
niekonieczny kuplę.
·rei .
51-23-09.
19854 g
SPRZEDAM kolumny JVC
50 w a oma, tel. 706-75.
_ _ _ _ _ _ _ _1_99_1_&_&
PRZEDAM radlomagnetf)„Wlr1>ż". Tel. 53·'6-25
_ _ _ _ _ _ _ _1_9~_1_7_g

ton

samodzleł,,FIATA 125" (1978) sprze. nPOSZUKUJĘ
ego
mieszkania,
tel
dam. Stan bardzo dobry 56-42-29,
po
17.
19696 Iii
Oglądać: parking, Sienkiewicza - TrauguUa.
Pl:t· MAŁŻEl'ilSTWO
zaopieku fok od li.
19735 g je się starszą osobą w Ul·
mian za wynajęcie miesz
WKŁAD „Fiata l28p" (1983)
kania. Hajman. tel. towa
1przedam, tel 12-33-67.
rzyskl 778-95, Wł. Bytom
19670 g sklej 20 m 1.
19616 ~,
SPRZEDAM „126p - 850!;" M·5 własnotclowe. telefon
(1980). Oglądać: Kilińskie ~arat, sklep z pracown!ą
go ~ w podwOrzu. zakład w
pawilonie
handlowo
krawiecki
19662 .: usługowym z telefonem ..
zamienię
na domek lub
SPRZEDAM „Fiata 125
- >egment
Oferty
„19618'
1300" (19'78), tel. 730-50, ~odz Biuro Ogł06zeń, P!otrkn·N
7-17.
19667 g >ka 98,
---------.,SKODĘ s !OO" (! 976)
M·ł własnościowe - sprze
~przedam.
Wólczańska
i2 :lam. Tel 53 .oa.o9. lOStl „
m 42.
19623 g
"
„MERCEDESA 7to•• (Clęża. M-3 własnościowe - sprze
dam Tel 53-49-48.
rowy) 91>rzedam
Tel
52-72-88.
19629 ;: POSZUKUJĘ lokalu w t.c
dz\
na
mały
warszta
„POLONEZA" (lr&O) sprzP.· dlagnostvkl samochodowej
tel
55-62-63
Oferty
.• 1970i •
dam 772·80.
19632 ~
Biuro Ogłoszeń. Plotrko.w
ska
98
"SYRE~ R-l!O" (1978) obu:lowaną pilnie I tan•o
cprzedam Owsiana I .

„RENAULTA 10" oraz karoserię w dobrym stanie sprzedam sosnowa 26/29
19648 g

MAREK
w kładki
W-315437,

1

„CHEMITEX"

~

A TOKARZV,
FREZERÓW,
SZLIFIERZY.

' ..
ZATRUDNIĘ szwaczki
~lstkl
- krawiectwo

ret•
le.t
Oferty „19592•• B\Ur'l
Ogłoszeń. Piotrkowska M

o

kle

PRZYJMĘ
chalupnlctwo
posiadam samo<'hó<I.
oo
m t esz!'zen le. tel. 600-02
19683 e
SZWACZK~

z
praktyk~
zakładzie
rz~
m!eśln!czym
zatrudnię
t.Odź, Turzycowa 14
pracy

w

19610

e

I

„RENAULTA IS TL" (!979,
- spr~edam. Tel. 58-55-50
19847 I!

SPRZEDAM karoserię „za.
porotca" 1975 po wypadk!I
na części lub w calo4cl.
z wypoi;ażenlem oraz ele
„ALFA Rnmeo GT .Junior•• menty przedniego zawie(1973) 1300 105 KM
(prn szenia
Goduńska.
Kar.:>
bieg li O tys, km) - spr ze. lewSlka 33/35 m. a, po 18 %
:lam
Tel.
241-41,
god?.
19585 I!

ł-1'1.

196ił

WKł.AD

e

na dużego „Fla
ta" o<lb!Or 84 . zamienię nd
wkład „Poloneza" lub 'lutego . Fiata".
odb!Or
R2
O fen v „ 19576" Biuro Ogi"
szeń
Plot rkowska 96
SPRZF.DAM „Syrene 105L „
nową
Rawska 3/5
1~577 lC

SPRZEDAM
nadwozll'
.128p" Aleksandrów l.ódz
k1, Wschodnia M.
19888 ~
PRZYCZEPĘ

campingową

N - t32l sprzedam. Tel 717-58
li
19582 Il

po godz

PRODUCENTOW

ęka

..

Ogłoszeń.

Piotrkow

98

.

UDZIAł.OWCA
- stolarz·
:Io czynnego zakładu sto. ,
tarsklego
przyjmę.
i.n.n€
Pfll!><YZYCje
Oferty „19568"
Biuro Ogłoszeń, Plotrkow
ska 98

DRZWI harmonijkowe.
to
1 m dodatkowej powiP.rzd'
,IŻA" sprzedam,
Wyg'l<!
mieszkaniowej
Dutv
Z_A_M_l-EN-IĘ--„1-26-p-„--(n"-o-w-:11 na 3 m 7
19613 g ni
wybór wózków. składakó .11
na nowego „l25p" lub „Pn
I modnych
wyrobów
z
loneza". 52-81-53
AKUMULATOR nowy, te- drewna - karnisze. sto•!
19581 J! lew\zor
sprzedam.
tel kl. lm<tra. tyrandole. kin- - - - - - - - - - - 705-96
19671 I! kiety,
lampy, szafki <•Ił
!!PRZEDAM „Syrenę 104"
obuwie. abatury - sprzP.
. War<;zawę„ pikapa" w cg
SZYBĘ
przednią .,Polone:lat
Irena
Malczewska
lośc! lub na części.
Tel za" sprzedam. Tel. 53-79-69 t.Odź. Wschodnia 56
52-38-28, po 17.
19588 Il.
196~6 g
19811 g

PRZETARG OGRANICZONY
na sprzedaż niżej wyszczególnionego sprzętu:
1) ciągnik „Ursus" C-355, nr rej. LDA-088 E. Rok prod. 1978,
cena wywoławcza - 81.411 zł,
2) ciągnik .,Ursus" C-360, nr rej. LDN-861 B. Rok prod. 1977,
cena wywoławcza - 49.9RO zł,
3) przyczepa jf'dnoosiowa IMT-683, nr rej. LDZ-597. Rok prod.
1978, cena wywoławcza - 33.750 zł.
OGł.ASZA PR7.F.TARG NIF.<)(mANICZON Y na sprzedaż:
1) przyczepy jednoosiowej NSN-10-Zb, cena wywoławcza
23 500 zł,
2) przyczepy do ciągnika Dzik. Cena wywoławcza - 6.300 zł,
3) przyczepa dłużycowa do ciągnika Dzik. Cena wywoławcza
26.843 zł.
W przetargu ograniczonym mogą wziąć udział rolnicy okazujący się zaświadC'zeniem wystawionym przez Urząd Gminy lub
nakazem płatniczym podatku gruntowego.
W przetargu nieograniczonym mogą wziąć
udział wszyscy
chętni. Przetarg odbędzie się dnia 24 cze~wca 1982 roku o godzinie 10. Wadium w wysokości 10 procent ceny wywoławczej
nalefy wpłacić najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie ZaI
kładu Budowlano- Remonto.wego RSM •• Lokator" w Łodzi,
ul. ' I
Traktorowa 23 a, gdzie również można oglądać w.w. pojazdy,
począwszy od dnia 21 czerwca br. w godzinach 10 12.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, II przetarg 11
odbędzie się w tym samym dniu o godz. 13.
Za usterki i braki w wyposażeniu sprzętu nie odpowiadamy.
Zastrzegamy prawo odstąpienia od przetargu bez podania
przyczyn.
1216-k

Zakład oferuje dobre
warunki płacowe, w zależ
ności od efektów pracy.

o

Zakład
wiązujących

zalicza wg oboprzepisów poprzednie okresy zatrudnienia do dodatku za staż pracy.

Wszyscy pracownicy obję
ci są ruchomym . czasem
pracy.

kurteit

~po<lnl
blll7ek . bielizny .
poszukuję
Oferty „19645

Biuro

w ŁO·DZI

~
'

' 1!

sprzedam
„Fii·
(1976). 1.askowl19634 '(

SILNIK
„Mercedesa
~~
1!esel'' po remoncie,
ze
skrzynią biegów oraz sil
nlk .,Mercedesa 230" (bl'n
zynowy) z ooprzętem na
części sprzedam Zglen.
17 Stycznia 88 m. 29
19642 g

ZAKŁADY MECHAN l·CZNE

I

'

PILNIE
ta !%Sp"
ce 70a

Marczak
zgubił BIURO
Matrymonialne
zaopatrzeniowe „Ewa''.
Gdańsk 6. skrytW-315438
ka 237 - szcxęśllwle ko!s·
19679 1t rzy małżeństwa
1190 s

r'.~;::.,..~w;,,::,....._,.~-~'

. ~f~

„nATA 125p - uoo•· (197•l
- sprzedam. Tel 162-68
19640 ~
SPRZEDAM
„vw
1200"
:1965) Astrów 22. od 9-17,
Bilski
1967S I!

SZAFY
do
przedpo.lco' ZYGMUNT
Przewoźnl:i"<
boazerie unilam - drewno. zgubił wkładkę zaopatrz•.
wykonuje zakład ~tolarsk' n!ową W-144968
19672 ii:
Batorego 1·2 !Widzew) Kł'
ku•lńsk!
19684 ~ JANUSZ Ostrowski zgubił
indeks 52769 Pt. I wkładk~
w CZAS\' w Borach f'J zaopatrzen
Iową WZ-3-48746
(wy
eh olsklch nad Brdą
19746 g
ty wlenle na miejscu) ofe.
Czarnowski.
89-64?
ru je
ANNA Zientalska
zgubiła
ytel,
ul
Słoneczna
2
R.
wkładkę
zaopatrzenlow14
w -004661
19668 g
z GINĘŁA
roczna
suk3
w tlczur
koloru
czarno STANISŁAW Bartczak zgu.
!Z arego, Za odprowadzenie
bil
zaopatrzenie.
Al 1 Maja 'lJ wą Nwkłarlkę
nagroda
-10637!.
! 9659 .;
19569 ~
m 11
BARBARA,
Marcin
na
Retk'rl cieszek zgublll wkładkiWojI CZERWCA
n•
zg !nął owczarek nlzlnn I
opatrz en lowe
W -242674
eduty.
brązowy,
ni
slerś ·~
w
-242675
19580
Il
dl uga. gęsta. łapkl betow~
z a wiadomość nagrod1 Sł.A WO MIROWI W!Lkow
T el 52-92-31. po 15
sklemu skradziono
dokuI wkładkę zaopatrzeza
wskazan'e menty
N AGRODA
n
lową D-368243
19649
g
postoju skradzionego „zu
k a•• SKA 1061. jasny orzech KAZIMIERZ Kociołek zgu.
- podwójna kabina, przn bił wkładkę zaopatr~enlową
skrzynia.
dl u tona
Tel
19567 g
19630 !! W-123732
64 3.35 I 255-81 .
HALSZKA porńaga samotJ ADWIGA KLuzek zgublh nym
Biuro Matrymon1alw klarlkę
iaopatrzeniową ne 68-200 żary, skrytka 12
w -354967
19697 g
!188 k

!

o Informacji udziela dział
kadr, ul. Grunwaldzka nr 33.
tel. 51-59-56.
1201--k

~

~~

~~

z

WyrHy
powodu

~·

~

11ęboklego
wsp6tczuela
Rodzinie
śmierci naszego pracownika

KOL.

JADWIGI SYBILSKIEJ
składają:

KOMUNALN1E PRZEDSłĘBłORSTWO
USŁUG SOCJALNYCH

w Łodzi,

o ,

DYREKCJA, POP PZPR, RADA ZA·

Kł.ADOWA oraz KOLEŻANKI i KO.
LEDZY 7. l.ODZKIEJ SPOŁDZIELNJ

ul. Piotrkowska 175

R U

1

MIESZKANIOWEJ
Serdeczne wyrazy wsp61czucla
KOL.

JANOW·I WAS·IAKOWI

wyp9życzenie

T

przyczep campingowych
N-126 b w m-cach czerwiec, M poł. lipca
i wrzesień.

•

z powodu

śmierci

MAT K 1
1kładaJą:

Posiada.m y również wolne miejsca w doskonale wyposażonych domkach campingowych w Ośrod. ku Szkoleniowo-Wypo czynkowym w Skotnikach
k. Łodzi (dojazd autobusem nr 51, w okolicach lasu łagiewnickiego) w miesiącach czerwiec - wrze•

DYREKC.JA, KZ PZPR,
KOLEDZY,
MISTRZOWIE I WSPOł. PRACOWNIC\'
a WYDZ. DZIEWIARNI ZTK „TEOFI·
LóW"
W 1wlłł&kn ze łmlerclą naszego
co, cenionego pracownika

długoletnie·

sień.

BOLESŁAWA SUPŁA

Informacji udziela dział organizacji wypoczynku,
tel. 664-71, 667-66 w. 32.
1204-k

wyrazy

Zmarłego

1erdeczne10

składają:

współczucia

Rodzinie

DYREKCJA oraz KOLEŻANKI I KOLEDZY a KOMBINATU ROBOT DROGO·
WYCH

8 DZIENNIK LODZKI nr '18 (10072)

/

'

ska

3/li)

-

czynny

codzl•nnle

w godz od 13 do 20. dla uup

zorcan1zoYMnycb od godz
IO
W •obotv . niedziele I święta
W god2 od IO do 20
W po.
nledzlałkl
• nieczynny
OGROD BOTANICZNY - c2yn.
ny Codziennie nd godz 8 do
~mr<>ku
\
ZOO
codziennie od 1oc11
9 do 20 (kasa do 1ndz 19)
PALMIARNIA
codz iennie
(oprl'><'z pnn iedzlalków) od ll:l'Klz
11 do Ul
ltĄPfELISKO ,,FALA" czynne
od god2 10 do 19
(kasa
do
god2 18)
KINA
BAI.TYK .. Czas
Apokalipsy "
USA od lat 18 god2,
10, 13,
16, 19
10.06. jak wytej
IWANOWO - . z„m~ta po latach"
kanad od lat 15 godz. 10, 12 15 ,
15. 17.15. 1930
10.06. „Zemsta po latach" godz.
16. 17.15. 19.30
POLONIA ,zemsta po l;,i.tach"
· kanad od lal 15, god2. IO, 1:.15,
15 17 16 19.30
10.06 ... Zemsta i:o latach" godz.
16. 17.15, 19.30
PRZEDWIOSNIE - „Lot nad itU•
kulczym 1nlazdem" USA od lat
18 l!odz 10. 12 30 15 17 .30 20
10 06. .,Lot nad
kukułczym
gniazdem" god2. IS, 17.30, 20
Wł.OKNIARZ „Buffalo Bill I
lndlanle" USA od lat 12, godz.
10, 12, 14; ,.Znachor" c-z. J I U
poi od lat 12. godz. 18. 19
10.oe
„znachor" c-z. I 1 Il
godz 18, Ił
WOLNOSC - .• Gwle-zdne wojny"
USA od lat 12. godz. 3.30. 12,
lł.30 . 17
19.30
10.06 ..Gwiezdne wojny" god111 .
1.4.30. 17. 11.30
WISI.A
.Lokal.nr" fi' od lat 18
god'l 10 12 15 14 30. 17. 19 30
10.08. ,.Lokator" godz. 14.30, 17,
19.30
ZACHĘTA "Vahank" pot. od
lat li godz 10. IZ.IS, 15, 17.15,
19.30
10.06. .•Va bank" god2. 111, 17.15,
11.30
TATRY -LETNIE - „Dziedzictwo"
ang od !et 18 11ndz 21 (W dni
nlepogr>tlnf' kino nlf'ctynne)
10.06. jak wyżej
STUDIO O•IRtnł
raz" USA
lat 15 godz li 30. llJ.30, H.30
10.06. jak wyżej
DKM - ..Orkle•tra
Klubu Samotnych Serc idert . Peppera"
USA od lat 12 god2. 16, 18.30
10.0ł. Jak wyżej
OKA ,Drogocenny braciszek"
c-zeRkl od lał 12 godz. 13 15;
„Prz~ra.sram. c-zv tu biją" pol.
od lat 18 god2 8.30. 11, 17. 19.
10 Oil .. Drogocenny braciszek"
godz 13. 15. ..Prze-oraszam. c-zy
tu bila" 1odz. 17. 19
STYi.OWY - Tylko dl• kin stu.
dyJnvch: .. Golem" pal od lat 18
got!z 15 15. Syhvełka
aktorki
- .Jan• Fnnda - .Julia„ USA
od lat 15 god2 . 17.15, 19.30
10.06 . Tylko dla kin słudyj.
nyeb - "Golem" god2. 15. „Powrót do domu" USA od lat 15
god2 . 17, 19.30
GDYNIA
Kino non-stop od
godz 10-22 .,Polska gola"
poi b.a .,
10.06. Kino non-stop od godz.
tS:-22 - .. Polska gola „

WA:tNB TELEFONY
lntormaeJa PKO
,
lt1fnrmacJa o usłusach
Jnfnrmacja turystyczna
lnfnrmuja PKS:
Dwon:er Cenłrahty

131·12
398 18
41Z·OI
185-98

Dwnrze~ P6łnncny
747·21
Informacjo telefnnlezna
13
lnfnrmaeJa Słutby Zdrnwla 115·11
Knmenda WnJew6dt.ka MO
177·12. 192-11
Poso&owle eleplownteze
153. U
Posotowle drnanwe1
" Pnlmn>.hvt„
rogntnwlt ei:iergetyezne:
ReJ011 LOdt P61noe 334-31 aa1.:11
Rejon LOdł Pnłudnlt
S34 21
Rejon Pablanlre
IS -37 IO
Rejo11 l.gler7
11-34 4f
Rejon •1łwletlenla ullc
IBJ . IS
Posntnwle caznwe
395.35
Pogntnwl• MO
97
Pogotnwle Ratunkowe
Pomoe drnirnwa PZMot.
SZ-81-10 TOł·Z'I
Słrat Potarna
li. Ml · li
TELEFON ZAUFANIA
13'·31
czynny w coda IS-, rann.
W
dni wntne nd tttaev call! dobę
Dla kobiet 1 elątn 11rnblemnwa
ł sprawy rnthlnne
740 -33 czynny w gntb IZ-11,
łylko
w dni pownfdnte.

.„.n

„

TEATRY
WIELKI
godz. 18.30 - .,Mada·
me Butterfly"
10 06. - godz. 18
„StrBRZ•
ny dwór"
NOWY godz. 111
„Miarka
za miarkę"
10.06 nieczynny
MALA SALA nieczynny
JARACZA - nieczynny
MAŁA SCENA
godz. 19
„Jednorotec z gwiazd"
1D 06 nlec-zynny
T.15 nieczynny
POWSZECHNY - godz. 10, 13"Piotruś Pa.n"
10.06 nieczynny
MUZYCZNY - nieczynny
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO - nlecz_y nny
MUZEA
BISTORU
RUCHU
&EWOLU·
CYJNEGO
IGrlańska
I~)
godz
11-17
10.06 . lak wy~ej
ODDZIAl RA DUnoszcz (Zgierska 147) - nieczynne
ARCHEOi OGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE
(pl
Wnlnnścl
14)
godz 10- 17
10.06 jak wyżej
BIOl.0011
EWOLUCYINEI
Ul.
(park S ienk iewicza)
godz
Ul-1 8
10.06 jak w yte j
Wl.OKIENNICTWA
CPll)tr~
ska 282) godz. 9-17;
10.06. nieczynne
HISTORII MIASTA t.ODZI (Ogrodowa 151 - cod-z 9 · 16
10.06 tak wył.ej
SZTUKI
fWleC'kt>W!lklego 36) godz 11 - 19
10.06 Jak wytej
MIASTA ZOIERZA (Zgierz. Dll·
browskJego 21) - god2. lt-18
10.06 god2 . 10-15
LUNAPARK

1'ttODA

GWARDfA

CKonstantynow-

clńskiego 22)
- dla
m r.odzl
oraz Szpital Im Sklodowsk1eJ·CU ·
r!e cZgierz. Parzęc z ew ska 35) dla wnjpw ótlziwa m iejs kiego lódz.
k iego
Toksykologia
Instytut Med ycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczna (Zakątna UJ

POKO.J - „Rój" USA od l:tt 12
godz 15 17 15. 19.30
10.06 „Porwany pr zez Ind i an "
NRD od lat 12 godz
ló .30,
„Przepra sza m , czy tu b iją " pol.
od la l 18 godz 17.30, 19.30
ROMA
„Blisk ie
spotk ania
t r zeciego stopnia " USA od lat
12 godz ! O, 12 30, 15. 17.30. 20.
10.06. „Bliskie spo tk ania t rze.
c le go stcpn la" godz . ló, 17.30, 20
STOKI
„Skarb n a wys;>ie "
rum.-fr b.o., godz. 16; „Sel<solatki" pol. od lat 15, godz. 18
10.06 Jak wyż ej
SWIT - „ nvl Sow lzdrz11 ł" NRD
od ' " ' '"
15, 17, 19
l 0.06, jak wyżej
l'A1 11 \
e
10.03..lok w yi:cj
ENERflETYlt - n iecz y nne
10.06. ., Kopciuszek" NRD b.o.
god·z. 16.30. „Kape·lusz pana Anatola" pol. b .o. godz. 18
HALKA - „12 prac Aste.rlxa" fr.
b.o. god111. 15.30, 17, „ Dagny" poi..
od lat 15 godiz. 18.30
J0.06. jak wyżej
PIONIER - „Piraci XX wicku"
radz od lat 12 godz. I~ ; .,Czule mlej•ca" pot . od lat 18. godll!.
18
10,06. jak wyżej
POI.ESIE
„Przygody Hucka
Flnna" radz. b .o „ godz . 17: „Rewolwer
Python 357" fr od ,lat
15. l'(lld Z 19
10.06 . .. Mama" r u m.-rr .
h.o.
godz . 17, .•Ome·n " ang. od lat
18 godz . 19
REKORD - .•Niech ż y ją cłU~by"
czes b.o., godz. 16;
,.Hano,
Szpi c bródka "
pot . od lat JS,
godz 17.30. 19.30
10.06 1ak wyżej
so.Jt •"?: - ni Pczynne
10.06. „Co ml zrobisz, Jak mnie
zlapieS'l" pcl, orl lat 15 god111, Ilf

10,06,
Chiru rgla ogólna:
Bałuty
Szpital im . W
Biegańskiego
codziennie dla Przychodni Rejonowych nr nr : 4. &. 8. 9, 10 Szpital Kllnlczny Im N Barllck lego codziennie <Ila Przychodni Rejo.
nowe.1 nr 7 Szpital Im M Skło.
do wsk !ej-Curle - codzienn ie dla
Pr zychodni Rejonowych nr nr: 1,
2 3, 5, w Zgierzu. ul. Parzęcze w .
ska 35 Szpital Im J . Marchlewsk iego - codz ienn ie. Z!!ler2 . ut
Dubois i7 oraz miasto I
gm l.
na Zgler2. mlastd I gmina Ozorków. miasto I gm ina
Aleksandrów. gmina Parzęczev.t. Górna
- Szpital Im Jonschera (Mlllonowa 14). Polesie - Szpital Im Pirogowa (Wólczańska 195).
Sród .
m i eście $7.plt11l im . Pasteura
(Wigury 19).
Wid-zew - Szpital
Im. Pasteura (Wigury 19)

•
Chirurgia urazowa - Szpital Im.
Sommbe.rga (Pieniny 30)
Neurochirurgia . Szpital
Im.
Kopernika (Pabl~nicka 82)
LaryngolOllla
Szpital
Im.
Pirogowa (Wólc2ańska 195)
Okulistyka
Szpital
lm.
Jonschera !Mlllonowa 14)
Chirurgia I laryngologia dzle·
clęca Instytut Pediatrii (Spar.
na 36/SO)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im Barlickiego (Kop.
clńsklego 212)
- dla
m
t.od"ZI
otl'I Szpital Im Skłodowskiej-Cu
rle (Zgierz. Parzęczewska 35) dla wn!Pwództwa miejskiego łódz
kiego
Toksykologia
Instytut Me·
dycyny Pracy (Tere.,y 8)
Wenerologia
Przychodn ia
Dermatolog iczna (Zakątna 44)

Mickiewicza 20 Nlctarnlan11 15.
P iotrkowska 67. Dabrowsklego 89.
Lutom ierska 148. Bratysławska 2a

• •
Pabianice
Armil
Czerwonej l
Konstantynów
sa.
dowa IO,
Ozorków - pl Armlt
C2erwone1 17,
Głowno
ł.o
w!cka 38.
Aleksandrów - Koś
ciuszki IO
DYŻURY

AMBULATORIUM
POMOCY

DORAŻNF.J

ul. Sienkiewicza 137,
tel 837-00. wewn Il
- Gabinet
Chirurgiczny c-zynny

SZPITALI

całą dobę

- Gabinet lnte.rnts1yczny czynny
w godz 15-'1, w dnl wolne
od pracy - całą dobę

Chlmrgia ogólna:
Bałuty
S2pltal Im. W
Biegańskiego
codziennie dla Przvchodnl Rejonowych nr nr: 4, 8. 8, 9. 10 Szpital Kliniczny Im N Barlick iego codziennie dla Przychodnl Rejonowej nr 7 Szpital im M Skło
dowsk ie j -Curle - codzienn ie dla
Przychodni Rejonowych nr nr : 1,
2 3. 5. w Zg ierzu. ut Parzęc-zew
ska 35 Szpital Im J Marchtew.
skieg,o - codziennie. Zgierz. ul.
Duttols IT oraz miasto I gm!- ·
na z11!er-z. m iasto I gmina Ozorków. m iasto ! gmina Aleksandrów. gm ina Parzęczew. Górna
- Szpital Im Brudzińskiego (Kosynierów Gdyńskich 81). Polesie
- Szpital Im Kopernika Pabianicka 62) Sródm l eście - Szp ital
Im Snnenberga (Pieniny 30)i W id-zew - Szpital im. Sonenoerga
(Pien iny 30)

aL Armil Czerwonej IS,
tel 457 -SO do 54, wewn 70
- Gabinet
Chirurgii
Dziecięcej
czynny całą dobę
- Gabinet Pediatryczny
czynny
w godz 15- 7
w dnl wolne
od pracy .. c3ła dobę
uL Kopctilsktego H,
tel 864-83
- Gabinet St om atologiczny
(ul.
Kopcińsk i ego
22)
czynny
w godz 19- 1. w dni wolne od
pracy - całą dobę

Dziś

• • •
Chlrurg111 urazowa - SzpJtal Im.
Brudzińsk i ego (Kosynierów Gdy!\.
!lk!cb 61)
Neurochirurgia - Szpital
Im.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Szpital
Im.
Laryngo.IQRla
Barlickiego (Kopcińskie~'> 22)
Okulistyka
Szr>ltal
lin.
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Ch iruq!ia I larvnito!o111a dzte.
clęca
- Szpital
Im
Korczaki
(Arm il Cze.rwoneJ 15)
Chirurgia
<Zczęk<Jwo-twarzowa
- Szpital tm Barl!ck!ego (Kop.

z

stęboklm

PROGRAM l

••

S.

ł

największym

talem zawlada·
mlamy, że dnia 7 czetwca 1982 r.
•marła
nasza ukocba·n a Ciocia,
Siostra i szwagierka

talem zawiadamia·
my, te dnia 6 czerwca 1982 r.,
po dłl"licb I cłę!klcb elerpienlacb
zmarł
nasz ukochany Mąt, OJ·
ciec, Teśe I i»ladzlnł

S.

P. ·

HEN·RYK
PAJOR

ł

LEK. MED.

KAZIM1l·ERZOwt
GROBELNEMU

P.

wyrazy azczereso
powodu łmlercl

WANDA

ŻONA,

CORKA,
i WNUKI

skladaJ11
KOLEŻANKI

Po1ne'b Odbędzie się dnia 9
czerwea br. o godz.
15.30
na
cmentarzu •w. Franciszka przy
ut. Rzgowskiej.

żałobie:

ZIĘC

1

~ONT

CłEśLAK

Pogrzeb
odbędzie się dnia I
11.38
na
czerwca br. o 1odz.
c mentarzu katollcklm Zarzew, o
czym powiadamiają pogrążeni w

w1p6łczucla

ze SZPITALA

I KOLEDZY
w TUSZYNIE

Koleżance

Dnia T nerwea 1912 r. 1marl naste, BBR naJukocba611y
i Ojciec

Mąt

DR

syu,

ZDZl;SŁAWIE

KAWKOWEJ

MOR

TADEUSZ BA1RTUś
o czym

powiadamiają

pogrątone

w

głębokim

wsp6łczuela

wyrazy serdecznego
z 11owodu śmierci

żalni

MATKA,

ŻONA

MĘ:tA

składają

i CORKA

-

BOGUSŁAWA

·

KOLEŻANKI

I KOLEDZY
z INSTYTUTU SOCJOLOGII
UNIWERSYTETU LODZKIEGO

Pogrzeb odbędzie się z kapllcy na Starym Cmentanu katolickim
w środę, dnia 9 czerwca br. o godz. 13. Prosimy o nieskładanie
kondolencji.
Z głębokim talem zawiadamiamy, te dnia 7 czerwca 1982 roku
opatrzona św. sakramentami, nassa kochana Ck>ela

zmarła,

S.

ł

Koldance

P.

ANN,f·E

BARTUŚ

AMEUA KO·PEĆ

wyrazy
powodu

z domu KRYSIAK
URODZONA W 1903 R.

głębokiego współczu c ia
nagiej ś mierci

z

MĘŻA

Pogrzeb odbędzie się dnia 9 czerwca br. o sodz. 13.30 1 kaplicy
cmentarza rz ym.-kat. na Dołach. Pogrążona w smutku

skł::ldają

KOLEŻANKI

z

RODZINA

I KOLEDi;Y
ZASADNICZEJ
SZK OL Y
MECHANICZNE.J Nr t,

Z głębokim tatem zawiadamiamy, te w .dniu 7 ezerwea 1982 r.
zmarł, Po długich I ciężkich cierpieniach, przetywszy lał 74, nasz
ukochany Mąż, Brat, OJciee, Teś~ I Dziadek
MGR

AN1 DRZEJOWł

WACHULEC

PACHOLCZYKOWI
z powodu zgonu

Pogrzeb odbędzie się dnia U czerwca br. o godz. 15.30 na cmen·
tarzu rzym. -kat. św. Franciszka przy ul, azgowakleJ, o ezym za·
wladamla pogrążona w tałoble
·
RODZINA
Msza ~w.
ko4ctel e 4\\

odbędzie ,lę
K r7v7.a

w d.n !u U czerwca br. o sods. 1,30 w

10.00 „Bel canto"
aud.
A.
Schmidta . 10.25 Soliścl t kameraliści. u.oo Horyzonty wiedzy (kl. III
lic.).
11.30 Wlad,
11.35 Komentarz
zagraniczny. 11.40 Pleśni st:uopolskie. 12.05 Od A do Z polskiej piosenki - Maciej Małecki. 12.30 · Prądy
I poglądy. 12.45 Kraje I wydnr-zenla . 13.00 „Muzyczna podróż"
aud . B. Kolago.
13.25 Informacje o
programie. 13.30 Wlad. 13.35 Ze wsi
I o wsi. 13.50 Więcej, lepiej, nowocześniej .
lł. 00
Najnowsze nagrania
arii z oper Mozarta, Webera, Donizettiego I Pucciniego. 14.30
.,Nadzieja" - fr. pow. A. Malr.rnx . 14.50
Indywidualności muzyki Jazzowej Ro y Eldrldge.
15.30 Wiad . 15.40 Ludzie I Ich pasje. 16.00 .,Cale
swe
tycie muzyce oddam " - aud . o Mateuszu Glińskim. 16.20 Fantazja , nauka, praktyka . 17.00 Tylko dwie god"Zlny. 19.00 Kompozyto r tygodn h Claudio Monteverdi.
19.35 Program
na dobranoc. dla dzieci - „Kr<'ll-ew·
na Kasia" - cz. II słuch . J. Hartwig . 20.00 Najpięknie j sza Jest muzy ka polska słynne
wodewile.
20 .45 Nauka j ęzyka
hl szpai1"kleg o
21.00 Recital w~eczoru: Adriano Celentano. 21.30
Echa
dnh .
21 .40
.,Spod zna·k u Rodła" r ep. 22.00
Słuchacze o kulturze. 22.10 W krę
gu wielkiej symfoniki.
22.50 „Pam i ętniki
chło pów" fr . pow. J .
Chałasińskiego .
23.00
Z
historii
rock and rolla . 23.40 Wiersze D. H .
Lawrencea , 23 .50 Wia d.
PROGRAM IV

S. ł P.
Mf1ECZVSŁAW

11.00 Wlad.
11.05 Koncert przed
hejnałem. 12.05 Z kraju I ze świata.
12.45 Rolniczy kwadrans.
13.00 Ko·
munlkaty. 13.10 Tu radio kierowców.
13.20 Muzyczne wycinanki. 13.30 Ploaenkl kotnpozytorów polskich
Z. Wlehler . 13.55
Studio
Relaits.
14.00 Wlad 14.05 Propoll!ycje do Listy
Przebojów. 14.50 Wiersze Kantorberego Tymowskiego. 15.00 Wlad. ;5 .10
1. Studio
Młodych. 16.00 Wiad. 16.05
Muzyka I aktualności. · 16.40 Polskie
pleśni 1 melodie - utwory A. Blocha. 17.00 Dziennik I komunikaty.
17.10 Dzień w Polsce. 17.15 Koncert
dnia Gwiazdy Jazzu
polskiego.
18.00 Wlad. 18.05 Czas refleksji. 18.30
Muzyka w hiszpańskim
ko~tlumle.
19.00 Dziennik wieczorny.
19.30 z
naszej fonoteki.
20.00 Wiadomości.
20 .05 Kalejdoskop dnia 20.30 Koncert
życzeń. :u.oo Komunikaty. 2J.05 Kronika sportowa . 21.15 Wielkie dzieła
wielcy wykonawcy. 22.00 Wlad.
22.10 Teatr PR: „Spokojny poniedziałek" słuch. J. Warzechy . 22.50
$plewa
zespól „2 plus 1".
23.00
Dziennik reporterów 1 wiadomości
sportowe. 23.40 Jazzowa dobranocka.
PROGRAM l i

RODZINA

TESCIA
wyrazy

I

wsp6łczucla

składają

PRACOWNICY OKZ Nr 3
LODZ, ul. PROCHNIKA 4?

„„„„„„„.·„„·.·„·„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„... „„„„„„„„„„„„„„„iii

WAŻNE

TE LEFONY

dziele, godz 10-15, w poniedziałki
nieczynne
SIERAOZ (Ul. Dominikańska %)
- wtorki I piątki , god~ . IO -18,
środy
godz. 10-15,
czwa rtkl
godz 10-17, soboty . godz . 10-13,
niedziele. godz 10-16. w wo;ne
soboty, godz . 10-13, w ponle·
działki nieczynne
WIELUŃ ~ Muzeum Ziemi Wieluńskiej wtorki godz 11-17,
środy, czwartki
godz . 10-16,
piątki
so.b oty . niedziele, godz.
10-14, w poniedziałki nieczynne
ŻELAZOWA WOLA cod:tlenn!e
godz 8-18 , z wyjątkiem ponledzlalków
ZYHAHOOW - Muzeum Htstorll
Ruchu Robotniczego (ul . Malinowskiego li)
godz. 9-17,
1 wyjątkiem poniedziałków

PIOTRKOW
Straż

997
998
999

Pożarna

Pogotowie

Ra tunkowe
SIE RADZ

Pogotowie MO
Straż

Pożarna

Pogotowie

R a tunk owe

997
998
999

SKIERNIEWICE
Pogotowie Mo
Straż

997
998
999

Po ż arna

Pogotowie

Ratunk owe

TEATRY W

ŁODZI

WIELKI - godz. 18.30 - „Madame Butterfly"
10.06, - godz. 18
„straszny dwór"
NOWY godz. 19
„Miarka
za miarkę„
10.06. - nieczynny
MAl:.A SALA nieczynny
JARACZA - n ieczynny
MAl:.A SCENA
godz. 19
„Jednorożec z gwiazd"
10.06. n i eczynny
7.15 nlec-zynny
POWSZECHNY - godz, JO, 13 „Piotruś Pan"
10.06. n i eczynny
MUZYCZNY - nie czynny
ARLEKIN - nieczynny
PINOKIO nlec-zynny

•

•

KINA W

•

LUNAPARK
(Konst11ntynowska 3/5) czynny cod.:!ennie
w godz . od 13 do 20. dla itrup
zorganizowanych od godz. 10.
W soboly niedziele I .iwlęta
w godz.
od IO do 20, w poniedziałki
nieczynny
OGRón BOTANICZNY czynny codziennie od godz. 9 do _
zmroku
ZOO
codziennie od god1.
9 do 20 (kasa do godz 19)
PALMIARNIA
cod:mmnie
(oprócz pon1ed71alków) od godz.
li do 16
KĄPIELISKO „FALA" czynne
od godz. 10 do 19 (kasa do
god z 18)
MUZEA W WOJEWODZTWACH
ŁOWICZ

(Rynek Kotcluszkl 14)
wtorki.
środy ,
czwsrtkl
godz . 10-IB,
niedziele,
godz.
13-15
NIEBORÓW
ARKADIA
godz.
7-13,
w
ponledzl:ilkl
I dni po świąteczne
nieczynne
SULEJÓW PODKLASZTORZE
- muzeum
udostępniane
na
tądanle

PIOTRKÓW TRYB.
Muzeum
Okręgowe (pl. zamkowy ł) wtor.kl c zwa r tki , soboty, nle-

WO.JEWODZTWACH

KOLUSZKI
ODEON
„Potop" cz, I
Il, poi., gridZ.
17. 19
SKlEHNlEWICE - POLONEZ „Za pach psiej sler~ci" poi.
10.06,
„C-złowleK klanu"
USA
SIERADZ
PIAST
„Wujaszek z AmeryKi" fr godz.
tł, 18, 20;
NYSA „Szpinak
czyni cuda" czes., godz. 16, 18
TOMASZÓW MAZ . - MA7.0W SZ '!':
- „King Kong" · USA, „Gra o
jabłko"
czes., godz. 10, t:/..30,
15, 17 .30, 20
10.06.
„Koniec w;ikacjl"
pot.; „Przybywa jeździec· • USA,
godz. IO, 12.30, 15, l7.3J, 20 ;
WŁÓKNIARZ „Gang O l>e n a
wpada w szał" duńsk !; ,;ralt sówkarz" USA, godz. 17.40, l!O
10.06. - nieczynne
WIELU N
SYRENA
„Rzeczpospolita babska „ poi. :

,,Narzeczona

na

niby·' czt!s.,

godz. 16, 18. 20
ZDUŃSKA

WOLA - TK ACZ - .
„ Miś„
poi. . godz.
13.:11, 17 30,
19.30;
'!Pierścień
księżnej
10.05, -

Anny"

po .;

„Idealna

pora"

USA, godz. 15.30, 17.30, 19.30
HEL „Czarcie
legowisko"
radz.; „Parszywa
dwunas~tc:i"
USA, godz. 15, .17, 19
ZYHARIJOW
Sł,OŃCF.
„Szc·1ęk l "
(USA)
10.06, - · „o dwóch takich, co
ukradli księżyc" poi.
PRZEI •HOHZ
ILUZJON
nl<'C7Ynne
10.06. „Pierścień
księżnej
Anny" pof.; „Każdy ma swoje
piekło'' fr.
MSZCZONOW
POKÓJ
„ZnAchor" cz. J I II poi.
10.06. - nteczynne

i jutro ·w radiu i telewizji

SRODA, I CZERWCA

~---„„„„.„.„„

z

J(alendarzyk wojewódzki
Pogotowie MO

0

APTEKI

„POW!'~

-

. M""l)agodzllll" jap. Od lat t2
god2 to. 12.16. 15...Bez m !loścl"
pol. od lat 18 god2. 1'1.15. 19.30
10.118
.. Powr6t Met:hagodzlMI"
god2 15. ..Bez miłości"
god111.
17.15. 18.30
MUZA „Pnygody Cal!necz·k l"
ja.p b .o. godz. 18. Potegnanle
1 łyłulem - hZaba.wka " tr. od
lat 12 ll(odZ 18
IO.Oil Jak wytej
l MAJA - .. All.cja" ang. od lat
12 ęodz 15. 17. 19
10.06 jak wyżej

...

oraz woiewództwa: piotrkowskie. sieradzkie. skierniewickie

łódź

łódzki

Kalendarzyk

10.00 W. A. Mozart : „Luc io Sllla"
10.30 Ulubione
piooend<I K. Kow al.
s\<lego 11 oo .Pler w 9Ze dnd" - a u::l
do k ume.ntatna 1" Heppen I T . Kalińsk i ej
11 30 Muz ~"k~ rót.n y ch n a ro .
dów 12 oo W iad 12.05 Od Bacha l<'
Bratoka
l3 OO .. Mef!<>to " fragm
oow K Manna 13 15 l'rzy kwarlran
~ e swln~u
14 OO Z muzy cznych na
~ r ań bratn !C'h radlnfonll
14.30 Estr a
da kameralistów
15.00 Wiad
15.Uo
Panorama liter a cka lll.30 Pnoołudnle
m e lomana 17 OO Wlad. 17.05 Muzyci.
u y temat dnia (Ł) . 17.10 Aktualności
dni a !Ł). 17.30 ,,Takty I fakty" mal!;. Wojsła wa Ro •l acklego (Ł) LB o~
Pł y t a
<lnla :
J, a
Folie"
zes pol11
Stran '!lers 18.3-0 Kele nrl an po L~ki
czerwl ec, 19.00 Dz lenn.t.k. 19.05 Płyta

dnia: „La Folie" zespołu !;ltr anglen.
19'.30 WieCZ"b't' ~ w f11harmonur· 21.00
Klub Stereo. 22.30 Fakty dnia. 22..ia
Nocne
divertimento.
13.30
Ołoay.
lnstr ume.nty, nastroje,

well

TELEWIZ.fA
PROGRAM I
6.00 RTSS - fi2yka, sem, ł.
UO
RTSS - matematyka, sem. 4,
9.00
F izyka, kl. 8. I I.OO H istor ia , kl. 7.
11.55 F lo:yka, kl 8. 13.30 Jak wprowadzać reformę gospodarczą.
14.30
RTSS - bioliogia, sem. %. 15.25 NURT .
18.00 Teatr dla dzieci: „Baśnie mojego d-zledństwa" „Brzydkie kac2ątko". 18.35
Dla
przedszkolaków:
„Tllk-tak" 1'1.00 Dziennik, 17.30 Losowanie Małego Lotka
I Express
Lolka,
1'1.45 Wszystko o reformie .
18.00 Ofensywa wYZWolenla - „z tot.
nlersklego szlaku", 18.30 Składanka
re.p. 18,50 Dobranoc. 19.oo Rolnicze ro-zmowy. 19.15 Mlnlportrety
-zespół „Kantry". 19.30 Dziennik, 20.11
.. Nie zdejmuj tego swetra" czechosłowacka komedia filmowa.
21.31
Shldlo Pl llkarllklch Mistrzostw Awista. 212.05 Pr06to z Pols.ltl - rep. 22.30
Dzłennlik, 22.50 Muzyka na dobranoc.
PROGRAM U
lekcja
IO,
18.40 J~yk angielski,
17.10 Z pc>Jrolenla na pokolenie. 17.40
.,Amor wpadł do wody" - komedia
filmowa prod . NRD.
19.0ł
Wlado·
mości" (ł.), 19.30 Dzlenn.tk. IO.li WIECZÓR FILMOWY: 20.Ui „Credo"
sylwetka
Ka2.lm!erza
Opallńsldego.
20.36 Tajemnice I sensacje malej klnema tografil. 21.lll XXU Ogólnopolski
Festiwal Fl.tmów K.rótkometrażowych
w Kra1k owle . 21.35 .. La·b<lratorlum" rada:, nowela fllrnowa . ZUS Film na
dobranoc,
22 .00 „Nazywają Ich pawianami" - cz . 3 (powt.).
CZWARTEK, 10 CZERWCA
PROGRAM I
9.00 W1ad. 9.05 „ Sw:ląteczny dzień"
- fragm. pow. W. Reymonta „Chło
pi". 9.35 InsplTac j e 11.1dowe w muzyce L1.1tosławSkle~.
IO.OO Po.ranny
konc ert Ork. PR i Tv w Warszawie
10.30 Radiowy Teatr dla Dzieci: „NI
by - paw" - słuch. Zofii Chądzyń
skiej Il.OO W!ad . 11,05 Koncert przed
hejnałem . 12.05 Wdad, 12.15 Jan Kie pura - głos I legenda 13.00 Zielone
misteria - aud. B . Bromka
13 40
„ Już n ie za pomn ls2 mn ie" stare
przeboje w nowych w ersjach.
14 OO
Wiad 14.05 .Józef B r oda muzyk
z Istebnej . 14.15 „ Na tropach sensa
ej! naukow ych" - a1t.1d . M. Bobrow.
sklej. 14.40 Gwiazdy e6trady I Ich
pr2eboje 15.10 Stud io Młodych !UG
Wiad .
18.05 Mł~da:y fantazją a nau.
ką „Odejście w !eLk !ego samotn '. .
ka" - słuch Jana Plisko. 18.36 Kon.
cert 'życzeń . 17.15 Genialna kreacj•
Horowitza. 18.05 Cza5 refleksji 18 30
B
Brltte.n
dyryguje
utworami
Dzlennik
wieczorny
H ydna . 19.00
19.20 Prz y muz yce o sporcie.
20 oo
Kon cert życzeń
21 OO Komunikaty
21.05 Nie tylko t ango - dyskoteka
d la wsz y stk ich 22.00 .. Wczasowisko"
- aud J . Bekke ra 212 30 J He if etz
w repe r tuar-ze P<>lsl<!m 2., .oo n wydan ie dzienn ik a w ieczorn e g o I wiad
s portowe. 23.30 Senne kwia tów kol ysąnle baillady na dobranoc.
PROGRAM ll
9.00 Transm i.sja
ms-zy
rzY.mskok atol1cklej z koś cioła
św.
KrzyżA
w Wa rszawie JO.OO Koncert mu2yk'
poJsk iej . I0.3tl W-Jad . 10.35 ., Swiąte::t ·
ne
s potka.n la
lit e.ra cko-mu zyczne•·
12.05 Chop!111 in ac ze j. 12.ZO Teatr PR:

•• ~rzy~a Stasta" .- sł.uch . wg nnB. Prusa . -t:t.oo Z pola't iej m u zy&d chóralnej, 13.40 Da wna poezja
pohlka. 14.10 Rec ltąl autors.lti Zb!.g.
nlewa Wodecldego 14,30 Wi ad. 14.SS
„Całe .we tycie m1.1zyce o ddam" aud, o M. Gllńs.lt lm.
15.00
T eatr
K\asykl dla Mfodizleży Szko.tnej
„W BO dni dooikola świata " - cz . I
sluch, wg pow. J . Vemea. 16,00 Kott1cert choplnowskl. 16.30 W lad . 1 6 ~5
Wierzenia i obr2ędy różnych na rodów - Swlęto Bożego C iała.
!G Sa
Recital wiolonczelisty P ierra F o•.1r
nłera 17.40 Rod111l111a na ' świecie. 18 05
„We dwoje" polskie duety ro:: .
rywkowe 18.30 Słynni ludzi e w anegdocie: Józef Hofman - p!a"1'sta . 18.rn
Kompozytor tygodnia C. Montcve-rdl. 19,311 Swlat baśni „ P r zedziwna historia o heJsldch dzwonach"
słuch.
A. Lisowsldej-N iepo,]tól czycklej. to.oo Muzyika wsp6łczesne.
go kina, 20.30 Wlad. 20.35 Muzyka
współczesnego kina cz. n.
Zl.OJ
Teatr PR: „Perla" - słuch. S. GrochOIWiaka. 22.00 Klasycy m1.1zyki XX
wieku - tgor Strawh'isol.<l, 22.30 Barwy_JllZZlll. 33.50 Wdad.
PROGRAM IV
I.OO
"La Fle.5-ta" temał
dl.a
orkiestr. to.oo Redtal wo!talny Pete•
ra Dvor&klego. 10.30 w. A. Mo-zart:
1 Kwartet
g-molll na
fortep1an,
an:ypce, alltówkę ~ wiolonczelę. 11.00
Jazzmani ""'órcami przebojów.
12.00
Wlad . 12.111 z koncertowych nagrań
IS.OO M. Pe.rahla - planista, o którym sl.ę m6Wi. 14.00 „Powodizenia"
pr01Za M. Blał052eW&kiego.
!UO
Po.południe melomana. 15.00 Perfek>t,
Maanam, TSA muzyka jednego
pokolenia. 16.00 Pr2eboje nie tylko
z westernów. n.oo Wlad. n.os "Dwa
1erdu1&ka. ezł•rv oezy" koneer&
rozrywkowy z motywem ludowym.
(I..), 18,00 J . F. Haendel - „Mesjasz".
21.00 Muzyka
Albeni-za I de Fat.11 .
21.30 W k.ręgu ballady ja2zowej. 212 o~
Wl.ad. 22.05 Piose.nlci z gLta•rą.
i2.33
Teatr Poe-zjl - „A Dorio ad Frtgam"
- poemat C, K. NorWid•. za.oo K.J.ul>

Stereo.

TELEWIZJA
PROGRAM I
I.OO Dla dzieci: „ Spiąca królewna"
baśń fUmowa pród. NRD.
10.10
Z cyklu: „ Architektura drewniana "
- „Kośc ioły dTewnlane" - film . 10.4·0
Polski
Zespół
Ludowy
„Polonez".
11.10 Jaik pr2ycho<i12l zbawienie. 12.30
Sły nne gwiazdy wieUctch oper". 13.00
., Wojciech Kossak" fUm dok,
13.25 W szwedzk im cy-rku. 14.25 Dla
młodych
widzów
„ Tajemniczy
ogród".
14.55 Tetewl2yjny konc ert
życzeń . 15.40 Dziennik.
18.10 „ Nósorotte z As.samu" - film dok. pr od.
RFN-ang. 17.oo P lOISt?nkl z rewii tairgowej 17.30 „Siadam! przodków.„ " wojskowy· film h lstoryc-zny, 18,00 Polski film telewizyjny .,Chłopi ec''.
19.00 Wieczorynka .
19.30 02iennlk,
20.15 Teatr Telewizji - Bob Shaw:
.,CIZlowlek z dwóch czasów".
21 .45
Studio Piłka.r sklch Mistrzostw Swla ta. 22.lli Kosmiczna dySkote.ka - Judlt Szuc s.
PROGRAM U
czechosłowacki
16.55 „Zakład"
fiLm . 17.55 Spotkanie z balladą
..Corrida" (powt. 2 1977 r.) 19.00 Droga na Olimp (ł, }. 19.30 Dzi enn ik . Z-O.IS
Telewi2ja KT2k ów na anten ie .. Dwó j ki" 20.2o „Niedz iela w Sw!a t n!kach"
- rep. filmowy . 21.15 Pobocza sportu . %1.35 Kantor. Kantor - relacj a
z wY&tępów Teatru „Cricot 2". 21.45
Gra zespól „Kr-zak" . 22.oo .. Zoila M."
spektakl tea t ralny . 22.30 A jednak pany - rep filmo wy .
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Tradycyjnym zwyczajem przepro-

re w najbliższą niedi;ielę
czynają
się na stadionie

rozpoNou
Camp w Barcelonie. Naszym rozmówcom zadaliśmy trzy pytania:
1. Kto awansuje z pierwszej grupy eliminacyjnej,
w której
walczy zespół Polski oraz
faworyci pozastałych grup?
2. Jak daleko zajdzie w mistrzostwach świata
reprezentacja
Polski?
3. Kl<> z:dobedzle Puchar Swlata?
STANISLAW HAUZER - mechanik z „Techmy":
l. Polska I Wiochy.
Peru nie
blore oowafolP pod uwagę. Pierwsze mlełsce w imiple T rezerwuje
dla biało-czerwonych . W rmiple IT
- RFN I Austria W grupie III Argentvna I Belela. Grupa TV to
prŻede wszvqtklm Ant?lla. która po
tvlu tatach nlenherno§cl w finałach MS bedzle chchda zaprezentowl'u! ~le z fal< nal!Pns'lel stronv.
IT Frant'fa.
która ma w swym
skład zie tak makomitcim pllkar7"
jak Platini. W !'runie V Rl~:>.minla
t JMo~lawla. W i:mipłe VT Br11zvlla I 'Z!'lRR. Wchndz11 w rachubę
jeszcze Szkoci którzv z regulv w
mi~tr?o~twach W'1.noszą sle na wyżyny swych piłkarskich umlełet
ndcl.
2. W drugiej fazie
mistrzostw
dobrze bv bvło bvśmv spotka!! na
swef dr<idze> drużvn:v Ml tid„iowoemervkańskle.
a wlę<- Bra7:V1ff! I
Aritentvnę. Wierzę, że wvwnlczymy na „Espanla - 82" Jeden z
medali.
3. RFN. To solldny, bardzo dobry zespół.
AL'BTN MARKTEWTCZ - znany
w Lodzi kibic piłkarski:
t. Pol~ka I Wlt>chv. Uwat.am. te
te drużvnv f)re7:entl11a na1wvższv
l'ozlom p!łkar~kl
w te1 eruple.
Peru. moim zdaniem. nie awansuje dalet chvba za wcze4nle orzvszła dufa forma. JP~ell 1a utrzvmala - moga byt' 1?Tofnl. W (runie tJ - Austria I RFN. w 1?1'\lPle
tlJ - Ar!!entvna I Bell?la. w TV Anitlla I Francja fmlmn o'ltatnlrh
porażek) , w V JmtnslRwla I FI·
simanla. VI - Brazylia I ZSRR.
Stawiam na zespól rad:r.leckl. cho(!
o 1e!!o awansie 7.adervdułe bezoodrPdnl oofedvnl"k ze SzkncJa.
2. W dn11tle1 rundzie
1csteśmv
be? ~um-;, a wll't' nie zdobtdz!"mv medalu.
Takle l!Pst)l))v 1ak
Braz~·lla I Argentyna
8" od nas
leps1e.

ESPAfilA82

zade.
kraju
w butach .. Adidasa" Nie wsr.yscy jednak
chcieli się z tym pogodz i ć - wielu
z nich ma
podpisany kontrakt
z „Pumą" Ostatec-znle jednak piłka
rze złożyli pisemne oświadczenia , że
na mistrzostwach św i ata występować
będą w butach „Adidasa".

WOJCIECH JABLONSKI - prawnik I dzlalacz sportowy:
1. Jakże mogłoby być innczej!
Awans z pierwszej grupy wywalczą jedenastki Polski I Wioch. W
pozstalych grupach moimi faworytami s11: grupa II - RFN ! Austria. grupa III - Argentyna ! Belgia, grupa IV - Anglia I Francja,
grupa V - Hiszpania I Jugosławia
oraz grupa VI - Brazylia I Szkocja.
2. Nasza reprezentacja piłkarska
wywalczy miejsce
w półfinale
Wygramy w drugiej rundzie z
Argentyną i zremisujemy ze Szko·
cją 1· walczyć będziemy o mo?<lal!
3. Nie kto Inny jak Bmz:vlia!
IGOR SIKIRYCKI
pisarz I
poeta:

Reprezentacja
Szkocji
przebywa
obecnie w portugalskiej mlejscow~cl
Alvor
Doszły stamtąd słuchy,
że
trener Jock Stein wydał piłkarzom
zdeeydowany zakaz picia napojów
allmholowvch - „zawodnicy mog"
pić tytko wodę mineralną lub soki,
oczywiście bez alkoholu" zadecydował Stein
Podobno decy-zja ta
wiąże się z opinią . że przed czterema laty. w Argentynie Szkoci nie
odnleśll
sukcesu, bowiem niektórzy
piłkarze często spędzali
czas przy
klells-zku.

elity pilkarsklej). Z grupy IV afedenastkl Anglii I Francji, z grupy V - Hiszpania i Jugosławia I z grupy VI Brazylia
i Związek Radziecki.
2. Biało-czerwoni
wyWalczą awans do półfinału .
remtsuiac z
Argentyną ł wygrywając z ZSRR

wansują

2:1.

3. Serce mf dyktuje. te ~łówn.?
trofeum „Espanla - 82" powinna
zdobyć jedenastka ooludnow.JS:nerykańska Brazylia, ale piit.rz::ic
trze:two - Puchar Swlata roobędą
piłkarze RFN.

Konkurs jazdy stylowej

ZAii ~

4

(Dokończenie ze str. 1)
Anglia f CSRS (Francja ma tylko
Platiniego). W grupie V - Hisz- dza, lt z „Az'Zurl" jest jak za ws-ze:
pania i Jugosławia, w VI - Bra- .. n ic nie wiadomo".
zylia I ZSRR.
Drużyna Peru natomiast. nie ma2. Będziemy walczyli o medal jąca w Hiszpanii nic do stracenia.
MS.
może okazać się n i ebezpieczną dla
faworytów Natomiast Kamerun wy3. Brazylia - choć podobno go- stąpi najpewniej w ro.li „dostarczyspodarzom pomagają nawet ścia ciela punktów".
ny. Wchodzi
jeszcze w rachubę
RFN.

1.
Awansują z grupy I OC'!Ywlścle Polska oraz Peru. Pił!rnrze
peruwiańscy w mo!m przekonaniu
wypadną
doskonale,
zadziwiając
wszystkich. W pozostałych itrupach
awans wywalczą: II - RFN I Austria, III - oczywiście Argentyna
I Węgry („Madziarzy" - przypomną się na boiskach hiszpańskich I
znów wejdą na stałe do światowej

Na lagiewniekim
hippodl'omie

„"

~~,

c

3. Brazylia!
'
197B r., kiedy to Deyna nie strzeANDRZEJ GLOW ACKI pra- lił rzutu karnego.„
cownik
administracyjny „Chemo3. Moim faworytem jest Jugobudowy".
sławia. To typowy turniejowy zespół, posiadający w twoich szerf'1. Polska I Peru. Nie daję szans gach
wielu klasowych zawodników.
Włochom. którzy są już drużyną
Drużyna o żelaznej
kondycji. W
„struszków". W grupie II - RFN finale
spotka się z RFN.
I o drugim miejscu decydować bę
JACEK MALINOWSKI
pradzie bezpośredni pojedynek Chile cownik działu zaopatrzenia -w „Wi- Austria. Sercem Jestem za Aus- famie" (wraz z: grupą kolegów):
trią, bo pan rozumie - wiedeń
1. Polska I Włochy. Część koleski walc, no I król Jan Sobieski... gów uważa. że wiele do powiedzeW grupie III - Argentyna I Bel- nia będzie miał zęspół Peru.
W
gia. która przejęła najlepsze wzo- grupie II - RFN I Austria,
w
ry z holenderskiego
futbolu. W III - Argentyna I Belgia, w IV
itrupie> IV - Anitlła I o drugim Anglia
i Francja,
w V miejscu
zadecyduje bezpo~rednl Hiszpania
w
VI
mecz Francja
CSRS. W V - BrazyliaI I Jugosławia,
ZSRR
(wchodzi
ranie ma wielkiego wyboru: Hi szpa- chubę Szkocja). Zadecyduje wbeznia I Juitosławla. w VI - Bramecz Szkocja - ZSRR.
zylia (poza konkurencją!) I Slk.'r oośredni
2. Nie widzę dalej
szans dla
cja (dobre wyniki na poprzedn!rh polsklei
reprezentacji. W tym jemistrzostwach świata).
steśmy zgodni, choć tyczymy na2. Życzyłbym polskiemu zespoło- szym piłkarzom Jak największych
wi jak najlepiej.
ale nie widzę ~ul• C'esów.
3. RFN - Brazylia.
To byłby
medalowych szans.
3. Trudno powiedzieć, ale [!nal. wspaniały final ..Espania - 82".
JERZY KALUŻKA - szaradzisto Brazylia - RFN. Z jednej strony w ielkie> umleietnofri technlC"-- ta naszej redakcji:
1.
Polska I Włochy
awans'.lłą
ne. z drul?lej dyscyplina taktyr;.na I piłkarska solldność. To byłby dal Pj. W itruple II - RFN I Ciule (ponoć niezla rorma
1ruźyny
mecz!
połudn i owoamerykańskiej),
w III
TADEUSZ STOLAREK - wice- - Argentyna I Belgia, w TY
prezes sportowy LKS:
1. Polska I Włochy. Grupę elim!naryjną wygramy na pewno. W
grupie II - RFN
i Austria, w
III Argentyna I Belgia, w IV
Anglia I CSRS, w V - Hiszpania
I Jugosławia, w VI Brazylia
I
I ZSRR.
W niedzielę, 13 czerwca, amatorow
2. Reprezentacja Polski wejdzie jeździectwa zapraszamy na stadion
przy ul. Łagiewnickiej, na któdo medalowej „czwórki". W dru- ŁKJ
o godz. 11 rozpoczną się dorogiej fazie mistrzostw ogramy Bel- rym
czne ogólnopolskie zawody o pugię I 'ZSRR. Takich właśnie przechar prezydenta Lodzi. Z Informaciwnik6w widziałbym dla bialo- cji jakie uzyskaliśmy wczoraj od
czerwonvrh.
prezesa
LKJ - W. Jabłońskiego ,
3. Brazylia poza konkurencją ... wynika , te na starcie stanil wszyscy
czołowi
jeźdźcy
polscy. DodajGRZEGORZ SMOCZYNSKI
te niedzielne zawody hippiczne
student wydziału prawa UL, czlo- my
przy ul. Laglewnlcklej będą jednonek „złotej Jedenastki'', która wy- cześnie finałem I mistrzostw okrę
walt"ZYła mlstrrostwo Polski szkól gu w skokach.
w}'iszy<'h w piłce no~nej (były zawodnik Lechii Tomaszów):
l. Polska I Wiochy. Wydaje ml
się, że w pierwszym meczu z. Wło
chami padnie rezultat remisowy.
19 czerwca działacze Auto-MotoW ltl'UPie tI - RFN I Austria, w Klubu przy „Elcle" organizują ko·
III - Argentyna I Belgia, w IV lejną Imprezę samochodową pn kon•
- Anglia I CSRS, w V - Hiszpa- kurs jazdy stylowej. Każdy uczestnia I Jugosławia, w VI - Brazylia nik konkursu , który zakończy pomyślnie stylową jazdę samochodem,
I ZSRR.
otrzyma jedną trzecią
upr:twnleil
ra jdowego.
2. Wyjdziemy zwycięsko 7 dru- kierowcy
Zgłoszenia do 15 bm. w Auto-Mogiej fazy MS. Walczyć będzi ~m'.I <> to-Klubie
(ul. Aleksandrow'łka 97)
Jeden i medali. Ni4'. zdarzy się ta- codziennie w godz, 11-18 (tel. H-6&-41,
ki "cud" Sak w Argentynie
w wewn. 395),

wadziliśmy wśród
łódzkich kibiców błyskawiczną sondę na temat
piłkarskich mistrzostw świata, któ-

,

„DŁ"

Komunikat

Totka

LIGA POLSKA: 2 rozw. 'I! 13 traf
- wygrane po 274.427 zł. 40 rozw z
12 traf. - wygrane po około 13,500 zl,
470 razw. I 11 trtf. - wygrane po
około 1.11111 rł, J .848 rocw. z 10 traf.
- wygrane po llO d.

Miljanic -

zadowolony

52-letnl Mlljan MllJanlf:, trener reprezentacji Jugosławii. nie ukrywa
optym izmu.
„Jestem
zadowolony
z atmosfery w naszej drużynie powiedział
M!ljan lć
- Nie mam
z zespołem żadnych problemów Opty.
mistycznie zapatruję się także na
nasze wyniki w plerws-zej fazie mistrzostw Uwa~am. że uda s i ę nam
przejść do drugiej rundv
wszystkich
naszych zawodników cechuje olbrzy.
mia wola walki . chcą osiągnąć jak
najlepsze re?.ultaty D1atego tak cięż.
ko trenowali pned mlstrznstwaml
śwlata"
Mlljanlć
podkreślił
jednak.
że n iepokoi sto starn zdrowia obroń.
cy Vel lmlra Zajeca
Odczuwa <in
jeszcze skutki kCl'!ltuzjl I nie grai
w ostatnich
dwóch
kontrnlnvch
spotkaniach
Agencje podają rów
nleż. że niedawno w obozie Jugosło.
wla·n do• zło d'u kon fUktu Chodziło
o buty. w których j u gosłowiańscy
plłkar~e mają grać na
.Espan la -82"

DZIŚ

ODLOT DO

Federacja

piłkarska Jugosławii
cydowała,
że
plłka.rze tego
występować będą w Hls-zpanil

Nie wolno

Kto

pić?

będzie sędziował?

Kto będzie sęd-zlował Inaugurujący
mistrzostwa świata meC% w Barcelonie między Argentyną I Beb:lą?
Decyzja zapadnie w piątek
Najw iększe szanse mają Walter ES<.'hweller (RFN). Abraham Klein (Izrael)
I Augusto Lamo Castlllo (Hiszpania).

HlSZPA~lI

•
•
1n
CJ

a

We wtorek, w przeddzień odlotu
do Hiszpanii, odbyła się w sali re.
cepc:yjnej hotelu .. Solec" w Wars-za.
wie, uroczystość wręczenia oficjał
nych nom inacji 22 piłkarzom. kt6r-iy
bron i ć będą ba rw Polsk i w f i nałach
..Espanla-82" Prze wodn i czący GKKFIS
- Marian Renke oraz prezes PZPN
Wlodzlmlen Reczek. przekazał!
p!lkarzom akty nom inac yjne I od-zna.
kl reprezentantów Polski
Marian
Renke
pogratulował
zawodni.kom
w lmlen.iu władz polskiego sportu
I
wszystkich sympatyków futbolu
nominacji I podkreśllł, te już sam
fakt zakwall f!kowania s i ę do fina
łów mistrzostw św iata . jest znaczą .
cym osiągn i ęc i em polski ego sportu.
futbolu I osobistym sukcesem kat.
dego reprezentanta. - „ Weźmiecie
udział
w Jednej z najwi ększych
Imprez, Jailcle zna współczesny łwlat.

was oglądać milllardy ludzi na
kuli ziemskiej - stwierdził M.
Renke - Sympatycy sportu w kra.
ju oczekują godnej postawy całej
reprezentacji
podczas
mistrzostw
świata oraz ambitnej I zaangażowa
nej gry
ż y czę wam, abyście nie
wracali zbyt szybko".

Będą
całej

Program ostatniego dn.!a pobytu
piłkarzy w kraju był napi ęty
Po
porannym rozruehu. część reprezentantów przes-zła badania lekarskie,
a po, obiedzie cała drużyna uczestniczyła w spotkan iu w towarzystwie
„Polonia"
Późnym
popołudniem
odbył się na stadionie
Marymontu
ostatni przed odlotem tren ing - gra
szkolna
W środę, o godz IO piłk arze o.raz
osoby Im towarz y sząc e odlecą samolotem specjaln ym do San tiago de
Compnstella. a stąd udad7ą się autokarem do La Corunll $rodowy trentnii ódbędz l e s i ę jut na boisku, nie
opodal hotelu „Porto Cobe" w Santa Crus.
(PAP)

r
- Dajcie ml paszport I młotek, a Ja Jut naaezjj
maszvnę
„makaronlany". Jak ma typować -

tę

krzyezał po przeczvtankJ Informacji o pr7.ew1dywanlacb włoskiego komputera pewien mój :r.naJ•>my,
człowiek e11:7.altowany . który nie dopuszcza myśli o
nleudanvm starcie nołlkleł drutyny w „Espan1a.nn.
Młotek się znalazł 1 passporti!m bYlo zn:lNme
trudniej. Mnie uś zalntrvgowatJ OWI' komputerowe

prognozy

kt6n1

nie zawsze pozwalsJa zachować zimną obo~tno~ ł wiarę we własną, IKT·
watllą konupcję przebiegu zblltaJ11eycb się finałów
piłkarskich MS. Ce się kryje A
t111
maszynową
wrMbąT .•.
Taki(' pytanie postawiłem tTZem pracownikom Resortowego Centrum Obliczeniowego ,.Ekorno" w ł.o-
dzl . Panowie• JUi .JAN ARKAntUSZ I JERZY ujmują się na co dzlefl proi:ramowanlem maszyn cyfrowych a ponadto są .agorulyml klbleamł . Otót,
Jeśli pragnęłlbyAmy
aby Polska była na medalowej
po7.vc.ll w tlnalarh . Espanla 8!''.
wystarczyłoby ty!·
ko ndpowfednln '1lapro11:ramnwat komputer - przyjąf;
określone kryterium doboru
Informacji.
Jut to
stwlerdzł'nl„ obnata wla!l«-lwle 11(>7.ornle zawiłe
arkana knmput„rowvch prognoz.
Ot, prosty przykład~ wkładamy do maszyny dwie
zakndnwane lnformaCflł . Ił drutyna pllkarska Anglll
areml~owała 7. Irlandią Pin.. a lrlandln została pokonana pnf!> Malłe Tł' dwie wybrane Informacje pozwolllyby komput„row1 bezbłędnie wytypow~f: Maltę J:ikn naJlepS?.a drutynę z CfGDa
tego tercetu
przeeleł

Ale komputerowi animatorzy nie 1tosuJ11 tak 11ro1tych cbwyt6w, cboclat meehanlzm Ich ublegów
Jest podobny. Trzeba znaldć klucz, którym z reguły Jest Jakiś atut ukochanej drutyny l odpowiednio
nakarmić Informacjami maszynę.
A

ezył -9 rozstrojem łołądka po
błszpa-dsklej sałatce
rybnej? Mote przed meczem s Wiochami nad hotelem polskiej drutyny przejdzie gwałtowna burza
s piorunami {odpukaf:!) I zawodnicy staną do walki
niewyspani? Mote Hrubesch pokłóci się z Rummenlge o Jaklł droblaz1 I nie będą sobie podawali pił·
kl? Mote.h Warlant6w Jest tak wiele, te nie są Ich
w stanie pnewldzleć nawet wytrawni znawcy futbolu, a eo dopiero bezrozumna maszyna.
NaJbardzleJ obiektywnym komputerem
zdaje się
być łondyfnka 1lelda Tam nie ma mowy o sentymentach, upodobaniach. a nawet narodowych racjach. Tam• rządzi Plenlądz zlo:l:ony w kieszeniach
bukmaeher6w, tam nllJbll:l:eJ Jest do obiektywizmu
l rozsądnej kalkulaeJl.

lnformaeja, kt6rą „wypluwa" ma1Zyna, Jelt
dziełem„. ludzi,
a cl przec!d nie q
do ko6ca obiektywni. Zresztą, gdybv wszyscy aplikowali komputerom te 1ame dane I przypisywali Informacjom ldentyezne znaczenie, wyniki
komputerowyeb prognoz byłyby dośl:
monotonne,
a my słyszymy eoraz to nowe rewetac:Je o czwóree
najlepszych drutyn I losach gier elimlnacyJnych.
Ale wyohratmy sobie że kt6ryś z komputerów n:eczywlścle trafi w typowaniu. Znany satyryk Eryk
Lipiński chętnie przedstawił swoje prognozy na ekranach TV. ,,Jeśl! nie trafię, nikt
nie będzie pamiętał,
Co m6wllem . Jeśli ~aś sprawdzą 1lę moje wr6żby,
ogłoszą mnie ·wybitnym
znawcą
futbolu". Trudno
stwlerdzlf: czy komputerowe prognozy mają zaspokoić pragnienia rzesz kibiców w danym kraju, czy
są narzędziem wewnętrznych rozgrywek między trenerami. czy teł swoistą formą reklamy firmy produkuJąceJ maszyny cyfrowe. Jedno Jest pewne: Informacje zaszyfrowane w postaci rzędu cyfr nie mo•
p:ą przewldzlel: tego, eo w sporele Jest najpiękniej
sze - niespodzianek.
A mote ocenianemu w mlllonach dolar6w Diego
Maradonie pnyJdzle w ezasle meczu z Belgią wał·
więc:

w n proeentacb

z

reguł)'

Na konlee jut powatnle, Istotna będzie rola maszyn cyfrowych w zakresie
Informacji w czasie
hlszpa6skleb mistrzostw. Nad tym wcześniej pracuje sztab łudzi, którzy wciskają maszynom w mechaniczną pamlęf tysiące Informacji, Komputery clerpUwle to znos~ I Jeszcze są w stanie skorygowat błę
dy człowieka. Maszyna nie da się nabrat na informację o nwodnlku Salwadoru, który urodził się w
1933 r. Momentalnie wystukuje wielki znak zapytania I gneczn111 prośbę o sprawdzenie
Informacji
(miejmy nadzieję, te w podobnym przypadku maszyna wykate takt wobec weterana piłkarskich rozgrywek - włoskiego bramkarza Dino Zoffa).

Komputery będą tet prowadzl6 ewidencję reznl·
tatów , rzut6w rotnych. zmian w zespołach, aut6w,
Mltycb kartek. .karnych" - słowem, całą statystykę, którą potem komentatorzy radiowi I telewizyjni
przypisują wlasnym „tmudnym" wyliczeniom. I ole
należy wierzy(: sprawozdawcy. który powie, te komputer się pomylił . To nlemotllwel Pomyłkowa była
Informacja dostarczona maszynie tub odczytujący nie
dowidział.
·
Pod koniec mojego spotkania z pracownikami
„Ekorno" zapytałem o ich niekomputerowe
typy,
P. Arkadlus1 {pesymista, lub - lak sam twierdzi realista): W czw6rce najlepszych znajdą
się RFN,
Argentyna oraz Hiszpania lub Anglia Polacy chyba nie wyjdą z pierwszej grupy , P. Julian stawia
Brazylię, RFN ,
Anglię
I Polskę. P. Jeny t.ypuje
na zwycięstwo Polaków a w gronie faworytów widzi teł RFN Hiszpanię I Belgię lub Francję, „Zamieszać . .

mogą

Peruwiańczycy.

Ale mol rozm6wcy nie byliby programistami. gdyby tego mlnltotolotka nie zakończyli „na komputerowo". Prowlzoryezne obliczenia po przyporządko
waniu wszystkim typom danycb cyfrowych wykazały, te 3·0S'>bowy team .Ekorno" kreował na mistrza
RFN, zaś drugą drutyną świata będzie Brazylia lub
Polska. TO SIĘ NAZYWA PROGNOZA!
P. SKIBICKI
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- Janeczko, chcłałbyi:n wreszcie
1pokojnl1 obejrzeć ten mecz!
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