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Wystąpienie

s

Jest dla mnie ujmująca jednomyślność- Komitetu Centralnego w pawołaniu mnie na stanowisko [ sekretarza Dziękuie wam towarzvsze, za dobre słowa ~kierowane ood moim adresem Musze ~płarić to zaufanie. te nadzie.ie
czv druPadło tu w iednvm
własną pracą
gim wystąpieniu że mam bvć- orzvw6dca oartii. Nie towarzvsze - funk!.'ia nie rzvni z czło
W:ieka orzvwńd<':V Ja nie festem zreszta taki
pewien że partii naszei 1>otr7.ebn"" iest to co
.Jestem
kry.ie <;ie ood ooieriem orzvwód~a
głqboko przekor.any Ż!' moia p0wi;inoś<'ia iest
przed" wszvo;tkim dbać- o to iebv tu na tei ~a
ll w skali rałei naszej partii funkrionowała
zbiorowa mądrośr ludzi .Test to wielk~ twórw lej
cza siła w ko;zt~łtow:ini11 linii nart.ii
realizacji Tak traktuje tak widze ~wói obowob!'<' KomitPtu ~ent.ralneeo. wobec
wiązek
partii
Przyjmuje obowiązki I sekretarza w okolic~
kto·
nośdach niezw.vkłvch Towarzvsz Gierek
ry kierował nasza partia orzez o~tatnie 10 lat.
jest <'iężko C'horv Nie cza<; w obli~zn tei <'ht'J:roby np ~aienie OC'en iel?o tlziałal'l<lści
stem pnekonan"Y że hP.da to ocenv ~pr;iwiedli
we że mimo w~1vstko 7.ćł'łnet tow•rzvsz:1 Gierka w ('Z~~le 50 lat. -lzi11ł~lno<c-i w rn<'hn robotniczym są nlr•potlważalne Żvr7vmv mu szvbkie"'O f)('lwrotn ł'IC' 7rlrowi"

z h
Jak informuje rzecutlk prasowy
- 6 bm. odbyło się posiedzenie Rady Ministrów Rozpatrzopropozycii i powzięto
no pakiet
postanowień
szereg konkretnych
dotyczących płac l spraw socjalnych,
Zgodnie z zaipowledzia. zapoczątkowane w li.pcu br. oodwvżki płac
dla różnych grup zawodowych, które objęły już ponad 3 mln osób, bę·
dą kontynuowane. Rada Ministrów
po porozumieniu z Centraln'l Rada
t
h
•
·
Związkow Zawodowyc . 'POS anoolaC'
PO<iwvżkl
wiła przyznać
wszystkim grupom zawodowvm: otrzvmaja ie pracownicv wszystki<'h
jednostek gosPodarki uspolecznioneJ·, instytucJ"i i urzędów. Porlwyżki
będą wprowadzane w żvcie sukc~·
sywnie, od września roku bieżą.
cego do czerwca roku przyszł~o
otrzvmaill
w pierwsze.i kolejności któ
. J?rupv zawo d owe. w
rv-ch w
1e
był
ostatnich latach wzrost płac
najniższy bądź też nastąpił spadek
płacy real:nej.
Rozpatrzono konkretne -propozywvsokości i terminów
cie co do
Bedli
realizacji l)Odwvżek płac.
'lne w najbliższvm czasie przedmiotem dalszych konsultacji i uz·
·
resortów :r: branz.owym1
godnień
zwiazkami zawodowvmi.
na
Rada Ministrów wskazałt
'Pilność sprawv i kon\e<'znoś~ wnł.
kliwe~o. a. ~rzy t t~. moż1iwie
szvbk1ego ieJ zała wiema.
Intencją rzadu iest przede wszystkim polepszenie sytuacji najniżej

p
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(Od n ot o w a n e ze st e n o g r a m u)

Z ·PRAC RADY MINISTRÓW

rządu

•

o ulepszeniu SY'Stemu emer ytalno-rentowego,
Rada Ministrów p0djęła równie!
rodecyzję w sprawie zasiłków
dzinnych. Daje ona oocz;ątek zasazasiłków
dniczej reformie systemu
rodzinnych i zmierza do ich uied nolicenia - do 1983 roku - dla
wszystkich gru-p społeczno - zawodowvch. W pierwszym etapie P.'l<iwyższone :r.os.taja zasiłki preferen<:yjne. to znaczy przvsłu1rn.iace rodzinom wielodzietnym i znajdująwarunka('h
cym się w trud·n:vch
rodzina<'h. w
W
materialnych.
kt6rvch dochód na osobę kształtu
ie się w i?ranicach do 1.600 złotvch
zasiłek ten będzie obecnie wvn~ć:
na jedno dziecko - 250 złotv~h.
na dwa.u~ dzieci - 600 złotych :ia
na
troje dzieci - 1.050 złotych,
czwarte i każde nastęime dziecko
oo 500 złotych Zasiłek na wsoół
wychowu iącego dzieci
małżonka
złotych.
r.odnosi się z ~O do 250
współmałżonka w rodzizaj dla
nach bezdzietnych z 40 do 150 zło
tvch.
Jednocześnie uprawnienia do za~1łków preferencyjnvch w dotvchsię
r.zasoowej wtsoko&-1 przvznaie
na
rodzinom, w którvch do('hód
osobe nie oru-kracza 2.000 złotych.
dodatków rodzi011vch
Podwvżką
cbiete zos•ają l"ówii:Jet dzieci Jmervtów i renci1ttów
postanowiła
Ministrów
Rada
również zwiekS'LVĆ środki funduszu
dla
oomoc
alimentacyjnego na
samotnie wychowu iac·y.::h
matek
rozbidzieci, a także dla rodzin
tych i niepełnych. Pozwoli to l>Odposzerzyć
i
świadczenia
wvższyć
krąg osób uprawnionych do korzystaaia z tego funduszu.
Od dnia 1 stycznia 1981 rokll
granicę dochodu
się
l)Odwyższv
wa1runkuiacego prawo do św::i'1(Dalszy ciąg na str. 3)
myślą

złotych, to znaczy
złotych, a jednocześnie

o 400

odpowiednio w tabelach
oodnieść
'ld
wyższe
ołac kolejne stawki
r.ajniższej,

Srodki na sf!namsowanie podwypłac muszą być wvgospodarowllllle w trybie nadzwvczajnym.

żek

l!łównie drogą wzmożonych oszczę.

dności i popra•WY wyników gospOdarowania. a także w wvniku .o:
wvdajnos~1
czekiwanego wzrostu

oracv wszvstklch pracujacvch.
W dążeniu do poprawv warunków życ.ia emervtów f rencistów
tych
w pierwszej zaś koleinojci
oozostaią w najtrudnie.!którzv
materialnej, Rada
szel sytuacti
1
styczMinistrów postanowiła od
nia 1981 roku l)OdwVŻSZVĆ o 500 Tl
emervturv i renty starego portfela, przyznane przed 1 ~tycznia 19i6
·
.
roku Najniższe św1adczema emc2.100
rvtalne ustalono na poziomie vtó
w
emer
złotych. W rodzinach
nie
w którvch dochód na osobę
przekracza 2 tys. złotvch miesiedo
<'znle oodwyższa się równle'Ż
i
k
kwotv 40<' złotych doda~e na ~
ponadto wprowadza się do•
nę;
datek specjalny w wysokości 500
złotych na żonę, która ukończyła
80 lat lub fest Inwalidka I itru-py
Przvfete decvzie stanowią pierpro"ram"
wszy etap
„ podwvżki
„
emervtalno-rentowvcb :
świadczeń
obecne trudne oołożenie i?OSPOdarcze państwa nie pozwala na obięprz""'nanych
ń
. · i I d
·
J~
cie nimi w a cze
.
DO roku 1975
Rz!\d' pos~n?.wil po~adto oprazarabiających.
w cowac I wmesc n-a SeJm pro3ekł
Rada Ministrów oostanowiła
ustawv o świaodczenia~h enowej
z
Podwyższy~
sposób obligatoryinv
z
dniem t stvcznia 1981 roku ołace mervtalno-rentowych, głównie

I

W. Kulikow i B. Hoffmann

naszym zadaniem iest
przvwró,·enie soole<'ZneJ?O zaufania d_o
włarlzv l11dowe.i 7.a11fantll klasv robotni·
czej WS7VSlkich ludz' oracv do oartd.
Zapewnić- mu-·imv mocna wief władzv ze soo7ahrakło ie; i to sooworlowało
łeczeństwem
wyh11C'h niewr'nwol1•ni:i o .;z..,rnklei, i iakże
groźne.i w skutkach ska•J.i. Mam <\wiadomość szerokieeo zasiegu 1trvt \·ki różnv('h .<!SllPktów naszego 7vC"ia krvtvk! która r7e~to orzesłania
wielkie bez,1>0rn" tlokonania sodallstvrznel:o
budownirtwa w rałvm okr!'sie Polski Ludowej
f w tym oo;tatnlm clziesier·lolPrl!l Tvm bardzi~i
z wielkim uznaniem oow:nnl~mv ~le ocln!!'M do
tYC'h załóg robotnirT.VC'h tlo tv<'h mtlionńw ludzi pr;rcv l<tórzv mafnr- n!em;;ło oowodów
do ni!'zadowoll'ni:! rzet„fnlt> I ?l'iarnir oraroprąC''\1!,
l'tall na ~woirh noster1mkaC'h
wali
Dzięki nim toczvło sie tvri" kraju n:riek;,i nim
inni mo!!li ,trFt 'kow~r
Poważne błędy w polityce ekonomicznej I deformaC".ie w żyC'iu ~połecznvm bvłv oodstawowym źrńdłem tel wielklei fali 'tra ików i a ka
przetorzvła sie przez Pol<;ke otl llO<"a I trwa DO
iako
Tr~l<tnf!'mv te straiki
dzień rł?.!<;fejszy
przejaw robotnir7el!o' nl!'ZM!owolenla robotniczego protestu w swvm elównvm ezvstvm.
<Dalszy ciąg na str. 2)
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SZANOWNE TOWARZYSZKI
I TOWARZYSZE

o

becne plenum zwołane zostalo w na„
Nie zdHŻ.Yłcm orzvJ?o•
f)ym trybie
orzemówfetował sobie Z&Sildnirzeire1
nla Chci11lbym zatem wvoowiedzie6 ale
pokrótce jedynie w kilku n:tipi1nie;,zvch obecnie sprawach
Nigdy w czasie całei swojej wieloletnie! przynie mv~lałem że Polska
należności do partii
Ludowa że partia ~taną wotet tak złożonvcll.
tak dramatv<'z~IP ~komolikowanvl'h problemów.
jak iest to dzi~ Tym bardzie! nledv nie soodziewałem <;ie ż.- na mni!' spadnie tak wielkie
brzemi11 odpowietlzlalności zwlazanei z funkcją.
którą mi oowlerzvliścle.

ajważniejszvm

Depesze gratulacyjne
ćwiczenia będą polityczną
festacją jedności wspólnoty

mani'lOcjaJistycznej I braterstwa broni armii
Układu Warszawskiego, odbyły się
na terenie stacjonowania pozosta·
uczestników ćwiczeł~ch arm\i nia.
,---------------Heinza Hoffman.ns
gen. armiiżołnierzami,
NRD
którzy
z polskimi
„Braćwiczeniach
wezmą udzi~ w
terstwo broni-80".
W spotkaniu uczestniczył wi~e•
minister obrony narodowej PRL
gen. bronj Euge.niusz Moiczyk.
Podobne spotkania, podczas których podkreślono, że przewldywana jednym z poligonów
nacz!:!lne_go
spotkanie
dowódcy Zjednoczonych Sił Zbrojnych państw stron Układu WarZwiązk1J
marszałka
szawskiego,
Wiktora Kulikowa
Radzieckiego
obrony narodowej
oraz ministra
'f bm.

odbyło

się

ne

od przywódcó'V ZSRR
I aekretarz Komitetu Centralnego
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
STANlSł.AW KANIA

Francuscy
kondydOCI

no kosmonautów
Komunłat lekarski
o stanie zdrowia już w Moskwie

w dniu 6 09. w Stoczni szczecirisklel Im. A. Warskiego splvnął na
, wode kadłUb pierwszego z serii statków naukowo-badawczych budowanych na zamówienie Akademii Nauk ZSRR. Pierwsza tednostka o wnor·
noścl 8300 DWT otrzymała nazwę · „Wltat".
CAP - Jodkowski - telefoto

W niedzielę do Związku Radzieckiego udali się dwaj kosmonauci
francuscy, Patrick Baudry I JeanLoup Chretien. aby w Gwiazdnym
specjalistów czuwająca Miasteczku pod Moskwą przygotoGrupa
nad zdrowiem Edwarda Gierka, wywać się do wspólnego lotu zapotwierdziła w toku dalszej ob- łogowego
radziecko-francuskiego.
serwacji klinicznej wstępne rozpo- W locie, który o~b~dzie się w
zna nie zawału serca, który wystą
~zerwcu k 198~ ~·· t:'ezmi~ udział i j~pił u chorego w dniu 5.09.1980 r.
rancusk c !
an _Y a w
en z
Stan pacjenta jest zadowalający. drug! l!'8t Jego du~le:em.
ObaJ
Prof. dr hab. M. Sliwiński.
Francuzi prz~ dz1es1~ć miesięcy
Prof. dr hab. D. Aleksandrow.
będą uczęszczali na z:i-3ęcla . t<l?reProf. dr hab. K. Gibińskl.
tyczne. a pozc;istałe . os~em miesięcy
Prof. dr hab. W. Januszewicz.
pośwlęcą trenmgow1 fizycznemu w'
Prof. dr hab. M. Hoffmanowa.
Centrum Przygotowań im. Jurija
Sadowska.
W.
Doc. dr hab.
Gagarina.

Edwarda Gierka

w Paryżu

Drogi towarzyszu Kania,
Komitet Centralny Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego
gratuluje Wam wyboru na I sekretarza Komitetu Centralnego PolKomuniści radzieccy, ludzie
skiej Zjednoczonej Partii Robotni<'zej
pracy Związku Radzieckiego. znają Was jako wytrwałego bojownika
o prawdziwe Interesy i dobro narodu, o ideały komunizmu, o Llmocnienie kierowniczej roli PZPR i utrwalenie pozycji socjalizmu w PRL,
jako działacza, niezłomnie stojąC'ego na pozvcjach proletariackiego internacjonalizmu, niewzruszonej przyiażni Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej ze Związkiem Radzieckim I innymi bratnimi państwami
rocjalistycznymi.
W warunkach walki o umocnienie socjalistycznych zdobyczy narodu
polskiego przejawiacie pryncypialność, odwagę i wysoką świadomość komunistycznego obowiązku.
Wyrażamy niezachwiane przekonanie, że pod kierownictwem PZPR,
mającej sławne trady<'Je rewolucyjne I będącej wyrazicielką Inter~
sów klasy robotniczej, wszystkich ludzi pracy. polski naród szybko
rozwiąże skomplikowane zadania I przezwycięży trudności jakle stoją przed krajem, zjednoczy się w walce o ideały socjalizmu i roz~
kwit Polski Ludowej.
Zyczymy Komitetowi Centralnemu PZPR, jego Biuru Politycznemu I Wam osobiście wielkich sukcesów w tej odpowiedzialnej i szlachetnej pracy.
Komuniści, wszyscy ludzie pracy Związku Radzieckiego, nadal bę
dą wszystkimi siłami umacniać niewzruszone braterstwo radz1er.kopolskie - wielką zdobycz obu naszych narodów
Niech umacnia się I rozwija jedność· KPZR 1 PZPR - niezawodna
gwaranC'ja dalszego rozwoju przyjaźni · współpracy narodów Związ
ku Radzieckiego I Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, ważne ogniwo
zwartośd wspólnoty socjalistycznej oraz międzynarodowego ruchu komunistycznego i robotniczego
LEONlD BREŻNIEW
sekretarz generalny Komitetu Centralnego
Komunistycznej Partii Związku Radzier·kiego

Odrabianie

zaległości

ale i sporadvczneto-I przerwv wpracv

Wiele trudności 1 kłopotl>w
warzyszy odrabianiu opóźnień produkcvinvch, jakie powstały w sierpniu w wielu przedsi1biorstwach
przemysłowych i zakładach pracy
te szacuje
Jak wiadomo. straty
się wstępnie na ok. 30 mld zł. nie
licząc 0. póznień w dostawę.eh eksportowvch. Załogi robotnicze doaby w jak
kładają więc starań,

e ••I

o

Pod hasłem dałszego zwię~a I nollcenia stanowiska państw ZaDo Paryża przybył w niedzielę z
wlceprezy- przez blok NATO wyścigu zbro- chodu na spotkaniu kraJ'ów sygna·
egipski Przeprowaoficjalną
wizytąHosni
Mubarak.
dent
w centrum tariusz:v aktu końcowego KBWE w
d~i on rozmowy z prezydentem va- jeń. zakończyła się
Funchal. Madrycie. Uczestnicy spotka.n.ta w
pre- administracyjnym,
lerym Giscardem d'Estatng,
oraz na Maderze XXVI sesja St.oowa- Funcha-1 nie ukrywali zadowolenia
mlerem Raymondem Barrem
innymi osobistościami francuskimi. rzyszenia pa:ktu Pómocnoaitlaintyc• z powodu utworzen.ia przez USA
tzw. sił szybkiego reagowan.ia. któW czasie trzydniowej wizyty Muba- kiego,
W dOlkumencle końcowym sesji, rych przeznaczeniem, iaik wiadorak będzie omawiał sytuację na Bll·
skim Wschodzie e zwłaszcza ewen- około 300 strategl>w politycznych mo, ma być ochrona „żywotnych
. t eres ów " ""'t an ów Zjed noczonvc h
-'•1'ało sio„ in
EWG w roz- '1 WOJ'skowych wypow1· "'-U.
tualny udział krajów bllskowschod·
wiązywaniu kryzysu
w świecie, w szczególności w rej~
proc.
S
.
?
z'!iększan.iem
re!hlnym
za
niego.
i Bliskiego
wo3s1~~ch nie Zatoki Perskiej
Wiceprezydent Mubarak odbywa roczn.ie . budż~tów
Euro- wśzystkich kraJÓW członkowskich Wschodu, deklarując jednocześnie
podróż po sześciu krajach
py - RFN, Wielkiej Brytanii, Wio· I NATO I moderndzacją !~h sił zbro.l- gotowość w.sp6łpracy w dalszej ich
nych, Wezwaino również do ujed- rozbudowJ•.
cech, Austrii, Francji 1 Rumunii„

zmniejszyć
tempie
najszybszym
zaległo&>i i paprawić rytm codzi~n·
nej pracl'..
Nada) Jednak mamy do czynienia - Jak wvnika z sygnałów KO·
respondentów PAP nadesłan:vch w
sobotę i niedzielę - ze sporadvczstraikl>w ;
przypadkami
nymi
przerw w pracy w różnych zakła
Tłem tych
Polski
terenie
dach na
na ogół lokalne
przerw bvwają
konflikty miedzy dyrekcjami a .i:ałoi?ami. wvn.iikaiące głównie z zasocjalnej.
ooolitvce
w
niedbań
Przerwy w pracy mi.ały m.in ta·
kie zakłady, fak blał<>stockie ,,Fasty", Zilikłady Przemvsłu Odzieżowego .,In.termoda" w Kamiennej
Produkcji
Górze.
Pomocnicze! ! Montażu Budownictwa Rolniczego w Olecku, PrzedKomunalsiębiorstwo Gospodarki
nej I Mieszkaniowe! w Ełku; n•e
komun.ikacit. miejsfunkcionowała
ka w Tarnowie. Jeciinócześnie, korespondenci PAP ooinformowali o
decvzjacb l)OdJęcia pracy w tych
przedSieb'orstwach które W ubie.
.•
. ,
głym tygodf\IU m!ałv przestoJe. Do.
W
ząkładów
lttlku
m.1n
0
tyc~v
W~J. b:elsk~m bla~<>stocltim, suwalak:1•m, 1elemoogórsk1m.

•

•

•

J., Pińkowsklego
Depeszę do prezesa Rady Ministrów
A. Kosygin, a do młn; J, Czyrka min A. Gromyko.

nadesłał

stapIenI pre11

Przedsiębiorstwo

.

I

•

• •ce e • DW
I SI•111m

Czao CyPrz~awla,.c W niedzielę ai ple-/ letniemu w1ceoremlerow1
który DC>70stanie nanarne~ sesji chińskiego parlamentu jangowi. Hua
KC ' K PCh
przewodnl<"zącvm
premier Hue Kuo.feng powiadomił. dal
te KC KPCh przyjęło .1ei10 rezyg· oświadczył, że decyzje ta jest wynację ze stanowiska szefa rządu I niklem pod.fętych uchwał, by w ce(iDalsrzy ciąg i;a 5~I. 2)
zalecU 1 powierzeni• tej fur.kej! •-

I

Spotkanie I sekretarza KC PZPR ss oie
b. kt'ow ·

Stanisława

K a n i na
KW PZPR.

rzające do konstruktywinego rozwiązywania obeonych trudnych pro- l1'YCh 28 oozycjl - pomników kultury
blemów kraju.
1 przyrody.
Łącz.n.le lista komitetu
UNESCO liczy już 85 punktów. PrzyI sekt"etarz KC PZPR podzięko
wał warszawskiej organizacji par- pomnijmy, że za światowy zabytek
tyjnej, całemu aktywowi, za stałą kultury uznano między innymi warobecność wśród załóg, za umiejęt
szawskle stare Miasto. Kraków 1 koność rozmowY' i porozumienia się z
klasą robotniczą i ludimi pracy. palnie soli w Wieliczce oraz obóz zaSpotkaniu przewodniczył członek llłady w Ośwleclmiu.
Biura Politycznego KC, I sekre.tarz
KW PZPR Alojzy Karkoszka.

prem·era

Ustapienie
(Dakończen.le ze ~t.r. 1)
lu usprawniania pracy władz partyjnych I państwowych, unikać łą
czenia kierowniczych funkcji w obu
aparatach, wprowadzić ścisły rozdział w ich pracach l nie dopuścić
do nadmternej koncentracji władzy

i

odpowledzialno~ci.

Również
w imieniu KC KPCh,
Hua Kuo-feng zwrócił się o zwolnienie ze stanowisk pięciu wicepremierów, w tym 77-letnlego Teng Slaopinga, którzy pozostają nadal człon
kami Biura Politycznego KC KPCh.
Głównym motywem tej decyzji
jak podał Hua - jest chęć odmło
dzenia kadr kierowniczych
umocnienia kolektywnego
kierownictwa
i położenia kresu praktyce dożywot
niego zajmowania stanowisk. Ustę
pujący
premier dodał, ie wyciąga-

ll!C

wnioski z historii,

postanowiło

wprowadzić

Jak informuje
Irańska
agencja
I sekretarz partii w prowincjonalnym czy rejonowym komitecie. nie prasowa .,Pars", jednostkl Irackie
będzie
jednocześnie
pełnił
kie- miały dwukrotnie zaatakować
w
rowniczej funkcji administracyjnej, niedzielę Irańskie miasto Mehran.
jak to dotychczas byJo powszechną
praktyką.
Szóstym wicepremierem, położone w odległości 600 km na
którego dymisję zgłosił Hua,
jest południowy zachód od Teheranu. POWang Zen-czung, ale w tym przy- wołując się na szefa sztabu armdl
padku powodem ustąpienia jest to,
gen.
Fallahi,
agencja
Iż pełni on ważne stanowisko par- irańskiej,
tyjne, jest mlanowl'cle
kierowni- twierdzi. te w wyniku walk strona
kiem Wydziału
Propagandy KC. tracka straciła 50 zabitych I ranl wreszcie, sprawą oddzielną
jest
miało
~głoszone
ustąpienie
wicepremiera nych. Po stronie Irańskiej
Czen Jung-kueja, który odchodzi paść tylko 6 zabitych cywilów. Walrzekomo na własną prośbę,
choć ki trwały ponad trzy godziny, a jedw Istocie jest publiczną tajemnicą. nostki irackie - twler!lzi generał
że już od dawna nie pełni tej . funkcji z uwagi na dawne powiązania z - zostały zmuszone do wycofania
kolami ultralewackimi.
się. Walki tocz11 się jednak nadal
w rejonie Kasr-el-Szlrin na północ
wych władz pakistańskich,
które od Mehranu, gdzie do akcji skierousiłują
przekonać
ludność swego wano lotnictwo Irańskie.
kraju, że sa równie bogobo;ln.e l
Islamskie, jak przywódcy rewolucji
w Iranie. a przeto tak samo godne
poparcia.

PARYŻ. W piątek w południowofrancusklm departamencie Ardeche w poblltu miejscowości Barres
olorun uderzył w samolot transportowy armil kuwejckiej typu Herćules C-130. Jak stwierdza komunikat
oolicjl samolot ruriął na ziemię
'Yszvstkie osoby znajdujące się na
ookładzle
transportowca
poniosły
~mlerć.

W 252 dniu roku słońce wzeo godz. 5.58, zajdzie zaś o
19.08.

Dyżurny

obchodzą:
Radosław

synoptyk

w dniu dzisiejszym dla t.od1l
pnewidojt> nastepująea po11:udc:
zachmurzenie małe lub umiarkowane. Temperatura. maksymalna 20 st. C. Wiatr slaby, południowo-zachodni.
Ciśnienie o godz.

19 wynosiło
1002,3 hPa, czyli 751,8 mm.

Ważniejsze
1905 carskie
działacza

rocznice

Stracenie pnez władze
Ma.rcina
Kasprza.ka,
SDKPiL.
Ur. L. Bartelski, poeta,

1920 prozaik.
1935 - Wybory do Sejmu w
oparciu o narzuconą przez wła·
dze sanacyjne ordynację wyborczą.

1380 - Bitwa na Kulikowym
Polu, gdzie wojska ruskie pokonały wojska. tatarskie.

Postęp w żadnej
d'ziedziinie nle
dokonuje się bez skutków ubocznych. W epoce w której żyjemy,
dynamiczny roa:wój społeczno-eko
nomi=ny wymaga od całych pokoleń znacznego wysiłku
adaptacyjlllego. Rozwijając miasta. 1!Wor~ coraz to nowe ośrodki przemysłowe. dookonailąc systemy łącz
nośc.i i informacji, gwałtownie rozwlja,jąc Wl52ystkie dziedJz!ny nauk
technicznych, ode zastanawiamy się
na ogół, że wszystko to ma także
swój nega~ywny wpływ na zdrowie psychlcune człowieka. Prowadrz:i do nSJpięć. niepokoju, ciągłego
przysipieszeinia tempa życia, UIPOŚle
dzenia rea.kcjd. Dochod"Zą do tego
szkod1!iwości
bio.Jogicz.ne zwiazane
np z rozwojem przemysłu, matorvzaciL nasycen.iem środowi1Ska nattira1nego człowieka s:vntetyeznvmi
z.wiazikami chernkznymi. urazami
itłmvy i wieloma Innymi.
Tę

Taka sobie

ważną

problematylkę

podjęl.i

myśl

Nic nie pokazuje wieku czło
wieka ta.k ba.rdzo, jak złe na•
śla.dowanie młodej generacji.

Kronika
I

wrzdnia -

sobota

>lf 0,30. Na ul. Hutora 23 kierow·
ca „Ftata'" 3495 IS zasłabł przy kle·
rownlcy, zjechał na lewą stronę jez·
dni i uderzył w drzewo Skutkiem
zderzenia kierowca doznał obrażeń
głowy i przewie:clony został do szpi·
tala. Straty przekraczają lS tys. zł
:W. 10.36.

- Ależ, Franku. ci chłouev wv1:l11daJa tuż na strasinie zmeczonychl Prosze cie. wyłacz telewizor. niech sobie trochc •. ,
od·
poczna!

I

Szamir urJoszony

do

Egn~tu

Jak poinformowało radio izraelskie, szef dyplomacji
izraelskiej
Icchak Szamir otrzymał w niedzielę zaproszenie do złożenia oflc_jalnej wizyty w Kairze od egipskiego
ministra spraw zagranicznych Kemala Hasana Alego. Według komentatora rozgłośni, zaproszenie

Na al. Ml.ckiewicza przy
„Centralu" Romuald o. zajechał dro.
gę I zmusił kierowcę autobusu MPK
do raptowneg-0 hamowania W auto.
busie skutkiem tee:o wypa:llo z wózka półtoraroczne dziecko, które doznało obrażeń. Ooatrzono 1e w szottalu.
:W. 11.15. Na i.krzyżowaniu ulic Zach<><!
nia - Lutomierska Longin s. lat 66
wbiegł na jezdnię i potrącon) zostal przodem „Fiata". Pieszy z ogólnyml obrażeniami• p!'llewieziony zostal do szpitala. ,

>lf 13.M. W Konstantynowie na ul.
Lutomierskiej Leonard B jadą~ motorowerem u.padł na jezdnię doznając urazów !!łowy, Pomocy ud21elono
mu w pogotowiu.
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(Dokończenie ze str. 1)
właśnie robotniczym nurcie. Był w protest,

skierowany nic przeciwko zasadom socjaliunu,
nie przeciwko naszym sojuszom. nie był to
protest. skierowany przeciwko przewodniej roli naszej partii. którą ukształtowała historia.
Skierowany był przeciwko wypaczeniom. prz~ciwko błędom w naszej oolityce. Dlatego właśnie podstawowa metodą rozwjązywania konfliktów społecznych strajkow~o charakteru.
był dialog, były rozmowy cierpliwie i wvtrw-ale prowadzone przez naszych towarzyszy. W
ich wyniku uzyskiwaliśmy porozumienie w róż·
nych socjalny<·h. społecznych smawach. oorozumienie z przedstawicielstwami zć.łól!. które
w większości strajkujacych zakładów Przvbie·
rały formy komitetów strajkowych. Bedziernv
dbać o to. aby wszystkie te Porozumienia zo•
stały wykonane. Znalezienie Polityc2lnego roo:wiązania talk ostrego konfliktu soołecz.nee:o.
jest naszym cennym kapitałem. politycznym
i moralnym. jest świadectwem wysokiego DOczucia odpowiedziatności partii i władzy ludowej za kraj, za przyszłość narodu.
Będziemy z całą konsekwencją siegać do źró-

del

napięć, będziemy

je

usuwaći żeby .iuż

nie:dv
więcej nie mogłia powstać taka dramatycz.na
sytuacja. Trzeba jednak widzieć. że walka toczy się nie tylko o odzyskanie zaufania klasy
robotniczej. ludui pracy. Toczy sie również
ostra walka z przeciwnikiem. My chcemy
trudności kraju rozwiązać. zaś anty~jalistvczny przeciwnik chce oowstiałe konflikty wykorzystać dla celów sprzecznych z tym. do czego
dążą i za czym opow!adaią sie robotnicy. Beduiemy zdecydowanie przeciwdziałać przypadkom naruszania por;uidku. samowoli i roz.prcże.niu, szykanowaniu ludzi uczdwych i ofiarnych w pracy dla Pol&ki. Będziemy zdecydowanie bronić sprawy socjali2l!llu. żywotnych
interesów naszego ludowego państwa. Jest to
niezwykle dziś ważne zadanie naszej partii. .le.1
frontu ideologicznego, całego naszego &.ktywu. Jest to w istocie wspólna sprawa wszystkich patriotycznych sił naszego narodu.

M

ożemy.

nawet musimy dziś w naszvm
kraju o Wtielu sprawach dyskutować.
spierać sie. 'musimy niemało zmienia~.
. Co do jednego musimy być wszyscy zgodni: Polska potrzebuje spokoju i praC'y. Jeśli tego
zabraknie. wszystko inne utraci sens i znaczenie

·
Przedmiotem

szczegó1nej nasZ'ej troski musi
sytuacja ekonomic=a kra.Ju. Byłla o.na
i wczesniej bardzo złożona. Strajki. na skuteit
~ unieruchomieu.ia znaczinej cześci POtenciału ekonomicznego, na skutek nowych w·bowiązań
w sferze płac i świadczeń. trudności te jeszcze
~ bardziej pogłębiły,

§!

być

§§!
§Si

Na pierwszym planie widzieć musimy potrzebę podjęcia szerokich działań n<. rzecz wykorzystania potencjału produkcyjnego, który Jest
~ wielki. nowoczesny. a wykorz;'Shwa.ny clólgla
między Kairem a Tel Awiwem Jak.
słabo, Trzeba dokonać ogromnego wysiłku. <>bY
podkreślają obserwatorzy, zaprosze·
wyraźnie poprawić stan zaopatrzenia rynku.
Jest to jeden :i głównych postulatów naszego
nie wystosowano po tym, jak prespołeczeństwa.
zydent Sadat wyraził wolę ~pra
s~
Wielkie tx"Oblemy stoją J)rzed nasiz.vm rolwy stosunków między oboma kTanictwem, stanowiącym warsztat pracy miliojam!. Stosunki te uległy pogorsze~ nów rolników I źródło żywności dla narodu.
niu po be<Zprawnym anektowaniu
Będziemy dbać o to. żeby funkcjonowała stale
arabskiej części Jerozolimy przez 1 opłacalność produkcji rolnej, żeby były mocne
gwarancje chłopskiej własności na ziemie. żeby
Izrael.
~ każdy, kto chre gospodarować czuł sie pewny
~ swojego stainu posiadania. Powinniśmy sprzyjać
~ wszystkim typom gospodarstw które oodnos:::ą
~ produktywnośc ziemi, TWiekszają efektvwność
~ gospodarowania powinniśmy Wspierać socja~tS§S: styczne przemiany w naszym rolnictwie.
Szamira ma na celu przedyskutowanie możliwości
przyspieszema
procesu
noi:malizacji. stosu.oków

§Si

S

S

§

Rozwój cywilizacyjny
a zdrowie psychiczne

szło

Maria, Nestor,

ira~a„rańmej

że

TEHERAN. _ Jak poinformowała
DELHI. - Różnice poglądów na
agencja prasowa „Pars"
politykę USA doprowadziły do jaw- lrańska
nego pogorszenia stosun~ów mię wszelkie banknoty i monety z wlRezy
dzy Teheranem i Islamabadem
ku zerunkiem obalonego szaha
tostaną
wycofane
z
wielk emu rozczarowaniu
wojsko- Pahlavlego
obiegu oo marca przyszłego roku.

Imieniny

na gram1cy

KC KPCh

zasadę.

NOWY JORK.
Grupa krajów
arabskich w ONZ oświadczyła,
że
nie uznaje pełnomocnictw
delegaMOSKWA, - Na zaproszenie rzą
cji Izraelskiej na specjalną sesję
do
Zgromadzenia Ogólnego NZ poświę du radzieckiego w niedzielę
Moskwy
przybył z wizytą oficjalną
conej problemom gospodarczym.
minister spraw zagranicznych
SoRepubliki
Wietnamu
BERLIN. - Agencja ADN. powo- cjalistycznej
Nguyen
Co
Thach.
łując się na oficj9lne kola stol!cv
NRD, olsze, że tocząca się w RFN
TEHERAN.
Spośród 36 tys.
dyskusja na temat terminu sootka
pospolitych,
którym
nia sekretarza
generalnego KC przestępców
NSPJ, przewodniczącego Rady Pań· udało się zbiec na wolność z !rań·
stwa NRD,
Ericha Honeckera, z skich wlezień w czasie rewolucji
kraju policja
kanclerzem RFN, Helmutem Schmid- Islamskiej w tym
zaledW!e 10
tem, ma czysto spekulatywny cha- schwytała ponownie
rakter.
W NRD nie oczekuje się procent - oświadczy! w wywiadzie
dla
Irańskiego
dziennika
„Ażade·
szybkiego ustalenia nowego terminu
z uwagi na napięty kalendarz przy- gan" szef teherańskiej policji płk
Taheri.
wódcy NRD.

DZIEi
KIESIE

Stare~

~

po·trzebuJ· e·
UNESCO ~
§~spokoJ·u
·pracy~
1
§~

W Paryżu zakończyła 1114 IV sesja
Komitetu Dziedzictwa Swlatowego.
Lista dóbr o najwytszej randze śwla·
towej została przedluż<ma o kolej-

z Egzekutywą
I sekretarz KC PZPR Stanisław
Ka.nia spotkał się 6 bm. z Egzekutywą
Komitetu
Warszawskiego
PZPR oraz I sekretarzami komi:.
tetów dzielnicowych i miejskich
oartii z woj. stołeci1nego.
· Uczestnicy SPotkania przedstawili ocene aktualnej sytuacji społe
czne.i,
politycznej i gospodarczeJ
regionu, wyrażając cdkowitą aprobatę dla postanowień VI Plenum
KC PZPR„ Stani-sław Kania omówił
niektóre pilne zadania partii zmie-

liście

~UH.UAWO'~..U.AU.UU7A7A7LUD»YH~~~

~

~

~
S

w s'MJ>lch pracach naiukowcy polscy ! czechosłow'8JC<:y, Na roa:poczę ~
tej wczoraj w Muzeum Historil ~
m. Łod.zi - VI Konferencji Nauko- ~
wej Psychiia.t.rów polski i Czechosł~ ~
wacjł, kit.órej obrady toczyć
&ie
będą w tych dniach równolegle w
Łodzi i Płocku. dokonane zostan:e
podsumowanie w.ielolebnich badań
W toku obrad szczegółowo om6w:ione zostaną czynniki środowisko
we w kształtowaniu osobowości

S
§

S
Si
S

I

współczesnej
młodzieży,
Wpływ
środowiska pracy. problemy profilaktyk.i i psychoterapii. Roowijają ~
ca się od szeregu lat s.kutecz.nle ~
współpraca specjaildstów
Polski I
Czechoołowacii w dziedzlnle
psy.
chiatrii stała s.ię bodtcem do dal·
sz~o rozwoiu wspólnych prae w
tej ważnei dziedzi111ie nauk medy- ~
rznych. Podpisane zostało np. niedawno porozumienie o współpracy ~

~S:

§S

§!

z naukowcami NRD i innych kra- ~
jów.
(er)
~

§~

......,
W~'padko~ l!'flt'ł

S:
SS:
~

S
~

Wielką
sprawą,
kt6ra nie może uchodzić
z pola widzenia, są trudności mieszkaniowe.
Mamy słuszny i potrzebny i>rOl!ram. ale mamy
bardzo z.łą jego re6Uzac.te. Jest to jedna ze
spraw. która musi być podjeta i to o wiele
skuteczmiej niż dotychczas.
Partia będzie realizować swoja polityke przede wszystkim poprzez instytucje przedstawicielskle I w oparciu o Ich konstytucyjną role. Wychodzimy z założenia i powinniśmy to uznać
ua wytycz.ną nasze.i pracy, że demokracia nie
jest gestem władzy wobec sPOłeczeństwa. lecz.
wielką i rosnącą potrzeba socjalizmu. Dlatego
zdecyd()IWanle opowiadamy sie za pełnym przestrzeganlem konstytucyjnych kompetencji Sejmu, za rozszerzeniem uprawnień rad narodowych. za rzeczywistą odnowa związków z.aiwodowych, taik, aby były one w pel!r.i samorządnym i skuteC"ZnYm obrońcą robotniczych interesów I praw. partmeTem wobec administrac.ii.
Będziemy dbał' o to. by również nowe związid
zawodowe rozwijały sie tak. iak deldBJrowali ich
orgaillizatorzy aby przestrzee:ana była z.asada.
iż są to orgaJ11izacie. ~toiace na ~runde socia!izmu i działające, jako ogniwa socialistyc:inei
d
k
„
emo rac.Jl.
hcemy. aby kaii:dv patriotycznie myślacy o.bywatel naszego kraju, miał poczude i miał możnoś~ aktywnego uczestnictwa w naszych narodowych !Pl'awach. Pragniemy konsekwentnie kontvnuować
naszą polityke wyznainiową. wzboE?acona o nowe
doświadczenia, dobrze służące· naszej

c

ojczyźnie.

tragedii. chyląc cz.oła przed bohaterstwem oolskiego żołnierza, przed męstwem i cierpieniem
naszego narodu. podkreslić z rała moca należy
te w latach walki i w latach ookoiowego budownictwa. powstała I sprawdziła sle linia naszej konsekwentnej, stabilnej oolityki zagranic2mej, która leży u podstaw suwerenne~o
i pomyślnego bytu na.szego narodu. Szczee:ólne w :tlej miejsce zajmował i zajmować bP.di.ie sojusz ze Zwiazkiem Radzieckim. soiusz
ten. kt6ry przyniósł wvzwolenie Polski. ma
wielk'ie znaczenie dla zagwara.ntowania naszych sprawiedliwych nienaruszalnych e:rani~.
dla naszego bezpieczeństwa. dla korzystnei
współpracy gospodarczej, w tym dla życzliirego, internacjon.alistycz.nego stosunku do naszy~h
dzisiejszych, pilnych. ekonomicznych potrzeb.
Zasługuje

na szczególne

podkreślende\

~

~
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~
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~

~

~
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ie na-

sł przyjaciele. nesi ~jusznicy. w tych m~n.io- ~
nych. trudnych dniach. odnosili o;le do naszei
sytuacji ze zrcrzumieniem. z zaufaniem. że znaid?Jiemy dla niej właściwe rozwi'łZ9•nia. Dotyczy
to przede wszystkim Komunistycznei Partii
Związku Radzieckiego i osobiści" towaTZYsla
Leonida Breżniewa Cenimy sobie wysoko bliska współpraC"e ze wszsytk!mi zaprzyiaźnionv·
mi k !
· socjali ty nYmi urn arni a· bedzi~
my n~~z~m~odne m~e·i:; w Ukł~dz>t<• ~aT~za~=
cszkelmj., w Radzie Wzajemnej Pomocy Gosoodar-

~SN

li.'I

§
!Sj

~

S
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S
ss~

~

!Sj

Będziemy również aktywnie kontynuować, ~
rozwijać i umacniać stosunki z krajami o odmiennych
ustrojach
sp0łeczno-oolityczmych
Chcemy wnosić nadal nasz oolski wkład do
sprawy pokoju i odprężenia.' do konstruktyw- ~
n .e j współpracy miedzynarodowe.i.

S·
S
§!

p

odstawowym warunkiem oomyślinośd
naszego kraju. pokonania trudności. które pojawiły sie na drodze naszee:o rozwoju. podstawowym warunkiem Poro!umienia sie z klasą robotnicza. wzmocnienia
zaufania społecuństwa do władzy hdowe.i. ie~t
nasza partia, ie.i codzienne dział!:.nie. Powinniśmy dbać, żeby w całej partii tx>wstawaly
wzorce tego, co powinno funk„jonować w socja·
llstycznym spo!eczeństwie A wiec zgodny z leninowskimi normami demokratvzm w Pra:cv
Komitetu Centralnego i wszystkich instancii
partyjnvch. wysokie wvma~amia i ~urowe reago·
wanie na niepralWi<:Mowości, na naruszenia za·
sad moralnych, o czvm tu dzisiai mówiono
w dyskusji. Db2łość o to. żpby dla każdel!o
członka partii i każdego komunistv. zawsze
nadrzędne były sprawy ogółu. Trzeba nam będzie od dziś zadbać o to. aby styl nasze1 'l>racy, nasze obvczaje, stały sie bardziei proste
i naturalne. not:vczy to zwłaszcza obradowa.n ia
dyskutowania, różnych publicznych spotkań
Mniej ceremoni9łu . a wieC'ei rzeczowości i szczerości przvczV'!li sle do usprawnienia naszee:o
działania, pomoże umacniać więź partii ze spoleczeństwem.

S
S:
S
§!S
~

S

S
IS§

~

S
Si
S:
IS:
S
~
~

~§~
~

~

~

Si
li.'I

S
~
S
S:

S

Wierni socjaliśtycz.nym ideałom, wierni na- ~
szej marksistowsko-leninowskiei ideolol!ii. oo:·'~
winniśmy
buńować
autorvtet naszei partii ~
skromnością. prost.otą, p&sją w walce z tvm.. co ~
złe, z tym. oo ludziom dokucz:i . co obraiża ich
poczucie spra\viedliwo:H
Partia jest adresatem społecz.nYch nadziei na
leps.ze. Od pracy partii. od jakości jej szeregów,
od bojowośoi neszYch towarzyszy zależy p0konanie trudności. z iakimi mamy do czvinienia
Zewrzy,imy nasze szeregi Potrzebne iest nam ~
rozwiniecie wielkiego ruchu umysłowee:o któ- ~
ry pomoże znaleźć odpowiedź na pytania: jak ~
wyjść na sziak pomyślnego rozwoju, jaki pro- ~
gram stworzyć. jakie !?Waa-ancie ustanowić. że- IS:
by nigdy już nie stanać w obliczu oodobnei !Sj
jak obecna sytuacji.
~
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ydaje się celowe. l:>Odnosza to niektórzy
towa.rzyisze w listach do Komitetu Centralnego podziela to stanowisko Biuro
Polityczne, że powillll1iśmy na najbli7.SZYm posiedzeniu Komitetu Centralneiio rozwa·
żyć celowość zwoła'llia nadzwyczaj.nee:o zia'Zdu
partii. Sytuacja iest nowa. nowe wvrosłv orzed
nami problemy PaTtia oowinna udzjelić odpowiedzj na te s:vtuacje i na te Problemv. Odoowiednie założenia. opracowaine i zatwierdZJOrnP
przez Komitet Centralny, mogłyby stać sie
podstawa pow~echnej dv~kusii w P9J'tii. służvć
jej intee:racji i umocnieniu iej WPłYWów w calYm społeczeństwie.
Nasza partia ma w swoich szere"ach różnych ludzi. różnych nie tylko pod wzdedem
zawodu. zai·nteres<>wafl. ale różnych w sensie
pokoleniowYm. Obok ludzi młOOych, mamy jesttze w naszej partii taikich towarzyszy, którzv
pd"ZeszH całą epopeje walki z burżnazia. o klasowe wyzwolenie mas pracui11cYrh. którzy orzeszli przez ogień walki z wrogiem na fi-onci•
czy w ruchu oporu, Ludzi. którzv dźwi„~li
z ruin nasz kra; oiczV«+.v budowali nowe żv.
cie, przywraeali Ziemie Zachodn;e Ma<"ierzY. Tq
jeclność tj:arsze!Zo ; tnłod~zee:o nokolP.inh w n.g.
szei p~rtii. jest wielkim źrórlłPm foi siły. o te
jedność P<>winniśmy zaw~ze dbać.
·
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Jestem głębokc przekonany, że przyjdzie taki czas, kliedy znowu w powszerhnei skali ro·
botnicy będą mówić o Polskiei Ziednocronei IS:
Pa.rtli Robotnicze.i - nasza p11rth. nie tvlko §S
dlatego, że prowadzi naród PO soeiallstvcznvm
szlaku rozwoju, ale także dlatego że ~woją ~
przewodnia mlsje realizuie takimi metodami
które zbli~aja ja <'Io ~połeczeń•twa kt&re bu- ~
dufa :taufa:nie. budu ia iei autorytet.
~
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Wielkim dorobkiem PC>lttYkli naszej pairtil 1est
:W. 14.15. Na sk!"Zyż<>wa:nlu al. Włók
niarzy I ul. Obrońców Stallngrad•J ~ międzynarodowa p0t1.ycia SOC'ialistycz.nei Polski
Barbara L. wybiegła na jezdnię zza ~ Dziś, w te noc v.rrześniową. 41 lat od pamietnei
stojąceg 0 samochodu i potrąco·na zoV&VH~~./HHHYH///AVU///~/H/.MW'AV~/H/U/.D'/////hULU..H.a
stała przodem „malucha" Ple;iza doznała pękn i ęcia sklepie'l'lia czaszki i
Jak qowiaduje się dziennikarz
przebywa w szpitalu.
PAP w biurze rzecznika prasowe>lf 19.15. W Zgterzu na ui. Re'W<>lu· go rządu, premier Józef Plńkow
ej! 1905 r. kierowca motocYlkla LDV skl podpisał 5 września uchwałę
9216 Wiesław G. uderzył w tył „Wart. Rady Ministrów w sprawie pod·
burga". Niefortunny kierowca doznał wyższenla cen skupu trzody chlewpę.knięda pod·stawy czaszkt.
nej. Postanowienia uchwały polepszające opłacalność chowu trzody
T września - niedziela
chlewnej wchodzą w życie od d.nia
:W. lł.15. Na sk:rzyżowanlu ulic. Woj- 6 września 1980· roku. Powyższe ważnej gospodarczo, aałę°zi produk- rolnikowi
uprawnień do zakupu
&ka PolSklego I Spo.rne1 Wiesław W decyzje, zgodnie z którymi orodu- cji zwierzęcej tendencji spadko- pasz treściwych W m:yśl obowi1zulat 25 wybiel(! na jezdnie przv czer- ~enci rolni otrzymywać będą w wych. Nikogo nie trzeba zapewne
jących w tym zakresie przepisów
wonym świetle I potrąconv
Z<>Stał
orzo<lem samocho-clu osobowel(o. Ple- ~kupie o 5 zł więcej za 1 kg \'1agi przekonywać, że powiększanie pro- z.a każde niewykupione. a przysłu
szv wyszedł z opresji z lek:dml za- żywej netto trzody mięsno-slon1- dukcji zwierzęcej jest jedyną sku- gujące 100 kg paszy treśC'iwej wy• drauanlaml.
nowej, a przy sprzedaży trzody teczną drogą do polepsze.nia -i:aopa- płaca się rolnikowi 300 zł. Je~t to
bekonowej o 6,50 zł więcej za 1 kg, trzenia rynku w mięso i jego prze- dodatkowy bodziec zachę<'ający in>lf 1~.50. W Kazlellnle gm. Głc:>WM niż przy dot~hcz.as obowiązują twory.
dywidualnY<'h produC'entów rolnYch
Halina K, lat 78 weszła na jezdnie cych cenach, podjęto w celu
5 września prezes Rady Milllistrów do rozwijania C'howu trzody drozwię
bez naletytej ostrotnoścl i pi>trąco
na z<istała przez „Mercedesa" PLO k9Zenia zai,nteresowania u rolr.!- podpisał też uchwałę \V sprawie u- gą lepszego gospodarowania pa$za7410. Kobieta przewieziona została do kÓw rozwojem chowu i zahamowa- trzymania prawa do ekwiwalentu mi z własnych zasobów.
szpital•.
(kl) nia odnotowywanych w tej, jakże za re-zygnacj• a przysługujj\c1ch

Podwyższenie

ceny skupu
trzody chlewnej
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Poi. Janina Szczepańska (ZSL). zaufania poseł podkreślił, ie ogrom
Nawiązując do swych doświadczeń ną rolę ma tu do spełnienia ">ejm.
li pracy poselskiej wskazała na suk·
Uczyńmy wszystko powiedział
Zmiany w mechanizmie społecz· ziemi w dobre, sprawdzone ręce .
cesywne nawarstwianie się w ostat- - aby przez osobiste przykładne i
Nawiązując do problemów kosz·
nich latach kłopotów ludzi pracy rzetelne wykonywanie obowiązków no-politycznym - dodał - muszą
robotników i rolników, na rozb1e.i:- mandatowych I pełne egzekwowa- dotyczyć całego systemu demokra- tów produkcji w rolnictwie. mowcji socJalistycznej. Nie mozna przy ca wskazał, że wiele jest do poności między władzą a spoleczen·
nie poselskich uprawnień zapewnić
doś prawienia w dziedzinie pw:iomu i
stwem. Wielokrotnie pod.nosiłam - wysoki I autentyczny autorytet na- tym zagubić pozytywnych
proporcji kosztów
wiadczeil Sejmu, doświadczeń usta- wewnętrznych
przypomniała problem
braku szej władzy
przedstawicielskiej, wodawczych, nagromadzonych
w cen środków produkciL
węgla dla mieszkańców wsi oraz
jaką jest Sejm, bo jest to dzisiaj toku
Wiele
miejsca
w swoim wystą
prac komisji sejmowych czy
niedostatecznego zaopatrzenia
w sprawa, całej naszej Rzeczypo~polipieniu poseł poświęcił
sprawom
nad
powoływaniem
ostatnio
sądow·
środki produkcji.
W niektórych tej.
prawidłowe.go rozwoju samor,;ądu
•

kręgach i instytucjach spotykałam
się z brakiem życzliwości do
tych
spraw. Padają zarzuty, że rola!·
cy nie potrafią zaspokoić potrzeb

żyw.nościowych naszego społeczeń
stwa. Nie zawsze jednak dostrzega
się, że w swej pracy natrafiają na
tak liczne przeszkody, a także to,
że obecnie ok. 1/3 właścicieli gospodarstw indywidualnych wkroczyła w wiek emerytalny. Rolnictwo
jest jedną z najważniejszych dziedzin naszej gospodarki, ale praWd3
ta nie zawsze znajdowała odbide
w konsekwentnej realizacji pomocy
dla tego działu. Nie wykonywane
były w pełni zaplanowane a szczupłe przecież, dostawy nawozów mineralnych, środków ochrony roślin.
materiałów budowlanych. Niekonsekwentnie stosowano w praktyce
zasadę przekazywania ziemi w :ę
ce najlepszych użytkowników. Tizeba zaś uczynić wszystko, by wię
cej gruntów, a zwłaszcza rozdrobnione areały przeznaczać na
powiększenie gospodarstw
indywidualnych, na stworzenie im lepszych warunków do wydajniejszej
prOdukcji.
Trzeba także głęboko
prz~myśleć i podjąć niezbędne przedsię
wzięcia, aby wróciło pełne zaangażowanie samorządu, który ponownie powinien się poczuć współgos
podarzem wsi, współodpowiedzial
nym za pomnażanie jej dorobku.
Po przerwie przewodnictwo obrarl
objął wicemarszałek AndrzeJ Werblan (PZPR),
Pos. Ryszard Reiff (bezp{ „Pax").
W naszym życiu politycznym
powiedział - zabrakło do dziś jasnej i niedwuznacznej
wykład.:ii
podstawowego elementu
roszczeń
ruchu strajkowego. Chodzi o stosunek do nowych związków zawodowych.
Nie wolno tej spraw,. odkładać,
bowiem w grę wchodzi rzecz najważniejsza, jaką jest pokój społe
czny w Polsce, podstawowe imponderabilia naszej stabilno5ci politycznej, rzeczywista wola obrony - i
po jednej i po drugiej stronie całego dorobku Polski
Ludowej
:'.'dusimy uruchomić pracę robotuików jako pracę współodpowiedzial·
ności, a nie tylko
wykonywan.ii;
,pkreślonych poleceń. Tq wszystka
bowiem co się stało, a co tak drogo kosztowało, może . się
O}{.azac
ogromnym skarbem, który można
spożytkować w imię dalszego rozwoju Polski socjalistycznej.
Nie może być wątpltwośc1,
że
stoimy w obliczu konieczno5ci wyrzeczeń. Państwo nie da sobie rady, jeśli nie będzie miało SOJUSZ.·
nika w organizacji robotników rozumujących tymi samymi katego.
riami.
Przechodząc następnie do spraw
gospodarczych poruszonych w expose premiera pos. Reiff podkrę
ślił zasadnicze znaczenie zawartego w nim priorytetu celów społe
cznych i przyznania
tym celom
funkcji kreatorskich całego
planu
gospodarczego.
Mówiąc o stosunkach
między
państwem
a Ko5ciołem
poseł
stwierdził, że dla umocnienia wia·
rygodności dokonujących się przemian konieczne
jest poszerzeni_.
społecznej bazy rządzenia,
która
powinna objąć wszystkich obywateli, niezależnie od ich światopo
glądu, stojących na gruncie ·~aka
zów współczesnej pol~kiej
racji
stanu. Kryteria moralne i zawodowe powinny być podstawowymi
przesłankami awansu obywateli w
życiu publicznym.
Przed udzieleniem głosu następnemu mówcy prowadzący
obrady
wicemarszałek
Andrzej
Werblan
pGinformował Izbę o chorobie I se·
kretarza KC PZPR Edwarda Gierka.
Pos. Jerzy Zygmanowski (PZPR)
dzieląc się osobistymi refleksjami i
przemyśleniami z okresu strajku
załóg robotniczych na Wybrzeżu pu·
wiedział:
uczestniczył ~m w ~23sie
dni strajkowych w bezpośrednich
rozmowach z pracownikami tt1erowanego przeze mnie Przedsiębior
stwa Połowów Dalekomorsk:ch i
Usług Rybackich „Odra" w Swinoujściu. Były to rozmowy mełat
weJ twarde, nieraz poddane nads·
kowi emocji i nastrojów zrodwnych
na gruncie gorzkich i bolesnych
faktów. Rozmawialiśmy o sprawach
prostych i złożonych Wymo~łem z
tych rozmów wielką doze nauk.i i
szacunku dla ludzi pracy.
Rodzi się pytanie: dlaczego nasi
wyborcy w tak ostrej formie wyrazili swój protest? Jest w tym
także powiedział mówca - moJ:i.
jako posła odpowiedzialność i ja.
jako członek partii i poseł,
nie
uchylam się od tej odpowiedział·
naści, wynikającej
z powierzonego poselskiego mandatu
Żaden poseł nie może się od tego uchylić, kiedy staje twarzą w
twarz na spotkaniu ze swymi wyborcami. Ale chcę, aby p'lsłowie
byli rzeczywistymi współtwórcam;
Narodowego Planu Społeczno-Gospo
darczego rozwoju, kraju, aby
nie
odnoszono wrażenia, że Sejm tylko
formalnie przyjmuje i zatwierdza
ten plan przez jego przegłosowa
nie.
Omawiając problemy odbudowy
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podkreśliła, że dotyczy on wszy- , ponuję zatem, by Sejm rozpatrystkich grap zawodowyeh, z.a1uwnu wał
równolegle
trzy
projekty
za1óg, które strajkowały, jak 1 tych ustaw: o związkach zawodowych,
które nie przerwały pracy. Jed· o· samorządzie robotniczym i o
naltże wszystkie
decyzie w tej przedsiębiorstwie, a być może takze
sprawie wymagają wypracowania projekt ustawy o planowaniu.
dodatkowych środków.
Dlaczego budowlani znależli się
Mówiąc o atmosferze
panującej tym razem w pierwszym szeregu
wśród załóg ł..<>dzi, posłanka zwró· strajkujących? Po pierwsze, budociła uwagę, że z u:;maniem ;poty- wlani nie chcą być więcej opluwakają się dziś zarówno decyzJe ~ ni za nie swoje grzechy . Po drugie
sprawach
gospodarczych, jak 1 - domagają się stworzenia im wrenictwa administracyjnego. W dziaPos. Zbigniew Kledecki (SD) na- łalności ustawodawczej Sejm musi wiejskiego, którego dz.iałanie ' w o- działania na rzecz ugruntowania szcie waru·nków pełnej realtzacji
statnich latach uległo znacznernu zasad sprawiedliwości społecznej.
zadań w budownictwie mieszkaniow~ązując
do wysuniętych przez zwrócić baczniejszą
uwagę
na
wym.
Przyczyną
tego
załogi robotnicze pootulatów doty. wcześniejsze publikowanie projek- osłabieniu.
wskazał - była m.in. nadmierna
Pos. Jerzy Jóźwiak (SD) na·
czących służby zdrowia stwierdził, tów ustaw a także sięgać w swej
ilość dyrektywnych wskaźn ików i wiązując do ostatnich wydarzeń i
Edmund Męclewski (bezp.) Na
iż Sejmowa Komi\sja Zdrowi.a i Kul- działalności do opinii
ekspei·tów.
tury Fizycznej VI i VII kadencji Zasadniczą zmianę w funkcjono- zaleceń nie pozostawiających pra- porozumień zawartych po1mędzy wstępie swego wystąpienia posd
wie
żadnego
marginesu
dla inicja- komitetami strajkowymi a rządo poruszył problem konieczności peł
Sejmu wystosowała pod adresem waniu najwyższego organu .i5tatywy tych organizacji. Tymcza~em wyroi komisjami s~wierdz1i, '.ż nego i rzetelnego informowama
rządu 121 dezyderatów i przedstawodawczego
wprowadzi
podkremuszą
one
w
znacznie
większym na najwyższe uznanie
zasługuje społeczeństwa Nie mo7na budOW'\Ć
wiła 17 opinii. Dotyczyły one mię
;ID.in .. o fakt, że za podstawę rozw1ązama władzy - podkreślił poseł - na
dzy innymi inwestycji. zaopatrze- ślił mówca - lakt podporząd1>.uwa stopniu współdecyde>wać
nia
::>ejmowi
Najwyzszej
lzby
Konkierunkach
zagospodarowarua
zie·
nabrzmiałego
i
powstałego
konfl1k- nieufności do społeczeństwa Ta
nia w leki, zwiększenia staiwek na
rozdziale deficytowych środd
leczenie. przedłużonych płatnych troli. Umocni to kontrolne funkcJe m1
kó:.V
produkcji,
zakresie
i
kieruntu
władze
uznały
płaszczyznt:
1a- nieufność może · zresztą zrodzić
urlopów macierzyńskich, zmiany Sejmu.
sprzężenie zwrotne, meuf.ność spokach
kontraktacji,
skali
świadc7.elogu
i
porozumienia.
Był
to
..zeNawiązując do ostatnich Wyda taryfikatora plac itd. Niestety, pon.ia usług produkcyjnych i byto· czywisty akt odwagi, był to akt łeczeństwa do władzy.
za „okrągłymi" odpowiedziami re- rzeń na Wybrzeżu, pos. Romuald wych na wsi. Trzeba też powró- rozsądku. Przyjęta formuła poruW ostatecznym rachunku to spoplas•yk z cić nie tylko w
sortów, właściwie nie spowodowa- Bukowski lbezp.)
statutach, ale i w zumienia kosztuje nas wiele w łeczeństwo, naród musi dźwigać
stwierdził,
że
rue codziennej praktyce do przestrzegały one większych
zmian na ko- Gdyni
sferze i płaszczyźnie spoleczneJ, po- na swoich barkach brzemię dnia
rzyść.
można ich zrożumieć i odczuć be.i;
nia demokratycznych ~asa.d ~vbo· litycznej, a także ekonomicznej powszedniego, naprawiać sk.ul1<i
Dorobek służby zdrowia w Pol· dotknięcia tego z bliska; tak tez ru rad i zarządów społdz1elm.
Mówimy '!lziś wiele o problemach błędów. Trzeba z nim. podz•elić
sce Ludowej jest bez·s porny. Wy- mówili wszyscy ci, którzy przebyPos. Urszula Płażewska (PZPR) politycznych i społecznych, o de·
raża się
on m. in. ~i1knięciem wali w owych 18 dniach na Wy- podkreślając, iż reprezentuje spo- mokracji socjalistyc:mej. Mają one odpowiedzialność za losy państwa.
Sejm - stwierdził dalej mówniektórych
chorób
zakaźnych.• brzeżu. Poseł przedstawił atmosfe- łec:zeństwo woj.
łódzkiego, w tym olbrzymie znaczenie dla ludzi, dla ca - może liczyć na patriotyczną
zmnfojszeniem zachorowalności na rę owych dni, które
jak również łódzkie włókniarki. które naszej gospodarki.
klasę robotniczą . tak jak ta klasa
niektóre choroby zawodowe, po- stwierdził przejdą do bistoru. z ogromną
Zapewnione zostały w tych umo- mO!Że liczyć na Sejm. Miejmy odprawą ogólnego stan.u
sanitarnego. Podkreślił zwłaszcza wzajemną ży nie strajkówulgą przyjęły zakonczei
podjęcie normalne1 wach przez rząd gwarancje ekono- wagę mówić narodowi także prawOsiąg.nięcia te - stwierdził mówca czli wosć, poczucie odpowiedzialno- są jednak na obecnym etapie ści za losy kraju, za efekt trua· pracy, stwierdziła, że wielokrotnie miczne i socjalne. Wywołały one dę trudną, a jest ona taka, że
społeczeństwo
i
jego reprezentanci jednak
po ich ogłoszeniu Jua: ni·e<WYsta~czające.
nych negocjacji. · Dni te dowiodły zwracali uwagę na potrzebę uspra- wątpliwości co do realności. Cho- teraz nie pora na zgłaszanie nowych żądań,
na licytowanie się,
Pooeł skirytykował obniżanie na· stwierdził mówca że kła>) wnienia systemu zarządzania i kic· dzi dziś
o to, aby w naszych dziakładów na inwestycje w
służbie robotnicza w naszym
kraju jest rowania gospodarką, medopuszcza- łaniach nie wyolbrzymiać tych tak jak nie pora na nowe żąda
nia. Potrzebny nam spokój. Rząd
zdrowia. które w 1960 r. stanowiły dojrzałą awangardą narodu. W do2 proc. ogółu inwestycji w Polsce, konywanym obecnie rozrachunln nia do marnotrawstwa czasu pra- wątpliwości, a także i o to, aby musi otrzymać szansę od narodu,
cy,
ludzkiego
wysiłku
i
energ•i.
przekształcać
i
zmieniać je w wiazaś w roku 1978 - 1,2 proc. Prowateż widzieć
element no- Domagali się większej odpowie· rę. Wielka jest w tej mierze ska- bo inaczej możemy pójść w kiedzi to do zmniejszania z roku na należy
runku najgorszym z możliwych.
wych
wartości, nowej etyki, nowe· dzialności ludzi na różnych stanola
wspólnych
działań, których rózrok liczby oddawanych łóżek (w
Ogromne rezerwy energii społe
ne aspekty wykazuje dzisiejsza cznej - stwierdził mówca - wy1975 r. oddano ich ponad 4,5 tys„ go sposobu bycia wszystkich lu- wiskach.
których potencja1ne
Wiele trudnych spraw narasta- uczciwa i rzete1na wymiana poglą rastające ze świadomości historya w 1978 roku - 2 tys.), za,gęsz dzi pracy czen.ia i złych warunków bytowa- możliwości w wielu zakładach 1 ło w ostatnich latach. Jedną z dów.
cznej, .narodowej, z patriotyzmu, z
nia chorych w szpitalach. Poważ fabrykach były wykorzystywane w nich było zaopatrzenie rynku. ZaPotrzeba działania I jedności na poczucia
współodpowiedzialno:l~i
ne skutki lecznicze, ekonomiczne nikłym zaledwie procencie. Jestem kłócenia w tym zakresie doprowa- wszystkich szczeblach władzy i i woli tworzenia stanowią
naji społeczne powoduje brak wielu przeświadczony - powiedział - ze dzały do napięć, do pogorszenia wszelkiej
zorganizowanej
pracy większe bogactwo narodu.
leków. w tym równi.eż leków już od dziś, od jutra cały naród społecznej atmosfery.
jest najwyższym nakazem i towaCiężar wykonania zobowiązań, japodstawowych. a także nairzędz1 weźmie się dzielnie do pracy, bę
Posłanka zwróciła także uwagę rzyszyć jej musi spokojna i wychirurgicznych oraz odciąganie le- dąc
usatysfakcjonowanym
we na zbieżność postulatów stiw'a- dajna praca oraz konsekwencja w kie władza w dialogu z klasa roka•rzy od łóżek szpitalnych i sadrza- wszystkich dziedzinach, które do- nych · przez strajkujące załogi zti realizowaniu tego, co powiedzia- botniczą wzięła na siebie, jest
og.romny. Tylko jawność życfa punie ich za biurkami.
tychczas me dostarczały mu rado- zgłaszanymi
na
VIIl
Zjeździe ne zostało ostatnio przez obydwie
Mówca dal • wyraz zadowoleniu. ści. Jest to wartość nadrzędna, któ- partii. Dotyczy to np. podwyższe- strony i czego oczekuje cały
blicznego, decyzji
ważących dla
naiż Najwyższa Izba Kontroli bę~ie rej rangi nigdy nie można przecenarodu, umożliwi ponoszenie współ
nia emerytur i rent starego pot tfe- ród.
znowu organem kontrolnym Sejmu nić.
odpowiedzialności za jego spr;iwy.
la, podniesienia płac ludziom mże1
Cały nasz kraj przeżywa głęboki
i będzie skuteczniei przeprowadzać
Drogę wyjścia stwierdził mówPoseł podkreślił, te na wysoko- zarabiającym,
pomocy
dla
młokryzys
społeczny
i
gospodarczy
analizę działalności
poszczególnych ści zadania stanęło w trudnych
ca - widzę we wspólnym marszu.
dych
małżeństw
itp.
1
powiedział
pos.
Jan
Kubit
działów administracji i gospodar!ci.
dniach kieroWlilictwo
partyjne i
Omawiają9 problem organizacj: (PZPR).
Równie ostro zarysował
Polskę Ludową stać na t~>. aby w
Po.s. «?rusta'Y Holoubek
(bezp.)
dziedzinie ochrony zdrowia zaimo- administracyjne woj. gdańskiego. związków zawodowych posłanka się kryzys polityczn~ w stosun.kach po-wiedział
ze treść manifestacji
To
przykład, że społeczeństwo na- podkreśliła, że dostrze~ając
wała
przodujące ' miejsce
jego władza - społeczenstwo. Najbar- kl.a sy robotniczej, ie.i sens i oczy.
wśród
wszystkich państw europejskich - sze może zjednoczyć się, wzajem- słabości, zwykła ludzka uczc1wosć: dziej bolesna dla naszego narodu w 1 stość są tak proste, jak proste
nie wspierać i rozumieć w trud· nakazuje doceniać to co zrobiły jest cykliczność występowania tego
<twierdził poseł Kledecki.
są ludzkie prawa do nieskrępowa
Do wyrażanych w trakcie posel- nych dniach próby. Zapoczątkowa one dla ludzi pracy. Chodzi tu m rodzaju zjawisk kryzysowych. o ta- neg-o stanowienia o własnym losie
na na Wybrzeżu odnowa ob~jmuje in. o przedłużenie urlopów macie kim samym podłożu, zjawisk któskiej debaty opinii na temat przy- cały
prawa do walki
o coraz Je~zil
kraj.
rzyńskich, zrównanie zasiłków cho- rym nie potrafiono w porę zapo- egzystencję.
czyn zaistniałego kryzysu oraz dróg
Jest chyba
rzeczą
Mówca poinformował, źe za robowych pracowników fizycznyc!l biec.
jego przezwyciężenia ·nawiązał w
C'ałkowkie
zrozumiałą.
że kontrola
. _
. . .
swym wystąpieniu pos. Syłweste'" ZPAP w imieniu 1Z-tys 1 ęczne~o i umystawych, utworzenie '"onduDo wystąp17ma dzmeJszego zo- wvkonania .zawutei umowy będzie
artystów
pla~tykÓw szu alimentacyjnego, rozwój oddzia- stałem zobowiązany
Zawadzki (PZPR). Wyraził on po- środowiska
przez swoją ta•kże obowiązkiem Sejmu PRL.
Skąd zebrało się w narodzie typracowników Elbląskiego
gląd. że nie można dokonać pełnej zrt;dagował list solidarnościo.vy, w łów pracy chronionej i plaC'ówek załogę:
uczestnikom opiekuńczych. Wielu jednak spr~w ~ombmatu Budowlanego. Byłem w le rozgoryczeń I rozczarowań. tyle
charakterystyki tych
wydarzeń, ktorym podziękował
wniknąć w ich istotę bez zrozu- ruchu odnowy, klasie robotniczeJ nie rozwiązano, nie tylko z wi,'y srodku wydarzeń przez cały czas bólu i buntu? Klasa robotn:cza żą
mienia tego faktu, iż zwłaszcza w - za podjęcie dzieła naprawy Rze- związków zawodowych. Posłanka trwania strajku i w kaźdym z dała przede wszystkim gwarancji,
dotrzymapodkreśliła, że potrzebne jest w ··ęC' tych 14 di;ii musia~em przed za~o- n~ tle braku wiary w
drugiej połowie lat siedemdziesią czypospolitej.
W
jak najszybsze przedstawieme ~po- gą zdawac egzamm. Mam więc me słowa.
tych nasilił się w szczególnej skal'
.
W
dalszej
częśc.i
poseł
zatrzymał
dyskusji,
którą
ogarnięty
jest łeczeństwu
ustawy o związ1rn~h moralne prawo do zabierania głostopień biurokratycznych
wypa- kraj powiedział
pos.
Józef
różne są tony, zawodowych, takiej. która sprzy- su w sprawach ważnych dla kra- Sle na sprawach funkcjonowania
czeń. Znalazło to swój szczególny Krotiuk (ZSL) _
propagandy oodda.iąc ją krytyce.
wyraz w daleko idącej centraliza- ale budujący jest fakt, że społe- jałaby jedności klasy robotniczej . ju, dla społeczeństwa i dla Sejmu Zwłaszcza w ostatnim okresie naPoddaliśmy
analizie wszystkie szej rzeczywistości - powiedział cji systemu planowania i zarzą czeństwo wiejskie chce spokoju. Nie sprawa nazwy, ale zakres
dzania, doprowadziło do znieczule- ładu i oczekuje takich warunków działalno5ci, konsekwencja w reali- postulaty zgłoszone przez załogę . czyniono wszystko, aby odebrać na•
nia I ubezwłasnowolnienia adl"flini- które zapewnJłyby ojczyźnie bar- zacji postulatów ludzi pracy. wy- Ogromna ich większość dotyczyła rod01Wi umiejętność
rozróżniania
stracji do paternalistycznego
jej mooijny rozwój; by naszą goopo- bór właściwych form i metod dz1a- kompetencji władz centralnyC'h i w;irtości. dzielenia ich na dobre i
równowaga. a łania oraz ludzi, którzy zechcą po- dlatego tylko z zespołami rządo złe, Piekne i szpetne. pożyteczne i
stosunku wobec samorządu, do bra- darkę cechowała
ku troski o codzienne,
żywotne życia społecznego nie zakłócały de· święcić się tej trudnej i odpowie· wymi można je było omawiać. Dla- szkodliwe.
Coraz powszechniehze dzialnej działalności, stanowi o sile czego tak było i czy tak być musi? . Poseł zwrócił uwagę na niepoko.
sprawy ludzi pracy. Istotą
kon- formacje.
Poseł poddał ostrej krytyce nad- .1ące zjawisko. jakim jest często w
fliktu - podkreślił poseł - jest sta_je sie przekonanie. że o reali. związków zawodowych.
Podkre~lając ścisły związek mię- mierną centralizację i biurokrację . praktyce. br~k z~ufania do wiedzy
to, że był on skierowany właśnie zacji takich celów w dużym <topniu
decydować
będzie sytuacja dzy programem rządu a warunka· Sytuacja dyrektora zakładu
jest 1 odpow1edz1alnosc' człowieka prapl'żeciwko takim wypaczeniom. Był
mi jego codziennej realizacji. po- taka, powiedział - ż~ ma zwiaza- cy. W tym mówca dostrzega źród
to przy tym - co należy zaakcen- w rolnictwie.
W
szuka1nia
realizacji
polityki
ekw iwalentów w
rolnej
na- słanka stwierdziła. że po ciężki~IJ ne ręce i nogi, a musi
skaka~ ło
tować ruch demokratyczny, a
nie antysocjalistyczny Takie okre- stąpiło jednak wiele zakłóceń przy dniach doświadczeń naszym obo· wzwyż. Najwyższa więc pora zde· mie.isce prawdziwyc~ wartości zapracy układami per~oślenie istoty konfliktu powie- czym sprawą o najwyższym zna- wązkiem, a nie tylko hasłem, po· cydowanie rozszerzyć kompetencje stepowania
·
zaufania winna stać się rzetelna praca Rząrl i autonomię przedsiebiorslw, a nalnymi.
dział dalej mówca jest niezwy- czeniu jest umacnianie
W końcowej części
wystąpienia
rolników do możliwości rozwi ian:a musi mieć natomiast pełną Z!lajo-- także uruchomić spójne systemy
kle ważne dla podjęcia skuteczny,•h swoich
warsztatów produkcy in ych
poseł mówił o potrzebie wzajem·
f'
D · k' t
z praktyka mość sytuacji i potrzeb ludzi. li- e k onom1cznorozwiązań na przyszłość. Mówiąc o Trzeba wiec zerwać
mansowe.
z1ę 1. e- neg? . szacu11;ku i miłości miedzy
poszczegól- czy(- się z możliwościami, a o sta· mu podstawowe probl»my socJalne ludzm1, a W ! ęc tvch wartości , któ.
prawie do strajków poseł stwier- tzw. stref wpływów
dził. że zapewnia
ono niezwykle nvch form własności, z n:ezrozu- nie gospodarki szczerze i otwarcie i płacowe można będi1e rozwiązy re n!!sz naród przekształra.ią. o posilną
gwarancję
praw pracowni- miałym wrecz z p0litycznego, spo- inforrr:owa~ naród. . .
wać w przedsiębi<_>r.stwie na za- trzebie
prawości
i solida.mości
Naw1ązuJąc do częsc1 programu ~a?a~h saf!1orzadn?sc1. gosp~arno spokoju i pracy.
czych ale musi być jednocieśn>e łecznego i ekonomicznego punktu
'
widzenia ograniczaniem przepływu I rządu dotyczącego płac, posłanka sc1 1 wspołodpow1edz1alnosc1. Protraktowane jako ostateczność.
Nikt dzisiaj w Polsce
powie:'• ~ „:""';'
,~
„
• ' '" J ·~ ~
dział poseł Mieczysław Rakowski
I'''
(PZPR) - nie ma i nie może mieć
cząc strat poniesionych w handlu ~ud?~nego leku, za pomocą którego
(Dokończenie ze str. 1)
:agra1nicznym.
1stmeiący obecnie kryzys go;,podarW zaistniałej sytuacji Rada Mi- cz! i . polityczny można natychC'Zeń z funduszu z 1.400 złotych
nistrów uznała za niezbędne ood- miast, Jutro albo pojutrze całkowi
na 2.000 zł, miesięcznie. Jednocześ
iecie e.n ergiczn.vch działań dla od- cie usunąć i stworzyć erę powsLenie ulega podwyższeniu l(Órna l(rarobienia
zaległości
produkcyjnych. chnej szczęśliwości. Taka jest prawnica świadczeń z 500 do 1.000 zło zarządzanej przez wład<Ze w tere- ~tytucje centralne oraz władze woJest
to absolutnie koniec2'llle, abv da - i powinniśmy ią wszyscy
1ewódz.kie
do podjęcia niezbędnych
tych miesiecmie; wysokość świad nie.
.
W?.- szerzyć.
•
W gestii władz terenowych znaJ- prac
przygotowawczych.
dbv sprostać pot:zebom handlu
<'Zeń będzie
zależeć od dochodu
Uważam - podkreślił mówca _
przypadającego na
osobę. I tak, dą sie w zasadzie całe kompleks.V wdrażanie zmian można było roz- wn7trznego 1 e.ksportu oraz n:ilebezpośredni począć od pocrz:ątku przyszłego ro- zyc1e zaopatrzyc g~spodarke
przy
Po'J źe dziś najważniejszym obOwiązdochodzie nie przekraczają- gospoda.rcze. mające
względe~.
m~tenałowo:-techmc:z- kiem wszystkich
t · ó
cym
1.600
złotych
miesięcznie związek z rozwojem danego terf'nU ltu.
1
nym. M1mstrow1e dokonaią w pod· 1 skich od k
. ~a not w 'lo.świadczenie alimentacyjne wynosić i zaspokaj:iniem potrzeb społecz
Post8'1lowienia rządu o kierun- ległych sobie resorta<'h oceny sv- k. • .
omun_istow
do kawhbędzie 1.000 złotych na osobę
u- nych, w takich zwłaszcza dzied!Z;- kach
rozszerzenia
uprawnień. tuacii i na tei podstawie skorygu.
ow,. Jest działame na rzecz urnoprawnioną, zaś przy dochodzie w nach . .iak: rolnictwo wraz z instywzmocnieniu
samodzielności i granicach od 1.600 do 2.000 - 800 tucjami jego obsługi. gospodarką co się z tym wiąże - odpowie- ia bilanse i plany operatywne na, cniema nadrzędnej wartości. pań
IV kwartał. Za szczególnie wailne ~tw::i polskie~o.. Jego su wer:'!irności
złotych. Rozwiązanie takie podyk- komunalną i mieszkaniową, urzą
dzialności władzy
terenowe.i
za uz.nano dokonanie korekty biJa.nsu 1 mepodległosc1 Aby przejśc pnez
towane zostało koniecmością skie- dzenia socjalne i kulturalne,
o- rozwój gospodarczy
regionu,
sa węgla; chodzi przede wszystkim o obecny głęboki kryzys potrzebujerowarnia większych środków z fun- świata i ochrona zdrowia. Prze- opart~
na
wytycznych uchwał.V
duszu
alimentacyjnego do rodzin nosi się wiele daiwnych i nowych VIII Zjazdu PZPR i stanowią wa- pełne wykonanie dostaw węgla dld my państwa silnęgo, spraw :1q ;o,
ludności. powiększonych przez rząd dobrze zorganizowanego. To
iest
na.jbardziei p0trzebujących.
uprawnień ze suzebla centralnego żny etaip zmian w systemie plao 900 tys. t~n.
Po_djete t.eż będą nakaz chwili! Musi to być pań
W kolejnym punkcie Rada Mini- na terenowy. Równocześnie dział.al i::owania i zarządrzania.
prace
dla
zmtensyf1kowama
dr:- stwo
demokratyczne.
wspierane
strów rozpatrzyła i przyjęła pro- ność władz terenowych
obejmie
W następnym punkcie porządku staw zaopatrzeniowych z importu rzeczywistą, a D:ie wymuszoną llicepozyeje
rozszerzenia uprawnień w stopniu większym niż dotychwładz terenowych
przedstawione czas hallldel detaliczny, gastrono- dziennego Rada Ministrów ro71paW świetle dokonywanych podtac ją . ma~ - I to nie . t;rlko kla~y
przez Komis.ie Planowania. Doku- mię. usługi. budownictwo reali'Zu- trzyła informacje o realizacji wa- wyżek płac. niektórych emerytur obotmcZeJ, lecz :ówmez oftarme
menty, przygotowane we współ jące zadania z planu terenowego żniejszych zadań społeczno-gospo i rent, zasiłków
rodzinnych
i prac:iiący~.h rolników polskich i
pracy z resortami, były konsulto- i inne,
o
znaczeniu lokaln:vm. da.rczych. Stwierdzono, że w okre- świadczeń z funduszu alimenta~yj. mteligenci1. Obywatele tego pańwane z przedstawicielami władz przemysł terenowy zarówno pań sie styczeń - sierpień,
przemysł 111ego zadaniem kluczowym iest stw~ .muszą wszyscy zrozumieć, ze
wojewódzkich. Intencją i myślą stwowy jak i spółdzielczy,
wyko:nał
roczny zmniejsz.anie luki zaopatrzeniowei 1stme1ą granice ustępstw gospodaronz uspołeezniony
przewodnią propozycji iest zwięk zarząd wszystkimi drogami
poza Plan produkcji własne.i i usług w n~ rynku wewnętrznym , W realb czych i politycznych; państwo nie
szenie uprawnień i samodzielności drogami o znaczeniu
ogólnopań 66.1 proc„ tj. o 0,5 punktu mniej zac.ii te.go zadani~ wezmą udział może
be~
k?ńca ustępować- pod
terenowych orga.nów administracji stwowym. Istotne znaczenie będzie niż wynikałoby to z upływu cza- wszystk!e bez wy.ia~ku dzia~y go. naporem ządan ekonomicznych. napaństwowej oraz
poprawa stylu mieć rozszerzenie zakresu
zadań su. Wpłynęły na to straty p0I1ie- spodark1, . resorty 1 prz~s1ęb1~r- w_~t uzasadnionych; nie m&e czyzarządzania i kierowania
trenowych i ich
gospo- władz
samo- sione w sierpniu w wyniku straj- stwa. D<?mosłego maczema n.ab1e- mc także nieustannych sukcesji podarką
terenową. W przekonaniu dzielności, zarówrto w sferze eko- ków l przestojów w pracy, osła ra . nalezyte
zagospod~rowame • i litycznych. Rząd musi zmienić _
rządu, przyjęte rozwiązania służy/; nomiczno - finansowej, jak i ko- bienia intensywności produkcji
i racJonalne przetworzeme
P,łod.ew stwierdził w zakończeniu mówca _
będą lepszemu
zaatłócenia powiązań zaopatrzenio- rolnych z
wykorzystywaniu ordynacyjnej.
tegoroczny~h
zb1oroll' styl' swego działania
· ·
rezerw i możliwości lokalnych dla
W sierpniu Przemysł dokona zmum w struk- służy narodowi AI ' zrozu
Oczekuje sie. że w warunka..:b wo-kooperacyjnych.
. mif'c. ze
rozwoju gospodarki,
'~iślejszemu rozszerzenia uprawnień władz te• wykona.nie zadań rocznych wyno- turze produkcji na korzyść rynku
t
. ·
e nai 1epszv nawiązallliu inter~sów terenu z po- tenowych lokalne
~ząd, nailepsza nawet ,iolityzasoby mate- siło w przemyśle tylko 7.3 proc„ Zbadane zostaną możliwości · wy.
trzebami państwa O!"az obniżenin rialne i aktywność społeczna mie· w
budownictwie 7,9 proc., a w korzystania do zwięks<z.enia prod.u- a, me. przetrv<:'ają, je~li społec?eń
społecznych kosmów
7,4 proc.
Łączna kc.ii towarów na rynek mocy pro- stwo, ciągłe 1;'1'1ecowame, stawianie
dz,jałalno&ci szkańców będą racionalnie.i spożyt tram.sporcie kowane, co będzie sprl':yjać ogól- wielkość strat poniesionych prz:z dukcvjnych przemysłu. które do- nowych ~ądan - . uzna za trwały
gospodarczej.
Podstawowy;m założeniem
po- nej poprawie efektywności goopo- gospodarkę na.rodową w sierpniu tychczas nastawione były na WY• s:yl bycia. Ró~meż w sOC'jalizm e
wziętych decyzji jest rozsz'!!ll"Zenie darowania. Rada Ministrów zobo- w:vniosła według wstępnych obli- twarz.anie
dóbr inwestycyjnych. hbe:rum veto. me może być propoobszaru gospOdarki planowanej I wiązała zafa1teresowane resorty, lill• czeń około 30 mld złotych, nie li- OdPowiednie prace już rozpoczęto. zycJą na życie.
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BUDOWNICTWO l\HESZKANIO,VE
sierpniu $PółdzJelezość rnlesz.k&niowa ode·
brała od budowlanych 22 tysiące metrów
'
kwadratowych powierzchni mieszkaJ.nej (śre
dnia powierzchnia nowego mieszkania wynosi 50 metrów kwadratowy.eh). Stanowi to
zaledwie 6 proc. planu rocmego. Ode•b rano
tak mało nie tylko d•l atego, że jak do tej
pory wytbudowano w Łodzi :niewiele, ale preede wsa:yst·
kim dlatego, że nie wszystko z tego co wzni.efliono 111adaje się do .n.atyoamiastowego zamieszkalilia. Od pewnego
czasu bowiem s;półdzielceość miesz.kan·iowa próbuje stosować kryteria jakościowe nienowe, na pewno z.nane, .ale do tej pory n.ie z.awsze egzekwowane.
Chodzi
więc o 111ieuileganie naciskom :nie tyilko zresztl\ budowlanyc1h i przyjmowanie wyłą~nie mieszkań wykona·
lllYch paqJra;wnie.

W

mieszkań od<
b iera się mniej. Znajdujemy
w trudnym I dla spółdzielozośei i dla budowlanych
okresie zmiany poglądów na jakość. Okres ten trudniejszy jest oczywiście dfa budowlanych, przeżywających
ogromne kłopoty różnego typu. n.a czoło których się wy·
suwa brak materiałów wyirywanycai dysiponentom w
un.nie-jszonych lłościach prawie z ga.rdła. Na to jesz.cze
lllakłada się s.po.>ób myślenia, obowiązująca w wdększym
czy mniejs,zym stopniu prze,z. trzyd·z·leści lat mentalność:
wiadomo było, że zawsze jakoś to ~zie. Że budyinek
prędizej ezy później, czEl)Sto wcześniej niż należałoby, zostanie odebrany. Sama wprawdrzie słyszałam wyipowioozi
budowlll!llych, których ser.s brz.miał mniej więcej tak: dobrze, że spółdzielczość nie odbiera, my byśmy też takiej roboty nie odebra.li - niemniej, ne pewno
nie
zmieni się w ciągu kliku tygodni to, co nawarstwiało
się latami, co tworzyło warunki, w których wychowało
się pokolenie budowlanych tt"Zydzlesłolatków.
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Czy sp6łdrz1elczość zamien.a wrócić do stosowanych on-
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Są jednak niedogodnooci w mieszkaniach, które
chodzą dopiero w trakcie uriytkt>wania. W niezłym

wybloku nr '1 - pierwszym odlfa.nym na Chojnach-Zatorzu wyszły błędy instalacyjne w kacb:nlach i łazienkach.
W .następ.nyich blokach, nr 5 ł fi - !~tafacje zmonto. wano w myśil sugestii mieszkańców bloku nr 7.

.TakJe są d-ziś największe place budowy w l.odzt? Na
;pierW1Szym miejS<:u mamy Chojny-Zatora:e, 111as.tępni•e Retki.nię-Sródmieście. Buduje ,s.ię także nieco :na Radogoszczu. W przyszłym roku budowlani przechodzą na drugą
stronę ulicy Zgie.rs.kie.j, 'by rozipoc:z.ąć Radogoszcz-Wschód.
Widzew-Wsc.h6d jest już na fini!S'ZU. W bieżącym roku
:zostaną wybudowane W5Zystiltie zaplanowane tam mie;;zkania. Niestety, gorzej z pawiiłonaim!.
W centrum oddany .rzostanie blok nr 12 w ~r6dmiej-

11kiej Dzie:tnicy Mieszkaniowej przy ut Sienkiewicza (za
Pogotowiem Ratunkowym). Ta cała wyłiiczanka jest po .
to, by prizypomnieć, że, owszem, nie jest najlepiej, ale
jedma>k coś się dzieje.
AP.
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- Rzemiosło upada - móWi mistn kraw.iecki Stanisław Czub. - W ciągu 13 lat
wykształciłem 3 uczniów. Było ich więcej,
ale nie wytrzymali. Zawód jest ciężki. Młodzi wolą atra.kcYJmeJszy. Niektórzy uciekają
nawet w trzecim, ostatnim roku szkolenia,
a lbo przychodzą na tydzień, dwa i więcej
się nie pokazują. Trzeba wtedy chodzić do
cechu, urzędu finansowego, ZUS - wyrejestrowywać. Przydałby się jakiś okres próbny,
·chociaż miesiąc! Niechby chętny sam się
przekonał, czy mu to odpowiada. Nie chodziko toM, ~ełbby mistrz. ~e _płac.i~ wówc.zas ~ć
dat u.
og y przeC'lez p1semme powiadomi
ZUS o przyjęciu i w ten sam sposób o odejściu ucznia. Nie byłoby chodzenia, straty
czasu, formularzy ...
Niechęć młodzieży to jedna sprawa, a niepokój właścicieli zakładów - druga. MistN
szewski Tadeusz Ostruszka choć dyplom uz.y-

~

Z

::~

ręce" mówił

co
„smarne
tet
zdun Antoni Pietr'za.k. Mistrz kilka już ra-zy
się sparzył, dmuchając potem na zimne. Teraz musi zamkinąć zakład, choć warsztat jest
w Łodzi jednym z tych, które na palcach
jednej ręki mo-żna policzyć. 74-letni zdun nie
znalazł następców.
- Szkolenie młodych

to sprawa złożona
- mówi mistrz krawiecki Edward Kubicki.
- Weźmy na przykład sprawę stażu. Cóż z
tego, że chłopak prze-z trzy lata trzy d!ll
w tygodniu ucząc się w szkole, a trzy w
zakładzie, :r.robi egzam1n czeladnh:zy, jak i
tak nie będzi-e pracował w rzemiośle? Nie
znajdzie właściciela, który go zatrudni. Trzy
lata praktY'ki i dyplom czeladnika, to jeszcze nie wszystko. Taki człowiek nie opanuje w tym czasie sztuki dostatecz.nie. Nie
będzie oc1 razu odpowiednio wydajny. Musi
się jeszcze pouczyć. Właściciele nie chcą takich przyjmować, bo muszą za nich płacić
podatki, jak za pełnowartościowych facho-.vcóhwod. ~łiedd yś kbyłłdu ndas sktalż.łC~eladnik pkr~y;
c
z1 o za a u, osz a a się n.a przy .a...
rok i dopiero potem płaciło się za niego po„
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praktY'kę w zakładzie krawieckim.
Mówił również o stażu. Dla niego jest to
sprawa ograniczenia możliwości zdobycia kolejnego etapu zawodowego wtajemniczenia:
- „Pójdę do firmy państwowej, na taśmę.
Koledzy mówią, że po roku czy dwóch takiej pracy zapominają wszystko, czego się
u mistrza nauczyli. Wie pan akord i
wdąż te same czyinnoścl„.
Staż rzemieślniczy jest więc dla niektórych
podstawowym elementem kształcenia i naboru nowych kadr. Jest też - jak to łago
dnie określił wiceprezes zarządu łódzkiej
Izby RzemieśLniczej - Jan Tomkowski sprawą dyskusyjną. Choć naczelne władze

tym roku

::::g:
cować to im się nie chce. A tu, jak nie
zrobisz, to nic z tego nie będzie. Straci.i
wyjść do ,miasta i coo załatwić, bo niektórzy
młodzi tyllko patrzą, żeby coś wynieść. Ter.u
nie wiadomo komu można ufać. Przychodci
ktoś i nawet nie wiem
z jakiego jest

~~ do;~;~h. mają

SpóMzielczość roepatruje taką ewentua;lność. Pra,gn-ie
!Przede wszystkim um®J.iwić lokatorom obejrzenie mdesz.kania zanim :zostanie definitywnie wykończone. Lokator może sobie na pnyJtład nie tyczyć wykład~'iny proponowanej przez budowlanych, albowiem ma swoją · lepszą. Chodzi taikże w ogóle o umoiliwienie 0>bejrze·
mia mieszkania nieka-niec~nie drogą koru!lllGJOwania stróża na budowie.

Użytliśmy określenia „oddanie kluozy„. Otó:t na pierwsze miesz.karuia osoby umJ.eszczone na tegorocznej liście
przydziałów mogą liczyć dopiero w październiku. N.ie·
wielkie i•lości oddawanych miesizkań przeznaczono na zaspokoie-nie potrzeb mieszkańców rozbiera.nyo!!. domów.
Jest ich w tym roku znaczcie mniej. Wyibunz.a się damy
prawie wyłącznie pod budowę dróg. ail!bo takie, kit6rych
śmierć techniczna zmusza do podobnego posunięcia. Lista
wyburzeń w Łodzi została ktillka ra:r.y zwery1f.ikowana
ł zmni.ejsZ6na d<> minimum.
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1iś form tYil)u odlbiory lokatorskie, kiedy to lokatoNy
w określonym dniu og<lądałi swoje mieS1Zka.nie pod kątem
wyszukiwania usterek? Nie katdy lokator mU&i być fachowcem znaijącym 'się na w.szystklm, czy lllie lepiej za·
W:ierzyć fachowęowi który wie lepiej?

Wróćmy jednak do spółdzielczości łódzJóej. Zamierza
1i~ równdeli: w ostatniej chwili, tuż PNed odda.niem kłu
czy, montować w mieszokaniach osprzęt elekttr~ny i ar·
maturę łazienko.wą. A to oczywiście z pom>du nagmi·nnycli kradzieży tych deffoytowych l!l4 i-ynku części.

biegał

miesiąca·

dat~.

O zawodowe perspektywy zapytalem ucznia III klasy Zasadniczej Szkoły Rzemiobła
- Zdzisława Marltiewlcza - kończącego w

rzemiosła rozważają projekt jego przywrócenia, są ludzie, J,stórzy twierdzą, że w tym

wypadku majstrom idzie o tanią siłę i:oboczą. Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury
łódzkiej izby - Roma.n Mokrzański mówL
- „Uważam, że każdego zawodu w rzemiośle można się dobrze nauczyć w czasie przewidzianym przez normy. Właściciele zakladów mus-ią jednak właściwie realioować programy opracowane przez Centralny Związek Rzemiosła. Bywa zaś, że uczniowie skarźą się, iż przez dwa lata uczy się ich na
przykład sma~owamia podwozi
pojazdów.
Jeśli miałby być staż, to niech trwa 3 lata,
tyle, ile wymaga przygotowanie czeladnika
do egzaminu mistrzowskiego. Zr,esztą, według
ni.nie ważne są też inne rzeczy. Choćby zaple-."'Ze, jakim dysponujemy. Brakuje w Łodzi internatu dla naszej młodrLieży, a rzemieślnicy wolą składać ·się na pomniki Reymonta, teraz Kilińskiego, niż na to.".

KRZYSZTOF SPYCHALSKI
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Historia nie z.n.a przerw -

kło si ę mawiać.

StUCHAJAC. co MOWIA LUDZIE
zwy-

I rzeczywiście. ży

cie, codrzien.ne. ~yczajne wesuo
mniej więcej w swój normalny
rytm. Robotnicy zda.ją się dotrzymvwać słowa. Powiedzieli, że odrobią straty i według wszelkich
·viadomośc.i
ooraibiają z oowodrzeniem. Cześć im Z'lł toi Historia
;ierpnia ma więc swoje przedłuże
:iie we wrześniu. Nadal się dzieje.
Ale elementem tej wrześniowej
h. storii Polaków, a i późniejszej
•3łego roku 1980 i lat późniejszych
jest i będzie tak.ie przeksztakanie
-aszego żyeia.. aby mogło być ono
i~·zbawiOllle
przyCZYlll
wszelkich
,confli.któw. Naiwet tych lokalnych,
w małe.i ska.Li jednej wsi lub gminy, a również za-kładu lub tyli!o

Przychodzi po.ra na refleksję: Co da.lej? Co jutro, a co poju·
trze? Co najpierw, a co z kole.I? Wszak wiele jest problemów,
ogólnopaństwowych i ogólnospołecznych oraz tylko lokalnych,
małych, lecz jakże ważnych. Przede wszystkim
chodzi teraz
o to, aby nigdy ten sierpień się nie powtórzył, a już na pewno.
aby nigdy nie powtórzył się konfliktem społecznym o tak
wielkiej skali i w ta.k dramatycznej formie • .Jest to nowy postulat, najważniejszy ze wszys~kich postulatów. Sierpień - tak,
k<tnflikt - nie!
Pozbierajmy przeto myilL
jednego wyd!Ziału
w zakładzie. I do wym.larów niebezpiecznych. I
Chyba wszystkim nam na tym za- chyba - morż.na twierdzić z otwar·
leży? Chyba jesteśmy
zgadali co tą przyłbicą. że nie ma wśród nas
do tego, że konfllikty nie są naj- przeciwnilltów rozwiązywa.nia prolepszą metodą ro7JWiązywalllia na- blemów na czas. Właśnie wcześnie.i,
wet najtrudniejszych problemów, wyprzedzająco. W każdych okoliczalbowiiem zarwsze istnieje poiten- nOOciach istnieje praJWie stupr01Cemcjailna możU.wość ich eskalacji aż tow.a SZa111'5a porozumiewania się.

NIETYPOWOŚĆ NA SZARYM TLE

W dą.gu pól roku d.tiała.nia w tllowei
formie obroty „Juventusa" wzrosły o
40 mln zł. Wy:pracowany zysk wyniósł
8 mln 700 tys. $tych. Z tego na wydatka domu przez.namono
3,5 mln Z!?.
Dzięki temu ów dom
handlowy mógł
wreszcie kupić wlaSl_!ą ,,Nygę". - Nie

i

DZIENNIK POPULAJtN:r

M

lłl· (Hłlt

~

S
1S

KoiitrowMsji, jak widać jest sporo. Nie
zamierzam rozstrzygać - eo począć z byłym, a nie istniejącym dziś stażem zrobią to z pewnością ludzie kompetentni. My ...
ślę, że
niechęć do tej formy doskonalenia
spowodowana jest wciąż tkwiącą w niektórych obawą o nadmierne bogacenie się bliź
nich. Czemu zaś mamy się o oo lękać, skoro służyć to może d<>bru ogól.nemu? Trudno
nie zgodzić się z opiniami nawołującymi do
ściślejszej kontroli prowadzonego przell_ mistrzów szkolenia, lecz r~ygnacja ze stażu
pr.z ypomina mi trochę przysłowiowe wylewanie dziecka z kąpielą. Tym bardziej, ze
w łódzkiej izbie jest tylko jedna osoba, któ -.
rej zakres czynności obejmuje kontrołe zakładów pod tym względem. Cechów natomiast jest 24, mistrzów uprawnionych
do
kształcenia uczniów ok. 3 tys.
Od kilku już lat mówimy o „zielonym świe
tle" dla rzemiosła. Niestety, często tylko
mówimy. Sloganowe niekiedy nawoływanie
ludzi (na przykład w prasie czy telewizji)
do rzemiosla, niczego nie załatwia. Rzecz
w tym, jak powiedział przewodniczący łódz
kiej rady
Iz.by Rzemieślniczej Włodzi
mierz Chrzanowski, by młodzi podejmujący
naukę widzieli przed sobą wyraż.ne, realne
cele i możliwości. Do tego Potrzebne są m. illl,
dz.iałld pod budowę zakładów dla nowych
rzemieślni:ków. Rada Narodowa opracowała
nawet specja1ny program rozwoju rzemiosła. Wyznaczono lokalizację, tyle, że działek
wciąż brakuje. Potrzebne są także materiały i surowce dla rzemieślników i .odpowiednia polityka podatkowa.
Tymcza-sem niektóre decyzje władz rzemieślniczych budzić mogą mieszane uczucia. Od 1 września br. na przykład każdy
mistrz, który chce szkolić uczniów, na mocy decyzji Centralnego Związku Rzemiosła.
obowiąti:any jest ukończyć minimum 96-godzinny kurs pedagogiczny. Pójdą więc krawcy, murarze i cieśle zgłębiać taj.niki metodyki nauczania i głębi mł<>dzieńczej psychiki uczniów. Pójdą, albo i nie. Po pierwsze
- ilu będzie chętnych i - nie ma co kryć
- odważnych do podjęcia nauki w podeszłym już często wieku. Po drugie oo to
komu da? Czego rzeczywiście · nierz:będnego
dla siebie i uczniów w ciągu 96 godzin nauczyć się może mistrz przysposabiający · do
zawodu krawca, murarza, rzeźnika czy zduna? Czy takich inicjatyw należy oczekiwać
i reali?:ować je? Jeśli tak, kto wie czy
„zielone światło"· nie rozpłynie się gdzieś wc1
wszystkich kolorach t~zy, a nam p.nostanie
wzdychać, że prz.eoeież kiedyś p-rzed wojną ..•

~

Od stycznia bieżącego roku funik:cjonu3e w handlu - jako eksperyment - zasada ograniczonego własnego rozrachunku. W Łodzi pracują na ta1kich zasadach
trzy domy haaidlowe WPHW: „Juventus", „Pionier" li „Gosia". Zasadę wprowadzono i co dale,j? Ozy w istocie sprawdza się ona, czy Poprawiło się dzięki niej
zaopatrzenie - jednym słowem, co dał
ów e.lmperyment?
Weźmy za przykład największy z tych
domów.
Jego kierownik Tadeusz
Skrzypczyński bardzo broni nowej
formuły działania. Liczby mówią sa.me
za siebie - twaerd.zi. - Czterd2iestopro·
centowa dynamika, ło już ooś. ~iałamy
samodzielnie, otrzymujemy tylko plan
obrotów. Do nas należy znalezienie producentów, u których dokonujemy bez.po·
średnich zak11pów. Z huirtowni bierzemy
za.ledwie 15 procen* towarów.
Dzięki
tym bezpośrednim zakupom wypracowujemy zysk. A od niego zależą premie pracowników, uznanie zwier~hnośct.

·

~ I~ ~ ło swoją wagę.

W 1"ezu.Uacie

S,p6Mzie!oz00ć pona.d!to pootanoWiiła układać wykładziny
dywanowe w mieszkaniach dopiero Po przejściu komisji
i brygad usuwających usterki. Chod!ii o nieniszczenie
drogich i trudno dostę:pnych wy.kładzi111. Skoro poruszyliśmy ten temat, dodajmy. te wykładzin dobrych i talllfoh - brak. Budowlani dysponują droisizymi . wykła
dzinami, 7.a które inwestor nie chce pładć. Od!pi1a się
tutaj kolejny ' .raz czkawką -problem 'llie2lbiilrunsowania
materiałów budowla,nych w kra1
ju.

uczeń płacił

jui czasy, kiedy
mistrzowi za termin,
majstrowej po zakupy i
mi, pokornie czekał na pierwsze wtajemniczenie w arkana sztuki. Dziś mamy- szkoły rzemiosła, kursy doskonalenia, ubezpieczenia„. - system określony ·i unormowany. Mamy tei ciągły niedobór mło·
dych w tychże szkołach i warsztatach mistrzów. W ciągu pięciu ostatnich lat w lodzi ani raiu
nie udało się zrealizować, opracowanego przez Centralny Związek Rzemiosła, ilościowego planu szkole·
nia. Mówimy .o „zielonym świetle dla rzemiosła", a bywa, ie starzy mistrzowie nie znajdując odpowiednich następców zmuszeni sq likwidować warsztaty i wzdychają do czasów, gdy słowo rzemieślnik mia-

~

~ ~

słę

O.rlry odbiór cie zmłen!ł niczego w jego organiza.c,i i.
Od1b iera komJsja składająca się z fachowców poszczegól111ych branż, na jej czele stoi użyitkownik główny, czyli
llderowndk osiedla. Ten, ldóry sp~ja naijwięcej gory~y
z chwlilą.. kiedy osiedle okazuje się usterkowe. Jest więc
iinstytucjonaJnie zai•nteresowany tym, by mieszk1mia
były jakościowo popraw.ne.

Minęły

Wb".F.F.F.FHf'U/H'LUA,.

ma już kłopotów z transportem. Kiedy
Jest coś atrakcyjnego, nie trzeba czekać
na samochód z PTHW, tylko pędem do
p.roducenta, ieby nikt nas nie ubiegł.
Dzięki temu również będ~ie można wreszcie poprawić ekspozycję sprzedaży, za·
stosować takle stelaże, by doprowa.drzić
klienta do towaru. Możemy sobie teraz
na to pozwolić - słyszę.
Pnez cztery lata dz.iałalności „Juven·
tus" - na ograniczonym rozrac.hunku ,
czy nie - dał się na rynku
łódzkim
zauważyć. m. in. d~ięki atrakcyd.nym kolekcjom własnym. I dziś, naturalnie, z
tego się tu nie req;yg.n uje. Nie wyliczam
już kiłku.nastu medali. Dtui:ym powodrzendem cieszyły się ostatnio kolekcje wła
sne, na )ttóre zużyto 200 tys. metrów
najmod·niejszych tkanin. „Juventus" zapisuje do grona zakładów - współpra
cowników i wykonawców kolekcj-i włas
n~h coraz to nowych producentów. W
· tym roku przybyły spółdzielnia „Przystań" ze Skierniewic oraz łódzka spół
dzielnia „Ogniwo". Widać tu również,
nie fy>lko okazjonalnie, wyroby .,Dany'',
„Darniny", „Fali", „Próchnika", „Elpo"
- słowem. renomowanych odzieżowych
producentów. Kolejki ustawiają się przed
stoiskami „Just" i „Top-Mairt".
'W ll.lmie rzeezyw.:lście wida~ te.n dOlm

ha.n dlowy tlla tle rynkowej ma.rzyzny. I
może w istocie cr.zęść tej chwały spływa
na „Juventus" za sprawą ekonomiczne...
go mechanizmu, czyli dz.fała.nia na ogra·
nic:ronym W!łasnym roznchunku. Ałe 111ie
można twierd'Zić, że wszystko tym sposobem rozwłązano. Zasada: leipsza praca,
lepsza płac.a - działa prosto. Skoro „Juventus" osiąga większe obroty i zyski,
jego prarow.n!cy otrzymali prrzy~woite
premie. Siedemset tysięcy złotych, jakie
przeznaczono tu w ciągu I półrocza na
fundusz premiowy, podzielono sprawiedliwie~ uzaleiniając wysokość nagród od
jako.ści pracy. Kto lepiej - temu więcej.
Czy trafia to do przekona!Ilia pracow111ikom?
,Nie mamy teraz kłopotów z fluktuacją.
Sprzedawca dwa razy pomyśli
nim zrezygnuje z prac)' u nas. Nie ma
tez problemu ze znalezieniem nowych
praeowników, a wiadom.o z jakimi trudnościami kadrowymi boryka się handel
- odpowiadano,
Doceniam to, nfo zauw ażyłam jednak,
by wydatnie poprawiła się tzw. kultura
obsłu.gJ klieonita, by .sprzedaiwczy·nie „Juventusa", „Gosi" czy „Pioniera" nagle
zaczęły uprzejmiej
traktować k.Jie.nta.,
nie m6włąc już o informacji kiedy nadei·
dz·ie poszukiwany wyrób.
Ek.s;peryment ten działa llbyt krótko

V

by wy.rokować ozy spr-awdziil: się, czy nde.
Na przykład.zie łódizkiego domu handlo-- we.go widać, ż.e udało się zaszczepić na
poziomie skłepu myślenie efektywne.
Personel zaczyna dynami-zować sprzedaż,
bo 'l}'ie, że od te.go bezpośred.nio zależą
jego zar0<bki.
Na ogranicz.onym rozra·
chu.nku obow.iązują placówki handlowe
właściwie trzy W;'l'Znl!czl'liki:
wysokość
sprzedaży, gospodarka zapasami, ochro.na
mienia. Doda.jmy jesz-cze czwarty, równie
ważny dla klienta - wspomnianą jakość
obsługi. O i1le dwa pierwsze zadan·ia widać to już po kilku miesiącach - realizowane są pomyślnie., o tyle dwa nastęipne Pozostawiają wilele do życzenia.
I jeszcze ied·n o. Można się cieszyć, że
handlowcy - kierown.icy
skle•pów czy
domów objętych systemem własnego rozrachunku - próbudą analizować terarz
swe zakupy, że nie wezmą już towaru
za każdą cenę, starają się tak aktywizować sprzedaż. by uwzględnić potrtZeby i
gusty odbiorców. Na razie jest to tylko
eksperyment. I chy:ba wy,padaloby zastanowić się co dalej. Objąć nim wszystkie
sklepy i działać w systemie: duże domy
n.a własnym roz·r acliunku, a małe sklepy
ajency:jne - albo w ogóle z tego zrezyg.no.wać. Teraz bowiem mamy nietypo·
wość .Jl& aozairym tle sklepowej prowi·ncj!.
AGNIESZKA OSTAPOWICZ

w kaiżdych okO!licznośc:ach ta szansa może dać zadow<>lenie W1>zystkich z zaipobieżenia konfliGttowi.
- Co trzeba. zmienić w naszym
życiu, w naszych obyczajach publicznych?
PO PIER'WSZE - zaws,ze trzeba
słuchać co mów.ia ludzie. PO DRU.
GIE trzeba słuchać z szacunkiem. PO TRZECIE
trzeba
uczyć się wyciąga.nia W·ni9Sków
z
tego .co mówią ludzie. Zaś PO
CZW ARTE trzeba te wnioski
zamieniać w decyzje. PO
PIĄTE
- trzeba te decyzje s.pra.wmie Wykonywać. Wreszcie PO SZÓSTE trzeba wyikonyWa.nie tych decyzjd
uczciwie kontrolować!
Ale prapoczątkiem jest słuchanie
co mówią ludzie, co czuje i. myśli
klasa robotnicza, co trapi ludzl
pracy w różnych sferach społecz
nej &!:iad:alności. Dziś możemy a nawet musimy sobie powiedzieć - i
to jeden drugiemu prawie bez
wyjątku: nie słuchaliśmy tego, co
ludzie mówią i myślą. A może słu
chaliśmy?
Może
rejestrowaliśmy?
Lecz w zupełnie swoisty sposób.
1
Słucha 1iśmy n.ie słysząc. Słuchal; ~.
my nie chcąc słyszeć. Widzieliśmy.
nie chcąc widzieć. Przecież krytyka
wielu zjaJWisk w na.szym życiu nie
była aż tak głęboko zakamuflowana, aby nie mogła być słyszana.

miała wiele poistaci. Miała
naTZeka.nia, miała postać
coraz. bardzie i piętrzących się kło
potów, miała pootać zwątpien•ia. a
mlała też postać narastającej fali
protestów przeciwko złe.i ja.kości,
bublom i
ukrytym
podwyżkom
cen. To słys.zeliśmy i v.·idzieliśmy.
My wszyscy - bo od nas W5Zystkich zali::a:y n·asz ład społeczny.
Słucba.Uśmy i
widzieliśmy. A potem nic, lwb prawie nic,
Dziś
trzeba zaipytać. Również
musimy zapytać sami siebie. A iak.i jest los postula.tów, williiosków i
suge.stii, które ludzie pracy ..z wiarą oraiz ufnością ~kład.all w dyskusji przed VIII
Zjazdem, potem
przed wyboram;. do Sejmu, a jeszC7.:? pózniej jakże niedawno w czasie wvborów rad z.aklado..
wych?
Sporządźmy
zestaiwienie
tam.tych postulatów.
Konfliktów nie da się za.głaskać,
jak sposobem na narastanie konfliktów nie jest ucieczka w świat
I pozorów. Do poja1wiania s:ę kon(Dalszy ciąg na str. 7)

Krytyka
POStać

DKM - Iluz1on lepszych komedll
20

ciepła

woda

popłynie dziś

Wrześniowe

Czy

czyny

do mieszkań na Bahrowie i Widzewie-Wschodzie?

społeczne

sieci cieplnej o,a,jbard.z:.iej dotkliwie dzewem-Wschodean,

Prz.edłuź.ające się
odczuwają
Dąbrowie
Nie został

:społeczne
Wrrześniowe czy.ny
główlllie
polegać będą
łodziam
na konty.nuowan.iu rozpoczętych
już robót. Wielu ' mieszkańców
pomocą
zobowiązało się służyć

w akcji żn·i•wnej i
rolmilkOIIIl
pracach polowych. Nadal pootoczecie
będzie
rządilwwane
b!ok<Yw.
W dziel!lld.cy bałuchlej załogi
21akładów pracy mają w czynie
społecznym pomóc przy budowie stamicy harcerskiej w Parku illll. A. Mickiewicza. a także
przy renowacji PaT'kU im. 19
klubów
Stycz.nia. ~onkOIWlie
~ych

pracować

będą

przy budoWlie hal sportowych
przy ul. Teresy : ul. Pqłnocnej.
W dzielnicy pol&skiej hał"cerze

sf;a.nicę
swoją
budować
będą
osiedla
MiesZikań.cy
„Rodło".
Piaski zadeklarowali swą pomoc

przy tworzeniu mindtrurg01Wiska.
Trwać też będą prace przy budowiie parkiingu na rogu ul.
Wólczańskiej i 22 Liipca. W czynie społeczn}'Till ma.ją być też
wytkomane roboty na terenach
rekreacyjnych pny ul. :!:.wir.ki
9/11 i ul. 1 Maja 89. Na Widzewtie za.planowa.no pomoc przy
budoWlie hali sportowej KS
rozbudowie
.,Amilana", oraz
boiJSka RTS, a także przy budowie wodociągu na ul. Olkus-

' ·lde.i.
W Zgierzu siłai!Ili społeczny
mi buduje się naiwierzchnlę ul.
Kasztanowej oraz wkładana bedzie sieć kanali>zacy;na przy ul.:
Ludowej, P!'zemY1Słowej i Prusa. W miejscowościach MiiJ.eszki,
Skotniki, Proboozczawice mieSzkańcy mają ,uczestniczyć w budowJe lub modernizacji strażn.ic
OSP. W Dąbrówce Wielkiej kontynuowana będzie budowa wodociągu, a w Proboszczewicach
(ka.5)
- gaizociągu.

letnie remonty

mieszkańcy

się

z

Zawsze

wś1·ód

niu.

w

Wśród pięciu działających na tealczak - w niedcielę i
Paweł
portiedziiałetk rozipoczniemy napeł- renie naiszego woje·wódz.twa zaikła
tego przedsiębiorstwa, do najdów
ruroc.iągów
nlainie ci·epłą wodą
oraiz dokOl!lamy przełączenia do lepszych należy Zakład nr 4. Za-

EC-IV z EC-III d EC-II p<lSZCl!;ególnych bloków.
Liczymy, że po zakończeniu tych
prac w poniedziałek. 8 września.
wleczor~m: '!'1ęks~ść blokó~ na
Dąbrow;1e 1 W1dzew1e.JWschodz1e bę-1
dzie miała ciepli~ wodę. Pozostałe
otrzymają Ją najdalej we wtorek.

trudnia oin ponad 1000 osób i dysponuje 400 samochodami. OprÓ<!z
wozy
gdzie
łódzikieigo.
terenu
PTHW nr 4 służą głównie placówkom WSS „Społem", zakład ten
posiada swoje f.ilie w Pa>bianicach,
Zgierzu, Ozorkowie i Grownie. Ale
zairów.no w Łodzi, jalk i w tych

Zakupv kredvtowe nadal popularne
Dużym poWlOldzeniem w nąszym
wo.i.ewództwie cieszą się kredyty,
udzdelane przeiz PKO na zaku.p
art}'1kułów prze;mrsłowych i usług.
do
Od począ,tku b1ezącego roku
końca lipca z tego tytułu udzielano kredyiów na kwotę 200 mln
499 tys zł.
Rozszerzenie w kwó.etniu br. li·
sty towarów, jaikie mogą zaiku:pywać na kredyt młode małżeństwa,
spowodowało wzrost zaLnteresowania tą forma zaikurpów naj.nie-

Rzemieślnicze DOWOSCI

strowanych będzie wiele nowych
modeli abażurów, oaz1ezy ochronnej na użytek domowy itp.
&emieślnky traiktuja swą ofertę
jako wyjściową, a w ' razie więk
SZ!l€o zainteresowania będą mogli
ją zmększyć Trzeba też dodać, że
na wcześniejsze .i giełdzie zorganizowamej przed Targami w naszym
mieście. haindel łód~ dok0<nał. już
wyboru wielu art}'kułów - głów·
nie z tworzyW sztucznych, metalu
oraz drewna (np. mebli) wartości
25 mln zł. Na.jwięcej ich, bo za ok.
13 mln zł zakupiło WPHW. Resztę
dla DT
wykonają
rzem.ieśln1cy
„Centrum", „Samopomocy Chłopskiiej" oraz „Czuj-Czynu". Niektóre nowości nie znajdujące od~i~r
cr;w wśród handlowcó:W• rzemiesln1cy zaofe~uia w swoi.eh placówkach deotahcznych.
(Kas)

zbędniejszych a.rt)"kułów dla mło·
,dych ludz.d rozpoczynających nową
drog"' życia. z kredytu tego sko"
omawianym okresie
rzy.stało w
1800 młodych małżeństw na sumę
95 mln 273 ,tys. zł. w 52 proc.
młodzi ludzie przeznaczyli ów kredyt na zaikup mebli, 13 proc.: _
na kupno sprzętu zmechanizowa111ego i innych arty>kułów gospodarstwa domowego. w· 7 proc. - na
telewizory. Ponadto kupowano nuędzy Lnnymi dywalily, wykładziny,
zasłony. Rodzaj zakUJpów wyraźnie
świadc;zy .o potrzebie istnienia tego
typu kredytu, stainowiącego istotną pomoc dla młodych małżeń.stw.
Szczególnie potrzebne było rozsze·
rzenie list towa·rów głównie o pomebli. Przy_
szukiwane rodzaje
udz.ielaniu kredytów, i.5totną rolE:
od.grywa aktywność społeczna zai.nteresowainych. stad patrona.t na.d
tą akcją :ae atr-0>ny FSZMP.
Ws:ze1kie informacje na temat
Wał"unków otrzymywania kredytu
dla młodych I małżeństw jak i innych form kredytowych udzielane
są we wszystkich placówkach PKO
Tam też można przeglądać Usty
towarów, objętych formą sprzeda(.s)
ży kredytO<Wej.

najlepszych

podłódzikich
riooć załogi

miejscowościach

so.UdPTHW jest dobrze zna-

na.
- W ja.ki siposób sobie to wypr aC<l'Wa.liście? - pytamy dyrektora Zakładu nr 4 PTHW dr Andrzeja Gawrońskiego.
- Przywiązrunie załogł do swego zaikłaidu to spraiwa, której poświęcamy szczególną uwagę. Bazujemy przede wsz)"S1ikim na stadoowiadczonych pracownirych,
kach, których ofiarność była już
w ·i elokrotnie spraiwdzona, chociaż
by w sierpniu, gdy dostawy airty·
sklepów
spożywczych do
kułów
były większe. I wtedy i w innych
jeszcze przypadkach załoga za.wsze
na wysokości za.dania.
stawała
Dbamy też o młQdzleż. Co roku,
Już . od pierwszej klaisy. opiekujemy się grwpą ucmiów Zasadniczej
Szkoły Samochodowej przy ul. Zaką.Pnej. U nas odbywają oni wszystkie praktyki, u nas praktycz.nJe
uczą się zawodu, u nas po skoń
czeniu szkoły podejmują pra.cę. W
ten sposób co roku mamy 18 młodych ludzi, przywiązanych już do
zaikładu i co najwaiż.niejsze, dobrze
wyszkolonych. Stąd fluktuacja ;i
na.s niewielka. a ludzie lubią swoją firmę.

I

Ludziom starym

•

I

chorym

I

UKOSA

Sprostowanie

§

Gdy dach przecieka w ogródku„.

~

~

~

~

WAŻNE

TELEFONY

388·11
Informacja o usługach
Informacja kolejowa 655·55. 28'1·6'
Informacja PKS
265·96
Dworzec Centralny
147-21
Dworzec Północny
93
lnformacja telefoniczna
Komenda Wojewódzka MO
617·22. 292·22
Centrala
253-11
Pogotowi„ ciepłownicze
Pogotowie droe:owe
Polmozhyt••
Poe:otowlP enere:etyczne
Rejon ł.ódi Pńlno~ 334·31, 609 · 3?
Rejon Lodź Południe 33ł·28, 833-38
37·11
Rejon Pabianice
16·34·49
ReJon Z1uen
220·89
Rejon oświetlenia ullc
395·85
Pogotowie e:azowe
98, 666·11, 795·5~
Strat Potarna

Pogotowie MO
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc droe:owa PZMot.
52·81-10, 106-21

Centrala Informacyjna PKO

131·U

J37·37
TELEFON ZAUFANlA
czynny w godz" 15-7 rano

TEATRY
nieczynne
MUZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCY:J·
godz.
NEGO (Gdańska 13) 11-17

muzea nieezynne

Pozostałe

WYSTAWY

MUZA - „Przez Górv Skaliste"
USA b.o. itodz. 15.15. „Rocky"
USA od lat 15 l(OdZ. 17 .15. 19.30
„Corleone" wł. od
1 MAJA lat 18 l(OdZ. 15, 17.15, 19.30
POKOJ - „Pocałunki z Hongkongu" fr. od lat 12 godz.
15.30. 17.30; ,Jarzębina czerwo·
na", poi. od lat 15 godz. 19.30
8 pasa:!:er
„Obcy ROMA „ Noi;tromn" ~ni! nr! lat 15 l!odz.
17.15. 19.30; ..Zew ro·
10. 15
· du" czee. b.o. itodz. 12.15
STOKI - „Zabitv na śmierć"
USA Od lat 1'5 l!odZ. 15.3-0, 17.30,
Ul.30

„Ucieczka na Atenę'
.SWIT
ang od lat 15, godz 14 45, 17
19.15

TATRY - „Niewinni" wt. od
lat 18 godz. 1-0, 112.30. 16.30. 1.9,
jap. b.o. godz.
,.Mała syrena"
13

OKA - „Fedora" RFN Od lat 15
gooz. 10. 14.30, 17: DKF - ROdz.
12
19.30 „Jadzia" oo!. od lat
l!odZ. 12.311
POPULARNE - nieczynne
że
ENERGETYK - „K'l'lążę I
brak" panam. od lat 12 godz
„Pani minister tańczy"
16.30,
po!. od lat 12 godz. 18.30
- „sami swoi'. po!
PIONIĘR
b.o. godz. 15; „Strach nad miastem" fr. od lat 18 godz. 17 1 19.15
REKORD - „Gwiazdy poranne"
poi, od lat 15 11:odz. Hi, „Lawina" USA od lat 15 godz. 111, 19
SOJUSZ - nJeczynne
„Panowte, dbajcie
POLESIE 17;
o żony", fr. b.o. godz.
od
„Prom do Szwecji", pol.
od lat 15 godz. 19
APTEKI

GALERIA BAŁUCKA (Stary Ry
godz, 11-18 grafika
nek 2)
J. szmatlocha

• • •

L0DZKI PARK KULTURY I WY•
POCZVNKU (na Zdrowiu)
codziennie w
LUNAPARK
od 10 do 21 (ODfÓCZ pol!OdZ

11.0DZ
Plotrkow·
Al Mlcktewtcza 20
ska 67 Nlclarnlana 15 Dąbrow·
sklego 89 Lutomierska 148. Olimpijska 7-a

• • •

nledztałkówl

Efektem tego są wysokie loJrnty,
zajmowa.ne przez załogę Zakładu
nr 4 we współzawodnictwie wewnatrz przedsiębiorstwa. W 1977 i
1978 roku było to miejsce pierw·
sze. a w roku ubiegłym - również
pierwsze, aJe W:>"llóln.ie z Zakłada
mi nr 3 I 5.
Twórcami tej dobrej opiJlii i sukcesów Zakładu nr 4 PTHW jest cała
zaloga, wśród której na szczególne
wy>różnienie zasługują kierowcy Zbigniew
Krzysztof Filiszewski,
Wójcicki, Grzegorz Marczak, Dariusz Matuszak, Jan Judasz, Zdzisław Fonkiewicz, Janusz~ Musiało
wski, Stanisław Polak. Jerzy Kozłowski, Ryszard Glłsiński, Daniel
Sońda, Mariusz M•tusiak: ładowa
cze - Stanisław Łukaszczyk, Jan
Szczi:śniak.
Wodzyński, Wojciech
Paweł Szafer. Piotr Wiktorowicz.
Roman Król, Włodzimierz Owczarek, pracowrncy war<zta.tów - Cze.
sław Zari:bskl. Jan Le'!andowskl,
Henryk Kowalczyk, Zdzisław Gu·
(s)
zek i Ireneusz Swiąder.

Nasz:a informacja o cennej ini- ' Zwłaszcza trzeba pochwalić tych
cjatywie PGM Górna i 12 komite- itospodarzy domów, którzy zajęli
tów osiedlowych. polegającej na do- się przynoszeniem owych biletów
starczaniu biletów towa.rowych na dJa najba.r dziej potrzebujących.
cuk.i er osobom starszym i chorym
(j.kr.)
do miejsca zamieszka,nia wzbudtz.iła
pl.brzymie zainteresowanie. Pierws1
zatelefonowali do na5 gospodarze
domów z ROM nr 4 przy ul. Malczewskiego 29. Poinformowali nas,
że to właśnie ROM nr 4 był imiW sobotniej informacjd pod
cja1t.Orem w dzielnicy Górna tej potytułem „W interesie ludzi prażytecznej akcji 48 tamtejszych gocy" podaliśmy mylnie (za kospodarzy domów co miesiąc pobiez
otrzymanym
mll!nitkatem
ra dla chorych emerytów i „enciUrzędu Miasta Łodzi) fragment
stów owe bi1lety, które doręczają
„Do
brzmieć:
on
Wimien
tekstu.
Nie ma.my w Łodzi zbyt wiele o- dwiałalności rozrywkowej wieczo- zainteresowainym osobiście do miekońca 1982 r. wszystki~ łódzkie
grócLków w restauracjach. Tym rem. Niestety, nasza dyrekcja WSS szkań.
dzieci wyma~ające opieki przl"dbardlZliej musi dziwić fakt, że tam „Społem" Odd.z.iał Gastronomii pie
szkolnej bcda miały zapewniogoopodarz
- Ja sam - mówd
gdZlie one istnieją nie są wiosną i może :zinaJ.eżć w:yUtonawcy, ktory
ne miejsca w przedszkolach", a
latem w pełni wykorzystane. Tak by się padjął naiprawy dziurawego domu Stefan Walczak, który od 19
nie ja.k nas poinformowano
Dlatego też postanowiliś lat ma pod swo)ą pieczą kilka pojest n.p. z ogródkiem „~iv_oll", po- dachu.
siadającym około 250 m1eJsc przy my pr0Wad1Zić w ogródku ograni- sesji m. ln. przy 111. Przyborow- SI „Do końca 1980 r.„."
stoliilkach. Był on w pełni wyiko- czona działa·lność gastronomiczną, skiego 2 i 3, - każdego miesiąca
warlmków.
rzysta.ny zaledwie przez 2 tyg<>;d~ie bo ruie ma po prostu
w sierpniu. Teraz we wrzesruu, żeby był on w pełni w:yUtorzysta!!dY jest piękna słoneczna pogoda, ny„.
Dobrze. że przY'D-Bjmmei kilka
tyiko .9 rewirów (oik. 50 miejsc)
udostępnia się konsumentom. Dla- stoU.ków znajduje się w „Tivoli" te bilety, a póź.niej je rozniesie.
na powietrzu i konsumenci ma.ia
.
czego?
- Od daw.na już - mówi k1ero- możliwooć wyboru zjedzenia obiasatys· mi to
od
propozycję
Mieliśmy także
wnik restauraicj i „Tivoli" - pOL>tu· du albo w dużym lokalu albo w
Iowa•liśmy w naszej dyrekcji repe- ogródku. Ale to - rzecz jasna - nic
rację przeciekającego dachu na_d :oz~:ązuj~ problemu. Jest nadzi~
We wrześniu rozpoczął się rok
o«ródkiem. Nie można przeciez ru- Jłl., ze dopiero w przyszłym sezorue wych na cukier emerytom i rencigdy przewidzieć, tciedy zacznie pa- W<i~e~o-letnim _ogródek ten . be- stom drogą pocztową. Warto to szkolen cowy w Zaikład2ie DoskonaZawodowego. W
Rzemiosła
lenia
·
rozważyć.
Jako
dać deszcz. a w6wczas konsumen- ?zie miał naprawiony dach,
Uważ~my, że inicjatywa Górnej nas:iym województwie w I pqłroci uoiekaiia z ogródka. Mo":VY rów- 1~e w 1 k:Wartal~ 19.~~ r. pla.no~any
uznanJe. czu 1980 w 100 roomaitych specjał·
pełne
na
zasługuJe
(Jkr)
tam Jest remont „T.ivoi.1 •
rueż nie ma o prowadze<nm
nościach przes21kolono 11 tys . osób.
WU".U//.U///.UH/H.AV~H..H'HH~..H'H.UAVAWH'~AUZU..M W ciągu 4 mi'esięcy II półrocza z
kursów skorzysta j~zcze kilka tysięcy osób. Główne zada·n ie ZDZ
ogłoszenia wynosi miesiąc i może być przedłużony
na życzenie klienta p0 dokonaniu ponowne.i opłaty to przygotowywa,nie specja•listów
Transakcja ku,pna - sprzed~ży odbywa się po-za do pracy w usłl.L!(ach i w drobnej
punktem. dlatego też te.go typu usługę nazwano wytwórczości a także w zakła
żywnosciowei
gospodarki
„Sami-sobie". W punkcie :zinajduje się informacja, dach
z
korzystających
Spory procen.t
gązie motna uzyskae ekspertyzę wycen artykułów
··w końcu ub. roku w DT „Uniwersal" zorganizostanowią kobiety, pragnąc"
kursów·
odprzedaży.
do
przeznaczonych
pojest
zadanie??
którego
u.sługowy,
punkt
wano
przyswoić sobie różne umiejętności
średniczen[e w sprzedaży artykułów uzywa.nych.
W ciągu g miesięcy z tej formy informacji sko- dla potrzeb włas·nych.
Wy.brano - · jak twierdrzą organizatorzy - ~ozwią
rzystało ponad 700 klientów. W wyniku pośred
Po raz pierwszy w kraju właśnie
zanie możliwe do zasto.sowa,nia, nie angażuJąc donictwa około 80 proc. zainteresowanych dokonało łódzki Z.DZ w
z
porozumieniu
datkowo powierzchni sprzedażowej domu towasprzedaży oferowanych artykułów, wśród których ZŁ Ligi Kobiet pragnie zorganizoTowego. Nie jest to więc stoisko prowadzące spr~e
radiowo·telewizy.jnego i wać szkolenie d.la osób,
najwięcej było sprzętu
które
daż artykułów używa.nych. lecz tabU.ca ogłoszemo
mLniprzedprowadzić
chciałY"bY
wa, na której za drobną opłatą (10-20 zł w zaszkola lub miniżłobki. głównie w
leżności od orientacyj.nej ceny towaru) zamiesznowych osiedlach.
czane są ogro.szenia osób oferującyca różne rzeczy
dodatkOIWego
Dzięki otrzymandu
do sprze<!ażv. Tablica wisi w miejscu widocznym
pomieszczenia w budynku przy ul
Umie5z.czane są tu
n a parterze „Uniwersału" .
Próchnika 42 od września zorgaru.
ogłos zenia dotyczące odprzedaży takich artykułów
sportowo-turystycznego oraz mebli. Ponadto ofer- zową,ny tu zostanie nowy rodzaj
ja k: sprzęt zmechanizowany gospodarstwa domoty dotyczyły Lnstrumentów muzycznych, odzieży kursów - ob.sługi „Fi.ata 126p" dle
we.g o, radiow'l-telewizyj-ny, meble odziCIŻ. itp, Za(zwłaszcza ślubnej i drziecięcej), wóz.ków dla dzieci potrzeb własnych . Taiki kurs odbę
m ieszczanie i zdejmowa.nie ogłoszeń z tablicy inoraz dywanów, wykładzin, glazury.
dzie się także w Zgierzu. Na przeformacyjnej odibywa 'się prze.z upoważnionego praroku w
łOl!Ilie tego i następnego
informacyjne.go w godzinach
punktu
cownika
Naśladownictwo - wskazll!Ilel
obiekcie przy ul. Próchnika otwargracy DT. Termin jednorazowego zantielSZCee·nLa

z
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Dąbrową

bloków na
i Widzewle-Wschodzie.
tam bowiem dotrzymany
pierwotny termi:n zaikońc;z;enia tych
robót, ustalony naj1pierw na koo~ec
sierpnia, póź.n.iej na 2-3 września.
Brygady Miejskiego Przedsięblor
stwa P.obót Elektrycznych i Ciepłowniczych nie z.dołal:y uporać s ię
w tym czasie z ułożemiem i zespaw;lllliem noJWych odci.tnków ruroc1ąrzecz jasna 1!ÓW, bez których nle mO!ina było roz.pom:ąć dostaJWY
Od prawidłowego działania załóg
ci~le; wody.
•W sobotę, 6 wriześnla, roboty te Przedsiębiorstwa Transportu Handlu Wewnętrznego za.leży, czy w
za.kończono.
- Jeśli Illie zajdą jakieś nfoprze- sklepach we właściwym czasie
w1dz.ia.ne okolicznood zw.iąiiane z znajdą się poszukiwane prze:i: 11&8
odbiorem rurociągów wyJmnywa- towary, zarówno te spożywcze, jak
nych p~e;z; MPREiC _ po"\Viedział i przemysłowe. Wielokrotnie pisanam w mimiioną sobotę dyrektor llśmy już o ofiarnośOI. pracujących
Zakładu Sieci CieP.lnej mgr in.i:, tam ludzi, ich oddaniu i poświęce-

„ •

z
Rizernieślnicy naszego okręgu
17,8 ty.s. warsztaitów działających
w 4 województwach: miejsltim łó"'dZJkim. piotrk<>w. im. • skierhi.ewic·
kim i sieradzkim przedstawią na
Krajowych Targa.eh Poznańskich
ofertę wartości 120 mln zł. Najwii:cej propozycj•i dotyczy artykułów
metalowych n,p. narzędzi ogrod.niozych i wyrobów motoryzacyjnych,
oraz konfekcji dla dzieci i młod~eży. Spory joot udziaJ: przedmiotów
z seI'i.i „tysiąca i jeden drobiazgów" oraz mebli, wyrobów kaletniczych i dekoracyjnych. Rzem106ło
proponuje także artyikuły elektraróżnych
techniczne, ceramikę w
wzorach i zabaiwki.
W grupie nowości znalazły się
m. in. k·r ajacze do jabłek, szybkościomierze do aut, bagażniki sam<>chodowe przytwierdzane n.a zai.;adzie przyssawki. suszarkd ła:ziienkowe o nowej konstrwkcji. Zademon-

i Wi- stały pozbawione ciepłej wody z
bry.gady ZSC powodu uSllkodzenia rurociągów.
Taik więc. w przeciwieńst>wie do
będą mi.ały jeszc;z;e do wykonania
roboty, zwiąrzane z usuwaniem licz- północnych dzie.linic Łodr.1:i, gdzi<i
nych itwar.ii sieci cieplnej. O.stat- udało S:ę nawet pr<Zed termi.alem
nio np. na osiedlu Retkinia - Za- zaikońcizyć wszystkie remonty, na
grodJ!liki 4 bloki, pawilon usługo- południu miasta przebiegają one
(i.ikr.)
wy i centraJa telefoniczna zo- z pr1Zes7lkodam.i.
Po upora!lldu

GDYNIA - Kino „NON-STOP"
od 11:odz. 10, „Gwiezdne wojny"
USA od lat 12
HAI.KA - „Jenny l Toby wśró<'
godz
dzikich zwierząt'• USA
15: „Dzięki BOl?U już piątek'
USA od łat 15 itodz. 1'1, 19
„Wierna
MŁODA GWARDIA
od lat 18, godz 10.
żona" fr
"Znachor'', „Profesor Wilczur"
po!. od lat 12, godz. 12, 15.30.

.FALA" (al !Titit łl
11~dz .
w dni pow•zednle od
IO do 19 w dni w~łne od ·ora·
cy w s:odz od 9 co 19
zoo - codzlen.nle od iiodz. D
do 20
- codzienni~ od
PALMIARNIA
s:odz li do 17 (oprócz pnnle·
dzlałk<'>wl
CO•
OGR0D BOTANICZNY
dziennie od s:odz D do zmroku

KĄPIEl.ISKO

KINA
„Grzeszny żywot
Franciszka Buły" P<>l. od lat Ili
Film
godz. Hl. 12.15. 15, 17.15,
przedpremierowy z czytana listą
dialogowa - „Rocky Il" USA
od lat 15 godz. Ul.30
IWANOWO - ·„Proces poszlakowy" jap. od lat 18 l!odZ. Hl,
,,Manhattan"
• 17;
~4.38,
12.15,
USA od lat 18 l!OdZ. 19.30
POLONIA - „Proces poszlakowy"
jap. od lat 18 s:odz. JO, 12.15,
15. 17.15. „Manhattan" USA od
lat 18 godz. 19.30
PRZEDWIOSNIE - „Przypływ uIO,
czuć" fr, od lat 18 itodz.
BAŁTYK

12.15.

15.

17.15.

WŁOKNIARZ

19.30

„Nosferatu
wamoir" RFN od !at 18 l!odz.
10, 12. 17.30, 19.30; „W pustyni I w puszczy" cz. l l ll, poi.
b.o. godz. 14
.Goraczka sobot·
WOl.NOSC nle1 nricv" USA od lat 15 l!odz.
10. 19.30 „Bestia" ool. od lat 15
Franken15: .,Młody
itodz.
stein" USA od lat 15 l!OdZ. 12.15.
-

17.15

- .Przybywa jeżdzlec".
USA od lat 15 godz. 10, 12.15,
od
Wisty". poi.
„Dzień
lat 15 godz. 17.15, 19.30
,D7ledzlctwo" ani!!.
ZACHĘTA Od lat 18 l!odz. IO. 12.15. 15. 17.15.

WISŁA

15;

19.30

Projekcja dla RU
STUDIO SZSP - „Niezamężna kobieta"
USA od lat 18, „Barwy cx:hronne" poi. od lat 15, „Idealna para" USA od lat Hl l(Odz, 16
- „Trzv kobiety"
STYLOWY
USA od lat 18 l!OdZ. 15, 19.30, Ki·
no Filmów Polskich - „Słońce
wschodzi raz na dzień" od lat
18 l!Odz. 17 .30

i.owleka 28. Kon- Sadowa IO, Ozor
stantynów
ków - Armil Czerwone1 47. Pa·
bianiee - Armil Czerwonej 17,
Z11:ierz - Dabrnw•k1P.izo 10 Alek·
sandr(>w - Koścluszld •
Głowno

DYZ UR\'

87.Pł

f.l\LJ

Chirurgia ogólna - Bałuty
Szpital Im. Pasteura (Wigury 19)
Szpital Im Barlic·
Codziennie:
kiego (Koocińskiego 22) dla przychodni rejonowej nr 7: Szpi~al
Sklodow•kle1-Curle (Zgierz
Im
ul. Parzęczew~ka 35) - dla przy1, ·
nr
chodni rejonowych nr
2 3 5 Szpital Im. Marchlewskiego (Zgierz Dubois 17l Zgler2.
Ozorków, Aleksandrów, Parzęczew,
Górna - Szpital im. · Jonschera
(Milionowa 14). Polesie - Szpital
· im. Pirogowa (Wólczańska 19ii).
Szpital !m. Ble·
Sródmieście gańsklego (Kniazlewtcza 1/5). Widzew - Szpital im. Sonenberga
<Pieruny 30).
Chirurgia urazowa: Szpltal tm.
Sonenberga (Pieniny 30).
Szol•al tm.
Neuro<'hlrurRia
Kopernika (Pabianicka 62)
Szo\tal 1m
LarvnenlnRIA
Pirogowa (Wólczańska 195)
1m
Szpital
Okulłstyka
.Jonschera <Milionowa 14)
Chlrurl!la I tarvni!. >iogla dzle·
cleca - rnstytut Pediai.r\i (Sporna 36/50).
szczekowo-twarzowa:
Chłrurl!ia
Szpital Im. Barllcklel!O (Ul. KOD•
cl ńsklel!!o 22)
Toksvkolo1t!a - tnstytut MedY·
cvnv Prac:v (Teresy 8).
Wenerologie - Pr2ychodn!a Der·
matolo11;lczna ul Zakątna 44 (caI ~wiąt)
łą dobe oro'>cz niedziel
WOJEWODZKA ST,\C.JA
POGOTOWIA RATUN~OWt::GO
Lód:!:. ul. Sienkiewicza 137
tel. 99
OG0LNOŁ0D~KI

PLNKT
INFORMAC'1 .IN\'

oracy płacńwck s!ut(czynny całą dobę
by zdrowia
we wszy•tkle !!In! tygodnJa) tel 615-19

dotvcząc:y

~~~~r~E;:~:;t~!b o Jak samemu zreperować „malucha··? o Kursy
r:~~~

pra.wdziwą

ś1~Ćzy~h p~~~i:i~~"f,h~Ó~ t~:.~

Naśladownictwo

w·skozane!

fila

I

prowadzących

nu'm'z'lobki

t.a zostanie pracownia badań psydla
chologicznych ' przez.naczona
ka.ndydatów na kierowców.
cieszą się kursy
Powodzenie.n
ZDZ dla osób, które chcą prowadzić pensjonaty lub w nich pra~o
rodzaju przeszkolenie
wać. Tego
przt?szło już 130 osób. We wrzedwa następne kursy,
śniu ruszą

w

„

.przedszkola

przygotowa.nil\l są jeszcze
a w
dalsze.
Za·: nteresowainych kursami organizo. mymi przez ZDZ kierujemy pod nr tel. 289-05 wewn. 40,
39 lub 25. Na temat szkoleńia w
informaci•i
odzieżowej
branży
udziela ośrodek przy ul. Piotrk<l'W(kas)
&kiej 24, tel. 238-26.

kilku zdaniach

DDK Łódź-Polesie (at. l Maja 87)
przyjmuje :zapisy do zespołów: baletu dziecięcego, teatrzyku lalkowego,
tańca
wokalno-Instrumentalnego,
estradowego, zeapotu gitar klasyczpracowni fotograficznej
nych, do
I modelarskiej oraz na kurs tańcll
Zapts11 I Informacje
towarzyskiego.
tel.
codziennie w godz. B.30-19 30,
381-62.
'if. DDK Łódź-Górna (ut. Siedlecka 1)
:zapts11 na kurs języka
przyjmuje
codziennie 1.0 godii.
ang! etsktego,
10-18.
'if. ŁDK przyjmuje zapisy na kurs
rysunku t grafiki oraz ta,,.ca towarzyskiego, podz!ennle w ood:z. 8.30-16,
al. Kościuszki S6. tel. 391-40.
ZDK t>TZY ZPB Im . J. Marchlewskiego (ut. Ogrodowa 18) przyjmuje chętnych do udziału w pracach: Reprezentacyjnego zespo!u PleAnt t Tańca ,,Pottex", Dziectęcego ze'łf

•

I

spotu Pieśni t Tańca „Pottuś" (chlOPcy w wteku 1-IZ lat). :zespolu wokalno-estradowego, teatrzyku dziecię
cego, zespo!u kabaretowego. Informacje ! zaptay codziennie w a<?kretdrlacte ZDK, w godz. 9-15, tel. 723-88.

PAMIĘTAJ!

GRuiucA MOŻE
· ?R7-EBIEGAć SKRYCIE
ZGt0$

SIĘ

NA BADANIA
MAlOOBRAZKOWE.
----------------
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OSIEMDZIESIĄTYCH

NAUKA LAT

BAKTERIE Z TALERZA

Jeśli UFO rzeczywiście istnieją, a przedstawiciele pozaziemskiej cywilizacji obserwują nas już od
dłuższego czasu, to jeden z pierwszych wniosków, jaki musiał się im nasunąć na podstawie t.ych
~ra
obserwacji, brzmi zapewne, iż Ziemia jest planetą głodu. Setki milionów ludzi - głównie
jach Trzeciego Swiata - nigdy nie może najeść się do syta lub nawet żyje na granicy sm1erci
głodowej. Brzmi to paradoksalnie w zestawieniu z najnowszymi osiągnięciami naszej cywilizacji, ale
tak właśnie mówią światowe statystyki z ostatnich lat. Warto też zdać sobie sprawę, że problemem
jest tu nie tylko niesprawiedliwy podział żywnosci między najbogatszymi i najbicdniej~zymi. kr~j~
mi, lecz również - produkcja żywności, jej konserwowanie i przerabianie. W tej tez dz1edzm1e

W1OO rocznicę urodzin A. Grina
o aZJl setnej rocznicy urodzin Aleksandra Grina . w a. c1wie:· Gryniewskiego) prasa radziecka poświęciła ostatmo w1~le
miejsca postaci tego niezwykłego pisarza, przez wiele lat mesłusznie zapomnianego, który obecnie dzięki licznym . nakładom
jego utworów przeżywa niejako renesans swej dawneJ popul:irności. Przypomnijmy, że pisarz był synem polskiego powstanca
z 1863 roku.

vy

nauka

I

światowa

ma jeszcze wiele do zrobienia.
spożywcze.
nieb to chemia żywności i środki
Fakty te mówią wyrażnie, jak wielkie nadzi~je
łąc zy się z badaniami naukowY.mi w tym zakresie:
- A jak przedstawiają się konkretnie plany 1
perspektywy badawcze na jedynym w kraju poli•
technicznym Wydziale Chemii Spożywczej PŁ, ktDry, notabene, obchodzi w tych dniach jubileusz
30-lecia istnienia?
Doc. Włodarczyk: - Na pewno prowadzić bę
dziemy dalej prace nad taką optymalizacją procesów technologicznych w przemyśle spożywczym,
która pozwoli zmniejszyć zużycie energii i wody,
a także - zmniejszyć ilość ścieków. Duże znacze·n ie będą też miały prace związane z podniesieniem efektywności produkcji alkoholu etylowego.
Rzecz jasna nie myślę wcale o produkcji dla celów spożywczych. Chodzi bowiem o coraz powszechniejsze stosowanie alkoholu jako dodatku lub
substytutu tradycyjnych paliw płynnych.
Doc. Moszczyński: - Rozwijać będziemy rówDonież badania nad zastosowaniem enzymów.
tyćhczas stosowano je wykorzystując mikroorgan_izmy, o~cnie istnieje tendencja do otrzymywama
preparaty
enzymóVI( w czystej postaci. Więc enzymatyczne, też głównie jako dodatki do pasz.
Zajmujemy się ro.in. enzymami celulolitycznymi, czyli takimi które rozkładają celulozę na cukry proste. Te zaś w przeciwieństwie do samej
celulozy przyswajane są przez większość żyw~ch
organizmów. Można na nich hodować chociazby
wspomniane drożdże, produkować z nich alkohol,
itd. A przecież celulozy mamy dużo: odpady drewniane, słoma, odpady bawełniane ..•
Inna grupa enzymów, którymi będziemy się ~a
lej zajmować, to tzw. enzymy lityczne, rozkłada~ą
ce błony komórkowe np. drożdży paszowych. i:>z1ę
przyswaJalna
ki ich działaniu pasza jest lepiej
przez zwierzęta hodowlane oraz podniesione zostają jej wartości odżywcze. Chodzi zatem o lepsze
wykorzystanie posiadanych zasobów paszowych w
naszym rolnictwie.

- Na jakim etapie znajduje się ona obecnie i Ja·
kie stawia sobie cele? - py tam dziekana Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej, doc.
dr Piotra Moszczyńskiego i prodziekana tego wydoc. dr Zdzisława Włodarczyka.
działu nabiera w
- Chemia i technologia żywności
świecie coraz większego znaczenia. Wiąże się to. ~
deficytem białka, gdyż deficyt białka i żywnosc1
znaczy tutaj to samo. Jak temu zapobiegać? Jest
wiele dróg . Jedna z nich - mówi doc. Włodarc.zyk
- to powiększanie areału uprawy zbóż przy Jedna wyhodowanie
kładzeniu nacisku
noczesnym
takich odmian zbóż, które bogate są w białko. Ale
procent białka,
zboże zawiera tylko kilkanaście
podczas gdy np. niektóre jednokomórkowce - c;iko
ło 50 procent, a w przypadku pewnych szczepow
bakterii zawartość białka w biomasie sięga nawet
8() procent. Już tylko to porównanie nasuwa oczywisty wniosek, że inną ważną drogą jest tu poszukiwanie tzw. białka mikrobiologicznego.
Istnieje szereg niezaprzeczalnych walorów produkcji takiego białka. Przede wszystkim - szybkość Mówi o tym czas podwajania biomas:'.\'., k~ó
ry jest różny dla poszczególnych grup orgamzmow
żywych. Np. dla bydła wynosi on kilka tyg·Jrlni
czy miesięcy, natomiast dla drożdży - 3 do ~ ~o
dzin, a dla bakterii - kilkadziesiąt minut. Rózmce
są więc olbrzymie.
Białko mikroorganizmów (głównie właśnie droż
oddży i bakterii) jest pod względem wartości
żywczych zbliżone do białka zwierzęcego, a doda~
kowym atutem jego produkcji jest ta~że i to. ze
te jednokomórkowce mogą być karmione su_rowcami niespożywczymi. Mówiąc popularnie, Jedzą

pełnY,m nie kończącyc~ się
powodzeń życiem Grina, a .Jego

Pod nr tel. 706-34 powiedzą
my chcemy tylko
odwiedzema llomu
Filmu i Plastyki mieszczącego
się przy 111. Łagie~nick_ie~ 118-~.
Placówka ta zdązyła Juz sobie
zdobyć opinię prawdziwie specjalistycznej, proponującej wiele zarówno amatorom filmu i
fotografii jak i nieprofesjonalNiezwykle istotnym zagadnieniem jest poza tym
przechowywanie żywności. W czasie transportu i
nym plastykom.
największe
dla dzieci,
przechowywania ponosimy bowiem
Klub filmowy
studium
straty . Dążymy więc do opracowania optymalnych
DKF dla dorosłych,
1farunków przechowywania mięsa, owoców, wahistorii filmu (w październiku
zaczyna wykłady' o współczes·
rzyw itd. Pewną propozycją jest tu przechowyw~
nym dorobku kinematografii),
- głów.11e
nie w atmosferze gazów obojętnych
pracownienieźle wyposażone
azotu i dwutlenku węgla, bez udziału tlenu. Ciąg·
amatorski klub
fotograficzne,
le jednak najbardziej rozpowszechnionymi metodafilmowy (dysponuje kamerami
mi są: zamrażanie oraz suszenie. Połączeniem nie8 i Ili mm) to tylko niektórr
jako obu metod jest liofilizącja - usuwanie w:>dy
propozycje jakie ~łada zainte.z. produktów żywnoś~iowych w niskich . temperatu·
resowanym. ia placówka. Prawiększą
mają o wiele
rach. Liofilizowane
czekają na
cownie plastyczne
trwałość. Jest to jednak jeSl!:cze zbyt droga me~o
dzieci od lat 8 chcące poznae
da, by można myśleć o jej szerokim stosowamu .
tajniki malarstwa, Zapraszaj:•
teź dorosłych na tak populat'ny
Można także wspomnieć o naszych badaniach w
w roku ub., kurs tkactwa ardziedzinie wzbogacania produktów żywnościowych
tystycznego. Na t.agloiwnickiiP.j
o te składniki, które tracimy w procesach technologicznych; analizy środków spożywczych, co by- I· 118-c działa też, powoi.iny przl'z
t.DK, Klub Plastyka-A'l•atora
ło do niedawna niedoceniane, a co nabiera w onie1>roiezrzeszający twórców
statnich latach dużego znaczenia. Wydaje mi się
sjonalnych. Ci, którzy się wyjednak, że kierunek naprawdę p:;zyszłościowy, to
biorą do Domu Filmu i Piasty·
in;i:ynieria genetyczna.
kl niech też koniecznie zajrz:i
- Tak, ale w naszych warunkach to chyba dodo biblioteki, bo zbiol'y ma im·
syć odległa jeszcze przyszłość.
ponujące. Zatem wypada tylkll
- Dziękuję za rozmowę i z okazji jubileuszu wydokonać wyboru i skorzystać z
działu życzę dalszych 30 lat owocnej pracy.
(rs)
zaproszenia,
Rozmawiał:- PAWEŁ TOMASZEWSKI

one niemal wszystko: od serwatki, odpadów przeziemniaczanego czy spirytusowego, poprzez
ścieki komunalne aż do węglowodorów, czyli np.
odpadów przemysłu p~trochemicznego i karboch~-;
micznego. Jednym z mch jest metanol, znany. dz1s
bardziej jako paliwo. I właśnie na metanolu. 1 alkoholach hoduje się na naszym wydziale Jednokomórkowce, z którymi prowadzimy badania.
Reasumując: nauka sięga ostatnio po opracowania optymalnych warunków mikroorganicznej produkcji białka jako jeden z głównych sposobów zapobiegania jego deficytowi.
- Ale nie znaczy to chyba, że będziemy Jeść w
przyszłości drożdże lub ba~ter~e wprost z ta~erza,
jak wyobrażali to sobie mektorzy autorzy literatury science-fiction?
- Oczywiście, że nie. Białko mikroorga!li~zne, to
Yf
przede wszystkim dodatek do pasz, chociaz...
niektórych krajach już teraz bezpośrednio z pewnych rodzajów drożdż! robi si~ przy~ra~ł'· dod~~
ki smakowe, sosy Miałem tez okazJę Jesć „mozdżek" z drożdży. Był całkiem dobry .•.
Mówiąc jednak o białku mikroorganicznym, trzeba także wspomnieć i o jego ujemnej stronie. Istnieje bowiem realna obawa, iż może. być ono r~
kotwórcze I to chyba osłabia optymizm, gdy się
na ten temat mówi.
Doc. MOSZCZYRSKI: - Niemniej 'f1! wielu ~ra
jach głównie w Japonii przemysł m1kroorgamczny (to zupełnie nowe · pojęcie!) rozwija się bard~o
dynamicznie. Polska stoi dopiero na progu orgamzacji tego przemysłu, produkującego też enzymy?
aminokwasy, witaminy. Badania naukowe w t~~
dziedzinie zmierzające do opracowania technologu
przemysłowych ujęte zostały w programie rządo
wym PR-4. Na Politechnice t.ódzkiej opracowano
1eden z
sześć wielkich programów badawczych.
mysłu

amieszka w nim niebawem 96 lokatorów . Mogłoby więcej . ale zapomniano,
że w hotelu potrzebne jest jakieś pomieszczenie dla personelu, recepcja,
I tych drobiazgów
portiernia„. Drobiazg.
beztrosce projektantów I budownidzięki
czych w czekającym na otwarcie Oomn-hotelu Aktora przy ul. Narutowi.:za aż trudno się doliczyć. Windy są mniejsze niż
nich
przewidywano (po prostu tunele do
wyszły trochę krzywe i przy Ich wyrównywanill, szyb windowy nieco się zmniejszył).
Przewody wentylacyjne miały być w ścianach - są na wierzchu (w wyniku tej innowacji lodówki będą stały w pokojach, a
nie w kuchenkach, a meble trzeba finezyjnie przycinać, by w ogóle się zmieśriły).
Założono rurki do przewodów radiowo-telewizyjnych. ale nie włożono Cłoń odpowiednich kabli i słusznie zresztą. gfł vż na dachu wcale nie ma żadnej anteny . Większość
rur doprowadzająryrh i odprowafłzająrych
na
złąrzono
wodę z urząfłzeń sanitarnych
słowo honoru, co i tak jest istotnym gwarantem skuteczności w porównaniu z tym,
co zrobiono z jakimś tam (fachowcy doskona
le wiedzą o co C'hodzi) znajdującym się co
drugie piętro złą~zem rury głównej nie zagun;9wą
konieczną do tego
bezpieczonej
Już teraz przy pracach
uszczelką . Efekt?
porządkowycp kilka pokoi zostało dokład
nie zalanych. Do czwartego piętra (b•Jdynek

jest rozbieżność mię
niesub:
optymizmem 1
przepojoną
telną,
nisze
wiarą w człowieka prozą Gawrił Petrosjan z Agencji Prasowej „Nowosti". - Przez długie
lata tułał się po Rosji, był kancelistą i robotnikiem. marynarzem i
rybakiem, poszukiwaczem złota n~
Uralu, umierał z pragnienia w
stepie. noce spędzał w najgorszych
spelunkach wśród złodziei i 'llorderców„. Drugi, zupełnie inny już
etap życia, a był to schyłek caratu - nielegalna działalność rewolucyjna, za którą Grin trafia do
twierdzy sewastopolskiej. I tu, w
więzieniu, zaczyna pisać swe pierwsze opowiadania o niezwykłycb
przygodach w pięknych egzotycznych krajach, o ludziach odważ ·
nych i szczęśliwych . W kilka lat
później, już w rewolu~ yjnym PioZadziwiająca

dzy

szczegółowo;
zachęcić do

k.

ma 7) znajduje si~ zsyp na śmieci, ale trudno będzie zeń korzystać, jako, że do jego
wylotu na razie nie ma żadnego dojazdu
dla samochodów MPO I nic nie wskazu~e
na to, by w najbliższym czasie taki dojazd
się znalazł.

Nic to jednak w porównaniu z ekwilibrymęscy
jaką będą musieli uprawiać
lokatorzy hotelu przy tak prozaffznej czynstyką

lu sięgają swą datą roku 1967. Widać jednak. że w tym wypadku ilość (lat budowy)
nie przeszła w jakość. Oczywiście nie chcemy pomniejsżać znaczenia tej inwestycji,
która prawie w 100 proc. rozwiąże choć łódzkich
dorażnie problemy mieszkaniowe
teatrów. Nie chcemy tym bardziej, jako że
pamiętamy wypowiedź jednego z odpowie•
dzialnych ludzi, by o budowniczych źle nie
pisać,

gdyż

się

obrażają

i

mogą

budować

PIEC MINUT PRZED OTWARCIEM
lusterka
jest golenie. Otóż,
jaką
ności
umieszczono nad muszlą klozetową w dość
znacznej odległości od umywalki. A stało
jakiś
że
się tak z tej prostej przyczyny.
przygłup nad tąże umywalką zainstalował
gniazdko od prądu uniemożliwiające powieszenie tam lustra Mała rzecz, a cieszy,
którzy oddzieleni
zwłaszcza krótkowidzów.
od zwierciadła wspomnianą już muszlą bę
dą skrobać się na pamięć i... na sucho. jako, że po drodze od kranu pędzel zdąży jut
obeschnąć.

Jak mówili ml administratorzy budynku
Wielkiego) naj•
budowy hote-

(są nimi pracownicy Teatru
różniejsze decyzje dotyczące

Szanując
jeszcze gorzej lub nawet wcale.
pracowników Komradzibinatu Budownictwa Komunalnego
my jedynie przy~złym mie~zkań:-om hotelu
przy ul. Narutowicza, aby 1apro~ili ich w
na spektakl teatralny
najpliższym czasie
skompilowany z ułamków tekstu nie wyrei rozgrywany we
żyserowany do końca
To ostatnie ma
fragmentach scenografii.
zresztą głębsze uza5arlnienie. jako że więk
teatrów
szość służb technicznych ródzkich
zajęta jest teraz, i będzie w najbliższyw
czasie. usuwaniem usterek w Domu-hotelll
Aktora.
więc godność- zawodową

jego
słynna
bgle" o dziewczynie imieniem Assol, któreJ
przepowiedziano, że pewnego du1a
pojawi się u brzegów morza wspaniały statek ze szkarłatnymi żagla
mi i przybędzie do niej dzielny
młody książę„ . Wszyscy wyśmiewa
uparcie
ją się z Assol, ale ona
wierzy w przepowiednię. I pewnego dnia statek rzeczywiście przytrogrodzie, powstaje
powieść „Szkarłatne

Na
ł

zdjęciu:

Scena se „Strasmego dworu".
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pływa.

nazywają
Grina
krainy „Grinmapie nie znajlandii".
dzie się takich miast, jak Liss, Zurbagan, Hel-Hio, w których toczy
się akcja licznych jego opowiad'lń
i powieści. Również imiona jego
bohaterów i bohaterek są niezwykłe: Bekeko, Ajan, Tobbogan, Filatr, Assol. Ale wiadomo, że za
Lissem czy też Zurbaganem kryją
się Sewastopol i Jałta. Co się tyczy Assol, jest to grinowska interpretacja hiszpańskiego zwrotu:
„ku słońcu"„.
W przedrewolucyjnej Rosji GrinJ
uważano za „dziwaka i drugorzęd
nego pisarza". Nakłady jego ks1ą
ż~k były więcej niż skromne. W
ZSRR nakłady te znacznie się
zwiększyły, jednakże większość krytyków podawała w wątpliwość
twórczośl!i
dydaktyczne
walory
Grina. Dyskusja na ten temat. tocząca się na przełomie lat 195960 ni<? tylko przyniosła Jednoznaczną odpowiedż na wątpli waści krywzbudziła
tyków, ale również
W Teatrze Tv „Wizyta" Ireneusza
ogromne zainteresowanie twórczością Grina. Swego rodzaju podsu- Iredyńskiego. W rolach itlówuycb:
Kra•
Piotr Fronczewski i Emilia
mowanie tej dyskusji zawarł w kowska. N/z: fragment spektaklu.
swej wypowiedzi wybitny pisari;
CAF - Biedrońskl

Aleksandra

twórcą

niezwykłej
Na żadnej

PIĄTKI"

„J AZZOWE

W KAWIARNI „DZIEKANKA"
W wielkich bólach rodziła się w
t.odz.i idea klubu jazwwego ~ 1aj·
pierw jako instytucji patrońującej
muzykom } organizującej 11J1_prezy
jazzowe, potem jako stałego mieJsca, gdzie miłośnicy muzyki synkopowej, mogliby przy pół czarnej posłuchać ulubionych sta:idardów i spojrzeć w twarze wschodzą
cym gwiazdom polskiego jazzu.
Jak wiadomo, od pewnego czast:
przy Stowarzyszeniu Muzyki Estradowej działa Łódzki Klub Jazzovyy, kontynuując dzieło swego poprzednika - Studenckiego StowaNatomiast
rzyszenia Jazzowego.
druga sprawa przez całe lata nie
znależć w
mogła
mieście zakończenia

800-tyi;ięcznym

z happy enderu
Podejmowano liczne próby w tym
kierunku, ale :tawsze były to tyl·
ko próby. Współpraca, jaką nawiązał ostatnio ŁKJ z WSS „Społem" roku.je nadzieje, że tym razem wreszcie będzie w Łodzi klub
jazzowy, a raczej - używając szer·
szego pojęcia - muzyczny.
Na jego siedzibę wybrano otwartą nie tak dawno temu kawiarnię
„Dziekanka" w pasażll ZMP. gdz1io
odbywać się będą „jazzowe piątki"
Na pierwszym z nich, 3 paździer
nika, wystąpi znany zespół jazzowy ,,Sun Ship", zaś koncerty następ
nych „piątków" ujęte zostaną w 2
jazz" i
pol~k.i
„Młody
cykle:
„Gwiazdy polskiego jazzu". W
„Dziekance" odbywać się będą również giełdy płyt (o terminach po·
informujemy później) oraz wystawy plastyczne i fotograficzne. zwią
zane z muzyką , Nie zabraknie też
muzyki dyskotekowej dla miłośni
ków tańca.
Z innych zamierzeń ŁKJ na nadpoza tym
chodzącą jesień warto
wymienić- koncerty prumocyjne zr.·
społu „Porter Band". związane ?
pierwszej jego płytv
wydaniem
długogrającej pt „Helikopter" Odbędą si'ę one już 27 września w
Centrum Kultury Włókniarzy przy
ul. Dąbrowskiego 216 Biletv można nabywać w siedzibie SME przy
ul. Moniuszki 1 a, II p„ w godz.
11-16.
Na koniec października ŁKJ pla-

kolejnej
zorganizowanie
edycji warszawskiego festiwalu „Jazz Jamboree". a na koniec listopada - konkursowy przegląd łódzkich zespołów rockowych.
W tym samym czasie będziemy też
mogli poznać i posłuchać zespołów
należących do nurtu „Muzyka Mło
dej Generacji", takich jak: „Kombi", ,,Exodusu, ,,Mflanam". „Krzaku.
„Kwadrat", „Kasa Chorych" i in.
n uje

łódzkiej

Prezentację

zamierzeń

Łódzkie

go Klubu Jazzowego na bieżący
rok kończymy informacją o przeglądzie weryfikacyjnym prezenterów dyskotek, który odbędzie się
w ostatnich dniach grudnia lub na
(litom)
początku stycznia.

DAWNE
DRUKI
ŁÓDZKIE
Zanim powstała w Łodzi opez prawdziwego
ra naprawdę
zdarzenia, działała tu .Opera
organizowana
estradzie"
na
Wydawnictwo ,Czytelprzez
nik", a popierana przez.. . redakcję „Dziennika Łódzkie.go".
Przypomina o tym afiS"Z in•
formujący, że w sali koncertowej przy ul Piotrkowi::kiei 96,
opera ta zaprezentuje 'ZO marca 1948 r .T0<:kę" Pucciniego.
Afisz tej treśr i wchodzi w
skład wystawy .• nawne druki
łódzkie 1945-1980" 1 cyklu ekspozycji, organłzowanvcb od kilko miesięcy w Miejskiej Rib!i.otece Publlcznd im Waryń
skiego, a prezentu jąC'vrh wvdawnictwa. które wyszły z łó
dzkich zakładów pe>ligraficznych.

Obecnie przypomniano m. In.
z serii „Dobra książka" kilka
zapomnianych już książek
(jb)
t.akic'h tip jak'. Jana Marcina
Szanrera „Rachunki dzierlęce"
i „Kowal c;pod Rarławic" Hanwydanych
ny Januszewskiej,
Instytut
przez czvtelnikowski
który
Kulturalno-Oświatowy,
„Pań
na
nazwę
zmieni~ później
a
.
K~iążki"
Instvtut
stwowy
następnie przeniesion'· został z
Łodzi do Warszawy gdz.ie od
roku 1955 ~tanowi wyodrębni~
ną iednootke organizacyjną Birowe, które zdobyły sobie widownię. Zapraszamy blioteki Narodowej.
Cykl wystaw tego typu konwięc na .Barona cygańskiego", „Straszny dwór".
„ Wolnego strzelca", „Aidę", „Don Carlosa". musical tynuowany będzie w dalszym
„Zorba", na balety „Giselle", „Gajane". „Dziadek ciągu przez Bibliotekę Im Wado orze<>hów". W niedzielę , 21 bm. o godz. 18 (ze ryńskiego. a ten przegląd druwzględu na długość spektaklu zmieniono trady- ków łódzkich zestawiony w unie
cyjną godzinę). obejrzymy kontrowersyjne I sze- kładzie chronologirznvm
roko dyskutowane przedstawienie „Tannhausera" stanowiac rewelacji naukowej,
Przypomnijmy. że w przedwakacyjnej rozmowie z całą pewnościa zaciekawi biAndrzejem bliofilów I wzbogaci naszą wiez dyrekto.rem Teatru Wielkiego
informowaliśmy o planowanych dzę o dziełach wydawanvcb w
Hundziakiem
zmianach inscenizacyjno-scenograficznych. Zatem drukarskich oficynach naszeiro
M. J.
zapraszamy na odnowionego „Tannhausera" i wy- miasta.
(RS) j::=:;:.;,j~'f:(;Z:~u=eilit~~7"!':
mienione wyżej sceniczne propozycje.

NA POCZATEK uff RABINA"

Bardzo wysoko oceniony występ na XIX Festiwalu Moniuszkowskim w Kudowie Zdroju, zakoń
czył sezon Teatru Wielkiego. Nasz zespół zaprezentował tam „Hrabi.nę" a orkiestra pod dyrekcją Tadeusza Kozłowskiego akompaniowała soliTeatr Wielki
stom krajowym i zagranicznym.
wznawia swoją działalność zapraszając me1omanów właśnie na „Hrabinę". W rolach głównych
Elżbieta Niziołowa, Maria Szczuckawystąpią:
Kudanowska, Krystyna Rorbach-Wałaszek, Tadeusz Kopacki, Kazimierz Kowalski, Stanisław
Dyryguje KaziMichoński i 1erzy Rynkiewicz.
mierz Wiencek. ·
W tym miesiącu na scenie łódzkiej Opery bę
dzie moina obej•rzeć wszystkie pozycje repertua-

radziecki Konstanty Paustowski:
„Swiat, w którym żyją bohaterowie Grina. może wydać się nierealny jedynie człowiekowi ubogiemu duchem. Żeby tak pisać, trzeba
bardzo kochać ludzi i wierzyć w
nich".
Obecnie w ZSRR tysiące klubów
młodzieżowych nosi nazwę „Szkarłatne żagle". Na podstawie książek
Grina kręci się filmy , powstają
adaptacje .s ceniczne l radiowe. Jeden z dalekomorskich statków radzieckich nazywa się „Aleksander
Grin".
Życie I czas w sposób przekonukonklud!lje
jący odpowiedziały APN - czy potrzebni nam .ą tacy szaleni nauczyciele, jak Grin.

From „Eye of the Needle" by Ken Follett
Copvrit'bl lcl 1978 bv Ken Follett
Publlshed bv arran.-ement wllb MBA Llterary Asency •od
G„rd PIPssl At'rncy Tbe Polłsb iran1latlon ot the
booll
will by publlsbed by Czytelnik,

Tłum.
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MAŁGORZATA

TARGOWSKA

Gdy.by
zawsze wykonywał rozkazy swoich pnełożonych,
dawno by już nie ż ył.
W Woolwich zauważył przejeri:dżającą obok dużą grupę irowerz.ystów, wśród których były też kOibiety, tłum robotni.ków
dz.i erunej zmiany wylewał się z. fab:ryki amunicji. Zdrowe z.mę
cz.enie tych ludz.i przypominało Faberowi o jego osobistych
powodach lekceważenia otrzymywanych rozkazów; był pewien,
że to Niemcy przegrywają tę wojnę.
W każdym rar.ie na pewno nie byli stroną wy.grywają.cą.
Rosjanie porozumieli się z Amerykanami, Af.ryka była st·racoJta. Włos i załamali się, alianci na pewno zaata!kują Francję
przed końcem 1944 r. Faber nie lubił r)'%Yikować życia bez
powodu.
Wreszicie dojechał do domu i odstawił rower. Kiedy obmywał
spoconą twarz, przyszło mu nagle do głowy, wbrew wszelkiej
logic e, że miał jednak ochotę udać się na to spotkanie. Chociaż wydawało mu sii:, że wykonanie tego zadani.a jest bezsensowny;m ryzykiem w przegranej z góry sprawie, niemniej
z.aprag.nął -vypełnić polecenie przełożonych. Ta niespodz.iewana ochota wynikała z faktu, że od dłuższego czasu odczuwał
okropną nudę. Ciągle ta: sama praca radiotelegrafisty, obsi!rwacje ptaków, wyprawy na rowerze, kolacje w pensjonacie,
gdzi,e mieszkał; od czterech lat nie brał udziału w jakiej.kolwie<k prawdziwej akcji. Żył w stanie względnego bezpieczeń
stwa, to denerwowało go troc~ę ponieważ ciągle wyobrażał sob i e niewidocz.ne zasadzki.
Najszczęśliwszy był wtedy, gdy
udało mu się zidentyfikować niebezpieczeństwo i podjąć odpow iednie kroki, aby je zwalczyc.
Postanowił pójść na to &potkanie. Ale w całkiem i·nny spos6b niż się po nim spodziewano.

W Londy.n ie na W.est Endzie pomimo wojny spacerowały

tłumy,

Fabe' zastainawiał się, czy BerHn też podobnie wy-

glądał. Kupił Biblię w

pewnej ltsięgaNI! na ulicy Piccadilly

i ukrył ją w wewnętrznej kieszeni swego płaszcza„

-
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KURSY
NIAUCZA IA
JĘZYK OW

OBCYCH

r6tnymi metodami
dla dorosłych I mlodziely
ORGANIZUJE
t przyjmuje zapisy
codziennie z wyjątkiem
poniedzlan<ów i sobót
w godz li - 18
Okręgowy Oddział KSP
„O SW IAT A"
w J,odzi,uł. Piotrkowska 8,
front, ·!I p., tel. 320-24.
.
2608-k
'TF.FII.FIFFII.F.FfILTIIA

WILLĘ

lub segment zdecydowanie - kupię. Oferty „26582" Prasa, P iotrk()W·
sk a 96.
~~~~~~~~

SPRZEDAM pawilon usłu
gowo-handlowy. Oferty „25984" Prasa, Plotrkowska
96.

DOMEK z ogródkiem
(3
mleszlkanla wolne) - 11przedam. SląSka OO,
25478 g
-----------NOWY dom piętrowy
w
Justynowie
- sprzedam
godz. S-11
Tel. 51-08-M,
25436 !!
DUŻY

ogród z budynkiem
- sprzedam. Łódź, ul. Barba ry 6 godz. 16-18.
25&13 g
DOMEK w Grotnikach sprzedam. Oferty
„25830"
P r as a , Piotrkowska 96.
SPRZEDAM dom z sadem,
przy o~rodku
rekreacyjnym . Wiadomość: Tattzań
ska 46/48 m. 67.
25580 g

_.ary
BRYLANT. ,„ .
ohraz,
starodruO<i - kupię . Oferty
25232" Pra.isa, Piotrkowska

96.

KUPIĘ

miejsca obok
s iebie, odstąpie jedno miej
s ce na cmentarzu katolickim - Doły .
Kuclewicz
Łódź, Rysownicza 311/45 m
1.01 (krańcówka autobusu
„A"),
26970 g
dw~

ELEGANCKIE, oryginalne,
mod·ne wzory drobnej ga ·
t a nterii (mos i ądz, drewno
skóra, ceramika, modelina,
tnne) - kuplę Oferty ,.26474" Prasa, Piotrkowska
98.

OVERLOCK
przemysłowy
- kuplę. Ofth·ty
„2564a"
Prasa, Piotrkowska 95.

MATEMATYKA,
fl'lyGta,
na „Syrenę"
odbiór natychmiast od5ł:i\· chemia, Tel. 343-&0, godz.
25620 g
pię, Łódź, Alek·sandrowSoka l&-20. Nowalk
!OO m. 32, tub C>ferty ucz„256&7" Praisa Piotrkowska MATEMATYKA
t)iom. studentom, 51-74-10
96.
mgr PluiskoWGki.
POSZUKUJĘ

garażu.

Prasa,

POSZUKUJĘ

garażu

266~

0-

g

Pi o-

ANGIELSKI. Jamer ,
tel
494--01 wieczorem,
naj·
chętniej Retldnla i okolice.
Tel. 51~19 wew. 276 godz MATEMATYKA - fizy·ka.
'f-15.
256'i3 g Mgr Niepokojczycki. 733-20.
24468 g
GARAŻU

poszukuję

dZiel'nlca Bałuty.
797-95, wieczorem.

Telefon NIEMIECKI,
%"":>565 g

tłumaczenia,

bułgarski

Sydn, 53-12-4.'l.

korepetycje.

25774 g
STOLIK włoold 1 fotota. „SYRENĘ 104" (19'12) sprze- POSZUKUJĘ garażu. Tel
petę &przed.am. 299-00.
dam. Tel. 51-97-łS.
ANGIELSKIEGO,
francusg
™60 g
51-12-63.
25652 g
26228
kiego - udziela początku
jącym, zaawansowanym ruSPRZEDAM tanio „sY'renę
'tynowana · na uczyci'.!lka. Ma
ŁAPKI karslkulowe (I/lam) 103'', żyCZUwa a, po 17.
- aptzedal!Jl. Tel. .6i.:n-7q,
t11s:teW!>\ia. Tel. 688-'78
26460 g
26068 g
25195 !!
.,FIATA 1~ p" (maj 19'19)
ANGIELSKI,
Małachowskie
RADMOR
na
gwa-rancji mały przebieg, garażowa
głośniki 40 W eksportowe ny, stan Idealny lub go 62, mgr Socha.
sprze- KUPIĘ-wydzler:!:awię
1i64ł g
AKAl cassettedeck sprze- dam. Tel. :187-:n godz. Pr-11 wynajmi: lokal 36-50 m. na
cichą pracownię . Konieczdam - tel. 633-a)
wew
25598 g
MATEMATYKA,
fizyka,
22-29.
ne światło i woda - w doDzielnica chemia 419-17, 423-08 Kote'k.
„SYRENĘ lOł" (1972)
d:> brym pun.kcle
24492
g
„25496"
remontu - •orzedam Cia- obojętna. Oferty
COCKER-spaniela - sprze- sna 19 m. 3. (Rondo Tito- Prasa, Plotrkowska 96,
NIEMIECKI - nauka, tłu·
dam, Sprinterów i-22, bl. wa) po 16 We1ke Jerzy.
93, od 16.
26282 I!
25654 g l'llŁODE małżeństwo poszu- maczenia 679-25 Lewandow·
kuje M-2 . Oferty
„25651" ski.
26000 g
SETERY Irlandzkie, 6-ty- „POLONEZA"
Prasa, Piotrkowska 96.
'11180)
PRZYJMĘ
chałupnictwo.
godnlowe - sprzedam. Ble- sprzedam. Tel. 727-41
Oferty „25622" Prasa, Pd.olikow, Nowotki 13.
25f;()(I g POK.OJ z kuchnia lub ka~9g
walerkę
kuplę. Tel. trkowska 96.
„FIATA 125 p
oferty
1.500" 53-57-97 wzg·lędnie
ZATRUDNIĘ
rencistę
na
AKUMULATOR 12 V
(1971) po remoncie - sprze- „25638" Prasa, Piotrkowska 1/2
etatu - akwizytor. osprzedam. Oferty
,,25&l4" dam.
Aleksandrowska 102 96.
ferty „2556'3" Prasa, PioPrasa, PtotrkOWSka 96.
m. 87,
2ijij39 g
no wynajęcia 2 pdkoje, trkoWSka 96
RADIOODTWARZACZ ste- „MOSKWICZA
kuchnia - wygody w śród·
'63"
ZAANGAŻUJĘ
solidnego
reo
(zachodnloniemieckl) sprzedam. Tl'.! 868-09
1)0 mleśctu - na 2 lata (płat·
akwizytora wprowadzone11:0
ne z góry). Swierczewskle- w
samoch<><lowv - sprzedam. 16.
2551~ g
teren
.
Oferty
„&3534"
Pra
Berl1ńsklego 8/12 m. 14.
go 19 m. 28 gOdlz 16-l8
sa, Piotrl\towska 98.
2500 g ,,ZAPOROŻCA"
(197&)
25600 g
sprzedam.
M.ostow;:.kl~:>
F~YZJER I uczennica po19 A/16 po 18
POSZUKUJĘ
lokalu
na trzebni. Narutowicza 47.
SADZONKI chryzantem dro
25006 g sklep, Tel, 32-00-611.
bnokwiatowych zestaw
25-608 g
:!l;j62 g
odmian
sprzedam.
Tel ~------------~
POTRZEBNA uczennica do
51-88-77.
25004 g „MZ TS - 250" - sprze· MAŁŻERSTWO z
dziec- kwiaciarni. Tel. 51-09--06, po
dam. Łódi, ul. U-rzednlcza
kiem. poszu!rnje samodziel- 18,
TOKARKĘ wo mm - sprze 8 m. 36 ·
25653 g
nego
mieszkan
ia.
Płatne za
2SG5S
g
dam. Złotno 1'12.
pół roku z góry. Tel. 327-41
ELEKTRYKA
samochodo25601
godz. 9-18.
wego zatrudnię. suwalSlul
„FIATA Ul& p - 1300" !5559 g
u.
?.6421g
SPRZEDAM okazyjnie lo- sprzedam. Retklń!5.ka 'Tl m
dówkę, telewizor, radio, fu1,
25550 lt PRZYJMĘ
panienki:
na
RENCISTKą
sprzedawtro damskie Tel. 52-08--06
mies>zkanle. 22 Lipca 1 m. cę oraz uczennicę do cu„RENAULT 10" do remon· 9 A.
255Sl g klerni przyjmę Tel 63ł-02.
Ł0D:2 - „Stynkę" okazyj. tu
- sprzedam.
Zgierz, ---~~~~--~~~
nie - sprzedam, Tel. 797-95, Gakzyńsklego 28 m. :w.
KUTNO
spółdzielcze POTRZEBNY
mewc
na
wieczorem.
25564 g
2S6'74 g
M-2 zamienię na po- męskie obuwie. Tel. ~12-92
dobne
w
Z1luń.sklej
Wolt.
godz.
1~18.
„FIATA 126 p" (197'7) oraz Kaczmarek, Kutno, Sawic
BŁAM c-zarne łapki kara·
kulowe - sprzedam Tel nową „Syrenę 105 L"
klej 6 m, 74
494- IO.
a5sss g sprzedam Tel 864-!13.
25662 g UCZENNICA do pracowni
I
.
~61!9g
- - - - - - - - - - - moctniarskiej
potrzebna.
JAM~IKI
długowłose
.,WARTBURGA"
d'Wulet- ~~~ ~,up~~a;;~ert~ ~;~~ Próchnika 3,
szc-zenii:ta rodowodowe
26'178 g
f,ódż,
sprzedam. Łó<iź, Wie! 42· nlego - sprzedam.
- - - ·- -- .
2S678 g Ksawerowl!lka 24, tel. 447-<>9. ska 96.
m 44
25538
g
--~----~--------~
MŁODE mał:!:eń6two p05ZU•
JAMNIKI szorstkowło"
kuje samoclz1elnego pokofoksterlerv
sprzedam. „ZAPOROŻCA"
t.anlo ju. Tel. 400-18 po 16.
Tel. $6-79-95
sprzedam. Tel 52-9'1-66 po
25571 g
25661 g 17.
Z5S86 g
POSZUKUJĘ
samodzielneJANINA KU!lik zgubiła in·
AKUMULATOR
sprzepokoju, lub M-2 (płatne dek.s Studium Wieczorowedam. 53-29-84 do 17.
„SYRENĘ
105" - sprze- go
za rok) Oferty „25682" Pra- go Wydziału
Matematyki
dam. Zgierska 711 po 18.
sa, Piotrkowska 96.
UŁ nr 2581.
iaoo1 g
PŁASZCZ skó rzany damski
25584 g
\ . kurtkę spr~edam Tel
2
POKOJE,
kudmla
1111
m
.)
ZGUBIONO
gruby
notes
w
422-12.
2°"<>618 i;i PRZEJMĘ
notaTialnie bloki zam i enię na 2 mnle. „Magdzie"
Łódź ,
1Oddanie
wkład „Fiata 126 p".
Tel sze bloki.
Tel.
wynagrodzę 300 zł.
751-07.
po
Więc
10-mies lęel:nego wyżla
53-60-3'1 od l~
16.
kowskiego a m . 17.
25686
25e84 g
sprzedam. Kilińskiego 7fJ
25001 g,125911
m . 9.
25~ 1 g
ZAMIENIĘ
kawalerkę
I
„FIATA
w;
!500"
noweM-4
(dwwpokojowe)
1
WRZE&NIA
bloki,
okolice UniOKAZYJNIE sprzedam - go
sprzedam ,
Tel na M-5 blokt Tel. 259-87 wersytecka Wierzbowa
kurtke trzv czwarte, łapki 53-85-~.
2'>582
g
do '15.
zginął pies owczarek alzackarakułowe
czarne. 751-54
ki
czarny
25566
g
podpalany
w
26617 g
ODSTĄPIĘ
notarialnie
skórza.nych szelkach
Jest
wkład
na „Syren11
w trakcie leczenia. Za od·
105
Lux" - odbiór
prowadizente wysoka
natych ·
namiast. Tel, 621-8'1 godz. 8groda. Łódź, Buczka 36
15.
25683 g
m. 11, tel. &46-34.
270113 g
„ZASTAWĘ \!OO"
(Upiec
1979) - sprzedam lub za„FIATA 125"
nowego - mienię na „Fiata 126 p'' WPISY na zaoczne (k·onowegd. Parking stndo- respondencyjne) kursy kreodbiór
natychmiast
sprzedam. Tel 701-13, rano ny Sl~nkiewlcza róg Trau- śleń technicznych oraz koprzyjmuje, INSTALOWANIE anten lub wteczorem
20864 g gutta godz. 16-19. W dnłu sztorysowanie
tnformac:li kolor, UKF Wolniak. 409 .os.
ogłoszenia.
25658 g szczegółowych
„FIATA 131 s
pisemnych udziela „o~wla
Mirafiorl"
- a667t g
ku• ta ", 31-139
Kraków, ul
(1979) dw4drzwlowv. telewi- ,,WILLYS JEEPA"
zor kolorowy przenośny ra- plę.
Gandhiego 7 m. 15. Spasowsklego 8 (przedłuża· NAPRAWA lodówek, 7ł5-8a
dziecki
~n:I:.
nie Ul. Siemiradzkiego).
Wysockt,
sprzedam. Tel Tel. 51-48-28 po 16.
687-22.
26004 g
25655 g
2410 k

dzały.

Socjaldzm nie musi sii: wstydzić
'Pfoblemów, trudności, i kł<>'POtów,
ale
na pewno daje nam instrumenty, które zapobiegać mogą skuży cok.olw~eilc.
Dzdś też nie moż.na n.ie
wspom- tecznie ich niedostrzeganiu, nieroznieć o jednym zagadnieniu, które wiązywaniu, un.ikaruil\l i zarrna12:ywawydaje się być równie don iosłe. niu. Bo soc.ializm jest sztuką poOto przecież byliśmy za.czarowailli myślne-go
rozwiązywania
probleteorią. a w
praktyce rozwin i ętą mów i ta.k'm może on tylko bvć .

I

I

!Dzff
t»-lładio~
PONIEDZIAŁEK.
(Łl.
8

WRZESNIA

tenci~n

12.05 Wlad.
12.08 „N0we
aud. K. Tamulewicz (Ł). 12.2; Glełda płyt. NI.OO
Lekcja języka rosyjskiego. 13.15 Muzyka. 1'3.2-0 „Bukiecik, to kwlatow
zbiór" - słuch, dla kl, Il. 13.50 Tu
Studio Stereo. 14.45 W ryt:ni<: krakowlal<a. 15.(}{) Wiad. 15.05 „w Jeziorahach" - c<lc. pow, radiowej. 15.40
„l''erdydurka" - 4 fragm. pow, 16.00
Wiad.
16.05
„Przect
pie rwszym
dzwom.klem" - aud . dla nauczycieli. 16.25 Olimpiada j ęzyka rosyjskiego, 16.40 Aktualności dnia (Łl. 16.55
z cyki.u: „5 ininut o spor cie ''
a.id, z. Wojciechowskiego (L). 1'7.00
Łódzkie
kapele podwórkowe
( ŁJ.
!U.15 Reportaż ' Tadeusza S~ewerv (Ł).
l 'i,35 Dyskoteka rozrywki (Ł). 18.00
•. Młodzi adepci" - aud. z. Dziwisz
(Łl.
18.15 Radioreklama (Ł).
18.23
Kalejdoskop nauki. 19.00 Ekonomia
na co dzień. 19.15 Lekc.1 a języka robyjskiego. 19.30 Jam session - aud.
łt. Waschki, 20.15 Studio Stereo · zaprasza, 22.15 osobowość w badaniach
naukowych, 22.35 Pomyślno~ć za rzetelncść:. 2'2 .55 M. Korecka gra preludia c. Debussy•ego. 22.55 Wiad,
CJe w budownictwie" -

PROGRAM 1
9.00 Lalo z radiem, 11.40 Tu :-adio
kierowców. ll!.05 z kraju i ze świa
ta, Itl.45 Hc.lniczv kwadrans. 1~.vo 1\.0~
munikat energetyczny, 13.01 J>czeboje świata. 13.20 hrununikaty. 13.25 Gra
Jan ptaszyn-Wroblewski. 13.40 Kac1K
melomana. 14.00 Studio „Gama' , 15 OO
Wiad. 15.05 Koresponaencfa z zagranicy. 15.10 Studio „Gama", l6.00 "lU
Jedynka. 1'7.30 Hadiokurler. 18.~0 Tu
Jedynka. 18.2-0 Komunikaty, 18.25 Nie
tylko dla kierowców. ia.33 l<oncert
życzeń.
19,00 Dzien::iik wieczorny,
19.15 Panorama polskiej piosenki.
19.40 Bułgarskie instrumenty ludowe.
20.00 Wiad. l in!ormfac.1e dla kierowców. 20.05 Sladamt naszych interwencji. 20.~0 Popularne nagrania wybitnych wokalistów. 20.35 Goście naszych estrad, 21.o.a Wiad, 2.1.05 Kronika sportowa, 21.13 Przeboje trzech
poKoleń, 22.00 z kraju 1 ze świata.
22.20 Tu radio k i·erowców, 22 .23 Magazyn kulturalnv. 2.J.OO Wita was
POtlska.

Wiad, 8.35 Dialol!i 1 zbliżenia.
9.30 Mv 80, 9.40 Tu Radio Moskwa.
10.00 Poeta i jego świat. - A. Kaspr01Wicz, 111.30 z
nagrań
Errola
"'
Cornera. 10.40 Sprawy rodzinne. 11.00
Wakacie melomana, 11.ao Wiad. 11.35
Poradv praktyczne dla kobiet, Ia.45
Muzyka spod strzechy, 12.05 Tańce
; kompozytorów polskich. 12.25 Wa: kacje melomana, 112.53 Spiewają D.
Hinn i Z, Wodecki. 13.00 Dobre, ale
mało. 13.10 n. Wagner fragmenty
, I
aktu opery „Lohengrin".
13.SO
Wiad. I3.3o Ze wsi i o wsi. 13.~l Cl.1ór
PRiTv pod dyr,
J. Kurczewskiego. 14.10 Wiece 1. lepiej, nowocześniej.
I 14.25 Muzyka Schuberta: IX Symfonia C-dur. 15.20 Popoludnie dziewcząt i chłopców, 16.00 Spiewa Dame' nico Modungo, Hl.IO Szkice o muzyce polskiej
XIX wieku. 16.40 „Po1 jedynek"
fragm.
pow.
17.00
Z dziejów jazzu polskiego. 17.20 Notatnik
kulturalny.
l~.30
Poetycki
koncert życzeń. 18.00 Co piszą o muzy ce? 18.25 Plebiscyt Studia „Gama",
18.30 Echa dnia. JB.40 Radiowe SPOtkania. 19.00 Utworv Stanisława Moniuszki. 19.4U D z wlękowv Plakat Re
klamowy.
19.55 Przezorny zawsze
ubezpieczony, 20.00 Saldo, panle d;Y. rektorze! 2.0..20' Koncert . ut.w.1rl)w. K ·
Serockiego.
2<l.59
Ml()dzynarn<lOwe
· ty,goonie muzyczne w Lucernie. 2!l.03
W\ad, i lnformac1e sportowe, 22.20
D. c. koncertu z Lucerny, 23.0o „'l'ajemnlce prozY" Bol(dana Wo.l dowskle11:0. 23.30 Wlad. 23.35 Co słychac w
świecie. 23.40 Jaźz na dobranoe.

I
I
11

ł

PROGRAM III
8.00 Eksp resem przez świat,
8.05
' Za kierownica. 8.40 Kle ··masz p>yt
wytworni Opus. 9.0o ,Kontakt" 7 odc. p ow. 9.10 Mała p0ranna muzyka. Q.45 Dyskotelta pod gruszą. 10.30
Zkspresem przez świat. 10.35 Dyskoteka P<>d gruszą. H.OO z „Trójka"
w świat. tl.30 Pierwsze nagrania zoota
Simsa, 12.00 Ekspresem pr?.ez świat.
1'2.05 W tonacji „Trójki". 13.00 Powtórka z rozrywki, 13.50 „Ruchome
' sw1ęto" - 15 odc. pow, 14.00 W toi nacji
„Trójki".
15.00
Ekspresem
' przez świat. 15.05 Lato w filharmot nil. IS.OO Wakacje ze swlnl(iem.
16.40 „Młoda, a już zabytk-0wa"
aud. J. Zadrowskiej. lrl .oo Ekspresem przez świat. 17.05 Muzyc~na poczt ta UKF. 17.40 Odkurzone przeboje.
1·8.10 Polityka dla wszsytklch,
18.30
Czas relaksu. 19.00 .,Faraon" - 13
· Odc. pow. 19.30 Ekspresem przez
świat. 19.30 G, Charpcntler „Luiza". 19.50 „Kontakt'• - 8 odc. pow.
:lll.oo 60 minut na godzinę. 21.00 Zapomniane
koncerty
fortep ianowe.
22.00 Faktv dnia. 2.2.08 Gwla2da siedmiu wieczorów - Biser Klrow, 22.15
Trzv kwadranse 1azzu. 23.00 Wiersze
o porach roku. 23.05 W tonacji
„Tró.1ki". 24.00 Miedzv dniem a snem.

.
I

TEI.EWIZJA
PROGRAM l
13.30 TTR, RTSS - język polski,
sem. 1. M.OU T'l'R. RTSS - matematyka, sem. l, 15.25 NURT - µ<>dagogika. 15.55 Obiektyw. 16.15 Dziennik (kolor). 16.30 Zwierzyniec (kolor).
16.55 Dzień dobry, w kręgu rodziny
(kolor).
I 7.20
Poradnia
zdrowego
człowieka.
17.4$ „Polskie drogi" odc, 2 pt, „Obywatele GO" - dramat wojimnv TP (kolor). JB.50 Dob=anoc (kolor). 19.00 Radzimy rolnikom
(kolor>. 19.10 Echa stadionów (k..,k·r).
19.30 Dziennik telewizyjny (kolor).
20.10 Teatr Telewizji - K. Filipowicz - „Pyłek w oku". reż.. J, Wójcik. Obsada: G. Heromiń•ki. B. Baer,
R. Dembińsld, R, Kłosowski, P. Krukowski, M. Malek, J, Peszek. P. Potocki, P. Probosz. B. socbnackl i inni
(Ł), 21.25 Publicystyka mledzynarodowa. 21.55 Melodie. 22.30 Dzle ::inlk <kolor), 22.45 VII Festiwal Polskich Filmów Fabularnych - Gdańsk 80.
PROGRAM II
1-0.0CI
2.

„Polskie

11 ,00

d ro2l''

DZIEŃ

-

ooc.

.BUŁGARSKI

W TP -

„Z bulp;arskle1 est rady" program rozrywkowy. tl.35 „Marten1czki 1 inne oby~?.aje". 12.00 Dziennik. 10.45 Kartki ze współczesnośct
Bull!arla 80 - rtlm dok.
17.05
Martenlczk\ 1 1n::ie obycza1e.
17.25
Z bułiiarskle1 estrady
program
rozrywkowy. 17.40 Na szlaku 1300-lecla - reportaż filmowy. 18.25 Po polsku i oo bułga r~ku. tB.50 Ba rwv d~le
clństwa. 19.00 Dobranoc. 19.10 Wiadomości (ł.), 19.30 Dziennik telewizyjny,
20.10 Dzień bul2arskt w TP - c. d.
20.15 Na szlaku 1:mo-1ecia - reparta .!:
filmowy, ·20.55 Z bułgarskiej estrady
- urogram rozrvwkowv. 21.30 24 JZOdzlny. 2.1.40 „Doktor Ga" - film
animowany. 21.50 FUm fab. prod.

Moore
M. - Wiersze wybrane.
PIW 1980, str. 1138, ZI 25;
W sal! zwletciadcł. Antologia Poezji szwedzkie1. 1928-1978,
WPoz.
1980, str. 400 - zł BO;
N1emlera J. Piosenki ludowe. LSW
1980. str, 158, zł 22;
Stvczeń J. Rozkosz l!otycka. Oss
1980, str. 177, zl 30,
Działalność młodzieżv wiejskiej. Z ·
badań
nad młodzieżą wielska.
T.
I/li. Zeszyt XX cz. l, LSW 1980, zł
80•
Dziemldok B. - Teoria 1>rzeżyć
wartości estetycznvch w Polskiej estetyce
dwudziestolecia mlędzywo1ennel(o, PWN 1980 . str. 351, zł 50;
l>ROGRAM IV
Jazuklewlcz-Oselkowska L. - Fiodor Dosto1ewskl w twórczości Sta8.00 Temat w trzech wersjach
nisława Brzozowskle20 i Stefana że
„Rudy rydz''. 8.10 Technikum RoLnl- rł)Illskiego. PWN 1980, str. 418.
zł
cze. B.25 Muzyka. 8.35 Zawody przy- 100;
szłości. 8.50 Graj, kapelo. 9.00 „BuZaremba P. - Wspomnienia preklectk, to 1twlatów zbiór" - słuch. zydenta Szczecina, 1945-1250, WPoz.
dla kl. II. 9.25 W. A. Mozart
l98Q, str. 865, zl 150;
Kwartet smyczkowv d-moll nr 15. 10.00
Piluś H. Człowiek i osohowość
„Katarynka pana Prusa" słuch.
w neotomizmie oolskim. Oss 1980,
dla kl. V. 10.22 Estrada przyjaźni. str. 247 . zł 48;
Il.OO „Jeden ,dzień w średniow1eczKierownik w soc1allstvcznvm zaI nym mieście" - aud. dla kl. l Ile. kładzie oracv. Poradnik dla
kadr
11.30 Fragmenty z oper tlaendla, klerowntczvch, KIW 198Q, str. 446, Lł
.
I Gucks l Scarlattie!!o. l2.00 \\' h el. R~ ·

I

I

75

aż do gramie ah.wrdu. że w socjalizmie nie ma ko.nfli<któw i że w
Przyszłooć wiedzie droga bez wy.
hoi. Pral\Vlda ja.-t inna I niejednokrobnie ży.cie i historia ją potwier-

8.~o

WKŁAD

ferty ,,2Sm"'l' '
tl'kowska 96.

ludzie

mow1ą

PROGRAM Il

-48-

gabinet stylowy - SERWIS
antykorozyjny
Tel. 6'i3-35
godz. Valvolinel
Zabezpieczanle
7-15, Tel. 567-358 godz. Hi- profili zamkniętych, pod·
'R 1N;IZON1QWY 21.
25616 g 'wozi, monta~ nadkoli, Beskid2lk.a 81 (,za CP;N na Brze
W ŁODZI,
FOLIĘ na namioty - ku- zlńskiej) Klłmk~~
pię.
Tel. n1~1s.
ul. Tuwima 34, tel. 279-55
256()3 g
„FIATA 126 p" - odbiór
ORGANIZUJE KURSY
natychmiast - sprzedam.
ŻURNALE
zagraniczne
JĘZYKÓW OBCYCH:
Oferty „26110" Prasa, Piorosyjskiego, niemieckiego (mogą być stare) ciągle ku- trkowska 96.
puję. Telefon ~L-95 wieczoI angielskiego
rem.
251}15 g ZAllllENIĘ notarialnie ,,Fia
dla początkufacvch
I zaawansowanych.
ta 126 p" (odbiór IV kwarPUDELKI beżowe 6-tygo- tał) na ,,Fiata 12ó p" lub
Zapisy przyjmuje sekre- dnlowe sprzedam,
Widzew,
„zastawę
1100".
Oferty
tariat klubu, począwszy od Dobra 11-10.
Prasa „24544" Piotrkowska
dnia 1 września 1980 roku
~6g
98.
w godz. 8 - 15,
25U-k

.

,

co

(Dokończenie ze str. 4)
flitktów, do ich nara!Struniia, do powst!llWania sytuacji. trudny.eh, trzeba się ustawiać wprost, twall'Zą w
twarz. Trzeba szutkać ich przyczyn,
starać się obowiązikowo
je zrozumieć, mówić
publicznie . szczerze.
bez obatw. oto nakaz dfa tych
wszys.tkich z nas. od których zale-

odpowiedział Faber.

-47-

~MEBLE
kwplę.

Słuchając,

Był t~

jeden ze s1P<>kojnych, mglistych dni z przelotnymi opadami
i Fa.ber wziął ze sobą parasol.
Czas spotkania wyznaczono między dziewiątl\ a dziesiątą
raino, albo między piątą i szóstą po południu. Ustalono, że jeden z agentów będi.ie tam przychodził codziennie, dopóki nie
pojawi się drugi, Gdyby prze1: pięć kolejnych dni nie udało
się nawiązać kontaktu, jeden z nich miał przychodzić na w.yznaez<>ne miejsce przez następne dwa tygodnie.
Po upływie
tego czasu można było zrezygnować ze spotkania.
Faber przybył na Leicester Squa;e dziesięć po dziewiątej.
Jego partner już tam czekał przed sklepem tytoniowym. W
ri:ku trzymał Biblię w czał'nej oprawie i udawał.
że szuka
schronienia przed deszczem: Faber zauważył go kątem oka
i przeszedł obok z nisko .!.puszczoną głową. Mężx:zyzna stojący
obok sklepu był młody, miał jasne wąsy I wyglądał na dobrze
odżywionego człowieka. Miał na sobie czarny, dwurzędowy
płaszcz od deszczu, czytał Daily Express i żuł gumę. Była to
całkiem nowa twarz.
Faber minął sklep po raz drugi chodnikiem po przeciwnej
stronie ulicy i wtedy zauważył człowieka, którego mogli przysłać Anglicy. Niski, krępy mężczyzna, ubrany w trencz i 1capelusz filcowy, który tak lubiła nosić tąjna pbllcja,
stał w
pl'zedsionku sąsl.ednieęo budynku biurowego i przez szklane
drzwi. obserwował s:i:p1ega po ~r!lgiej ~tronie ul~cy. .
.
.
Istmały tylko dwie możhwosc1. Jeśli agent me w1edz1ał, ze
go śledzą. Faber powinien go odciągnąć z miejsca spotka~i<;l
i zgubić gdzieś Anglika. Być może jednak, agent
został JUZ
uji:ty, a mężczyzna przed sklepem tytoniowym był kimś podstawionym, a wtedy ani on, ani śledzący go „cień" nie powinni
zobaczyć twarzy Fabera.
Faber przygotoV..ał' się na najgorsze, a potem zaczął obmyślać
sposób rozegrania sprawy.
Na placu stała budka telefoniczna. Faber wszedł do środka
i zapamiętał numer aparatu telefonicznego. Potem odszukał. 'Y
Biblii trzynasty rozdział w Pierwszej Księdze
Królewskie],
wyrwał stronę i napisał na marginesie: „Idź do budki telefonicznej na placu".
.
Wycofał się bocznymi ulicami za National ,Gallery, zauwazył
małego chłopca w wieku lat dziesięciu czy jedenastu,
który
siedział na schodach przed domem i rzucał kamienie do kałuży
- Czy znasz sklep tytoniowy na Leicester Square?
- Tak - odpowiedział chłopiec.
- Czy lubisz gumę do żucia?
- Lubię.
.Faber podał mu stronę wydartą z Biblii. - Przed W<'jkicm
do sklepu tytoniowego stoi pewien mężczyzna. Jeśli mu to cd-:
dasz, dostaniesz od niego gumi:.
- Dobrze - zgodził się chłopiec wstając. Czy ten facet
jest Jankesem?

l

10

ANTYKOROZYJNE ' "UC< PRZYJMĘ w;„ó lnika
1u..,
oleczanla samochodów (JZwa udziałowca do warsztatu
rancja). Obr
Stali.ngradu samochodowego. Ofe t ty 108. Tel. 211-73. Zaniew- „25590"
Prasa
Piotrkowski.
25695 g
ska OO.
BLACHARSTWO samochodowe, remonty
kapitalne
„Fiat", 1,VW" Ła skowice
44 (koniec ul. Chocianowickie.J), Sledziński.
CYKLINOWANIE, la1k lerowanle parkietów.
Telefon
53-~-66.
Broniecki.
UKŁADANIE
parkietu,
bez.pyłowe,

klinowanie
kierowanie.
JaO<son.

Tel.

cyla•
51-77-10
24654 g

AUTOALARMY radio772-05,
Dzienlszewski
25300 &
-----------TELEWIZORY naprawiam
830-92. Sedna rek.
25739 g
montaż.

NA.JSZCZĘSLJWSZE
żeństwa dysk·retnle

mał

kojarzy „Femina" I 66-400 Gorzów Wlkp. sk:r)"1ka 10.

·o wl l\'. a t:za. ny,
podpa la ny ,
k r zywa
orawa orzednla łaPa. Do 26
sierpnia trzymano go
w
magazynie WSS .,S połem",
Ogrodowa 74. Potem Siad
. Odprowa dzen; e
MGR farmacji Władyslaw zaginął .
Kozłowski
zgubił
prawo wynagrodzę . Wo:lska Polwykonvwania zawodu
nr sk iego ·164 (zielen iak) godz.
~ 6l44 g
MF 968/72 wydane
orzez 9-19,
PRN - ŁódŻ.
25617 g ZAKŁAD Wyprawy I Bar·
wienla Skór Owczych 1n:t.
OKRĘGOWY
Zarząd
Do- Piotrowski, Rzgów. Długa
chodów Państwa i Kontro- 29, tel. 16'1
Informuje, że
li Finansowej
w
Łodz i
przyjmowanie wydawanie
unieważnia
skradzbną le- skór odbywa •lę w poplegltymację
specjalną
nr dziatkl,
wtorki,
środy,
2(16 wydaną na nazwisk•; godz. 9-15.
26719 g
Jer-zy Brząkała.
253a8 g
WYTŁUMIANIE
drzwi,
ozdabianie o t az zabezpieZGUBIONO prawo wyk:i- cza nie, 52-42-57. po 15, Błanywanla zawodu nr
3352 szczyk.
258l8 g
na nazwisko Janina Malkowska - Wltczak
USŁUGI
matrymonialne
prowadzi psychol og . Dys·
SZCZĘSLIWE
małżeństwa
krecja zapewniona, ,,Junonajszybciej
kojarzy Pry- na", Przemyśl . sk r ytka 148.
watne Biuro Matrymonial ne
„Venus" .
Koszalln, INSTALATORSTWO elekCzarnieckiego 7.
Oferty tryczne.
Pawlak.
Tel.
przesyłamy błyskawicznie
476-113 po 18.
2&833 g
S l~!a. A lł Llu.

DZIENNIK POPULARNY nr 193 (9661) 7

@
rA1 Udano inougurocj? ~~~!~~!.~~},!!.
1
ekstraklasy wznowllv rozgrywki I 11rzystąpiły do
o wyłonienie dwóch najlepszych zespołów, zwyJl'rup, którzv na neutralnym ringu zmierzą
eliminacyjnych
cięzców dwóch
sie w bezpośredniej rywalizacji o tytuł mistrza Polski. z dwóch łódzkich
irospodarza wystąpiła Uwardia.
zespołów. walczacvch w I Jłdze. w roli
Pokonała ona na własnym :in111u zespól Zagłębia Lubin 12:8.
Dru:tyny

pięściarskiej

rywali~acji

walk
Oto wyniki poszczególnych
od muszej do cieżklej (na pierwszym
miejscu łodzianie): Piełesiak wygrał
na punkty z Kocu'Jednogłośnie
no·
rem. Borkowski wygrał przez
kaut w U r. z Ładą, Pilecki wygrał
z Paduchowlczem. Leski zre-ntsował
z Tylmanem, Golański wyg:ał przez
J.
przewage w III r. z Drozdem,
Kaczmarek przegrał przez kontuzję
z własnej w!nv z Krzakiem, Koło
wacki " przegrał przez nok.aut w I r.
z Sucheckim, Cichosz przegrał (poddanie przez sekundanta w I r.) z
Niemkiewiczem, Kubis zremisował z
Po·konal
Jańczak
Kowalczykiem,
przez przewage w III r, Foltę,
O

zwycięstwie

Nlezaslużona porażl\a

zespołu

łódz.kiego

W tmponuJąc)·m stylu piłkarze Widzewa pokonali 'Y kolejnym meSpowodowała to porażka KołowacBramki dla gospodarzy
kiell'o w kategorii lekkośrednlel przez czu ligowym zespól mieleckiej Stali 3:1 (3:0).
nokaut. Liczymy jednak, że z ty- strzelili: Rozborski 2 (5 I 38 min.) oraz Boniek (31 min. ll:fY), dla gości
m l kłopotami dadza sobie rade szko-- Szarmach (5' min. spotkania). WIDZEW: Młynarczyk - Plicb, Boniek
(od 5ł mln. Romke). Zmuda. Możejko - Tlokiński. Jeżewski. Rozborsk~,
(a.sz.)
lenlowcv Gwardii.
K. surlit - Plf;ta. Smolarek. STAL: Kukla. - Polak. Łukasl~. BedryJ,
Buda
Mrowiec _ Hnatio, Ciołek, Duchnowski (od ł6 mln. oratowski).
GRUPA lI
(od 82 min. Frankowski) - Szarmach, Tyburski,
Legła
Stoczniowiec WYNIKI:
miał najzagorzalszemu polu Zbigniew Boniek. Przy dośrod
Gdybym
w-wa 12:8, czarni _ Górnik wesoleZagłębie przeciwn).kowl futbolu pokazać pięk- kowywaniu t;liłkl kontuzjowana
ła 16:5, Gwardia Łódź no te1 dyscypliny sportu, nlezapam· wa noga, znów ja sobie nadwerężył.
1~: 8,
założono
gry,
plac
opuścił
Szybko
wybrałbym
pewno
na
emoc.le.
olane
TABELA
pierwszą polowe spotkania pomiędzy mu natychmiast opatrunek i DO in·
łódzkim Widzewem 1 mielecką Stala. tensywnej terapii powinien równie ż
52-28
4
1. Czarni
zaprezentowali wówczas należeć do silnych punktów ~esp ołu
Łodzianie
45-35
4
2. Stoczniowiec
United.
nieszablonowe akcje, dobre przygo- w meczu z Manchesterem
42-38
4
3. Legia Warszawa
1 Grali również Rozborski i Możejko
towanle kondycyjne, techniczne
40-40
4
4. Zagłębie
U
dole1mwościach.
niedawnych
oo
wielki
prostu
po
b;rł
To
taktyczne.
37-43
4
5, Gwardia
futbol, a przecie:!: z drugie1 strony pierwszei;to nie było absolutnie wi24-56
4
·a. Górnik
Stal dać konsekwencji urazu w łódzkich
trzeba przyznać. że mielecka
grał
natomiast Może .jko
również w tym okresie gry spisywa- derbach,
la s!e dobrze. Można powiedzieć, że przez 90 minut. Spisywał s ię nieco
ze wszystkich drutyn grających na słabiej zwłaszcza w drugie1 1>o!owle
w
ale krótka przerwa
łódzkim stadionie do tej pory, za- spdkanla,
prezentowała sie naJlep!ej. Nie mo· grze musiała mleć na to wpływ.
Wróćmv Jednak do boiskowvcb wygla jednak nic powiedzieć w pojeStempka przegrał z Syjudem. Bog- dynku z aktualnymi wicemistrzami darzeń, Pierwsza połe>wa jak
już
Zeromińskim,
z
przegrał
dański
łódzkich
wspomniałem była popisem
Polski.
Reszpondek wygrał na skutek konwstawili
Mielczanie
A przedmeczowe prognozy nie by~ zawodników.
Bednarza w III r., M. Przy. ły najlepsze. Zanosiło sie na to, że specjalnie do składa DuchnowskieJl'O,
tuzji
w III nie będzie móitł wystąpić Józef Mły- którego zadaniem miało być ścisłe
wygrał przez nokaut
byłskl
starciu z Kubiakiem. Wnęk prze- narczyk. Nabawił sie kontuzji palca kryc ie Bońka.
Tymczasem kapitan
grał z Piwowarskim, Swiderski prze·
podczas jednego z treńingów. jego łódzkie1 fedenastkl zagrał tym razem
grał z Tomczakiem, Krysiak wygrał
występ stał wiec pod znakiem za- na stoperze 1 umielętn!e włączał sle
przez przewagę w III r . z Turow• pytania, Wystąpił Jednak w• bramce co pewien czas do akcl! sw·>ich koleskim, Sobczak pokonał Terefenko, i spisywał sie znakomicie.
Kilka gów. Wybiło to troche z pantałyku
dyskwalifl· przepięknych parad (zwłaszcza
przegrał przez
Jagiełło
DO gości, którzv ju:!: w 5 minucie strakację w II r . z Pigoniem, Kolasiń·
cili Jl'ola PO celnym trafieniu R <n·
strzałach Ciołka l Hnatiil a Po me·
sk i przegrał na skutek kontuzji ~ czu jeg0 obolała ręka znalazła slę borskiego. Mnożą sle akcje pod ied·
op·
w specjalnie skonstruowanym opa- na 1 druga bramka. Przewagę
wł a s nej winy z Sówką.
Jak DOlnformował nas jeden z tre· trunku gipsowym, Na mecz z Man- tyczną posiada jednak Widzew. choć
nie goście 0 mało w 13 1 19 mln. spotnerów Widzewa mgr Jerzy Radom• chesterem p 0 tef dolegliwości
ski, łodzianie nie zasłużyli w tym pow!nno być śladu. Skoro jesteśmy kania po strzałach Ciołka. PO zapojerlynku na przegraną By ło kil· przv kłopotach zdrowotnych piłkarzy graniu z Szarmachem nie zmusili do
już
spotkania kap!tulac.11 Młynarczyka. Ale
Dotyczy Widzewa to w 54 mln.
ka błędnych werdyktów .
to zwłaszcza walki w kategorii c!ęż musiał opuścić plac gry kaplt:in zes- od 15 mlnutv spotkanin Widzew su·
kie.j. Kolasiński przez 2 rundy zdP•
na punkty
prowadził
cydowanie
głową, spoPrzeciwnik zaatakował

I

w
pewno kontuzja jakiej dor.na!
rundzie. Do tego momentu ryjuż
wal prowadzi! na punkty, ale
pod koniec tego starcia Kaczmarek
mu się do skóry.
zaczął dobierać
Prawdopodobnie DO silnych ciosach
na dolne partie jego rywal nie
miwytrzymałby ostatnich trzech
nut walki. Ale co by było gc!yby.
Zostawmy te rozważenia na ubo·
czu. Liczymy na lepsza postawę Je·
II

Widzewa

pierwszoligowiec,
łódzki
Drugi
kategorll
w
siebie stanęli pięściarze Widzewa. rozgrywali swe
po wakacyjnej
spotkanie
pierwsze
Folta z Zabardzo słusz· przerwie na wyjeździe z zespołem
szkoleniowcy Carbo Gliwice. Mecz ten zakończył
12:8.
gospodarzy
drużyny się zwycięstwem
składu
do
włączając
walk
dlatego. Oto wynik! poszczególnych
tylko
nie
.Jańczaka.
1 prze- (na pierwszym miejscu łodzianie):
pojedynek
wygra!
te
chyll! szanse zwycięstwa na korzyść
Gwardii, Po prostu bardzo umiejęt·
•,
walke.
nle potrafił rozwiązać tę
Przez pierwsza runde usypiał rywaPrzed ligowym po_jedynklem łódz·
la, ale tuż przed 1e.1 zakończeniem
razy kle1 Gwardii z Zagłębiem Lubin,
energicznie zaatakował kilka
po· odbyt się mecz pomiędzy r eprezenmocno trafił Folte i bardz-:>
pro· tacjaml bokserskimi Łodzi I Warważnie zaczai realizować plan
do odniesienia ko:'lcowego szawv w kategorii juniorów z cyklu
wadzący
raz rozgrywek 0 puchar GKKFiS. Ongiś
rundzie DO
zwycięstwa. W U
pierwszy posłał dwa razv Foltę na Łódź należała do przoduiaceg 0 okrędeski, ta sama sytuacja powtórzyła gu w tej rywalizac.ji, zdobywając
trofeum.
najwyższe
sie w Ul starciu I sędzia ringowy wiełokrotnle
Po prostu musiał p!ęścia ~za z Lu· W tegorocznych rozgrywkach też
blina o!lesłać do narożnika. Dwa bez· spisuje sle dobrze, wałcząc w gru·
u
łodzianina,
kontuzję
pie elimlnacyjnei z Lublinem i· war· wodował
pośrednie prawe slerpv zakończyły
winę
od- szawa. Łodzianie uzyskali jut dwa tymczasem sędziowie uznall
te walkę. A więc zwycięstwo
w
niesione niemal w ostatnle1 chwlll, zwycięstwa. Po pokonaniu J,ubilna , płe~ciarza Widzewa . Tak samo
bo· wvgrall z reprezentac.1a Wa rszawy ocenie naocznych obserwatorów te·
Po dramatycznym pojedynku,
wiem do Jego poziomu można mieć 13:9. Punktv dla łódzkiego zespoili <(o DO.l edynku nie przegrał swej wał·
Tylko dosłownie zdobyli: Madejczyk. Strą g. Pietrz'l.k, kl Boi;dański, Innego jednak zdania
wiele zastrzeżeń.
Bartczak, Oberle, Kozłowski i Bru-, b ~1 li sędziowie.
stało na przyzwoitym
kilka walk
1'"3 najwyższe noty w łódzkim ze·
poziomie. Odnosi się to do pojedyn- kiewir.z (remis),
soole zasłuży! tym razem kapitan
ków Pielesiaka, Borkowsklel(I). Pl·
drużyn y Sobczak, który wvgral zdełecklell'o oraz młode!l'o Gołańskle!?I)·
poka·
jeszc,:dowanle swój pojedynek.
Łódzki olimpijczyk Pielesiak
jak za najleps7ych
boks
z ując
cze nie w pełni formy . ale przecie?
to zrozumia łe PO występie w Mos·
S'-"YCh łat. Efektownie również za-1
swe walki M. Przybylski
kończyli
kwie. Bardzie1 agresywny. nie wy
czuwa jeszcze dystansu, Borkowski
I Krysiak. N'le doszło do zaoowia• da! popis swych dużych umiejętna·
danego poJedynku Przybylskiego z
medalista
ści, ale jego rywal nie należał do
Brązowy
Piwowarskim,
i
wyżej
naJlepszych zawodników w te1 kaME wystani! o kategorię
tegorii. Przegrał przed czasem, PO
pokonał Wnęka. Łodzianin do poz
Pilecki
jednym mocnym ciosie,
walkę na
łowy II rundy prowadził
W Tarnowie zakończył się turniej ounkty. leC'z mocny cios. który za.
kolei umiejętnie skracał dystans w
walce z doświadczonym Paduchowl- Piłki ręcznej meżczyzn z udziałem inkasowa! w tym momencie osłabił
czem. Wvgral zasłużenie choć nie· drużyn I-ligowych, Pierwsze miejsce go I odebrał mu inicjatywę w tef
zajeła Stal Mielec. która wyprzedzi- walce.
(sz.)
zbyt wvsoko.
W meczu z Zagłebiem LuJ:>ln na· ła Anilanę Łódź, Korone Kielce oraz
Carbo - W idzew 12:11.
WYNIKI:
lól:lzkiej gospodarzy Uhie Tarnów.
11tą piły dwa deblutv w
Stal mai Rzeszów -.. Wisłoka Dębica !1:11.
W ostatnim dniu turnieju
' ·'V wadze lekkoPólśred ·
drużynie.
Unii Gwardia Warszawa - GKS Jast~zę
Krzysztof Golałulkl, Mielec uległa niespodziewanie
niej wystąpił
ble - przelożonv na 2.10.
który w popisowy niemal soosób roz- Tarnów 19:20 (7:10), Na.jwlęce1 b•aTABELA
z doświadczo mek uzyskali: dla Unii Grzesik 5.
walke
swą
wlazał
który
1. GKS Jastrzeble
44--16
3
nym Krzakiem. Umiejętnie trzymał a dla Stali - Orłowski 7,
na.! lepszego strzelca
2. Gward ia Warszawa
42-18
3
w zdobył tytuł
rywala na dystans l potrafił
bramki).
(23
turnieju
Wisłoka
3.
311-42
4
skontromomenciee
odpowiednim
W dru!l'im meczu Anilana pokona4. Carbo
37-43
4
wać, Efekt. Wvl?ranie walki przed
Najwięcej
5. Stal Rzeszow
33--47
4
To był niezwykle udany ła Korone 29:27 (24:20.
czasem.
6. Widzew Łódż
26-54
llgowv debiut. Golański ma pewne bramek zdobyli: dla Korony Andrze.i
niedostatki w obronie nad który· Tluczyński - 8 1 Baszczyk 6, a dla
10.
po
Kosina
1
Dziuba
Anllanv
ml musi popracować, ale jest ma·
turnie.1u
na duże1 klasy oleścia Na .1łepszym zawodnikiem
terlalem
rza. Wvdaje sie. że trener Stani- wybrano Zbi!l'niewa Tłuczyńskiego
/Korona).
sław Pisarek powinien w umiejętny
soosób sterować le<to dalszvml występami w ekstraklasie.
Golański zawiódł na niedawno zaSpartakiadzie Gwardyj·
kończonej
skie1 w Ust! n. Łabą, dobrze spiW niedziele rozegrana została trzesle w ligowym meczu. Natosał
.
kolejka spotkań ekst:·a klasy
miast Kaczmarek, wicemistrz świa cia
W kolejnym me_czu li _lig{ :!:uzlo·
ta juniorów, zwycięzca Imprezy w rugby. Przyniosła ona zmlane Ude·
stołeczna , we.j łódzka Gwardia zremisowała na
dotychczas
Prowadząca
ra.
CSRS w kategoril półśredniej, za·
Motoru
Skra przeitrała z lokalnym rywalem wlas~vm torze z zespołem
wiódł oczekiwania swych sympaty·
wars?awa 1 musiała ustaplć Lublin 53:53. Punktv dla łodzian w
ków. W pierwszym występie w ek- AZS
(W
14
SzkobeJ
zdobyll:
meczu
tym
der·
w
rywalom.
miejsce
olerwsze
na
straklasie wpływ na to miała
bach Poznania Polonia wygrała wy-, 6 biegach). Jatczak 11, KwlatkowGor·
5,
Blaszczvk
6.
Tronlna
9,
Ski
spotkaPozostałe
Posnanią.
z
soko
tat ł. Lis i Lallcki po 2. Na jwlecej
nla nie przyniosły nlesDOdzlanek.
WYNIKI: Polonia _ posnanla 31:0. punktów dla Motoru zdobył Berej
Skra - AZS Warszawa 6:13. Budow- 15 • (w 5 biegach) oraz Kępa l Nu·
Lechia Gda1isk 9:22. żvnskl PO H.
lani Łódź DUŻY LOTEK
Budowlani Lu- - - - - - - - - - - - - - - - - Orkan Sochaczew
blin 36:13,
1. AZS warszawa
3 9:3 64-18
I LOSOWANIE
3 7:5 74-41
2. Orkan
74-29
3 7:5
3. Skra
t, 9, ta, 21. 24, 28 dod. s
3 7:5 43--41
4. Budowlani Łódź
34-28
2 4:4
5. ·Polonia
Il LOSOWANIE
4:4 25-16
2
6. Lechia
z. l~. 22. 26. 37, 48
Nasza redakcja jest organizatorem
3:9 35-109 jedne1 z eliminac1i
3
7. Budowlani Lublin
motocyklowych
I 8. Posnania
3 3:9 16-82 mistrzostw Polski pod nazwa . ,Złote·
6401.
Końc6Wka banderoli go Kasku". W Warszawie odbvły sle
ostatnie wyścigi eliminacyJne w te.1
sportu w tym sezo·
dyscyplinie
W dniu ł września 1980 roku zmarł nagle w wieku lat 68
zakomunikować,
nam
Milo
nie.
for·
w
Polski
mistrzem
że
P.
S.
mule Junior 250 ccm został łodzia
nin J , Oskaldowicz z MKM Dąbro
STANISŁAW
wa. Został on również zwycięzca O·
sl;jltnieJl'o wyścigu i tym ~amvm przypedagog I dzlal=!;Cz społeczny, tołnlerz Armil Krajowej, uczestnik
sukces, Gratulujepieczętował swój
Powstania Warszawskiego.
my!
t>ogrzeb odbędzie sle dnia 11 września br, o irodz. 15.30 z kaplicy
cmentarza ewangelickiego przy ul. OgrodOWP.I ł3.
Naboże{>stwo zalohne zostanie odprawione dnia 10 września br,
o i:'Odz. 7.30 w kościele Najświętszego Zbawiciela, o czym zawiadamia
NAIBLIŻSZA RODZINA
zadecydowała walka
ciężkiej. Naprzeciwko
Jańczak z Gwardii l
głębia. Wyda1e sie. że
łódzcy
nie postąplii

Warszawa -

Łódź

13 9

Anilana
druga
'" Tarnowie

'

ŁKS

,

I

Komunikat „Totka"

Główne

trofeum
dla J. Oskaldowicza

HEN·RYK

t

DINTER

Budowlani.
mistrzem
....-„Polski

.

Z 11:leboklm :!:alem zawiadamia·
my, :te dnia 3 września 1980 ro·
ku zmarła śmiercla tragiclną
w Krvnlcv Górskiej nasza naj·
ukochańsza Matka

S.

ł

S. t

P.

STACHLEWSKA
rłnla
sle
odbedzle
S września br. o godz. 13,30 z ka11łicv cmentarza na Mani, o czym
za wladamia.lą:

P.

URSZULA
GROCHOWSKA

WŁADYSŁAWA

Poirrzeb

irłeboklm

talem uwiadamia·
my. :l:e w dniu ł września 1980 r .
zmarła na!l'le przeżywszv lat 46
Z

POJl'rzeb odbędzie sie 8 wrześ
nia o irodz. 13 z kaplicy CmenDona
Komunalnei:"o
tarza
lach o czym zawiadamia

CORKA I SYN z RODZINAMI

•

w

piłkarze
w ekstraklasie
piątej kolejce mistrzowskich spotkań
Przegrali tym razem wyjazdowy mecz
znów ponieśli porażkę.
Jedyną
beniaminkiem ekstraklasy O:l (0:0).
z lubelskim Motorem,
bramkę meczu strzelił w . 19 min. spotkania Macik. ŁKS wystąpił w tym
Bulz~ckl,
Filipiak
meczu w następującym składzie: Kwaśniewicz (od 65 mln. Ostałczyk), Dziuba, Klimas
Drozdowski Galant - Sobol
- Nowak (od 79 min. Płachta), Kra wiec, Terlecki.

Znów bohaterem tego meczu był
bramkarz Kwaśniewicz. Obronił we
wywspaniałym stylu rzut karny
konywany przez Walczaka (pozyska·
nego z warszawskiej Gwardii) w 88
mln. spotkania, To tut druga .,je·
denastka" obroniona przez tego za·
jesien.nef
wodnika w rozgrywkach
ekstraklasy!
rundy piłkarskiej

•

Ale sama dobra gra łódzkiego
dalszych punktów tej
bramkarza
Trzeba po
drużynie nie przyniesie.
prostu strzelać bramki a z celow·
nłkaml I formą łódzkich napastnl··
Wystarczy
ków nie jest najlepiej
powiedzieć że jak do tej pory ŁKS
z
strzelił jedną bramkę w meczu

Był to zacięty l wyrównany pojedynek, Walka była ostra. a w niektórych momentach 1toścle. którzy
przyeotowane
mieli bardzo dobrze
maszyny. chyba przesadzali ze zbyt
niebezpieczna jaZda. Doszło więc do
wielu ko.UzJl. stąd też słabsza postawa np. Gortata, którv doznał k'lntuz11 reki Po wywrotce w 7 ble~u .
Łodzianie mogli ten mecz p~~echy·
lić na własną korzyść, lecz w kilku
szanse.
biegach zaprzepaścili swe
„Pogubili" PO drodze kilka punktów, a 1 kierownictwo tódzkle1 ekipy pomyliło sie w obliczaniu startów poszczególnych zawodników. I
tak np. Błaszczvk nie mógł wystar·
tować w drugim bleeu młodzieżow
ców ponieważ miał wyczerpany 11·
mit biegów. Wvnlk remlsowv łodzia
dopiero w ostatnim
nie uzyskali
biegu. Doskonale wyszedł ze startu
Szkobel i nie oddawał prowadzenia
do końca, Na drugim miejscu jechał spokojnie mlodv Kępa, a tut
Nużydski.
za nim doświadczony
Stawke zawodników zamykał Kwiat·
kowski. W tvm momencie rezultat
remisowy tego b!e1rn dawał zwvcle·
stwo gościom, Na ostatnim wirażu
jednak po~łuszeństwa maodmówiła
szyna Nutyńs!dego, Kwiatkowski wvMotoru,
wlec: zawodnika
przedził
zdobył 1eden punkt. Gwardia wvgra·
la ten biel! 4:2 ł zakończvla sootka·
nie remisem 33:53. Następne mecze
rozegra fa łodzianie na wyjeździe a
Ich przeciwnikiem bedzie Ostrovia.

I

(SZ.)

w

li lidze

Pllkarze II ligi rozegrali trzecia
niekole.ike spotkań. W grupie I
oczekiwanych porażek doznały pro·
tabeli zespoły. Dotychwadzące w
czasowy lider GKS Katowice niespona
dziewanie stracił oba punkty
własnym boisku przegryw<\jac 0:1 ze
po
Stllonem Gorzów. Gorzowianie
tym zwycięstwie awansował! na druga nozvcje w tabeli, ustępując gor·
szym bilansem bramkowvm nowemu
liderowi - Stoczniowcowi Gdańsk.
Moto
WYNIKI: Stal Stocznia Jelcz 2:1, GKS Katowice - Stilon 0:1,
Piast 1:0, · GwarZagłębie Wlb. dia Koszalin - ROW O:O. Olimpia Pogoń SzczeKryształ 1:0. Lechia cin 2:0, Arkqnia - Stoczniowiec 2:3,
Górnik Wałbrzych
Wisła Płock 0:0.

TABELA 1. Stoczniowiec
2. Stilon
3. GKS Kat,

4. Piast

5. Zagłębie Walb.
6. Olimpia
Stał

m

a

drużyny mają wpływ kondziałań
tuzje. Jakich doznało w ubiegł y m
zawodnisezonie kilku czołowych
ków . Ale przecież np występując
bez Sobola, p0trafiłi muno to walczyć w czołówce polskich zesoółów.
Nie trzeba ponadto nikogo przekojest
że
udowadniać.
nywać ani
aktualnie gorzej nit źle , Szukamy
wielu przyczyn takiego stanu rzeczy. Wydaje się, że najbliższy pojedynek z chorzowskim Ruchem oraz
pucharowy mecz z Cracovia w najwiele nam
powinien
l)Jiźszą środę
Brak dalszych wyników,
t• v.taśnłć.
musi popchnaf dzt:llacz:v tego klubu
do Jakichś „asadnfC"7yeh zmian. Innej drogi wyjścia z tmp'lsu chyba
nie b~llzle Fakty I \lczby są w tym
momencie wymowne.
(asz.)

warstawską Legią l to z rzutu kar·
nego . Ta sytuacja chyba nie wyma·
ga żadnego komentarza .
w meczu z Motorem
Łodzianie
Lublin spisywali się dość dobrze
Potrafili do 79 min . spotkania utrzyDobrze
mać rezultat bezbramkowy.
które
spisywały sill' !lnie obronne,
do tej pory nie popełntłv rażącego
79
feralna
błędu . I właśnie przyS?.la
mln. spotkania. Rzut wolny s od·
ległoścl ok. 30 metrów wykonywał
Walczak. Posłał piłkę na pole kar·
ne, popisał się „dziurą" Bulzacki I
WYNIKI V KOLEJKI: Wisła
Mąclk nie z~przepaścił takiej szansy celnie umieszczając piłkę w łódz· Lech 3:1, Zagłebie - Odra 1:0. Ruch
klej bramce. Takim też rezultatęm - Arka 3:1. Motor - ŁKS I :O. Widzew - Stał 3:1. Le1tla - S!ask 4:0,
zakończyło się to spotkanie.
W pierwszej połowie meczu łodzia- Bałtyk - Górnik 1:0, Zawisza
nie popisali się kilkoma udanymi Szombierki 2:0,
Najkorzystniejszą zaprzeakcjami.
TABELA
paścił Terlecki. W 33 minucie spotsposób
kania ograł w pokazowy
1. Legia
9-2
8:2
trzech obrońców I minimalnie prze8-2
2. Widzew
8:2
strzelił z odległości 16 metrów.
3. Ruch
9-4
8:2
A więc bez punktów I bez bra·
4. Zawisza
6--2
6:2
mek jest w tej chwili drużyna ŁKS.
5. Szombierki
9~
6:4
Znajduje się w grupie drużyn, któ·
6. Bałtyk
3--1
6:2
chyba bronić się
rym przyjdzie
5-4
7. Motor
6:4
przed spadkiem. Smutne. to aczkol5:5
8. Wisła
7-7
wiek prawdziwe. Spodziewaliśmy się
9. Zagłębie
2-2
5:5
po występie w Lublinie przynaj·
5:5
3-4
IO. Górnik
A
remisowego.
rezultatu
mniej
4:6
Il, Stal
6-9
Co
porażka.
kolejna
tymczasem
3-7
4:6
12. Lech
3:5
prawda łodzianie z meczu na mecz
4-6
13. Arka
14, ŁKS
spisują się coraz lepiej, ale nie mo1:9
1-5
15. Odra
1-6
zwygą zapisać na swym koncie
1:9
l-10
0:8
,Pewnie że na taki styl
16. Slask
cięstwa.

ą_tocznla

GRUPA I
5:1
5:1
4:2
4:2
4:2
4:2
4:2
4:2
3:3
3:3
2:2
2:2
2:4
0:6
0:6
0:6

4-2
3--1
5-2
4-2
3-1
3--2
3-2
2-1
3--2
1-1

W niedziele zakończy! sle finałowy
8. ROW
9. "Lechia
turniej o mlstrzootwo Polski juniorów
w hokeju na trawie. Pierwsze 01iej·
10. Wisła
t f.OSOWANIE
2-2
sce wvwalczvł zespól Budowlanych
11. Górnik Walb.
0-0
Łódź. którv w finałowym spotka.niu
12. Gwardia K.
1-2-8-10-14-U
2-3
13. Pogoń
pokonał Pomorzanina Toruń ?:1 tt:l).
'l-4
14. Kryształ
Bramki dla zwycięzców zdobv!l: Kuś
n LOSOWANIE
3-8
15. Arkonla
I Szymański, a dla pokonanvch Sta·
2-3
churskl.
Jelcz
16. Moto
12-17-21-21-29-33
W meczu o trzecie mle.j sce Siemiazapowiatra3
i
ł.
5,
najciekawle1
do
Il
1truple
dodatkowa
W
liczba
I
Cieszyn
Piasta
nowiczanka ookona!a
da! s!e mecz prowadzących w tabell
4:2 12:1).
fień 23.
i
stołeczne! Gwardii
zespołów óto koll.cowa klasyfikac.la turnieju:
Tychy, Spotkanie w Warszawie
GKS
1, Budowlani Łódź, 2. Pomorzanln, 3.
LOSOWANIE
wygrali tychowianie 1:0 I objęli prowaSiemianowiczanka, 4. Piast Cieszyn.
dzenie w tabeli. GKS korzystniej·
5. Warta Poznań, 8. Semafor Wroclaw.
wyprzedza
szvm bllansem bramek

„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„...mil I
RODZINA

ANDRZEJ SZYMAlliSKI

1:0

ŁKS

rezultat
w meczu z Motorem

I lidze rugby

werennie panował na boisku, W 31
min . celnym t rafieniem DOp i sał się
ktOrv bardzo umiejętnie
Boniek,
plasowanym strzapiłke
przerzucił
łem nad wyblei:a łącym Kuklą. W 38
minucie spotkania znów celnym trafieniem po akc11 całego zespołu poBramek mogło
pisał sle Rozborskl.
być jeszcze więcej, lecz w decydujących momentach badż łódzkim zaskuwodnikom zabrakło odrobine
udanymi lnterbądź też
teczności.
wenc1am1 popisywał s!e 1<;ukla, Z
tych najbardziej udanych '1kC1! zanotujmy tę. która wydarzyła sie w
43 min. spotkania. Po ełówce smola1 ka piłka uderzyła , w poprzeczkę.
a nadbiegającv Tłokińskl minimalnie
przeS1 rzelił obok słupl<a ·
...po
Po zmianie stron. zwłaszcza
boiska przez Bońka,
opuszczeniu
ze swego
stracił
wyraźnie
mecz
blasku. W tym też okresie szarmach
zapisał na swym koncie kolejne ilgc we celne trafienie.
Po meczu można było spotkać się
że w drugiej Połowie
z opiniami.
spotkania wicemistrzowie Polski wykazali sle nonszała nc.ia w grze, T~ k
nlestetv nie było, Po prostu, zwła
szcza ood koniec meczu brakow~ło
Tydzień poprzed'la jącv bojuż sił.
bardzo
wiem mecz ze Stała bYI
treni'lgow.
mocnv w dawkowaniu
RozPOczeła s ie bowiem .• akc1a Manchester" 1 trener Machciński chce
właśnie
na jwy:!:sza forme uzvskać
z
podczas środowego pojedynku
17
Manchesterem United w dniu
września. A wlec chvba bez uzasadnlonvch I niepotrzebnych domysłów.
Widzewa gra Il w drugiej
Piłkarze
to
na
połowie spotkania tak jak
było Ich aktualnie stać.

un o a me·ma, a

Remisowy

w

•

o I

nc

~ ekstraklasy wŁodzi ~?e11lzek~~~1~1~~ ~~~?ez~:~ki:r~i~:

decydujące .j

STAL 3:1

WIDZE\V

I

piłkarski~j ·
nleBłękitnych Kielce. którzy w
dziele pokonali u siebie Concord ię
Piotrków także 1:0.
WYNIKI: Gwardia W-wa - GKS
Tychy 0:1. Stal Rzeszów - Star 0:0,
Cracovia 2:3, Poł.:inia ByBroń tom - Ursus 1:1. Górnik Knurów Stal St. Wola 1:0. Jagiellonia - Resovia 1:1, Błękltn' - Concordia 1:0,
Hutnik - Radomiak 1:0,
TABELA GRUPY Il
1. GKS Tychy
Błękitni
2.
3. Hutnik

4. Polonia

Bytom

5. Gwardia

6. Górnik Knurów
7.
8.
9.
10.
11.

Resovia
Ursus
Jagiellonia
Radomiak
Stal st. Wola

12'.

Broń

13.
14.
15.
16.

Cracovia
Stal Rzeszów
star
Concordia

LIGA

5:1
5:1
4:0
4:2
3:3
3:3
3:3
3:3
3:3
2:4
2:4
2:2
2:4
2:4
1:1
0:6

3--1
2-0
4-1

4-3
4-2

2-2
1-1

3-5
2-5
4-2
3-2
3-3
4-6
0-3
0- 0
2-S

ANGIELSKA

Birmingham - Liverpool
Coventry - Crystal Palace
Wolverhampton
Everton Ipswich - Aston Villa
Leicester - Sunderland
Manchester c. - Arsenal
Middlesbrough ..,. Nottingham
Southampton - Brighton
Stoke - Leeds
Tottenham - Manchester u.
West Bromw\ch - Norwich
Blackburn
Derby
Luton - Wrexham
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1:1
3:1
2:3
1:0

0:1
1:1
O:O
3:1
3:0
O:O
3:0
2:2
l.;l

