Wizyta Kurta
•
w
I zku

Waldhełma
•m
Zł

ł bm. na za·p roszenile rządJU ra- Polbtycznego K'C KPZR.
mi.n1isłeir
dll:ieckdego do Mosikwv przybył z si:>raw
zag.ra1niC'Z·nych
ZSRR,
Wizytą oficjalna s~reh.rz general- Andriej Gromyko i Inne oficjalne
ny ONZ, Kurt Waldheim. Na lot- osobistości.
nisku oowitali io: czlonek Bh1ir.a
Do wizvtv tej w stolicy raooieckiei przywiąz,uie się duża wagę.
Oczekuie się iż w toku 1ozmów
iakie orzeorowadzi Kurt _Waldheim
w Moskwie omów ione oędą dównc
aspektv aktualnei svtua.Ji·i m ~ ędzv
narodowei ze szczeitólnvm oołoże
n!em akcentu na probhmv ?'na iduiące się na oorządk'..J dz1e<llJ11Ym
ONZ Waldheim przed przybyciem
do Mo..skwv wvraził
nad:iieię że
jego wizvta w ZSRR przyczvn; sde
do zwiększeni.a efektyW!lości ONZ
zagrożeni.a
dla
Prezydilum Akademii Nauk ZSRR w zaoobieżeniu
J>l"ZYZlllało
do~
nagrodę
za oowszechnego ookoiu i w stworzeniu
bardrziei
stabilnego k1i matu
1981 r . - Złoty Medal im ·Ka1rola
miedz'9'narodo.weg o.
Marksa - Gustavowi Husakowi.
Odznaczenie to Akademia Nail\k
ZSRR orzyznaie za wvbitne zashil'i w d:zńedzinie nauk S'POłecznych
Złoty Medal im
Karola . Marksa
został przvznanY Gustavowi Husalrow.i za ca?ok'l'Ztałt iei:?o Prac z
dziedzinv
aktualnvch problemów
teolfii mairk~izmu-leninizmu.

Złoty

Medal
i . K. Marks
dla G. Husaka

I rocznica

MADRYT-80"
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syg noto ri uszJ KBWE
We wtorek oo okoro 3-tygod mowe.i przerwie . w zna,w ia w madrvckim ' Pała~u ' Wystaw i Kohgresów swe obrady sootka:ue m·z~d
stawicieli 35 oa ństw - sygnatariuszy Aktu Końcowego KBWE. , W
We wznoszonej w żarnowcu (woJ. gdayiskle)
elektrowni szczytowo- toku dotvchcza sowvch obrad. kt6·
pompoweJ, roboty trwają na kilko obiektach. W czerwcu planuje się re rozpoczęły sle 11 listooada ub
roku . UC'lestnicv zdołali
\
uzvskaĆ'
zsynchronizowanie pierwszej turbiny s siecią,
równocze~nJe nastąpll!
oewne zbliżenie stanmvisk 1v ~PTapowinno nap!'lnlenle kanału odpływowego wodą
z Jeziora żarnowiec, wac h obiętvch wszvsJ kim.i rozdzia·
łami Aktu Koń<'owego z Helsinek
a w !lpcu pierwsze próby ,pompowania wody do zbiornika górn~go.
ale nie nosu.nęli się "1aprz6d w
N/z: przygotowywanie elementów stojaka generatora turbiny nr 2.
zredaitowandu dokumentu koń20.weCAF - Uklejewskl - telefoto
go s.potka,ni a ,Mndryt-80".
Rozno~vnaiąca się obecnie trzecia runda rozmów bedLie decyduiaca dla sukcesu.
bcidź
f'askn
soot 0kainńa.
Jeśli nda się wkonaf
rozbież.ności dzielą c e kra ie ZachoRole
du ; Wschodu co do konceocii
kontvnuac.ii procesu KBWE sp<llt-
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kanie madryekJie może prze iść do
historfa Euroov ia,ko konstruktywne . oogłębiaiace 7.aufain.ie i wsoół
pracę
między
narod a mi naszego
kontYnentu. ·
Kxaie zachodnie, a zwłasizcza
kraie członkowskd e NATO. laonsuia~
wła.&ne koncePCie. nie wnAosłY . iak
dotad oozvtvwnego wkb.du w dzieło odprężenia Kraie obozu sodaUs.tyc:zmego wskazula że w obecnd trudnei svtuacj,i miedzvnarorlowei na uczestnikach sootka<llia
ciaża tv:m większe obowia7.ki orz'€ciwstawiania się ooga.rs3:miu i>i~
svtuacii i oodięcda kroków zmn.1 ejszaiącvch napięcie
.Jednym z takkh kroków - zd.anie!'1 delegatów
krai6w socialistvcznvc!l - było-by
zwołan~e europeiskiei lm.' lforenrj,i w
sprawie odprężenia militarneito i
rozbro.i enia.
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Kolo Rozewia natrafiono na

śmierci

.....- - - - - - - - - - -

ślady roponośno

d

J. Broz Tito
4 -Jllaja

I

\

u.

mlnęła

plerws'Za ro-czn!.ca
śmierci Josipa Broo TLto
Cala poniedziałkowa • prasa jugosłowiańska
byla poświęcona ws1>orttn!enlom
o
zmarłym prezydencie
W artykµłach
o walce I dzlałalnośc! Josipa Br02
Tito podkreślano te Jugosławia nie
odstąpi od wytyczone1 przez
nle.itri
_ polity<kl.
W siedzibie zgromadzenia
SFRJ
odbyło
się 4 bm
uroczyste pOSie·
dzenle, na kt.órym uczczono
Pii•
mlęć
Josipa Broo Tito . ' Przybyli
przedstawiciele najwy:!:szych władz
Jugosławll .

ak dowiaduje się dzienni·
karz PAP te źródeł nieoficjalnych,
lecz
wiarygodnych,
załoga
platformy
wletrniczej „Pctrobaliiku'', położo
nej w strefie polskich wód przybrzeżnych, mniej więcej na wyso·
kości Rozewia dotarła do tzw.
poziomu
ropon1>śnegu.
Zloze to
jest - mówiąc językiem geologów
- opróbowywane. Obecnie trudno
jeszcze ustalić ezy i ile ropy w
nim się . znajduje. Złoże jest wiercone dalej. źródła ofic,jalne d<>·tychczas nie potwierdziły tej Informacji.
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Projekt ustawy o zw~ zaw.

przel\az~ny przewodniczącem11
skieruia ten Projekt do k01111SultaOce1I1a or:zeblegu prac budowla- Kr6lewsldego w Warszaw!e. Obracii w swoich organizaciach a iei nych prowadzonvch w Zamku Kró- dy orowadził
orzewvdn\czacY orewvn•iki przedstawia na OOl<iiedzeniu lewskim była 4 bm. tematem DO·
zesoołu.
siedzenia Prea:vdium Obywatehkie- zydium - Józef Kępa.
(PAP)
go Komitet.u Odbudowy Zamku
Po za~naruu !;tę z tn!ormaciaJak informuje Kancelaria H.ady
mi na temat orac przedstawionvmi
Państwa - prof Sv1wester Zawadzprzez generalnego wykonawce
~i przewodnir.zaC'v ze.~D'>łu do oprainwestora obiekt u orelvdium U'Dnacowania
oroiektu
u.qtawv o
ło obecnv stan 'robót za n ie w
związkach
zawodowv<'h
PrzekaPełni zadowala iący. m . 'n
w stozał orzewodlli<'Za<'elb u Rady Pań
sunku
do tego. co zakładano w
stwa oroiekt ustawv orzviętv na
lutym
br
Opóżn<ien.ia w tegoroc::·
J>Osiedzeniu ie,oołu w dn·ach 25nych pracach siegaja <rlwło 1.5 mie26 kwietn::f br Poinfonnowal rówsiaca ood wzgkcl em wa rtośl'io- · vm
nocze~nie że orzedshwic·t>le -i:wiązwvkona.no zaledwie oo·loowe o.rac
ków: „ Solidarność"' hran7..owvrh \
Na 5 dni pr'Zed ostatec,.,ną
tyg-Od ni.ach pn:eta rgów,
tu•rą 1 po wielu
autonomieznvch QlwiadczvlL
ie wyborów prezydenckich we Francji dwaj głównl konkurenci do fotela
Obec nie zamek iuż ~bie
cz~go
prezydenckiego n.a na jblitsze 7 lat.
ustępujący
prezydent Giscard d'E· dowodem sa imorezv 3-maiowc
stalng 1 przywódca Partu
Socjali· Zaawa.nsowa1no orzvgotowan1a NVstycz,nej Francols MltterTand
do- stawv obrazu i ar.ei h\stoc:e „amku
szli w pon!edżialek do porozumtenl.a i iego odbudowę kt6rei otwa.rcie
w •prawie Ich udztału w telewizyj. orzewidziano
w oolowie c7.erw,'a
nej dy•kusj! przedwyborczej , Dn
debaty telewizyjnej ob.a·1 ka ndyda· Wówczas to zootan ie ~ez udootęp
ci przywlązu ją ogromne znaczenie nionvch do zwiedza,n.ia k 1lkadz1eo okresie chłodów - nareneł" zarysowuje się zmiana po.
stad, Jut od ]!>()!owy kwietnia trwa· siąt sal - zabvtkowych
oiwn ic
godv. Instytut l\'leteorolog\I I Gnspodarki Wodnej w okreły przetargi
między dwoma oboza.
oarteru l części pierwszego o:e!ira
lile od 5 do 9 hm, przewiduje •topnlowe nrlPplenie.
W
ml
w
~prawie warunków
na
la·
dniach 5--6 bm •podtiPwanp Je~t tarhmurze~lł' dute z rozkich powln.ien c>jlbyć się ten pojepogodzeniami ·I okrP>fłwyml flP ·•daml Tt'mperotury maksymalne
Przedstawiono informację o stadynek telewizyjny .
będą od IO -u st. a mlolmalne od mlnu• t do piu~ $ st. Wiatry
nie konta zamkoweiro. W br zgroprzPwatolP umlarknwanp, s kierunków zmlenda.ląryrh sle.
W
Rzecz;nllr
Mitterranda
oznajmU, te madzono
na nim 41 mln zł dniach 1- 9 hm sporl•łewan„ t••t r.arhmurzenll' na ogół umiarprzywódca ~oclallstyczny ostatecznle kwota t.a wysta1'CZY na wydatki te·
kowane z prielot.nymt opadami Temperatury maksymalne będą
zgodził sle na
pojedyne'k
telewtzvl
!!ororzne.
Wśród
więksZV<"h kwot
od 1s~20 st. a minimalne od 2-8 •tny z '1-l !Ca rdem d"F.'' 4 \ng pod wa
runkiem, te bedzle mógł wyznaczy{' zadeklarO'W'anvch w br trzeba wv diiennikarzy, którzy będa zadawał' mienir sume 150 tvs. zł przekazaną
pytania obu kandvdatom
DO wizvcle na za mku orzedstawi·
podcza~
te .I audyc1! tell"wi.Zyjne.1 Pojedynek cieli KonferencH l<:piskooatn Pvl.;k;
IMGW przewiduje w maju średnie temperatury miesięczne nłe·
prze<lwvborczy
Gtsca rd-Mltterrand oraz 0,5 k!! złota - d3.r or2ekaza·
co poniłel normy zaś opady nieco powyiPI normy . ~rednlp tembędziP tra·n<mltows.iny za
pośrednie ·
peratury mt•~ięnn• w ma.lu ohtlczune na podstawie wl•loJptttlcb
nv orzez sufragana ~rctr.,zaw s lti e
twem ..::le('
·
'
oh,erwarll '· lat 1900-1977 wyno•zą 13· -15 •t . a npadv 38-„ 56 mm.
ce.1 po<l ko·ntrolą n:ąd·ową Gtscard ito biskuoa Jerzego !Vlodzelew~kie·
W mafu mo!oa ~ie spod7.IPW•C nk 9 dnl r. t•rnperaturą maksy.
d'F.•talng przys.tal
na te warunk\ go. w imieniu bezimicnn~go ofiamalfta pnwvtel 20 •t., ok. 8 dni z tempPraturą minimalna ponl 1
tej 5 st. ok ł dni z phy.gruntowymi przymrozkami I ok. 13
ale za:!:ądal . aby katdy z kandyda- roda.wcy.
dni • opadem.
(PAP)
tów dy,ponował Jednakowym czasem
w te.1 audycji.
CPAP)

Rady

Państwa
S"b

·pojedynek teletvizyjny
Gi card·
Mitterrand

-

P
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na nt!·ewielk1e (n1ezło-i.a
ropy naftowej, Ol>ecnie udał.o - się
dotraęć
do tzw. horyi.oQntu ropono.~mego w ·
polslciej str.efi.e pNybrzeż.n.ej. Tł'ud
no jedn.aik powiedz;ieć ja"k duże
będzi, e to iłoze, tym
bard?Jiej, iż
źródła oficjalne jak dotychczas -nie
wypowiada.ją się na temat now.ego
odkrycia.
./
Pc>mo.n:e Wschod·n.le, 'iva.nnla
!
Mazury oraz cały obszar przyległy
do Zatoki Gdańs:kiej od dawn.a wzbu
dzaja dute zatnteresowanAe
geologów jako tereny, na których Lstnieją pero;pektywy
znalezienia rorowców bltumicznych - pisze dziennika-rz PAP red Andrzej Marker! Na
Warto przypomnd.eć iż platfor- Wybrze±u Gdańskim oraz na Warmii
ma wiel'tn.icza pra.::ująca na wy- Mazurach a takżę w strefie przywkcścJ Rozewia należy
do trój- brźeżnej Bałtyku prowad'Z<>ne były
lnten•ywne badanla geofizyczne Wy
stronnego przed.5iębio,rstwa „Petro- konan1
•erlę otworów badawbaltik", utworzonego przez Polsltę, czych mtakże
i·n w rejonte żarnowca,
NRD i Związe>k Radziecki
do Gdańska, Krynicy Mor•klej Badania
wspólnych poszukiwań ropy na.fto- te przynlosły w poprzed·ni<:h latach
Wej w strefie przybneżnej Bałty
(Dalszy cląit na st['. 2)
ku tych trzech k.rajów Przedsię
biorstwo dz i ała już od 5 lat Powstępnych
b adan iach
geofizycznych. 2 la t a temu rozpoczęto wiercenda ze specjalnej platformy,

Trzęsienie

Dotychczas wie.fa geologów

wy-

p::>wia<lało się negatywnie o możli
woś ciach odkryci a ropy naftow~j
p<;>d dn,e m
83łtyku.
Tym niemniej, prace pos zukiwawcze 'były
p1•owadz-0uc: g
r6żne
kraje.
Blisko mor~
ru tn. zbia
ropy na ftowej w roejonie Kali~1in
g radu w Związku
Radz.ieckim
Kilka otworów (tym razerµ już
n.a Ba łt vku) wyimn.ali także Szwe-

R

W - sobotę o itodzlnle 20.35
czasu
miejscowego w Kabulu sejsmografy
iarejestrowaly trzęsienie ziemi. Jego epkt>ntrum 'llnajdowalo sil)
301
kllom•trów od stolicy kraju, lntensywno~~
osląęnela
8-6,5 stopni
w
skali Richtera, Informację tę podał
uniwersytet w Kabulu.

IElltnlD
zasb·zekino .genm'a!a
&zef blura
prasO<Wego H!sz.paflskiego Mi.nisterstwa Obrony generał
Andre• Gonzales de Suso y Fernandez de Matauco poniósł w poniedziałek
przed południem śmlerl! w
zamachu

terro r vst~'eznym

dokona·

nym w centrum M ~ drytu przez człon
kÓw skralnle tewacklej organizacji
lprrorvstyczne1 .Grapo"
Gen de Suso został za 'trzelony w
rnomencle k iedy udawał sle samochodem do pracy
Sm\erć 00<nió'I
równlet k ierowca .Jed.en z zama·
chowców

zo~tał

w

czas1i e ·

Irena, Waldemar

w dniu dzistejszym dla t.od?
przPwidu j~ naste nu taca oni: ode
zachmurzenie dute. ok„esami
umiarkowane.
Okresami opad
deszczu. Temperatura minimalna
2. maksymalna U st. C. Wiatr
słaby lub umiarkowany. połud
niowo-wschodni.
Ciśnienie

o godz. 19
976,6 hPa (732,5 mm).

wynosiło

1848 Ur. B. Sienkiewicz,
pisarz. laureat N ,\grudy Nubia
1818 -

U~.' K. Marks

1944 -

Powołanie

Sztabu

· l"olskiego

Partyzanckie~<>.

Zygmunta.

o-

*

W 125 dniu roku dance wze·
szlo o godz. 4.58, zajdzie zaś o
godz. 20.os.

wym \any

z policją raniony 1 ujęty,
l)()ZMtal! zblegH
Zabójstwo generała de Suso, jest
pierwszym aktem '4erro.ru w stolicy
Hl,zpanl! od września ub, roku
• trzałów

Nie narusza to iedinak interesów kład pracy. adm hnistr·ac.1a itp.) pozostaje
więc do wykorzy.staruia
nabvwców
Przv1ęliśmy
ledna
POWtiLe,' hnie wvłacznie kartka na ryż o~az ma- Sygnalizowano. te w niektó- obowiązu iącą dla całe i
lud ności
kę.
Na
karcie wydrukowaliśmy
rych województwach źmnie,isza sil: normę która nie przvsługu ie wv- także odcinki .R" które stanowią
iloś~ sklepów sprzedaja~vcb masło
łacznie
osobom
korzy3•a iac~m 7 1 ntegralńa
iei cześć i mogą bv~
1
Czy zasadne 'Ił takie ubawy it wvżvw1enia w svstem1e kooza!'<>- wvkorzvsta.ne na podstaw.ie odręb
obecne .ieito dustawv moga nie star- wvm
Wvnosi ona .3 kg mak nych decvz}i. Odcinki „R'' należy
czyć na pokrycie norm?
kwartalnie oraz 2.5 kg kas;z ołat w i ęc -zachowvwać .
chociaż żadne
- Liczba sklepów realizuiacv~h ków zbożowvch i ryżu kwart dlnie decvzie co do ich Lastosowan.ia
kartki
na masło nie może bvć z tvm że kartka znvie:-a zróżni nie -iosta !y na razie ood jęte.
mnieisza . Zwróciliśmv na to 11wa- cowa.ne co do ilośc.i od-.-iTJki meRówndeż zasady przvdziału a;::tyŁakomca.
MR.
1te wvdz i ałom handlu urzędow ·wo sieczne Doousz<':r.a s1e iednak mo· kulów macznvch na ooszczególne
- Prasa - stwierdz.ił Z. Łako- Kartki na masło maj~ na• iewódzkich. Również so6tdd<'lczo.ść żliwość wvmiennego zak•lPU ,nię m
i esiące są naszvrn zdant<.>m zgodmiec - oisała ostatnio
obszerni~ druk ..łuty, maj"?.„
mle<-zars-ka zagwarantowała iloś1•i dzy kasza a ołatkami. a takż e lana temat reglaml'ntacji. Poueinio·
- Nie zmienia 1o hktu. że są ookrvwa iace ootrzebv reglamenta- m ianv rvżu na. kaszę i płMki Nie ne z orzewidvwanvm oopvtem,
Największe
zaootrzebowanie na
no k.d-!lak wiPIP bledów w Inter· wai<ne od maia do sieron'a. Pra- cii i ;r.obowiazała sie do rvtmiC'lmożna na.tomiast za.m i eniać kaszv te artvkułv wvstap prawrlo0<>dob·
uretacii zasad. stad ich 1Jl'ZV1>om
nie
w
maiu
w wvniku ooważne
nienie wyda.Ir sje nam kor•ieczne
go niedoboiru znemniaka Stad te:!
Powtórzmv wiec f:i. <vstl'm rel(la· Wypowiedź generalw~go
Łakomca
na
ten
okres
orzewidz
i eliśm ·; orzvmeiltowanei ęnrzl'da:iv ma "bar~kter
zn arue w iekszei puli ołatkbw kasz
powsz-echnv. Nie otrz,·maia kar·
i ryżu. Rozstrzygnęło to o dalsnm
tek na artykułv mączne i <nasło
rozkładzie norm
zwłasz~z.;i,. że w
wyłącznie osDbv otl\lvmu iacr cało
miesi ącach
wakacvinvch ooczawdzienne
wvhwieniP w nstemie
szv od czerwca będziemv musiel'
koszarowym w botel"ch robotoicześć artvkułów- mącznvch pr7ezna·
czvcb . internatach domach dzi-'Cczvć
na za0Patr ze1~ie dz:e;:.i orzeka oraz doma"b oplrki <1>ołecznl'l
ponadto na masło osohv ulrzvmu- i?ne t><>dkreAli~ r6wnlet. że kartld J nvch dostaw. W matu 1edn'1k dosta- ! płatków na ryt. Pochodz.I on, Jak bvwa iarvch na koloniacn ; obozach. Starano sie iak na1leoie1 POjące sie , dollhodów , i?m;pod:ustw na masło z nadrukiem MR maic. wv te oo \e ra iłl
S'ię w Z!ia r znvm wiadomo z imoortu 1 stanvw 1 około
rolnych które 11iP <ipnl'dałv oaó· wvdrukowane nor mv n · 1:;zto <> OO· stopniu na imoo·rcie W o•erwsze1 1/5 ogólnej normy Moie w ie(' oow · dzi elić to czvm haindel dvsoonnie
i ut.rzvmać n<lil"mY
na
oo:i.iomie
stwu produktów wartości 15 'ys łowe od orzv, ł11gu iacveh. Rea liz u 1a1 oołowie
miesiąca mogą ·.vnr.ąni ć stać svtuacia kiedv r.rzeba będzie: zbliżonym do orzedetnego
sn<.>żv~;a
złot Vf'h oraz f'donkowiP kh rodzin ie otrzvmvwar się będzie oodwóin" pewne niedobory
W na iitorsa:ym na miejsce l'.YŻu zakupić kaszę tub w roku ub i egłym, Ni·e zmienia to
Nie
dotvczv to łPdn.tk c!z\ecl 1 w stosunku do figuruiąrvch na DO· przvpa<lku realizacja pewnej ilo- ołatki. Przvieliśmv rów .1•eż zasafaktu że soożvcle to bvło dotvchmłodzieżv od 1 do 18 lat. kobiet ~zcze!!ólnvch od)inka~h karte·k ści masła orzesunie sie na oierw- dę
że leżeli kto.~
ruie wv1rn pi ezas zróż.nicowaine m iedzy pos·rezecię:iarnycb „raz matek w:vchowuia· · !ości masła Al5v umożliwić skle- size dni czerwca.
orzvsługuiacYch na
d:i.nv m i esiąr góln vm • itrunami st>Ołecznvm! i WO·
eycb niemowlęta.
oom rozliczenie sde ze sprzedanego
- Wrócmy do artykułów maez- norm może realzować ooszczeii6t iewództwami. ·- Kart ki
orz,na-czaja
Jak iuż informowaliśmv, W::>r<>- masła odC'inki tei kartv oowinnv nvch„.
n" odcinki kartki z popr~edn~ego wiec zmnieiszende spożycia w ied·
wadzone
zostaia cztery rodni„ bvć stemplowane orzez wvdaia-::e- Ta cześć a:vstemu 1est naj- miesiaca do 10 dn,ia miesiflca na- nvcb grupach l nieiako wymuszekartek na masło:
l?O.
mniej sformahzowa,na .
Pódobnie · ~teonego
nie zakupu na Lnnvch. Jest to wa- kartka M-III - 0.875 kg mle- Kartki na masło nie
maja iak w orzyoadku masła n·i e obo- Zastanawia Jednak, te więk
siecznie dla kobiet od Piate"1o rnie- również podziału na oosic:iególne w i ązuie reie~tracia kartek a ie· sze normv kasz I płatków (łąr.znil' da k a żdei r el!lamentacii. Także ' te
traktuiemv
iako zło koniccZlll~
aiaca dażv .
miesiace? ...
dvnłe luźna reionizaci& .z akupów l kg)
przysługują w miesillcach orzy czym starać sie bedziemY o
- kartka M-ll - O.i50 kl! m~e
- Będą iedn.ak realizowane do w rama<::h miei~ca zamieszkn:1ia h.ib nie1>arzystyeh a równuczrśnie szan · iei likw ida
c-'ię natvchm1ast . iak zasiecznie dla dzie<'i ! młodzieży od wv-;okości orzvsługaiącei miesiecz· Pracv (miasto gmina) w zależno se zakupienia rvźu dano wvłacz
istnieia ku temu war.unki oodażo·
( - 18 lat oraz mai ,k wvC'howu - nie normv Pra1?"1e orzv tvm ood- ści od u<;t11\eń woiewodv. Pos:ada- nle w maju . wn:eśoiu
i itrudniu we i ekobom \czne uzależn.ione w
jącvch dzieci do 12 m1 e „ią~a i.V
kreślić że błedv te<>hnicznP wvm- cze kart wvieżdżaiacv
r.a dłuże' przy czym na ten ostatni miesiąc nie znac znei mierze od -roz,wiazanf·a
ci.a. Tp <lwi" !{ 8 rtki '11 8 in ch~irak kaia z faktu że kartk,i wydruko- (urlop, wyia:zd słu:i:bowv !t11) oo- ma iuź w o~óle na karllię
odcin- n ie orawi<iłowośd ce.nowych w sfeter DOW'>7.erhnv
ob(!Jrn •, 1a rała wane zostałv W<'ześn t ei zanim - winn.i fednak uzYskać odoowied- ka na kasze I płatki?
.
rze żywności.
ludność
w wyn iku
orzedl•Jża ;ac vch
się nia adnotacie o orawie
realizaci i
- Realizacja całei orzysl u guiace i
- ka.rtka MR - 0,500 kg m!e- k<>nsultacii - udało się oodiać w kartki ooza miejscem zamieszka- normy na
kasze i ołatk i nastęou
ROlllma.wiah
llęcenie dla 11tra;ym.ują.cych Si11ł z te.i
sora.'l"de .,.statecz.ne decyzje niia. tam, idZile ją otorz:'łma4 (za- Je do końca ldsttooada. W grud.indu
JANUSZ KOTARSKI (PAP)

dyrektor3 MH\ViU -

ziemi
w Afganistanie
e

aQ'..H/./h".AV./.D"/UAW".-W-HHA

ozszerz_enie
rai?lamtl'ntacii I dochod~w :z itoooo?arstwa rolnego ·
stało s1e faktem . ~hol- trwa sorzeda1ącvch oanstwu
oroduktv
ieszcze wvdawanie mai.:> oowvżei 15 tys zł oraz ludności
wvch !tartek na mię,.o o r a:i dwuzawodowei oosiarlaiącei g~soo
na->tcone reglamentowane artvku· darstwa rolne o oowierzehni ooły a wie<' kasze rYż
make <>rai wvżei 0.5 ha i zatrud.n.ionei w go.
masło O przvoomnienie zasad re· qQOdarce narodowej
„.
glamentacii oraz sz.-zególv dvtyczą- kartka M-I - 0,30\l kg m1ece funkC'ionowania kartek dzieon· >'IEX'Zn.ie dla dzieci w w'1ekn od 1
nikarz PAP oooros1 ł dvrektora l!e· do 3 la·t oraz oozo~to.łei lud.no§ci
neralnei?o MHWiU
Zygmunta n.ie otrzvmuiacei norm M-ll M-III

trafia.ląc
przeµiysło·we)

d:i;!,

Pod obowiązkiem rozumiemy
po największej części t11o, co in•
ni czynić powinni.

- I pomyile6, łe Ja uciekłem
• domu · przed porządkami!

\

Zw.r1aicamy Slię do P.a:na w chwl·
li, gdy mildony Pol~ów są pr:i:epoi<>M pr,agnien.i<em a.utenłye%JM!go
społeczmego.
wysiilkiaim.!
:r;
t.ąic:r.ąie &ię

li!pokoju

Sądzł:lny:

ie

•t

ten,

Rada Kons1tlt<lcyjna Zw. Zaw.
Pracowników.' Użyteczności Społecznej

Rozmowy
Powstała
W MNSzWiT

•
ra
List do' premie
wfueńatąc

Si.«1pnia,
porrozum1111ll~ WJM1k1ego
bęthie milowym k.rok:iiem w rea.lliiz<ooji P.a.ńśi.ego programu wypro\Vl&iille'ndłi Pol.l1lk4 z lc.ryrzyi&u, a
taikff uświioe~el!Jiem no rocamdicy

fi bm. odbyło sftt kolejne

DC>Sie-

m:iedzvresortowe.i komiisi!
dzein.le
d/11 koota.kltów z orgainiuclami stu.
delllC'kimil. W PoSiedzeQ.iu uczesitn1·

iyl!h
zaMl,teresowaine
Jia.k dnfmmują
z.a•
Ws:zysVkJcll, ktÓ~{,_ OŻ~"W:iieiuił
·pderiw- cizyła dęd.egacja Sodallistyoon~o org<lJ!li.zaicjie zwiiąaikowe - 4 bm. w
wsze bllisikimi poooll1Kim Be!l."OOnl i Konstybucjti Maircow.zj Oml;.
Polsk·ich.
StudeI1Jtów
~wią:zku
aik1t powolu·
Napodpisano
nłepod~lego
Wa.rszawie
1.IIIIlyisłom ideałami wol.nośc:i, tote- szej Koiwt~ucji
Wliono · stan realizaejj P<Mtulatów jący Radę
Koolwltaicyj,ną zw.ią.zr.ancjJ i spol'&Wdedllwości sip<>locznej rooiu.
z,J?łoszonych w wyiniku III Zia'1ld·u ków
P1ra1CoWl!l.iików
Zawodowych
TYMCZA$0WE ZARZĄDY
:znniieI'l7.laiją d~ pl'l?Jeiz.wycięierni.a k.ry·
SZSP oraz zaw·a dych w oodi;isa- Użyt·eezn.ośc.i Społecimiej.
Karl~
STOWARZYSZENIA
źysu, apelui"emir do P.a111a o wy.
po!'.ooulllrieniu. Rady Konsultacyj,nej pod.pt.sali! w
Łodzi
w
APLIKA!ll'TOW nym
11tą1pl>en.Le na forum Sejmu !. pro- ADWOKATOW i
St'Wlierdzono. że kiwe>r·Le zawa•rte w imderuilll: Zw. Zaw. P!'a.C. Słu.żby
ADWOKACKICH W ŁODZI
j.aktem ust~wy o air1me..'>tii.i w slop05tula.ta.ch. w tym o z.asad.niczvm Zdirowia - prrz:ew<>dn.ic.zącv Krajot W WARSZAWIE
SUJ!l!k Il do osób śc:!,g.ain.ych \ s\"8,z.a•
uczelni z.na- we<j Ra<ly, 'Janasz Biernacik.; Fef1u1r1Jrt.:janow1B1Dia
dla
l.ódż, dnia 28 m:a:ooa 1981 :r.
nyx_•h ui dziiaławi1a pollit~"l.e.
czenLu. zwiiąmll!e z samon:adinrkia de<r1a1cyji!liego Zw. Za·w. Prac. K.<lliązI s6.modzielnośda w oroi?r1moiwaniu kd, Prasy, Radia i Tv - pil'Zf'!Wodor-a,~v ezik6ł wi.-iszv-ch, sa iuż zre- n1k:zą.<:y ZG, Marian
Anusiewicz;
a]irro.w.a1n-e. bądź znaidiaia i.le rA!'od· N.h~za1e:1-l'leigo Sa.morzadn.ego Zw,
nie z uste.leruiami w trakcici realiza· z.aw. P.rac. Polig1'>af.id ·- przewod·
'
.
c.il.
ruk1zący ZG, Euv;enh1sz Kubiszyn.
harmonogr1m dalUzgodniono
Róv.irJ0 wilel<! dYl>ku.-1li wywoiłaWoz.oot„aj w Domu Kultury ZTK
Zaclianilł'!lm Rady I{onsultacyjnej
''Jrzyl:i.
m.
dotyc'Zacvch
mac'
h
szyc,
„Teoifi.Jów" roz!JQ(,-zęła się .Ci%~&ć ła ordvmac..ia wY'bc;l:rcz.a w części doPraoowZW!iąz.ków Za•wodowych
striuktiury goto.wam.La zmian .ęys~emu 1at::-ud· !Jd,ków Użytemnoooi'
Społecznej
pierw>MJa Wa1n.ego Zebra.rea De~ t:vau;.cei 1imehn«ici .i
jest wyp.n1m.yballlry w ka.rcie w
zmbn
waz
absotweirut&w
nlieniia
t-echnkz.n€
i
Ziem!
rel(!!onaln:yc.'1
w~adz
NSZZ _ „Solidiar10ooć"
ga:tów
P<>mocv ma.terlalne.i d.'a cowY'wa.n.;"? w:sp61me_zo :>tanow.iska
ŁódizJk,ie:i. Piraewodnfozyli .!ej Cze- zasady l":ł<lillOWa.nia. Pod::za.s zebr.a- systemie
omówi<ino i :ta.twierdzono r1a- studentów
ni.a
Edelmlllll
Marek
Stradowskii,
w spira•wa:-h o:,:ólnozw~ązkoWych,
&ław
UISita.Joipo tJroblematvke koJc..inye:h społeczmych, elwnomi<'znych,
~
i Włodzimierz Bogueilci. Po&wię.ooaa rnowe tarożen.Ja ka."llpa.i;i.a w:v<borbyła gł6w.111ie S'Pl'a wom m'OCedwrail- czej. w inomende. gdy w ll~.vch. PO"'.!'idzeń komis.ii. która z udziałem cjaJ.nycli ! krultm·-'!lnych tu<lzi oradzkJ.leń zmienvm. Po upra womoc·nl~n:.11 dotv0h· l{odzinoch wi~ych ooas:r.cze.liś- SZ.SP omawliać będzje rn . m SOil'<!.· cy; pod'f.~j.mowaniie
czas oow·oł.anvch kom~sj:i, tl. KOJii,1- my DOilll Ku.Lt.ury ZTK .Tev!H6tw" wy sł:udeinitów. stnid~ów <'1a nrac•U· rzaijr.!C"_r.:h do JlOIP:'a wy waru f 1{ÓW
·
t.u.rystylcl.
l
r;.oortu
Ol'laiz
iacych
czkmk61w;
R~gionaln~h. trwało e;.oon~dzamlie l:st ka1nd:v<k1pon1Jcy i żye.~a &wycli
gjJi d/s Wy·b<>r6w
Tymczasowei Komisji Rewizyi1nei:i .tó__
<a_g_•.>........__....................._.....~~~~ in1cjowwie i pop<iier;i.,ruie wY$lłków
w•___· ................................
usip.ravJlll,ien.i.a
do
2Jllli.erziaija~ych
oraz Zespołu dis Kampanili W'Jlborczei. dokoina1Do wvboa.'a Komdi;ił
reprezenlll a giospod.aJr>k.i nairodowej;
Komioraz
Main.d~:towo-W vborca:ę.i
towan.iie uo=tndkÓ'w porromumdenioa
sji[ Uchwał i W1niooków.
Najwiecei dy-skiusJti. a oo t.• tym
id~e I CIZl<5U. za.Jęło omarwiamAe i
zatwierdza,nie ordynaeH wY'borezel
U<'hwa>łaml
o~tr<>.~lonym
'ł,A • ·. ~~!';„
•
•
zwłaszcea w częśc,j zigłaS'llanlia i r»Lnfor,i:nowaJdiśmy .nied.aw-uo 0 t\eoa,rda kamdyda:tl>w. W!ele :ói.nvcih.
Uezot1", llozlłtle się z roo:mia.rae:zęsto spr~ec:l!lnych wtaJe!Tun~e wini<>- r cy:]i· lHqwidacji Tea~u im. J. Tu- mi 1>0trzeb odbiorców. myślenie o
Fakt tei'! wzbudził wiele Łodzi teałralneJ masj skłaniać dC>
s.ltów. dotvoz:vło ~e!!ótni.e 'PIM'8- w-ima.
graf.u 52, dotYJCząeego przy.im<YWa· kontrowersji l rótnora.lckh opi.nJt a,proba.ty kaideJ sensownej decyzji
pn:eeiwillt01wlafa~j
n1a ka1n<lydaltua: na WZD. a 1.'Wl:a- O WYtr·a2eqde ,s.wego .ida.n.'a. na tein orgain:lzaoyJneJ
sz;c!!:a stwiierdzenda. że '-'lP'is1111ie na tmat ooµrooiUśmy wvblbneito twór· się 'teJ sztucznośd ł i::rze PoZ&!'ÓW.
te m. in. faką
przekonany,
Jestem
po.nie<Wiał('ik. w z.achódni'.!h
W
listy kandydatów do Zar.z adu Re- ~ t»lskiel ~emv. załoty~el:a 1 w8.eSurpenesha.r,
S&efa Tei'ltr.u Nowego, deeyzJlł byłoby zlikwidowanie Te- lndiaich, w oobliiż.u
g;ionalnego, do l{omis.Ji Rewievi<nei lo.!Eltciei?o
i n.a K.raiowy Z.iarro Delegat6w J>rrewodmczącego nam.-o 00-.V-stałei atru im. I, Tuwima, który 11rzeoiei około 300 km na )>Ółnoc o1 Bombawymaga 5-procentowego o<>D8'rc1.a Rady Artyst~~-'m~J 'l>I'ZV ZG ZASP - obiektywnie oeeµiająe jego atu- ju. utonęło JltBJwdopodohn.ie olcoro
łY l warunki dzfalaloo.ścl - nie ma 20-0 blmdus.k.lch pielg,rzyimó•N. kiiedy
KA.Znt:lERZA DEJMKA.
a !Ila li.stę kia.ndydat{Jw na prze· azam na a.utenty.czną egzystencje ziawalil lilie tam J>rQWizoryc.z.n·ie
wodmiiczącego zarządu - ló-orocen•
- Od lat Jlllltem praelr.onany - ar1ystywn1t.
zmontowany most. Piel2reymi ci
towego oooarciia.
mewilem o tym Ren\lł wielo~ł
udawali s;ię do Bombaju.
Not.: (jb)
~•;J!;IW4

„Solidarności'!

yhory w

•
K • DeJ me
...J

k

O

1•kWI•d ac· lJI
I

J . ~~::.~· ~1~~-:w~r.td;~~~:;:t

1
Teatru 1· m J Tuw·1·m„ ".:~i!=!::vcha'rod~:~~y~ga~UI~~

Utonęło

200 pielgrzymów

pie - ie żyeie teatralne ŁCMhi wy·
mag:,_, pl'llemyileń i J1ml.An pr1yota-

Wiosenna
•
ses1a NATO

sow11ją,eyeb

Je

o~anizaeyJnie

cło

rzeczywistej 11ytaaoji. Pustki na wi•
downta.oh i ich .,watuwanie" 1>rga·
nizowa.ną publl~noie!1t, dziećmi ze
szil:eł ezy wycl~kamł. dow.o\i"Zą. te
racji
nie ma .iadnei ll1M1łtc$nej
idnienie tak 'dnie.i lloŚei teatrów
Cl~
4 bm. w Rzymie roz;poczęła
dramatycznych w mieście. Jest iD
wi·ooerrna sesja Rady NA ro, w któll)praw jeS:r,eze jeden pnytład na to, ie
rej uczestniczą rnl.rdstirow!e
zagrantcznycb 15 !t.rajów C'Złcm::<e>w ł..ói!z jest 1d11antym.n• w'.!11.ą. Potiomkina.
skkh Paktu Atlanty<!kiego.

Cztery dni,- 355 wypadków

zab~tych

naiWiię<:ei

(11 QSÓb)

członków

niów pol1tYC!llTlYch dla

w

od.bywającyc·h

~IRA),

l'l'·

Republ!ikańslldej

Armil

"'!enia<!h łtla•ndiJ
ll'lS•t nieipraytomny

wyirokl
t>óhn<>e·nej,

Wllę

Sa.mis
łó:!llru

(lil'!ZY j~~

bez przerwy
"tę
CZl.VWa rodZbna Obok z:mi.}duje
d1u:!:y, zloty kil'lZyt przekazany SandaoWi od papieża Jan.a Pawła Il.

w

szpj,ta~u

wię~ieninym

obecnie n.\esr~a tli
\<lg I Jest 'spowtty bani:latam1, ~Aiby
kości n'ie przeblly skóry. Odbywa
sa.n.ds

<lll

w.a~y

więklenila

Wy>rok 11 lat

dan.le bro.nA palnej
pol.tcjL Od 18 roku

za f)OS1.i·
do

i !>trzeil.a,nie
życia

na.lety do

' „skrzydl.a tymczas.owych" tRA l poprzed•nio był już !ilka.zany za pcmladan11e broni.

w Irlan<l,itl Póbnocnel 30 ty.s.

......,.,,

woj~

IP

~oaow

Nlez:1any k!cr<:>wca
motocy-kla na al Wlt.>1mlarzy on:y
Lat
ul. Długosza iiotrądl Lrenę O.
28. !<t&ra doz.n.al.a o-brażefl nl>g.
Gooz.

Wy.pływ

u.zyskano
1 Dębka.eh.
żarnowcu
w
śl&dy ropy Zlllalez1ooo
kolio Kirynl.cy M'P.rskiiej

J.a:k Jl(11nto::mowała p.gencj.a CTK, i naczelm.JJk' wydiz,iału ra<tow•niotw.a
S )lim. w °KQpa lni l M~j._ w gónniezego. Nadal n.ie mo7.na odnaKa.rwlbnde w wynq•lmt sa.mmaµal~ia letć iedillego z riatowników. 21 rasię weitla w:vibuchł l)OÓl\U'. Podczais towmków od.niosło raiav. w tvm
akcii gasenna oo6;a.!'u nasta.pił wv- S<Ześciu cieZ!t1e. Poszikodv-wanvm ubuch /.(aQ;u. w rezultade którego dzielono oomoc:v lekar.'!>k!e i.
(1PAP)
kopalni
oontieśłi śmie;r:ć dyrektor

O.odll: · Hl.!15.
wbi~J

K \J lńsk!eg>0
wonym św1e'tle

-

Sześc!oletnl

! ioma!

potrąco.ny

prz<!tl •. Fiata". Onlou!ec nie
powa:!ln.ieJ.szycl1 obrateti..
•

(i.oda: .

doona~

Na Ui!Jlc:v l\lołc,i:e'
„Fldem" Danuta G. S'PO- .
1.de1!<'.enle 7 ,.mal'11Chem",

ie.25.

1!!~ ial!ąca
wo<:lo-w'łła
któ.rego pasażer ~t'q-on
wst•r?-aśnicin\a mózr.iu .

+

Kon-

na '9k rzyt<l!\vaon l.e llJaracza PM!Y czer.

Ood:-:

l'I oo

W
21

d.O<l!i!lał

M.

,.

Zgl~zU

BERLIŃSKI

r0<py

mmllwośel

S\ll"()'WCÓW

PROL(lG RozPor.zNrB

,l.adący v.•ózkiem
sp.ł)'WO(!ow.ał
m<>tocylltllstą . który do>"7.""'\·am1~nla.
złama•n.la
Siallin~adu

Obr .

lln1waHd'Zktm
l!lder.zen!e z

Leon L.

7.iaraąd

P'Z.Koi.

+

I DZIDNm

lch}f

ł.ODZU

Ra<lia Konrultacyjna - ~oibnle
j.aolt i porozumienie o wspolp.r~cy

je.st

zw.iąz<k:ów

otwartą

d.1a

w„>-zystk.kh

zawodowych, wtóre

zgło-

.
szą. ch~ć przystąpieni.a.
Rady Konsultaeyinoej
SD$1bą
jest mia'S'to sto~ecZ..'le WaJ!."Szaiwa,
Al. Ujazdowskie 22 (Rada .Krajowa zw.ią.zklu Zawodowego Piraoown:ików Służby Zd.rowia.
(PAP)

W KOMISJI SEJMOWEJ

_ _,„ __________ ____

Pie sze czytanie

trzech projektólN ustavv
4 bm. w Komisji Prac U:;.~awodaiw
czycll Se.i.mu naistąpiło oderwsze
C'Zvtande diwóch rizadowvco oro1ekt6w ustaiw: o ri:wiazkach zaiwodolndywidualnveh
ro1n.ik6w
wvch
orruz o reiestr:-ac.i~ Centralnego
.RolOrgan.1zac.ii
Ziwiązkltl Kółalc i
nic-zych. lalt też proiek:t'a trzc;ciei
ustawy. 'P!''Zedstawionce.i w.zez Rade
w soira.wi.e veiesbradi.
Państiwa'.
międa:vzwiaz.kowycll.
orJ;aill•kz.acii
Jak i:niformowa1i&mv. pro.iek.ty t~lt
aktów 'Prawnyich wpi;;:me z<>>.tałv
do l)Obządku &.ienneim obrad Sei·
Na i<.>h
mu w n•aib1iższą środę.
wyi>:'.'lała
komisja
sorruwozdawce
oos. Franciszka Sadurskiego (ZSL.
o.kr. wy'b. Wrodaiw). W p1e-rwsizvm
cz:vtain,iJu , u czest·niczvli również P0-

z Komisji! Rohic:tiwa o:rart
Pracy ł Spraiw SociaLn:vch.
W uzasadnieniu oierwszego z tv<1h
oro.iek.tów sbwi.erd~a się konJ·eczność stworaenia wa.wnych możliwo

sławie

Komisi<i

ooi

po.szUlk.Lwań

w n.i.eh

nych „Solddamo.ść". Zakłada się, ie do
związków tych będą mogli naJleżeć
prowaQizący
ro!inilcy tndYWidiu.aln.i
go.s.oodarstwo rolne oraz ich osoiby
z n\rhi w
wraz
bliiS:klie pracujące
t}"lń gos.poda·rstwie. Do tw<>rae•1fa i
reiestraci•i :!'lW!iąrzlkla roln~Jt6.w !ndvwidualnvch beda miały za.stob'Owairui·e pNeJ>isy o pr.aicow:iiczych
ZJw,iaizkach zaiwodowych. Ta ust,awow~ a»el?ulacja miałaby za·chować
waż,nooć do czasu wvda:lll:a n'lllwych
zaiwc<lowych
ustaw o zwia~lt.ach
oraz o sam.p.rząd,zie rolniczym (g~ie
za.p;s oraOO])()Wiieóald
sie
zna.itlrziie
winy dotyczący tych zaizadni eń).
Proiekit kolejnej ustaw~. równiei
o oodobnym tymcźaso;wym chair akterze . mOltvwowainv iest :ideda.wnyml zmianami w stabcit.ach• kółeik
ro~n·iezych i ich zwiąrtlkOw. POdk.Terów1ni~
ślająeymi ich cbia>rakter
iako ZJwiazków zawodowyeh ~ or!l!,!;
koniee·moocia stworzeinia możF)l''O
właścJiwei rejestrne.i.i w sądzie.
Trrz.eoi z om6wioovch oroiektów
ustaw. o orzygotow:mie którego
Komisja Por-02urntlewvstęoowała
Zwiąq;ków
Brarnżowvch
waweza
Zwwodowvch. ma WV'Pełnić i~·lllie
iaca Luke orawma i umoillwić uzV'1kani·e OS<>bowośc~ orn.wnei orze-z
orJ?aniizacie mied.zV<:w!ązkowe. ·N
szczeg61nooci federacie. k-Onfedera·
oorozumi..,.wa.wczc;> l
cje komis.ie
śct

:z:rzeszem.a.

Bał-

(.PAP)_

b!itwniC!i!lnYCh.

za1wod- ny
NRD.

p0-1

I

m,a.ja

br.

w

stod1cy

•

Metzu -zalrnńcz;rł się k<>la.rski\
des Mines", w kt6reprezentacja Wroc!aw'..a. Polacy nie odegra1J wważ
n.'.ejszej': rol! w końcowej ltlasyf!iltaostatni etap długośol
cji wyśeJgu.
151 !<m wy,gr al Francuz Lormie-r. W
general;nej triumfO<Wal
le lasy f'kacjl
R. SJmon (.Francja).
•
•
•
dćt\ć WJe urrnie.Jetmośct „g6ra11" JanOstatmtm al!;ordem k<>larsklego wYkiewtc:z. SUjlka l t,.ang, którzy nie
boją się !ltromych pe>d·JaZ<lów I d.o- ścig\l •• Ruban Granitler Breton" był
jazdy na cz~s
brizl! dają robie radę na zjazdach ) etap lndywitduałnej
w
na dystan.-;te 14 km Zwyclętył
\
'
tegoroczny o!.rr, M GQmez, zawodintk. któ-ry rete
Prizypomn.l.jmy.
XXX!V WyścJ.g Polko.tu, za~naugu. p<ezentownć bedrLie Francję na tegoruje berllooki prol<!g, kt1J.ry ro-,;e.gra- roc?inym WP,

będą

pr.ldczas „czasówek" ustępować

W

wyścig .~ctrru1t

ryw.alo.1n. Ja.nkiewooz, Lang I SUjka
znanl s.ą z dOSkonai.cj jazoy na czas,
T
ni-e tnrebą t.satte rek'Omendować
Mytn'iika, 7-kirotlliego m!strza Polsll1
Trasa wyś>cigu
w tej s.pecja]lfl,ości.
pr.zeb.l.ega w większol!c! na terenach
górskich
wd~zas !~~u
piasldch,
etaoów ~dą miel! okazję potwletr·

rym „tartowala

I

W brzec1m d1n1u boksers~!ch M\na
strzos<tw E>tH'opy k<:>ntY'nuO>Wano
(tngq w Tampere Pojed:,mk! el!mi·
nacy}ne. Odbyły się dal~e 22 \Yalik\,
reim~·zein.ta.nt
cl.wa j repre- półśrednlej był 20-leitin!
w kitór~h wy<stą pil!
Węgl.er I. Bacsal. N!.ższy od Polaze.ntane\ Poilsdd K. Szczerba w wa- ka,
si.bie zbud·owany, od plerwszed?:e l-elk!kopólśredn1e-j oraz. s . Zapart g<> gongu
polował M nokaurt>Ujący
Obaj Qdnieśll
w wadrze koguciej .
clos. Na szczęśc.ie Węgier n.ie dyszwye\ęii\w.a I awa~oował.I dO ćwlerć
umiejętności
nadmiarem
pp.nował
tlnałów,
techn.l.czinych I nie zd<>ł.ał zaskoczyć
Pr-iecl!W!lllkiem s.zico:erbY . brą:-:owe- Pol.aka, ktMy pieI'WSIZy raz bd roiku
w wad:?.e W'.Y's1:ąp!ł w ni:!:szej kategoril, wałczył
go medałlsty z Mo~kWY.
..,_
!'f!'trQ'linJ.e. uwzyrruując przeclwn!ka
·~
w dy.sta·nsie. Jego lewe pros·t e ca:ę~to docbodlziły cellll;
Sławomiir Zapairt w wadze kog.u.11
cie.i zmier.zvł się z Hi:np.JJ:iem Jose
ezyllllnego WY'fl!'JC"Y·nku
Była ro n.lezła walka,
~matm-om
Ma!"tfoezem.
pn:yjmuje
bm.
8
do
Zglosze111ia
!)(}lec.amy i!Jw,'.e Lm.PI'e7-Y rek:reacyjno- sekretariat Stowarzyszenia Włókien. w "'"'óre.i Pl'ze:t oały cz:i.s łniciarl:Y1
maja
s
aię
""~
będą
w
00.
W!>ó'rt<>we któt'1?
n·1 k6w Polskich, mieszczący się
Pler'W81U ii: n\ch. to dor<><:'zny. u- Domu Technika (pt. Komuny Pary- wa należała do Polwka, Poci:atkowo

Textilcross-33'' n

:iin:.ny jut ~r<-d ;wrolennit:kćw lń.ega
3S". N.a , !ńarci~.
nl.ił .„Ti!!lltllerM!I ośrodlk.a
A.."'l.urth'V'!W, będą

w p0blitu

:tvreacy:tn~o w
gli S!la•1u1ć WiSZY<!CY
gćw. O ·g-0\dl!l. 9
l!ac%e na dyrta.n~le

amator'Zy

re-

mo-

bl.e-

mm„ do v.·.a~ b!e.:n '!tm. a o g<>i51!!.

~wla<lJ<:owlł' !'>('t ra<'~rll•

''lll.ll-Be

Oo.bór

1

i!a.tiwleird.z.11 zamo-

12 na . dyistuH!e 10 ki..'11, OOOa;!my, te
katdy i ~tn\lków bl·eę.tU. kitórego
1'tobiety trrallly popr(>'l\l'a.dlzit dll!'!ltami t.a!C'leWpr:zez mot.ocvkl w dn1u ł 05 l)r ok. rucklego lasu, wywalczy - w zaletnoilcl ad CJZllttru u~111nego n" me·
goo2. s na "' Wtóknlariv nr:ty ul
cle - odmaki (l!tO'tą.. 111!'<!-brną, l>r~
r>•o.~.,.~r' <a do WlłD MO
1'rugoo.~
w ł.\>d1zl u.1. Wł '''rlom,.::.,. 1"1 $~ t-el %0Alll!l). J'l'2~a>ne ~ orga~Jh.•
imał

n.e.

-----------·--------------------

z

występowan\,a

'
nia za-

:zrwi~z.ków za.w°1~'A~'ih.

·Z1"a7d1
mw
· I,.; .
U'll J

1~

, NSZZPSR
delegatow
.

,WcZ<>raj w Ml-edze9Zynl.e k. Warszawy rP'1:pó<'llął dwud,n!.owe obrady
I Kraj.Owy Zjazd Delegatów NSZZ
Pracowników S.półdztelczośe! RolruiczeJ P<rr13 d 1JO delegatów reprezentujących blls'ko t 200 .tys. cztonkó\'f'
zw.i<µJI<1.1 powolanego d-0 :!:ycla w pa.l'.odzierniku ub. ro'ku, a działającego
już we wszystkich 4jednootka<;h spół
„Samopomoc
rol1niczej
d:iielez<>śc!
CltłoDS!<.a" na terenie całego kraju,
tej orgadz.iałalności
oceny
dokona
n::;:acj! oraz ok1reśU Jej zadarno!.a pit"O~rarne>we.

Zjazd

uchwalić

ma statut

ziw.lązku

! dok<m.ać wyb,')ru w!ad~, zamylkając
tym •amy;m wstęp.ny etap tworzenia

pod&taw

PSR

\

organlrtacyj:nych NSZZ
(PAP)

- nr.-•--

MAJo\vĄ rMrREz~

pęonO<Wa·nY prze:t trenerów skład re- nLków w na,S"Jlej repre.zentacj~
prezentaetl ~i ,na XXXIV Wyś. :&wala mieć n.adrLleję, te Polacy nte

WY!lln.ac'ZOII\ym

na '1i

powołu-

ii w.spó:lne

będą

•mm:ram1
ciai2,1a1 lfliJ•Jam:a:aa J#łU
Chorzowski mecz w· prasie NRD

+

+

Zw.iąizki

po<lkre.ślił}I,

na
Nteza[etn!e od
ropy, t)'lkru - roowd.ja;ne będą dalsze haj~tt
otworów dani.a na ląd;zle, O(lil'ae<>Wa.no
reJ??le Olpmg.ram ~wkiwań w
NJ.ewLelkie sztymll
Warmtńsk!ego.
1;-i<lrLba•rka
l
w obwP.rze
na Mierzei Geologów interesuje ) taltll!e obstar
~w. wyniesieni.a Łellly. Specjaliści za
Wiślanej.
Czy motna spodziewać się ropy w mteNaJą .dok<JJn-aćl jeszcze dodat}(owej
~yndików pomlaró:w
Geoloiów !interesują reLn~erpretaej!
tym· njo<nle?
1
warstwy ltam'bryJS'k\e - będące po- ge(}~lJZycznych., 'Byc mate, uja wnl s'ę
tencjalmyrni „ródlaml surowców hl- jaku~-~ anomal,e, sy~nalau·Jące li.~t
ro.zmy
szczelin
tum\c?Jnych. Na Pomorw Wschod.nlm nLen1e I dy„lokacje
kamtnyjskle. łamów w gł~bszyc<h warstwach skowystęouJą p!a:lt'()IWCe
ale sit cme ba.rdzm twarde I zibite. rupy zi!ernsktej.
N!e mają one struktury p<>-rowatej
geoLo~lcm:ie wskarLu1ą.
Prze.~ła.nkl
się rooy
sprzyjającej gromad:-:en!u
I :!:e wię~ze są s:z.a.nse :1:.nalezlen.\.a ro·
n·aftmvej. WarS1twy te . na lądz.\e
1
mo.rzu niż na ląd.zie.
na
naftowej
oy
ood Zatok~ Gdaf'.ska za ega .1ą dość
- o-k. 3 tys. - 2 700 m pod Geol<>diZy nie zamierzają zanle<li>ać
głęboik.o
do hor~ontu
Dojście
szansy
żad·nej
dao<>wler2chnlą nem!, n.atruniast
podmo.r·
ie1 na pólnoe - poo dnem Bałty ropp.noone.\'iO w 'wlf'rceniach
~kiich na Bałtyiku na p6Łnoc oo Ropłye!ej
ku - !etą o ok. l OOO m
na zna.
nad,zleje
n.owe
stwarza
zewla
zbiPłytsze warstwy nie sa jut tak
lez!enile ro.py w tym rejOoll'le.
więc
te I sprasowa,n e, stwarzają

odik•ryeie

Wybuch oazo w-arwińskiei kopalni

+

ra.d M.

l'larlę,

1.le ) str. l)
(Dokońoz.elll!ie
n.lewJellkleJ Ll.ośd

oczekiwania

ctg P•Jll<oiu. Z nn.unetaml od 1 do ł
n.a trasie z aerl:,i-ia puez Pragę do
Wars-unvy 'eJ!haó będą: Jan .Jan'll:le·
La~g. łtrzyntof SuJ+ God-z. 11.?.!I. Na ulicy Tyllne-l li w1C!:, ciestawM:yt)Jik,
i.echrndaw MlklerO<WCS „ ;1)111ka" LDA <14'i o "'~ ka, Tadeus:i
,
PGtak.
Januillt
motoc:Ylll:llstą
i
z
ehalak
zdeneni-e
dowal
który w wyniku
Reztl>rwowyml •lł Adam Zaga,lewstani.sła1wem n„
1tld ; Wltol<i Me>ldejt"wski.
upadku doznał ura= kolami,
W szóstce reprezentantów wm:y~y
God1'.. !l,'5. Kiierowca „żuka" mają }utl: za W>bą co najminiel jea
Przyby-szev;s'k.\.eLDS 87'9B M u11cy
den sta.rt w majooweJI- lmpre:l<e
k<tóry
g,o 45 wypr7led.zaJąc tramwaj potrą• reke>rdr&!łlltą jest 't\ Myllnllk.
neo1' ~rwy
K·cmsta.n,tego W
re1>rezentO<W'1ć będzie
oit na chodniil<"u
Pieszy dQQmal ilaroainta ręki I pi-.ze- w Wyśc.jiu Pokoju jiut po raiz: piąz
ty, Zespoł o...,.rty le!łt . zgodnie
bywa w s7lpH.a.! u.
lttó:a
ocze1t:wan1.a mt. na l".Zósitee,
GOdlil. 12.20. Na l(l'!icy Rud-zklej 1'lł r.m!:ygot-OJW}'W~Ho ~!ę w Maroku, a narati- stęi:>n.le
Ą11lrnd1um G . lat 15 W)'blegl
Na m1eJ~e
W'f! l"ranc1~
townle na jezrl011ę ! wpadł pod mo- J . Bnetnego. ooczuwająceg'° »kl\ltld
toc)'k.l. Chłople·q. motocyikll.sta ! qa- k()ntuzjj I Z. Srezeplt.owsk!eg.o., t.re·
saterka d-01Zltlal1I le\<ijtlcb oo-t!uczen
nerzy powołali! L. M'chalail:a ! J PoOb.aj, do-brze r.a prezent.Qowal!
~aa<a.
na !ttę 1>00c,z:u!I
'lliw'..e1l!llf"!VY'Ch st:Mt6w
Good!2'.. 13 10. W Ozoo-kowle
•
Parzi:czews,k!el w RFN
u.Hey 1 Maj.a Dl"<'Y
klel'O'Wca „żuka" Franc\;:;z~k t p.ooW telJ<)fl'OOZiUYll?l wyścl.gu przew!eza.s ~kręcanl.<! zderzył q!e t. moto- d1U.a.ne są at t!'2y etapy jazdy lindyeyiklem „MZ" PrMvad.:ą,cy ~<> Kazi· wklu~ej na C'ZllS, pode>bny cltalrak'Bs:rbaTa ter ma talttte proh:>g. Umlejętn.ość
mierz M, O<raZ oasa~e.rlrn
M. z r>brażeit\laml ciała prrebywa1a samotne' w&l:!cl z ,..czasem I d:)"!-tan!em będ<i.le wil<:.c m;ala du~e 'Z'llaczew sz.plta•Jiu.
nle dla lo•ćw klasyftk.ae.tl in<lywl.dlll1'\c

ją~e

ł

'' na. 34 WP
IKI\ K. Sujka w :~nej,,szóśtce
będtzl"
d1ruży.nowej.

•

przewodniczący.

a~

7 pieszych, 2 kłt!>ro>vc6w
samochodów i 5 pasażN"ÓVl. Wśr6d
na.ic-.ięstsza
wypadków
~YCIZ}'lll
była :rib:vt szyb.ka n.ieooitroiua ia1tda. raerzadlko oo wypici.u alkoholu. WJcliu kierowców. n~estetv. nie
oota-a1filo do.~~wać sie do dooć
bez- trudinvch. zmJenl.aią.ev~h s!e wairu.nW Inand.ti Pp~nocnej pa,nuje na- b:"ytll'~ich i m.l~j.sco.wyeh sil
plec.zi?ń.sltiwa poooo;ta je w stame o&tmooferyoon:ych - o.paidÓIW
plęele. StMI Roberta Sand~, 2"1-tet- streg>O P<>Sotowla. M1mo a.pell wła<iri, ltów
wft.a,tru.
rueg-O wlęź-n!a uk!a<liU karnego w w obu lo'!)(>l~cl.ach.. protestan- deStl.('JtU i śniegu. sil n~.<o
ecporo WYJl)ad..~lYw. którvch
okll.eJ 1 lta.toJ,WJctej. pa>nA.1~ tµi·p\ęde. Stą.d·
Belfa~c1e. poga.rsza !!>lę n1euM.ainn!e
Pon-tedzla!ek był 65 dniem głooów
ki Sand.sa, walczącego o statu!l w1ę~
1andrzikle.J

tn.y-

dilli·ałam.ia podejmować

sadaeh poszanowania pootam:l'wiień
sta.tutowych z:W:ią1.ków i n1ie.iin,gerowania w iich sprawy wewn~tirz-

ltyku?•
nem
po
'
ROpa dd B
I Vira1·

było

oon.io.,"ło

-Sti--Dalietei

Ra,dę Komsul~acyjną tworizą

61'.obawe przedstawk„iJcls•twa C'Złon.
ków porOlZUmi·enia, a jej !)racami
wicei
kie!'Ują p:t'Zewod<n·iczący

dla t>Odieclia dzialaln~Cl on:ez
z.W1iazkli zawodowe rołni:k;6w iru:l:vdo
stosownie
w!dualnvc.h
wroouimienia z 17 kwietnfa w Bydwoltne Od pracy cln'.li. l>l'Z}'"CZY1ną były ~l!iz.g lub u.trarta goszczy miedrz.v komisia rzi>d<J1Wą a
O.~a1!iniie.
p;iz:viniosly nasileinlie ru.;hu drogo- pa:nO<W.airnia nad J){)jazdem.
Og6i1rionols.k·im Komitet.em Sh'a.i•kowego Ol'IB'Z zwiięk.;zoną l:czbe W}'·
(PAP)
wym NSZZ Rolników lndyviidualoadików. W okresie 30 kw,etlllla 3 maja, w 355 wyparlkach :1,giinę!o
25 Mób. a 446 odmJosło rany. Wśród
kforowców POi·arzdów l!!d.nooladow:vch. Ponadto śmlerć na droi<ach

IRLANDIA · PÓŁNOCNA

I

Rady KonsultacyjiJ:lej; prow.adz.ęn:ie
zmierzając'-.rch
wspólnych d'l.ial.ań
do reąHZJaicjł celqw porozumien.ia,
jaik r6wnJ& p<>pleranLe indywJd1ualmyoh imcjaityw p<J1$1ZJCZe,gólnycb
irlformocz.łQndtów '!J'O!rozumienJ.a;
wrun.ie społeczeńs1twa o działalności Rady Konsultaicyjnej i ZJWiąz.
ków, zwłaszcza przez za•pewnie-n:e
wspó1nel chi·ała.1ności wvdawn1czei.

toro.W

.„Tinr:tłll.~..ar· .

1

łagiewnickim

lesie

skleJ la, IV piętro).

•

•

•

R~l.et w Dt~1t1 ZW'Yl!ię<!twa dit:l.ab
laj)Ze Og"11$ka TKKJ!' „Wlellk;opolS'ka"
pr1Zepr<>w<1dizą po~zeeh.ny spo•rtov10żurekreacyjny festY>Il prtty u1.
1).ard21klej w l)rog.famle tej mm-e-

zy prz~,dlZllMio m .lm.

tnrnleJe

w

telll~e I siatkówce, ko;nkurs pod.norodzinne.
sunia tlęłarka. ntafetf

slalom r&werowy, wyłt1irl na wrottaokie dżletięcy konkunj
a
kach,
plastyczny,
P-0.e2.ąitelc p1emwisz)'lell koonku1rencjl
• lodia. lł.

losu".
„porzeciwnoścciami
ttumamy
Stw'.-e.rclza o.n dalej w wywiadzle dla
Sląskim
Stadionie
na
te
/l'rtbuene"
łek, wyra.ł.a zawód jak! mU-0śnik<?m
w tym kraju SJJ'faW1la Polacy mieli znaczn1e więcej z gry,
pillka.rstwa
pibkarska reprezentacja, prz;i~rywa stworzyli więcej szans do zdobycia
bramek, chociaż z ostatecznego rejąc w Chonowie z Polską 0:1. Czo.
z
pO<l· zultatu to nie wynika, Sądząc
lowe d.zlenniJc.! &tollcy NRD
itry zwycięstwo polskiego
przebiegu
~refilają, te Polacy przerwali serie
9 meczów, w który·ch NRD nie p0- zespołu Il.ie jest zaskoczeniem, podStwierdz>ijąc
O. Buschner.
ntosla porażki. O atmosferze <>pty. kreśla
mlzmu laka w NRD panowaia prze-O równoeześn!e, źe dr~tvna NRD rzujw nie opuowala w oiH·onie. brakowameczem 9wiadczy opublikowany
„TRIBUENE" k·rótki wywiad z tre- ło .i~j natomiast ,,Dlieuslannego parktóremu cia do przodu co było pudstawoG Busehnerem.
nerem
wym zał1>~eniem taktycznym przed .
dzien.n~karz -'teg<> diZlenni•ka zarzuca
te na długo pn:ed społ.kaniem pa wyprawa !Io Chorzowa".· Jeżełl nie
do zdobyc•a
te z Chono- wypracuje się okazji
nowalD przekonanie,
uwa co najmnie,I Jeden punkt Z-Osta gola to przecież nie można go
zyskać.
takim
w
nie przywie~iony ł gdzie
W· wywiadzie postawę
Oceniając
razie n.ależy \szuka~ przyczyn tego
nlep1>woozenia. Selekcjoner (>d1powie- I grę przeciwnru. ""'e·k cjoner na•rodziat, te zesnół NRD nastaw!otly był dowej reprezentacji NRD ·podkreśla ~
nie tylko na jeden ;:iunkt Rle plan że ,,polska Jedenastka była zwarta
urzeczywii.<tn:lony ł w sposób ~odny pochwały zadezost;,1!
ren n'...e
monstrow:i!a, jak można wykorzyZąś przyczyny ·tego trener ·Bttochner
Prasa NRD, k!tóta po dwudini.oweJ
pon !edz.l.asię w
ukarzał.a

przerwie

stać zalstmałe możliwości''· Zdaniem

trenera Buschnera .lak i komenta,
0 półf!i1nał ZaiJJ•airt s!J()l;lka s•ie 7 bm. tol'ów -.portowych czołowych di:ienBerlina, w grupie 7 nie zaników
Buzoli
Sami
' z Jugoolowiani.rJ.em
paoly Jeszcze ostate~z;ne decy:i:Je co
1
piłkarzy polskich
rvwali:zac.tt
do
dnill·
We wtorek. w ciz.w>rtYm
miiStrzostw wvstai>ia dwa.i koleini NRD - o przepustkę do fLnału pUkarskich m'strzo.st.w św.\ata „HiszpaPolacv - w ser1t Vo•OOlud !lnowei W nia l9S2''.
P?d1krs>ślając, że r<YZgryv~kl ellml·
wafl,ze lek.kośred•niei .J Ka.•zm11re.k
zmierzv 'sie z ~inem Tob: Mik1<ola nacyjne w g_rupie 7 znajd·ują slę doa w ootatrum ooiedY'!lkt dnLll w. plero na polrnetku „:'llEUE ZEIT",
w.adze sutierniP.ż!r.dej M. Khs.• wal- B.AUERN EClł()" po':ilueśla~ą zir.o<lct;vć będi,zie z Bułgiare::i-t P . Sto :me- n·~, te w te.! faz.ie rywalizacji ·polba.rclzo
sk: zesoó! ~na Jdu~ ~te na
dobrej oozycjl.
nowem.
-----~----------....---~.....;_~---------

. I etap. lUuwp
8 ma1a

próba MWP. odbed7.le ~lę ~a tra.sle
Wyścigu
etapu xxxrv
Pokoju,
Organizatony MWP informują za
uas•ym pośrednlctwt>ru, tr prz~·.lmo- •
za
są w:vlącznle z~loszenia
wane
kola r-;kich
Sf'kl'jJ
po~redulct wem
klubów snortow)•cb. Do n .et \vięc
k!eruJemy ws?.yi<:tkicb cdonców, k.t ó
rzv je·,zc2e cl<;>tychczs~ "i<? ma.1~ leg\tyrn.nc:t! 1< !11howy~11 a ma1a <:>cho·
tę wy«ta.rtow~nla w tej lm::>reo)e .
(wl
łódzkiego

J"esuze tyilllw trzy din.!, ~ret.a.n.at
naszej redalk<:J! przyjmować będzie
z.apisy młódych adeptów kQ>larstwa.
którzy chcą •pra.wdzić slę na trasie
Zapari J>U<l1kitował !lliemsl wvłaci· tegorOC'Zlllego Małe<g.o Wyścigu Po.lt<J.
nl,.e lewvm.i orostyml. d9Piero w ju.
Tegoroczrui llmJ>rN•U o.rgaruwwana
drug1im sta!l'du zaiczą.ł cześciej bił'
Sportow:ym
Klubem
:i
z obn ralt. Hisrrpan dążył do zwairć. wPpób1:~
Zawrt Wł6k111~.r,,z. OZKD<l., a tak~' Z~>!O;·
jedlnak bez oowodzeuia.
w Wl&k.tn.e
l- czą S2'1<tółą Gm1'!1Jną
•·-!
......
t
••
rorzmoczvn.... na. omi..... . a""'-'. e ze.1 rm:pocmle się a maJa br. Młodzi kocite'Pne. ~ac z.byt daleko od prze- larze wystartują w tym dniu d<> J
li'!
ciwmiiik.a. P<>Wodoiwało to. ie traci- etapu, którl!'gO wasa prowad'lll w okn .
.:,,
·
łv one cz~sto na wa,rt'l<Ści i. slrn- licach Wiskitna I Ucey- 22 km.
• ?o ra-z d:ug! m~trzo~twa WC't
Drugil pr6bą d~a uczestników MWP
'p:•zii-0-śd. Mimo to zwyciestwo Potu~n~ale
w
i\ilcEnrqe
J
wygrał
8·
na
maJa
(13
1
podl " 1 d •·!I:·•·'' Se będzie czas6wka •
;
1 „k~
Trzeci etap! ,... i„lu w fial' As McEnroe wv"- al
trasl„).
E'„a? . V.• · ·~ >.1·· ' , - kl'ometl'OWej
_ii..e
~,
Kriek.;:~ 8!1
t iodz. i 5« m.m " J
r!'1.JO'm.~ wvtyoow.ab ~e 1erino1(ł<>Ślme j przewidzl~oo t5 maja. 11. nstatn.I
· '
•
·
"
l'ir~ypomnljmy, te ost:ltnła s:i. s:ł.
40:56, 40:56, &8:51, 60155, W walce l i bm.
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Pr>zeprowa.dzo ny 20 marca roku gotowa.ula się do wyjazdu na Gór1921 plebiscyt na Górnvm Śląsku ny Sląsk. Zbiórkę wyzu~czono na
udowodinił.
że ziemie
te
są początek styeiinia 1921 rnk1~ w Purdzeininiie Polskie. Jed.nalue rezvdu- znaniu, gdzie zebrało się przeszło
jąoa w 0po1u Komisja Miedzyso.i u- 20 oficerów i podofice~ów mających
szn!i~a wydała Pod naciskLem Wiel-1 staż bojowy. W uierws~ych dniach
kiei Bryta.ndl werdykt krzvwdzą- stycznia 1921 r. pojechaliśmy
do
cy Ślązaków. W od.Powied([.i na to Sosnowca, gdzie przyd'llielono mnie
dilliia 2 maja ~Im 1921 ogłosUi onl do Dowództwa ObritDY Plebiscytu
strajk POWS\l:eehn:v. a w nocy
z Inni moi koledzy wcieleni zostali
dtti.ia 2 na 3 ma}a. rozpoczeło sie do ·różnyeb placówek na JJograniczu
III Pow&tanie Ślą-skie.
Polski i śląskiego terenu pleb lscvByło to. POdobnie rak dwa oo- towego. Ich zadaniem by•o wzmoct>Nedinie. oowstan.ie zdccyd.owanie Dienie i reori:anizacja :iui: tstnieją.
i>le'PeilSllcie. Za broń chwvc.il:i górJ'l.i- cego tam POW - wiec 11:Mmauz.eCY. hutnicv. małorolni cb_łon' i oro- nie środków walki, werbowanie
i
letari.at mieijS!k.i.
szkolenie pr.zyszlych powsbńców.
O pa.tl'iotyzmie ich
~wi..,dczył.a
masowość tej aikcii. o llero1zmle bohaterskie walki stOC!lOllle w rejon.i.e Górv św - Anny i w innych
r~·ionach Górnego Śląska.
W walkach tych brali r6W'DJ!eż
udział łodziacrtle . Z 300
łódzkich

t><>Wstańc6w śla.skich oozootało d:ziś

ibż

tylko 49. Zgruwwali sie oni w
K-omisj[ Srodow.iska
Weter'ain:'.>w

Zaśmiewają

się

do

łez

bywalcy

Powstań Sląskich i Wie1kooolski0 h 1lódzkiego auto.--bazaru
opowiadając
J>rzY
Zarządzie
Woiewó<l-z.kirn ~obi'e
o rozmaitych „niespodzianZBoWdD. ·foh or.zewodniozącvm ie~t kach"
jakie ~potykają nabywców
Bernard Grzyb. którv lako oo<lpo- zwracających w pierwszym rz<:dzic

ruoz.ndk w latach 1919-21
oełinH
w 14- Dywdziii Piechoty
w
Polinaniu.
,·
W grudniu 1920 toku - nrzypomłna otrzymałem rozkaz przy-

lłużbę

„Sanepid" zamlmąl
schronisko
na Klimczoku
\

WojeW6dJzk,a • St11cla Sa.nitarno-Epl·
- w
tury.
etyczne~
- • na·kazata
za~ąc
schronisko PTTK na KllmCZOkU w
Beskidzie Sląskim
Prowadzący to J>Opulame w Beskldach schronisko na szlaku z Bielska-Blalet przez szyndzleln\ę, Klim·
czok do Szczyrku, mimo wii!lokrotnych upomnień nie reallzowal zale·
ceń, mających
ru;i celu utrzymanie
podstawowych warunków sanitarnych
1 htgle·nlcz'nvch w tym obi„kcle W
tym sta.nle rzeczy zeo;pól obiektów
turys·ty~nych
PTTK w Szczyrku
wypowledzial urnowe ajentowi ogła
szając przetarg na ob1ec\e schronidem!Jo,]_og-~crma w Blelsku-Białe1
przeded•n~u
letniego se-zonu

uwagę
.n a tzw. ogólną pre,zencję
auta, a zwłaszcza pokrowce na fo ..
telacb. Niejednokrotni e już - pisaJiś.
my, *e ofi ryzyka zwl~zanego
z
kupnem wieloletniego pojazdu może uwolnill tylko rada fachowca dobrze zoriento\vanej\"o
w tajnikach
technicznych l'l'Yhranej marki. Jr.~li
nie jest to mechanik zaworlowy to
przynaJmniej powinno sle korzy stać z pomocy koeoś kto ma praktykę
w użytkowaniu
konkretne.I
marki auta. Nledo!\wfadczen l amatorzy czterech kółrk, pragnący w O·
czach na.lhli:!:szych uchodzić za r.naw
ców techniki motoryncyjnej ,
najczęściej
uadala
ofiara Sl)ryclarzy
zręcznie przy-totowuJ:icy~h do sprZf'·
daź.y
kompletne
ruiny,
ledwie
tnyma.lące sle na rtowym lakierze.
A oto notowaonla według cen wy.
wolawczych w tyis. i.I:
„PF 12511 - 1500: 81: 350---a65, 80:
300-3'20, 79: 25$--2$-0 . 78: 215-235, 77:
180-210 76: 170--195, 75: 150-170, 74130-140. '113: 120--130. 72: 110-120 71:
87-110.

„PF 125p" - 1300: 80: 270-300,
240-255 78: 205-2!5 77: t 75-200.
160-175 7S: 140~160, 74: 125-135.
110-120, 72: 90-112, 71: 85-97
„PF 126p" - GCO: 81: \80-137
160-171, 7'9: !50--165 '(8: 132-145,
120-130. 76: 107-118. 75: 91-110
85-98
.

79:
76:
73:

i

Pł,K,

wd:tierzno~rł.

. 'tONA

SYNOWIE. SYNOWE
I WNUKI

Msza

łw. żałobna
••
duszę
. Zmarłego odpra'l"iona zo'.l~tanle w
środę dnia 8 ma la br o e;odz. ts
w kościele Ser„a Je7Usowego.

~

LUDOMIROWI
BIENIASOWI
Wyrazy
szczerego
• powodu śmierci

j
składają:

t.nrnnre

n

0

DOC. DR HAB N. MED.

i
i

zyw-1

I

'$. + P.
WŁADYSŁAWA

a w szc~ególności tym. którzy
nieśli
pomoc w czasie cli:żkiej
i długotrwałej choroby składamy
serdecznę wyrazy
podziękowania j'

I

tęczyca

w Iranie

KOZtOWS KIEGO

I

odClll1rn

80
77:
74:

„PF l26p" - 650: 81; 190-202 80
165-180, 79: J5.0-HS 78: 130-141, 77·
112-127.
ska.
,,Syrena": 81: 130-\45, SO: 105--118
Na ra• ajenta brak. a schroni·
GOt-115 73: 92-107 76: 72-33, '15:
vko ma z.aka·z podejmowania tury- 79:
60-70
14: 55-70. 73: 50--05 72: 40stów. Nalefy ocze-ltlwać. że PTTK 51, 71: 35-47.
.
dołoży wszel•ktch starań,
aby lega
ob1.eikt na KLlmcz<>kU jak najrych·
„2iastava tlOOp": 1980: 300-345,
lej wnnowlł swoją dJZ\,a.lalność w na· 255-285. 78: 240-2~0. 77: 220-235. 79·
leży~ych warunkach.
,;Polonez 1500": 81: 380-397,
80.
(.PAP)
350-3'10. 19: 330-34-0, 78: 300-318,
„Warszawa": 7-3: 60--75, 7'2: 52--63,
1'1: 45-53 70: 32-50
„Skoda S-100":
78: 145-155,
75·
130-145. 14· 120-140 :r.i: 110-130, n:
51 śmlertelnyĆb oftar, kllkan:1ścte 101)-1 !5 , 71: 90-165. 70: 80-95
wiosek zntszezonycb to 11kutkl
110·
„Skoda 105-S": 80: 340-36-0,
wodzi
w prowlncjl Chresan,
'19:
we
wschodnim !ranie. Kat:astrofalna sy 250-265. 78: 230-250.
1
tuacb J>Owstała w wyniku padaJa·
„ Wartburg": 7.8: 240-260. 77: 220cyel:I od wielu dni ulewnych df'SZ·
\"6: lllll---'2ll0. ~2; 120-136 71: !00czów. Straty materialne szacuje S.ie ,235,
120.
na miliony dolarów,
„Trabant": 78: 130-143, 77: 120-140
15: 105-118 ~: 80-!H, 71: 1!>-81.
„ŁadJ 1500": 78: 260-285, 77: 236-PODZIĘKOWANIE
265,
Wszystkim, któny wzięll udztal
w pogrzeb!>! naszego ukochanego
„Łada
1500 S": 80: 400--4M,
79·
Męita, Ojca, TP4~i~ i t>ziadziusia
350--380 78: 300-320, 77: 250-280.
(OBSERWATOR )

Powódź

WTOREK, 5 MAJA.
"pól
„Matnstream". 19.30 !)k,51>resem przez śwla t
19,36 Opera ty.
Jak sobie przypominam ~tan Jiczeb- 1
PROGRAM J
goclnia - A Dworzak: „Jak·ob!.n".
nY w tym okresie wyn•JSił około
19.5-0
\Dobrze
urodzony"
odc.
35 tys, ochotników w tym 300
9.00 Cztery póry ' rooku.
11.40 Tu J>OW 2-0 OO Antologia piosenkJ fra·nŁ d ·
radio
klerowców
12.os
cu&kie1
Z
ltraju
20
57
M
I
ze
ROdowl<!z
0
na
Fołk
z
z1.
świata
12 25 Mazur. mazurek obe· Blues Mettingu 81 ii.oo .,Enea" O perypet>iach ty.eh 3ll0 ochootn,i rek 12.45 Rolniczy kwadrans
1300
Ha zespołu ,Cha se". 2.1.30 SiadakÓW z naszego mia~tą OPOWtll:da ie- W prasie. polskiej, W tym i W Komunikat energetyczny 13 05 Stu. su
mi Jazzowych legend 2.2.00 Fakty
den z nich - Stefan Sawic:ti:
- „Dzienn,iku Łód,zkim" z druia 24- dio Gama 14.00 Wiad 14.05 Studio dnia 22 08 Gwiazda
siedmtu wlec-zo- W Lodzi komitet plebiscytowy 12~ kwie•tnia 1981 r. ' ukazała s~ę in- Gama 15.00 Wiad 15
05 Popoludnle rów - J Korn. ~2,15 Konsonan~e
zorganizował biuro
werbunkowe forma.cia o przesłaniu życzeń uro- dziewcząt i chłopców 15.30 Studio· I dysonanse. 23.oo Album poezji R.
przy ul. Piramowicza, gdzie przyj- d.zinowych Józ„fowi
2.'l.05
Mlęd•')'iCyra,nkiewi- Relaks 15.35 Kącik mel-0mai>a 15 55 Sliwontka.
d·niem
· ·
b"t
d • t
· 1 Pi~<'>- mh1iut o kulturze. 16.GO Muzy- a snem.
•
mowano zgłoszenia. cchotnikqw 11a, ozowi,
WY l nemu
~Ja aczowi Pl> - ka 1 aktualności. 16.30 Od palanta
\vyjazcl na powstanie.
Werbunek skJe:o-e ruchu robotniczago, dziafa- _a.o belcan'ta - ze wspomnień
·M.
PROGRAM IV
odbywał się bez ild2iał11 czynników czowi \vYbitncmu d2i:ilaczowi pol- Fogga_
17.00
I infe>rm.aeje
oficjalnych, bez udziału pra~v. bp et c~te-ra przez "I s.ekre.ta:rza KC SPOrtO<\v.e. 17.Ht Wiad.
1-0.30
Estra<ia
orzyJa*llJl.
H .OO tlla
Radiowe Sl)otkartia
odezw kolportowany ch n.1 murach P?:FR St::m[s>,1wa Ka1nię.
17.30
Rad'iokurle.r . 19.00 Dzlen,nlk kl. jll lic - „ W!.zerun!l<1 pa.na Pru·
l
·
wleczomy
sa"
11
.25
ą2.5 Klermasz polskiej
ChwUa muzyki. 11.36 Chómiasta ecz pr.zcz
po11::;,w.1111e
Uważam; że karidy obyw.a.tel na· pwsenki.
19.40 Magazyn mięclzyna- ry G \l"erdiN~O !2.00 Wliid.
t2.ftS
wiadomości o 'zacią.i:u pacztą .. pan- sz~;;o k,aju ma prawo zł-0~yć wy- md0owy
,Punkt widzenia"
2-0 oa Wlad. (ł.}, 12.os .,Kwasy I rozdzwii:toflow<ł" z ust do u~t. \.V te":'! spo- bra.n.ej
p:·ue.z siil)ble osobie odpo- Wiad i Informacje dla kie.ro,wców l!:i" - aud. Henryka smolagl (Łl. u
sfib zarc.icstrow:ilo r,ię Il n:is !JO· wicdn~" życzE•ll•W, poiLiew<iż jed- 2,a_o5 Koncert tyczeń, 20.30
Wieczór 12.23 Chwlla muzyki (Ł). 1;.25 Gi.eł
nad 300 ochotników w wie::u nd nak n?łeżę do poko:enia, którę w Studiu Gam.a.
Zl.O~ Wiad. ZI OS da płyt -('steteo) 13.00 Dla 'kl. II 17
· ·
k
b
t
·
.• Skokl na plęciollni1" . 13.25 FonoKronik.a
sportowa.
21.25
Komunlkado 26 1at, ~e
srodowis ro 3 m- m~~ło ol~ruzję wła.snym.i n.iejaK:o t'lf To~allzatora Spmt·owe.go.
ius teka fol-kloru (stereo). 13.liO ,,Ma·ty.
C'LYch i lnt~ligenckich.
mlo:hhiżv o~z.a.mi
oglądać karierę i dziafa,}- Tydz:en muzyczny w · kraju_
22.00
sial<owle"
odc. po<W . radiowej.
prao:1;'.ąccj i uc'.l:niów szkół
~re- n,:;~ć Józefa Cyrain.kiewicza nie Z kraju 1 ze świata. 22.20 Tu ra- .14 W Sławne dzieła. slawnl wykodnich.
mo~ę p-0w;strzymać się od nacho- dlo kierowców.
nawcy
(•stereo). 15 oo StU<:Ho Gama
22.23 K<a\ków na
l\liejsce zbiórki do · wyja~1lu
na dZ~cyc:h mnie refleksj.i, zwla·E"zc,za muzycznej
a•nten:ie.
23.0o
Miną! w Stereo (ste.reo) 1o.OO Wiad. 16.05
powstanie zostało wyznacznne
Lekcja język.a rosyjskiego.
l':\ n.a tle, zbll:i::ljąc-ej się dwt:dziestej' tyd•zień.
16.20
,,Czas nas uczy pogocly" - śpiewa
dziedzillcu domu przy ul. An:ir:oeJa' ;Jiątej ror.znicy „po,zn:::.ilsldego paź
PROGRAM II
G. Ł-Qha·szewska . I 6.2S Lekcja ję.zy. /
l~t Pic'."?SZY transPort w sile około dzi,e•l-'P,ik:::" (28 czerwca 1935 r, !}.
ka nlemleck•Pgo 16.40 Aktualności
''
laU luu:-1 _wymaszerował _na Dwo8,30 Wlad. 8.35 Sprawy codzienne_ dnia (Ł)_ 17.00 „Retroteka" Otóż Ob. Józef
Cyrami!de1wicz,
ko·nrzec Łodz Jii'auryczna, ,i;;t:z:c z.>st;i.l j<M: wi;:i<l.omo z.na-cz!Lej je9 z-cz.e czę 8.SS _Poranek w Studiu Gama_ 9.40 cert w opr. Marli Hoffmann
(Ł).
zalad1nyany UD Wagono.w 1 w. _kil- 1 ści nl!f>Ze"o spoleczet'!Mwa był przez Radio Mo.sJ;twa 10.00 W[o<:ławsik1 po- 17.35 ,:Ciekawe nagrania,
clekawe
j~mni~ rozrywkowy. 1 .30 ,Ostatni.a wydarzen.la magazyn
w
kanaście godzin !lotem przybylum~ wiele lat „±elaznym
opr.
premierem" b,twa - fragm. opow. B_ Wasilie- Krystyny Pletranek" (Ł),
U.OO RepOr•
do So~!1owca gdzie.
z.a~waler?~v.t.m (swego czasu
krążył nawet taki wa. IO 59 C
M. von Weber - taż (Ł), 18.25 Dziś pytanie - drz11
zo~tahsmy w ko~zarac'.1 im • .1-rau- wierszyk, że.„ Andill'll . ww.c•a
U.IO
Cza,rne odpowiedź - Be!Zpleczeństw<> ruchu
d.o q Symfonia C-dur.
gu.ta. Ja WYJCch:~~Ill ~ J?ierws~yln 1 Poo'.skil, toczy swym białym ogie- ;)viatlo" - fragm. pow. w 'Rzeza- drogowego - aud . z tele!onlcZ'llym
cza Il .JQ Wiad
11-35 Co słychać udziałem słuchaczy -- tel 29-40-21.
transpoite~. W bliia .•ml ~o p1e~- rem, a Cyrankiewieiz znó,/,
jest
wsz;vm \V?'~ecl~a~ dru~1 o~<m.1.ł lo-1 prl:!miereml) •. Wlad·()mo równięż, że w śW'l.e<!le 11 4-0 Skrzynka poszukl· 19. 15 Lekcja Języka a ngle!Slklego.
wanta rodi:ln PCK. rl.45 Muzyka 19.30
Ludwlg&burger
Sch!oo.sfest.
dzk1ch ocuotrukow. W . ~osm~wt·u doptero grudzień 1970 r. uwoln.il lud<>wa
. 12.!0 ża;:ty ! kaprysy mut980 ('stereb) :l'!.50 NURT zostały stwor_zone torm:i-cJe \11~J>ko- Ob. Cyrnn.ki-ewicm i o<l uciążliwych zyczne. 12.25 Radlo<Wy przyjaelel-- -- spiele
Realiz.acj.a font,ezna tekllt·u literackiewe ::- 1>cho_tmcy z ~odz.~ zostaJl __zo1'- obowiązków,
wLa:domo także w aud. dla ch~rycb A Małacho-w„kte go. 22.10 .,Barokowe •ny" ·- śp-\oewa
12.45 Piosenki Jerzego D"rfla Z; Wod~l~I. 22.!5 W 36 lat po wojg,a.u1zow:ni w. 1 1 2 . •~llUlJJlH\11. I ja,ldch stało się to okolicznościa•ch .•. go
1~-00 „Refleksje. 13.JO .,Moment, mu- nie Baonu „trzelcow Sląs1n~h, , klory
obrounoś~ kraju. Z2.50 Gra
Nie mam zamia.i·u osądzać Józe- s.cal
13.30 W!ad. 13.36 ze wsi i o flecJ~ta J. Castagner 22.sa Wiad.
wsze?ł w s~ład grupy \~awel;>er~a. fa Cyrankiewicz a. za jego niewąt
w~l.
13.51
Zesp6ł Pleśnd 1 Tańca
Po l;.1lkudmo_wym yo by me w kµsza- pliwioe wyb i t .n ą dział.a lnooć .SU,mlacan,sum !acan" . 14.00 GospoTELEWIZJA
rach s?s11ow1~cklc11 !'Otf·zebnych na niechaj zrobi to na.ród po-ls.ki
14.10
i d<ircze problemy r.eg!onów.
zor~~mzowame od<!z.1ałow. nocą ~D- klasa
robotnlc.za, której obiecał S Montu~zko - aria Halk-1 oraz
PROGRAM I
stallsmy 'łaładowam da •vagono"'. uc,in,ać ręce! - chcę tyiko życzyć ll.uet, Halki I Janusza z I aktu ()opery .Halka" 14.25 Ludzie i lch pa8.00 TTR. R 'l;'SS ję!Z. J>(llloSld,
towa.rowych.. nakazano. zachowac Dos.t,ojnemu Jub.ilafow!
uczesitni14-45 _Muzyka Brahm.sa. 15 30 sem . 2. 6.3il TTR, RTSS - matemakom pletna. c1sLę w· czasie h'anspor- ezen :a w DO'Zlnań.sikich uroczvstcś sj,e
'A lad.
15.35 Popołudnie dziewcząt tyka sem 2. 9.55 .,Czerwone, tólte
tu, wagony zaplombowano i za- cia•ch w d;du 28 cŁerwca mili r.
I chłooJ?Ców 16.00 Dzieła Kazimierza zielone" l<l. 1-3, 13.30 TTR. RTSS _;
deklarowano jako transm>rt
S~erock1ego 16.40 Redakcyjne forum
TADEUSZ WŁODZIMIERZ
matematY'ka . sem. 4. Ił.OO TTR
l 1 .Oil Operetka, jej tw6rcy i wyko- uprawa rośUn, sem. 4 14~0 Teleności (Uii Górnego Ślą~ka.
WczellUCHALSKJ
nawcy
17.30
Krajobrazy.
-17.50 Spie- wl.zja w spraw.ie mlliard6w. 15.30 Tesnym rankiem majowym oddziały !
zostały wyłądo'j!o'ane na Sląska
wający
aktorzy w _ __.,..;.._...,"""'""'" ""'""""""_ _ _ __
K. Majchrzak lewizyfny, Klub Seniora . 18.00 Dzien1
1+.05 Pod ·fabrycznym dachem 18 25 nik 16 15 Obiektyw. 16 30 Dzień donieznucznej Otlleglo.foi od miejsco-1
Pli;btscyt Studia Gama_ 18.30 Echa bry . w kręgu rodmny. 16 55 „Między
wości Murcki. ~ompaa~e. st~zeleckie t!.lił"~CB
dnia 18.40 Informacje rady proPO- nami 1a~·ktn!owcaml'' _.. film aniutrzymały bron. ąm 111uc,ię 1 grana- , Il. l \W.o, li
zyc.Je.
19 OO Wieczór llterack<>•mu. mowany 17 20 .Interś,tudLo"
ttJ U 1fV
!7.50
zyczny:
19 03 Klasycy muzY'lcl roz- Polska Kron1ka Ftlmowa [8.00 Telety. Po uzbro.icniu hatalfon wyru0
rywkowej
19.20
Sootkanle
w1z.ja
z
Mł'>clych
otsaCDŃ'
-n.n.:
szył_ \V stran~ Katowic •. Poz;; . zor-111a
;;,zem
.Ju\1.anem
Kawslcem
Nieznani i nazwl«ka". 18.40 Tele19 50
gamzuwanym1 w. Łotlc.1 dw1<"mn U. ·
\.
• lyty ~ta.r e 1 nowe 20.20 Przegląd wi.z.la w sprawie mllląrd<'>w !8 50 Dokompaniami,
p<lnad lOO łmhi'l.n
fllmowy
Kamera
20.35
P!ytv branoc 19 OO Camerata 19 ..30 Dzienbrału udział v• powstar.iu orzcchostare I nowe . 21 10 .. Ty ml matka nik. 20.!5 .Sól zleml'' (6). żl .30 „S!oty ml katem bedzies." - rep lit W ·O
dzac granicę .fako osoby cywil 1c
się
rzelcło".
22.0-0 MistrzoA Kotulec•kiego 21 30 Wlad
bądź „dezerterując"
21 35 stwa Eu•rnpy w be>ksle 2:1,.15 Tes•k·noz .iedn•>sti:k
Informac1e "P<>rtowe
21 40 Wybitnl ta za pik!elhaubą. 23.00
Dzienwojsko\vvrh. l'a !{rupa łodzian v:tł
a~tMzy„ czytaja ulubione książki nik. 23.15 Telewiz.1a w sprawie mlezvb w składzie <•ddzialow pow·
Od 6 mQja (środa) at do odwoła .. .o>trofy - fragm P'>W A Ku~n1e·
lfard6w.
st~11c_zvcb takich ia~{ 1 . pnł!;. [\alo- j nia. zamk.niety będzle dla ruch·U wlcza 2?. OO Radiowy Tygod,nl.k Kaw1ck1 !I 11. T:ir1101l'•irsk1, fi -p, l.11- odcmek szlaku kole1owe>~O od Zg1e- tn,era!ny 22 4ll Z aktorskiego ~plew•
PROGRAM II
1
hlinie<'ko-Opo lski.
w
noda!{ach rz!l do Łęczycy w godz_ 10.05 d-o rLka 23 OO Wiersze Jorge Guillem
!!I.OO :PoLska - NRD (poowt.). tn.311
pancE'rnych w oddziabclt h~znMci : 14.50 .Jak nas poinformcwała ł6dz 2-3 IO G dl Machaut - Pieśni mikol.!.lmm1cb są.aitarnych. W ofcn"v- ka DRKP w związku z tym na łosne 23.3,o Wlad 1-3.35 T'wan;e Jazzu ,,Sól ziemi" (S). 16.35 Jęrz. a.ng. (29).
wie czv w obrooiP 1.aws:~ zd.ivnli.1 tras;e Zf:ierz - Łęczfca - Zgie;-z
1~.05 .Tęz .
niem. (29) . 17.30
.roęzyk
PROGRAM lll
oni doilrze egzamin z p:łtriotv r.nrn wnrowadzona
tranc 1.29) 18.00 Kino Telewlzll ~~aj~
z<?"tan e' zaste~cz~
i odwagi.
8
OO IDk•nresem orze~ świat
kom:in:k ~la autoou~owa. a poc,a1<1
lł.05 młodszych.
18.30
.Słown.lik Sztu-kl
*
*
•
kursować bęrl<i tylko z 1'..oc1zi Ka~ Cq„ kto lubi 9 oo .Dobrze urodzo- Wspólcze.mej - artyma.
19.00 Wlad,
ny - odc pow 9 1.0 Temat na ma•
Dziś. we Wiorek. o ,E!o<li. 10, z lisk1ei do Zgieorza -L z Kiltna
do - •. Pollezek onv oollezku"
9 31) .- Wyd. kieleckie IŁI. 19.30 Dzlenokazii 60-lecia III Pows:.nh $Joi- Łn.czvcv.
Prn«to z kraju 9'45 fl.rokowv konprof.
kiego,
orlbQdz.ę :w~ w ł.oclzi v.
Ponad'<> p()('iag reladl Łódż Ka-· cert IO 30 t•k<r-re„eirt r>r7ez ~wiat nlik. 20.00 Antyczny świat
<!zkolePa 'lav.'ow 1. nr 161) h
l ~··a - ~"Z"C'·.n oo 4rooy o1iP~7.a' !O :ts KlerMas? ołyt 11 !)O Cod~ien Kraw.t:2'1.lka - , Jerycho: najstarsze
miasto?"_
Powstańcó.;11 ~lflsl~irh orzv ,1L A.fl,- b!)ctzie 0 go<lz 6.50 zarniast <> 914_
20.30 Wtorek m~omana,
<irzeia Strui::~ N okor~znwriown a osobowy z Kutna do Łodzi Kah- nle f'OW!e~ć w w.vdanlu dźwleki>wvm ~1.30 24 goctu.\.ny.
~1.40 Stopklatka,
G
1'
d1
Lamnedu•a:
„Lamnart"
•1roczvsto~ć Wezmą w nie1 1dzi<>l ,k'ei odieżdzać bedzie ze
22.15 Mistrzostwa Etllt"opy w boiksie.
stacii
prze<l~tawiciele władz nai-tvlnvrh • 1Grotn1ki o eodz 9.46, ~zvli o~ m .n Il 30 Warsztatv glt.a ·r owe 12 OO Eksaamin;stracvin v.-h oraz bvli oow- wcze!lniei. aliv zdażvć i:rztod zam- ore<e-m prze7 ~wla~ 12 05 'W tooa cli
l'ró•k·I 13 oo Powtórka % TOZryw-k!
etańcy ś!asr•y kfórvm wrcczonP ZO- i\'.nicciem WVIDif"lliODeJ::O odcion\l:a.
Z głębokim talem uwladamta<'1nn odzn<>rzPnL, Pł listwo we i n Utracona
Po::unicda te zw'aia ne są .z ko- 13 59
cze~ć
Katarzyny
my, te dnda 1 maja 1981 roku
milltkow" m rl. lp wvbi'" z o.k3:~ii lernYrn l'tapem orac torowvch
Blllm"
zmarł nagle . pne!yw•zy lat 53,
- odc pow.. 14 Oll Muzvka
i
60-lecia rrr Pow:~hnh Sh<kie<!o
nasz najukochl\ńszy MĄt. Ojciec
Pl<'k1rvfikacv kwch na szlaku
do kemPralna roma ntyk6w ro„vl•kich
l\f. JAGOSZE"VSK J
!
I
Dziadziuś
Kutna.
(sk)
15 OO Ek<pres.em orzez ~lat
15 n.;
\
Wokół nowej fa.li
15
40'
Brazvlla
na
"'\ ~ c::
S. + P.
™--~.<k.... t.'."'.!
na glosy I l•nstrume11ty 18 OO ' .Pa
Dnia 3 maja 1981 r.
zma rł ] W dniu 3 ma.la 1981 r. odszedł tTJletnikl"
Kajetana KÓtmfana 16 15
oagle nasz najul<OC!l'.lńszy, naj- \ od nas na za wsze urzeżywszy lat
STEFAN PAWLAK
~~U7vkobranie
droższy nrat
\6 40 ,Tak 1est na
_. '13 knC'l1~n:-i T.'?tu~, Teść i D:tia~
rieli. Czl'>wiek ceniony I oddane-,
macie" - rep .r -Kullgow<>klel 17 on
Pogrzeb odbędzie
go serca
tlę
dnia
S. -i· P.
"-ltspresem przez świat 17 05 Mu·
5 maja br. o godz. H.SO z ka.
•vezna
Ot>czta
!JKF
pllcy
17 40 Blel•zv
cmentarza na Mani,
li
S,
_
_
t
P.
czym zawiadamiają - ·po!trąienl w
KAZIM
-.dcleń
bluesa
18 IO P.ol!tyb dla
głębokim sm1Jtku:
w~y„tklch
18 25 C~<S relaksu 19.00
RUDNftCKł
KAZIMIER Z
.. Nad.zloeja
matka"
aud
M
ŻONA
CORkA. SYN. ZIĘC,
TESC I WNUCZĘTA
Tethon I M W1Jhelm!ego. 19 20 WalCzlowlek wielkiego serca I d 0~ICKI
broet, Pozostawił w nieutulonym
czyk w <tarym '9tylu" - gra ze.
żalu
Uroczystości
pogrzebowe odbę.
\
· I. da si<: d•1ia 6 maja 1981 r. o godz.
ż-ONĘ. SIOSTRY I SlOSTRZENCA
tS.00 na cmentarw rzymsl,<okato
!!, llckim na polar!>: " czym powiaPODZJĘKOWANtE
, odbęclzle slę w dniu. I!! d~mia z głęhn'<im żalem
Rodzinie, wszystkim Pr.zyjaclol9m, Zna,Jomym. f Sąsiadom, kt6•
r. na cmentarzu
na
CORK.A z MĘŻ~M i WNUCZKĄ
rzy okazall nam wiele t:vczliwoścl serca 1 wspOłczucla oraz wzięANJĄ
11 miział w ostatnlej drodze naszego drogiego Męża, Ojca ł Dziadziusia
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współczucia

0

TESCIOWE iJ

WSPOŁPRA· n

KIERO\VNlK i
COWNICY z KLI~IKI DER·~
MAT01,0GICZ NEJ WA'\! Il

RUD

t P.
TADEUSZ A SOBKIEW ICZA

\

$.

Wyr'azy serdecznego
cia

wspOłczu

W dniu -:7w1e:ac 7;::;l•I
zmarła nagle, w wieku 27 lat na- ,
sza pracownica
,

Ojciec i

Dzia-

KOLEŻANCE

HALINA

ANNIE WCISŁEJ
z powodu

WROBLEW SKA

BRATA

·DYREKCJA, KOT EŻANKI
KOJ,EUZY z OW l DSE
PTE w ŁQDZ~
Dnia 3 maja 1981 roku po dłu
giej i ciężkiej' chorobie -.marła,
przetywszy tat 79

S.

DYREKCJA,
POP
PZPR,
ZWIĄZKI ZAWODOWE
·oraz
KOf EŻA'\/Kl i KOLEDZ\' 2
• tODZKIFGO
KOMR!NATU
BUDOWI ANE'Gtl
•. SRODMTES<;tE"
W dniu 3 maJa (931 ToJrn zma·
rła w wicku Sl lat nasza uko•
chana Matka 'J'P.ściowa. Siostra,
Babcia I Prababcia

+ P.

KAZIMIER A KOPKA
• domu PERDF:K .•
Wy'l)rowadzenl e zwłok 11a$tąpl
dnia 6 maja br. o godz. tł
z
kaplicy t:mentana gw WoJritkba
na B:urczakarh o c>.ym powiada•
mlają pogrątenl w $mutku• '
DZIECI, WNUKI
l PRAWNtJCZEK
i1111'1J1~11111'~~,,__,_ą...,;._

____

K-10

S.

I

Wyrazy głębokiego wsp6lczucla •I
ROdzlcom I Rodzinie składają:

śmleTcł

S.

+

P.

I
l~I

PRZYBYSŁAWSKA
Pogrzeb odhędzle 1lę w śr9dę.'
d'!ll' 6 maja br. o godz 1S i l kaPlic'\I cmentarza w Pablanlcarh

'

CORKA. SYN i SIOSTRA
-ii-.R:11111111i--~z R~l_,>EGINAMI -

+

P.

JÓZEF KAtUŻA

~

Uroczysto$cl pogrzebo·we odbę
dą się dnia 6 maja br. o g<Jdzinie 15' na cmentarzu przv ulir;v
Szt'zeciflskiP;t. o c1v1u
zawiad:,i„
miaj'ą pogrąteni w bólu

Wszystkim, którzy w ciężkich
dla n'1s rbwilarb okazali serce,
nie<l1- nomoc I towarzyszyli
w
ostatniej drodw naszego kochanego · 1\Ięe.a, Syna I ojca

s.

ł

p:

PODZIĘKOWA~IE

Wszystkim. którzy uczestnlczytl w pogrzebie mojego Męża

+

P.

podziękowanie składaJĄ:

ŻONA,

~

' Z głębokim talem uwiadamia·
my t.e w dniu 2 maja 1981 roku zmarł długo!Ptni nasz praco·
wnik, dobry< fachowiec l Kole·
ga

•

JOZEFA LISIAKA

FRANCIS ZEK
PASOWSK I.

Wyrazy serdecr.nego wspótczua szczególnie: Druhom z Tow. , cia Rodzinie składają:
Gim.
„Sokół"
I Kfl!egom
z
M:PWK serdeczne pod.ziękowąnle
składa
DYHEKC.lA,
•
I
NSZZ
,,SOLI·
DARNOSC" oraz KOLEZAN
l
KI i KOI,EDZY ·t ZPW im
ZONA
~
.
A. STiWGA

l

SYNOWIE, SYNOWA, WNUCZEK

I

głębokim blem
zmarł w wieku 51

zawiadamiamy te dnia
lat ukocha~y Syn

WIKTORA

lUClr\!S IEGQ

K-lł

r

serdeczne

Z
ku

wyrazy wdzięczności składają:
CORKJ z MĘŻAMI
i WNUCZĘ'rA
ZONA, MATKA I SYNOWIE
~·'r.::!~~-~~~-=~!111,li'mn•~-~:.Sil!!lmm~irr;:m:;mmET.mDlllr>mi.:imi~

S.

HELENA

PODZJĘKOWANIE

zmarł

nasz
dziuś

3łl

kwietnia 1911 ro-

S. t P.

doc dr REMIGIUSZ APOLINARY DZIEŻA
wieloletni pracownik Instytutu Przemysłu Skórzanego.
Wyprowadzeni • drogich nam zwłok nastąpt w dniu 6 maja br:
o godz, 16 z kaplicy cm•ntarza tzym_ k~t pr_zy ul. Ogrodowej,
o czym zaw!adamlala poi;rątone w smutk'UI
MATKA, CORKJ I

POZOSTAŁA

RODZINA

Z e;lęboklm bólem zawiadamiamy , łe dnia 30 kwletttla 1981 l"O·
ku zmarł nagle w wieku 61 lat nasz ukochany Mąt, Ojciec Brat,
Szwagier, Teść, Dziadziuś I WuJ•k
.
'

$. ł P•

JERZY 'W IKTOR BARTOSl~SKI
Pogrzeb odbędzie się na cmentarzu św. Aleksandra przy ullc'3•
Ogrodowe_! 41 , dnia 5 maja br. o godz 15.30. Msza św. za 1pokój du$zy Zmarłego odprawiona zostanie w tym
dnl1J o godzinie 9 w kościele Wnlebowzlęrla- Najświętszej Marli Panny przy
ul. Kośclelnej 8/10 fp!ac Ko~r.lelnY,);
Prosimy o

nle~kladanie

kondolenGj4.

RODZINA

DZIENNIK t.ODZKI nr 81 (9839) I
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WOLNOSC - nieczynne
WISŁA .,Cena strachu" USA
od lat 18 godz. 10. 12.15 15
17.15, 19.30
ZACHĘTA
Coma" USA od
lat 18 ~odz.· 10· 12.15
15.
17 I~. 19 30
STUDIO - „Pa.rszywa dwunastka", USA od lat 18 godz. 15,
17.45; DKF - godrz. 20.30 - seans zamknięty
STYi.OWY
Mistrzowie kTba
światowego - R. Altman -

S
"

ss

S
~
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Obchody
D
r::
:;

Zblirż.a

i

~

E

się

86 roomlca

BO MATURA TO

za-koń

cz.en.i.a II wojny światowej w
Europie. W n.aszym miescie 0ibchOldy Dn.ia Zwycięstwa roz.PQ_ci:ną się w piątek, 8 maja uroczystQśc1ą w Pairku
im, Poniatow&k.iego pod
Pomn.i.kit:m
Braterstwa Broni.
Deletgacje
orgaJJ.izacji społe<:miych, kombatanci,
młodizież,
oddadi;ą
hołd żołn.Ler.zom
bra.tn.iej Armii
Radzi ee-ki ei.
poległym
w walce
z
hitlerowskim
ok.upairutem
N,astępruie
odbędzi1:! się uroi!zys,ty capstrzyk
kompanda h<lil1orowa Garnizonu Łódzkiego WP, orkiestra
gairrui.zonowa
orarz
kompan.e
Milicj.i Obywatelskiej i Straży
Pożair.n,ej pr>zemaszerują z Pa:rku Poniatowskiego aJ. Mi0k1ewioza i ul. Piotrkowską do
plaicu Wolności,
Obchody Dnda ZwyC'ięstwa połączone będą w tym roku ze świę
tem Chorągwi Łód?Jkiej ZHP.
Hairoer.ze -.vezmą udział w t.iroczystym • capstrzyku, a 9. maja
odbędą
apel pod pomnikiem
Martyrologii Dzieci Polskich w
Parku im. Promienistych. Cho·
rąglew
Łódz.ka
nosi bowiem
imię Boha.tersk.ich
Dziw Polskich.
Na 9 maja przew.idz.iam.e są
ta.kże
uroozyste apele w jednostkach wojskowych Garn,izonu Łódzkiego. W sobq.tę i nied?Jielę .w
parkach i ośrodkach
wypoczynkowych naszego miasta od.będą się festyny i imprezy rekreacyjne, z który•:h
najbardzi,ej okazale zapowiada
się haroersk'i
festyn w Pa.rltu
Kultury· i
Wypoozynku
n.a
Zdirowdu.
(sk)
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ui
pQCząwszY od ubie~łej
soboty, do kłoPotów ziwią
zanych z reali z ac ią kart n.a
mięso i wedlinY doszły łodzi1i,nom następne - brak kart na
masło i artykuły sypk.ie. których
reglamentację
wprowadzono
z
dniem 1 maja.
Wczoraj 0 godz. 13 ro.imawia1iśmy z p, Bronisławą Frydrych. kiie·
rowniczką na iwiekszego i na i oopularnieiszego chvba w naszym
mie.Sc·ie sklep.u mleczarskiego orzy
ul. PiotrkowSik.iei 22. Oto co usłY-

J

szeliśmy.„

- Od rana
sprze1lali.śmy:
22
11aczki masła. Zamówiłam na ten
dzień 180 kg, ale z te~o co widzę
i 25 kg chyba by wystarczyło. Na
szezęście mam komorv 1:blodnicze
i bedę ie mogla przez 11ewien czas
11rzetrzymać. ale iak tu dokonvwaiEamówień na dzień D"l.5tepny? Do·
11rawdy, rece opadają.„ A ile sie
trzeba natłumaczyć ludziom. źe maslo jest tylko na kartki. Tymcza·
sem większość
naszych klientów
kartek jeszcze nie otrzyma.la. stad
kłopoty.
Również 20

te

paczek masła z 300 kg
otr-z;ymanych
wcZO<a.i
sprzedał
skleo przy pl Nieoodległw:·i 4 i
wiele·. wiele innych.
- Dlaczego większość łodzian nie
otrzymała
jeszcze kart zaopatrzeniowych na masło i artykuły s:VP·
kie? - pvt.a.,IJJie to ~ad~liśmy zastepcy dyrektora Wydziału Ha.n,:ilu
j· Usług UMŁ M. Kowalczyk.
- Karty zaopatnenia na masło
ntrzymaliśmy
z
Warszawy
24
kwietnia, a na artykuły svnkie 27 kwietnia. Całą <mera.de wyda·
wania ich 7.akładom orarY wogliśmv
więc rozpocząć dopiero 28 kwietnia i tak też sie stało. Wydawaliśmy .ie przez trzy dni kwietnia, a poniedzialek iest czwartym dniem .

„Twórcy-81"
Ilooć
akcji
realizowanych
w
zwią.l'iku z wielką imprezą plastyczmą „Twórcy-81" wzrasta. Wczo·
raj w Muzeum His.torii Miasta ł.o
cLzi otwarto wystawę rzeźby ceramirz:nej Wludzimierza Finka. Dziś,

6 bm. za prezentu ie swoie i>race
grupa
satyryków łódzkich
(al
ZMP) Impreza ta połączona bę
diz.ie ze sprzedażą dzieł.
7 bm, o godz. 16 a·kcja plastyczna Włodzimierza. Adamiaka z
~rupą
.,Odsłonięcie
Pomnika
Kaimieruicy" (ul Piotrkowska 164)
8 bm. - otwarcie wystawy rzeźby
Zbigniewa Władyki. (al. ZMP).

.

Dvinry

członków

KKS

+

Pabi~nlei!

'
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Zawiadamiamy wszystK:ich Czytelników, że redakcyjny radca prnwny
przyjmować będzie inte·
resantów w ·każdy wtorek
i piątek. w godz. 15 - 17.
' DZIENNIK LODZKI nr l i (9839)
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SZCZEili\..•
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S
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Dla pecholvców '. dwie szanse poJJrawld
Dla szcześciarzy - .1naten1aty)(a 13 n1aja
Właśrue. W myśl obowiązujące
go oo pairu lat (a taikże krytykowanego za „nadmierny
liberalizm") regulaminu egromi.!lJu d-0jrizałości w
maturalne szranki
staje się wyłąc?Jruie ze szczerej ch"lci a n.i.e z administracyjnego przymusu. Ponieważ jednak matura}.ne
świadeoC"two stanowi
rod,zaj prz.Ppustkd do egzaminu na wy-mze stt1dia - niemalże wszys,cy dopusz·
czeni do matury ucznfow,ie sizkół
średnich naszego województwa postaina,wiają
poddać
się tej tradycyjnej próbi·e.

Na raizi,e, 30 kwietnia zakończyły
lekcyjne w klasach maturalnych i ogłoszone zostały listy
tych, którzy ukończyli stkoły śre
!lnie oraz dopuszczeni zostali do
egzaminu maturalnego, W samych
tylko Hoeach n.amego województwa na listach tych znalazło się
około 3200
osób. W dziennych
szkołach
z.iwodowych dn matur
przystąpi 2900 uczniów.
Matury-81 rozpoczną się 11 maja
egzaminem pisemnym z języka
polskiego. O godzinne 8 rano nastąp.i otwaircie kopert z tema-tarni.
W szkołach dla pracujących moment maturalnego startu wyznaczono na godz. 15 tego samego
dnia. Po krótkiej przerwie
na
„odsaipkę po sesjach" „z
polaka"
- 13 maja, również o &me.i raino,
rozpoczmą się
pisemne zmagania
młod.zieży z zada.odami matematycznymd W tzw. kołach zbliżony~h
do źródeł dobtze poinformowanych painuie rozbieżność zdań co
się zajęcia

/

Robimy wszystko, by zgłaszający
się przedstawiciele zakładów prncy

byli jak najszybciej
załatwi.mi
We wtorek i w środę przedłużamy
czas pracy do godz. 18, Cóż kiedy
np. przedsiębiorstwa
gospodarki
mieszkaniowej
zamiast odbierać
karty dla rencistów i emerytów
we wtorek 28 kwietnia, rl>zpoczr,ły
odbiór••• wczoraj. Oceniamy, ze do
wczoraj odebrało karty GO 11roc. zakładów i instytucji. Sytuacje taką
wywołała zbyt późna dostawa kart
do Lodzi. Miejmy nadzieję, że resort się poprawi. ia.ko ze karty
zaopatrzeniowe na czerwiec na
mięso i przetwory mamy ot.rzymać już do 10 maja. Oby ••.
Żeby dopelmić obrazu
.. pracy"
Ministerstwa Handlu Wewnętrzne
go i Usług wystarczy pow;edzicć
że 10 egzemplarzy ins\rukc.ii dotyczących zasad diziałan•ia tt'go bąd:l
co bądź nowego systemu reglamentac.ii trafiły do Łodzi do:J:ero 2!l
kwietnia Potrzeba takic!1 el!zemularzy okolo 1500.. Nie pi~rws:zy to
przykład nieudolności tego mim,isterstwa
Przv okazji kilka bformach na
temat działania tego ,;vstemu Kartki <>piewaią na okres t mie-;ięcy
(od lutego do maja) ale obowiązv
wać one będą od maia do siero·
nia iako że były PO orostu wYdrukowane na okres Prooonowanego
ooczatkowo wpr<>w~dzenia reglamen tac ii. Norma ,M-1" czyli 0,5 kg
masła miesiecmie. Prz\-slu.;(u ie dzie·
efom od 1 roku do 3 ht 11 miesięcy i 29 dni o·raz oozostałym osobom dorosłvm.
Norma „M-2" ilości 0,75 kg miesięcznie
przysługuje dzieciom
i
młodzieży w wieku od 4 do 18 lat
1l mies:ięC'y i 29 dni. Norma „M-3"

pO-

stępoWan.ia wyiaśniaiącego
wie złego funkcionowania

w s;prahandlu
w zakre&ie realizacii kart zao;:rntrzenia na drób mięso i jego orzetworv w minfonym mies'acu oraz
braku oieczvwa który wystąpił w
dniu 30 kwietnia 1981 r„ stwierdznno że odoowiedrzialno~ć' za ten st:rn
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„Blra;k papierosów" -

taka wyostatnio jednym
„wystroju" kiosków
„Ruchu". Po prostu od pewnego
czasu za.częło brakować papierosów. Jakie są tego przyczyny?
W ciągu
pierwszych cztere-ch
miesi~cy ub. roku łodzian.ie kupili 2 mln 235 tys. pac.zek papierosów, a od styczrl.ia do kwietn'a
br. 2 mln 133 tys. paczek. W iasadzie więc nieco tylko mniej niż
w roku ubiegłym,
Natomiast sa·
ma Łódzka Wytwórrui-a Papierosów wypro<lukowała w tym okreoiie 32 mln sztuk więcej.
- Dlaczego więc· brak papierosów na rynku? - pytamy dyrektora fJWP. Romana Maja,
- Sądzę, że zapobiegliwi łodzia
nie po prostu kupują większe ich
ilości na zapas. Tnnego
wytłum„:
cze11la. tej sytuacji być nie moie.
Dziennie produku:iemv
19 mln
sztuk „Giewontów" •. Orientów" I
„Sportów", wlęk~zośc te,j produkcji przeznaczając na łódzki ~ynck.
wieszka

stała

się

S
~

S
S
:S
~
S

~

S
S
~
S
S
~
S

18 godz. 15, 19.30. ~·umy WFO
Zestaw I - „Cękal'lkl", ,Bohdzlewicz", ,Mun.k".
Fllm<>Wy
sezam" - godz. 17 30, Zestaw II.
„Aktor'', ,,Arena lycla"
Bl·aly te-atr", - godz. 13.30
DlfM - Iluzjon Western 1 S
przygoda z Burtem Lancaste- S
rem - godz 16 18, ZO 1
:S
OKA Tajemnica
sta owego ~
miasta" czes "odz 13.30. .,Dzię- ~S
„
USA 0 d
ki Bogu Jut piątek"
S
lat 1.S godz. 8.30, 19.30 ,Doktor :S
Judym" od lat 12 (poi.) godz. ~
11, 17.30
GDYNIA - Kl.no non-stop od :S
godz. 10 „Bli.sk!e spe>tkania trze- S
clego stopn.la" USA od lat 12 S
HALKA Sześć
n!edźwiedrzi :S
I clown Cebulka"
czes. b.o. S
godz. 15
Emil ke>medla<!lt" S
NRD od lat 18 godz. 17 19, S
MŁODA GWARDIA .,Zamach S
stanu" pol od lat 15. godz. 10, S
13, 116, IS
S
MUZA - „Taksówkarz" USA od S
lat 18 godz. 16, 18.30
S
1 MAJA - „Hipodrom" rad2. od :S
la.t 12 godz . 15, ,Bra•Wlllrowe ~
porwante" USA od lat 18 godz. ~
17, 19 15
POKOJ - „Colargol
2dobywcą ~
ko91Ilosu" poi b.o. godz. !5.3IO, S
„Na.rodzLny gw!.azdy" USA od :S
lat 15, godz. 17, 19.30
:SS
ROMA - „szczęk I II " USA od I.'
lat 15 godz. 10, 12.15, 15, 17.15, S
19.30
S
STOKI - „Mama" rum.-fr. b„o
godz 16, ,,Parszywa dwuna$ka" :S
USA cd lat 111, godz. IP
SWIT - „Tajemni.ca szyfru Ma- :S
rabuta"
pol. b.o. godz. 15;/S
„Mistrz rewolweru", USA
od ~
lat 15 godz. 10, 17, 19
~
TATRY - 12 prac Asterbca" !r. S
b.o. god2. IO. 17.15, ,Poszukiwany, poszukiwana" pol. bo. godlZ. S
12. 13.45. 115.30, 19
~
ENERGETYK _ n!ee<Zy·nne
~
PIONIER - „Strzały Róbtn H<><r
da" rad'I!. od lat 12 godz 15; S
„O<tatnl film o Legli Cudzo- ~
ziemskiej'', USA od lat IS godz S
Ri~cJ~u _ „Klng Kong" USA od ~
lat 12 godz 14 30 17: ,Brzezi· S
ha", pol od lat 15 godz. 19.30 S
SOJU!'Z - nieczynne
POLESIE .Sami swoi" !)Ol. S
b.o.
godz
17,
,,Komisarz
w spódnicy" fr. od lat 15 ~
godz. 19
~
,
APTEKI
Al. Mickiewicza 20
Plotrkow- '"'
ska 67 Dabr<>Wsklego 89, Nlc!ar- ~
niana 15 Ollmpljska 7a,
Luto- ~
mlerska 146
,,
•
•
•
S
Głowno - t,ow!cka 38,
Kon- S
stantynów - Sadowa !O
Oze>rk6w - Armil CzE'rwonej 47 Pa- S
bla nice - Armil Czerwonej 17 ::S
Zgierz - Dąbrowskiego 10 . Alek- ~
sandrów - K~c!mozkl 4.
('!
PY1'11HY 'i71'11 Al I
Chirurgia ogólna - Bałuty
~
Szpital Im Biegań<klego
(Knla- ~
Lziewicza 115): codziennie Szpital S
Im Barlickiego <Kopeińsklego 22) ~S
dla przychodni rejonowe! nr 7; „~
Szpital
Im Skłoclow•kle1-Curle i...~
~
(Z!(lerz. Pa rzęczew<:ka 35)
dla ~
przychodni rel<>n<>wych nr nr t. S
2. 3 5. Szplta.1 Im Marchlewskie· ~
go
(Zgierz Dubois 17) Zgierz ~
::>zorktlw Aleksandrów, Parzęczew S
Górna - Szpltal im. K_ope-rnlka S
(Pa.blanlcka 62). Pole'lie - Sz.pd- S
tal Im. Pirogowa (Wólczańs•ta 1'!2). S
Sródmleścle - Szpt~al \m Die· S
gańsklego IKnlaZ'i<-wicza 15), Wl- S
dzew _ Szpital Im. Sonenberga
(Pieontny 30).
·
S
,...
• • •
S
Chirurgia urazow• - Szpital tm ~
Jonschera (Milionowa 14)
S
Neur<>ehlrurgla - Szpital
1m ~
Kopernika (Pabianicka 62)
S
La· vng-,1 •<?la
S101t•I
Im S
Pirogowa (Wólczańska 195).
S
Okulistyka - Szpital Im. Jonschera (Milionowa 14)
S
Chobrurgla I laryngolo~ia dzie- ~
clęca S1.pital im
Korczaka :S
(ArmU Czerwonej 15)
S
Chirurgia
s7czękowo-twarzowa
ctń~~\~~aol 2!f(1 Barlickiego (KopT'>k<Ykologla - Instytut Me- ~
dvrvnv Pracy (Teresy 8)
S
Wenerologia
Przychodnia S
Dermatolo~iczna <Zakątna 44)
S
cała dobe ~11róc2 niedziel I świąt S
wo.rnwonZKI\ s·1Ar.1A
S

s
.„

s

s

§
§

§

S

§

s

s
§

s

S

S

§
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POGOTOWI I\ Rl\Tł•"1ROWFGO

t.ód~. ut

Slenk!Pwlcza 137
tel

99

OGOi Nlll OllZKI
PTl"llKT 1'1FllR'1ACV.INY
dotyclacY orae" ola~f'lwek •lutby
zdrowi~. ezynnv cała dobie
Wf'
w<Ty<tkle dni tygndnla
- tel

~

sS

sS
~

~

S

e•

W kilku zdaniach
e

S

s,,s

nadal

rzec.zy POITIOSi Wojewódzka S'!'iół
dzielnia Spożywców w Łodzi.
W związku z oowyższym orezvdent Łodzi Polecił prez~soW'i Zarządu WSS .Soołem" w Łodzi odwołać ze sta.now.iska dvrek'ora Odd.ziału
Produkcji WSS „Społem"
Problem użytków rolnych, właoraz dyrektora Biura Handl:t WSS ściwego spo.;obu ich wykot·zysfa·
.. Społem" w Łodzi.
nia w obrębach miast woj tnie}·skiego łódzkiego oraz dalszy rozwój ogródków działkowych - był
tematem wczorajszej
konferencji
prasowej wiceprezydenta Ło::lz,i Lecha Krowirandy.
Chodzi przede wszys.t.tdm <> to,
Jak dotych~as mamy 11od dostat- żeby umowy dzierżawne zawie~akiem sul'oweów i materiałów. W ne były z rolnikami rua dłuższy
poniedziałek z Łódzkiej Składnicy czas aniżeli d·o
tej pory. W ;nWyrobów Tytoniowych na
nasz nym bowiem
wypadku, jeśli np.
rynek dostarczyliśmy
15
mln umowa taka
jest
podpisywana
sztuk. Dostawy te nie będą maleć. tylko na jeden ro.k, rolnJk nie i·~~t
Nie ma więc żadnych obaw, iż zain tereEowany rozwojem swojej
producenci nie
wywiążą
się ie produkcji Dlategt> też postanowioswych zadań. Każdy łodzianin po· no orzF>dłużać tam gdzie to tylko
winien w tej sytuacji mieć moilli- je>;t możliwe umo-.vy
dzierżaw 1e
wość zakupu dziennie
paczki papierosów, może nie w tym asortymencie w jakim chce, ale powinny one być w kioskach.
Inna sprawa. że ostatnio z powodu wprowadzenia wolnych sobót
„Meksykański
antyklerykaorarz zrezygnowan.ia z pracy w gokatolicyzm"
Cizinach nadliczbowych.. produkcia izm· i meksykański
papierosów w kraju spadła o ok odczyt prof. dr T. Łepkowskif•go
dztś o godz, 17 w sali przy ul15 proc.
Nie jesteśmy zwolennikami pa- S1enkiewicza 60.
Zapisy młodzieży w wielto
lenia tytonJu i brak papierosów w
kioskach specjaln·ie nas nie irytu· 6-16 łat do Zl'Spolów amatorskich:
wokalno-aktorskich.
je. WyjaśnJen.ie to publikujemv muzycznych,
gwoli poin!ormowanJa łodzian, jak tanecznych w poniedziałki, środy '
rzeczywiś<"ie wy,gląda
sytuacja na piątki w godz. 11-16 (ul. Wschorynku papierorowym.
(s)
dn~a 32).

e
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WAŻNE TEl.EFONY
Centrala 1nrormacyJna PKO
731 82
:S lnformacJa o uslui:ach
398· IO
J PKS
do tego, czy ow,a trzy.na.sitka b1<- nan.ie kuponów od owej dojr>zało S l r
n <Hmac a
'
dzie dl.a maiturzystów .s.u:zęśliwa sm - w życiu lub na początek ...
DworlPC Cl'Dlralny
265·96
S Dworzl.'c Pólnorny
H7·ZO
<.'rl.y też sitanowJ zapow.iedź więk podczas baitali4 o indeksy.
(s)
S
lnformarJa
telefonic•na
93
szego niż w jakimkolwiek innym
S Komenda Wojewódzka MO
roku pecha. My na wszelki
677-22, 292-22
wypadek „trzymamy kciuki" na
S Pogotowie cleptowntcze
253-11
szczęście, w czym
zgodnie towaS Pogotowie droeowe:
~
,,Polmozhyt''
C09-32
rzyszą nam całe rodziny i przy·
.., Pogotowi• energetyczne:
jaciele tegorocznych maturzystów.
~
Rejon I.odi Północ 334-31. 609·32
Jeśli chodzi o opracowane w kuRejon t,órłż Poludnle
334·28
ratordum tematy
egzaminacyjne,
S
Rejon Pah1antce
37· 16
to zarówno z polski.ego jak i maS Rejon 7.glert
16 ·3ł 42
Rejon 0 <;wi•tlenla ulic
881 u
tematyki zostały 11ne zróżnicowa·
Jak juii: informowa.Jiśmy przed S
395-93
ne w zależności od profilu klas świętem kla.sy rob<>tn1cz.ej 1 MaJa, ~ Pogotowie ~azowe
Poi:otowie MO
97
maturalnych, •
w Muzeum Hi.stor.1 M:aGta Łodzi, S
S
Pogotowie
Ratunkowe
99
Wracając na
ko.niiec do regula- odbył.a się uro~zystośc dekoiracj S Pomoc dro~owa PZMot.
mim.u matur. to wszystkim tym, 85 zasłużonych mie:.zkąnców na- S
52-81·10 706-27
którym „pośliźnie ' się noga" na szego miasta i wojewóda.twa Ho- S Strat Pofarna
98, 666·11
795-55, 2;7.57
egzaminie pisemnym
regulamin norową Odznaką Miasta Łodzi.
~ TELEFON ZAUFANlA
337-37
ów daje szansę ustnej poprawki ~
czynny w godz. 15-7 rano
Oto lis<ta odznaczonych;
w kilka dni po zakończeniu i>ier·
TEATRY
wszej części matur. W razie nie~ WIELKI - godrz. 19 „Don Ca<r,
D anie.a
Zdzisław Al- ,,
wykorzystania tej. szansy, można
,„
los"
. Adamska,
jeszcze przysiąść fałdów podczas b er t ows1u, :.,y~muni AugustyniaK, S JARACZA - godz. IO ,,Krasn.oJan
Błachut,
!Yiiro~ława
Borkow~
ludki.
krasnołUd'k·i"
wakacji i „zaliczyć maturę" na eMAŁA SCENA - nieczynna
gzaminie poprawkowym we wrze- ska, BłażeJ Budziarsk1, łiieromm
tiarte1, .,.1żbieta Boborowslł.a, Jiot 1" ~ TEATR 7.15 - godz. l9.ł5 „Polośniu. wanie na 2lęciów"
Ci wszyscy, którzy p.rzejdą po- Ciężka, Bożena Cłapińska, Jan Cie ~
sielski,
Zbigniew Lieklinslii, Adam ~ NOWY ·- nieczynny
myśln.ie pierw.sizą część egzaminów,
'' MAŁA SALA - go::lz, 20 „CzaCzerwmsk.i, S
rowna noc" i „Karol"
przysitąpią około 20 maja do części Chyżewski, Bolesław
POWSZECHNY
godz.
19.15
drugiej, obejmującej egzamin z Eryk Frandzel, Anua Gonciarek,
Mirosław
Grzywnowwz,
:t;dzisław
'
.
".
„Król
IV"
dwóch przedmiotów dowolnie wyHodoli.,
Janina
tłincz,
:t:enon
JamaMUZYCZNY
goct.z.
10
„Ryce·rz
branych przez ucznia. Dla wypróh.ilaiJski, Mieczy- ~
Si·nobrody"
bowanla swych sił przed egzami- kowski, • Tadeusz
·k
D · l
K
l'k. ~ ARLEKIN - godz. 17.:JO ,Kogunem na studia !ho.Zna jednak roz- s ł aw h11ap1 ,
ame a
owa 1 , S
ty"
szerzyć
ten
maturalny spraw· Jan Kocik, Wojciech Komur, Sta- ~ PINOKIO - nieczynny
MllZEA
.
dzian o trzeci /Przedmiot również nisław Krzyżak, Marek Kwiatkow- S
Ruc·nu
REWOLU.
zgłoszony
dowolnie przez samych ski• Henryk Kowalski, Wacbw S HlST<mn
Kwapisz,
Janusz
,
Lesiewicz,
Ma~
CV.JNEGO
<Gdań<ka
13)
-:.
uczniów.
Zakończenie
egzaminów dofrza- re.k Lodyński, Stefan Łuczak, J .;n ~ 0 f;?1~z,
no<wszcz cZglerlości przewiduje się naj}>óźnlej do Michalak, Sfanisluw Majewicz, Le- ~
ska 147) ~odz 9-16
t
ETNO5 czerwca, a potem nastąpi od~i- onard Matuszewski, Danuta Mrocz- ;,, ARCHElll oni<:ZNF.
kuwska·Kapuściak, Judzin l\'luchin, ~
GRAFH7'7F ni w.-,1n.:>ścl 14) Tadeusz Niemcewicz,
Eugeniusz ~
godz. 1a.:.-19
o wcza1·eA,
. . "'~ Blfll
oc;11
EWOl.VCYJNE.J Ul.
.
A t
N owa k ows k i,
n oni
rP"k S'<:nklew!c:zal
~odz
Mieczysław Pacyk,
Józef Pawlalt, ''
10 _ 18
Jan Pawlaczyk, Grażyna Piechota,
WIO!U~·"llNIC'TWA
CPlotrkOW•
Wiesław Podsiadlowicz, Piotr Pa- ~ ska 232) - nie-czynne
czyli 0,875 kg - kobietom w cią wełczyk,_ Eugeniusz Porada, RyHlSTl>Hll '\1IASlA t.OllZI tOgro·
d:>wo 151 - e,'>dz 11-15
ży od 5 mieisdąc1a. Niektc>re oo.oby szard Prolis, Stanisław Pawhkow- S
''
szn1ro
'W'eck'•W'Klrgo 36)
otrzymają także kartę „MR", kti'>· ski,
Jan
Pawłowski,
Zbigniew s;
gorlz. 12 _ 19
ra
jest odpowiedn.ikiem ka.rty Pawuła, Czesława Pisera, Franci- S POLSM.IFJ
WO.JSKOWEJ SŁUŻBY
„M-1".
Ponieważ
uwzględn:io'1e szek ·Piestrzeniewicz,
Stefan Py- ~
ZDROWIA (Że!lgowskiego 7) tam ilości są o połowę n.iższe u<l tłas, Agata Rachwalska, Ewa Ro- ~
godz. 15-18
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Rawski,
Kai.i- S browsMego 21) godz. IQ-15
siały na tę kartę
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za- Ronduda, Józef
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rn.ia.>lt 125 dkg - 250 dkg i zarn..iast mierz Radzicki, Wiktoria Sobczyii·
oSRODEK PROPAGANDY S:ITU250 dkg - 500 dkg. Zakłady pra- ska, Jan Sobd'zyński, .Jadwiga._ Sty- ~
l(J (park Sienkiewicza) - godz.
cy natomiast muszą stemplować ezyńska, Henryk Shm1in.~lii, Lesz(>k S
11-16 - wy,tawa „Twórcy r.1"
wszystkie kupony tej karty.
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„
I .
,
-.
,.,,
~E ~·F.J
SAJ.ON SZTUKI wsp„r,c~ s .• ,
2 kg kaszy lub płatków i 0,5 kg J an Szumlewicz, Jerzy Topczew· ._.
'"' (Piotrkowska 86) - gouz. 01~18
ryżu obowlą11llją do końca roku
ski, Hieronim Tadeusik, Bogushw
wystawa .,Twórcy 81"
Znajdujące się na
nich kupony Trębski, Józef Urbaczewski, Józel ~ GJ\LF.RJA BAł,UCKA (Stary Ry„R" są rezeirwowe i nie należy Waliszewski. Eugeniusz Wochna, S
nek 2) godz. 11-18 fotc,grafia
ich wycinać. Mogą one być po- Edmund Wieczorek, Janina Woj- ,,
G. Przyborka
IMPREZY
trzebne przy ewentualnym roz- ciechowska, Zenon w·is k u l s k'1, J an ~
S KLUB „TEST" _ godz. 10 .30 reszerzaniu reglamentacji.
Woźniak, Jan Zdunek,
Zbigniew s
cttal Bogdana Łazukl
Przypominamy,
też że
sklepy Zgierski, Jan Zienkiewicz, Bogu• ~
•
•
mięsne są nadal zobowiązane
w sław Zaręba.
· (j.kr)
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II grupie mięsa i II wędlin karty
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3/5) czynny codziennie
od
„E" dodawać po 15 dkg brakują
~
godz 13-20 dla gru11 zorganlcych ilośd, wynikłych z błędu w
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Film Marcela Łoziń"kiego (zredziennie od e,ooz O do :i:mroku
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~
7 dni i umieszczone w pomiesz- mći>w Dokumentalnych) „Jak żyf:"
~
KINA
czeniu chłodniczym nie uopsu.ie sie. wywołał gorące dyskusje. Po ~-lel
Niemniej wydałem już polecenie r:im oczekiwanfo na i'ozpowsze~b ~ BAŁTYK - „Ml~" !>Ol. od lat 15
wszystkim producentom, by roz- n.ianie, wreszcie wchodzi na ekra- ,,
ge>::lz. 16, 17.3a 20
- „Miś" pol. od lat
poczęli wyrób masła „wie.iskieg11''
ny. życie mło::lych rodzin wypo- .... IWANOWO
15, godz. 1'6, 12.15, 15, 17.15, 19.30
które nadaje się do dluższe:;o czywaj'ących na obozie, zorganizo- ~
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OSIA
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przechowywania. Sądzi:, że sytua- .wanym w Borku przez FSZMP. ~
kanad. od lat 15 ·I- dodatek
cja się unormuje, gdy wszyscy JetSt jak ocenia stlę zgo:inie, min;a- ~
, Autopnrtre1", godz. 10. 12.;5
otrzymają kartki.
15 17 l!i 19 ~O
turą życia społecznego
w lat.:i~h
I my mamy taką nadzieję.
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PRZEOWIOSNIF.
- „Ucieczka na
sied·emdziei.;1iątych.
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doku- ~
Atenę"
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(ms)
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,Przygody barona
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WŁÓK~Hi\RZ - ,Jak żyć," poi Od
z pewnością go<lny uwagi i dy:->ku\a.t 15, godz. 10, 12.!1i, 15. 17.15.
sji. Od dziś będziemy go ogłąd>ć ~
we „ Włókn.iarzu".
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Dziś.
jak w katdy wtorek, Lnteresantów przyjmować będą czlon
kowle komitetów kontroli spolecznJeJ.
W Urzędzie Miasta (I.Il. Plotrkowska 104, p0kóf 104B) w godz 14-17
dyżur pelntć będzie człone.k WKKS
- Jadwiga s;pma<zktewlcz.
W urzędach dzielnicowych I miejskich dyżury odbywać się będą w
na<tęrmjących l(odzlnach:
Bałuty
14-16
+ flórna 15-16
+ Polesle 14-17
+ śródmieście 15-1'
+ WLdzew 14-17

+
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na 2, 3 a n'awet I 5 la.t. Oczywina. terenach
wydzierż.aw·11>
r:ych przewiduje się polowe up~·a
wy, a nie zakbda.nje s.z;klarm, ~zy
sadze.nie dnew owocowych. B!erze &ię też po::l uwagę jedynie minimalne zaplecze gospodarcze w
posta.ci budynków niezbędnych t
łatwo rozbieralnych.
Zasady te obowiązują zarówno
w Łodzi jak i w
miastach woj.
łódzkiego miejskiego.
· Trzeba także dbać o zagospodarowaną ziemię
Niestety, spoty'.rnmy stlę jeszcze z wypadkami dewa5tacji gruntów ornych. I hk
np, w zeszłym roku n'a Lublmku
zniszczono prawie całkowide 5 ha
kukurydzy
Inny problem to właściwy rozwój ogrór!ków działkowych. Ok'lz.i.ie się. ie w najbli::Szych lata~h
przeważqć będą ogród.ki zakłada
ne na okres czasowy, do chwili,
ście

kiedy na ich tereny n~e wejdą inwestycje. Takie ogródki będą na
obrza.sze 99 ha, podczas gdy na
ogródk: stałe przeznaczono zaledwie 15 ha. W obecnej 5-la>tce odgórn.ie zakładano dla naszego miasta i województwa aż 2200 ha pod
ogród,ki
działkowe.
Tymczasem
można z tego zagospodarować Z'l.led wie 114 ha
Takie są bowiem
realnę możliwości
naszego wojewódiztwa,
które
w
kroju
pod
względem ilości
ogródków dział
kowyc'h zajmuje 23 miejsce, a jednocześnie jest jednym z najmniej;n;ych województw w Polsce.
Uczestniczący
we
wc·zorajszej
konferen('ji przedstawiciele MKZ
NSZZ „Solidarność" Ziem.i Łódz
kiej ; NSZZ Rolników lndywidualnyrh „Solidarność" zadeklarowaU r
swą pomoc przy wykrywanńu
leżących
odłogiem
użytków
rolnych.
(j.k.r)

36 rn1~znica wyzwn1!enia Mauthausen Gusen
D?Jiś, 5 maja, przypada 36 r~z
nica wyzwolenia obozów śmierci
'V!authausen GUS<en W związku z
tym, dziś, o go::lz. 17 wszyscy by!i
więźniowie tych
obozów zbierają
się,
wraz Ze swymi rodzinami
pr?JEd Pomndkiem M~zeńs·twa na

Radogoszczu. aby
hold swym
kolegom.

oddać

uczdć

pamięć

f

pomordowany~

Z góry można powiedillieć, te bę
dZl.ie to manifestacja wz.niosła i uroczysta.
"1.

