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Stanisława . Kitni

z kierownictwem ZHP
I •ret.a.rri KC PZPR . -

Siaai-

Kania. spotkał aię wcwraJ z.
kiierow.n.ictw.em Zwiąiiltu Harce1·stwa Polsltiego,
W bez.pośrecliniej i iu.c:z.e.l"ej rozmowi4! działacze haircerscy poi.nformow.all o rezultatach n.iedaw·
nego VII Zjazdu ZHP oraz prz.edstawil4 problemy. którymi żyje w
tych tygodn1ach or&anizacJa :;ikumiliony cmonków
piająca 3
instruktorów.
dzieci" młodzieży,
WieLe mówiono o kwestiach wybaczciejszej n.iJi domagających
tąd uwag~. a związanych i rep~e
zentow.ain.iern przez związek .spr.a.w
mbodego pokolen 'a.
i inter~w
Wskazano n.a płaszczy.z.ny współ
pracy w tej dziedziin.ie z in.nymi
org.a.n.i!Zacjami młodz.ieżowymi, na
problemy wymagająoe pomocy ze
strony wład~.
spotkania głos
Na zakońoi..eni~
11 bm. wfoepremLer Mieczysław
F . Ra.kowsk:i pNyjął delegację r·a- za.brał I sekretarz KC PZPR, któdziecokich związkowców, z sekre- ry powiedział m. in.: „Harcerstwo
ta.mem centra.U związkowej WCSPS szczycł się, i słusGn.ie, wysokim.
autorytezasłuron~ społecznym
K. Madciaw.iC"Z.iusem.
tem, który będzie tl'"ID wyższy Im
:>no
bę&ie
skute.oz.niej
im
wicepre- 1lepiej,
tokJu spotkania
W
mier omów.i} aktu..Uną sytuację w wychodzić na.prizeoiw oczekiwaniom
I kiel"Unki swych czl!Onk6w I całej młodzie
związkowym
ruchu
współpracy rządu z organi.7Jacjami ty„.
zblH:ająoego ~ię
Naw.iąizująe do
zWią7lkowym! orai odpowiadał na
lkzne pyta.n.la członków delegacji. IX Zjudu pM"tli, Stanisław Kainla
$ław

ie Polska
podkireśllć,
Pragnę
i przywiązywać bę
przywią.z.uje
dzie nadal wielką wagę do atałe

Wicepremier
M. -Rakowski

St Dl'

go, wsz.echstronnego rozwoju trawspółpracy
dycyjnie przyjaiznej
polsko-francuskiej we wszystlcich
·
dziedzinach Stanowi ona trwały
Sejmowa Komisja i'.18!!.U Gospo.
elemell/t wzajemnych slx>sunk.ów,
posiada tak ważne znaczenie rów- -4a.rozego, Bu,dtetu i Finansów roci\ nież dla stabilizacji i be.z.pieczeń- pałirywała wstępnie 11 bm. raport
.stwa w Europie, ksz.tałtowan.ia pozytywnego k.Limatbu w stosunkach
oraz l'O%woju
międ•zyn~rodowych
dialogu Wsch6d-Zach6d.
Wyrrużając przekonaaide • zbietnym z naszym prai:nien.iem dziau,przyjałartilu w tym kierunku
pn:yjąć,
proszę
żnionej Fl'a.ncji,
Pani e Prezydencie, szczere żyozeinta pomyślności dla n&rodu f.ra.ncusik.iego i dla Pana osobiście.
Pa.piet J&n Paweł II pr.zyjął 11
W związku z wyborem Frainooda bm - w din.iu 617 rocmicy poMitterranda na prezydenta Fran- w.stainia Uniwemytetu Jagielloń
cji, pvz.ewodniczący Rady Państwa &k:iego - delegację tej ucZ1elni:
Henryk Jabłoński, wystosował do prof. dr Franciszka SłSJWsltiego iniego depeszę n&'"tępującej tr.eś;:.i: seniora Senatu UJ, prof. dr WojNar6d fra.ncusk.i powi.erzył Pan:u ciecha Marię Brurtela OII'aJ. studennajwyiszą godiność prezydenta Re- ta IV roku
pOilon.isty.ki, Macieja
państw• Prusa.
publiki Francuskiej
zaprzyjaźnionego z Polską, powią
zanego z nią bogatymi tradycjami
W czasie audiencji, pry.wa.t.n.ej poziomem wza.jemnej w bibliotece papieskiej - delegał wysokim
współpracy.
cja w.ręczyła papierowl, byłemu
W 71Wią*u z tym doniosłym wy- studentowi k.rakowaklej Almae Ma.darzeniem proszę . przyjąć, Paillie tria, kt6'ty na tym uniwe!'llytecle
Pl'eZY'dencie. serd~ graitulacje uzyskał dyplom mag.isteraki, dowr·az z tycz.en.lam.i wielu sukcesów ktoryzował się I habilitował, adres
w z.aszcn:ytnej 6lutbiie dalszemu w językach p0lS1k.im I łaclńS1ktm,
rozwojowi Fra'!lcjJ i pomvślnoścl uchwalony 8 kwietnia pMeZ senat
(PAP)
FI'a.ncuzów.
aikadiemickl.

Delegacja UJ
U

• •
papieza

• * •

przed Il Zjazdem partii

do KC i CKKP
listach, a także w wypowiedlliacb.
na zebraniach, spotkaniach aktywu oraz plenarnych posiedzeniach
KW, podnoszone są nadal zarzuty
zbyt li·
0 niekonsekwentnym beralnym oraz nie obejmującym
.
1'
r!'z 1czan1U
ca.lego kręgu os Ób wmny<'h za ~po?'odowanie kryzysu społeczno-pol1tvcznego . Wym!enia się m. in. E. Gierka, P. Jaro-

!

ŁÓDZKI

I &ekre~ KC PZPR Stan.laław
Kania wystosoweł do Franooi•
Mitterranda w .związku .z Je&o
wyborem n.a prezyden.t.a Fra.ncJi
treści: . Prodepas.zę następującej
s.zę Pana o przyjęcie .ilerd~ch
w
gra:bu.la..:j~ i najlepszych życzeń
związku z wyborem na najwyfls-Lą
godność Fra.ncj.i.
ma
Wielką znamienną wymowę
fakt, ż.e pierwszy raz w hist.orni w
powsz-echnych wyborach na stanowisko prezydenta Republika F·r ancusk.iej wybl'!a.ny został reprezentant lew.i.cy.

w napływających

Cena

DZIENNIK

i H. Jab:Ońslrego
do F. Mitterranda

11 bm. odbyŁo się - pod przewodnictwem członka BP, sekretarza KC. Tadeusza Grabskiego
pierwsze posiedzE>nie komisji KC.
powołanej na X Plenum dla oceprzebiegu
dotychczasowego
ny
i przyspieszenia prac w kwestii
odpowiedzial'lości osób, pełniących
funkcje kierownicze. Komisja wysłucJiała inform1cji o dotychczasowym stanie działań CKKP, NIK.
i prokuratury. dotyczących realizacji uchwały VI i dalszych plenów
KC w tych sprawach.
Jak wynika z informacji CKKP
w okresie od VI Plenum KC do
15 kwietnia br. CKKP I terenowe
kt>misje kontroli wydaliły z pa.r tii
768 osób, z tego 660 za nadużycia
i łamania norm etvczno-moralnvch
w tej liczbie były 282 DSoby, peł
niące różn<:! funkcje kierownleu.
komisje kontroli
Jednocześnie
partyjnej innymi karami partyjnymi ukarały 1.020 t.owarzyszy,
w tym ponad 900 za przewinienia
etyczno-moralne. Ponadto przeprowadzono rozmowy ostrzegawcze na
temat UC'hyb ! eń w postawach moralnycb z 5 363 osobami .
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p~zyjął

ł08JJOOda·rk!

o stanie

oraz

rzitdo~

wy progrim działań stabilizacyjnych. Przewodniczył pos. Zbigniew
Gertych (PZPR, Okr. Wyb. Skierniewice) Rząd przedłożył te dokumenty w Sejmie w celu zasięenię.
cia opinii posłów; wyniki tej dyskusji zostan4 wykorzystane w o.
dokumentów.
wersji
atatecznej
Zapewnił o tym "'' Sejmie prz.ePlainow.a.nla
Komisji
wodn.iczący
przy Rad.zie Ministrów, wicepremier Henryk Kisiel. W posiedr;en.!iu wzięli udział cz.łon.kawie Prezyditum Sejnw z maszałklem StaRady Pańsbw.a
nls.Ła.wem ' Gu.ewą,
oraz prezyd·iów poziootałych komi~
sjł sejmowych.
Prezentowane dokumenty 1oot.
Nal•
kały się z krytyką POSłów.
swe zarzuty
ostrzej
RyPoS.
otwierający dyskusję
(PZPR, Ok.r.
szard Najsznerski
Wyb. Wałbrzych). Stwierdził on
m. In., że ra'PO'rl ni. 11pelnia - 'W
swej obeC111e.l wenJI -nadziel, }a'kie
wią:te a nim 9P0leoi:ełistwo. Wiele Istotnych •?r•W -tało w nim
Ra port
l>O Jlro&tiu pomln iętych.
SWTaca uwagę na zja1Wlska destabilizacyjne w spo.}eczeń.!tw!e, prttPodobśHr.«uJąc ml!! niejako ńad
nym stanem 1lŚroc:}ków llP(łejmuJaeych dec~je. Tymczasem 1>0Wólnołć i polowlcz:n<M~ dz:lałani• decyzyjnego cenłirum jeet pcdstawopoJłęb!aJaceJ tie
•• przyctyn4
nadal de11taibl.l~e.cn ca)()8cl .f09'00'"
4arki. Jego adaniem, ll'Oblono doo
tych!:zu niewiele dla · pnezwyc!ętenla kry.zysu, feśll nie liczyć
s.formułował

odłotenla

płatnołcł

radzieckich

związkowców

PO\VODZENIE JANA Z CZARNOL.\Sl.T
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NA TO PITAGORAS?

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

I

Kto pokona kolarzy radzieckich?-

potwierdził_ klasę·
Iw!.Mlo
nami
cztery etapy
Pokoju. Wczoraj· wpr01Wadzl eld:pa gospodarzy

T. Mytnik
To Jut

za

na

trasie u Wyścigu
say dzień miał wprowadził IP.nera!·
ne zmiany, zar6wno w klasyfikacji
zespoloweJ.
I
Indywidualnej, Jak
Wprowadził. ale nie były one at tak
zasadnicze. stało się to za sprawa
poprzednich dni rYW.tUzacjl, a wlaś·
znakomite!
clwl„ Jednego zespołu,
uóstkl kolal'Zy radzieckich. kt6n,y w
wvraźny sposób, decydUlt\ o prz€1ilecu wYdarzeń w kolarskim ppletonle.
Przed południem rou~ran:> t,rzec 1
etap - 1azde indyw1dua1ną na cza
na dy!ńal!l.<;Le 36 km. Było to w Er·
twrcie. Wszyscy uwatall, te fawory·
tam! będą kolarze NRO ! n!e po..
mylil4 się, ałe jednoczefale za.sta'lla-

I

st~. j.akl.e nowl<ruld teclmi~e
pi~r

wszych etapów do rowerów 11wych
kolarzy. I oezywiście wprowadzpa.
Specjaklte s.1<onstrue>wa·n• kierownice.
nadające kolarzowi odp:>wi'!!!d:lią pozycję na r.owerze ntmelując111 do min!mum op6r !>OWietJrza A wię.c nie
tylko specjaLne płaskle ~prychy 1>rzy
dopr.iMvana
odpow!edn1io
kołach,
odz!eź. •ale odioow\ednia pru:y~ja ae·
rodynaml.czna .Wsrzyst.lto Po to, by ,
zyskać 1ak naj~"ięcej !5ekund . by na
krótkim eta.pie znok3utować rywall.
te
Ale jak sit okazało nie tylko
w
elemt:nty, w sumte pom;igająca
(Dalszy

eią•

ea str. I)

na Dziki Zaehóct. Podwarszawskie mleJ• wyznaczono Jut termin l?ogrzebu
owiane "ł -olsU. legendlło Obrazu w sa• obydwu delikwentów, mimo, Iż
telewlzyJnyeh reportaty. Ale nie ehodzl· telewizja pokuywała Ich tyle rato już o to, co stało się na otwockim dworcu. Dla nas :&a• zy.
.~ adką był niezwykle żywiołpwy wybuch agresy~noścl tłumu,
Stanowisko . oflcJalne prokuratora
ladzi, których w tym dnln I godzinie zitromadzd na peronie
wypowiedzi
jeszC2e
przypadek. Powszechnie znane fakty, to Jakby powierzchnia uzupełniają
Sluehamy opowiapracowników.
co skrywa się tłęblej.
wody. Nas ciekawiło,
dań o snujących tię tu I ówdzie
nic z tych rze- praoownik PKP I zresztą członek grupkach podpitych mlodych luI od razu interwencja dzi, dla których !Io, eo stało się
~y
czy! Mia steczko przepięknie po- ,,Solidarności" .
łorone wśród lasów nad Swidrem. przebiegała prawidłowo, czy była na dworcu, to oka;ja do kolejnej
sosny, rozrzucone domki. czysto. brutalna? Dziś nie potrafię jeszcze draki. Jeszcze w niedzielę z przespoll'.ojnie, choć gwarnie w cen· powiedzieć. Na_ pewno była uza~ chodzącej obok prokuratury grupki, ktoś . rzucił: - „No, to .dawl'lj
trum. Zaczynamy od źródła - nie, sadnio'na.
ł
t/
nie od dworca. Od prokuratora!
Karol Napierski, prokurator rejonowy w Otwocku, ma już trochę dosyć prasy. Od czwartku ży
je w wirze. Najpierw w oblężo
nym posterunku dworcowym próbował dogadać się z tłumem, potem dziennikarze ..•
- Ten Incydent był typowo chuI teraz ·ten dru,żł etap, kiedy
na Ponlatowsk!ero, będziemy palle
nie
choć w tej chwili
ligański,
potr afię powiedzieć nic konkretne- okrzyki zatrzymywanych zareago~ komendę!".
miasta
na~zelnika
Zastępca
go. Dwaj pijani zjawili się przed wał tłum na dworcu. Było . w nim
posterunkiem MO i zaczęli rzucać wielu ludzi młodych i • nietrieź.. Zbii:nlew Stee: - To jest miasto·
kamieniami. Dalszy przebieg wy- wych. Rzu~ali wyzwiska i . groźby ludzi ckljeżdżających. Nie tylko do
jakby dwa etapy. Z każdą chwilą rosła też P'lotka . Otwocka. ale I dziesiątków okomiał
darzeń
Pierwszy - Interwencja funkcjo- Jedni się ·rozchoozili, zastępowali licznych miejscowości. Po południu
nariusza MO, który zareagował na ich nowi z, pocląg6w, i ci, dowia- co kilka . minut wysypują . 1ię
wybryk, przy czym dywali się coraz bardziej prierata- z pociągu · tysiące ludzi. I w tachuligański
wiemy, iż pomagali mu dwaj męż jących rzeczy. Przecież nie wiem, kim tumulcie nagle powstał r•·
wczo'l'aj ba111, ie kogoł bij" morduj,.
czyźni. Jednego a nich mamy, to czy panowie wiecie, ale
Pojechaliśmy Jak
~ cowości od lał już
;:idzie dopełnił cykl

ns

roZlwiią.zy.
dotyozących
pokolenia.
młodego
Wyr~z.1ł też uz:nanie dla aktyw:llOścl I postawy członków pa'l'tii dz.i„
łających w harcersbwde.
częściach

wania spraw

(PAP)

Posiedzenie
Rady Naczelnej
Tow. „Polonia"
Stosanelt Polon.li do wydo1rz.?J\ ..,,
Polsce, tywe zatnteresow.inie pr-xe.
sem odnowy , wiara, te Polacy ~
trafią sami rozwiązywać swe sprafakt
wy - podkreśla ra-z Jeszcze
uczuciowych I emoojonaLnych Lwiąz
ków nasizych rodaków z krajem !'JWego pochodzen•a. Serdeczny a ·rll!l'azem
raejonal ny sto<;Unek Polon!! opa•rtY
jest o realistyczną ooe':lę sytuacji,
o
wyn.)ika ta<kte z glęhoklel .troski
lnte'l'esów
zabe~i1cronole tywotnych
na<ro·
społecznY'C'h i ekonomlcznycl\
du Polskiego. Stąd 9ro1owL~ka PoW.
nijne o<>dejmują rótnorodne inicjatywy w celu niesienia krajowi pomocy,
r-zą.
lnspbrują i popierają dziala·nlia
dów rótnych pań!rtw, !ttó· e orzyczy_
nić "1ę mo!lą do złagodzenia trudnej
sytuacji ekonoml<cznej i flnans1>wej
PoL<;okl.
Sprawy te podlk.retlono w tra.kei.
Towa•
oosled<!enfa Rady Naczelnej
rzystwa „Polonl.jl ". które 1.lOd 1>r-ze.
W,
wodnl.ctwem prezesa Tadt:usza
Młyńczaka Qd.bylo llę t1 bm. w Wuklerunld
główne
sza"Nie Omawiano
działania towa,rzyt>twa oraz tegorocz•
ne zamlerzen1.a słutące d.alszemu rot•
wojowi kontaktów ! współdzlalanla
środowisk polonijnych z krajem.
Wobec bUd:zących Irytację opótn!ei'l
w pocztowym przekaizywanlu polonijnych pacze<k tywnoścl-?W;'ch, żgł<>szo
no p09tulat. a by sprawa ts Z09tała
w lmlen.tu tollluzY"JtWa przekuana
Sejmowt w tonni1! interpela<!jl Dt'~e1
Rada Naczelna przyjęła r6wn!et
z działalności towqrzy.

•P~awozdMtie

stwa w ub. roku.

(PAP~

elążących

y

~

1..w':z.bog.acą

Sk~e1.

szewicza, J. Szydlaka, Z. Grudnia,
nas długów.
T. Pykę, T. Wrza$zczyka.
Raport i J)rogram - stwierdził
Z informacji NIK wynika, te
w okresie od VI Plenum ltC, w konkluzji pos. Najsznerski wpłynęło 5.620 spraw, dotyczących nie nadają się do ro~atrze-nia Ich
8.695 osób, wśród nich 4.104 osób, przez Sejm.
Podobne "li' duchu uwagi zgłopełniących różne funkcje kierow(PA.P)
sili inni dyskutanci.
(Dalszy ciąg na str. 2)

XXXIY

puakona.rulj&, U dz1ailacu
o?;in.iami,
s.~Y~i
głosami i propozycjami treść zał~
dyskusj•
programowych,
żeń
a w konsekwencjl
prZiedzjazdową
w
uchwały IX Zjazdu zwłaszoza
wyn:z.ił

ZHP

Są dwie szkoły, proszę państwa,
Jedna powiada, że matury najlepiej się pisze w czasie deszczu i druga - która twierdzi, i:e upał
poonaga w skrótowym oszczędnym
formułowaniu myśli co ma zawsze
plus u oceniających Być milże W
tych szkołach. które odwiedziliś
my wczoraj - słoneczna maturalna 'f>Ogoda wywołała takiż słonecz
ny, rad-osny nastrój. Wy.brane tematy z - „polaka" pisano z zapamiejmy na·
łem i swadą. którą najsurowsi
potwierdzą
' dzieję nawet egzaminatorzy.

Kto

był

- u nas - mówi dyrektor m
LO - Radzisław Olbrychowski do egzaminu maturalnego przystą
i chłop
piło dziś 136 dziewcząt
ców (większość była po stronie pan1enek) czyli wszyscy dopuszczeni
do matur O ~odzinie 8 rano otwarte zostały koperty z tematami, które dla klas o profilu poonastawo';Vym przedstawiały się

prof.
ostatnie. prowadzone 1:1r-zez
.rózefa , Bąka bad8Jll1.a 3'1'Chlwów najstal"SZej w Polsce szkoły śre<lnicj, za·
senatu UJ w
łotonej na wn\OS<!k
Krakowie w 1588. r. Szkoła •ta trzy.
krotnie z.mieniała. nazwę: dziś nool
miano I Liceum Ogólnokszt r. łcącel(o
im. Ba~tłom1e1a Nowodworskiego
P!«WSze ,zaśwladczen!a ukończenia
roku
imkoly średniej" wyda.no w
na dem!Gch
1&89, Jednak pierWsz.e

A tych, eo z mll!cj~ mają na pień·
Charaktery•
ku, jest tu wielu.
styczne, że w tym tłumie nie było tadnych prowodyrów. ' Zmieniali
Tak, podpitych było
się ciągle.
wielu, myślę, t.e 80-100 osób.
Funkcjonariusze, z którymi byliś
my wewnątrz, bardzo wielu znali
z dotychczasowej praktyk!.

polskich ma.tu.ry
Ikowie
w roku

odbyły

się

w Kra-

1821, a więc równo 160
te
lat temu. Kronikl odnotował:;
posiadaczem dyplomu do}!"Załości nr
Który
I jest AntonJ Andrzejowski,
,egzam\in mazłotył przed kom\JSją
turttatts". Nie znamy !ego dalszych
losów. Wa•rto - 1ec1nak «!notować, te
oPUścil!
popuLarny •. Nowodworek"
Le<>n
m Ln. St;ml~ław wv~piafiskl.
Schiller i Kazimierz Prze-rwa-Tetmajer - wszyscy, oczywiście, z egu•
minem matU>raLnym w lrlesizenl.
tPAP)

ro tam, w

środku,

dowiedziałem

się,

Na dworcu w Otwocku, jak ka~
dego dnia. O tym, co łię stało,
iwiadczą mizerne jut resztki małego budyneczku. Od rana w popousuwano gruzy,
niedziałek
tere.n. Na peronpch
rządkowano
i w okolicy dworca kllkuosobówe
,,Solidarności"
członków
16w. To 1przyja ludziom z margl· grupki
opaskami
biało-czerwonymi
z
nesu. Pijaństwo jest na porządku Służba
Wvrzucane
dziennym, zaczepki, bijatyki, roz· od ezasu p0rządkowa.
do ezasu przez pociągi
boje. Ale nie zgadzam się z te- rzesze, rozchodzą
się nat:vchmia&t
zą, ie z tym miastem były same
Pyt<imy. czy miel! zalęcie? - Czakłopoty oa dawna. Zdaje się, Bujakiś podpity, jakaś
trafi
sie
sem
jak tak powiedział na Okęciu.
ale tłumaczymy. żeby .się
Margines występuje u naa tak, ja.k grupka,
wynieśli i bardzo grzecznie słu
I gdzie indziej.
chają.

reakcji

łłumuT

-

Dopi„

W U2 4nlu roku słońce wze• 1odz. ł.48, zajdzie za.6 e

1zło

20.21

.

stępująco:

jakie są pretensje. :2:e ktoś był
pot6rbowany przez funkcjonariuPrzedtem
szy, ktoś w szpitalu„.
taliicb s:ygnałów nie miałem I nie
ze sformułowaniem
się
zgadząm
w odezwie ..Solidarności". co do
Takie
interwencji.
brutalności
sformułowanie uwatam za przedwczesne, aczkolwiek ..SOiidarność„
Dlaczegoo w Otwocku? - Moim bardzo nam pomogła w rozwiązy
zdaniem, to mogło się z.darzyć waniu tego wydarzenia. Wnioski?
w którymkolwiek innytn mieście. Jeden na gorąco - bezpośrednio
Tu zawatyła specyfika Otwocka. po zajściach wydałem zakaz sprze, Na ł7 km kw. mamy 28 km la- daży alkoholu w sklepach l 1a·
·
~tronomU.

Podłoże

KIESIE

l) Humanistyczny portret czło
wieka Polaka, i obywatela w ut.worach Jana Kochanowskiego;
(Dalszy ciąg Dili str 4)

pierwszy?

Kto pierwszy w Polsce zdał matu
rę l u.zyskał świadectwo dojrzałości?
Od.powled~ na t-0 pyta•:lle p!"Zynlosły

DZIER

CDalszy ~- aa

*· Ił

hodza~

Donilnlk, Pankracy

s no
" 4nlv dzisiejszym dla ł.odzl
>rzewlduje n~stepu jąrą pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane w godzinach popołudrlio
wyeh przejściowo w:z.rastające
do dużego. z motliwością opadu
przelotnego lub burzy. Temperatura maksymalna w daień ok.
umiarkowany
Wiatr
22 •t.
okresami dość silny wschodni i
południowo-wschodni.
Ciśnienie o godzinie 19
liło 988,ł hPa czyli 1'41,4

wynomm.

Ur. A. Krahelska, pl•
188ł .arka, działaczka 1połeczna
Zm. L. IL Mor1tin1
1966 pisarz dramaturg
192.8 - Przewro& majowy · zamach 1tanu dokonany przez
J. Piłsudsktero, który 1apocząt•
kowal okres rządów sanacji
1898 - Ur, IL Correns, chemik niemiecki

m śl

a
LepleJ by6
nem lwa.

łbem

psa nii

010-

miechnij si

-

A.ntoł,

4aJ no

kawałek

Jull

unar-

(

r
~

..... ~ ..

-.

.;

Lech~

Spotkanie

ze

Wałęsy

związkowcami

~j.a NSZZ ~~nn.ość'" a
Wałębą n.a c~J<e p w....ebyw.aj ąu od 10 bm, :z waytą w Jau-a l!laiprQS!JenĄe Ra~y Gane""1ilt<aj Ja<po":1s k ich
Zwi.ązików Zaiwooc-wy.cih (SOHYO)
spo!ik.al& i;lą
w po.n.!>l!'dti..a>lalt z .pr zywódcimti ~
..,~ywiiM.aimJ i1w.lłt2'.kowy;mł, a naa;tęipl'ldie z g\t'\l.pą d~pu.t.owa,ny-ch. ~o
pa,t11Jl.tln~itu j a1pońsl\t1iiag<1. Nta spot-

Leohean

sx>mi

Dzien

~~~~!~~?.~~-P~!~~- s

Japoni

z.

tolti').~lliilll

n.l!u :na

=:!i;:~?!;e';!cJ~.~:" !1e) ~:::~= w:;::;:e~.; równilł ro~mowy •Y· §
ołwiaty, cslonkłem 'kłerowntctW!ł te· Q'Jsklego ministra I minlstuml ~
glob:llnego PartH
SoCJRiistyczn~go oświaty WY4)llowarua,l
Bole•ta.wem ~s~~
Odrotbenh Ar•biiki!ego _ BAAS, Mo. Fa:l'Dnll'.Dl1 oraz
kulłurr l sl<łukt, .t6t:e· !I.'\
1111

;iaiS:Ml prawa.

wcz.eśnted, ' Pó

wyląditiiwa

haintnad Nadtib Atuned.

lotn$kµ N.amita,

na

.„5olidE.."nat~"
skanQ&ntruj~
obecuiłP
uwai:El mm.
prcbloo111JCh
atr.at~Jd or~z n.eg<>cjlilej~h z rz..1-

ja<po:ń&k.ich

rohc.t.nllków,
-

1

piod.aje

d.e<m. Nie rezyg.n,u}<;Mn„ z. p;r;awa „Ohd·clilbyśmy
do iiłJre.j:ku - os·,i;r.\a<l<e7.ył prr.y-Nód- od w.a.-s, a1by
oa „So!:id.!l.rm:i::•:" - leoz b<'ldi:iemy n~m<e t!"~ci".
je traktowa\', ja•l«> e'kment b.ktyProsoTam w iriyty q.a,i.agoojl „~.
~ny. ,
da.rin~i" w Ja,pc;n.iii ooojm,uj,e mię~
Vl tr.l!®e<i.e społ.lGl!n.ia z pa.rlame.n- dzy i•n .n ym.t zwi;;.'li!z.aatle skom<P'Ut(;'taor~am.:, Lec.h W3'ł:\lsa za'2!l!l.a!Cl.'!1ł, ryrowa·n ego c-ent."11.lnl
d,yl'jl>O?:ycyjte n~~ j~t dyr)lomatą, !·ecz di:iała nei;o J ·aq;J1oósk.id1 KO!ci p,a,ństwo
eze.m z.Wl!\llkowym, Slx:limy na sta- wycll (JNR) w · TO!!tio, zaildadiów
. ino-.1.'!l!i'~1tt pow:Wdzlał --- u -poli- if;e1ev..."ieyj.nyioh
w :po.bllfżu 0$:ilki
ty1ka j.e&t !lad:aru.em rz.;id1u. Zada- or<aiz pQ!droit do Kyoito i N~.a&a.lkl.

(Dolwń>c:r..eni11;

pe s~r. l)

vr

~C2t. Badania ~kończono

winnyc h

wystąpiła

NIK

do

organów 3elgania · :t wnioskami
w stoomllm do 311 osób o wszczę
cie postę!J'Olwania przygo.t owawczego - w tym wobec 267 osób :i:e
sfa110\vd~lt kie:rownkzych. W zwiąll
ku z Informacjami, zamJeszcz.onymi w „Trybmnie Robo~niczej", ŃIK
podjęła także postępowanie
kootrolne w celu wyjaśnienia' za.rzutów, podniesi.onych wo.bee F.dwarda
Gierka, Adama Gierka, Zdzisława
Grudnia i Zdzisława. Legomskiego.
NIK poinformowała o r1~rułtatat~h
d:eiałania zakładowych !romisji weryfik11.cyjnyc)l, povrolaonych przez
mlrustra budown.lctwa w lu•tym br.
dla zbedaaia zasadności . ws:ey;;tkich
faktur i rachunków, wystawfo...
nych za ruilugi, świadczone osobom

prywatnym w astatnich nięciu la„
tach. System ten W'io\en . być upa~
wszecbniooy w innych resortach,
w których przedsięhiorstwa świad
czyły podobne usługi.
Koniec.zn• .Jest !'ównie:t ztntensyfir

ltowaiiłe

{l'Oll~ępo.wauia

or~anów

kontron '
tinatisowej
w
· sto·
sunku do osób spoza go!!;podarltł uspo
lecznione j, kt6re natłmiernłe
sit
wzbogaciły

naruszając

społec.11ne

JIO•

tą - p:racochło.nnuśc ·działań prokura·
to.rskich kom.Uja zwr6cila uwagę aa
Ich przy&pieszenJ:a.
W punkcie dot)·eząc;•m plan.u dal·
szych prac kom.\sji ustafono, łe hę•

k.a,

I

J'o!1.Zda . m.dywLdua.J.na
na czas .nte
wbre:w
?t,'!:'lW!.dyw.a.moDl

przynwsła

talk' zao;aduiezych 7'!!".la.n .
T~ »~ów
n!li>rawa" i:a'\Vodnlkbw . rad:i:·e~lCh.

Stary wyiga., wlicemlsbri oLimpij·&k1
..:.. Wiktor Kapitonow, .1.nakpmi.t.y trę

p.er do.s>koń,ale oi:ie
. ntuje i!ilę, i-e Je·
-g0 ·podopieczni ale są r_ewetacj~ w
eta.pach prawdy. Wysłal więc

<Io

boju dii:leżi wcześn"·ej c;i;wbrkę "Z;a·WO·
dlni!ków. ~-abrał r.ię -w nliej tyl~o Ja<n•
klew1C>Z, ,,załatw'\'!" sprawę l t~ra·z
mając '.eS?.oz.e w ~anadrzu· !C1tchoni·
r.zenkowa., d';>!kt-0wilć będrtl!l prz-ebtM
vryodatrzeń na d al swch etapach. Ko1a<rz.e NRO, ml.m-0 ze wy~rali etaP.

?'.e

S

S

S
S

jazdy indywidualnej na cza.s W'1W3••
czyE w sumie niewielką jednak orze
w~«: nad :i:eai><Jlem rad·zieclciim, ;laik
I. po.lisldm. co ,oznacza . te Mń~ę
zwycles/tW() nie ~..trz:;itnle <;>tę na
,crn:aisÓW'ka.eh", któr ych je.~zc,7,.e bny
mają do ro:!le~r:rn.La k"tar~e . (
Polska szóstka straciła na rzeC'J
eklµy NRD • drugą lokatę. o takim
.końcowym wyniku •adecydowala w
sumie pcstawa Jankiewicza. !111.:ł km•·
tuzJowaną nogę I n-te mógł po t~ro..

stu· d.ac z siebie w&iysttdego. Stu••
ołł czwartą lokatę w eta.pach. lak
i n·i e przyczyinil !odę do u tt0yma-nla
pozyc1i wicelidera µ1>11'1tLego zesoo~u.
a1e p'r:zeclet na dTuglm etapie,! do
Erfurtu

d.ał

jedJnaUr.

z

sieble 'tvszy•

atk-0„ .

I

c.t,'

k t 61rzy

DZIENNIK POPULARNY

tWl!ie<r
1ll'

~ tnl'fllut
~'l!!ir&l

Wyścigu

l)rzewagi nad

całą
~mJll1'ezę.
śn11\ate.! a.l~cjt de<!:-,e:tĄi'ńY i;ifl

111
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· t. Lu!lwlig (NRD)

li, Mytn1k
3. '!?eterm.aain fN'iU))
Sujka
lit Lang

u.

22. Janki.e'91.ic'f.
32. Mlcbalelt
53. Potak

1. NRn
2. ZSRR
3. Pe<lls>ka

t.

ł. łMmcr.e:l:k<0

ro

IV ETA.PACH

(ZSRR)

2. Za®tetd~tlJOW (ZSRR)
&-tra.ta t.48 min.

S. K aollZdriil (ZSiltR)

min.
4.Ia min.
3.~

4. Badnow (ZS.R<R)

I. 1anlcleWi1%
t.oow!ig (NRD)

6,
U,
111.
21.

\\Sytnik
S12j!ta

sa.

Poł.a1t

4.ł:ł

min.

5.52 m;;i\.

,,.

11.H IDin.
13.19 .n.I n.
13.28 mln:.

Lanc .
28. Mi eha.l.a.1:

J5.i7 mln.

„

łL.ló

min.

ZESPO!.OWO
PO IV ETAPACH
ll.
2.
I.
4.

ZSRR
NR.O

lłlrala

Połl!ka

S7:lij 59
'JJI .52 min.

:nt.21 min.

CS!:tS

36.l>:l m•:in,

'

NAIA~TYWNUC.JSI

J. lMdlW'ig (NRD)
1'. Zag;retdllinow ('ZSRR)
3. Mlsz~'lilro (ZSRR) '
6. Jliin.1die:wlilcz
-

23 , pkt.
~li, pkt.

u. p:-"1:

8 pkt.

Honorowa trybuna
Oill052Ja!lo

~warte!lO

wyn-!ki

jllt z k-Oilei

1•

dorec:znego

k-0.mmirsu na

(Włó!łlnla.ra

na.) . M.

Pa bl'mice - ,pilika

Popławs:d

pływanó-e).

ręcz~

(MK'Z Trójka -

2:!8 30
lltlra.ta 3,111 nrtn.

N~<tomlaat

nyeh

młodY'Oh

„.

---

ł;łl.a

....

nal

I

Prof. Gzella
rektorem PWSłf

Tylko dwa medale

I

WKotle

„.odil.)y<ły lł\ę

GąsienicoWym.•:
a maja.

na

ząkon~-

nie tegoroc„nego
~nu
na.i·clairś.rieg<), po.WlS!Zecllne za w:xly w &lalomi.e glganel~, organ1'.zow&ne dlla d.zla·
laczv, sęd'2l1ów, 11?.struldio<rów 1 tre-

Zmarl

GrąuhtJemyl

wczaso w

I

Decyzja o ódda•W•t!lr.li<t.1 ~airll'fk
<pawoła·neij uc•hwałą i:ejm<m1t
do
wczasach
wywołał.a w~ele kon- p.rowadozen.ia wczasów
'P'rac>01Wnjtrowe.n:ji. W łĆi&l!!tieh zakła,<iach ozyoh.
(PAP)
k·on!k:.urencji chłopców po i-.a-i t ecl pracy np. ludzie oddajE) skierQW!l.trL11mf.owaJ:i re.pre.renitanct ZSEil tor.
nJa na v.-cta;!ly, Znaeina reęść zaim. Zui:l~yckJ,ego.
inte-reoowa.nych ~ealiurwała
jut
J)J"';mk·~~~en~J~f:v~~ ~s1~w~~ bowiem ~je mi'lj()We kartki.
hywa.ją•c po raa: trzeci pu:cheT Og·n f...
Decyzja była podjęta :tibyt późno
ssa TK1>\;:F' •• Dell.f in".
(
:rJWłasT.cza d~a osób rozp0ezynają
cych wczasy w trzeciej dekadzie
bm. <>raz dla ezęSoi hr.cizi, któ.rzy
wykupilll wcz!llly
rot.poczynajace
się na prze?om.ie m;!.ja I czerwca.
W &eoradlLu u •k oliczyiy slę mistrnootwa ?olsru juniorów w zai:a·
Dobiega k-0ńca kadencja władz
ltzeoz.n,ik prasowy ZG NZZ .P'l'3.• re~t<>rskich • . W Państw0>wej Wyż
sa.ch w stylu wolnym, Nie !>l'ZYlllOsły
one &nkcesów re)'.Jrezentantom cowni'ków Przemydu Włókieruli· szej Szkole Muzycwej już w·l ał6<łz11:\.el!,t<> <>kręgu.
SpOW<>dowane to czego, Odzieżow~o i Ęlkónanego
zostal·o m . ln. tym, :l:e oorganl.tato. oświadczył. że smołeczeństwo ro'.llU· domo kto od przyszłego •roku akademiok.i.ego p.iastować bę<:ln:.Le tę
rzy zapomitleU o r'!l!Zpoez}ma jacyęh miejąc trudna sytuację
iywnoś".:io- g'odność.
s·lę
d.?Jiś
matur„acih.. ma.d brak na
...____
starcie wielu czołomyieh zawod.n.il!:ów. . w~ kira}u być może • '.!l&al}robuje
tę decyzj_ę'. · 'l.os·tała ona
jP.<lnak
Medale
wywale.:yJ!:
STebrny
W myśl nowej ordynacji wyborAndrze~ Klllłiak
(Budowla.ni t.bdt), pod•jęta bfn kon:-tiltaeji ze 11v.niąz czej, prawo . do g~e>sowan i a uzysk·tóry w ftruUe wag! 68 kg muriał kan1i zew.odo<wyml.
kB;li
przedsta.w~ciele
ws:i:ystkieh
u0n.a6 wyt!W<A'ić Zd~slawa lłeM (Stal
grup pracowmkow, oraz studenci 1
Rze®zów) ! !m;zo-H)' Jan ltrzewlń~ki
Pner..~wko n!ekonswltowa.nlu de- w proporcjach
jedn a trzeeia sa/Bn>ru'ta Z~ie.:rz) w \<a.tegwi.i >57 kg.
·
wy.grywająe ii!! Z.l>~n!ewem STczęs- c:v:.zi_i za.p rote.stowah r6wnież '!{o- modziel'lli pracownicy n'auki, jednym rsta,J't Krasnystaw).
m1s:1 a Zakłsdowa NSZZ .,&;lid·ar· na trz€Cia pomocniczy pracown icy
"w punktacji klubllwej zwyclętyła no:!:ć" p!"ZY dyrclrdi naczelm!,i nauki i pracownicy dyd.akty,•z,u i,
Sta.1 Rzeszów - n 1>kt. nu<1,owla.ni FWP. Stwierdtp.jac, że nioo.opu~.:z- jedna tM:eeia student'!. W wyniku
U'xlf: uplaso wali się M 7 mle,lscu. czalr:;~ ie~
podej.mcrwMiie
tak gł0011wa·nia r ektorem PWSM z-0U
pkt~ ,_Bu.ruta
na 1.Z-13,
ma3ąe b nem.; enn;;;
• ··h . w ""'u,
-•· tk':
d .e~yz.1
;· stał orof. Zygmu!l t Gz~lla. który
H pkt„
ŁKS na
15 nt!ejscu _
rbwnid tł pkt, w punktacji ok.Te· b~z UZ1godin.1e<n 1a z P~·ze?st~w11ciela d·o tychezas oełlnlł fun kc,ię kierowgów vwyciętył R:i:esz6w ~ es p·k t. m1 Fn;id'tlSZU Wczaso;v Pracownl· n!ka
Katedry Wy<;howa.nia Muł.ódt zajeta '1 lokatę ~I pkt.
c„·•ch - jako joov.nej \'!listytudi zy<>.mego.
(rs) ,

w 9ro0tnle 19 wrrótnto~P<>TOO.WC()w
zn.n. ner.SW z eał~o krajU. Sta·rtcwały
Ml mtn. leill lllię: E. Mańkowski <Resurss), .p13
zawod~21kJ l zawod,nl.c'y,
W
K. Buknyftsld (Wł6'lt rnia•rz), E. lta ... tym m. I.n ekl.pa z AUa·t rli.
'
roles:yk !AZS). B. Nacbrster (Sp.o.
lV ETAP IN,DY'WIDU.4LLN1E
Spo;ry sukces odn16'll
łodzla·nd.n
Iem), E, Matelska !Spo-łem). A. KU· MaeieJ Ratajczyk, który l!IWYC'ill2Ył
(Budowatni). W. MacleJczyk w ~rul)le O, tx>ltO'D1%jąc m. l,n, wie·
Cbubenow (Bu?ga1:u)
1:111.n blak
DOOker (Bel.gta.)
.i:;i.t.. !se)c. (Tr6jłta), I. Drotdhl (·Budow1.anii), lu uikiopiańcz)'111:6w crarz za'\'llOd.n lków
s.
llfa1ł0wslt4
(Włólrnlan 1'a b\a.n.'lce)
z Bi$ka l wa.rnawy.
Klelin (Hotimd.l;a!)
4 sęk.
Pofak
I nek. D. Gaea «W<.ś Bałuty). Przy<p0<m.ntjmy.
M
w
ub).eg!ym
roku gimnasty.
JanldewJM
I •tik.
cy 16'dizcy wywlll~yl:! tytuł t druty.
Lang
nowego tn!$łMa Pol!l•ld, Sultl'!ł\S ten
Michalak
d<11Cen:iły
wladu ~e woje.w ódz'.I.tyt.n~
W Warszawł'e zmarł nagle, · w
St1Jka - ~ •
•łr•tv twa łódC"J'kl.ego, 'l!Jonoiru,ąc ~jamy.
wieku 48 lat, dr I;ecbosław Skb·
mt · «1yplon1aml ~1'\!:lk'U'nÓW $&kc;ti
rnilffic;ł. Przn: wiele lat t.. Sk()·
~mnastyicm~1
MKS Bałuty lt.
rupskł . pełnfł o bt!wlązkl kl<!row·
ltruezyt\llktego l !!. Jufl'llh !)J'll.t! M·
:nika naukowego ł6ckltiego punktu
W'>d:nlk6w D. Balcedca, 1'. Dent•
Holandii&
koMultacyjnego
warsHw:tlc:ieJ
tk!er~ . D. Aac41.
'I'. Ba&fdsk!epl
Bel~
i R. ,Janow»k·! e19.
Ak&demtł Wychowarua fbycme.

3. CSRiS
11, Poklła

t3 (9144)

INDYWIDUALNJR

.W,!l3 (z bon.) najl.epllty.e-łl.
in!od)'>C·ll
8pe>~ów
strata t.51 min. ara.z licl~ ~plę.k!uirillw. N.a ho.."lmov,iej
,,
J.tl8 n\in tryilmnie tr&IM\'rćw
WOIJ. łódr.!Jlllleg<>
!.57 min, zna·leźM irl1ł: E, Cł~homSk.I (Re$1.Lrsa
l.23 min. - dltudo). K. Ked2lierslt:l (ł.KS - k<>3.37 mi:n. !tZyikÓ'Wlka), R. Wictel (Sta·r µły.
~.~9 ntin, wainle).
H. Marklewicz (Budowlani
B.23 min, - hokej na ttoawie). B. l'<ta!in,O<Wskl

III l!l:TAP DRtn:YNOWO

odn16s! kol-a rz ~ait'skl. l>:':lś · t'l.z;ien J I.
jed.na31;

Odbyły sl.ę III plyWa~l<iie m\\G<troz.ostwa "'21k:ól średlnwh ' ~ podsta'W'O'WY~h
po<les.kLej
dz1ehntcy.
'Miis<trzootwO'
dzłelinicy wyw.alC:Z~'ło XXI LO, ~ w

tq·arue teg<>ro=ej mS>jowej :murezy?

wanych kol~r:ikkh ata.k mv. Wtt'Y'OOY ~G.
jechali ra.zein, . ;ot::1i:czen1
trud·~m!
przed!poludiniowej walkl. Doptero w IS.
o konc61Ą.-~ peleton slę o:k~'Wił. Po ka- A
rambol-U na b idni !;l\ adlonu, w tctóreJ u:cze<i!lnk-.r;ył Ludwig (NRD)
1
Micbalak, nie11podzl~ańe zwycięstwo 1.
Uyl11 !lie

.kartek

tlJ8

2.
3.
30.
(311 km.) nia trasie Erfurt - Gera . 35.
NJ.e mógł on p.rzyn'.eść ~asa.dnlC2ych 49,
7'!ni.a•n W kta~yfika.ejl,, jak i me><-pOdZ~ 52,

'

z~•i'lk. nl

Czy ta.k

'po południu. !wl.arze rozegirall drlł.
gi .etap. Tym raeein ba.rd?..:> k>rótid

cmpO<C'ZytnikU .

l<onłrowers je wokół
,
•

~

peletonem t

'S

S

1...

XXXIY

km,

I
I

S
S
Sl

odpowledztalnośl\ł,

na tra:::..!e M

za~ługują

S

W dyskusji, w kt6tej ud:dal wzlęll
wszyscy edonJ;owie konii9)1, wyratono pn:ek01t&nle łe Zlf'ldnil'J s powszechnym o.:zeki'Ą'antem vutll I epolecztństwa, z i!to~socJalbltyC\'ltneJ
odnowy l dla patwh,rdzenia ~J wia·
r:vgodnogcł natety doproW:\d.:dl:
do
zakończenia procet<u rMliCzeJ\ pne11

w~a

aktti:i}noilć

18

„.

że

STOR Y ~ rządu

S

osób pełniących funkcje kierownicze
w partii 1 w państwie w - okresie ctd
VII Plemun KC z grudnia 1970 r. do
VI Ple-num KC z pdd'tiernika 15811
r. Po.stanowiono w zwl'łzliu •
tym
zwrócić się do W!lzystkieh tych osób
o ustp.sunkowan.ie się na piśmie ·do
zawartej w załmeniacb
programo.
wych na IX Nadzwyczajny . Zjazd
PZPR l w raporcie o stanie go-spo·
darkl IK:e.ny pr;r.yczyn i genezy iuvzysu, dd.f>mtacjl w życiu llpołeczno
polityc:r.nym i gospodarczym. Komi·
sja posfanowiła pnepr<>w::.dlić r1Y.1:mo
wy z członkami byłego kierownictwa.
Komis.la · zwróciła się równie!
do
NIK o d05tarczenłe dod.ltkowych ma
ttiriałów w sprawie okrdle1ua od:110•
wied~llllDDśd peMonalne.I
nje.
trafne zakupy łleenejl l decyzje lb·
westycyJne.
KomłsJa v11n'ała u
konleemne
1111, wołanle zespolu ekspertów - wyb(f•
nyr.b spr,tJall!lt6w ~ ;aak:resu p.til.w
karnego dla wydania opinii te
tło

dm;,

I

S
S

dzie ona rozr;.atrywała ~J)lll.wY
40.
tyeziice
mny I odpowied<tialn<1ści

P-0-ko}u j-112 sdę za.'ltońci;ył<a. Ni~ mylą
iPię tyLko co · ll<O }edn.eso. Ton wy·
daizeu:iom na tnsłe bi:dą nAdaw-'lll
zawodll!cy radzlee<ly. Kto
potra.fi
zor:ien.to:wać .s:i.«: w ich z.a:ir.ła.raClh i
kto - jeszc~ ooda:t~wo zsbier.ze tlę
w k>al!:dej akcl~ ten mo.t e myśleć -o
wywa.Jezenlu Pozycjl.
t'&ilzY'll<l'Wego
w!ceMdiera 1 :maJe<Z~e.niu s\ę · w !da•
syfk'<ae>j> i'fld:Y'W1!id.1ua.b naj w p!erw&Z<\!.j
&'l:ÓStce . Kiedy natomiast
nastąpi
atak, w którym weźmie udział zna•
komity mistrz olimpijski
Suchoro•
ezenkowT Na razie p-0'(1nc>rządkowu1e
się za-lecen.!Joirn ti;ene<ra W, JC.a,pt,to.nowa. Przed :W Wy&ci,~~m t'o'!mju ko.
larlZ'f! rllrliz·leccy uc:ie:s.1.ruieiy!t w m'i.ę
dzy!l.a.rodowym Wyśc:\~u we Włoszech.
Do p.wect<:ista.tnie!!o eta;;u sueboru.
Cl}Emk-ow zetmował odległe mLeJ~ w
kla.syfrkacjl tndy;vtd11atpeJ.
ntają,e
pmeszło !Il m~n ~i:i·-11·tY do Udara. t>o•
Iem na<l'tąpiła jego 111annotna gzarta
orowadril wyścig przez przesuo l<llS

~.

ltł

S
S

czucie spr:nviedtiwości.
z nlacj! Prokuratury Gente'ralneJ
Y:Vltłka, te d<l koi'lca kwietnia ta8t
roku na podstaWie materi,d ów l •Y·
pałów otrzym:u1ycb z różnych tró·
del, przede wszystkim z NIK,
w
pr<>kuraturarh w„1. m;ęto postępowa o~gana kontroli pa.rtyj11qj i pa6stwo·
nie I przedstawiono :iauut.y 108 os<>ll weJ pr~ed IX
Nadzwyell'.ajnynt
1Jeł111iącycb tunkcJe admlnbtraeyJne i Zjamem l"'ZPR.
(PAP)

.._motneJ walce z c:iasein~ dee:vdu3ą
" !rnneowym wvnika. Pm.rze'ln~ je.st
d.odatkow-0 umiejętność
rytmicznej
jazdy, niebagatelnych tównlet
w
tym p~żvpadku wutości technlt",.znych
każdeg1) zawodnika. no l takte siła.
„Czasówlka" zakończył.a się z.wycię...
5t.wem zin.aik<01'nłte110 kolarza NRD -Ludwiga, aie t)a dru:s~ej pozycji up1a
rowaol się Tadeusz Mytnik, od
).;a't
speej.alist3 w t.e) k-0larS1.'d<:>j specjał•
nośc~. Niemłody jut przecie! ~.a?.'O•
dnłk (32 Jnta) -pajetha.1 :r.nRkon1lc1e
J
wcale nie jeclrn.I na rak znnltomitym
Sfl<r7.llcie, jak kolat'Zfl NRD. Bar!Uo
l!li.11: c~eJ!IZYl . po tym &tlk·'!esi·e,
jF:kO
!ta.pita1n diał :?1ru1<komlty przykład. J!l·k
trze bil walozyć na t.a,k kl!.btkrum (}d•
clinku. No cóż, ,,czasówia • są nad~l
d-0men11 t~ znru:omltego za'\voon.•

•

!S

ko.nieczn~

ro4~Jl.i!l

11

N

towano.

Ponadto pro-.vll.l!zł się po.stępowanie
, przy.p~dkach.
do.tyczących
4.372 przygotowawcze
1.IlliefZll.i'!Ce
do
o.;'ib, z te.go 1.841 na stanowisikach sprawdzeni& zasa.il.ności wysunł,tych
kietr<11Wniczych.
W
stiosu.nk"1 do zaTzU:tów wob.ec d.alSlZych lOZ 1>16b.
badania w ok. 100
2.083 osób za·r :wty ni'e ~"lalazły· po- 'l'rwają takie
twJerdzenfa, w tej liczme mieści sprawach, mają~ na celu ustalenłe
czy zacbocwą podstawy do wue!'ęcia
sie 637, za.~ujących kierowni~e fo:rmalneg<0
postępowania karnege
I
stan<0wiska. Spośród spraw, ktb. pr«~dstaw1eJl!i&
:z:uzutów konkretnym
ryoh za:t"m.ty potwierdz.f!y s'i~ ~ do- osoboni.
.
tyczyły członków
PZPR, slneroDo końca k>·1debnf,a tm Jl'. 11&ko6·
po;1tępowan.H i
lkierowano
wano wnioski wobec 611 oe6b, e:i:ono
w tym wobec 521 pel.nlących fun· akty osk:u:i:enia w epmwaeh przeciw·
keje Irierownku, do rozpatnenaa ko 32 osobom, W na,lbliłszym el!.'t'„
we wpłyn14 do sądów dal&!AI a~ty
praez kom.isje k011troli party~ej, oskarienia.
U~ająe zlolorw!ić ł du·
Jednocześn~e

ON~

!S

partyjne. Iii Móll tyMC'EllSOWO &l'ef>li-

3.160

o

§S

..,.

~'Z7QCK
' yy
O'.J.

!:OW:iollCtział:
ruiiuklryć eię czegoś
lep-i<e!J pi)ko11:rwać

Rozliczyć

e~o

---------.. ...;'------- ----------- -- S

prqw6d·
jak

na. ankietę
se,kretarza ge·_.IleraIn;' ,

rosta- masz„m Elei:-nackim.
to odpowiedź rządu PRL na an\kietę sekre ta.r:ia general~~"'~bmA. h1!!edn. P3• cpz!..re it„rol:-iral!: __
M:
nego ONZ, dotyczącą portądku d:Llenitego i innych
~
0 11 1 11 „
rran. ezn:vch „,,ze•• zyr a. W ro11- · .„~.......
~
„
„. ·~ ~
apraw, zwią.iarnych z łI Sesją Specjalną Zg~enia.
'8owie !)(lldkrełlono pMUy&tny
ros• allzacjł umowy o · współpracy kultu· (g
Ogólinego NZ, poświęconą rozbr(.)jeniu.
w6J •tosunków wymtel11ono pogl~· '1aatlnae11;8mł1r13.zy Pol&k" I Syrią . ·na ~S~
Opinia pu'-lictna i rz"d PRL przywi<>.z,ni ... szcze„„ólne :ma~eli.'!11
dy na n~kt61·e 1ltktualne
problemy
o ......,
~
"'
„
„ -.„
~
międzyftandowe, , se
~aeU!;ólnym
(PAP)
'"' nie do istotnyeh wysiiltów ro:throjeniowyeh, których główne
~kierUłlkd I priorytety określone ZO&ł..ały w dokumencie koflco·
lllj
~ wym X Sesji Speej&l~ej Zg,romadz.enia Ogólnego NZ. l\V opinii SS
PRL ....:. waga i
tef{o di'>kUnrnntu
na
;
~ jednomyślne potw;era:i:enie II Ses~i Specjalnej Zgromadzenia
~
~ Ogólnego, pośWięec.nej ro:r.łJ.rojanlu.
~
Rząd PRL pragnie sitiwieirdzić, to:! procc.q odprę:':enia, który
(Dolkioi~i.e N stir. l)
, pali{lwic, priychodzą takie okresy ~ .ilt:!ł się daminuJ11.cą tendencją lat _1970, pr.zyni6sJ
poważne
~
na te miis1lteo;ka. Najpierw byto ~ os!ąg'Ilięcia w rowzerzei:"1u I pogłębieniu pokojowych stm;un.W_ otwockim OOdzia[e ,,S.Olidar- gro.śtn(l w Komor-0wie, potem w la- ~ kĆ>W i korzystnej wepółpracy między1nn·c:.eowej.
nośc~"
r,głaszają
się na
dyżury ta.eh 60 Woł<>min, teru ... przy- s ~
Op1ńia publiCl!llla w Polsce ze szczególn;.-m niepokojem obswuczestntty słui:by PQI'IZądkowej i ci, szedł czas na Otwock.
~ wuje narastanie tendencji wejścia w miiwy etap wyścigu :z:br:i·
~
któr:r:y pr~ną ' t!ił0&ić swoje do•
StaI"Zy ot'lll'OCC:z:an!e mói.:v:lą,
te ~ jeń szeregu państw - sygnnta'l'iuszy Akt.u Koił-oowego KBWE.
śwfadoze:nia „w · s-prawae represji, nie ;>e>Zlllają !!Wego miasta.. Ludil:ie ~ Tendencje te pnejawtlaj11 się w dalszym w,zroocie budżetów
wywieranych prte<& mH!cj~". Pr:te~ się bez {1r1lerwy mnimiaj11. P·ritY·
wojskowycji i przyspieszaniu tempa wyścigou zbrojeń, jak też!
wodn4czą.cy otwockiegn M~
jeżdżają, pomieszkają a pięć lat, ~ w pobudzaniu jl":kościowych i 1lcśeiowych zmian w ra.mvoju
Rynaril 'l'ymo!liak: - ~bie-ramy byłe się tyli«> zaceepić I ~~m do ~ najbardziej śmierciQl1ośnych systemów i rodzajów brootl, zwł~materiały, kitóre, jak do tej pory, Wtl!I·suwy. Taka pr:r:echoiwalnia lu- ~ cza broni ma$0Wej zagłady. Znajdują też ane wyraz w O?raco- ~
~
p<JtwłerdzaJ'11 nie:r.byt prarwidło.we dzi. Jeden wielki dworzec.
No, ~ wywaniu plarnów ma.iej lub bardziej ograniczonych wojen z uży~
działa:ni11 mi1icji w nMZTffi mieś- i problem ogólnąpolslcl pijafi.~ ~ ci <>m br()nf nukleamej.
~
cie.
Zarzuty dotyc~ t;vłasizcztt &twoi
i
~
a pr:r:eb,iegu rokowań ~brojeniowych, jalt ! na klima~
pooterunku dworcowego, gmie bi~
Na kursie samochodowym pr&ku- ~
cle międzynarodowym negatyw1Uie odbiro si ę odiroczenie
to podeh.mielooych poo<!'óżnycll dość rator powiedzial mi, że ma ząno- ~
procesu ratyfikacji ukl:aiiu SALT II - do."u:mentu, któ- S!
ClZęit.o. Sem ru byłam świad!.1tdem towanych , I>Oll<id 800 notr>rycznycil ~
ry stać się ni6gł kam1enietn milowym w długotrWałych
~
takiego r;ajścia, kiedy j»!;µt'bowa· al<lroholikow. Oz,y ja się z tym st;v- ~ poszuldwąnlach roz.wiązati dla un)k'llięcia wojn-y m.li~le a'I'nei
~
no faeeta' bez potrzebr• Koofl!kt, kam? Natunlniel Przychodzą -do ~ ! utrwalerua belZ<pi~ zeństwa międzyirnrodowego.
~
któlI'y Il nu Illliał mieJlice, ni-e wy- mnie żony . członkowie rodz.i::l. ~
Opicia publicc>_;na w Polsce wypowiada się jednom.acz.nie za
1
buchł o4 ruu. Narastał od pew- To strasznqe przykre, bo człewie~ ~ wznowieniem dialogu t>bu 'mocarsibw w sprawie ogTaniczeuia
~
nego czasu, a wyda·r:ten~a ostat- jest bem-adny.
Chciałby
pomóc ~ zbrojeń strategicxi1ych i kontynuacji innych wysiłk1)w, celem
nich d:ni tra:fiły po prostu na po- i n'le może. A co do tej naszej
efektywnego mnr.:Uejszenia ich puł!\pów i1<>5ciowych i jakoocio~
da\lny grunt. Naszym zadaniem ot~Iriej sprawy _ jestem prze- ~ wyich. Dlatego też Po!s!<a t zadowoleniem powitała podjęde '
je.11t doprowaM!ć do 11tabilizaeji· konany, ie mogła się zdany(: ~ dyskusji między ZSRR i USA nad ograniczeniem brooi nuży.,,la w mietlcie. Koro ' dwMca j~st wm:ędzile.
~ kleaI'\nej w Et1rople. Jesteśmy prz,ekonani, te ich wznt>wienie
~
spokojnie, ale wiemy, te !fl jesz~ i doprowadzenie do pozyty'Ralych wyników był.oby przeromocze ludmie, któny rnieUby ochotę
W Oflwocku pmuje spokój. Pr-owym moo:nentem w wysiłikac-h rorz:brojeniowych, mających zna~~
pcroorabiać.
k:uratura RejonOW!ł prowadzi do- ~ czen·ie nie tylko dlr.i Europy.
- Włałnte, r:ty nJe oba.wiade chod.zEmie, mająee ustałić st.opie/I
Nawiązując do spraw, i:wiąz8'!lyah z II Sesją Specja1ną Zgl:'oSi!!, t" t~o rodl!:ajou sy.tuaeja, gdy <>dpowioo1:!:ialności
bezmoored.nich ~ madzenia Ogólnego, poświęconą roz.brojeniu, rząd PRL jest
~
praktycznie milicja ma unięmożli- sprawców zajść i uc.z estnfk6w pÓŹ· ~· przekona.ny, że jej ~race przydać mogą nowego_ impulsu dllia~
wioną działalnoś~. m<>że być wy- ndejszego oblężenia i podpaleń. To
łaniom społeez.'lości mię<lzvnarodowej w wyżej wymienionych
~
konr.;ti;na przez otw~!ti margi· mogło się zdarzyć w:;'1:ęd:z:ie! · Ileż ~ kie.runkach. Ze swej :skońy, Polska będzie nadal eksponować
~
nes, którego łiu przecie! nie bra~ razy slysi.:eliśmy ro zdanie podczas
swoje nlez1nie:nne zaintereso,>tanie umoonienie<m be-zpie<:zei1~
kuje? .
.
..
wędi'ó:wek po Otwocku. Czy rz1!- 1
sbwa, re>zwojem współpracy i rozbrojendem w Europi.e. Je- N1et Zdecy<1;e>w~~~ potęP'lhś;- CZY'Wiściie? Zadecydował zbieg oko- ~ steśmy przekona.ni, że TT Sesja Specjalna Zgoronfa.dzenia Ogólmy od razu. chuhga~isltie wybryki, liczności. Fa·kt, :i:e akurat w tym ~ n ego może w iste-bnym stopniu przyoo:l"llić się rfo stworzenia.
ale nieprawidłowości, kt6re miały dniu i w tym konkretnym miej- ~ przychylnego klima.bu dla rozwiĄzywania kluczowych spraw
~~
miejsce wcześniej
i
~erwały SC'U, spollkali się luda'.ie,
którzy ~ bezpieczeństwa i rezbrojenia w Europie. Może omt, zwła.si:cza,
2autaini~ do. M~, trz.eba Ji1k naj- mieli zadawnione pretensje do MO. ~ przyiczynlć lilie. d•o stymulacji cl:tiałań państw EUJropy na rzec.z , ~
~zybcleJ wyJaŚP.l!c, Tera.z niedob~~e Tłum jest w swych rea!kcjach n~erychłego zwołania KOMiR w Europie.
~
Jest na-we<t, gdy pojaw1a się m1l1· ooliczalny. P~h? Preypadek?, Chy- ~
Rząd PRL je;;t 1>nek<Jna11y, że II Sesja Spe-ejalna ZgToma•
~
cjant n& ulky. •
.
bn jednak nie!
dzenia Ogólnego NZ ;mświęeona sprawom rozbrojenia. W!l!ma
~
Kto może naJlep.ieJ ?.nać .~~e.."1:·
Narzekali 'W sied:zibie ,,SOlidalr'•
nadto włączyć do sw,,jego por::!ądku dzienneg:o i stworzył:
~
ka.ńców? Pr.ol>Gszcz ps.~afu św. naści", że od 11 lat miasto stara ~ sprzyjające warunki do ro.zrważenia następują9•ch problemów:
~~
W:mceintego me c!1clał udz1~ła~ wy- się 0 sfatus uzdrowiska. Czy to
a) t-Porzenia regionalnych stref Gg!an:c1miycb zbrojeń, stref
wi~du, ale w koncu zgodz'l? się i:a zmien:łobv w czymś sytuację? z~- ~ be::atomQwych ora.t stret pokoju i do-b!'osąsie<lzltich $tcisunków;
~
~r?t)cą d~·O".>'.ę} ';_1l~ się den dekret nie zmieni stanu tak- ~
h) s~ute<'znych .gwara-ncji bezp:eczeństwa dla państw nie dy~
z1eie, owuedZ!a em się pr .... f\ go- tycznego. Otwock _ to wielki pod- ~ sponu3ących bronią naldearną;
~
~!n\J3 l'lli panj~ i:. ,.8<>11.~arno~... wiH·szawskii hot.el. No, i p0ciągi
c) uwaTunkowań oostęp6-\"; w takirellie rozbrojenia i r9zwoju
~
Cl ,
rzy J?i'ZY ec all prosi. mnie ze swymi atrakclaml
~ społec:mo-ekcmomicznego panstw;
~
o ti:te;rwenc;ę. Wahałem 8'lę, czy
.
. „< • •
•
•
d) kompleksowego programu rozbrojMia, który - zg<Jd11ie
~Jll.lenem, ale„ gdy usłyszałE;m
Więc w SU·~e ~ie ~ • wielkiej
z zaleceniami Zgr~madzenia Ogóln~o - je~t oqecnie wypraco~
ze }est tam d:'.lzo młodzieży„
„Otw<>-~k-6tory • Nle Dz~~ Zachód, "" wy'w.\{ny w Ge!lewi>khn, Kqm.ltecif' Ro.:i:bl'o.jl:ni.owym;
„,
moze ~ba kl!nędza wpłyn:e
a .!Ile .podwa.rsy,w.s<li!El . nua~tecz;!to„ ~
"
....,
.
~
.
,~
.
.
~
uspokojenie.„ Wtedy zaufałem im. Takie samo, jsi\t inne. Jak sęqr.ł ~,
.e„. pozy.,~ayoh r~t~tóW roko-w:an • ..,eui~:vch się „na fo~
Nie ~\llietlz!e\i mi tylko, że je,st, J)C'.ldobuycb. w okoli<illch Łodzi, fj>- ~ · rum Komitetu Rf>zbroleniowego orm eksper~yz. i stt1<t1ów, na
~
ta.ro m~ "'pOanych. Prooowałem po znania,
Krakowa,
Wrocłn.vna, ~ tematy rozbrojenia. które zostą<ną p!'zedsta>w1ooe przez ieue- _ ~
ka.znomiiejslru - moi' dl'odzy, za- Gdań ska. '!'roche i;mutnej, podmiejta,rza generalnego.
·
~
ufajcie mi, t~ przychodzę tu ski ej ri:eczywistości, k~óra w tych ~
Zda.n:<&m ' rządou PRL, II Seslja S:peajan;r.a po•w.in.na ])!!Ze<dysku- ~
t wł.a&nej woli p1msić, a~yście ro- naszych nien<;rrnalnych dziś wa:tować_ spl"aw~ .Swiiart.owe<j Koru!<Ę.Te<JllCj,i Ro<1.1broja~!Qwej 1 ?Oct•;ąć ~
ZElS'Zlt &ię eto domów. Nie ( zaufali runkach kl"aJU trafiła na wy- ~ decYJ2lJ~ odnam.ue k~~ej, wc.zesnej d:.ity jej :i.woł;a;n!a
~
mif Pomodmem się więc, a po- buchową rea-keję tłumu. To m o- ~
(PAU)
\."i
tern„. nie 1 byłem już potrzebny.
i; ł o się zd~·rzyć gdziekolwiek ~
~
Dlaczago Otwock? ..,. Ch:vba mo-1111-dz:ejl
~/AV.D~AV~~/Ub~~
gło tak być w kaidym innym
LESZEK RUDlliICKt
'
_,
mieście podwarszawslcim, Widzide,
PIOTR SKIBICKI
ia pr zyjęta p!!ez.., mtcnlstrak spraw· sa·

»n.

oa ,,Solidarrnooci"
a{f«l'ILCjo&
KYODO

• fem Tej(Jbmą, 'Wiceministrem nauki,
szkolnlctwa wy:1:&2ego i techniki, To· ~

{w trak& »0byłu t1el11gacJa

Lech Walę-!a w~p:ił
kmtet'mlejli pr~j. na ~tórej mó-wil:
m.
o ool.acll wia:yty deJ.eiaa1d~
,,Soilid<lJmo.f;i;:i„ w Jaiporui. Wsika·
lkm:iu Zt!! iw.ią:&..-canli Leclt Wa- .f!lując na 1tfeiktywn>CŚć i<llPOM!ti~o
. _ Jllll'W.i€dz[ał - j.ak podaij~ UPI llY\"'łlellllU 1Al!l'Ządit.alnia I _praoowdiość

- te

Odpowiedź rządu . PRL

Delegacja Syrii

iri:eflll ~go zwląruw ~ pnlJl!ldstawd.a.ri ie ri.ądowi rol:Sądn.j'lCJh pos<bu1wtó'W doty.oząeyc~ ~o, eo aweli:.aim,) '

~;.u~

Skorupski

1111:0.

C-a.H Jep
(

11amtęcH

K roni.k a

wypad ków

T G<xlz, S.-1<5. Na ul. W.:-6bleV!{sk·l e. dąc „ma<luchem"
go 111)0, Jacek L., p!'zech<>d;>.ąe jetdni~ nd-e z „S.;>reną".

spow-o.O.ował ~erze

Sprllwca wypadku
zootlll bokl~m samochodu croz!1.ał obr,,..żeń a straty osza~,>Wa•n-0
o.oobowego. który odda.UJ się ? miej· IU ! O tyis. l'Jt.
'
sca wypa.diku. Pleizy doznał w wy•
Około
gad-z.
14
w
A tbtnow1~.
!>lldlm 110r11row głowy.
$wiadkowle
· Glo~ wybuchł poż a r.
który
proszeni są do WR.D ~ro w Udu, ~!11
„,ra">.tl!
3
st.>doły
o:az,
::iom
mieswkalpr:i;y ul. Wł. Bytoms:Ci~j &O, t.ele:foil
ny, Stra;ty p~kra= :ia 300 t376. z;!.
'l'lll-86,
p0trąoony

y ~~. 9.lS. 'Na ul. Kilifl11ldeiilC W
He111ryk 'M„ !At 48, wi.'Zedl gwałtow•

~

na

zna
•

.Jemdnilę

l

potrącony

zo&tał

s~moch?Jd LDE 1M1. Mętezy.
d00nał lek.kilch . obi·ażeń.

pM>e«

Godz, $.30. W l'abianicacb

sklrz:i--towan!lu uu.e

M-onlm;~kt

Y Godz. 11 lJ'I. W , Zgi~rzu na ul.
Gał.zz y ńsCdei~o 8 kierowca
,..,.:F'iata„
LDF Mm Zb~n:ew
Url$'7.VI
w

słuri

o.

latan1l. Straty ~eow..i.no

11.I ty<s.

•

zł.

n• 3,, - Agr.l'E!'S2!ka K.. la·t 8

I Wiej-

sldej, k1.e<rovtea „Fi.a.t a"' Krzy-sztOlt l(:.
spowodował zderzenie z jadącym na
rMVer:ze Romusl dffn s., kt~Y do-mał

na

•
Godz. 1~ .00. N~ ul. :z:.u zewsldej

iezelt,n.ię

'prnebiegając

ootrąe<ma zo,.,ta!a pre.ez samochód oso·l>Owy ·n ztecko o rzewłe
z!ono rio SZp<ltala.
T S•.V'iadkowi~ po-t<~ąc'!n!a el1lo-pcc

~r2~z małego .,F~a.ta" p<cdcza.~ cofa nl:a w d'nlu 11 bm . ok. god 7. 19 n'
T C'><i~. 1'3.38 Przy zbi•~u
u:Ue ut. Smetany proszeonJ. . ;ą oo ''l'Rl
l•Uao:t« - Wlrer<ilibowia, J:a~ l>. Ja· MO.
(ld)

tek'!tilic'h potłucui\

, ,„ ujawnia Matorv 8111 =
„Sol1'd arnosc
--...... -I
rUZPOCZete
ID.dts-Ra.dió~R
·- -li
,
zapasy pap1erosolv pod„. ładą „ ::::. •,: ~16wn~
,'!',.

.

'

~=.- i

-

'
na IO ml•Jn

Cllłataleh pr~jęł -

kandydowało

„ Wnetllieb p&plerOl6w 1M-&1&•
tej treści napisy ,,zdobi'" od J>e<wnago CUIU wiele łódzldeb. kiot•
ków. I r;eczywiścle, często odpowiadają one stanowi taM;ycznomu.,
ale jednocześnie nie brak przypadków wykorzystywania nudnej sy•
tuacjl n.a rynku przea , nieuczci·

coraz

wił)ce! paja.wa ~lf! ~M
po ch-0d.zących z tl!l\V. Importu
p.ry'w-aitnego , Na ogół •li to r>Ojaztly
4---3-let.m!e, w :a-ótnlcowlłnl"m ~ta.nie

dów

tecbnt=ym. Ceny wywofa.-Ncze, w
od roczl'!łk& t mar.l;i. ·<)d
d>o t,5 m 1"1 zł. Wśród baz1;,r.,,wych byWaJców panuje vr-teko·
nan-le , te część tych
samoctwdó·;;r
?..a-leż nośd
230 tys. zł

sta~owi

wł~ć ooółl, które mają
obaiwi:.ć
się
repreai}l
1 dLatego wyprzeda·ją
poJarz1łY. Wbęk.'l'Z:>ść Jednak M
jest ;io pr<:>nu obl$tem. ko.

powody, py

llka-rł>owyc;h

.woj~

l)ew.no

rzy.st.nej t r a.Ma<kcji, jaka wy.nilka se
111>rMdatcy na c~cmnym ry-nlt11 l·:'n~30W~'l'l\ utywanego samochodu ua.tu·
t>ionego u grainJllt~,
A

cen iwywoliwr-

?l.~.'lranła

oto

e~y<eh.

w

tys, d

1n.aszym rynkiu

typo,vych marek na
911mocllod.owv1'n:

PF 11:5 'li" - !MO: 81: :MO 10: S1111 - :l50.. 7t: m - aoo. ;e:

380,

~

-

Z10, '17: 200 - w.I, 76: 110 - Ul!!, !IS:
• l.1i6 - ud, n: lJ40 - 1ss, '13· 1~5 -tJll
' „Pl" 1211 'li„ .... l.llOO: 't!). MO ·- '.'115
n: :iao - m, n: 1eo - ais. '8:

te• -

Jlfł.

„PP Ut P" - 600: 80: 11111! - 200,
'9: ISO - lM, Tl: t«I - 158, '77: 139 -

l

lłO,

'7ft: 1211 - 1Z'2, 75: IM - 118.
„Pl' UC P" - 650: 11.: 192 - lit•,

IO: l17il - ISO, "9: 1S1 U7, 7'I: ll&O - 1i37.

1• . '78: 143 -

l!!IO -

„Polonez - 1500": IO:
'IO: 350 - 18(1, 73: SM -

&!li,

3~.

.„Syrena": Il: 140 - ll>ll, iO: lift 1149, 7~ !12 - 1"!6, 78: \OO - llll, TT:
'l'5 as, 78: '1ft - Wf, 'l'll: Ili .,_.. TV,
'fł: 80 15,
Wartburg''• 79: 115& - :.911, 'ni: 2$0265, 78: ~40 - ~, 76: llllS - i!:!O, 15~
100 - 111;, '74: 100 1gs, n: me -

„

i,as,

nZ&stava U.OO p":
3l3ill - 3SO, '79: m
265, 77: 210 - ~.

Ili:

eo:

3flll

-

- m " n:
ut.

„Trabant": 18: 100 -

3911 ,
355---

TT: 111 -

105, 76: 85 - 9S, 'lli: 'il - 90.
,,ł.ada 150•": 79:
330, 71: !ll&-

mo. w:

* 300.

270 -

„!.&da 150tl•S": 'Ili: li/Ił nt, '18:
:1180
330, 7'I: 27S · (OBSERWATOR)

aoe.

Gospl>dal"k• bułłteto
~ 3llt zł n:
klasy ri>b<>t4\cuj I "alk11
tdei>logtcf.!la t<łW time. a !84 z! Sł.
Szawar<i~ 3
Zar-,e IDM'•lnoł~
110olall.st.vezn41~. K\W 1981 -.
et
Kaleta J . -

wa

PWE 1989

Jednt><ł~

*·

lł81 roku ama·
tierpienłaeh

W dniu li rnaJa

rła

w

długich

po

wieku lat 17

S.'
HELENA
P.

wych' 1prs~1wc6w, lrlt.6rą np. ofieruj4 pa.e:r.kę , „M'.aribaoro„ za... 100
tł, a aa pacskfl „Populamych„ uy
"Klubowych" żądaj• im 20 zł.
Dowod6w
dostarczyły '· wyniki
wyrywkow;rch kontroli punktów
sprzedaży papierOll6w prieprowadzon~ prze1 · społeeznych inspekt.orów, ezl'onków NSZZ ..Solidarność".
M. In. przekonano się, że wywieszka 1 ~apisem „Wnel~ich papiero-sów brak" umi.eszcuma w okieQku kiosku na ul. Promitiskiego
prZl.' ul. Taki:ahldej wprawadz:a w
błąd · klientów, skoro spnedawca
triymał pod ls.d11 320 paczek ,.Spor
tów", ,,Orientów" i „DS". Podobnie
było w części kontroli przeprawadz.'.l'llej w kl·o sku na Rond'Zie Titow&, gdzie ujav.--nion.o c ały magazyn
2 tys. paczek ro'tinaltych gatunk6w papierosów, a także inne
a rtykuły poszukiwane na rynku.
W cbu przypadkach kontrolerzy
nl!lkazali natychmias·t owe wyłc>żenie
na ia4ę wszystkich .zmagazynowanych papierosów. W oka mgnlełllu
Uforn10Wały Się kolejki klientów,
którzy zaopatrzyli się w papiero•y, kupując . po dwie paeozkl na
CltlObę.
Zapasy papierosów pnechowywaa~ych pod ladą wyk·ryt.o również w niektórych szałnlaCh lokali
gastronomlc-znych. Tak było np. w
szatini ' kawiarni „Ratuszowa", mie$tczącej się Jak wiadomo przy ul.
Piotrkowskiej vłs a vls
Urzędu
Miasta Łodzi . Aby umo:tliwl6 szatniarrowl natychmiastowe „up?ynnlenie alę„ zapasów, 'llr'YStarczyło.,
że ko:ntmlerzy r:wrócilt sirt do ll\1~ stojących' w kolejce po lody
przed p0bl!.s!dm ,,Hortexem": _
Proo:zę państwa µpntormowall
- w „Ratusirowej" SI\ paplerosyf
W tvm samym momencie niemal
ea.łll kolejka, uch<>wująe dotychczasowy po.r-z11dek, ruszyła do kawia:l"ni„.
0

- N'as7~ , a.keję
P?wi~:tlał
pr:z:edst~w1c1elowl „Dz.!enmka
k?ordynuiący
kont.rolą z ram!ema
prez:vdium MKZ Ziemi . Łódzkiej,
Ma.rek Burski - będziemy konty-

n.uować ~odnle z ~olą I p<>parciem,. jsk1e~o udzie.t!Ją nam członkow1e ,,Solidarności I ułecydowana . większ-ość społeczeństwa, potęplaJąey S'pekulanckle machinacje.
Nie chcielibyśmy jednak brać na
siebie obowlą'!:ków. jakie epoczywają prżeciet na dość llcilll\yeh or·
Ranaeh, pai'istwowyr-h. niemal speejalnie powołan:reh de prteprowadzania kontroli !, występowania w
obronie Interesów klientów .
Pod
tym w~lędem wynikł naszeJ akeji
r6wnlri hud%a pewne refleksje:
czym się !gjmują I jak spełniajit
swoje zadania owe Instytucje k&n·
!Jr.olne, skoro twiązek z.swodowv
musi te wyręcza~.„ Chc-iał()bv się
g~no! zawoła~ nód 'ich adresęm:
- Lthhlef Obl.tdfof-e · aię ł wresteie
ubiei:zi;~• sit'. do. i:iracy!.:.
· Ot~)
z 111':1to!ltim ł.alem 11awiadamł•·
my, ee dnla • maJa !Ht Toku
zmarł
· MM
najukeellańsay
OJcłec, Td~ I DS!adelr

I.

„

talu '

SYNOWIE

t POZOSTALA

ł br.

odeszła'

Człowiek

Serdeczne wyrazy w1p6tcaucla

czeniamt

tJ"$zyat1r!m,

którzy

qmlercł

Słoatn:e

I Rodzi.ule

zwłazanycll

Z

•

łm.iereła

„.

ł

okazall •erce, a
Mu

Z01

s. + p,

poczną

•ł•

pótnleJ oddali

z

my,

głeboklm

tat„m zawiadamia·
t~St roku
n&sza ukochana ~!amusta

te w dniu I ma!a

1 Teściowa

K.OJ,EŻANKJ l ltOLEDZT
0

I ZESPOŁOW WIZYTATORÓW
MKTOOY'KOW

1kładaJ1t1

·

1

"°"od11

OICA

KOl,E:l:A,SIU I ltOLEDZlr
• ZESPOI.ÓW WIZYTATORÓW
Ml!lTODVKOW

I.

ł

f'.

JULIA

MIROSŁAWOWI
wyra!!Y "11P6łezttc1a

nnr.łyctela..

PaOGRAM III

GWia~a

sia,~me

Dnia

t maja 19Bt , roku po

JłClt

ciężkich

•

TELEWIZSA
PROGRAM I
I.Oil

S.

najmłodszyC'h Czerione. tół·
te, 7l!e1c>ne 13.30 TTR, RT S - ję
zyk połSkl sem . ł. 14.00 T R, RTSŚ
- matematyka, sem. ł . 14 . Telewizja w sprawl.e mU!ard6w, ts .:ro Telewltzyjny Klub Sen!{1ra 1'6.00 Dl!lle~
nLlt, 16,15 Obiektyw, 18.30 Dzl.e!I dO<o
bry, w kręgu rodz\.."'.l:V. 16,55 „Między
nami 1asktnli>wcaml". 117.20 Kltńlka
tdrowego C·ZIO\v\eka .
17.50 Polska
KronHcli
Filmowa. 18.00 Te·lewli7.Ja
Mlooych przl!'dstawla. 18.54' Dobranoc;.
19.00 Camerata. 19.30 Dz\einn.l k telew l:zy.tny.
20.10 „Sól z!emi" h> (ostatni) - film Tv ZSRR . .Zl.26 .Bory-zont" - •. Ja'k na Krzywej Wlety",

dl.a

Dnia 11 ma.ja 19~1 roku zm:trb
na.sza uko.chn.na żona i Matka 1

dłu-

+

P.

młaJ111

ł

1~81

lat

r. llmarl
f!O,

z domu WIERUCKA
Msza ~w. oraz
zwłok " kaplicy
Zarzewie odbędzie
Ja br, o r;ndz. 12.
Odszedł · od na1
prawy Człowiek.

cm11n• .

uwlada·

CÓRKI, llTM, ZIĘClOWllt:
WNVCZKA 1>ra11 POZ()S't'AU
RODZINA
PTO>tlmy e aleskladallle ll:ondłl·
1tncJL

M .ĄŻ,

'IVYJ>l'Owadzenle

cmentuza na
'ie dnia 13 ma·
bud-zo dobry

DZJECI I RODZINA

OJciec, Oda·
'Jl glęboktm !alem zawiadamiamy, te w dniu I maja 1981 roku
od nas nagle

P.

odszedł

S.

ml"j~l'nwv

ł

P.

WIKTOR ŻUREK
ps

„żuraw"

były t.olnłerz BCh os „t .otna", kawaler K~yh. Waletznyeb,
odzn3<'zony Krzyźem Partyzanckim t wieloma mnymi od?.nac~"·
nlaml , Człowiek wielkiego wel'ea, wzorowy Mąt, ukochany Ojcu•e

cmen·

CZYltl -iiawiacfarnlaja po·
clebnklm ' ~nllltku

~łebok!m talem

P.

ANNA

RODZINA

nasz

+

GUSTOWSKA

dnia
Pogrzeb
odbędzie
maja 1931 r. na. Cmentarzu
' Komunalnym Zar:r.e'11', o ezynt ze

I Ddadek.
P,ogrzeb odbędzie
dnia 1Z maJa br. o !Jod'll. tl.30 z 'ka.plicy
Cment&r213 Wojskowego na Dołach.
ŻONA, DZIECI, .JUSTYNKĄ I ROl>ZtNA

,st,

WNUCZEK
RO.D ZlNA.
zaw;adan11~

Dnia T ma.Ja 10111 r. zmarł były' prezes zanądu „Spolem" Wn!•·
8p61dzlelnl Spo:i<:vwców w Łodzi
1

te dnia 3 maja l,3j T(ll<O
l!Ularl
o!łatrzony ~w . ~akr:un~n „
ta.ml w wieku 117 hlł nasz lcor.hany Ojciee, Tdć. lhladcl) ,I Brat
I . ł 'P.

w6d~kłeJ

. STANISŁAW DURKO
!lftH)'t

STANISŁAW.

CffOINACltA
odbecli<le 1ię w 4ulu

h1.stMia,

sem. 2. 6.30 'ITR, RTSS - m.atema•
tyka, sem , 21 9.00 Język po.lskt kl.
5-6 Mc>ja kslą :!lka' 9.55 Program

JAN
JEZIERSKI

my,

długoletni l aaslutouy pracownik „Społem" WSS w r..od'd, edzna·
czony: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrolizenla Polski. Złotym
Krzyłem Zasługi oraz odznaką Zashtżonegn Odałacz11 Ruchu Sp61-

SZVCHOWSKI

łom11

czym

Mąt,

ŻONA.
C0rt11"A,
ł J>OzOS!TAł.A

'z

RTSŚ

TTR,

S

PROF.

'I.Z mała br, o 110.tz. ts 11&

tar:r.u Mani.a, •

na

wykonawcy

We.n,gt<:in. 22.lS Wersje l kontrowersje, 22.55 W1ad.
'

zmarł

Pogrzeb
odłledzle Si'l fłnia U
maja t98t r. o gotlz. 15.30 z ltn.
~r:iola św . 16zeła w 1tud1.te l'a ·
•

sł awn i

'S,

cierpieniach

ZDZISŁAW
PAŚ

MODLl~SKA
Posrzeb

przetywS?.y

o

dz.l.eła,

(stereo). 15.00 Stud io „Garo..1'' w Ste.
reo (ste-reo) Ui .00 Wlac!. !O.M Lekcja
języka rosyj.'>kiego.
16.20
„Ballada
nowa" - gra z. Nam~łowslld z zesp.
„Mir C<J.ndltlon", 16.'26 Lekcja ję2y.

I

pamii:::I zawili.·

W dniu 8 maJa

bianl~ldej

Sz)'maJli>WSk~e«e

snem.

dlzy ctruem a

13

gr11tenł

wi~czorbw

s!iedml!U

w11rrom•i!na
KaZ'Lmte:-z
Wiłkomld'sld.
:xl.00 Włersz-e Izabaklan.a, 2.3.05 Mi~

I

iJodZ. Ił.

najukochaflszy
dek I Brat

tarz,

18.lłł

!.OO ~aprespm prze.z ~iait . B.Oll' 111.55 Proocenrlum. ' 2'.! .lMr 't>menn~.
Co kto l<lbl 9.00 "D0.1:11'7.'! - urodtony"' ~fós Tele.wlii.ja 'w spr awie
mlllM•
- odc. POW 9.10 Gitarowe \mor-esie dów.
Ma.tka BlW:lń«'lk(<i. 9.SO Presto
z. ·
kra.Ju, 9.45 Ba„o\mwy koncert J0.30
PROGRAM li
EkSPresem przez śv•rlat, 10.35 Kiermasz płyt. u.oo Cocl ~•enn'1e powieść
10.00 KUnl.ka :?d·TOfłego czł01WlekA.
w wyda·n~u dtwlękowym - G 'T. di
„
u
„
1
Lampedu~: „Lampa,rt" 1 ~.3•1 r.tu7.y- 10.30 „Sól Z•.eml
(7). 18 ..,., :ręizy„
c110e n>ot.kanla Leo!tha .Ta.rretta t2.30 angi elsil~f t31l) i7 M J(lozyJ!: n teml-e<:k;l
Ek"6:iresem nr:>ez świat• 12 05 W to- t30). 17.30 Jez;nk t r ancu-skd (ail). lł.1ll
McH Trójki. 13.00 Powtórki:i z roz· Ki.no
TeleW'!z!l
Najm!odsŻyc.h.
rywkl. 13.50 Ubracona czl!1:l' Ka.t a·
"
rzyny Blum" - OdC, POW. i4.00 !'dl· f!łm:
„Ja:ko
kUC'har!, kU<:hn!a •
<ct.rzowle batu~:v - Jc>h·n Ba,~b iwll! 18.30 Pegaz Młodych. 19.M Wiade·
15.ao F.k-soresem PI"Ze1: ~wtat
is.Ol\ mośel _ wvdanle kielecki!• (L), 19.31
Rock z Kanadv. 15.40 .,Za·1<0du1Jmy
·
j
slę" śpiewa
tł.an.na f! anaw.ak. l!n:len.nllk telew'.zyJny. 20 OO Sensac e
18.!!0 .E. ~velt
,W
jego z przeszloścl - „D?Jle-je formy IU.latoczad1". 16.15 Muzyirno~anie.
16.40 k'i" 20 zo Wtorek melQlllana. at.31
',,N!e tubi-ę lllrvm~na l ów"
rep.
·
K , stroz.11.t,
17.oo Elupre1;'.?ffi przez M godzlny. lHO W,leczór filmowy,

męr

bl.olołClł

życzliwych leg11

DZJECJ I RODZINA.

składamy

RYBIASKIEMU

I

chłopećw .
16.00 Dideła Kaa:!mierza
S<!'rO<!k,!eogo. 16.M J, s. nam - de
Kanta.ta . 18.~ R·e da,kcyjne forwu.
117 OO Opeir-etka , Jej twórcy I wyko..
nawcy. !'1.30 KraJobra~y. 11.M SR-1ewający a•k torzy. 18·05 Pod fabrycz.
n~-m dachem. lS.25 Plebli;cyt Studia
,Gama", 18 .30 Echa dni.a. 13.40 tnfor_
macJe, rady, · propozycje, 1~ OG-24.00
Wieczór
l11eracko-muzyczmy.
19 03
Klaoiycy muzyki rozrvwkow.eJ. ;g 241
Nim się kslątka ukaże
,.Noc
truchleje" fra,gm, l'OW. :r. G!o..
wa<-kleii;o. 19.40 Plyty ~ta1n!, 1 nowe
:ro.w Zwlerzen.la w!et"~orne - WDl \
dema•r Cho!o<''>ws..1'1. 20.3.i Płyty ~ta
re I nowe M.10 l\tePortnż Hterac){i
A, Słapc2yńsk1ej 21.~ W!ad. 211.35
tnformac1e sPO'l"!owe. 2n .40 W~·bLtnl
aktorzy czytala ulubione k~i.ażki „Strefy" - fral{m. paw. A. Ku~n!.e
wl,cza ~.OO Radiowy Tyllocln,!k · Kulturalny 2?. .40 Z aktorskie.sio 4plewnl·
ka. 23.00 Gaweda Ludrn!ł:v MarJ„ ń·
'lkiel
o
Emil:f
Diektn,s on.
23 10
G. Duby - wielki muz:v'k bur.gound„kl z XV wieku 23.30 w1.ad. 23.3S
JaZZ10we relae .1e I , reWel·n ::Je.

damia

podziękowania

MGłt

o' c"

pogriebowe rozw kaplicy r.nu•nta1 za

rzym.-kat.. na Dołaelt w dniu U
ma.Ja br. • ll<!ds. tL

ROOZtNA

dlzd-eń",

PROGR..'lM U

Ami er cl

&.

OLGA
KRZYW AA SKA·
ZAHREBELNA

- O. Ve.rw

ł l".

9.

nagle,

t~odnta

tycyl~jsk!e",

1.30 w .liad. Ul SprarNy cvd:>Jen.ne. k .a ni-emieck!,ego. 16.łł Aktualoośet
S.56
PO<ra111ek w stiu~l!JU „Gam·a ". dn.ia (Ł.). IT.OO Muzyka I Domu Kul.
tury
,,Obro:lie6w Pokoju" - aud.
9.~ Radło Moskwa. 1'!1.00 Bio~r3!1e
niezwykŁe Emil Rze>',v>U.Slki. W .30 .Jana Targowskiego Ił..), t~.11 „Kuli•
sy
targowlskoweęo
handłn" aud.
Rec1ta:l pls.<1,l styc.zny 1. Oi;musa. 11.10
Szurgota
. (,Ł.).
11.ll
,,Koncert muzyikl Baoha" - :tra.g,m . Bohdana
pow. Hortensji Papadat
Benges.cu. Bestseler y operowe (Ł,, 17.50 Z cy.
klu
„Gabinet
osobliymści"
fel.
l~.30 Wd.a:d. 1.l,:ie Co słychać w śv."1e·
.Jatdżyńskiego (Ł. ). 111.0ł
cie. 11.40 Sltr:i:ynka poSZJUktw.anlia ro- Wiesława
koncert w
dzi n PCK. 111.45 Muzyka lnsp~rowaina „Zakocha.na kobieta" fotklorem.
iruo żrurty 1 kaprysy opr, Jer2ego Kljo (Ł,), 18.25 Dziś pyd"'1ś od.powiedt TeC!hn.!ka
m=yczme. 12.26 .Rad~owy nr2yjaclel tan1e,
- a:ud. dla chocych A. Malachow- pracy umysłowej - awi. 2 tei-elonl..
tel.
sldiego . lll.4S u. Sbplń9!<a w p!oEen• eznym uddalem słuchaczy kach Pl-otr.a. iltgla. 13.00 R-etleksje. 2:9-40-24,, 119.15 Lekcja !ęzyka angoi-e'Jsk\.ego.
W.:Jll
Odt
w.omz"'nie
koncern&
13.Ifl „Zng„.cJikl muzyczne" w op.r.
Edtw~,rda Dulskiego' <Ł). 1'1.30 Wiad- Ork1estry FblhB>rmo·ników Mcmach!j•
13.36 Ze wsi l o wsi. 13.51 Tance pol· !!kich - dY\l'. John Prl.tch'1ird (~tll'reo),
skie - krakowtak. 1'4.~ GosJ>o<l-arcze 31.111 P11111orama muz}"ki eksperymen·
problemy reg.lnnów. 1410 Chór•lne talnej (!!1tereo). 31.50 NURT - ,,.Tę.o
sceny operowe. t.4.:l! Ludzie l kh zyk radia jako źródło k'slltałcent1
oasje. 14.45 MU2yka .Bra1hm•a. 111.30 sprawności język.owej", ~.111 „Balla•
dniu" - śpiewa
Wiad. 15.:l<i Popołudnie d-zlewczat I da o m~j,jącyrm

SIOSTRZENIEC RA.JMUND

W dniu 8 ml!Ja Hit roku w
wieku l&t n miarła

zmarła

aconu

Ir.

„Ntal-zpe>r y

G. Gayle. l!J2.10 K.

smutkiem uwiadamia

sa1t11

Koletlze wizytat<!rowt

"°"odu

I..

UroczystoAel

I

URSZULI
FRUZll\ISKIEJ

a

Ili:

,,'Elobl'U! uroorzony•• odi:. pow.
20.00 Antologi• 1>1o&Mkl fira.n~"'°..e<j·
20.30 „Książ<: ulomny"
słuch.
J. Przybor y, :ti .:IO Duke Elll~ton 1
jego muzyka. ~.oo Fa.k .ty dnia. 22.ne

Chwila muzyki
(Ł).
1'2.%5 Giekla
płyit (stereo), 13,00 Dla kla.i; U- Hl - ·
„Wkrótce w!lJ4lna" .
13.25 Fonoteka
f·olkLOlru (ste r eo).
13.50 .,Matysia3to•
wJe" - ocie. pow. radiowej, 14.20

Komunikaty

„Minął

"RONO

I>

świat, 19.3' Oper•

21!.00 W~ad. li\,05 Kronlka ' spl'llrtowa
oraz Informacje ;z Wyścigu Pokoju.

Olmtyin na muzyczinej a·n.ten!1!. 23.00

WSPOŁPRACOWNiltOW

Mll ,! 8 br.

Radiowe

Totalio.:~to·ra Sportoweg o. 21.2!8 Tydzbeń muzyc1'!'ly w
kraju . :m.oo Z 1tra ju i ze
śwlaita .
22.$0
Tu
radio
kierc>w:ów.
22.2~

niellu •p6ł·
lVleloma
od-anaezenłaml
paibtwowyml
I
sp6ł<1delczyml. „merytowany lłTł!· ·
zes WSS ,Sphlem„ w lodzi.
Rndzlnie 'Zmarłego wyrazy głę.
bok!ego wsplllczucl• skład•

ZBOWlD

....

poiilui;ę.

ostatnia

11er(feczne

ótEł-M

LEGOW • '11:01.A NR

Il.O·

17.10

Mu&yom,a p:lOllta U KJ'•
odcieli bluella. 111.10 Poo
dla 'IN'&y\Jtkkh. 18.28 Czas re..
ID.OO ,,Spór o lelt·:::je" - aud.
J; Zadrow:tikiej. u .:IJO l'ia flecl.e
lłubeM La;ws. 111.30 lil!u1preHtl\ pr:?.eS
lłty·ka
łaksu,

PROGRAM l'9'

zostanie Mprawlona msza ~w. -w
Jego Intencji w Koście!e św •.ló·
zefa przy ul Ogrodowej duia 1ł

składa

l

łwl.11,t. 1,' f••
17 .łO B!!iek>ty

polskiej pl.o&enk.I. 1111.łO Magazyn m~ę

2'L~'1

odznatzoriy

pra.w i

\

mi·

Muzyka

„_
, ~

dzynarodowy
„Punkt
wld,,;enla".
2111.00 WLadom~c1 I ~n.formneJe dla
11!.00 Wlad. 12.0S W-!lut, (1..,), 12.01
k'ierowców. 20.0S Konce~t tyczeń. „Nowe ptądy 1 tendeineje„ - aud.
2'1.34 W·l eozór w Studiu ,,Gama". EUbiety l>obrnwolskłaJ (ł.,),
12.n

MODESTA
. ZIELE7.IECKIEGO

. KIERNICKIEJ

1~.55 Pięć

111.0G

epor~.

lintormaoje

DURKO

wieloletniego

k'lllturze.

llJ>Otkainla. ttf.30 Rad.lokurJer.. 19.00
Dziennik w1ecromy. 19.21 K1ermąn

dzlałaci

piętnasta

o

a.k.tuadinoścl.
16.30 „Gwiazdy, opowleścl, leg~y·•. 17.00 Wiadomości 1

STANISŁAW

W

meloma•n.& .

1~.:JG Kącik

·n.11t

roku

tHt

maj&

'

nazzeJ

HALINY

clętkicb

"

WIKTORA
· ŻURKA

K.r>Jdanee, wl.-.vtator
MGR

1kładaJ1u

JUl~leJ

ttaństwowymi.

DYREKCJA, ltZ PZP:R,
ZW1ĄZ1tl
ZAWODOWE c.r11.11
PRACO\VNICY ł"ABltYKJ DY·
WANOW ·.• DYWlf·AN'"

(
z powodu zg1>n11

•

ws~ółczucla Ił

Koletanki, akt)l'wl•tkł koł•

Rodzinie Zmarłego W}'razy '111·
boklego W&lłllłcsucl• •ldada.ją1

JOACHIMIAKOWI

W9J)6łczueta

wyrazy 11odzt4.

Serdeczne wyraz„

-11 pracę Odl!:ftaCZO!IY K.!'&T·
:'!em ·Kawalerskim Orderu Odro· ·
dzenla Polski or.az innymi odzna•

Chorob• I

MA TKJ

Wted . M.05 studio ,,Gama".
re.oo W!MI. 1t1.n,, Popołudnie d'Zlew·
cząt t chlopców. liUO Stu-dto
Relaks,

ltOL.

MĄŻ COR&A li MĘŻEM, 8TN
• ŻONĄ. MATKA l WNUCZKI

JAN
DMUCHOWSKI

WIESŁAWOWI

wyrazy ·
zgonu

akładala:

19owodu

chwilach

KOL.

PRZY

+ P.

GENOWEF~

W t!llła I maja ttłl r. mnarł
nu11 były dl111tnte~nl p'raMwnik

RODZINA(

WSP0ł.PRACOWNtCY

S.

clnłu

zmazł

aasJutony
diielczt1go,

GRONO K.OLE'l:ANElt

• domu BOltNl1C
Pogrzeb odbędzie „1ę w dniu 13
maja br, e 11;od?- li s ltaplley
cmentana św. Roeha nai ltado.
ęoszc:iu, o Cll)'m "a"ładamlii po .
zosławlonv w l?łęh11klm
mmtku
I talu
HĄ2: l l"OZOSTALA

skłab,łll

w

PODZl~KOWANIP.:

Wszystkim Krewnym. PrzyJ:aclt>łom, Koleta.nl<om I Kn1„11nm. S11·
siadom
ł
Znajomym,
kt6rzy
oknall nam wap6lciucl" ot:\!
wzięli
udział w urocr.ystc.1t'i.ach
~rzebowych.
tegna.l:'\C wra.r. z
namł u111Jnkochadn11 ż=tn•. Matkę,
C6rk<t I Bahr.ie .

kowanla

lach.

wielkiego ttrc•
IS. ł P.

LEOKADIA
Ml CIELSKA

!Ił.OO

• •

•

BADE~SKĄ

11!.0DZil'fA

ode mnie na zawsze w wieku sa
lat moja ukcw:bana „„lla, wą6ł 
towarzyszka
długich lat ły~ta.

Bolesława

Prun l Mlll'łl D,browiklej Jako
wyru pragnieti i niepOkojów pokol~fa postyczniowego;
• • •
4) C'%łt>wlek I n&tura w poezJl
l prozie Młodej Polski:
PIOTRKOWSKIE. 1 W tym woJe5) ObrM wojny I OkupacJl w 14· wód:ztwie do egzaminu dojrzałości
łeratun:e pięknej.
przystąpiło ponad trzy tysiące uczNajwiększym powodzeniem cle- niów, oo .ianowl bli&lto 9& proazyl się Jllft Kochanowski l jego cenf og6łu abiturientów szkół 1atwórc~. Ciekawe Jakim tema- wodowych
i ogólnokształcących.
tom patrcmować będ~e s kolei Pl• młodzieżowych I dla pracuja.cycll.
tagora11, bow>lem jutro maturzy~ Wedł\Jł kuratoira Lucjana. Reczka
przystąp!!\ do egzaminu pisemnego 0tbecna Uczba mat11rzyst6w ukz:yz matematyki.
muje s!ę na poziomie roku ublegCo potem - po pisemnej ł lltd• lego w , 11ceach egzamin postanonej matu1·ze?.„ Abse>lwe;tci , popu- wUo. zdać 1230 osób, zaś w szkola~ej „Tró}k1 wybleraJą !1~
w 1 łach zawodowych 1458. \ Jeśli cho~1ęks1..00cl ~a s~udia um1e-r1:a- dzi o p ; erwszą ocenę tematów, to
Jac walczyc o. mde~s7 studentow twierdzi sii: tu, że por.nimo i ż nie
UŁ, AM i P.alitechmk1.
wykraczały. one poza program naW Lieeum Medye~ym nr s
uc.zlll\_ia, to _jednak nie były wsale
jednym z kilku lego typu szk6ł ła.we. Dommowały tematy por?W•
w województwie.
kt6re kształcą nawcze, !?n:e~rojowe, wrmagaJą~e
swoich · absolW1!'1lt6w w 13 tozmal• znajcmośc1. wielu o)tresow w htych zawodach 1 i specjalnościach ~eraturze 1 oo wa!niejsze, :';'łasn~j
(m, m. pielęgniarki, pO}Oł;ne, 0- tnwencj~l Z którą l<? U UCZlllOW nie
plekunkl dziecięce) zasiaLiśmy 118 zawm:e Jest . najlepiej •
prz~·roozyeh maturzystek 'p~SIERADZKIE. Na 110~ absolwe-n-.
cych "70je prace na tll!k!e oto te• tów szkół zawodowych do matury
maty·
przystąpiło 1056, co w historii wo1) jak madzim: kt6n 1 myśli Ja- jewództwa jest wskafolkiem zdena Koohanow~ego miały I mają cydo~an!e najle:p~zym. W liceach
wpływ na kształtowanie
postaw spośyod 7~0 uc?:niow, lctór.zy ukof1obywa telskich ludzi r6inych epak; ez~rl! nau;i:ę w klasach czwartych
2) ' Niepokój o 1'06 Ojczymy
i tyl-~~ cztery osoby ~rezygnowały z
przyszłość
Polaków
wyra:i:ony mozl1woścl uzyskania świadectwa
pn:ez pisarzy Oświecenia;
dojrzałości. Największym powodzeS) Mój r.osu.n~k do &!'l!diziot!Wa niem matunystów cieszyły 1ię tenaiS'Zlej u•eraitrury rom:mtycmej;
maty ,związane z llter~turą i pu4) Wieś• polska w literaturze XIX blic,;ystyką Oświecenia.
Młodzież
I XX wieku
sieradzka tegoroc:me tematy oce5) t{t6rego 1 pisany polskich la- nia jako, łatwe I .ta.k le, których po
ureatów nagrody Nobla anam i ce- prootu się spodziewano.
niej najwyże3?
SK~RNtE.~CKtE. I m matu:
Trzeba powiedzie~. te kuratoryJ- rzykl „traf1h w tematy.
Jeślt
ni autorzy tematów wielltlch szans chodzi o Jie?:bę maturzystów, to w
C2esłoWowi
Miłoszowi nie dal!, wQjewództwie padł swoj&ty ;e'kord:
ale u rok - dwa kto wie'!' ;..... wszyscy bowiem absolwenci szkół
może I on się przeb!je oficjalny· licealnych - 765 os6b - postanoml drogami do uczniowskiej lwia· will stanąć do niaturr. W szkoła~b·
domości. P61cl co, przyszłe p!elęg- zaw-odowych
~atom1ast egzamin
niarki wybierały
głównie temat zdaje 1166 uczniów, czyli 90 prodrugi cz;•li .Niepokój 0 !es Oj· cent absolwentów, zaś w szkołach
CZY"IJ!ly„."
•
dla pracującyeb na 850 osób z poJak nu poinformowała
dyr. dejścia do matury zrezygnowało
Szkoły, p. El7Jbieta Kwasibel'lllka ok. 20 procent.
(pw)
na studda wybiera się oltoło 10
al*>lweąiiek, a pozostałe rozpoc:t·
nil wkrótce pracę w rozmaitrch
placówkach służby zdrowia Lodzi
Opuszczamy szkoły
tn:ymając
I województwa. w ubiegłym -roku kciuki za powodzenie wszystkich
pewnym ewenementem
matura!- maturalnych planó.w , 11 nie chcąc
nym w Liceum Medvcznym n.r s zapeszyć niczego w 11maganlaeh z
było ukończenie szkoły prz~
:a zadan!!\.ml jakie pMtawi rn~turzv
chłopców Obecny !'O<'znik matural• 11tom K,„~lowa Nauk - ogłanamy
ny to sa~e dziewczęta warto przy pe
tiros_tu
JutrzeJn„ mstjnwlł
tym dooll~, że napły~ kandydatek „tnynnst"ę"
NaJnm:ęśllwu11
jest oora.z llc:mi!ejszy _ podcza• 1Da.tą t!llll roku!
SL

naJserde~nlefne

, Pogrzeb olłłlęd:tle lłt dnła tl
/ maJa lir, o 11odz. l.ł.39 • kaplicy
emenbna katolłekie11e aa Do·

RODZINĄ

~--w dniu 9 maja

romantyków pOl•

•kich;
3) Bohater lłłer1old

ł P,

JAN
RYBl1'1SKI

długoletnia praeowalea
P.C-t.Z. Vił''>prim„

Pogrzeb od~de tł' dllła 13
maja br. o godz. 11..31) na CDH!D·
tan:u Zar<P <V komunalny, o
czym uwladamłaJa ~rat<1nł w

mo~Y'w 'w6rczoścł

WTOUK. U 1114.IA,

100 ehftlnych.
I
•ROGlłA.'W l
- A e11ego najbllll'~zdej potn:eba
1111kol•'I' - pytamy o „maturałne
1,00 e21ter7 por7 ro:iw. n·.„ Tu radilo ~r<JrWc6w. lł.OI Z 'k1ra.ju l R
•yozenie"' dyr. Kiwaalborsk,.
10.iS Ta·ftoe ływleeld.e. IUS
- Nowego vnachu, b• pękaj,. świat.a.
Rolinkzy· kiwada'am1. 13.00 Komunikat
cych &elan, pleśni itp.
(J;ł)
energet)"C!Zlny. IJ3.0I Stu<l!o „Gama".

·I

WIJAS
1tyla

--

~

MUZYK
Pogrzeb odbył si4' dnia I mal11
br, w Toruniu po oabo:!:eńs~wlP
źa!obnym w kościele
Cbrystu11a1
ltr6la. Zwłoki S'!IOtzęly oa cmcn·
t.anu 1>rzv ul. Grudziąd?<kld
'tyezUwych pamlę<'.J Zmarleęo o
modlltwe llt'D'11

dzlelcZftgo, Wyr&'ł:y

najgłębszqo

współc:i:ucla

Rodzinie

skła~!ł:

RADA I ZARZĄD „SPOI.EM!' WSS w ŁODZI, ZWIĄZKI ZA-~ .
WODOWE, POP PZPtt, PRACOWNICY l DZIAŁACZE
SPOŁOZJTJ:t(:ZY

Pogrzeb ndbędzlł! się dnia 12 ~aja 1981 r. o goddnle tł na 'cmentarzu rzymsko·katollcklm, przy ul. Ogrodowej 38

RODZłNA

- dzl•nni. Rob<>inicne3 SpOtda\elnl Wvdawn1cze/
Puu1a-K•t1tżlu•·Rucb"
Wvdawe11 • Uld:r:1t1e
W:;nawnlctwo Prur.rwe
t.Odt
ul
P totrlLoW"k• oo
Druk: PraM.,,.r
łAJdr.\
Rede&uje 'kol•g1um. Redakcja
ltOd Ili- oa · Lćdł
ul
Pt.:>trltOW11ka 111
Adree pocztowy:
Dl" . t.6dt t<krytka nr ł9
telef.->ny: centrala 293·00 ·- łączy
l!e -ystktml dzlalams
Rt!daktot n•c~l'lłnY Ml· BI zairtępcf redaktora
naczeln.e10
lł07·26
·310·38
sekretarz
odpowted211al ny n ....itretan iOł-15 Dzt.aty: inletskl 341 10 137 ·47 sporto·w y
:'.118 · llł •k-.nomter.ny ~ 83 Wt>,ew6dl<k! l'lt·łlll tl~tbw I tnterwenejl 803-łlł (rękop\16w D'le eamówtbnvcb redakc1• nte zwraca) lrnltural nv m -eo
Panoram~·· i04.75 dr.lał SP'Jleczny fotoreporterzy 3'78.97
Reduc.! • ftOOfta IŚD 88 881 ta OgłMzenla l)tz,Jmu~ B!uro Rell\lam I Ogłoszeń ul Ptotrkowi;ka te tMl-103 t.6dt tel 311·!!0 ora:z • ws2~tkle biura o-głoszefl R.SW Pr a~~ K•tatlta Rucb" w kraju.
Z• trete ogłonftl redekd1 i:tłft l!OMSI odłY.Jwted111alnołet tn!armactl o warunkach prenumeraty IJdZlela111 odd»l.ały RSW
,PraM· KslątKa•l'łucll" I u~zędv poeitowe
,:en.a prenumeraty rocznej
nii zł Prflnumeratłl ee decenlem WY'Yłltl ia a:rat1.l~ przyjntuje RSW ,Prau · I<s!atk11-Ruch" - Centrala Kołportatu P r a$y I \Vy daw nlctw ul Towarowa t8 00-958 Warazawa łretnto NAP: lCV Oddział
I w W8AMWI• 11ir 11IS-!O!Oł5-ł39-tt: urenumerata ta 1est drotsza od prenumeraty lłr•. ~ej o 50 oroc rUa elecealod.awcćw tnd'.'l"llOr.ldualnych I o 100 oroc. dl1 lleca111ci.rch tn...ivtuc11 I tokładów orncy
DZIENNIK
t.Onziu
ZakładJ Grat!.-zne w

'Dl:.

Nr

'

lndek"<U - 35004

'

f!llct'll <!">.!!• 1•11~

DZIENI\U POPULAR.N'!'. nr 93 (9844)

I

r

~_,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,,,,,,,,,,,,„,,,,,„,,,,,,,

„,„,,D'7',,„„~

od

'

~
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~
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~
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§ ~
S
~

~

15 maja Jest dniem rotowoł·
$; ol do tegorocz!leGo sezonu let•
::; niego ośrodków
wypoczynko·
~
wych w Łodzi I woj, miejskim
:::: łódzkim, Jest ich 15, 1
tego
~ H prowadzi WOSIK, Jest tei 8
f: basenów kąpielowych, 282 miej•
sca noclegowe stałe i 353 se:ro4
~ nowe
w domkach turystycznych oraz 230 miejsc na cam:;;_ pingu I polach biwakowych.
- Przewiduje się, ie w ośrod
$ kach tych otworzy się 15 aa~ kładów
gastronomiczn ych ouz
::-; 13 punktów sprzedaży artylm"" łów spożywczych, w których
znajdzie się około 500 miejsc
·:;: konsumpcyjny ch sła.łych i oko·
ło 600 sezonowyeb.
Do 15 maja pozostało już tylko
kiłka d.n~. Tymczasem już w min ioną wolną sobotę
i niedzielę

n.a.leżytego
wypoc-zynku, ezetka1ąc
widocz.nie na.„ ndzień gotowośc;"
Mówiono o tym w cz.asie wspólnego po&iecizenia Komisji Zdrowia,
Spraw Socjalnych i Ochrony Srodowdska
orae Zaopaflrz.enia Ludności I Usług RN m. Łodzi. Radni
prz.e<prowadzill . wiizytację
obiektów WOSiR i poważrue za.n.iepokoil! się tym, co tam z.astal1
Bo jak mOŻin.a ~ówić o ,,stanie
gotowości" tych pJ..aicówek do sezonu letn.iego, skoro okazuje
s.ię,
z.e - jak stwierdzono w czasie
Jrontroli radnych np. w Stawach Jana woda została zanieczyszczona ropą z parowozowni
PKP OI~bów, Radni zostali
tu
zaskoczeni brakiem placu zabaw
dla dzieci oraz szatni do przechowania odzleźy i niedostateczny m
wyposażeniem w sprzęt sportowomieliśmy
piękną,
wręcz
upalną rekreacy jny. Zwrócili
td uwagę
pogodę. Okaizało się
wówc-zas, te na zbyt skromni\ bazę gastronominie wszę<łz.ie p<>myślamo o Z<l"pew- czni\.
- nianiu łodziia111om wa.runków do
Na Młynilw, gda.i.e takie woda

=

E·

„

wsitał& zaJDJi<erCzys:z.cwna ropą, nłe- styik.i Urzędu Miasta Łodzi dyrek..

dawno kosztem 5,5 mln zł &taw
ten był oczysz.czany - teraiz trwają roboty pra:y
remoncie ośrodka
WOSiR. Mają być ukończone w
c:r.erwcu. TymCZ86eill teraz pasą
się 1lU owce. Podobnie Jak i na
Stawach Jana, I łu n\e pomyślano
" większym zaplecz11 galltronomlcznym, Jeden punkt sprzedaży,
rzeoz jasna, n,ie zaspokoi potrzeb
ludzi, którzy przyjadą tu odpocząć.
W
Arturówku, w k:ip!eli&ltu
„Fala", w „Businee" w Pahiai..'li·
cach, w Konstantynow ie i Głownie, gdz.ie równ.ież radni wizytowali ośrodki WOSiR, stwierdmno
m. in. brak ratowników, których
jeszcze nie za.trudniono, oralZ w
wdększości nieoezynne obiekty ga.
stronorni.ozne.
W czasie posiedizeniia kom.!sjd na
.~
....._
dn h od
·
kryt Y=lle
gu....y ra yc
ipow:adali m. in. przedstaw.iciel e Wydziału Kiultury.
Sportu i Tury-

N

du

Mi~-t.a

prQponuje zróżnkowa
sklepów mięs
nych. Chocizj o to, by część sklepów pra.oowała od wc:zesnych ge>dz.in rannych do popołudniowy.:h,
a i.n.ne rozpoczynały działalność
póżniej i pracowały
do póżn>?go
wiecZOtra. D:i:ięki temu byłaby możliwość
regulowania dostaw,
a
klienci mogliby zaopatrzyć się w
mięso i
wędliny bez
uszczeril~u
dla rzasu pra{!y, Wyraźnej opL'li;
na te.n temrut od
kierowników
sklepów nie otrzymaliśmy, ale ndszym zda.n.iem podjęcie takiej decyzji może jeszcze powiększyć bałagan, a
ootat.nio sytuacja zdaje

nii.e l!Odz.in praicy

się

normować

Planuje się teł częAć zalóg sklepów spotywozyah przesunąć
do

: Orgam.i.za,cja OHP, która przn
wfo1.e lat sta.nowiła poważną re.zerwę zasobów praicy i bea trudu
mogła
uruchamiać
dla młodl'.iezy
dowolnej Wi€lkości fronty pracy
.zesl'9iowę.j i indywid.u.alnej , zac~y
pa Ódciu.wać klQpoty z .oqpowie4nio
wcz.esnym
przygotowanie m
zatrudn.ienLa
wakacyjnego ·dla
hufców. W rok.u ubiegłym zatrudniono milion osób młodzieży starszej i studentów oraz 261 tys. mło
dzieży w czasie lata w przemyśle
spożywezym, w lasaioh,
rolnictwa'
itp,
Obecnie - ja.k
poinformowan o
na konferencji w
Komendz.ie
Głównej OHP, dyrektorzy
przed
siębiol'!ltw zajmują
pozycję
wy.

gdy nadejdzie s:rozyt robót agro•.echniczych.
Chodl'.i jednak o to,
by młodzieży stwarzyć perspeiktywę wakacji z
koniecznymi gwarancjami, które walŻne są nie tylko dla młodych prairownik6'W, lect.
i rodriców,
OHP ma poważne osiągn~ęcia.
Należy wśród podobnych
organizacji w Europie do &Zcze-gólnie
sprawnych i ceruonych. Dekoniunktura goc;;poda.l"ki ma swoje prawa, także zachodzące pruemiany
społeczne. Chodz.i jedna·k o to, by
zakres działań OHP nie zost&ł
zbyt ograniczony przez przejś-.:io
we zjaiwiska. A czasu do wak.a<'ji
zootaje ju:l niewiele Dla młodl'.ll;e
ży, która chce pracować, zarobek
czekującą. Tłumacl'.ą
się reformą, w bufou to często jedyna możli
nieprecyzyjny mi zasadami gospo- wość sp~dzenia wakacji poza miejdarowania funduszem płac, trud- scem nauki i stu~bw. Nie wolno
nościami w wyżywieniu itp. Już sprawić zawodu.
obecnie 150 tys. młodzieiy zgłosiło
M. KraJ.
chęć pracy
podcza.s wakacji, a
'Prremysł i in.ne
res<>rty zgłosiły
do tej po.ry tylko 90 tys. miejsc
przy pra.cach sezonowych. Np. resort r<>lnictwa, gdzie na skutek
spadku
za.a.ngażowania
maszyn
,.,,,,,,,;ed•~n•~
wzrośnie 1.apotrzebowam ae n.a • P.raPodcz.as ostatniego
y-~cę, zgłooH
tylko 12 tys. mieisc. WoJewódzk.ieg o Szta.bu d/s UsprawResort k:omun.ikacji na slrntek 1111· nienia Tran.sipo.rlu omawH1.uo prorząd.zen.i.a ministra wstrzymujące- blem wykorzystania wydzieriaw.og0 zatrudnienie objął tym za·ka- nych od kolei wagonów. DRKP ro.z.em takż~ junaków OHP.
!:>owiązana
jest do
okresowy'!h
Bez względu na postawę adm!- kontroli i ana1izy użytkowa.ni.a odnistracji i przemysłu KG OHP ui- danych w dzierżawę lub sprzedamierza w całym kraju przygoto- nych
wagonów. W
przypadttu
wać około 40 dużych
zgrupowań. stwierdzenJ,a zastojów,
ma prawo
w których za.kwa.terowan ie zn;ij. odebrać swoją własność z powrodz.ie około 14 tys. młodzieży .PO'ZA tern. Wynik.i ostatn.i.ej takiej Iron·
pracą planuje się wiele interesu- tro.1i
wykazały znaczny .spadek
jarvoh zajęć rekreacyjn~h.
wykorzystain.ioa wydzierżawionych i
·Rzec.z w tym . by partnerzy OHP „prywa~nyc~" .w~gonów.
9zę~~
w pore się zmobilirowa!l, wi.a- posługu~ą s.ię n1m1 tylko łódzk;1e
clomo że partnerzy zgł05zą s ę, elektroc1epłownJe, które stale wy.
wożą żwl:el oraiz
zgierski „Boruta". In.ne zakłady korzystają ze
swojego taboru tylko kilka razy
w miesiąou. Bardzo rzadko wykorzystują wagony chłodrue tijdz.
k~ zakłady mięsne, a nasz „Polmos" od pewnego czasu w
ogóle
Łódzki Komitet Założycielski r-ie używa swoich
cystern.
Komunistyezn ego Związku Mło·
W
rezultacie
wyd:z.ierżawio'le
dzieży Polskiej zawiadamia, że
wagony stoją w większości wynajbliższe
spotkanie
KZMP
padków bezczynnie i zaj~uj_ą ';><>·
odbędzie
się
dziś o godz. 17
w świetlicy
przedsi1:bi1>rstwa cznice potrzebn.e do przyJęcqa ID·
nych
ładunków.
Jak stwierdzili
,,Supon" przy ul. Kilińskie
przedstawiciel e kolei, trudno jest
go 87.

I

Zebranie KZMP

Wczorajsze posi.edzooie plenarne
ZŁ ZSMP. poświęcone było omówieni u
założeń
organizacyjny ch
kampa111i.i
sprawozdawc.z .o.wybor·
czej ZSMP w województwie miejskim łódzkim
Plenum miało przedyskutować i
11:adecydować o
przyjęciu założeń
tej kampanii. Piszemy miało, bowie m część członków plenum samowolnie opuściła obrady w trak·
cie ich trwa.ni.a, co spowodowało,
ż„ w momencie glooowanla na sali
r.le było
wys.tarczającej
liczby
osób. niezbędn.ej
do
podjęc'a
uch wa ł. W zwiąiku z tym, obrady rosta ł:v przerwane i prrz.eniesioille na t.e:-min późniejszy.
W a rto 1ednak za.znaczyć, że w
toku dys k:usji
n.ad J)I'zedstawionym Dfoiektem założeń kampanii
sprawozdawcz o-wyborczej w ZSMP
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pracy w sklepach mięsnych. Chodii jedn.a.k o to, by kierownicy tak:
regulowa.U praicę podległych im,
lud.z.i, aby wszyscy byLi we właści
wym siopniu wykol"Zystani. Oklaskami pl."Zyjęto decyzję władz handlowych o zniesi.eatlu obo~iązll:u
naklejania kartek. na specjalne
arkusze,
•
Najwięeej

kłopotów

sprarwiają

pracownikom sklepów
mięsnych
dostawy. Zdarzyło się np., Że ":;i
zamówionych 300 k.g mięsa II grupy sklep otrzymał 280 kg mielonego i 20 k,g wołowiny z kością.
A potem pretensje klien.tów o
brak aroftymentu. Właści.w.ie to
wszyscy ~ą w porządku, bo producent przecież dostarczył t.e iloś
ci, ja.kie się zamówiło.
Proponuje się więc utworzyć
specjalną placówkę w Biu.rr.e Ha.ndlu WSS ,,Społem", która by ua
sygnały kierowników
dokonywała
odpowiednich korekt
zamówień,
przerzucała
brak.ujące
gatunki
mięsa i wędlin ze sklepu do sklepu, korygowała dodatkowe dostawy od producenta. Wydaje się, i:e
tego rodzaju usprawnienie byłoby
bair<irzo pożyteczne.
W1ele kłolJ()tów spraWia praoownik<>Jll sklepów dzielenie
mro!leogo mięsa i drobiu. Pootulowa.no, by
przed zarnroż.eniean,
du.że sz.tukd drobiu
dzielić. zgło
srono też propozycję, by zastanowić się n.ad
realizowaniem przez
klientów kartek cztery razy w
miesiącu, a więc raz w tygodniu.
Pozwoliłoby to na uniknięcie spię
trzenia zaikupów
w
OG!tatni<:h
dniach miesiąca. Wnoszono o szyosze informowanie personelu sklepów o podejmowanyc h decyzja::"h
Wszystkie te i in.ne jes:z.cz,e DOstulaty zoota.ną przeanalizowa ne, a
decyzja o ich uwzględ.ni·eniu zapadnie w piąteik.
(s)
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d~wie.
Słowem, tylko usiąść i płakać -
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TELEFON ZAUFANIA
337.37
jak stwlerd1zono w czasie wCW<raj- ~
czynn:v w codz tfi-1 rano
szych obrad. Czy naprawdę? Czy S
isbotrnie n.ie można w miarę na•wet ~
TEATRY
.sk.ro.mnych możliwości
z.apew:iić ~ WIELKI - godz. 19 ,;Hrabtn:i"
ł~anom w wolne soboty i rueJAR~CZA - nieczynny lB.30 _
di1.ii-eile właściwego odpoczynku?
S M~Gren:cfi!NAKrbl"goda:.
(.i.kr)
S: TEATR 7.15 - godz. 19 lS . J.idnak
--------------- ~
~
kabaret"
NOWY
- godz. 19.11 „Ucteehy
~ M~~~~1::~1,i'' _ goda:. 20 •. Cza·
:S rowna noc" 1 „Karol"
S POWSZECHNY - gcxlz. 19 ·t•g S
„Igrasz.J<t z diabłem"
~ MUZYCZNY - godz. 19 „Rycerz
~
Slnobrod:v"
.._,
.... ARLF,KJN - godz. 17.30 „Kr6lo\i..„
wa Sniegu"
PINOKIO _ nieczynny
• '· ·
· h dl 1.•
S pra.wy „unn.CJOnowa.n
.ia an u ~
w naszym mieści~ oraz za.rzul6w "
pod adresem handlu spółdi:ielczeMUZEA
go, dotyczących/ zaopatr:z.en.i.a ło- ~ HISTOtUt
RUCHU
REWOJ,tJ.
dzia.n w pieczywo i związanych z S
CY.INEGO
IG<iań•ka
13)
tym komunikatów ogłoooonych w S ge>dz l1-l'1
"'
Ol>ll71Ąt
IV\tl000!;;7CZ
IZ~lerprasie, były tema.tero ostał.nich ~
ska !47) g-odz 9-18
obrad plen.um Rady Wojewóda:- S llRCHEOI UOl('ZN'E
I
ETNOki.ej Spółdzielni Spożywców w Lo- ~
Glłl\Flf 7"" 101 Wolnołc! 14) dz.i
~
godz 12.-19
·-'k'
j--' ~· .
h
l
S: Rll~I
um1
EWOI UCYJNEI
VI..
W' y.,,.
ll0lll ..,.. ,......Jęcie uc way, ~
(Puk s1enktewleuil
&Odz
w której m, in. nie p.rzyjmuje ~ię ~
10-18
do wjadomości polecen.i.a - decy- ~ Wł.flKfF""llrTWI\
<Plotrkowzil pl'leZydenta miasta dotyczącej
"~~„~? ~~~2,:./,:--~~IOZI !Ogroodwoła111ia
dyr·ektora
Odda.Jalu S
ProdukcJ'i i dyrektora Biura Ha.n- "
d„w• 1 1 . • (rl(h !t-t!
<;iTt•K• ~ W•erk..,w<kl<'ll!t>
hl
dlu. W uchwale twierdz.i się. iż ~
1;1
gC>dz 1: -19
„
· t ._.
~
„.oŁU.c.·
...
wecyz.Ja a l=• sprz.ecz.na z """•t
~ a- ~ POLSKIE.I
WOJSKOWE.T
wowymi uprawnieniam i .s.aimoną- ~
BV ZDROWIA (Żeligowskiego 7)
du spo'łdzieloz-o araz godzi w 1;1
goaz
15-lll
~...
~ Ml'\"'" 71 apn 7 1\ '7(i~rz
Dą·
odradzającą się samoraądność. Za- S
brO<Wgklego :tl) gOdz. !0--1 5
rz-uca się też ni.e<>bieoktywną ocenę S
~tan
fakt..,,,..7.n~"- pr~y J"eJ· pod,DJ.
.-.
R-zv
~. , U
J-·~""'
·~
~ · ~
rMP •· •
mowa111·l\I.
.-. Kl.UB TEST ge>d.z. 1B „'Ree~tal
Sławy Przybylskiej; 20.00
Zda.n.ie!lll Rady Spół~elni, przy.
S
„Gru1>a
pod
czy.n wadliwego zaopatrz.enia spo- S CYRK ARENA Budą"
- godiz. 19
łeczeństwa n.&leży szukać nie tylko w wadliwym działaniu haa- S l{l'll\PARK
•K ••ro,tant:vnow•ka
dlu sipółdzielcze.go, a1e i w r.łej "'
3/5l fttvnnv ~'>dztennlP
od
e;od1 13-211 dis cruo im<ean1.
pracy dostawców oraz niedowła ~
~
Z<>waovch
')d e;~l'.lz
O
w
~"lbO·
dzie orga.ni.zacyjny m agend UML
S tv n' P-!7!PI• • łw\eta od (l)dz
Ponieważ od
środków
masowego S
10--20
przekazu oczekuje się
właściwej ~
p , "' „,,.,,. -;o pl(1 „,„<"1vnnv
sprawiedLiwej i obiektywnej oce- S KĄPIELISKO FALA
- czynne
ny dzi,ałalności spółdziel™, wbo- S codzie"lnlP w P.n:i7. iC-19. Kąsa
C>d 1tcdz lft-19
wtląza.no za.rząd do zorganizowani a S
czwartki, soboty
na ten tema.i konferencji prasowej .;\ Dyski>teka,
niedzi'ele godz. 19-22
z udz.iaiem wszystkich z.aintereso- S ZOO
~ "111„nn1~
')tł
t:od2'
wa.ny.ch.
9 do 20 11ca•a do e;<>dz 19)
Plen1.lllll Rady WSS ,,.Społem" ~ PAI 'Wll\R"11A eoctz!<'nnl• od
e;od1 10 do 1'7
1opr6c1
wyra.ziło wszystkim
OO•
pracownikom
n!!'rtz•~lktlw\
spółd.zielni swój szacunek i uz.na- "'
OGRńn ROT 4 NICZNY
eonie za ofiarrną pracę w niezwykle
~ dzienni• od c-.da t do ~mroku
trudnych wairunkaeh,
(s)
~
KINA

§

.„

prote stuje

c'

S

s

§

• • •

S

S

S

§
S

jednak odbierać ~ębiorsbwom

środ·ki tra.nsrpo.rtu tylko
niie mają czego woz.iić.

dlatego, ie
(sk)

Pozostało

80 t. pieczywa
Wczoraj pisaliśmy o niezbyt uda·
neJ akcji sprz~daży pieC7ywa w ubk·
głą sobotę, Jak się dowiedzieliśmy,
zwroty pieczywa z tego dnia osiąg·
nęły 80 ton! Nawet (a mote tylko) w
najbogatszych krajach te'o by nie
było.„

DYŻURY RADNYCH."
Dz!ś

w godrt.

przyjmować

będą

111-16 . lnt-eresa.ntów

czbnk<iwle orezy.
d!ów rad n.airodDwYCh.
W Urzędllle Ml.asta (ul. Plott.11:-ow·
ska 104) dytur pełnić będ~e członek
Prez. RN m. Łodzi - Jerzy
Rachowskl.
W siedzlibach u.rz~6w
dzlt!'lnlcowych dyżurować będą:
- Bałuty
pr::ew. DRN, Edward
Fillpczak;
- G6rna
PrM. DRN.
cz~
Henryk Galas;
- Polesie - zaigtępca przew. DRN,
Konstanty Bohdanowicz;
- Sródllllieścle - zastępca prr..ew.
DRN, Jolanta Rogowska;
Wl<:!·zew azlonek Prez. DRN,
Józef szopa,

.„J

S
S

MBzyka dawna
-

S

§
S

godz. 19
STYLOWY - Zapomniane tUmy
z lat 50-tych „Za Wami pójdą
I tnnl" J>o!
b .o godz 15.30;
Film miesiąca: ..Indeks" pol.
Od lat 15 godz 17 30: Fiimy lngmara Bergmana „Je.sienna sonata", szwedz od lat 15 godz.

S

DK!lrJ - ,,Dziewczęta z N-owoll.pek" poi od lat 12 god-z. 17;
„Mistrz rewe>lweru" USA
od
lat 15 godiz. 19
OKA
- „Sam\ ..-wol" b.o. 1><>1
godz. 13.30, 15.15; ,,Bobby Det·
field" od lat 15 USA g()do:, &.3'. .
~1.yJiĄ 19~ Ki.no non-stop od
0 godz
„Mistrz klerawntcy
1o
ucieka" USA od lat 15
HALKA - •ean.•e zamk.nlęte gC>dz 15, 17; ,Sanche-z l jego
dzieci" . meks. od lat 15 godz.
M~ODA GWARDIA _ seans 7 am.
knlęty ..:. godz. 8, IO, .Glina czy
lajda•k" fr. od 18 la•t, godz. 12.3-0,

S
~
S

CZtONKOW KKS

~

S

S
~
S
S:

~

S

BAI.TYK - „Mt~" oo! od tat 11
e;od-z IO. 12 30 IS 17 30. 20
rw I\. "'IOWO
, Mlś"' im\ od lat
15 J(Odz IO, I~ 15 15 17 15 19 30
POt.ONIA ,Gan~<!eny -zo~·
kanad. od lat 15 + dodatek
• Ąutoportret". 11;odz. tO. ' 2 • 1 ~
15 11 15 ·~~o
PRZEDWIOSNT
E - ,.Manhattan",
us
od 1 1•0
_ _,
0 1• t•
A
a
gvu'Z. 1 ' „. 0 '
30
1

Da.wna muzyka pols:k.a rozbrzunle· to\
wać będzJ.e jutro w •all
Muzeum
Historid Miasta Łodz.l (Ul. Ogrod~wa .;\
~
k
kt
rt
15, godo:. l4l) Na once •
o.ry \vy. .-.
oeln! muzyka M. Gomółki S S Sza. S
rzyńsklego. w. Długo raja. J, Polaka ~
! ln., zaorasza melom,„n6w t..ódzl:!e ~ w1:.oi.~ T~A.~~· _ „.Jak tyć" pol.
Towarzystwo 'Mwuzycz'.le im K. Szt:V· ~
Od lat 15 god'Z. 10, 12.15, 1S,
manowsk 1ego.
pro~am 1e wys ąp1 S
17.15 19.31>
chór kameralny zesnół t;strum•m-1 Ł\ wor No~t - nleervnne
taJnv PWSM pod dyrekcją Zyi;munta i.' WISI.A ,,Cena strachu" USA
Gz.ell1 t Jerzy Nalepka - g1t~ora
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- .. Obcy „Nostron:o",
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8 pasater
od „ lat IS S
~~at 16i 8 ·~~~n~s.ir1a • tr. ~
1 MAJA - „Przez Góry Skali- ~
ete",
USA b.o. g.od2. 14.45; S
„Bitwa o MLdway" USA od lat ~
12 godz. 16 45, 19 15 .
S
POKOJ - .. sześć nledtw:!edZll ! S
clown Cebu\'ka", czes. b.o gOdz ~
15.30;
,Strach nad miastem'' S:
fr od !at 141 god2 17.15, 19.30 S
ROMA - ,Mistrz ~·lerown·l.c:v ucieka", USA od !at 15 godz. 10 S
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Podróż kota w bu·

~~~kovJ?.;>"n~·~rl;;~e~~ 1~~es:Hgd ~

lat 15 godz t8
SWIT - •. w pustyni I w pusz- S
czy cz 1 1 11 · ,poi. b.o. godz. S
1330; „Rocky II
USA Od lat.-"
Iii godz. 10,• 17 19 15
"'
TATRY - „Ktng Kong„ ,
USA S
Od jat 12 godz. 16 45; „tdeal'!1.8
par " USA od lat 15 godz. 10, S
12.15 14.30, 19.15
ENERGETYK - nieczynne
~
l'IONIER
- „Dz{ewczyna miad S
jezit>Ta •• czes. b.o.
godz. J4 "'
„O 1eden
m<>St
za da\Emo" S
a.ng. od lat 15 godrz. t.5, 19.
....
REKORD - „Aw.mturn o Ra&ię" sS
pol b.o. god7.
15,
.,Orkiestra
Klubu Samotnych Serc
sfer:!:. ~
,
~
efr.."era' USA od 12 lat gOdz. 17,
9
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~
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po! b.o godz. 17; „Ponad stra- S
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DVżURY SZPITALI

Chtrurgta ogólna - Bałuty Szpttal lrn Blegal'l•lUego tKnla·
·
I
zl ewtcu l~l. eodztenn I ~ Szpita
Im Barllck!ego
22)
dla przvchOdn! •K:.pc1t1~k1ego
re1onowel nr 7;
s
J
kl d
k
c
zptta
Im s 0
!Cl· ur 1e
(Zgierz, ParzęczE'W«ka 35)
dla
przveh<><:lnl rel<>n<>w:vch m nr I,
Z I' 5. Szpttal Im Marchlewskiego
(Zgierz Dubois
Zgierz
>zorltów ĄIPk<and•ow '71Par?,ęczew
Gorna - Szpital \m Brudzlń·
<ktęgo t~111erbw r;;c1vfl•k 1 ch 61)
Pole!lle ,;;: ' Szpital tm Kopernika
iPablantcka 62), $ródm1eścle
Si:oital Im Pasteura IW\gur:v 19);
Widzew - Szpital Im Se>nenber·
e;a (Pieniny 30)
• •
Chlru gl• urazowa - Szo ~tal •m
Skłodowskiej-Curie (Zgierzr
Pa•
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Skłodowskiej-Curie (Zgierz.

Pa·

rzęczewska 35)
'-• v:»1."1 ·~ta

- Szonal
Im 8
Bar'llcklego CKopctńskteg,o 22)
Okulist:l"ka - Szpital Im. Skło· S
dowskie1-Curte
(Zgierz, Par~ę- ~
czewska 35)
Ch!nir1:1e ! lanrngologta dz\e· S
cięea - tnstytut Ped·!.atrii (Spor- ~
na 36/50)
S
Chirurgia
•zczękowo·twarzowa S
rte ~~i~ t~arz~~~~'i:kl~J)·Cu· ~
l'oit•Ykolog1a - lnstvtut Me· S
dycyn, Pracy (Tere•y 8)
S
W!!nero!ogla
Przvchodnla ~
Dermat<>IO!tl<"Zna 1Zakątna 44) - S
cala do be :>pr6C2 niedziel I świąt ~
wO.fEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
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S
S
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!.6d!. ut Slenkl<'wtcu 13'1
tel oo
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OGtU.Nof ńDZKI
PVNKT INFORMACYJ NY
dotycząc• oraey olaclłwek •lutby ~
zdrowia, czynny eala dobę 'We ~
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w•zy•t.kle dni ty1tt1dnta
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województwie ?Jwróoon? ~wagę na to, iż winna odoywac się ona w terminach optym,alnych dla poszczególnyc h środo
wisk. Sprawa ta dotyczyła zwłasz
cza młodz.ieży szkolnej i wiejskiej„ Zgbl&Z.ono również zastr·u eżenia oo do zasad wyboru delegatów n.a konferencję wojewódz.ką
oraz wyboru wład:z szczebla wojew6dz.kiego.
Pr,zypomnieć trizeba, że uch wa ł a
końcowa III Zjazdu zobowiązuje . do
Dziś, Jak w ka:!:dy wtorek, lntere·
natyc-hmiastow ego rozpoczęcia kam- santów przyjmować będą członkowie
a.nH
spra·wozdawcz
o-wyborczej
w
komitetów
kontrol!I 'połecznej,
P ·
d · · "·
·
W Urzędzie Mla5ta (ul. 'P1
ZSMP Mamy na z1eJę, , 1z k o 1eine
ska 104. pokól 104 Bl w godzotrkow.
14-17
Plenum ZŁ ZSMP poświęcone tym dyżur pełnić będzie czło.~ek WKKS
st>rawom dysponowa..'.: będzie quo-1- Paweł Piotrowski,
rum do zatwierdzeni.a i przvjęcia
W Urzędzie Dzielnlcowym Poles.ie
. .
.
·
dyżur
"'1ę będne w godz.
zalozen karrnp8lll11 w naszym woie- 14-17, aodbywać
w urzędrle Mia!l'ta Pabianic
wód'.lltWi'll.
E. W.
w godrz, lS-14.

(9844)
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„Społelll"

§Ss
wa
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STUDIO - ,,Pan Wotodyjowskl" S
pol b.o. godz. 16;
„Kuzyn'ka §
Angellca", hls7.p, od lat 15 - S

lS.30
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Handlu .i Usług Urzędu Mi.asta ~
Lodzi. Tłumaczyli ~ę Oiti obiel!:centrala lntormacyJaa pJ!;O
tyw.nymłi__,t~udnościaw z~~ązan;rmi.
i:~: ::
iZ
w ....ciwym
przyg'."" ....waauem S lnformacJa " uiłu&aeb
ośrodków do sezonu letniego. Trwa S lnJ~:;;~r !t,~~~
2, 5 .H
11107
:doehodzenie w · sprawie zakucia S
Dworzec Plllnorny
147· 2'
rzek; Olechówk.l przez PKP Ole- S 1nformac.la telefoniczna
93
chów, tl'Udno też prrewj<izieć c:r.y
Knm1?nda Wo.IPwó1hl<a MO
22
7
na .stawaich Ja.na i Młynku będzi,e
Pogotow1e cteplowntcz: 1· • i~i~i~
m?ZILI! w t~ roku wypoczywa~; S Pogotowie droE:nwet
Rowmei łodzka
„spółemowska ~
,.Polmn7hvt•·
co9-a2
gastronomia na skutek zmniejszo. S Poi:otnwt• •nergetyczne:
nego przydzlaha artykułów żyw. S · ReJon !.Olf7 Północ 334·3l. &09·3Z
nościowych nte Jest w stanie za- :ii;;;
ReJon I.Mt Południe
334·23
pewnić odpowiedniego wyżywienia
::j~~
.~! ~;
w. placówkach WOSIR, Dlatego S Rejon o4wlPtlenla ullt
881·15
wiele jesz.cJ:e punktów gastrono- S pogotowi„ i:azow•
SH·lł
mieznych jt!l!it tam
zamkln.ięty<'h.
pogotowlP MO
91
RaitownJll!::ów nde ma dlatego, że S Po111)towlł' Ratunkowe
n
wolą ond =ikać pracy nad mo- t_\ Pomoe dro11owa PZMot.
·~-u
•-dz'1 1·
j 6- ~ 52-81·1• 106-%1
l°'Ze'lil, aru,,.,.
W ....,
wo ew
Si strat Potarna
98. 666 11
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Handlowcy o regIamentacll I

iewŁaściw.ie przygotow&ny i
szybko wprowadmny ~y
stem
reglamentacji mięs.a
i jego pi:izetworów dal się
se>lidnie we z.na.kl nie tylko klientom, ale i pracownikom Slklepów
mięsnych. Dali
temu wyraz n.a
WC2X)rajszym spotkaniu w Urzędzie
Miasta z prezydentem ŁodJz.i - J .
Niewiadomski m kierownicy sklepów
mięsnych.
Oprócrz
wielu
słów goryozy na temat niewłaści
wej często oceny pracy perSO«lelu
t.ych sklepów, głównie przez zd.e.
nerwowa.nych
niedociągnięciami
systemu reglamentacji
klientów,
padło ldl:ka interesujących propo.
.z.ycji zmieirzającY'Ch do uspr.awnienia sprzedaży.
Wydział Handlu I Usług Ur-'ę·
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.•Superpotw()r",
jap. b.o, godz. 10, lll.115, li. 17.lS.
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lat ta codz. te

17.~. 19.30
ZACHĘTA

Tradycyjnie, ju! od kilkunastu
lat, 12 maja jest Dniem Rzemio·
sła
Artystycznego
dziedziny
twórczości
rzemieślnicżej,
która
ostatnio zyskuje sobie coraz wię
cej mecenasów. Zarząd łódzkiej
Izby Rzemieslnicze j zwołał w zwią
zku z tym na wtorek uroczyste posiedzenie Komisji Rzemiosł Artystycznych, na którvm omówione
zostaną
podstawowe problemy i
najbliższe pła.ny łódzkich rzemieśl

ników-artystó w.

W kilku zdaniach

T Pasożytnictwo społeczne
czy
Inwalidztwo mlodztety?" odczyt
doc. dr hąb N. D. Pełki-Sługockiej
. (PAN !.6dż) dziś o godi. 17 w sali
·przy ul. Slenklewlcza oo.
T „Etnografia nauka o kultu·
rze ludowej" - Ilustrowany przuro·
czami I filmami odczyt mgr B. Mie·
nickieJ dziś 0 godz. 18 w Muzeum
Archee>logicznvm
1 · Et:iog:afi<=lym
Col Wolności 14).
T Koncert grupy rockowej .,Anex"
d~ o godz. li8.30 w Khtbie „77" (ul.
Plotrkpwska 77),
. y Uroczyste otwarcie ":Ystawy eks·
ltbrlsu sakralnego ze zbP,rów . wa.
clawa Pryta d2olś o godz. 18 w DDK
(ul, Litna.nowsldego
166). Wymaiwa
HY.n.n.a będzle do 11 bm. wlącznle,

Od 19 do 22 maja br. w gmachu
Izby Rzemieślniczej przy ul. Moniuszki 6/8, prezentowana będzie
wystawa wyrobów rzemiosła artystycznego. Zapowiedziało w niej
swój udżiał 20 wystawców. Wśród
eksponatów: biżuteria złota I srebr·
na, biała broń, zbroje, hafty arty·
styczne, kilimy, stylowe meble,
wyroby garncarskie, naczynia kryształowe, dzieła grawerów i brą
zowników.
Mistrzowie
rzemiosł
artystycznych otrzymają specjalne
legitymacje, ułatwiające zdobycie
nietypowych surowców dla swojej

zajmujący

s.fę

i rzeźbą w drewnie.

metaloplas.tyką
{sk)

„Vox" w todzi

Grupę .,Vox" znają wszyscy którzy choć trochę wiedzą o ws;>Ó!cze 5 .:
nej ~uzyce t cenią •obie dobrych
W<>kal:5tów Ten pnpularnv 1eso6l
przez 3 dn.l będzie kot'(certowal w
t..C>d:z.I. Grupa , Vox" zaprezentuje się
w cyklu ,Jam w fl!harmoni~"
w
twórczości.
dniach 1.7, 18, I 20 om, 0 godz 111 341
i
20.15.
Obok
popularnych , . Vox''-ów
Na terenie działania
łódzkiej
Maorla .Je:!:oWS'ka I ze.~61
Izby Rzemieślniczej pracuje kilku wymąplą:
mu:zyczny ,Crosse>ver·•. Pcoi/,ram oro·
prawdziwych mistrzów t'zemiosła wadzi Andrzel Kossowkz. <Bilety jeartystycznego, wyróżnionych przez szcze są w kasie fU!)aor:nonii),
(rs)
ministra kultury i sztuki specjalnymi dyplomami. Są tom. in łodz.lanie~
Romuald Oaab - mistrz grawer- ~ -F' ~..,..~""-.J" fłl ,..~ ~
ski, Tadeusz Niewiadomski - ko·
wal al'tystyczny, członek Towarzy- , l!ROCZYSTY
WIECZOR postwa Przyjaciół Sztuk Pieknvch , święcony pamięci gen. Włady
Czesław
Telerzyńskl
ślusarz
sła ~a Sikorskie~o (w setną r0-'
artystyczny, mistrz znanv w caei.n.tC'ę urodzin) odbędz.ie się
w'
łym kraju. Strzezymlra Seredyń
Muzeum Historii "'1:iasta Łodzi
ska - nestorka łódzkich {lalcia·
20 maja o godz Ul Zaprosozenfa
rek, Zdzisław Szuto - wvkonujący
wydaje
Biuro
Towa•rzvstwa
kopie broni palnej, .Jan Dębowski
Przyjactół Łodz.:. ul. Ogrodowa'
_ brązownik, Henryk Smyl
15 (pa.rter), tel. 773-92.
artysta fot""rafik oraz Aleksande)'
.
. ,,,
.
.
Kijewski I Kolumny kC>ło Łas.ku, ~'"'\!
i~
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