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I ~ KC PZPR - Stanl-1 wyboru do tego &połiec.z.nego, nad•
M::r.oraj i rzędn.e~o or{fanu, kietrującego dzia-

sław .Kania spotkał się
człoak.am,i
Prezydium

Głównego

Zwią$u

Za.rządu

Socjalistycznej
Mlodziety Polskiiej, wybranymi na
ruiedaw.no zakońoz.onym III Nadzwycza,jnym ZjeidlZie ZSMP.
Zabierając ' gros w ci~ 1pot.k.ani.a I se<kreta.irz KC PZPR, ~abulował członkom
prezydium ZG

łal.uosCllą zw1ązk.u.

Dzięki
bezpo.śred.nLej i szczen!
r<_>zmow.ie spot.kan_ie .stało. s.ię .01ta1
zią do prz~aw1eru.a w1el~ . 1stotn.y7h .P~blem<>w. orgamzacJi, za.
dan, Jakiie stawl.8. przed sobą w
najbliższych
t;rgodnJ.acl;l i mi_esią
caich ZSMP Wt·elok.rotrue n.aw1ązywa.n.o do wyników III Zjazdu podk:.reślając,
ii było to z wielu
względów wydarzenie przełomo·.11e
n~ tyllro dla
organ i.i:acji, ale ~
dla całego ruchu młodzieżow.ego.
Wśród :Mdań,
które realizowane
są i b~ po
zjeździe,
na czoło
wysuwają się kwestie rzeczn.ictwa
praw i interesów młodzieży pracującej, uczącej się, młodzieży robotniczej i w.iejskiej. Wiele uwagi
poświęcono aktywnemu
ud<ziałowi
członków ZSMP w dyskusja przed
IX Zjazdem PZPR, nad zalożenia
md programowymd. Akcentowano
potrzebę wzbogaoeni.a
treści zało
żeń o kolejne
propozycje, uwagi
i oceny, które powin.n y złożyć- s~ę
l1a próbę kompleksowego, perspektywicznego programu rozwiązywa
nia nai1"05łych trudnych p1'0blemów
młodego
pokolen~a
Polaków. Oo
zadań ZSMP organizacji wielośrodowiskowej, otwairtej na współ
pracę 1 innymi postępowymi, o;x>wiadającymd
się ZI\
socjalizmem

H bm. fdaflskie
pl41dorac:r.Jd:
Ajnieszka, Ewa, Adam, P•oir
l
Bom.a.ii Ry<lb.ertowie . oboho<lizllU 10lecie urodzin.
_,-....:..:;,.u.;,.."-':..e.-"-'--_.,.---------~ ·
Z tej ok~ji cała piątka ok"zymała od prezesa Rady Mini•trów ,
miinUltra obrony narodowej
aen.
armii Wojciecha Jaruzel!.k.iego ksią
.i~i oszczędnościowe orall ae.rdeune 1ra.tulacje .życzenia &drowia
i pomy'1noścl.
W dniu dziesiątych urodzin najpopularniejszych dzieci w Pols.:e
4o Gdańeka' napłyn•ły .iyC%enla z
całeco kraju, a takie od wielu
przyjaciół 11 zura.nic1. Poc11ta dor~yła pak!.t 1ratiulacjl od li~
117~h, honorowych opiekunów
całej piątki, kt6ra uczęncsa do Ili
12 bm. obraidowia.lo Prezydium Stronnictwo aJk.tywnM! włączyło się
klasy jednej a 1dafialcieh
Nleti:a1ełmy Samorz!ldny z11:1t1tz~ll n~włenle ~ lety. w !nte:-esle rolszkól
uczestniozyło
podatawowych.
(P Apt Zawooi>wy Rolników Indyw1d1.ial-1 ników, w mter~ie c:ilegi> ~arodu, CK SD, które oceniło przebieg ob- do przygotowania i
uroczystościach
1-.ma.jowych.
nych ,,Si>lidarn~ć" uzy~kał osobo- ma dute znaczenie dla pokoJu _spo- cilodronego po raf pierwszy
w w
wyrażając
w
ten
sposób
oolidia.rwość prawną. Postanowienie Sądu łec%DeJO, 1twarza sza:ise rozw:ąza- tym roku święta SD przypadająoego 3 ma.ja.
Stwierdwno mię ność z klru;ą robotniczą. Za.po.madzy innymi, że obchody tego świę no się także z p.r-acami Klubu Po.
ta wpłynęły na podniesienie pre- selskiego SD.
Prezydium powołało na ok.res
stiżu i zw'8JI'toścd całe-go stronnictwa i przyjęte zostały pr.zez spo- kadencji władz stronnictwa nową
Nad~czą
Wydawnidtwa
łeczeństwo jako wydarzenie dużej Radę
„Epoka" oraz podjęło decY'zję u- 21W'iązkami młodzieżowymi n.a,leżą
wagd społecznej i polftycrLDej.
&tala,jącą
ostatecznie
strukturę or- też kwestie kulbury,
Prezydium za.poznało się tll!kże z
wypoczynku,
Centralne- ochrony środowiska przyrodniczeinformacją o
udziale
członków ganów wykonaW>Czyeh
(PAP)
SD w obchodach Swięta P.~y. go Komitetu.
go, awainsu społecznego i zawodowego oraz problemy młod,ej rodziny, Istotnym nurtem sp~t~amia
stały się też
kwestie współpracy
młodz i-eży
robotniczej i wiejskiej,
udziału młodzieży w rozwi<;zywa~n iu problemów gospoda.rczvch.
(PAP)
Na K.atolicltim Uniwersyt.ecie
Lube1sltim trwają przygotowania
do Wli:zyty la'1.l.008'ta Nagrody Nobla C :iieeł.a.Wa Milosza, która za~
wiedzie.na )est na 10-12 czerw~
Wczoraj obradowała Konferencja pi>kojenie brak.iem jasny~h i konbr. Czesław Milion odwiedzi KUL
Wyborc.za PZPR Srodowiska Kul- kretnych perspektyw dat.;;zego rozaby ode<bra.ć pnyrz.n.a.ny mu tytuł
tury województwa miejsltiego łó- woju kultury ·j sztuki. W poruszadoktora honoris causa tej uczelni.
dwego. 239 delegatów reprezen- nej problematyce partyjnej d:>miWydawnictwa KUL przygi>towują
N/'a1 w ealł 111dowej.
towało poa:iad _2 tys. ~zlo:ików par· nawały głosy pootulujące potrz:ebę
CAF Marek Lanl[da - telefoto
edycję jego utworów. Na czerwiec
tii ze wszystkich stow'łrzyszen, m- tworzenia precyzyjnych gwar:rncji
u.powiedziano wyda.nie
„Księgi
kulturalnych dla demokratyzacji życia
wew-Hioba" w Uumaczeninl ~awa Wojewódallrlego w Wa.rso:lll\Vie o do- nia pe>dstawowego d;i:ii problemu stytucji i placówek
W konferencji uczestnl- nątrzpartyjnego i
:i.i>wo:zesnego,
Mi.łosz.a or.u jego poezjń. W termi- lrontilłu rejestra.cji zwilł:!:ku pooję Polaków, jakim jest wyżywienie miasta.
Na
wstępie
p0&iedzenla
sądu
przy.
czyli
przedstawiciele
władz
parspołecznie
najwłaściwszego
funkcjo
~ późnieiszY'll ukażą 1i11 „01,r6d te na posiedzeniu jawnym l:? bm pom~a-no. ie wniosek Komitetu Zatyjnych i administracyjnych woj. nowania partii w ży.:iu
narod11.
W 133 dniu roku słońce wze·
zamknęło trwający wiele miesięcy
nwk"
a tom esejów,
-łoiycielsldego
NSZZ RI „Solldar- z sekretarzem KŁ PZPR J.
Dyskutowano
takie
nad
doskona1zło o godz. 4.44, zajdzie
su
(PAP) I poważny konflikt spClł~cz:iy. PMta- nośt" o tejestrację związku wpły·
- Z. leniem struktur
partyjnych
w
o 20.%1
n.i do sądu 27 kwietnia bt. W prze· Nosko i wiceprezydentem
Kultury •niasta, rozdedniu posiedzenia, U b!Jl., wnlo· Politem. Obecni byli także gości.i środowisku
tkodawca dołączył nowy tekst 11ta• ze wszystkich środowillk sztuki
i ważając po~rzebę powołanill Koiutu
s
auto))Oł>rawkami.
Jedna
itury.
mitetu srodowl1kown;o PZPS.
s n.tch 4i>tyCSy :mila 'I
d 1
Podczaa k.ll:;unastogodzwmel dysNa
za.koń~
kón.fea:-en.cji
swlązku, ltt6r11 Jelit obecnie Wanzaku•ii mówicmo urówno o pt"t•ble- pr~tawioclo llChWałll, ~1 dewa.
Naltępnle so1tal odczytany statut
mach kultury i s:r.tuki, jak 1 o l~.a.ci wyrażają swe nadz.ieje z.wiQ-.
awlązku. Ołoal on m. In.: „Związek. sprawach partyjnych. Wiele uwa- zane 11 IX
Nadzwyczajnym Zjazdziałając w ramach konstytucy jnen;o
Pairtii Ol'8JZ sformułowali
ustroju PRL, dąty do prawnego gi po.święcono wzajemnym relacjom dem
zagwarantowania trwałych perapek- zachodzącym między realiami spo- wnioski i postulaty ogólnospoleczw dnia dzisiejszym dla t.otlzl
tyw rozwoJowych dla Indywidualnej łecznymi, politycz.nymi i gi>spodar- ne, wewnątirzpairtyjne, jaik i dotygospodarki rolnej - podstawy pol- czymi a kulturą. Dokonano bardzo cząoe 91.ery
'rzewlduje nutępu iąc" pogodę:
życia
kul!tura.J.nego
akiego rolnictwa w socjalistycznym krytycznej Ocłillly prze~złGŚc1 i te- kiraju i Łodzi.
zachmurzenie małe I umiarkoustroju społeczno-gospodarczym Pol- rażn i ejszości, zarówni> plllityki kulwane, po południu przejściowy
Ki>nferencja
umiała
Lucjusza
ski. Związek rozwija dzlałahrnśe na turalnej partii i państwa <Jraz sta- Włodkowskiego
wzrost zachmurzenia I moiliwy
swym reprezentanrzecz ochron• i:-odnoścl, praw , ~·„.
aopatrzenie rynku ł ośrod-1 woścl nallz!1cyjnycłl. W dodatku resów
deszcz przelotny
lub burza..
zawodowych rolników' UUlY· nu bazy kultury poiskiej w ogole, tem na IX Zja;r.d PZPR draz wyków wczasowych oraz kolo- Ul k_war~~ł Jest z ri:guly gi>rszy w widualnych oraz realizacji ich po. a łódzkiej w szczególao~:i, rów:rn- brała 8 delegatów .aa wojewódzką
Temperatura maksymalna w
nii i i>bozów w okresie wa - >kupie niz popnedm.
trzeb
ekonomicznych.
socjalnych cześnie wyrażając głębok i e ~anis- 1 konferencję wyborczą.
dzień około 22 st. Wiatry słabe
(jb)
kacyjnym było 12 bm. te·
C!'-_Y tłumaczy to i>późnienie de- l kulturalnych.
I umiarkowane w ciąra dnia
Związek jest aamonądny l nlezamatem pierwszegi> z regularnych cyZJI o ka.r~ach na . w:cz:isach?. r.,y
okresami
porywiste wschodnie.
od organów administracji pań·
spotkań, jakie resort ·handlu wew- pewnym_ aen~ie tH, ;ezeh. ~reyiąc, le:l:ny
Glśnlenłe o
codzlnie 19 wvatwowej, organizacji pol1tvcznych
nętrznego i usług zamierza odby- ze. oczek.1wan1a był:>: 1>ardz1eJ i>pty- oraz organJzacjl społecznych I go.
noslło 986,2 hPa ezyll 739,8 mm.
wać z dziennikarzami w celu szyb- mistyczne, ~ła~1e zaś_ na~tąpi: apodarczych, dzlała.lących na wSi".
kiego informowania spGłec:i:eństwa ło "'! ostatnich d.J?.iach k""'.'ir.n!a
1 Wśr6d cel6w związku statut WY·
w pierwszych. dnia.eh mai a. K<>me- mienia m. in. dążenie do stwone·
0 sytuaicji ryn,kowej.
nla gwarancji nienaruszalności Indy.
Decyzja o wprowadzeniu obowląz cz.ny ~;Ył pośpiech ! stąd brak ;ki>n- wldualneJ
własności
rolniczej, do
1848 - Zm. V. !spala. malan
ku oddawania częś"i kartek
na sultacJi. Resort stoi i~a .stl\lll<;>~•sku równoprawn•go traktowania
wszyst·
czechosłowacki
wczasach wywi>łała dość powszech- ~e _było to lep~e wyiście, 01z pod- kich sekterów rolnictwa w prawo·
1956 - Zm. A. Fadiejew, pl·
ną krytykę pisze obecny . aa Jęcie ryzyka ntf)-zapewniania _o~ro dawstwie, planach spoleczno-go,spo- 1 •~·....,,-„„
san radziecki
spotkaniu red. Janusz K<>!arslr.; z ~o:i;n wcza~owym d08tateczneJ :lo- dai:._czych oraz w dzlałałnoścl tnsty.
tucJI państwowych I gospodarczych;
Ja<k: poinformowało Min!stersłiwo
:PAP. Stwierdzano, że podJęta by- sc1 zywności.
- dla dzieci do ukoilczenła ple.r}
troskę o naldyte zaspoka~anie J>0· 1Handlu
Wewnętrz.:i~go i Usług
ła zbyt późni>, bez 1t1>nsultacj! ze
wszego roku życia
Di>b_rze jednak,_ ż.e określając Już tneb
przysłughrnć
aoejalnvch rolników 1 Ich ro.
.
•
związkami zawodowymi, funduszem bard.ziej precyzy,Jme zasady od~a dzln
oraz
potrzeb kulturalnych wprowadza się od dn:a 1 czerwca będzie 2,5 kg mleka w proszku mie
wczasów pracowniczych itp.
wania k.art_ek pomyślano rówmez I oświatowych lndnośc.i wlejskleJ. br nowe zasady i ne>rmy zaopa- sięcznie oraz 1,8 kg proszku
do
Nim łwle.ia trawa wyrołnle
Przedstawiciele rest>rtu
przyto- o ~h WyJątki>w!ch _pn:_ypadkach
(Dalszy ciąg na sU- 2)
prania "Cypisek" 11a dwa mi•ią
trzenia dzieci:
roń a clodn padnie.
ce;
czyli dziś swoje a·r gumenty. Pod- ludzi, którzy wyb1eralą au: w tym
staw<>wy, to aktualny stan rynku miesiąou na wczasy i mają już mea- dzieciom do lat mech - 1 ki
i mi>żliwości zaopatrze:iia. Szcze- lizowane kartki. W instrukcji mi·
kaszy mamiy miesię:znie;
„ łę
gólnie niepokoi poważny
spadek nistra handlu wewnętrznego i usług
skupu i dostaw mięsa. Dla po>rów- uwzględnia się mi>żli wośĆ' zlożenia
Artykuły
te
1przed01wane
będą
nania dane z roku ubiegłego 1 'bie- kierownikowi ośrodk!l zobowiązania
We wtarek po południu w Bel. lRA skoncentrują &Wił akcję odwe- w wyty~wanych sklepach spożyw
żącego: maj ~ 196 tys. to:i i 139 nadesłania oocinków kartek beztylll. ton; kwiecień - 173 :yw. ton pośrednio po zakończeniu . turnusu !aście ośrodek pi-asy republikań· tową wobec policji I wi>js"ll:a bry- czych ~mleko w proszku oru: kai 143 tys. ton. W
pie·rwszych Rozwifizano więc w jaki• sposób skiej opublikował komunikat in· 1tyjskiego, raczej w rejonach wiej- sza ma.n.na) oraa ohemic:r.nycll („Cy·
Hughe11. ~kich, w pobliżu Bellaghy w hrab- piseik").
dniach maja skupion,o połowę tego ten specyficzny problem majowy formujący, że Francis
już ~twie
Londonderry, niż w ośrod
~ w roku ubiegłym . Na ma,rgine· Przystosowano również zasarły od- więzień republikański, który
Mleko w prouau I
"Cypisek"
&ie nasuwa się refleksja, że nie- dawania kartek do różnych okre- od 59 dni kontynuuje strajk glo- kach miejskich. Według info1."madawne zmniejszenie przy'1zlalu pan sów korzystania ze rorganizowane dowy w więzieniu Maze, kolo łlel- c}i tzw. koonitetów pi>parcia ak.:ji spr.zedawać •iii będzie n3 µ00.Sta•
w
mi>że i>kazać się kataskof'
dla go wypoczynku.. P.r:i:y wczasach 10- fa$tU, stracił przytomnoSć. Francis strajkowej więźniów IRA, Hughes wie abonamentów 111 ml•ko
inni jest ?decydowany, pC>d~bnie jak je- proozku, którymi dysponuJą ju.i
aaopatrzenia rynku.
dniowych i krótszych
pobiltrane Hughełl, podabnie jak trzej
nie uprawnieni. Posiadacze abonamenSystem kartkowy t l•lo normy będ4 proporcjonalnie mniejsze i:lo- więźniowie prowadzący strajk gło- go pi>przednik Robert Sands,
dowy w tym samym 1akładzie kar- załamać się i doprowadzić swą ak- tów r«łoszą sic do lklepów spożyw
balansują więc na graniry moźli(Dalszy ciąg na St!'. 2)
nym, doonaga się przyznania uwię- cję do tragicznego dla 1ie-bie koń czych po zakup mleka w prosi..ku.
z.ionym członkom Lrla.ndzlrlej Armil ca, jeśli władze nie Wltą.pią wob~ Nutąpi w wycięcie odpowiedniego
odcinkla Z abonamentem
należ.y
Repub1!Uńskiej atatusu
wJę:!niów Jegi> iądań.
udać 1ię następnie do sklPpu chepolitycznych. Według i>publikowamicznego, gdzie naatąpi oonotowanego komunikatu,
administracja
nie zakupu proszku „Cypisek". Powięzieni• w Maze zezw!lla na obee·
ność w celi przy gloduJącym wlęJ'ak poinformowała areneJ:a Reu- nieważ sprzedawany jest 001 w opa
sprzeJak informuje rzec&nik prasowy żaden z nich nie odniósł obrażefl źniu, nie więcej nit dwó.ch
osób tera, we wtorek, po 59-dniach straJ kowaniach 600-gramowych
Ministerstwa Sprawiedliwośc1,
6 wymagających Lec.zeni.i.
spośród członków jego rodziny.
ku 1lodoweco zmarł w więzieniu da wcy C>d-ni>tują pozostałość dwukwietnia br. w zakładzie karnym
Postępowanie wyjaśniając• przeAgencja „Reutera" pisze, powo- Francis Hughes, ezło11ek skrzydła miesięcznej normy do realizacji w
dla recydywistów we Wronltacn, na prowadzone przez Cent.ralny Za- łując 9111 na źródła dobrze poin!or- tymczasowych mA. Jnformftcję tę następnym miesiącu np. „pOZICl5tało
- Ue razy klam"ld?
terenie działającego tam przedsię rząd Zakładów Karnych wykau- mowaaie, ie w przypadku ewantual podały władH brytyjskie w Bel· l lub li opakowa.n!a".
biorstwa metali>wego doszli> do za- ło, że siły fizycznej użyto
rów- nej '1nierei Hughesa,
bojownicy faśete.
kłócenia porządku' przez 207 skua- nież wobec niekt6rycll akaanych,
Kana mena tealiT.OWa:ia będzie
nych, którzy odmówili dalszego wy po usunięciu ich z hali produkcyjna pOO.stawie kari zaopatrzen:a w
konywanla pracy oraz .>p•.isu:zenia nej, w sytuacji gdy nie było to jl
mąkę, lr.aue l rył.
Wytypow'lllle
hal produkcyjnych. Skazani wysu- konieczne. W ZWi!lZk.u 1 tym od
.sklepy •przed.ad" 1 lq kaszy mannęli szereg żądań dotyczących zmia wołani 7'05ta.ll 1 zajmowanych 1tany miesięcmie, wycłnaj,c ooclnek
ny polityki karnej i penitencjar- nowisk naculn!k i jedim 1 . odpona mąkę, ka... lub ryi qodnie
nej i>ra.z poprawy warunków byto- wiedzialnych funujonarłua:r r.ak:ła
11 iyczeniem llonmmenta. Wuu11du karnlt(o.
wych.
k!em u.kupu kaay manny jełt
Podjęte przer. i:ierow.:iictwo :u.przedstawienie karty zaopatr:ze:nia
Wcroraj ok, 1octz. 18.111 patrol
kładu karnego próby nakłonienia
Postępowanie mallł~ 11a
"1µ
łącznie 11 k&iążeczkll zdrowia dz' eMO wezwany został do ba.ru ,,Reokolic:mośel
ich do poołuszeństwa i opuszcze- pełne wyświetlenie
cka. Przy pierwszym .i:akupia apn:e . ko!I"d" przy ul, Piotrkowskiej 92
nia - oo w powstałel sytuacji by- zajścia w zakładzie karnym pr~
odni>tuje
na
oowrocie Idzie nietrzeźwy mężczyma ubliPod.caa odbrw-.!lletCO
at,
I~ KW
flmlreJł ezkmllla dawca
ło konieczne hal produkcyjnych wadzi prokura-tor wojew6dz1d w Szczecinie
plenarnego
posle- plenum i egzekutywy KW. Wyra- „dziecko do 3 lat" opatrując kartkę żu personelowi · lokaJJu · i konsunie odniosły skutku. W związku z Pile.
.
. dzenia
Komitetu
Wojewódzkie- żono niu równocześnie ~ęloo- pieczątką I podpisem. Ostemplowa- mentom. Milicja.nci pootamowHi pi.
tym wi>bec 62 skaza:iych. którzy
Spraw~ wydarzeń
w ukladzł• go
PZPR
dokonani>
zmia- wan.ie za Wlieloletnilł l)racę na z.i.e- nie kartki odnotowuje 1ię 1nkże w jak.a przewieźć do Izby Wytiri.eż.
nie oodporządkowali
się oole;:e- karnym we Wronkach zbadała pO- ny
na stanowisk.u I sekretarza mi szozecińsk.ie-j.
książeezce zdrowia. Raz zl.dentyfl- wiefl i położyć kres burdzie.
niom. użyto siły fizycznej ' szcze- wi>lana przez ministra 1pra wiedll- KW. W :i:wiązk'U z wyborem d<>W głosowa.nilu tajnym plenum lfowana kartka lluiyć będzie
d-o
Gdy patrol wysx.e<il 11 lok.alu
gólnych środków wymuszania po- wości ki>misja, ldóra stwierdziła tychcz&Sl()wego I sek.reta.rza KW wybra.ło na to :itaDowisko człon.ka cza&u utraty wamoścl, chybił te pr-7.led
}ego drzwiiami
zgromadLił
słuszeństwa
poprzez użycie pałek nieprawidłowo.łci w za·k rtsie pn.• - B:azlmiena Cyprynlaka na sta- KC PZPR ost&tnio eeltretairza KW, dzi90ko 1koń0&7 wcześnie) a lata.
si~ tłu!nt!k alekawskkh, który ucumi>wych Wszystkich sltazanych cy resocjalizacyjne1 u skazsnyml. nowisko l'Elk.rećalrza KC dokona- poprzednio1 I Hk.retatlza KZ ~ZPR
~ewldaiane do aprudały
dla niemotliwH funk.clonaduszom wywi>bec których użyto siły fizycznej Wni<lUi te :rosta"l.ą uwzględnione w ny:m na X Plenum Komiitetu Cen- w Szozecińskdej Stoczni im. Adolfa
dzieci Roiłcł kaa1 manny za1pc>ko- pełnienie ich obowiązków. W tej
po zajściu poddano badaniom le- pracy zakładów kar:i,-ch.
tralnego, plenum KW w Szczeci- W-arski~o
Sta.nllława Miśkiesyt\IMjl odBtąpiM oni od wykonykarskim. Bada.nia te wykualJ, te
cPA.P> m. llWOlniiło IO • .ta.nowislr.a I wina.
-(PAP)
wania 1w,;"Ch obowi~k.ów.
(kl)
Cllalsą
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Polskie

Resortv zobowiazane
•
0··~~„~.~~ I~.~:!!!~.~=~~~~ do llllliecia stmnvch działań załamać

dł~gi mogą
międzynarodowy

system bankowy

I Rtruktury cen JlTDduktów rolnych, wowanie I rozw.J.lanle etyki :rawodousprawndenila
środków \'lrodukcji rolniczej \ uslui; we,! producent6w żywności; wycho11 bm. odbvło llie l>O&iedzenti.e Ra· da wzmocnienia
dla rolnictwa oraz systemu kredy· "ywanle w duthu poświęcenia dla dv. Ministrów któremu orz.ewod- pracy
rozpetruj,cyeh
komórek.
dobra ojc,zyzny w myśl hasla „ŻYWI:\
een. armii Wo,i- .\ z.a.łatWttaiacvch lkarl!li ! zaźale
Illiczvł nrellliier
I bro'llla".
nego.
~lsk.a ata.now.I. obecn.4• na;wlęluzy diwa czy\Il.ndkl.: po pierwsze {',ie<'-h J'aruzelsk.l. Rada Miinistrów tllia W szvstkie Usty i akar fi po-Po pneTWł• 11<głoszone soMało po- i:apoznała się z dotychczasowym Winny bvć wnikliwie anaLizow.ane, problem. z jailt!m k:!edylt<Jiliwle.k zet- cjacje mll>óiZą się toczyć bez popar•
Fu.ndusvAI
M.ięda:ynarod.owego
cd.a
k.ną1 Ilię łwla-tolwy system bankowy
stanowieme Sądu Wojewódzkiego.
przehiegdem rozmów zesooł6w ro- w raz!e notrzebv badane 118 miej- Po.l!;ld.e trudności platnicu gro-tą Walutowego. po dirugie - tłem poboczych Komitetu d/~ Związków scu. a także stanowlić J)Odstawę wyiwołand.em międzynarodowego Itry. Hty<!2lnym trudności gospodarczych
1'ąd WoJewód%kl w Warszaw;te 110do Okireś1a.Jl,i,a zj.aiwJslt i tendencji zyrsu bankowego n.a n.le &potytltaną kraju jes>t na·p.lęcie w ~to<łu1llluch
stanowll dokonat rejestracji Nleza. Zawodowych ,d KKP NSZZ „SOIH'Dl'Oiblemów, skalę, a uwarunkowanie !linansowe W&ehód - Zachód, do którego banrozwiazvwanla
darność". Rozmowv ma.ia charak- oraz
letneco Samorządnego Zwl11zku Zazupel.nte nte przygoato'Wane.
trudności nosi ce- kil. są
iE!!I' roboczv p0szukuiacv właściwe które sa na lczestszvin powodem i po.J.Ltyc2lne tyeh
że
chy, z ja1c.iml śwt.atowe harud zet- A.rtyikul w;yirata przekon.aru!e,
wodowego Rolnik6w Indywidualnych go- rozv.'ia:rumia orzedłożonvch oo- kt'VtYkil i aka.rll! obvwateli.
roku zostanie !»fZYJ>USZ.
p<>lowd&
w
wobec
1
p!.erw.szy
rari:
po
st.ę
knęły
mającego , sledzibe
„SoJldarnoś~".
(PAP\
sporn'.Ych
~tulatów i w:;rja.śnlaniu
czall'l>1e zawarte porazum!end.e o od·
których są nl.ema1 bll7.iradlne.
w Wanzawie, zneszaj11ce)!o rolni· oroblemów.
Wnlo1'kd ta,kte płyną z obszern~o r<>czenliu poJ.sMch pl.atnośol ta.!Ue na
d·odatku „Ba>tlk.I na świecie" w l0<n- rzecz banitów h.anditowyeh, ale dok6w Indywidualnych, jak równiet
Rada Ministrów aapoznała się
dyńsloitn ,,Fl.nainctal TlrneS", poświę- daje, te zmLana zeW1I1.ę1>rnnego uklapracuj11ce wraz t: nim pełllloletnłe i 1:vtuada w a:órnlctwie weglooonego problemom m1ędrzyinarodO<Wel du polityczmego spowodowałaby naosoby bliskie: Orzeczenie Jest pra- wym. Pr7.ede wszvstkim w wyniku
poi.i.ka tychmiastowe zerwain1e tego poroa'A.1Problematyik:a
bankowości.
12 maja br. w 46 i·ocz:l'icę śmier womocne 1 z tą chwilą związek na- skrócenia czasu prac w a:órnlcprzewLJa S'l.ę nieus·tannie na 18 ko- mieni.a. Ryzyik:o ji!st w przypadku
lumnach dodaflk.u; rótnym upektom Podsld jel>zcze w~~e. n1.t kltedył
twie. pła.n na rol{ " bieża.cv za.kła•
ci Jólefa Pil:sudskiego, odbyły się b> wa o~obowoś~ prawną.
„FLna.nclal 'I1ipolskiego kryzysu pośWlięcoine są w Iranie - plsze
dał wydobyci„ wer:la w wysokości
- głównie w Krakowie - okolidwa specJdne artyurnły. We wprowa- mes". tran mi.al pr:zy.najmn.tej wlel·
Po rejestracji rolruicy udaili się 188 mln ton. Jednakże na podsta-cznościowe obchody. W mszy odw zacbodrach blllilopracowań ..Flinan- !de depor;:yty
ser!\
do
dzenlu
pły
n.a
gdzie
Zwycięstwa,
Plac
na
wie wyników 4 mfe~iecv szacuje
prawionej w Katedrze Wawels.Jciej
Polska kach, które zmnlejgzyły 1trdy fi,.
łe
C!l.al Tlmes" stW'lerdlza,
trezestniczy4 kilknldzies:ęcioorobo cie Grobu Nieznanego żołnierza sie te ~vdobycie to moie spaść
i Bra~yl:ta •Ił najW'lękazymi dtutn.1.- nansowe; Polska nie ma d<>flłow:ni•
k.wiawJrvz.ank.i
i
wiieńoe
:z.łożyli
(Dokońc7'ell.ie • str. 1)
kiami w:!elMch banków komercyj- niczego na kontach ba.nkowycb na
w a grupa byłych legionistów. lttódo poziomu J.65--188 mln ton,
rzy następnie udali się do Krypty tów. W Domu Chłopa w Warsz.a- a wiec znacznie 11oniżeJ itranicy, ją ich potrzeby. Nadwyi.k.l kler<>- nych I doda.Je. te początkowo nie ZachOd~ie.
prakonferencja
się
odbyła
w1e
Przypadek Polskll u.jarwin,la lrlrucb0ś6
Zdawano Ml<b!e sprawy z rzeczyiwlpod.na
sprzedaży
do
b~ą
wanę
sk:hdają~
Srebrnych Dzwonów,
wyznaczone:! nodstawowyml potrze-.
świtartowego
stawi• normaLnych .kart nopa.tu~- stych roizmiia,rów Polskich trud.nośdL plgze
kwia.ty przed trumną ze twłokami sowa dla dzieThll1k.aaizy k.rajowych bam! gospodarki •kraJu.
tit
dodając,
dri:lennllk. bank<>wi!>go
dalej systemu
rnars,z.ałka. PNybywały tam rów- i zagiran.icznych. Jan Kuła.i i inn·i
„Flmaru:.iał raąd Pots.kl będrllLe mus.lał wprowas,pe,c~.lilista !lina nSOoNY
łYtuacjl Rada Ministrów nia.
tt'J
W
nież licżne pielgi·zymki, zwłaszcza członkowie Ogólnopois1ti~o Komi- zobowiązała Ministerstwo Górnic·
Od dnia 1 aerwca abonamenty 'l'Jmesa , Peter Mol}.tag•no.n w a.rty- dl7lić w !<.raju p'f'Qgram wy>rzeczet\
NSZZ Rl
Zało.życiel8kiego
tetu
r>~dą kule, anaJJizu.Jącym stronę banikoO<Wą w celu pnywróeent.a Ładu gospodair·
polonijne.
twa oraz inne resortv do podjęcia na d·zakup m.le..lca w prGS:z.ka
,,Solida<rność" odpowiadal:i na wiepolisk.tego zad·buterua I tirud~oścl ze c-te.go. Art'Ykuł kończy się stw!el'llM·
~b
'Ó ki
MKZ ,,SOLidarność" .Mało~ls~ le szc:regółowych pytań. Poi.nf<>r- stosowych działań. W szczegół· ~ a~ane pr~ez. P1a. v:' . 8
'! spłatami., pLsize o prri:erażem.u mlę-1 niem, te niewielu ucz.esbnJl.ków rOIZwspółpracy
we
ooi~cia
ministerstwo
o d~cy,zJ1
nuśct.
poinfórrnował
syl>'tenw ba,nkowe.g.o. mów z Podską p.n;ejmlu·je się prri:ydrl:J"n8rod01Wego
~1ązeczk&Dl:1i
z.
ł~~e
:zidirow'."L
mowa:no m. in. iż obecnie n.a.Jpilprzez członków tej ?rganizacji w ni·ejszyn1 za.daroem 7JWliąz.ku jest z załoJl'amł i::órnfozvmt i zwiazka- zdlrOW·ia. d.ili•00Ka. .n~. ~e Mi! K:iedy POIL'Slka wystąpila o ;;>rzeło2e- &Zt<>ścią tego kraju. ..Najiwa:lmlejsze
nad odre.s- orga.ni:z.acja nowy:cll kół we wsfoi.ch 1111 zawodowvmi. korzvstafac z mo- otr.zymaJą do dllila 31 m3J]a aibolna- me płatności. pn:ypadaJącY'Ch na jest e>becrtie zalata...TtJ.e pę'k.nięć na
Hucie Lenina opieki
rok bl.e1ący - stw!lerdza - banki po.wlerzichini gmachu m'ię&zyna,rodo
taurowan iem i zagospodarowanie.m, i w Jminach.
żliwości kadry zr.plecza naukowo~ mentu na mieko w p.rosz;ku,
(PAP)
program sk.ają iO we wl:aściwym teienowo ml.a~y bo1esne przeczucia, ~ brue we.go sys-tenw bank-01Wego, za.rr!m
opracuje
badawczego,
z przeznaczeniem na oścodek pracy twórczej zabytkowego dworku
• T •
techniczno-or.:anizacv.i· zespole opieki zdrowotnej. Będą to ~~~Ja ~:air;'{! ~b~ w 19 ~ n:_ ~1~„ str\llctwra zacznie się aałamr·
działań
w podkrakowskich Goszycach, upanych, 1aopatr:renla materiałowo• s.zpitaia z oddziałami położniczymi. t być m.ooe tl!-kłe w 1983 r. Problem . Sy1iUację PoJsld na tle tnnycb lara·
polski komplli.kiUją zdaniem autora jow rocjallstyC11ll1y.ch Eu.ropy ana!d.·
(PAP)
Wojewódzki w Warszawie technicznego
Sad
miętnfone€o 3 sherpni-a 1914 r. pozwiekszenia zatrudruje w tym samym dodatku Anthopopołudnio- nienia ot::.i. ' lnnvch pM:edslęwzłęć,
w godzinach
stiojem pierwszego patroli~ polsltie- 12
ny Rob~nson. Pisze on m. ~n„ ze
.
go, lrtóry na rozkaz J. P!lsudsk1e·
zapewniających wzrost wydobycia
pO<tycza1lie wsehodniej Eur<>p\e wyg p.rl'AlflU'ocz.Ył granicę K,ong,reSÓW• 1wych rozpatrzył wniosek o re,ia·
glądało na dobry !interes w lata<!h
0
strację Cenbrainego Związku K6- welt'la.
ki.
ale ob~nle wysiedemd~iesd.ąty>eh
Jednocześnie Bada Ministrów za·
gląda to l'lll8czn!le mn!e.j atra'lreyjnde.
łe-lt i Org!lilli1:acji Riolni~z~h jako twierdziła pla,n osz!)zędn11ścl w zu•
. • '! ~
dane banatu rozna
Się
Powołując
ta
.
pierws.zego
43 rocznica śmierci
11.czeń międa:yna,rodO<Wycll. aute>r poP.ods wy ł:votu wuła na rok btezacv w wymarszałka PoJski stała się również związku :i:awodo;:ego.
Rad;r;iecki dziennik ,,Prawda" opublikował 12 bm. a.rlyk.lll swego
ponad 2 mln ton l zobosokości
daje, te w końeu wriześnla 1980 r.
okazją do złożenia hołda pamięci prawne rejestrac11 w trybie prze- wiązała resorh> do podJecia dal· wairszawskiego korespoodenta na temat sytuacji w Polsce. Aute>r przyzadłużenie europejski.eh lcirajów soJ. Piłsudskiego przez łodzian, l.ttó- widzianym dla prnoow:iiczych z.wiąz szy('b wysiłków w tvni kierunku. ta.cza otic·j.ailne daine statystyczne i
c}allsty>ezn~h na Zaenod'Zile W:y!llO•
podM'eś~a. ie z gosp~ai:ozeg.~
sL!.o 581 mld dolarów.
rzy z~romadziLi się .wczoraj u Gro- ków zawodowych stworzyła u~hw:i.
&da Miirhistrów nrzvleła oro- pun,ktu widzenia pierwszy kwa.rtał br. był na1gor&Zy w całeJ h1stom
Autor stwil.e<rdza. dalej, te, jaJt 81411
.
.
.
bu Nieznanego Zołn1eTza, składając
obecna trudna syże
następnie,
stwierdza
Artykuł
Ludowej.
Pol.silri
gooszczednei
!
racionalnei
gram
przypuszcza, w p1erwmym kwlllrtale
w tym symbolicznym miejscu oko- !ona na osta,tmm pós1edzeni:.i Sej.
s)>O<iarki papi<erem tektura i prze- tuacja gospodarcza Polski spowodowana z.ostała nie tylko błędami,
ZSRR i Ln.ne kraje RWPG Ud2'\ebr.
mu ustawa.
licZlllościowe wieńce.
ja.lri,cll w przeszłości dopuściło się ?Ołlrzednie k.ler.Gwnict~ pa·rtii . i
tworami na'Pierniczymi
llły Polsce pomocy !in.a·nsowej I todz1alalnośc1ą
destruktyJiU\
stopmu
znacz.nym
w
tal.cie
ale
k.r.aJu,
mftobrad
'IJ.'.BrOWej w wYSokośel 2 mld dolaW koleinvtn nunkcie
row, Tylko ra~ka c-hęć ratowal(łówne, oklreślonych <>gniw związku zawodowego ,,8olidarność", w którym
'Drzedstawili
nistrowie
prunocą twardych
nl.a PolSkll za
aktualne t>roblemy, rozw1ązywane rządzą g.rupy antysocjalistycz.ne - KOR i inne. Strajki, jakie na
um<>tUwila Połsce real~n!e
walut
prze1! ich resortv. Ustosunkowując pNe&trzeni ki~ miesięcy organizowane były z byle powodu przez
jej zobowi.lłzań W<>bec zach<>dnlch
sle do WV'OOWiedzil. premier omó- ,,SGlidwność", wysuw!lillie ni~asadnionych, mających chaTakter ult1ba·n:ków w pierwszym kwa'Ttale br.
- Jl'\sze ,,Ftnanclal T.lmes"
trze.b przez ol'ganiut.:>rów młodzie wił nroblemv. z.wiaz.ane z Il~ maJtum żądań podwyżki płac zaostrzyły sytuację i posta.wiły PRL na
' (Do!rończ.einie :z.e str. 1)
Dzlen:nl3c podaje wr;ka~ opra.
środkami deWlizowvmi dy· krawędzi krachu gospoda.rozego - p,isze „Prawda".
ści kartek, do 50 proc. normy obo-· żowego" i dziecięcego wypoczyaku. darka
C'OV.'Rne przez amerykań~ ośrodek
podkreśla, że cały cięiair kryzysu gospodarczego w Polsce
Artykuł
przygoiod.
nrodukcvina
scypl:ina
or
wych<>wauia
i
oświaty
Wydziały
wiązuJącej przy wczasa-::h 14-dnioocen zagran~czny>eh chara•kteryizują
robotnicza i wszyscy ludzie pracy. W tym kontelt.ście
ce zadłużenie krajów ll<l<:jaL!styezwych. Przypomijmy tę ilOl'mę: dla ganów administracji terenowej dys W'l"Wanvm; nroiektalni unl'OS1!c7.e• ponosi klasa
w Polsce ludzi, tak.że w
jes.t
więcej
oora.z
że
stwJerdza,
„Prawda"
.administra·
centralnei
struktur
nJa
w2ltlędem
każdym
Pod,
nych.
(kar·
:iruk:ami
specjalnymi
ponują
o.>ob. dQrosłych wynosi ona l Jtg
jak.i.eh
do
roz.umieją,
lepiej
coraz
którzy
,,so,lida=ości",
szeregach
c~.
w najtrudn1ejszej sytuacji jest P<>li
mięsa lub wędlin bez względu na ta placówki wypoczynku dzieci
kredytQ;w
obsługa
r.
1979
W
slca.
polityczawanturnictwie
na
oparta
prowadzi
następstw
p:>wa.inych
jeszcze
raz
nodkreśLlł
Pre~r
sztuki drobiu mlodziei.y), które orgll!niirntori:y ltopól
grupę oraz
pochłanl.ała w naszym kraju, w.g tej
obowiązek ooeratvwnel!o współ- nyim działalność ekstremistów z ,,solidarności" oraz ich „doradców"
lub 0,5 kilograma mięsa i w~:llin; lo.,ii, obozów, hu!ców pracy a tak- d:Diałania
Wlpły
wszystkich
proc.
92
oceny
resortów z komliisjami i e<lt'Spertów z KOR i innyoh ugrupowań antysocjalistycznych.
wów eksportowych, podczas, gdy dla
dla dzieci zaś 0,5 kg mięsa i wędiin że półkol<Jilii, dziecińców i ~zw. ma- . odwiedziliśmy wiele
„P.rawdy"
korespond!!'Ilt
pisze
Ostatnio
postulareali.zowan!a
i
sejmowyma
l)uwinny
wypoczynku
form
łych
ZSRR wskaf.nl'k ten wynos.U 18 p:-oe .•
oraz drób, jak w p1·zypadkll osób
zakładów pracy w Warszawie, Katowicach, Płocku i innych miastach,
tów POSelskłch.
a dla Rumunii 1 Czechosł!l'Wac}I dorosłych. Wszy~y zobowiązani bę pobrać i złożyć w wydziałach hanKoozty obsługi zadłute!t
ocenił stan spotrkaliśmy się z robotnikami i z. działaczami partyjnymi. Drogi
22 proc.
Nasto-•e
m!.ja.
2:l
dnia
do
najpóźniej
dlu,
dą do oddani.a ponaaito 25 dkg ma..
raz„
PC>nad I
wyjscja z obecnego poważnego kryzysu wiązali oni przede wszystkim
'\\'Zrosły w Polsce
Drę~
sla, 0,5 kg cu~ru i 0,5 l!:g kaszy, Resort zastrzega, źe po tym ter- reagowan;1l resortów i urzędów z PZPR i rządem, :r Ich d71iałalnością mającą na celu stabili.za.cję pow l&taoh 197z--.111?'9,
zgło
pnyjmować
b~ie
nie
minie
p'tatków:.~bQ~wy.ęb l~b .mąki. J,<ło•.
Ut~ą I gałpoda.rczą.
państwowycli na ska.l'\&i i za.tal.en.i
pot jest z kartką aa cukier C-2, szeń Da zaopatrzenie wypoczynku Dbywatell. Na wszystk:!Je skll!l"gi
W ' zakończeniu „Prawda" pisze, te przygotowując tlił do IX Nadrównid.
gdzie f!&JJ..I:l!ją !111<;\ui 1-kilograJru?- młodzieży. Ro:.wiązano
! za:l:alenJ!a re:ikcla musi bv~ irr.vb- zwyczaj'!lego Zja.11.du PZPR polscy kom~cl starają •ill %Wię szyć
we. W tym przypadku w7clnać .j!Q proble~ zaopatrzenia obozów wę ka l -właściwa. nacechowana tro- zdolność bojową prurtii, umoonić jej więzi z kla111 robot:'lictą, w.1111:ystbędzie cały odcinek 1 zwraca<: zain· drownych. Niezb~ne bi:'.izie jednak ska ! tvczliwvm
stosu1nkiem do klmi lud:ilmi pracy, opracowują klonkre<tny program uzdrowienia polpoinformowanie handlowctlw o trateresowanemu pół kg cukru.
problemów L trudności. odczuwa- skiej g01Spodairk.i. Przy poparciu wszystkich prawdziwych patrlo.ti6w mło sie obozu I czasie pobytu w ~o nvch orzez obvwateli.
Nie oddają kartek dzieci,
pot.rafią oni obronić 1prawę &0cjal!zmu, rzepodkreśla dzirnnik dzież i studenci korzystają::y ze z.or S7ClZególnych miejscowościac!1.
,
Miin.istrow1e zobowiaw.ni zostalli , czywiste interesy swego narodu.
(PAP)
wypoczynku
ga::iirowanych form
tz,n. kolonii, obozów itp. Dla rointmum 4,5 mln dzieci i młodzieży
~ . cel'! zrównoważenia podaży 1 •
zapewniono do.stateczne ilości żyw
mozhwosciaml zaopatrzenia rynku
ności pozwalające na stosowa'llie w
a równocześnie a uwagi na potrze·
dziennym wyżywieniu nast~pują
zagospodarowania
bę właściwego
cych norm: mięso i przetwory skupionych ziemniaków, poi;tano•
151) g (przy tl'zech dniach bezimięa;
wiono . od dnia 18 bm. - jak ln•
nych w tygodniu); masło - 30 g,
fo~muJe Centralny Związek Spół·
podobg.
35
cukier
,,Samopomue
dzielni ,?lołnlczych
I rośzwi&-zęce
tłuszcze
nie
obniźyó ceny detaliChłopska 1;11ne, przetwory mącme łącznia 100
Zii:odinle a kalend.arzyldem r~'TY· za.m.kni<:cla stadlom.1 aa awantlu'y czne ziemniaków Jadalnych łrednio
~
w do I zł za 1 kg, a moźliwośelą te·
wek. p:!łieairsldch, dzJ.ś na czterech ro.zoatrzył nozytywnie) 1 maja
g, ryby i przetwory rybne - 3j
premie renowego zróżnicowania ich cen w
stadionach odbęda się ćwlerćtlnało perspeietvWie ·ruebaJl(atelne
g. Ministerstwo zapowiada, że utwo
tego
zdobycie
kolel,ne
u
lll<lf'ieżne
rywa·
W
Polslti.
Puc,1•ru
mecze
we
najbardziej
l rzy równie1: rezerwy
zależności od posiad.anych zapasów
icjl pozoi>talo juł tylko I zespo- trofeum.
deficytowych towarów ; zwiększy
tych płodów i rozmiarów miejsco•
łów, a „srto" tti ·11 1~11yn)' przedsta
Ponadoo atrakcv1ni• zaoowiada Ilię wego ~upu. Równocześnie woje·
mieslęczne przydziały dl:i turystypierw· mecz
wlclel !ó1lzkiee;o okreo:u
Po·
ligi
Il
liderem
oomle<izv
jednak
cznych województw. Aby
do
noUgowy ŁKS. Łodzlairu!e wyis<tąpią gon.J.ą Sz<:zec:l.n. t wc.ląt nJ.e rea:yg. wodowie zostali upowa.ilnleni
gda:ie Ich przeciwni- nuiącymi z ambicji !ijlełnienla wi.o- obniżenia ceny skupu ziemniaków
w Rzeszowie,
właściwie rozdysponować a.t"tylruły
11odtdę
przewrócił
11eehowo
tak
ry
I
tego.rocznego
l'tapa·oh
czterech..
Po
Resovla
d.ru1tcll.g<iwa
b~z.ie
kiem
żywnościowe, konieczne jast szybbytomsldml jadalnych do 600 zł za l q, a decy•
roll w PP dącej
Wyścig"1 Poko}u, bar~ ci~ich dl.a c-gu filniazu na statU.onłe w Gerze. Początelk S!>Otkania o l(od1!, 17.
po- większości
kie i :!'recyzyjne okireślenie
do
Szombierkami. Wreszcie czwarta pa- zJą Pr.ństwowej KomłlJł Cen
nastą.pił Jedynie J. Ja·nkl""'ł~ skadył Ilię
uczestnifiltów,
Wczoraj c> gocl11. I rano plfk.a1ru ra,
l praktyez- łOO sł za 1 q obniłono eenę lku•
Polonia
bytomSka
to
któ1'Y k<>lumna na b61 kolana. Dom11ał on kontuzji ŁKS wyjechali autOk.arem klubowym
cLzleń odp~;ymku,
Kolarze u progu aeri:o.nu l mimo lecnnlla na to apo.~. W &• 11ajle.pm:yeh nie :l!dej(t'ado'wana :tut a I ligi ODOl • pu ziemniaków przemysłowyeh.
W)l'Śclgu spę!Wlh w ~r.ze.
t>dpoc.zywałit po Pf'U:!.echan.W l)ONld onm przerwy w atartaeh l tre'llin· nastrojach,
1tlównfo Ska Odn,
wywolanyeh
(PAP)
500 km, trenowa!ll. na srosach w oko- aach, nadal ocl~uwa J•J Skutki,
p0ra:tk11 z opcil9ka Odr11 .,,, ostatnim
Ucy Gery. Mechanicy prży,g.~owY
meczu lll(lOWym, Ponadto na bO!sku
la.Jt ocen.taJlł kolan• awo.Ją po- w
Koma.la d/s Kamparul Wyborczej wall l'PT'Z~ w.lele roboty mieli ma•
trem.en
l)()dople,cznl
R.zemowie
sta wę w pierwszej eo&ekl wyści&u' Mariana GKzkeco wysta'l>la ofiabde·
NSZZ „soll· satyśl'l.
działająca przy l'.lKZ
Jak stwtlerdzll ka,pltan zespe>W T. ni brakliem Mtlczara!dego, Doll?lał Oll1
informuje
darnot.ć" 2!'1eml f,ód?kiel
wsz:vstklch członków organlncjl re
Podoblllie zresztą spędzm w~oraj Mybnilk, zawodnlicy uwatają, te wY· kOl!ltuz..11 Podczas ·meczu z POzinań
gionalnc' oraz wsrvstkl.ch mieszkań szy dzleil Polar.y. Pned południem pada.I na pierwszych ~erech eta- sk.lm Lechem. gi-ał nastepnle t: ura ·
Po wcizora jszej przet'Wde. dól !'O•
ców Łodzi l c<tłeJl'o re!!;lo.nu. że zwiedzali miasto I gościli w patro- pach NIEŻLE. Zdają sobie oC'Zyw\.Ś· zero w meczu prz.eclwkle Odr-ze 1 w
• Godrz. 0.05. W' Str;Y'kowte na ul
dnia t6 rna1a bi'. 'Cl godzinv 12 roz nackim zakładzie pracy - Zakła cie sprawę, że leh· bl<!irna postawa efekcie decvzią lc-kar:z:v bedzie mu- zegrany zootanle V eta.p na trasie Kolejowej
s. jadąc
39 Ml.rosbaw
POCLnle sie w Parku Ludowvm na dach
Gene. na pierws,zym etapie znac2ln.le obn!- si.al paurz,ować przez cztery tyig<>d!nle Gera ,(NRD) - Ka1'.lo11e Vary (CSRS) „Komarem" stracił panowante nad
w
Transportowych
muSl.la knncerto· Spotkali się tam z załogą i kierow- ta pooytywną oce.nę. \Vf!.Z;y>SCY jed· (zał<>Wno mu ooatrunek g1psow:v). i ma ~81 km.
<irłówna
Zd~awiu
gdiz.le
chod,nilk.
na
wjechał
po.Ja«lem,
wa) 1estvn orzedwvborc~v
nictwem, odpowiadali na liczne PY· nak twiemzą, te w dalszej c2ęśol Du!a t<> strata dla borykającego aie
w slup. Niefo.rtunneg~ kltest.art ootry o god„. 1i.4ll, nrzY'lalld uderzył
W trakcie fe~tynu ore'lentować si~ tania. rozdawali autografy. Po obie· wyścigu będą joohać ba•rdlziej 9ku- z wieloma trudnościami zesi>ołu; nie
rowcę pr-zewte21iono d·o S21plitala.
na dzle I kr' tklm odpOC'Zynlrn, nasi za. teC"Lnle.
kandvd~cl
p0szczel!:ólnl
bedą
tvlko w tym mecim oucharowvm, k;o!.aray na metę oJt<>ł-0 godlz. 16.30
Reg\o. wodnicy odbyli lekltl trening, a raLotne premie: w Oelsn~z (67 km)
Zanądu
przewodniczącego
ale i w nasteimych st>ot'kanlach 14(e>Godz. 6.40. Na ul Flrzędzalsn1ia
•
te
tlwlet'dzą.
tachowcy
W~yscy
nalneii;o zwiazku którzv przedstawią czej ~rzejażdżkę rowerową.
Jak
wych byłby dn bardzo orzvdstnv w Frant!skovych· Laznlach (!04 km), nej 30 BronisŁaw K. wszed1 gwał
swoje orol(ramv I tleda odpowiadar twierdzi \ekan: naszej ekipy, wszy. drutyna radziecka Jest w b!.e-!ącym drużvnte Pewine dolei?llwośc!
w So.kolovle (137 km). Kolanę wal- townie na Jezd·nlę 1 potrącony ~
odpTZ:y\gotowaina,
znaikom!cle
tak
roku
na pytania uczestników sootkania. scy z11wodnicy czuli slę po czterech
czuwa! :Q,ziuba. ale J>Oieeht.ł on do ozyć tet będ11 o pu,nkty górskiej stał
oso~
samochód
pn:ez
Miedzy wystaPienlaptl kandvdatów etapach daobrze. Nie odczuwia ład· te trudno z nią na~ląttać równo- R:zesrowa.
Trener Ge!Zke bedzle premU (kat, li) n.a SZ>CZycie Jalovy Z obratenl.ami prrzewlez.ton:r Z04Ptal
fei.1yn wzb<>ll;acać beda wvsteov ze. nych doleitllwoścl L. Michalak, któ- rzęd!tlą wal'kę.
irkorzy- Vrch (148 km),
do łl,7lpt,tala.
najprawdooodobnlej
mól(ł
.,HARNAMA" I zesJ>Ołów
spOłów
stać z usług troche p.rzeziebionych
Stowarzvszenia Artystyczinego w V>
w RADIU: tł.n, U.M. tu•. 11.oe Drozdawsldego I IUłmasa.
itkrz~mu
g.odiz:. 7..20. ·Na
•
- meLcLunki z brasy, 16.30-17.30 - ull.e
d2:!.
I.hmail<)Wl$k!lt!gl() I Mokrej Wła
Ambl.cla nUkarzy ŁKl'! 1eflt lak na,1- transmisja z z.a,końezen~ etapu.
dysław J. wybiegł · na je2ldnlę 1 oow:vte,1 awansować w ro'zgrywach
tracg.ny został bok.\em przyczepy saturnieju t%ląca drutvn. Powie ktoś.
transmisja mochodu clętarowe,go.
tł.IS
TELEWIZJA!
a
Mężca:
te nie m<>tna trzvmać dwóch srok z zakońc,zenla V eta,pu. 0.50 - K,ro- pn:ebywa w sz:pitału.
YTml
za ogon Z drugiej 1ednak stronv, n!ka WyśeLg-u P-0<ko;!o.1.
rusztowan1a el<~p~ n!.ezbędmyc.h materiałów. Za- ~ trzeba rezygnować 7. wszvstkicil
Nie za.wsze sterczące
+ God!Z 8.00. Na al. M~clctewl.c:za Hl
śwLs.dczą o gorąc7lkowej robocie Tak łatw.tono oopowiedme rtrewno I śru. sportowvch am,bicii?
kterowca .malucha" Zelll0l1 S i;poTymprzynajmniej dziele się <a wtaśc,~w!e by, To miało być wszystko.
czolów<:I!
!łle w
znajduje
ResoVia
zderzenie. z rowerem. któwodow.ał
nie się nde dz.ie.Je) w budynku pły c?Jaisem w trak.cle prac oka?::ił<> się, r~ywek dJ:ugol!gowych (ak.tual·
rym jechał Włodzlmlerz T. R-owenr 173 te pot~z.ebny będ21le tak:!:e styropian nie czwarte mJiejsce w tabeli). W
walni S-zikoły Podstawowej
l LOSOW •\NIE
rzystę pr-zewleziono do SPR
rzeszo·
przy ul. Slenkiew>eza, gdzie od je· l ko\.e]ne nie!llbędne ma.ter!.ały, a wi~ dotychoza!;!Oiwyeh meczach
S + Godiz 7.IS. W Stryk<>wle' na ul
Za S traf. - oo 2.343 zt .. ł'' s:lenl ub. roku na wl:.downi pływ.a!J1! a.lumtni<>Wa papa, a do jej pod.kleje· W!anl.e polronall kole.ino Carbo Gliw!erc:zewsklego 28 „Syrena" Pl'~
PO zł ..3" - 10 zł.
2lna;iduje się „1ąt.aulina slupków i de- n1a specjałny klej o na'Lwie ,,Abi.. w.ice 1:0. Małąpa·new Ozimek 3:2,
K
Włod7MnlerŻa
P~
wad.zona
zol"
z„
2:0.
Ursus
1
1:0
Katowice
GK$
U LOSOWANIE
uderzyła w tył roweru, którym je;
sek.
za.wodinl.kll>i.com
łódzkim
:marlveh
_
prze.w·
K.obiete
P.
Krystyn.a
chała
Za li traf - oo 4.314 zł. „4+"
1p6ldzlelnł
W d:lllale uopaitmzenla
Mlala' one :im'lilrnąć wrac a zakoń
ie
ków ~jlł .,,, RNOV.U Padw1ilskł,
ziono do l!IZPltala.
- 450 zł .. 4" - 200 Zł. „3+" czeniem robót, a więc w ostatuHm J)O'l'rlformowaino rui•, te „Abl.zolu" nle Jan Ostalcsyk (brat Grzegorza, grat.
Chyba,
bo· można ndgdrL1e llruJpl.ć.
drni u ld.stopada ub. roku. Taki
f5 zł ,3" - 20 zl.
jący przez newle:n ok.re.s w t.KS) 1
Po Jthlflk:&WYll'A I eta'l>I• tecorocri:• Ooods. 12.05. Na ul.. Wtgury 1111
wiem termin ustallły zamteresowa- potyczyloby „NowaitA:>row'," mające Domarakł - strzelec Jedynej brami!!:! nego
m 1.osowANIE
.
Pokoju, 1-letn4 J.acelk W. wybiega zita stojąWytcl«u
Małeitd
Przeds1ę
Ł6~kle
klej
ten
podobno
ne stirany: ~nwemor (Zespół Eltonioz
meczu
pa;rrletnym
,.5" - 10.000 zł „4" - l.111 zł.
w
Wembley
młodych
na
lm.prea:y
tej
uczestn.llków
Bud01Wl:mych A~lk.am4,
~~t~ •llmochod~ I l>Otrącoiny został
Szkół c!21eL Morsitwo Ma,terlałów
Łatwo więc %191Y'Clęty~ k.olarzy z !<'>dz.kich
klub6w &i>Orto- wst~ i "Fil.at ta · Chlomec d<>Znał
17 maia odbedzie sie lo~owanłe mlcm1'-Ad,mtn1sbracyjny
wykon!l!WC8 przy ul. Tutwtma. Sprawa rozbija Silę nie będzie. ale ptzeciet sukces iest wyc-h 1 uczestniczących
I
ntcy śródm.1e1!1k1ej)
niej
w
mózgu l ogólJnych
ą n en a
PREMIJ SPECJ AT.NYCH do „6" (SoołdlZ!el1nia Pracy lJ91.ug Budowla- o n.lewlelklł :ll!Mć (Około 300 :.tg).
mot!iwv. przVP<>mlnamy, że LKS w przedstawklell !ekcjl kolarttkich 1 obrateń. Pr-zebywa w 9Z·pttalu
Konkurs nych „Nowa,tor").
"' [ i TI lost.\Wtniu
meezac>i lrunvch województw
ddtvchczasowvch
dwóch
czeka d'Zlś
• Godz 18.liO Przy zbtegu ulic
na wy~ał w K.ra'lu)Wl!.e z Cracovia 1:t I drui:a oróba. Bed!l'Je to indywidual- Zachodnia
1'.!ielilśmy za.m1alt' telefonowali
„Wl'<ISNA 81" t.r"·'" od 19 kw;etn~1a
kle
- Limanowskiego
Rusztowanie ~o! do dziś I nie wl•- ul. Tuwima w tej sprawiie. Uwa.ża nokonal w łódż.ldch derbach \Vidzew na 1aula na czas na dvstansle 8 !ml rowca „nam" Stanisław M. sµowO:
de;; 21 czerwce \\''(;}„ cennvch nawldowni ply· my jednak, te nie można wyręc-zać 2:1,
z
znlknl.e
kiedy
domo
MWP
teg'>!'oc:zine;;:o
orawdv"
wyw
,.Etap
„Fiatem"
z
zderzente
dowal
eród.
\vaJnl. Nl·e byliibyśmy przecl·wnl prze- spółdzieltnd, która podjęła lłlę robót
mecze tet :tapowtadllją odbedzie "1e na ul. Jedrzejom;ldej oadku obrateń d<>znala Wiesława K
PoZ06tałe
bnwestycji. w pływalni SP - lT.l. Przy!)Ommtj- sie airakcyjn~e. W Warszawie dol· Start oierwsiea:o uiwodnlka o gcdzi· której oc>m-Ocy udzlelllo oogotowie"
się całej tej
dłużanLu
l\.omunłkat
gctyby była to ~llgantycz.n.a burtowla my j~~ te jalk naijgzyb,-ze wy- dzie do JX>jedynlm dwóch klubów nl11 15. w kamulce lidęra wvstąol
Na ul. K<>n!ltantynowskle-j na wy~
wielkiej ra,ngl. Chodzi jec\·nal< o rue-· konaru!e robót umotl!Jwi nam pełne wiojskowych - Leltil 1 Sląska. sta- reprezentant
- ro <>śctl głównego wejścia do ZOO
Wł6\Lniarz
RTS
v: 2a·k!Rdach p'..łkarSkich z dcla 21byt
stwa~jąc wia !Ile na R06J>odllt'ZY, którzy p0- Maciej Hajduk.
pływalnJ.,
z
korzystant.e
mopracoehłoniną
I
kosztowną
tat około s-10 wbiegł~
dZ'lewczy;nka,
9/10 maia 1981 roku S'tw\erd'?X)IlO:
"Trójka" l UC1!• dobnd baTdzo J>OWatnłe tiraktuja te
dernia.cję1 polegająeą na ocleplen•u zaiwod'rU:looan MKS
ra Pt<>lwnie n.a }ezdonię I potrącona
.
LIGA POLSKA
oru
SP-i·n
plywacldch
k•lu
nłom
dojeorzed
mob&
wvstąnl•
J'ęd1'!Zej<>Mlftd.ej
Ponadto
\11.
Do
rozgrywki.
przez samochód ombowy
ZO<Stała
38 rozw z 12 traf - wy.grane po stropu, zunstailowanl.'ll wentylatorów
l ogólnej 1«>smet~11 widowni basenu. tl'h tren~om l oplekunom goduwe własm1 p1.1bllcznoścla (z.ń6w ukłon chać ulicami Przybvszewsklei;to, Lo- ~ew~Y'flll:a z POWatnyml ol>raie~
ekoło 32.000 zł. 8".A T()tt)w. z 11 trat.
PZPN pod adresem te!(o klubu. kt<'>- dow11, Oąbrowgk:!ego 1 To~sv.ow
.,Nowator" wuullikil. do aodmłennych zajęć.
Przyjmując ·zlecen~.
przebywa w 112lpl.talu.
- wygrane po t.863 zł, 6.829 r - .
('llV!fób.)
rego decni• c>dwołu111cl\ si• od •k11.
postawil WlllilUnek dostairczen1& jego
a 10 traf. - wygrane oo 1'111 zł.

Dbchodv

48 rocznicv smierci
J. Piłsudskiego

Reglamentowana
sprzedaż
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DZIENNIK ł.ÓDZKI nr N (9M5)

/

„Tam, gdzie wszyscy myślą tak samo, nie może być mowy o zgodzie poglądów
z tej prostej przyczyny, że nikt własnych poglądów nie ma, a każdy ma jednego
lub kilku urzędników, którzy za niego myślą".
(Jose Otega y Gasset)

.t.,_ -

początku

Warto ehyba na
tej rozmowy zastanowić się nad
znaczeniem I wpływem, jakie
uchwały
ostatnłeh plenów KC
PZPR mają na Q'tuację w
kraju, w partii, wreszcie w
kształtowaniu
osobistyeh prze- .
myśleń i postaw poszczególnyc h
członków
PZPR. Jest to tym
istotniejsze, te ciągle zmlenlająee się realia
stale, katdego
dnia weryfikują to, eo zostało
postanowione i zaproponowan e
w dokumentach.
·

- Ostaitn!e plenairne poo.iedzenlenia prz.ea: moje środowisko
jaik i mnie samego oceniane są
z jednej strony jako reakcja
na określoną rzeczywislAść, :z
drugiej zaś jako próba oddzlaływan.Ja
n.a bietącą sytuacj ę ,
Jedyn ie w niewielkim stopniu
podj ęły one kwestie drugofalowe, programowe, sbruktw-oalne.

wojewód2l'ldch, robić ~acri ••
Odozuw.a s:ię wręcz
pewne tendencje hamujące.
- ••• przecieł KC wielokrotnie wyrażał zgodę na przeprowadzenie wyborów, ehoóby w
uchwale VII Plenum czytamy:
„Komitet Centralny atol na
stanowisku, Ił wszędzie 1am,
gdzie domagaJ1t się tego ozłon
kowle podstawowych organizacji partyjnych lub gdzie uznaJa to sa niezbędne łeb egzekutywy. istancJe partyjne powln·
ny wyrażali zgodę na przeprowadzenie zebrań sprawozdawczo-wyborczyc h POP lub zebrania takie lnlcJowa6.

lwa. I

wyborczą.

~

jest to tylko

oa ton u, jest t.o

mów o których
.tale o potrzebie wy-...
pracowania.
nowej
fo.rmuły
sprawowaalia prrr.ea: pa.rtię pnewodn.lej roli. Mówią dalej o
rozliczanLu jest to &kurat
ten nurt, którego nie uważam
ły mówią

za. najwatn.Lejszy , &le doc.enia.m
jego niezwykłą wagfl
morail.ną i z.na.ozen.i• w procesie uzdrawiani.a parli!I,
Doły mówią o potrzebie 4emo~atyzacjt
wewnątrzpartyj-

niczym nieskrępowane prawo
decydowania o tym, kto Ją bę
dzie reprezentował
Wreszcie
przedstawiciel e dołów partyjnych domagają się jak najszybszego zwołania zjazdu, wi dząc
w tym 1zansę dla stabilizacji
partii.
A co na łQ góra? Góra na
ogół przytakuje, ale... zjazd nie
mote być „niedoooszony "
powiada. Albo też, jak t.o powiedział
na ostatnim plenum
Andrzej żabiński: „Nie wyobra-

partld oraz iwladomość,
cl przeciwnicy nie spadli
nam :z nieba. Trzeba pamiętać,
te potywką dla ich rozwoju są
nie<lootatkJ systemu, błędy w
ki&rowaniu, ułomności władzy
i struktur politycznych.

łam

GeneraJnde widać to było
zwłaszcza na VIJI Plenum doły . mając świadomość, ie nie

ma odnowy bez odnowv w partii, pragną szybkkh. radykalnych r.mian wewnątrzpartyj
nych. Towan:ysze z góry :r:aś
pokreślaja cały czas potrzebę
spokoju,
rozsądku,
unikania
przypadkowości.
Automatycznie więc góra traktowana jest
jako siła zachowawcza.
Kc>nsekwencje tego dla partii mogą bv~ daleko Idące.
W eałeJ pal'til dysku tu Je
się ostatnio bardzo szeroko SJ)rawe weryfikacji ezłonków. ·ao•
dzl się Jednak pytanie. Jak Jił
oczyścić? Kto kogo ma wery•
fik ować'
- Ano właśnie. Je5tern przeciwny jakimkolwiek akcjom generalnej weryfikacji. W praktyce wygląda
to najczęściej
tak, te góra ))Owiad3: „zr6hcle
tam. na dole czystkę". Jedynym
sposobem
weryfikacji
Jf!lt,
moim zdaniem. autentyczni!! demokratyczny system wvborczy
Stołki
sekreta.n y sfa,ną
cię
twa.rdsze. Z funkcji będa mu~eli odejM nie tylko złodzieje,
ale ł nieudolni.
Demokratycizn y system wybor<"zy jest najlepszym środki em

90bfe, łeby bliłeJ niedelegaci . dysku towdi

określeni
na bliżej

nieokreślonym

zj eź

dzie, bes ładnego progratnun.
Jest to &zczgólne pojmowanie
demokracji, powiedzi ałbym tak i• więcej biza.ntyjskie. Co to

- Jest chyba w tej chwili
informacji nieco więcej, tylko
że spraw ważnych jei;t dziesięć
razy więcej . W związku z tym
rozziew między
informacją a
potrzebami jest jeszrze więk
azy . Nożyce si11 rozwierają ...
- Mówiąe o informacji, my•
łllmy przeważnie o dwustron•
nym jej przypływie po ~inii
córa - dół: A Jest jeszeze sprawa wymiany poziomej."
- Brak tej odczuwamy na~
bardziej . To jut nie tylko to
że nie wiemy co •ię dzieje w
innych regionach kraju. ale nie
wiemy co 1!ę dzieje w organizacjach Innych środowisk Ło
dzi. Jest to kardynalny błąd.
Prowadzi do atomizacji partti.
Myślę, że jest to działanie świa
dome. Taką pa.rtią łatwiej manipulo,wać. Staje się ona partibi u.rokra tyczną. Partia przestaje być silną organizacjlł politycz ną, a staje się klubem popierania inicjatywy i błędów kierownictwa.
Przeciwstawia m lłę z.decydowanie twierdzeniu, że tworzenie struktur lub kontaktów poziomych jest działalnoś('ią frakcyjną . Jest to działalność, która służy umocnieniu partii Nie
leży to oczywiście w interesie
poszczególnyc h urzędników partyjnych różnego !IZC7.ebla. których rola wtedy malt'je.
!eby.

to zrozumieć,

myśleć Inaczej
nU w
„życzeniowego widzenia
ta.". Zeby odbudować

to

konieqiność

podporządkowa-

znaczy

delegaci".
Człowi e k wybrany w demokratycznych wyborach wolą współ
towarzyszy, automatycznie przestaje być nieokreślony . Inne
myślen i e jest po prostu cynizmem i pogardą dla mas człon
kowskich.

pozytyw~]

Mle'kcJ1. Wymiecie
wszystkich tych, którriy wstąpili
do partii dla kllJl"iery. Może to pogląd
nieco idealistycznv, naiwny. ale na pewno przynoszący
mniej błędów I 1tr"lywd, nit
jakikolwiek inny . Za 1emagoglczną

te to tylko przynieść wymierne efekty eko- ~
nomiczne i uzdrowić rzeczywistośc spnłecz- ~S:'-"
ną. Tworzenie
koncernów
spółdzielczych ~
obejmujących swym zasięgiem cały kraj nie
wyszło nam na zdrowie. Nh1 od rzeczy byłoby również wprowadzenie
prawodawstw a
antymonopolo wego lub doprowadzeni e po- ~
przez mechanizmy ekonomiczne do utwurze- ~
nia i działalności wielu podmiotów gospodarczych w danej dziedzlllie.
~
Do innego niż dotychczas uregulowania
kwalifikuje się również sprawa samorządno- 8;
ści 11p6ldzielni. Członkowie muszą mieć prawo tworzenia i rozwiązywania spółdL1elni , ~
a także podziału wypracowaneg o zysku oraz ~
- w przypadku likwidacji - nagromadzone go majątku. Zgromadzenie członków musi
mi eć pełne i nie kwestionow ane prawo rzą ~
dzenia Się własnymi pieniędzmi, rozliczania
powołanego przez siebie i podległego za- ~
rządu Nie neguję oczywiście opracowania ~~
ogólnych
zasad działania, p.:>średnio ober """
wiązujących co do reguł pod:itawowych nigdy co do szczegółów Państwo może kierować spółdzielniami tylko pośrednio,
za ~
pomocą narzędzi ekonomicznyc h oraz polity- ~
ki bankowej. Władze czuwać by
musiały ~
także nacl zgodnością działab:rości gospodar·
czej spółdzielczości z kierunkami akt ualnej
lJOlityki gospodarczej czy pl anem społeczno· ~
gospodarczy m. Raz na zawsze musimy zerwać ~e złą tradycją powielania w sek torze ~
spółdzielczym metod i narzędzi zarządzania
ze sfery gospodarki państwowej.
Nie wiemy na razie, jak będzie \vyglądała reforma gospodarcza l
jakie wariant y ~
rozwiązań zostaną przyjęte w poszczegól- ~
nych działach gospodarki. ·Wydaje się jednak,
że
wspomniane postulaty
muszą
być
uwzględnione. Wątpliwości i niepokój moi e ~
budzić _fakt, łże w projekc ~e ~e~ormy nie
wspommano 1 owem o moż 1wo„c1acb
00 - ~
miennych
rozwiązań w sp6łdzielozości. ~
Wszystko rzucono do jednego ogólnego wor- ~
ka gospodarki państwowej.
Spółdzielcy winni się doma,gać zagw~anto\vania samorządności CJI"!IJZ uwzględ ni eni a ~
specyfiki działań zarówno w dyskutowanym ~
obecnie projekcie, jak l w nowych lub ma- ~
jącycb szansę na nowelizację aktach praw- ~
nych o spółdzielniach . Reforma ma na. celu ~
!foprowadzenl e do maksymaln eg„ zbliżenia ~
naszego systemu gospodarczego do modelu ~
gospodarki rynkowej
przy n ie:za traeeniu ~
socjalistyczneg o
charakteru.
Powinniśmy
więc dążyć do rozwoju takich form gospo- ~
darczych oraz takich metod zarzadzanla produkcją, zaopatrzeniem , handlem, k tóre
z
istoty swej uwzględniają samod zi elność, samorządność i bezpośredni związek ekonomi- ~
cz:ny z rynkiem towarów - usług \ pr acy
Nie ulega wątpliwości, że -po uwzględnieniu ~
wspomnianych postulatów spółdzielczość jakQ

wręcz

tzeru. Najbudzl.•j
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całym ~ roŁnictwo

eoru 12lE!rzej korzysta • tech-
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rozwtn4ętym

agrolotntctw•m dysponuje
się tu trodk!
chemtcmi. na powlerzehnd IM mln ha. W łwla~wej czołowce POd tym względem znajdu1a llllt rownlet Stany Zjedn.oczone. W kirajach obozu 110cja1!.9tyczne1to dob~ r'WW1n1ęte agrolotllilctwo ma Bułga.rta., Niemiecka Repubblka Demokra·tyczn&, Kuba. I 11 n.aa sta~am)' 91t: eora2 bardziej ie:,_
rzysta~ w rol.a4,ctwto • teebnild Lotmeuj. Jednak - jak dotYchezae - Pol.!dla bard.zlej man. 1eft ia·k o produ<:ent „latajacycb rotnJlik6w". Naletymy bowUm do powatnych wytwórców samol.oito;w rolniczych (S 1")"twananych na świecie
35 tYPÓW) - I przypad.a na Pol.s1u1.
Nasz przemysł lotniczy zdobył 110ble dDbra markę, produ•
kując P~ wteLe lat u~any model wlelozad.a.nlowego S&molotu .,A.n-S".
Następcy popularnych „.Moltków" to maszyny nowoczesne. od.powiadając. najnowszym światowym nocmom. Jednym z n.lcb Je91: ,,M-11" - „Dromader" - uwata.n y za Jeden 1 n.ajlepszych w swojej kl.a.oto 11amolot6w rui świecie
Odzlnacza ~ duta ładownością, jest ekonomiczny w e-ksploatacJ! I łaitwy w pilot.tu. Mote byt utnvany do prac w
rolrn.ctwte, a ta.kte do lt&<S'Zeni.a PQt811'6w w lauch.
'&w1~
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Wywłat! ten 'Powstał na 'POeqtku marca br„ po vrn Plenum KC PZPR. z Pr:l!"V ('T.V R
nlezaleł:nych od redakcji
nie
mógł wtedy ukaza6 się drukiem.

nlkl lotn4czej. Samoloty ut;rwano lll do nawoienla, opylarua lt&n.1.1 lltp Za~rn tych prac 1yatematyC211l!e się roz-
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J'ot. A. Wach

,.nieokreśleni

S:
S:

Dził realizacja idei spółdzielCLOści
może
przynieść w naszych konkret nycn, nie ~aj

trzebtt
euforii

/.aufanle, trzeba najpierw skonstatować, te się je utraciło Trzeba mleć świadomość. że ni<' na
krf!dyt, że dziś nie starczy byś
my mocno walnęli ~lię w piersi,
A' S))Ołeczeńi;two powie o
nas:
„to swoje chłopy, :r.aufajmy im
jes:r.cze raz". To już tak nie
jest.
Rozmawiał: .TERZT 13ĄBOL

,.

neJ, a pr:zy tym o absolutnie
podstawow•j tego gwarancji,
o ordynacl! wyborczej.
Nie
można rozpatrywać centralizmu
demokratyczn ego w oderwaniu
od systemu wyborczego Jeżeli
centralizm demokratyczn v jest

rzeczywistość.

dohrowo!J'lość

Co \o maczy ,,n1eokreślooy
że teraz odchodzą z partii luzjazd bez programu"?
dzie przypadkowi. Nie Nie odJakieś
zręby pr ogramu nalety przygo- · chodzą ci najgorsi, ci żli. Odtować, ale sam zjazd powinien
chodzą, być może, nieco słabsi
być roboczy, dvskusyjnv, a nie
psychicznie, ale ci bardzo wratylko zwołany po to, by zażliwi, którzy nie mogąc zrozugłosować.
Kolejnym tematem
mieć, pojąć jak
doszło do taw wystąpieniach przedstawiciekich wypaczeń, czują się oszuli góry 14 siły antysocjalistyc zkani. Obawiam się, 7.e jesli dane. Doły o tym mówią mniej,
lej będzie hamowany
proces
ale widocznłe z góry lepiej widemokratyzac ji wewnątrz partii
dać.
Wydaje mi lię. ie we
te będą odchodzić i d najlepsi.
wszelkiej dyskusji na ten te- Jednym • elementów de•
mat powinny być spostrzegane
mokratyzacjl jest pełna lnfor·
dwie sprawy: reguła uczciwej,
macja wewnlłtrzpartyjua. Mó•
rz.etelnej polemiki .1 przeciwniwiono tet o tym wielokrotnie
w ostatntcb dokumentach par•
tyjnych.
Jak
to
wygląda
w praktyce?

BEDll TWARDSZE

ności.

oczywiście

wiię

m i eć

O partu rozmawiamy
z dr Markiem Belką
adiunktem wInstytucie
Ekąnomii Politycznej
Uniwersytetu tódzkiego
I sekretarzem POP
PZPR, przy Wydziale
Ekonomiczno-Socjologicznym Ut

Wybory władz spółdzielni stały się fikcją - prezes-6w przynoszono w tec7kach.
Odnosi się to praktycznie do wvszelkiego typu spółdzielni - od „Społen1" poprzez
spółd:tielnie mieszkaniow e, wie.iskie, na spółdzielniach pracy i ~aopa.trzenia rz~
miosła skończywszy. Oczywiście stopień Ingerencji władz był r6zny I zależał me
tyle od sfery gospodarc7.ej w iakłej dana spółdzielnia działała, lecz r6wnle7
od
zwartości i siły jej członków, stopnia ich zorganizowan ia i wreszcie, •prawa niebagatelna - układów prezesa, kim był, gdzie przynależał itp.
stać okrojone z ogromnej nadbudowy biuSukces spółdzielczości w latach dawnych,
bo międzywojennych, polegał na ścisłym porokratycznej, uproszczeniu uleg yby procesy
sprawozdawczości i obiegu dokumentów. Rowiązaniu z rynkiem, na szybkim reagowale związków ograniczyłyby !lifł dó funkcji
niu na wahnięcia wskazówki na barometrze
popytu i podaży . Spółdzielnie miały bronić
swoich członków przed spekulantlllń• przed
zwyżkami cen, działać stabilizująco na rynek. Miały jednak odpowiednie v1arunki do /
samostanowie nia. Ich los zależał od woli
l
operatywności członków Takie były wyniki, takie gospodarowan ie. jakie dec-yzja podejmowano. Z decyzji tych rozliczano
zarządy. Każdy sklep musiał być rentowny.
Służył jako źródło zaopatrzenia dla swoich
członków i okolicznych mieszkanców Robił
firmę nazwie „Społem" . Była to nazwa
i

byłaby

woli
musi

że

M

zr"eszania oraz mo:i:li wość gr!.loow~ri i~ się w
swiązk4 e charakter ze dotychczas nie zn an ym
llP. międzygałęziowe. Związki musiałyby zo-

mniejszości

kami

lmo oficjalnych zapewnie6 o r6wnorzędnoścl sp6łdzletczeJ formy własności
i jej pnydatnoścl w socjalizmie, obserwowaliśmy
w minionych latach
swoiste niekonsekwe ncje działań w tej dziedzinie. Nie zauwdano lub raczej nie chciano zauważyć t'óżnio mh:dzy przedsiębiorstwem państwowym a społ
dzielczym, między konferencją samorządu robotniczego
a walnym zgromadzenie m
członków. Stąd był Jui krok do r,ealizacjl idei sztucznej jedności zac1ęto stosować identyczne lub prawie takie same metody zarządza1,1ia l sterowania w sektorze
gospodarki państwowej I spółd7.ielczej. Etapami lecz systematyczn ie poznawiano
spółdzielczość atrybutów, naweł czysto formalnych. 1amorządnoścł I samodziel-

weselszych warunkach społeczno - ckonom1rz
nych tylko czyste korzyści - od finansowych, do poprawy zbiorowego samopoczucia
psychicznego. Nic bowiem tak nie poprawia
samopoczucia, jak pewność, że decyduje się
o sobie samym. Aby osiągnąć samor ządność,
spółdzielnie muszą mteć pełną nie kwestionowaną samod.zielność, możllwości podejmowania decyzji na własne ryzyko, zwłaszcza co
do kierunków inwestowania, rozwoju produkcji, wdrażania nowych
asortymentów ,
wyboru partnerów I kooperantów . Swzególnie ważne jest, aby spółdzielnie mogły 18•
me, bez żadnych nacisków administracyj nych, wybierać partnerów gospodarczvcb I
to zarówno ze sfery uspołecznionej jak i rzemlosła Potencjalna sfera, w której sp6łda: i ~l
ey mogliby sami ustalać co chcą robić jest
praktycznie nieograniczona .
W tak pomyślanym kontekście ))rzyszłych
za;m i er~ń muszą ulec ;mi11a1ie funkc je zwi ąz
ków spółdzielni. zarówno n.a ~zczeblacb wojewódzkich jak i centralnych. Zasa.„ą pod-

aię

kszości, ~ większość

STOI.Kl SEKRETARZY

- Jak zwykle, teoria daleka
od praktyki. Nie chodzi o to,
by prcZeprowadzać wybory tylko tam, gdzie pojedyńcze · Oll"ganizacjo ozują ta.ką ~rzebę.
Walec
wyborczy
powlruen
pr.zetoozyć się pr0e11 calą partię. To :r.na:komioi• ożyw1a partię. Cl n.a.jl!-psi 1 dotychO"Zasowyah władz zostaną na pewno
wybra.nl ponownie, wejd' n•tomLasit nowi ludzie. Ludzie,
którzy będą czuli, Ił zostali
wybrana w autentycznych wyborach, a nie preywiezlen·l w
teczkach. Z n.owym za,pałem, :r:
nowymi pomyS>łami, a przede
wszystkim z zobowis,zan.łami
wobec tych, którzy obdanyli
ich zaufam.i<em.

Pl!:·zyjl.'!Zyjmy im &!ę blitej. To
co w uchwale VIII Plenum
na.ji.stotndeji;ze I co n.Io budzi
zastrz.~ń. to zdecydowane opowiedzenie się za kontynuowaniem odnowy. Jest jednak wie10 1 rzeczy w uchwale mogących
budŁić oba·w y,
niepokoić. Chociażby frukt niezwykle lapidarnego 1 punktu, przyjmuj~cego
przez KC ocenę ostatn.iej sytuacji i klerunków dzialani.a
parlii zawa.rtych w małieria1e
przedstawiony m prze:z
Biuro
Polityczne. Prz~ież ocena Biu- Ze względów ezysto psyr.a Polityoznego była bardzo
ehologicżnych
dokonanie
non iejednolicie
przyjęta
przez . wyeh wyborów wpływa rówczłonków
pa.rtii.
Powied7l!Ily
niei bardzo aktywnie I na
sobie S'llCZeT>Ze
była
on•
wybierajlłcych."
mocno dyskutowUl&. A wię.e
.suche stwierdzenie o arkcepta- •..oczyw~. Stają alę ba['eji niie m<rile wygta.rczyć.
dziej aktywni pl"Zynajmniej a
dwóch powodów. Po pierws.ze
Idźmy
dalej. J<e9t .twierdzeczują się
bardziej wspóŁo:<lpo
nie, te członkom pa.rtii
wiedzialni i .ta.rają się tym
n.le
wolno uezestniczyć w strajkach
swoim nowym wład·zom poo charakterZe politycznym Jamóc. Po drultie zyskują
kiM to nieprecyzyjne ! Można
wiMę, te
wreszcie mo2le kh
udowodnić,
postulaity - poprzez tych nozaleinie od interpret~ji. że każdy strajk jest,
wych, których wybrali zolub też nie jest, strajkiem po1ista.ną przekazane w ja.kiś spotyo7lllym.
sób w górę. Przecieł najstrauniejsze, oo dziś w partii mamy,
to jest brak wiary członków
WN!Szcie sprawą najwamielpartii, te to, co sil!l mówi na
azą punkt 17 uchwały . módole, dochodzi gdziekolwiek w
w iący, iż „pozytywne
procesy
górę. Je6t to
kompletny brak
zachodzące w
partii w ostatzaufania. Jest to jakże uzasadnim okresie wyrażają się przeniona obawa o to, „ezy nas
~ wszystkim we wz;roścl~ saczasem gdzieA
na
kt6rymj
modzielności podstawowych orązczeblu
nie wykiwają".
gan iza.cji partyjnych oraz oży
wieniu d.ziałalności wybieralnych instancji i władz partyj- Wraea~ 4o rezmow,•
&1łatnlah plenach. pamiętajmy,
nych". Bardzo słusznie, ale kt6t:e to nie tylko dokumenty, ale
re to organizacje są a.ktywne,
przede wszystkim dyskusjaktóre się usamodzielniły? Otóż
te przede wszystkim, które poddały się wyborom. Jest to. nie- Niepokoi
111Jt1de ogromna
stety, nieliczna grupa I bynajróżnica w tym, co mówią podmni ej nie ma nacisku na t.o.
czas niej przedstawiciel e tizw.
aby nawet na szczeblach o<><l- dołów partyjnych, a ty m , co
stawowych. nie mów iąc już o mówdą ozłonkow i 0 kierown ic-

stawową

różnł
różnica proble&ię m6w1. Do-

Dla

Radtzdecld -

w elagu r<lku rozal.ewa

-I>romad-er" prodUJkowany Je91: przez nasz czołowy zakład
teJ branty - Wytwórni• Sprzętu Komuntkacyjn eg 0 w Mielcu. Dotycbc:zae .,Dromadery" sprzedajemy do kilku Iarajów
- m. fin. do JugoslawU 1 Kimsdy - llllka sztU'k pracuje
takte n.ad nuzymd poLami.
Zdjęc i• CAF -

An<Lrzej

f,okaj

S

kontrolnych I rewizyjnych oraz reprezentowania interes6w zrzeszonych
spółdziel.nL
Związki czuwałyby
również nad przestrzeganiem zgodności działalności gospodarczej
z planem społeczno-gospodarczym.
Krytycznie należy oceni~ aytua<;ję dotychczasową, w której
niektóre zwi ązki 1p6ł
dzielni posiadają monopol czy to produkcyj-

ny, zaopatrzeniow y czy handlowy. Efekty
negatywnych pocz:vnań w sferze na przykład budownictwa mieszk aniowego czy handlu odczuwamy wsl:ysc:y na co d.i:ień Zbier&my żniwo administracyj nego
narzucania
czym powinna się spółdzielczość zajmować.
Konieczna jest konkurencja - wszystko jedno czy ze strony przedsiębiorstw państwo
wych, Innych spółdzielni czy rzemiosła. Mo-

S
S:
S

S:
S:
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całość mogł!!iby być tą org a.nizacją gogpodar czą, której udałob1 się tego dokonać.
~

Z. CHABOWSK I

~
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WYL\CZONY OKRES
M. G. - W ro.ku ubieA'łYm kilkakrotnie byłam na :zwolnle·
niu .leitank.im. Dwa razy 11 racji własnej ehorob-y, \ a eztero·
krotnie niiał:nn nvolnłen!a na opiekę nad chorym d;ieckicm.
>W slimie byłam nieobecna w pracy przez dwa miesiące. Czy
słusznie ule uwzgll;dniono- (.ego Gkresu przy ustalaniu wy'mia·
ru ;,trzynastki"?
RED. - Okresu pobytu na :llWolnieniu lekarskim J. tytułu
sprawow.anla opieki nad chorym dziecl!liem, jak i własnej cho' roby, w c:z:asie której pracownik nie przebywał w _iamkinię
tym zai..lcłoozie l.eo;:.m.iczyrn, mp. s;Zipitału, n.ie w.Ucz.a się <io
1icmy przeprawwa.nych miegięcy, od kltbry-oh zal<ei:!:y wysokość
n.ag,r ody z fundUMltl zakładowego. Toteż zakład postąpił zgod:hil!!
z pr:z:epillam.i (rozpo.r:ząd-i:en•le Rady Mind.strów J. 15 Wlt'ześrllia
1978 ~.).

TRZEBA :WIEDZIEC
UBEZPIECZENIACH

OBO~ZEK A}<IM"ENTACYł1'-Y

Syn powluien vv hr: ~kończyć studia..· N$ przeszkoK. O.
dzie temu !i~ll-l/~la jednak poważna. ch1>r•Jba. Uzyska.nie dyplomu l 11od.kcie p1·acy rustąpl wi.i)e " rok później niż plano•
waliśmy. Tymczasem syn ma z:i.sii:dzone alimenty od ojc«,
a ten tw'ierdzi, 'ie od Wl'Zcśnh prxestanle płacić na utrzyma(
nie syna, bo ukończy oo wtedy 24 lata.

RED. - KodekJS , t'Odzim1y i opieku~e.z:r nie ustanawi~ granicy wieku, której 'przekroczenie pówodu~e aut1>~aty~1e u~ta
aie ol>Owiąek.u ali.'Ulmtacyi:o.ego. Stanowi natom1as~~z~ ~w1ad
ll~?nyc~
~zenia alimentacyjne są 11-zaletni~ne od u.spraw
potrze!;> uprawnie>nego do nich, a 1ct?- wys<>kosć • mozll:-"'ośc1
z:arobkowyob i . majątkowych zobowiązanego. I J cize J~a
uwaga: o ustąndu obo~·~.u alimentacytnego 01.·~eka s11d, a nie
(h)
sa·m zalnterewwany.

~

.

~ D.1 - Ma.m -d~iałke pl'ly tal. Jłiteftłwskłe). Jei!ltem t.ilnłe•
swojej posesji. gdyi
resowarty w doprowadzeniu wody do
płytka studnia jut nie zda.je egamlnu. Tncv fata temu przeciągnięto na tej 11llcv wodoet:;g. Wybudowano studzienki, leez
bez wotly. \ Dlaczego okolianJ mieszkańey nie mon z dobroChciałbym za.pytać, czy jako
d·Łieihw wodociqgu łl:onystać1
właściciel prywat.nej jłollesjł, móałbym )>rzyłą.myć •ie do miejskiego wodocią.gu ulioznea-oT

1

RED.: - Urząd Dziel.n!oowy Łódź-Gór;na wyjaśnia. ze wybu:
dowa1J1a na ud. Józet'owSkłej w 1977 · r. sieć wodoeiągo-wa iest
w pełnii siµra:W\Ila. Dtiekd llli·ei r.aoi=falowano hvdrainty przec,iw-

~

oożarowe OII'lllt studzienkę pr-z;y pooes.U 1ll!' 7. Mieszkańcy tei
ulicy mogą. ale ty1iko i;ndyw.idualln!ie, oo~ro•wadzać wod_ę z sieci woclocdą,goiwej do swoich po.Sesja t działek . Równnez I Pi:-111

s!eci·

W tyu:n ~e1u .. nalezY'
może pra.ylłącdę sw?ia dl.iął'ke do
sie do Pti:zedsięb.1<t.r&tiw11. Woooc~ą,gów i Kamal1;zacn Oka·e(g)
gu t.ód!llkfogo, u). WJett.1\>Qwa !12.
z.gtosiić

DODATEK Z TYTUŁU UTRA'rY WZROKU
M~m SO lai, Dwukrotnie przeszłam operację oMu,
gdyi cierpię na kaia.raktę, lecz efekty loozenia., ze względu 1131

G. A.1

poważne 11miany mfo.żdi:yc;owe, są, znikome. Czy mogę star~e
sicr "z tego łyt.ułu o liol}ałek. dla niewidomyc!t?uJest..·on o 300 zł

( wyts:ty nłź len, ja.ki· f1tHymuię--s-ptmreda- cła.ro§cł.

POOiada u.bezpieezenie od odwwi~
&i:ia1nreed CYWilneii. Wi.ęc, jak: tylko
będizie Parnd mogŁa chod.~1c. trze-ba
z
zgłosić się do le1 dyir"l'k.di J.uł
Wysokon.kre4.!nym rOGzc.zeń.i~m.
kość świad-czen zaleieć ted2'ie od
skutków te,go wyrpadku.
- <hy to maozy, ·ie będę wzywana do wa.is na ko·misję lekarską?
- Tak, nasi lekarze mu~zą Pa.nią
zbadać i orzec iaki orocc-nt :i:d>rowia utraciła Pa:ni na Skutek wynad.ku. Gdyby okazało się, źe ta
placówka nie 7AWa.rła w PZU ube.z-

11;
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I TAK ZESZŁY NA NICZYM DWA LATA
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odpowied'lliaJinośei

pii..eczeinia od
to i w
IWliLnej,
od niej

,

Ź!na
SW2:eń.

tym Wl'Pad>ku

oo blrun...ltiet. Ale wypelmi go Pan

dopifil'Ó po od-ebra.nJ,u .v<.n.u. N.ależy bowiem WJ>isać numer siln1:i:a.
podwo!iiia i m.a,1-.ki: SlllmoahOO.u. Nu-

meru rejesttacyj1ru)go oczywiście i:.ie
bo go Pa:n ie.'lzcze nie ma.
- Spra.wa tt tyle się k"mplikuJe.
ze ten samochód prowa.diić b~1zie
.
\
kolega..
- To jest Palla samochófi. kolega nie musi więc ooo.'.adać uheiZ•
Pi~zen.ia oosiiadaaza z.aleii:iego. On
t:vłko WY'kO!llluie jaroe w Pa.na i'llteresi.e. nie iest wobec tego pocY- sfadaozem zalefulym.
Przed miesiącem był • mnh,

mo-1 -

d!Ochodzić swoich ro- po.średnik. który oferował mi 11bM.•
Wówczas za.płaci on.a &&'Il•a. .pieczenie mieszka.nili.. Wó"lll•czas nie

Kodeks procy no \ co

do tl!go jesz~e umaez dyrekcją. Nic zatem
ta już wk.rótce z njedoświadczonej referentki, awansowała na kierowniczkę działu ad..ministra<'yjnego. Ale zaledwie trzy
lata trwała kariera w ty>mże za.kładzie. Jesienią
Dyrekcja
11b1 r·oku „podziękowano" jej za pracę.
chętinie by ją zatrzymała, a.Je załoga pl'zedstaw:iła
szereg ist-O!tnych za~tó-w. Pracownica przyjęła to
łwłypo~iect_::;ntde jak?; nje ZJ>łuwną knywdtę. ~dwoecyzJi do organ w, rozpa ruJącycb
a a s1ę ......,
pracownicze sprawy. Najpierw odbyła się roz.p.rawa w komisji odwoławcre), .a potem w łódzkim
Sądzie Pracy. Wynik sprawy nie był dla niej pomyślny. Zbada!llo okoliez:ności i ustalono, te pretensje, jakie załoga do niej tywiła, były w peł·ni
uzasadnione. Niewłaściwie odnoś.iła się do pracowników, nierzetelnie o:ajmqwała się ic}l życiowymi
sprawa;ni. A :ke była ba~ blli~ko z d~rekcJą,
korz~·stab. iedy ty1ko chciała z samochod·u ;;Już_ ~
bowegą W ee1;ieJ1 prywatnych, .
Dtu 'zje{lrlóczen'ia nie były !Io przekonywające
zarzuty. PrzeprowadzO!llo kontrolę jej dziafalno:;ci,
gdyż chciano udowodl!lić, jaka to z niej św' 0 +··'\
siła fachowa. Niestety, ustalenie>., zawarte w protokole pokOillhrolnym "I diel<raźnej rew,i.zji gospoda~-

6

1

przeczą tej
prawidłowości.

czej

opinii.

dzień

Wymło

na jaw wiele f!ie-

W pfsm:e, które dyrekcja przekazała rad:r.ie :iao zamiarze wypowiedzenia p.racownicy umowy o pr!U)ę, po.daJ!lo, i:i wykorzystywała zakładowy transport do celów prywatnych, naruszała dyscyplinę pracy, gdyż w godzinach pracy zajmowała się swoi.mi prywatnymi
sprawami, nierzetelnie i niesumierlnie iałatwfa:ła
sprawy s-~jalne pracowników, przez co straciła
ich zaufainił'. Nieform.a.lnde i si;>rz@Cznie z obi~k-m
dokumentacji załatwiała szereg spraw zaopatrzea·io.wych Organa odwołujące, por6wna1y zarzuty
załogi z wynikami r!!Wizji doraźnej i stWierdziły,
że są one ze sobą zbiei.ne. I na tvle poważne, ;i;P
w pełn·i uzasadniały decyzję o wypowiedzeniu.
To prawda, że jeszcze do niedawna jej praea
byłą. oceniana pozytywnie, a nawet częs.to oa.gra!lżapa, Ale ·p.t~cz:itirn· takiego stanu rzeczy .b;'l·ła
nieobieldy.wna ocena z'e strQny dyreitc-ji. W świetle
zebranych dowodów, nie ulega wątpliwości, że nie
kładowej, zawiadamiając

wykonywała

nalcivcie

;w~rrh

obowiązków

gdyż

albo je zaniedbywała, albo pr1.ekraczała sWQ-.~
której
uprawnienia, co jest sprzeczne :r; zai;adą,
wymagają od pr~nika przepisy kodeksu pracy.
Giz.

~~

>~

<:

LADEM
s'
I~
~

R~um!mny

-

P:wa.

Pn:ecil!li

mles-z.krun!~ to bard~.<> waż.'1<! miejsce dla każdego, w:ęc na:1>n•wd11

.

t.adl}a, młoda, zctrowa,
jąca ułożyc sobie stosunki
d'Ziwnego, że pracownica

·~~

l~

RED,: O tald dodatek:·.U.bieg3ć.,4'lą ~ą ~bj", ,zalkz001.11 do
pierwszej grupy inwalidiikiej, u k:.tórych stwierdz·ooo. cał.kowitą
śl.epotę lub prakty,cz.ną ślepotę !>buoczi!ą• gdy ostrosć ~·zroku
po k~rekcj! szkłami w oku lepszym. nie przekracza 0,0~, albo
bardzo znaczne zwężenie ~la widzenia do ok-ał.0 20 st. Kry~
teria te odnoszą się do oSób, które ~uż zo/tały zali.c_wne ~o
pierwszej grupy z ·innych p:rzyozY'J:l 1 pobierają św1adczema,
a także tych o$6b, które ulrończyły 80 rok żyda I o~rz:i:mują
już 500-zło!x)wy dodatek, a chcą wy&tąp!ć o ustalenda inwalidztwa pierwszej &•rllPY 1 tytułiU ubraty _wzroku,

t•

dyrekto!'a. Odtłźlału Wojewódzkiego PZU - A. WI,OD/\RSKJ
ona naozein!k \\'~'działu Ubezpieczeń · Wyp:tdkowych i Z;'ciowych - LOCJA.N wo.IDA.N.

POlllisę.

MOtNA. ALE INDYWIDUALN111

•ka·

To &k11ral dobr.

KWllłlcleń J,esł młeslą.cem ubezpieeuft.

w.nu ka. l~z nie l)Ó?;nJej r.iż do .lO
Dla wszystkicl1 no,voma1a br.
J1t~1'0 odbierun w Sk!ernie·
t:.e
- Spadłam w „Magdzie"
u•odzony'Cb w kwiet.n~u
rodków
ścięg;na, wieach samuchód. J::..ki~ warunld
J981 r. PZU u.!'.llllt<lował Qremiowe schodów. Afaru zerwane
Do och.tony ubei.pioozeniowcj -o~winie•
polisy posagowe ze ~kł.ct\.\;:ą opla- Noga od miesią-0a w i:it>sie.
mi~ią::e kogo mam Ilię awróeić o odsgkodo- nem spełnić?
coną za pierwme tiriy
- 'l111zeba pota.tygow;i,ć się do naokresu ubezi;EiECZenia. Wviosowa.na wa.nie?
- By6 m&e Jll,ac6wka hl>.ndlowa sz.ego gmach~ (a..l. K~i~ 57}
w.11tanie taikże w n.llb"'ZY'lll woj~ó-

dztwie ledina be<llpłatn.a oolil!a na
kwQfte 8ll 'ty,s, zł. W t~ celu zgłalub
szaJący 111ię d<> PZU rod:z.ke
ln.n'i · clltłonJrowi.a rodzimy r,.qw,iooi
lWdal: im.ie i no&zwiSiko d.zieoka., dolą..:'l\ail\C Skrócoo:v w:veia.g akt'll u1·0dzen.ia. także i.imiona I -daty u~<>dz.i1n mamki ! ojca. Posaguwa fo::m.a
ube,z,pieCtZ:enia jest a.trakr.yj.na. Poz\vał.a dz.ieck(l1. oo do.i!"!C'iu do uełstunoletności, bądź w Oiic·res.ie
diiów, czy w momencie zał<Xieinia
J)OIWaznymi
rodziny, dY5'J)Ollować
środkam.i ma.teriailmymł. 'l'rzeb.a jectnak pamiętać o syst:anutyCZinvm
111by
opła.1c'al!lliu dalszych .składek,
utr~ymać W mocy ~ premiowa

„

- - - - - " " ' lilon,...ł- • N• ef*ły, s4yl
alaclka w-yeawa.ła Uli •łę za wyw
t.,.
110k&, Przemyila.ł•m Jednak i
da de pot":Ozmawlwnia 111 Cz1telnl.kaml na ten tema.t. Tym barsprawił nlnter:r1.11 Jesttm·
'd'lllai łe pnetJ!Ornośct i nec>;owej informae.fi o rótł!lyoh formach
wa.ay. ChoiaJbym, ja~ najs'Aybcieł.
ocluony nbei.plec~enfowej nigdy za wiele, Od1>owledzi na Uc-i:•
ne pyta.11ia Oz~'telników utb;ieła.li pn:y NTU 303-M ,.,a.~tępt:a ~ mfenkanle ub~ll"iflOl!Ył.

- Widnie w kwietniu zostałem
do
dzla.dkiem. Ozy m.ogo sirłosiii
PZU urodzenie ''"nuka, ll2Y musi
to :i:robiti konleoznie •a.m ojoi~c'l
- K.ażdy z c:t.ł-0\llikÓw rodz,;.ny moz
ra~oouy fak.t.
ze . '!.1,łosic ten
tY m. ze pótisa wy-stawif.ma 4<>s1an!e .ie<ln.ak D(; na,zw1L;ko rodulkow.
Może więc i Pillll z,głooić swojego

(b.)

/

ubezp!=vć t>l'.'ted różny
niei:>r·ze<w~dzianvnri prz,~ad!ka

wawto ie
mi

m.. takimi: iak

pażar. kradziei, za.- ,
wybuch. M<>żemy , z.aaferowari.an.ty u.bez.i>iec-zen!a
wać dwa
miestka.nia o z;ró1Jn:io0\Va.n:vzn uk.resie oohrony I 111kła.dek ocaY'Wio
pedllta.W'<>WY,
ścle. Piel"WAY,
li!kładce W)'1nC>m4,cej 2,5 1.ł rOClll'lł4t
od ktildego i:rsll~ca •UM.:7 t1bet:rpi._
cien4a. a d-r-11.łli o skłali~ 1- lub
a nawet $,5 1lł. Jłl'ZY k.tórY'M ,..
r,8a.:ie ·aal3.nia wyphtca sill OOM!kodowa.nie o 2!1. 7!1. a naw~ o 200
proc. wiekm:e. '
Może się Pam do na.s. f.czin.. do
PZU z.gło&ić osobiście, lub umó'me
na
te·lefo!llic!nnit! z pooredn'L"-iem
ko.nokretny dlZień i god,z1nę \I siepo..
bie w domu. Usługi nasz:;-ch
śred!niltów S4 bei:pła,t<n.e. Klient zad!nych kosztów nie oonosi.
- .Jut 94 kilka lat mam •bespieozone mieakame. .Test "' nim
gnyb. Czy 11 teao trtulu PZU mote wY})łaoló ml jaklM odszkodowa~

fanie.

I'·

Di~?

- Mi~ll!La ~ u•bNi)ieCZClll'..e na
o.l!!ólnych wairumk;aeh, które pueW!idiują <>ds'Lkodowam.La w wypadku.
t>OO:aru. kradzie-ży, zala,nla,, w:,.,buc-hu. lecz tnYb !la tej liście r.Ji1t
figuruje.
który
kierowcy,
- Wie~ i11
Sl)GWo>do~ł 110 pija11emu wypad&k.
PZU odszkodGWa.nia nie wypłaca~
Ale Jeśli uS'l!kodził on inny Pojazd,
albo potrącił ozlp.wiek.a? Kto wtedy płaej za te szkody?
p05zkodowauiym
- Swi,a,dczenJa
płaCi oczywiśoie PZU. lecz w stoWlll:lm d'I) nietrzeźwych kierowc6w
ża<lnęj

odJJ)OIWieó_.lJialno&ci n.ie oono-

mm_v. M:v. tylko płacimy -za niego
te roikody. oo czym w~s.tElJ>uiemy

do nJego o zwrot
srzlrodowani!l.

za,płaoouei(o

od-

-.l•
- Sprzedałam "" styc1mlu
ml)chód. Czy musiala.m kooiecimie
zapłacić pierwsz~ rate uJ:iezpiecze•

.niqr,

obowiązkoweKo?

Jeśli !IO Pand nie wyrejestrotę
wała. to trzeba było zapłacić
-ph;-rws2ą ratę. ale drugiej ule. no
Jeśli samochodu Pao.1 ;iie posiada,. to vnączv. te chyba go Pa.ni
.iuż wneiesfu:owała.

-

oo

- Spalilo llle ca.le moje gospodarstwo, wra.z z ciągnikiem rc.lnłczym, Z ja.kiego tytuln otrzymam
odszkodowanie za ciągnik?

INTERWENCJI ~tlt~o;.,~~r~~ł~~~ą:!~

i
wego ubezpiecz~ia budv·:ikó.w
mieniia gos.oodarstwa roinego. Na-

tomiast za ciągnik. pod1eizaiącv r~- •
iestracii wedłul! przepisów kodeikkonsk:wencjami organiizacyjnymi, r;a co mies.zkań- S'U drogowei(o. otrz~-ma Pan odz obowiązkowego ut>ez
sl')]c.odowaime
·
przeprasza.
242
bl<llku
ców
Na początku ma.rea, w bloku, przy ul. TraktoP.iec·zenia komun1ikal'vinee:o.
; ,,Lokator",
roweJ· '76, nale.i:<>c"""'
A, czy nie mo\tna byk>, bak zW)'ezajnie i tto
•
.-„ J · - do snńłdz.ieln'
~
- Niedawno „kradziłłne mi „Sypro.stu, n,ajpierw :i:ająć się jednym konkretnym
~. przystąpiooo do wyml.aRy rur z clepłą wodą. Wy1
11
budynk·iem? To ma(fZy zakończyć tam robotę rene 105". Odna.lea;iG11~ ją, ale
~ kuto wiflC w mie:szltaniach dziury w suftitach
RED.: .....J O to zaµytdiśmv goopodacrtzv Bałuit, lcctórzy ooilllforzde/za.k;m1i. błotni~
uszkGdżu.nYlńi
i dopiero wziąć się za dalsze'? Wtedy nie trzeba
i podłogach. Ale przede wiszystklm zaluk'llięto domow~li nas. ze fakivczmie. be<lmie w tym budv11k11 przed~i;.ko
w
Ekspert
bieii:ów.
skrzynill
i
kami
liczby
byłoby się tłumaczyć „b.rakiem większej
. pływ cieplej wody.
le. Wvmal!:a oo iednak kapitalnego r~moo:tru: częściowej wymufol"zy". Ale jeśli się trzyma za ogQill tyle srok PZU Powied'lliał. ~e masze poddać!
LokaOOrZ;J' 1ądziili, ie ta uc!ą:hliw·ośł! po ~
mta;ny st.roo6w oraz ore:vłąca:enia. · en~t·~etvic:zinP."i!<>. certłt'ałnego
samGchód Sfleeja..lnym o~ed'2li.nom.
naraz, to skutki są wtdnie twkie.
midniu
!>O
dzień
Tymczasem
się.
dniach skończy
oe:rze;wallliia. c.ie:ołei wodv. gaim.i. <lobudowv ~.!Th!ta..'"iailó-w.
I dopiero na JJGdstawie prot.okołu.
(r)
jał, a tu ani 1ię umyć, a'lli wykąpać. I jeszcze
który okre.śli wysokość ltos!tów teJ
dziwry i pod nQgami i nad głowami. Nic dziwneKompletną dokumentację WYt-..onało w maj<U ubi~ł.ego roiku
'ggl0$ić rona.pnwy. bedii mógł
BEZ WPŁYWU NA SKUTECZNOSC
go, te ta.kile ,;tempo: robót na·jderpliwsiego moPraice bu>dowlme. wa.T•UID•kują.ce
Miejskie Biuro ProjektGw
szczenia do PZU.
globy zdenerwować. Napisali wi~ do redakcji.
przys.tą'Pie.nie do remontl,l ri'h.n.Yl'h podwyikonarwców, z;I~no Za- JedJnak w wY'l)adku „SYł'anv"
Nie tak dawno opublikowaliśmy list !aniepoko' Po tt>zech tygodniach - tak wynika z odpowiePNY Et.ura;to;ń'llm Ośw'.iaty
kładowi Rt>-mointowo-Budowla;nemiu
}onej pa.cjentki, która w wolne soboty nie może ud?<i.ał własny iei oosiada.:!Źa
wreszcie zakońcrono
dzi dy.r ekcji „Lokator.a" i Wve·howainia. 1'vmczasem w 1i'PC1l ubiegłego rokll zakŁad te-n
k<Jrzystać z diatermii i obawia się, że dwudniowa n0&i 3 tys. zi. Jeśli więc napraw&
demontowainie starej instalacj.i I przeł,łczenie ua:-ząodm6wił zlecenńa 1 braku materiałów. Doi>itt'o w oaźdz.iernii>Zikód mieścić sie będz.ie ,v "ranipr:r.erwa, mote zakłócJć tok leczenia.
)
dzeń do nowej.
k'u udało sie maleźć now~o wVllron·a!wce, Jest n~m Kombiinat
Zastępca dyrek~ra ś~ó~n;iiejsJ?.ego ZOZ - le-k. --each 3 tys. zł. to odstltoo~a~ie
Czy robót tych nie m<>ima było szybeieJ :takońBudoWTuict.wa Komunalne.go. któtv w tvm rok.1i iuż rorlJ()Czął
nle będzie wvola.cooone.
przerwa
taka
1z
wy~asnia,
J:Wgowsk1,
T.
med.
pre-.
potrafią
nie
czyć? Oka~uie się, ie fach<lwcy
prace w tvm bu<l:vnkru. Na ten t•olk za;pl.ainowa.no roootY na
•
w zabiegach terapeutycznych, nie ma żadneg.o
cyzyjn:ie przy.gotować się do tego typll 'prac, mi·
l SOO t
1
- PBS1ada.m „maJ11cha„ którei;~
wpływu na skutecznośc diate;-m1i.
mo że wią,żą się on~ z ogromną uciąZli•wo&;;ią
vs. 'I! •
·~ ·
Zakład Fizykoterapii pny ul. Kilinskiego 94, w~rót<l!! s-przedam. t:'owegq na.będla luq~i tam mie~kiająć~h. Owszi\m, d7;ury wyA więc nile tak pr~:kq oko1icznii l'llliei;,zka.ńey beda mogL! P<>.~
nle będzie udz\elil.ł świadczeń medy.cznych 'i!\ do- d~Je ty~ razem mo1a zona. Czy
kuto. I na paręnaście dni pi>zootawiono ludziom
słae dtiieci do prz.e.ct&zkola pr,zy ul. Sęd;!'iow<1kiei. A szkoda, bo
dni wolne od pracy. Tak bowie'ql ~ta- będę mogł ~o również J)rowadzić?
datkowe
Dlaczego? Dyrektor Zakładu
cały ten bałagan.
< tak,a plaro-.>1•ka je!lt ba,rQ'Z.O w tym r-e-jonoie p&trizehn.a.
wspÓl_ Oczvwiścii;l. bo oboje
ło ust~lolle przez. Wyd?Jiał .Zdrowia i Opieki Spoaudowlano-Remontiowego „Lokałioira" tlumai;zy · te .
(g)
·~
· .__ 1· •
,_. .
mam k . ,
~c.ine;J U!'Zędu Miasta Łodzi.
opófinie-nia wykonyw.aniem szeregu innych tego
<
1
n ow,!3 ou17c sa o""''Y a2'zto'•)
~~~~ tvnu prac na tęren.ie cał""O miasta. Dlatea-o l·~go
wvm ube~PleC2e111em !l:omunaik'.lcyj.,.
/
"'
~„
~--nie !'1ou~i ..mieć Pan
dnY'~.._._Dia.tego
HHH/~/D'"A7fi7'./.U./Uh?"h9~A
m'/U/UU///.UH.//H/D7H.HH'.Ub7b7H/U707.hą/.Qfi'"h09"~H~~/~',"«"'"'7/UH...0"7Z9"
oaa=owe~o ubezmę"-..Zem:a.
~
.
~
d b
A
d:1e miejskie i central·ne mogą PoZOSta- ~
łMl (brak lklepów, czy stoisk z odż'ywA
:.l ·pQDf1Q\1!JE~; J) ~"\
1-'1
prowadzi6
I:' Y Y~ cbclal
'Wiak te głosy bez oo7le'WU?
hm! I aso:-tymentem towarów m!~ny<!h,
n. .
~
zarcJestrowany na mat•
~~i;ochod
chorych,
i
dzieci
dla
zarezerwowanych
, _.
·- .
§.
Aw!zo, któr.e n• początku maja br. na- Sl
np. na cukrzyc4 , na nledmnogi gastrycz~
W tei s:vtu.:reid doda!Jkowe u'::>.ex
Międzyn.arodowego
z
de!>idO do PCI\:
ne, oftad.mk2!ne, na dolęgliwości U;kłarlu
~. ?flęc l!lleko. pełnotłuste t.ylk„ ~a
Naszym dzieciom mniej _dziś, potr.zeb11
~
Czerwon~go Krzyża w Genewie 0 sk~e- ~ oicc.'Ze.nie- fest Jroniec?Jne.
krążenia). Stą<I kolejkowe w<iśnie I nie~ sloganowych czułoś.;:1, a bardziej mleka dz.iec1: Ta.kze naJlepsz~ g.atunk;i Wi>ło~1rowaniu do Pe>lsk:i bezpłatni.e odżywek 'l.'I
życzHwość . .Matki z nłemowlętami na ręn!, 01elęcin;r, wątrol:>k1 ~1elęceJ na ctzie~ (pełno.tłustego \ 1111 r:>roszku), witam·i n p(Jd
- Co mie&ią,o pl;i,c~ '"' zakłaih:le
witaminowych ' wysoltojakościowy:ch pa- ~
kiach, kobiety ciężarne, inwalidzi, pudxą
c1ęce. kartltj zai>patr-zeniowe, ~a za?patóllną pbstacią (warzyw i owoców Draz
składkę fłO d. W razi• mo3ej ślnierżywn<>ści.owych, równl.eż sygnalizuje
czek
w ki>lejce ~p1-.teoiw z powodu przydullrzeniowe talooy ~rowotńe (kt(>re ~mn:;:
~ odzywek witemiifowych). · mięsa (ciel~clmagazynowej ~ c! ro\lzh1a otrr.yhia 30 tvs. zJ. "'~prizygotowani!I
potrzebę
gującego \ąi. pierwszeń&twa obsługd. Czy
być_ wydawane przez lekarsk-!7 ośrod•k1
"-"' ·na, C'!auda wotowi'Illl), masła, grysiku
suid.ka płaci tylko 611 .d I iej rDl ekJepowej. baa:y l()kalowej, wydzielcmej
wydill!elenae poolttów 11przedaży z za.rel?ed1~trycznti) - do specjalnych'. skleipów
, ~ i Innych artykułów przetwórstwa 11poMmSZKA:RCY UL. ZGmRSKIEJ': - Przy 111. Sędziowskiej
3/10 była niegdyś szkoła specjalna. Dwa lata temu przeniesiono
i!l do innych pGmil'S'ZC'ltń. 011u.zcrony bttdyn~k miał byli wyrem&ntowanv i )JrzeznaezGny na pnedsd:ole. D" tej poey '"t11l
·
11ustv i o•n:ei niltG11;0 nle WYk„rzystany, t>tame1tD"l
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zakład nie był w sta,nie ustrzec się przed
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~ dorosłych. Więcej . wartościowych
~ giczni" a!'łvirnłów odżvwczvch dla dz,1eai,

I

~ to jednak . nie tylko uszcruplenie ŻY'!...,, nośeiowycb zasob6w dorO!llych. To takze
~ obowiązek doskonalenia reglamentacyj'l}i nej sieci rynku i całego ka.r tkowego :u.•
~ i>patrzenia.
~ • _ Gorąco popie.ram wyd~e-lenle 111pe~ cjalnych skle-p6w lub e!io6by tylko ttoisk
~ sklepowych z artykułami iywnościov,ry~ mi dla najmł~szych k-onsumentów _
dla tych, których nazywamy ~reynłoś~
~ cią narodu _ pisz,:! pani Stanisława 1
tS Ozorkowa.
Jl\ka będ2lie ta przvszłiość narodu,
jec.'li nie zapewnl"lly dmecio.m od))OWlied~ n.iel{o odżywianfa'l - llliet>Okoia de nasi
'
~ redakeyjni rozmówcy.

Sl

lpst;QiskA.

MIETAJMY

Prze'& aały tyd:r;ien 1sulkałam eiel~
trlny dla swego rooznego 1ynka. W ikJ.e~
'?ach z wysokich 1atunków był .seha.b.
A t:rznczasem 1~adka, 'które chętnde by
kupna wieprzowinę dla swy.ch dorosłych
dornowni.k(J.w, w.id'T.iała cielęcinę w jednym ze sklepów przy ul. Piotrkowsl~iej
~ d.zwon·i matkla, umęcZ!Ol!l.a oblega'll.lem
kole-jek z d.z.ieokiiem na ręku.

o oz·

•

11ervrowm:Ym! a~ułam4 l)"W!!l~owymł

nie liDlnłejs:r;yłoby ty~h ujemnych s-połecanie ziawisk? C:zv zamiast kartek asort:vm-ein:tiowycll nie n~żałoby wprow:adz.i~
kartek wa:rtościow:veb.. um()żliwi1jącyeh
zaku„ wedłue zdrowotnvcb Detn:eb do-

S
S

oAIJiekę .
trosckliwlą
·

ilpoEd

corganHiza.cji 'PCK
•

od:daal>ej. ma Kpitial! i· 9łluiby pOOii.ai~ryczrtoj. Najmłodsi i najdab:si z nas potrzebują tej Pomocy najbardme•J, I im się
•
o-na przede Wi$ZYStkim należ;v.

IUU'STYNA WYRZYKOWSI{.A

~ :~:~i~:;y::~:: ;:~ ::~

§ ci.a:nt ubezpieczenilowy. Je;,-t to tn>
według s:v·mb01u
~ ubel!loienen.ia
S O-III lub O-IV. kitóre orzew:iduie
S wvżme świadczen.ia n~e tvlko ~.s.
S głównego ubez„iec:ronego, ale rów~ n!ei za wsl)Ółm~n!ta ·dzieci. PoS n~d~ te t:nv u~pie-.:ze.nia orze~ Wi<iu.'a śtlrtadcze<nLa z t;vtułu uroS dtenaa dz!e~ka wysoko.mi 10. woc.
S . 1mn'!v ubei.p1e,:~enfa. .A. taikze w
8 tv.m~ wedłutz ~ymbolu O-nr orze:S wt~z1am~ i~st hr!a~ez~.11'.e dJa każ-

'-"' de,..o dziec~ w ra~e śmterC'I ~ł6w'l.'I nei;o ubezt>1eczo~o w wvs01koS<!i
.
~ 40 oroc
ciuma
w . · sumy- !1 b el.l>!OOZenda.
'
takiego
D-IV
.
syimb(>l
rnli'~~!d~~
~
OrJrllspokol<!!I!la takfoh DOtrzeb d:deCll..
KolejlkoWll udirękę wzm~,- admin4~ l d '.dnaa nie zaW'l&l''l, ~le za to
!ftr.a.cyjne obLig! (nd.eumiieniny l!lSOrtyrnent ałzaeje apołeome s;nrna~jlł kol.ej-kow4
tego
~ontvm1ac.ia
"-'· n yw; ualna
mięsn~kartkowy) I organbacy3G7 bała. 1ehemi~ inwalidów l ehorycb.. Czy wł.a~ uh.,-z1>:eczen!a · lem bezoł~-':ina.
.
.
~
Notowała: G, BA.R.GIEl,OWA
..0'°.U/~hZ
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DZIENNIK ŁODZKI nr H (98~5}
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mown!kćw?
. ~Ped1h~...7 od.

......,
cl
omiag•a '" """ n-

P„ ~
..,. vu_r .elru<kowl, panu S., <blękuję
ra pr:zesłany w Li.śe!e adres, wskazujący
na zagrożenie dobra I interesów d~ieci.
Zajmę się Wo&kazan-m1 problemi!IIll na•
tychmiast.

.

S

WZMACML\iClll

~amofon

SPOŁDZIELNIA

PRACY
,,SIGMA" w SIERADZU

111•.

dam. Tel, 11154

•

TOJLA&X.111 i łr-9l• • IPteWU !!lladl Dee'k.r
sm>zedam. Tel. 112411-tll, 'PO

w Zaikładi:ie PnetwÓ!r'St"W'a ()W'o*
cowe>-Warr:zywnego w Dobroniu
kfŁasku, na stainow~ku
MISTRZA w PRODUKCn
(dla kobiet warunek:
wiek powyżej 30 lat).
Wynagrod-zen'ie wg układu z:bio. roweg-0 spółdrtielczości oracy. Wymagania: studia wyisz~ lub technikium o k,i erunku rolDCHtpożyw
czym lub pokrewnym. Zgł~zenia:
Sp-nia Pracy „Sigma", 98-200
Sierad-i, ul. Mi:ckiewicza 7, tel.
35-06. Nie dotyczy kandydatów
z terenu woj. miejskiego łódz
kiego.
1087-.k

t•

1&1Wi •

PIER9CION:Jl\Jt

SPR%EDA..'W

I

llryl.utte:m L,lł nrata - r;>rze.
dam. Ofeorty „:SIM" ' P:a.
u, W..Olbń:owsk• N
AE.ORDEON
80 IWl6w -

na 48, m. 11

,1WAJt..<;ZAWIS M-20" l!>r?A•
dam w ~łośe'. tub
na
ctęśc!.

„w~eJ.st«.r"
~am. Rej.

ZENIT TTL.
la~ bł:VW
piericl.onek T I
tpwed.am, Tel. ~1-12, po
17
1&1"1 •

821l-ł7.
1>łlil'l'4 I

NADWOZIE

„s'koo:v-s-·oo"
Głl.nlana

radn'.Ht TecI·mL=y - l\techainlk"
Trosko1&ftslk'.ego

Pr-.

••

DZIAŁK'lli

ll,I ha fi km od
przy trule Lódt
Sbryltów - sprzeda.u. Oferty „14957" Flra·Sf-,
Pio-

PIANINA ń:ot, n.tpN.wia,
ocenia . wyp<>*ycza
tran11port. ln-stytucje p:-7ele.wetrn. GrochO\vilka, P!ra.
mowi'C'Z& 10 tel 375.:)1.
15300 g

Lod:Z.t'

trkowska 98.

DOMEK

j~d!l0roou1nny,

ma

N.Rio

!IBGMltNT
sprz~am.

,,De.n~"

wtem>o-

ISl'-80

rem.

lł'l'l'I''

PO!UP'ę

do

lltUd<n4
prąd,
zagranl~ll
wą
sprzedam.
Sl-M-14 wleczorrem.

:u.3G.

tma
wd:ll-:>w:r.

w1ęk5z y.
(Ła~n!iki),

lub

"-n<>ko-

Okólna

OKAZJA -

106

llłll!7

SPRZEDAM

soo~ei:ową

nota.rlałonie
2.700
ni
cg~~o.ny
(s2>0py.

I

10 ttM.

czys1to
k.w..
atudnla, d>rze ws ow0cowe)
pnzy trasie E-1'2 Pabla.ni.ce

116'7 g

kuplę.

Tel.

JtUPlłl mauynę
kuśnier
slu!, ŁM:l:, telefon a1s„20

w-ewn. 292 g<>dz. 7-15.

1094 k
WTRYSKARKĘ
~

na lub · ~:mą
fe.cty „15198"
trkow&a 96.

hydlraui1C7
kuµlę.

0-

?!'asa. P\o-

DEUTSCHE
Mein Neues
Hobl>l !t•i.qż.kę od>;m; plę. O·
:f.erty ,15003" Prasa.. Piotrk<>W~ka 96
XUPIĘ

d'W'ulgł6wkę z prze
plataczem l nóż krojc;zy.
Przyjmę S7;Waezl<ę - ~
dlA! Doły, Tel„ 660·70

złot11.

onykiru.

Tel,

ł!I.

15'131.
SPRZEDAM ~!fti it'.e- WSTĄŻKI do k'Wl.atów mleokie 'l2;C2:tmlęta.
e>zor- sporzedam. Tel. 499-72.
t.ff.12 lt
kbw-Geblce T.
l5?lJ'S g SPRZEDAM
nlemlecką
- - - - - - - - - - - - " - - stt1rn.lę ślubną. Tcl. 55-39-37.
UKORZENIOSE
ta<leonkl
chryrzantem: wielatokw!at.o- PO 11cxtz. 17 •
wa - ~ółta . gałąakowe wm:yatikde ba:wy. Na~ona
t prepaTowane cebul!kl ke „STOMIL" 1116 X 13 9!lll'Sł!·
zjl Wlellkokw\ataweJ - Ro- dam. Oferty „14488" 'Prayal Crovn epr:z:edam. De- sa. P!otrl«>w*a 96
m'Olllratyczna 70. Tel. 401-09
WOZEK blltn!aC2!Y space!6tec:zka
SPRZEDAM masrzyinę ~w rcYWY składany,
dr~wn!.ane
(jasne) z mate·
~ll
lacia~ę w ldeatinym
racami
9J)rudam. Gaga:ii.
stan'e . Jułtan Bereś
ut
14569 iC
~gowiska :ISA rta·~awa O• na Z0/20
bll'IV'.a.
15091 c „RADIOMAGNETOFON
sl)l'zedam.
SCtANĘ !>Odw6jn11 z pt~ ste1:'.'e0 ,.JVC"
Tel . ~«I
lłMS C
!71lśntowyoh 3,3S X 2,75 sprzerlam. Tel. 51-45-54
KOZUCHY dam~k!e. męg
13019 g kl,
pŁaszze:z skórzany
SPRZED-'-M nutrie Z klat· damski, „Ra<Imor" , magneta.fe.n
- .,Aria" ~dam
kam'\. Łód:t . U"tronna 80.
t4M3 C
15078 I( Tel , 51-76-36
..,.,.,..Ł'"
"'„~

„
m!eslęczną

su•·a
"'~

Ma>relt1~'3.kl!ego

27il, oo 16.

~ml~ ' SPRZEDAM
~ wtrySkOWlł

formę
(kwi.at
Mlld)

now11

""'

sprzedam Dźwlęikowa lt. Tel. m-38
30/48
bl.
1ł333 Ili

________J_._ _ _ _
1s_o_a_„____________w_o_1 g MAGN'ETOJl'OM

ll'l'f'Zedam.

OBRONY PRAC DOKTORSKICH
Dzlekan 1 Rada Wydziału Lekarskiego Akadem!!
Medycznej w Łodzi podają do Wiedcmoi:ct, te dni.a
U maja J.981 r w sall konferencyjnej Rektoratu, al.
Koścluszkl 4 U p , odbędą się oubllczne dyskusje
nad rozprawami doktorskimi·
Godz, 11 - lek Marty GórnlckleJ-Wllczy!lskłeJ pt.:
„Znaczenie kliniczne występowartia prątków widocznych w badaniach bakterioskooow,ch nie wyrastających na ootywkach u chorych na gruillcę płuc".
Promotor: orof . dr Il.ab. W. SosnowRki.
Godz 12 lek . Anny 'Pllarskiej-Machowics pt.:
„Bronchof!broskopło w rozpoznawaniu zmtan w plueach o umle'scow!eniu obvrodowym ze szozególnym
uwzględnle 1tiem raka ołuC'"
Promotoi::: prof , dr hab. W Sosru:>wtiki.
z pracami I iocenamł rece.nzentów mot.na za•!)OZn•ć
Ilię w Blblll'ltece Akademl! Medycznej w Lodti, u!.
Muszyfl.-;klego 2 W!Jtęp na rozprawy ...alny.
1170-k
Dzlekan I Rada Wvdzłału Mechaniczne«o Polltechftiki f.ódzldel oodaJ1! do wiadomości, te w dniu :.~
ma1a 1981 r (ponled:tialek) o l(odz. t!.16 w kreślarni
nr 329 (Pa'lll.'1lon Mechanlczny, IIT piętro ul. Gd::iń
ska 155l odbędtle ~ę publkzna obtona rozprawy
doktorskiej mgr lnt. Mlrosl:iwa Urbl!nlaka na temat:
„Wpływ ziarnlst~cl, twardntcl l struktury ściemie
o spoiwie ceramicznym na wybrane nanmetry oceny roboczej powle1'7>Chnl •cternlcy"
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1139·k

,,. ma sen

n

se .....

„"

=

=. .

=

ZA.\łKNIĘCTE

lll:ClbY

~

. RUCHU

DROGOWEGO
Kie!r'ownl\:two 'Pt't>dukejl P'lL"11u „~e
Informuje
te w zwlązkll z realtz•cją zdjęć fllrnowych od dnia 11 do IS
maja br. włacznle, na odcinku ul. 8 MARc~. między ut. PRZĘDZALNIANĄ •
ul.
KIL!NSKIEGO, "" zgoda Wydziału x:omunlkaejl Urzędu Mlasta t.od!tl

węte"

~

Tel.

„M-2405-S"
llllS-SO

lł47'8 li:

MAGNETOFON
„KasetMSH-101" trontpanel
fabryC?Jll!e nowy sprzedam
d~lt

ł81-$l,

!>O ie
lłllh

NOWY

pls camlno t,'1 z
spraedam.

gwar~ncją

1'el

319-51.

Bl.A!ll

-

karallmlłoiwy
T~l.

~eek1

sprzedam,
oo 1•.

58-14-311
14500 '

H

lłł'IS

K.AROSERIĘ

~Skody &Ołl"
~r>ned~m.

Po WY'>lldku
Tel. łn-98 g-Od!ll. 10-lS

2-lstnWe

1~

1501T I
„PIATA ur· (19811) ~dam. ~• bony.
Tel.
lll~M-111
11bft ł

NOWY
C.mpl~ 1'-tM-lC ~:-:~~~: ~hm::
spttedam. Tel.
-a.
klego lJI m.. IOb XI p„ PO
_ _ _ _ _ _ _ _lł9!18 I 18
l~ I
SPRZl!lDAM nad-le ,.J!'le
„MOSKWICZA
407"
stan
ta l~o" lta.n ba.rdzo desprzedam.
Tel
bry, So.ooa,k. Łćdt.
ul ideal.'ly
281-.20 godiz. 16-18.
Mul!m<J>'łVlicza i2A.
1"1128 I
SPRZEDAM
.,l"lata
li10'1'7). Tel. St-$3-VT.

12&!>"
lł.>a

8A.~OCH0D

„MO

1300"

sprzedam.
S>acha do remo.ntu. Tel.
lł991

„SYRENĘ 105" (19'15) - ka·
l'OSeria 1980, przebieg 33000
- spr:zedam. Wigury
20

a m

14Mll 11;
1Gł"

stsn dO•

-

WKLAD
w'ftata 1C5p !Mill" notair'!alinie od~tą•ole_
0:11'1ór IM k>\lr. br.
Tei.
stt-%8.

d•rów.

„JUKAltA" a k-ouem

TANIO
Sl)1'%edam „W&r
sza wę M-'lO P1ck-'U•p", zło
ty plerścl<>nelc.
ZeHgow
sk!tego łO m. 4, po god:z
16.
~2g

<co!Zedan'I.

Wacława

M.
MIKROBUS

t m.

.. VW"

!987,

wycmagaj4ey blae)tuk.1, ~rawny ai:irned.am , Te!
po 18.

-Oli,

bry -

spr.zedam. Aleksan-

P~nocna

&-1.•

1"524 1C

-.

!~Il

TARPANA

C<>llllbd

kup\~.

!!'78·91,
18111 I

'BONY PKO Jtup1,. 5\·1M1
1811ł I
Jlt1T }:18ZCl!:elt oezysze2!Cn~.
reeaptura. &1·57·47.
11M4 I

IS

dwu

--

lS9 P

-----

dor:zwlowe ta.n\o spne-darn
Tel. IS.'70-C, po lS

KAROSERIĘ
po W:v-p& cllw

Tel. l>0-36-&3

-

,,Za oe>rotJ<:a „
łl)Medam

am a

.-

„FIATA l4&p" (!WUI), ezęś
_ _ _ _ _ _ _ _ _1_ł83_l_ll: cl ,AU'lli - tOOLS" sprze
KUPIĘ
F'l.a ta 1'5o" nowe- dam. Tel. 664-~.
HOllS lt
go
lub podol:my,
Tel.
'130-17, IOdlt. T--4.
l4681!
„FIATA 600" tanto sprze
dam. ~cllO'WSkdego 21 /2:3
m 'ni
14841 g
SPRZEDAM „zastaw~
1100" (1930) mizet>!eg 13.000. !·LETNI USp zamienię na
lttam l.dealtny. Tel. 800-79
no-wą
„S)"trenę Bo.st<l" lub
lł67t ' sprz1!dam. Lódt, Cl.cha I

g

-

1$105 Ił

„euK.A„ 1\ririr;yinWW'Ca

•pnedam tub :r:aml~ na
,Fiata'. Rutkowski, Sta>roga·rdlllka I - Oóma .
tłd78 g

~---~~~~-

GARA :t w 8rMmleścitu ku
pię

W)l'najmę.

lub

:\65-1!. godz. 10-18.
POSZUKUJĘ

SP'RZE-DAM
„P'tl!l·t a 12tłp
IJOO" (ltpiec. 19Slll), prze'ble~
4 OOO km. ~a,r.ażowany. Oferty .l~" Prau, Pi<l'ł.>r·
k<l'Mka 96

ROWER
111t111nit" !D-'13-'lll.

lrolu11k1
apr.zedam.

,.Dla·

-

Tel

imo

dwa lub

„.IC

gnat z bletaca wo
dą.
Of-erty . 14658" Pras•
PL<>brkowska 96
den

„S'FRF.NĘ

104" z karoseri Ił

105 sprzedam.

Narutowicza

Ptaszyńsk 1,

Ula

po 16.

g

16043

Tel.

tł&CS

g

..

pompę

p!yiwakową

ll'J)rzetlam.
po 17

.,Olę"

Tel.

464-? 8

l'l1'70 g

--~~~-~~~

.-

na pra
14'178 li!
cownię krawi ecką na te
reni e Wld:zewa. Zatrudlll ię
NADWOZIE ,,.r.estawy Tl!O" siwa<Yllkę. M U !-OIIt>C)Wa 45-3
do rernonw, Non;ynię b\e15187 8
gów
i C"l!eśe!
sor:z:ooa·m.
POKOJ & wygodami d o
Łód~, Zam!einna lSa m . 4
wy11aJęcda.
PUitne z gór y
(b1-ok) IX? g0d2. 18
!4'M'O g i.a rok. Oferty 15184" Pra

l!'ON;ed1lm.

lokal'U

SZUKAM

P~otrktYW&ka

-

96

.

„Jl'llata 1!8p" KUPIĘ M-:l bub M-3. Oft!!r
Ted. 700-t'f. Po ty • li50114" Prasa. Piotrk<i>w

K.AROS!:RJI!;

I 4739 8

-

po

llOO

S>1'..a 9e

WOLA M-1 za
na równorz<:dn •

zDuięsKA

11

(1978).

„!'tata 12$11" m ien~
Tel.

8'20-1!3. p bi nic
I
16 37 7"(
14'1'25 g
a . a.i a. Zg.erz
-111ies

..............

~

J,
e

POGOTOWIE

-.

USł.UGOWE

WPRW TEL. gas-80
NapTaWV
ekspresowe:

e

•
•

teł„\Vlzorów.

:odńwek,

pralek
automatycznych,
całą

y

POK.O.JO/ lub tamod~
g-o mif!ŚZ'kan.la pcez.uikuj
~. łOa-ł9
1Ulł g

••

M·J

wiam<lłclowa

-

.
_,
M

1111
polę_ Oferty „H!/218" Pras
Pltotti!tO'WIS'kta 98

•

POSZlTKU.JI) M-1 blłdt
na 1-3 lata. ewentualsl ie
dobę 1amod:zleotny pokój. Ofert y

424-k

L>SLlLLLL<LUYLH
·--------U..PF"7.LALULZL.
------~----~

li

„.„.~

opr6cz niedoz:if'l, w
wolne soboty w godzinach 11-15.

w
UM-t

Prasa,

Pllotlrkow·

·----M I.ODY praeu~;:cy

1ruie

IXJk(}ljU

s

.,,oszt11-

bez wYgód .

rodmieści~.
WLclzew. Ofe rty „'.'4R33" 'P=3sa, Piotr·
k 0W1S1ka SG

p ?LNJF. kuipl<: M-2. Ofer•
t y „14687" Prasa.
P!<>trk Ol\V'Ska M
lll AŁŻE!li'STWO

l;>erozl.etine

t0-17.30.
POSZUKUJĘ

-

SpÓłd'Zielnl

111.

k.arn,lszy,
uprzyjmie pra- MONTAŻ
cę
w cllarakter!e opie- s:zczeln i an~e, za;:it:-,ki, !U-ł3
lłiguła.
llł:M
i
kunki
przy chorej
lub
upośled:tonej
na ł--ll godzin
dz1ennie.
Oferty TAPlC'f.nA c<0!ern naw!ą
wspó!praey po·
•tH52l" Prasa.
Plotrkow- ~anl a
flZUkUjJ!l. Tal, 62-c0- 71.
sKa 116\

UCZCIWA

145\lO •

PRZYJMĘ

POSZUKUJĘ letniska (ci•
pła
woda) w okollc11.cb
t.odzl. Tel. '178-Sł.

UCZNIA

c ~owy

a~-2.:1

domowym l
Tel. &ne=noł-

•

114532 ii:

KOBIETA
!
dwojglem
dL!ecl p<>SZ\llk,uje nie'.t·rępu
j ącegc po.ltoju najehętnteJ
!ltare bu<iown!.ctwo. Ofer·
t y 14~ g Pras.a . P!otirkowska 96
M-3, Il ptętro, ba.ffi<on nowe. kwaterunkowe l !>O·
kój, kiwhnla (duże) I 1>lę
bro wygody bez CO
&ta re budownictwo zam l en.lę na M-5 nowe kwa•
teru.!11kowe. Oferty .lł&44"
Prasa. PLotrkowska !16.
włłlsnośclowe

M-!

pię. óferty „ llłS311"
Plot.rkolWska IM

-

kuPrasa.

tt.

1"21 •
poł'IU~Uj..

-

WYNAJMĘ

„

Tel. 11-58-93.
1$134"

nad

morzem

Grzybowo lt/Kolobrzegu w

m-caeh

!

leł.n'i.-ch
4-o..obowe !!

11\1·

t-

~o.koje

!lanita.rilltaZgloozenia tel. 53-~~- :SO .
18215
l~nlska

POSZUKUJJ!;

'>okolnikach (na
768-0ł,

„

, .lfM1311" Plrasa,

'PlotdtO'Wlł.k

•

1tUPIJI
pl!.nle M-1 Ja'li
tnlesz'.<arne
1
w:r«oda m!
11.tlb mnieJMe M-3. Qf~rt y
"tl!it3.a" J'ir
P4.'C>llfltO"llM!u

„

.„.

c

W

sieroien)
l~ I

POSIADAM

„Tarpana" O•
propozye{t
Tel.
14Mlł I

czeku)•

Stt-&3.

8M „OG!li"lWO" y Łodll\.
ul. Lelewela lfr unleważ
nla zagubiml• pieczątkę o
brzmieniu:
Spółdr.lelnia
M1e.szkan}owa „OGNIWO"
Dział Ek9ploatacji Osiedla
Zasoby
,ROżpr()!f:!one
90-033
?..Od~, ul.
Kopclflskiego OS tel.: SOł-53.
11!1 k
BARMAN
podejmie pracę. Oferty „14S83"
Prasa, AKADEMIA Medyczna uPlotrkoW9ka 98.
nlewatnla zagubioną pieczątkę o br2mleniu: „KiePOISIADAM
„Warszawę rownik Zakładu Biochemii
Instytu>t.u
Flzjologil
1
Combi" - wolny czul
6r
oczekuję
pro!)()zycj!. Sła Biochemii AM noc.
womir Korozowte?: Petry· hab. Henryk Panusz".
1121 li
kozy 19 B, 95-200 Pabianice.
1ł790 g
PTHW Ze,klad 'Nr 1 w Ł~
ZAT'RUDNI~
d&lew1ar1u1. dz!, ut. Orla a zawiadamia, o zagubieniu i unleTel. &2-H-~.
14:1'5' g wdnleniu plł'!ozątek: „S;'ledytor - ładowacz Nr 1030
'PTHW w ł,odzl". .,Spł'!dV
SZWACZKJ5
utrudnię.
tor-ładowaa
nir
1.11.a
Pracownia
bieliźniarstwa.
PTHW w Lod:il.
Złotno.
Oferty
„14765"
1120 ll
Praaa. Piotrkowska 96.

--------------------)

PRZYJM~

tarna 8.

ZAGUBIONO
dokumenty.
:t,.,•rot za wynagrodzeniem.
A. Wttoń, tel. 8'09-73.

stolana. cm~n·
151!!! g

15211 •

PRZY.JM!;
chalttpn\ctwo,
wtasno6<:10W4 kul)'tę. mote 'by~ proste n:s>cle.
Zatrudnlt<: renc~s.tkę na 112 Retklńska 77a, m. 4, bl. MICHAŁ Rogalsk!, Tram•
wajowe
S tgub!ł legit.
etatu ze irnaJ<>m<>śc1a kro· 11!, po gO<lz. lł.
studenclu1 n1' S!S88 Pl..
ju i szycia. Tel 52-03-~.
15010 I
15147 I
po 17
1"637 g
'1·1

BUKIEClIARJtA
pos~ukuJELENIA
Gó-ra M-S je pracy w Sr6dm1„kiu.
spólctrzielcze zamienię
na Oferty
„115078"
Pl'asa,
podobne l:.óclt.
Krzysztof Piotrkowska 98.
Saładńskl.
53-<;06. Jeleni.\
Góra, ltfonl.u'S:Jlkl ł-25.
reneista
14619 • TOKARZ duta praktyka, podejmie
pracę poprowadzi warBEZDZIETNE
małt:r:two sztat. Oferty „1Sl7S" Prawynajmie na dłutuy kres sa,
Piotrkowska 95.
samodzielne
miesz nie.
Tel. 347-16 lub 423-53.
lł391 I
M-ł

et!)

Łagiewnicka

-

,,14422''
ska 98.

spnedam. Oferty
Prasa, PiotrkowINSTALAC.JS
wod.-kan.
samba, e.o, Kr61 53-tU-27.
lt8Sł g

TAPETOWANIZ,

wanie

mieszkań.

malo-

Jadwi-

ga Walkowska, tal. 300-84,
219-83.
151176 lit

99

a

DZlEWCZYNJtA, '

która

a

znalazła
złote plerśclon
obrączkę oraz kslą~e
czkę mle11ikaniow:i pro.szc-

k! 1

na jelit o zwrot za wynagrodHniem, Kossaka 6/'ill
14781

I

ZGUBIONO . bilet bezpłat
ny PKS nr 0811S6ll na na·
zwlskc Gratyne Golz,

{falow-

STARSZA samotna pouukuje ;>oko.1u umeblowanego. P.ł.atne z r,ó:y. Oferty
„ 149H" Prasa, Piotrkowsk~

ANDRZEJ K1rste1n 2cublł
legitymację studeneką nr
13532/Ł wYd. pr>:ez AM.
15148

14"1.
z.GUBIONO dokumenty na

nazwisko Jan Clchy. Z?Trot
wynagrodzeniem ..
1309S &

n

UNlEWA2NIA tlę
b!on11 p!eez11tkę o

:>.agu-

treśct

Ł.K.B. „W"
MŁODJIJ
maltenstwo po- CYKLINOWANlll,
151119 •
si:ukuje polro}U.
Telefon rowanle, tel. 1\69-57, lakleRusi14919 g nek
13995 lit EUGENIUSZ .Cynlak, Sochaczew,
Wyszogrodzka
DWA pokoje,
kuchnia, CYKLtNOW,ANIB bezpyło 118 zgubił odcinek wpłl!lty
centrum 70 m. rozkładowe we, lakierowanie 51-77·10. a,mcchodowej
z
dnia
zamienię na M-2
bloltl. Jakson,
11455 g 19.07.TT.
lSt17 I
Tel. 51-73-54, po 18.
lak!e- lt.OMIN1U1.
Sl!>łmkateirle.
1540ll I! CYKLINOWlll'nE,
rowanie. Te!. 18-ł9-87, t.y- Targowa u. Janicki.
towskl.
lll31 g
"
12189 I
M-1 własnościowe najchętniej centrum
kuplę. REGULACJE
sapłonów FO'rO-Color
Piotrkowska
Oferty
,.13967"
Prasa, w
„Syrel)ach", Traban· ~7 BiałkOWSlt1 W f>OdWÓ•
Plotrkowska 96.
tach, Wartburgach
oraz rzu wykonuje
kolorowe
czyszczenie
I
regulacje prace amatorskie w cią
gaźników
wszystkich
ma- gu ł dni oraz komuntjne,
GDAŃSKI 2 pokoje, 43 m
wykonuje specjali- ~lubne i od. chrztu. '
kw. wysok i parter. 8p6t. rek warsztat 1amochoU'/90'
d.ziele:z.,., :&am!enię najchę styczny
dowy.
Suwalska
14. !';upa·
tn iej na większe w Lodzi ,
dy.
lllt192
lt
PSYCHOLOG
prowadzi
Warszawie. lub okolicach.
utdugi
matrymonialne
80-325 Gdańsk
37, UPT. OZDOBNE
wyciszanie Ł61U 1 !Jlltr;vtlia 811.
sk r)·tka 43.
1097 k drzwi. Wys()ka jakość.
Za12~98 c
M-ł Bałuty, telefon u- myslowskl tel. 53-111-97.
!4046
li
SZALIKI
do
plisowania
mlęnlę na ró\vnor"'ędne ·przyjmf;.
Oferty
„15271"
Retklnta .
Tel.
36-18-93 WTTWORCOW
kor.ml,
PraAa
Piotrkowska
tS.
godz. 1&-!0.
16116 g bluzek, tpodnl,
kembineioonów
dam&'ll.!el'l,
wlde- PltODUOl!:NTOW
błotni·
MIESZKANIE
ł-pokojow„
nelł.
kurtł>1<
?~Uj~
k&w samochodowych pl'-powytej 70 m zdecydowaOferty
„lłm"
Pra~a.
stykowych,
metalowych,
nie kuplę, Tel. 545-38
Piotrkowska 98.
Innych Cll<':ścl blachark~ 14544 g
artykuły do
wy'!)l)satenS..
DIAON08KOPE!lł
anglel· domków, mte~kań - poskirn „Crypton" wykrywa szukuje lllldep t.odzińskl,
ustukl s!lnl.k6w samocho· Kraków, P~trowsklego ee,
dawych, reguluje zapłony telefon sot-7'7,
gatnlld, ceometrlę kół
1098 li
wywata
ltola, napraw!•
hamulce,
sawleazen!a TELEWIZOJtY lllllpraW!.am.
MATEMA TYKA, . fizyka, pn:ednle - ubezpieczanie 83G-H Bednarek.
mecha~ka 1nt.
mecbanllc antykoro17jn• ~ gor1100
13111111 I
\VYk<>nuje
lnł.
llupady,
Wclsło. Tel. 173-05.
POTOUSl.UGI
18-9T·H.
lSl!OI I Ksawer6,.., t.ódd:a łl.
13498 I Saymc.iak.
13398 '
MATEMATYKA.,
f!syłra,
chern.l•, Kotek, Plękna Sl
m. 31
1473ł g
z w1el'ldlll 'Mitem łteumy •at11ese „r«~
aeco PnyJac!ell, maehetn~o Człowieka
MATEMATYKA.,
fll!yka .
anglel~kl Gajda{ Kolek·
l
I'.
tyWne 1 ra. s, te . 294-01.

P.U.Tr. Nu 101

t

lłS41

NlEHIJlCK1 wlen1a S79-R
skl

g

11auke l'Aó•
Lewandow1!071 •

!llATEMATTKA
m.p Plullkowsld,

łl-\'4-11

.

TADEUSZA SÓBKIEWICZA
•

„llł4

waaa.i.iie.

llllllllł

I leJ

llł!ltkhlt!

~

Ił•

llALIXA C91\'UCA • llC>BZIJll'4

DID!nm[ t,6DZQ M

......

wy~yWienlem

LZTNUIKA I

Hłdadu

bla.
wta!!l!tOOetowe. Lutc- charstwa
•amoehodowego
mie.r*a przy Mokre.j,
U poyjm,. 1'owlńafle6y r61
-piętro, (pai<kiet) um!e- u.1. J:a~ooika - Stolc!.
n 'l<: na 'równo<r'Zęd.ne
loub
as;n 1
wl.ękiS'Ze 113 Retk!m.I. Kuso•
e~ńskiego ł m . ~ IX pię- ZATRUDSlll śluuru-spa
tro) .
wm g wacza Zaklóld ślusarski
Wiosenna 11.
lłS31 K
s AMOTNA posz.u,ku~ m!e·
s r.kanl.8.
Oferty
„1463ł''
Prasa . Pio-brkow!Jka 96
CHAŁUPNICTWO
przyjDUZY pokój z kuchn!ą w mę. Oferty „lł663" Prasa,
Plotrkowsk.
a
96.
'
domku
jednomdi1.lnnym
RUda-Ma.rysin,
:ramleruę
LAKIERNIKA
na gal.aJ\na M·~.
Oferty
„14654" tel"ię
metalow•
pr.iyjm11.
~au, Plotrk~ 98
Pn:ybyszewslcle&o 113 pawilon 1 P: 1,:&lektronlka
ZAMIJl:NIJ; m.tazkainte w mmycsna", - · ł9T·18.
ce~trum
Opol41 o powtle·
14419 •
rzchn1 is.a m kw. z WY•
g,0<J3,rw. I p , na :>Odobne
UCZNIA na
pełny
etat
w l.ocbl. T&l , M·ł2-lM.
1'571 Il pnyjmle Warsztat Napre""'Y
Gatnlków
Łódł,
Tele--~-~.~--~
EMERYTKA pol!%u\tuje 1>0- fani c.zna ł5 B tel. 883-81.
14580 g
w
'JC<>ju, chętn le pomote

gos;p0dar~twie

dostawcćw

do
sklepu
azlewlarstwa
mer>kleg o, ~amg!<lego, dzieł'RYZJEltK't; na 1sta!e cię.cego
.
ibie!O:ma, blurJ;:1,
~ l\ia~ . ~·
15040 !. ~u lt n:e.
koszu:e, :tp. ~ o
---~ nc w ! ec, Prasa 113.
lNZYNlElt mechanik polOUó Ir:
:!ejmie dodlitkową µrac<: .
Oferty
„15203"
Prasa ••
ELEKTROlNSTALATOR ·
Piotrkowska 95.
S'l'WO remonty, pomla ·y.
ł:.ąpleś
53-19-0I po 18.00,
13f3.
DO NIBPEŁNOSPRAWNl:J
na całą dobę zatrudnię kobietę. Tel, 55-64-93, po le.
ZABAWKI inne upomtnkt.
15230 I portmonetki,
reklamOwkl.
scyzoryk!,
PO'.l'RZEBNA krawcowa de chohtkowe wlkllrtę, o;doby
odbieram
sam
uld&d·u
lrlrawi9ctwa lek· u
producenta.
suwalld,
kiego.
Oferty
„16007" skrytka
pocztowa
t.
Prasa. PiotrkoW11.lta ga.

ucznia do 1'!8•
lakiernika
1amo-l)ł)q:Z:Uk·UJe sa miod1ztel.l!le- wodu
Przestrzenna
go
mles>lkainia.
O!eirty chcdoweao
83.
1'462
li
.J14ilso" Prasa . Piotń:oWS'a
członkowie

-

1032%.

53-47-14.

„WAJtTBU1tOA 311oll" (<1&78)
•prudam lub zam!\e.ndę na
„zastawę 1100" tub
,Fl.a ta
1t7" roc-z:n!Bt 1~1. Wa- BLOKI M-3 l!I! m.. pierw
runki c!Obre d-0 WLgodnie- ue p~ętro. ul. Pl<>brkow
nl.a KUl!)lę bony 'PKO . Te1 ska, telefon, zam1en1ę na
równQonędne
\ub w.!$sze
934-7' godz. 10-lt.
budov."!1\c t~ ml~d.zywojeon
tł'790 g
ne lub sta re
3'--4 l)iętr o
DOCZEPĘ „N ~b"
oraz 'l'eteton ~1...§

czvnn•

utrudnlenła

.. I ł800"
S!ka M .

r.)

(1978

so~a:n.
Iren.a Wit'ltow
sice, 00-211 Sęclti!ce. Słom
ków Suehy 2.3, teł, 13-29

1>0

,.AUDl-119" rok 1981 -

SPRZ'EDAM

BONY 'PKO
wteezorem.

ł,

„SYRENĘ

-~~------~

PRZETWORNICJ; z
SV
n3 12V do o<i•bl<llf'nt'lu sam.oehOdoweso ku1>1,. Tel.
~10
•
' 1ł598 •

RONDO Tl!bocwa M-4 - uin lenlę
na dl\Va fHY po·
k 61 z lrue'h11)!41.
Ofe.rty

•

14

PIJtOWKll, „Rosa Mu~tl
Mora" 1 sadzonki cbr~n
tem wfl.e!._1tokwJatcwych S!lf2ed•lę. ŁOd:t . Smutna I,
Doły.
1M63 I

pilnie
p097:!Jlwu Je
kl em
m ~nia Oferty .„lł949"
p rasa, Plotrkowdta 16.

za>ku]>3 eh.

gaz ll1 Diesel" -

epr:iedam. Makow.a 2Weto g

(a.ng~l)

859~.

„WOŁG~

AKORDEON
basów, n':J'.vy
Tel. SG-74-88 ,

1?11
Sporrtedam

I

K.AROSJilRillS ,,Fl.atl.a 126p"
(.11178) 'PO WYl!>S<liw apr.zeda.m. Tel. Wl-37
1łll8 I

- - - - - - - - - - - - - - aa,

.,lłon:h"

I

"FIATA tlMp" (1978) 9porz,e..
dam, Obyiw.atelQka 69 m. 1

WIBRATOR de 1m~k6w
1 Dl.yt beitoncwyeh S?fZedam. Łódt, KO!!l~a 47.
1f5l!S &

sostaje wprowadzony zaikas ruchu
pojazdów.
Przeprana.my
ril.lehu.

1C

------

K UPI'tl': M-~ W rodLooenlu
dom~k b~ WY>!!Ócl Z Ogr 6dk!em 900 m ul Pt.:kn s. Oferty ,H1!68" Pr:i.sa
Pl otr'k:owska !16
M ŁODA k<>bleta 21 da:lec-

M'.-4

St-73-88.

lł!ktl:l! łódt BŁAM l a • kanadylskte
or.az •ll:nlk
I _ gprzedam.
P1antowa t
Lódt, Ul. Uro- m . 3ll p0 tl.

- ~--k.a -~!_ -

~--~-----~-

,,FIATA 12Sp
1300" (l.t·
„WARTBURGA leotl"
lltOJpad
1975)
sprzedam.
lMł 91Jf'JZedam. 1".dwar· O'&ircze1 30/36
m.
I
po 1.7
da S m . I , !)O &od.z. 17.
lł4'i'4 I
15218 g

I

N1EKt!tCIUllOO
udziela RRN0-8k6r ~am~
mer llłinkr.er. Sts-30, Stru- zakład
oclśw!eta.nla
ca n.
14898 g p!„a;:czy, marynarek, kurtek lic.owych
czyszczeni•
MATEMATYJtA,
cheml•. 1 barwienie lr.otuch6w U-67-ł'f. Architekt.
krótkie terminy, 22 Lipca
13048 fi 29 (przy Malej) w godz.

------------p oszuxun; małeao
JM>- !llATEMA'l'YKA,
łi:r:yka.
lt< ~•u a oaobnym we:lścl>!m 374-SZ Mallnowscy.
w 'łta rym bud-o-w<nlctWll.e
o fcer-ty „15212" 'Pra.~a. Piotr -~~~--~~14.:!SS 8
k

.•

telefon reit.To

zlen!ltowy ,Alberta"
(Au1479C! I
Maz lsm'!)y t:rtne.
prądm!~.
leleś<>'!>Y
do DWA fotele mtękk!e, ko.
VW. u~ł.ad kier<>wnkzy do :t.uch
damstkl
spt!Leda m
„Forda'. !&l«l<lnorwa ~, Sl-00-941 od le.
15188 li
1tti:!4 Ili

.llPRZED.ul
plac budowlany

53.

··- z

•!lll'i!!edam bran

sbrta)

podwojny pla.:
,; i>0mn.Lldem na cment.:.l.
rzu Zairzew. Oferty „Hl63"
Prasa, Pll.<>trk-o;wska 918,

1111 m,

ito\etę

SPRZEDAM koml)let

I

ODSTĄPIĘ

TAKSO!llETR
!04-U. !><> H!.

--~~~~~~~~~

,)

I

Jowy w Łodzi, og'('{id 2400
m, zamieni ę na !)Odobny

Toruósita

~3.

,.12Gp s::;G" ( IS'l'l)
•Pt%e•
!~ntu . dam. Tel. B~-75-'l'l, po lo.
sp.rzeda•m .
H5!tl g

na '

noTel

ly dom czyn-;zowy z ogrod.em - lł!Jl"l:eć'1m. Telefon GUZIKI z nadruldem
efo
t4'1M •
56-611-53.
Ji48Za g k-oszu1, wwefJr6w - dut& ga
ma kolo.r6w poleca Rudn'- „PALM'f
,,keM.1ę" 1,1 111
DZIAŁKl'f rekreacyjn11
c:ka . Tel. ll7o..ro.
mmzedam, Tel. 51-31-02
ai.,r~m.
Tel. grsecznoj.
1~11:
clowy. 111-116-H godz. 20.3il-

DOMEK

do

„_.

......

•

150&4 q
SPRZEDAM'.
tylrny moot,
„POLON.E ZA"
llS'lll)
resory. wał Mpęd<>~"Y
d-O
sprnedam. Tel. 12-55-!j)
~F!.lLt.a 125"
(stary typ).
15200 g Ba•rtolk& )1 m.. 111.
1*1 I

1~4om~y

KUPI~ taksom~tr ,,Ryga"
1958 r.
Oferty z ceną
n.le pra!leroblony Lódł~Retkl. .,1-łm" Prasa, Plot.ńc<l'Wllka
rua. ul. Pr-1aijow& 18 m. 98
i.on~ - 6olJl 1- tu"b 1-.ro-s.
'
lld73 g I
dl:!lldJ.ny
(,"'.>Odpiwn : ~nte,
carat) Jruph!, dztelnl3 RaPIABZCZ 91lónaftf ł ko..
do&<>szca. Jul!anów. W ro:z•
:IAJ!ch lqmlfdam.
Tel.
l!csemu wtaomoścliowe M-1
S3-ł7..tl.
1.,, •
e m. J'Ul!l.nów. Oferty ,...1Sfl80''
PiotrkO'tNlta
BILAllD medl-.!e:zny
sporiedam. Tel.
11<idz,
TOKAllłUli do '5reWl!'l&
16-11.
1000 I
kuplię. Tel.
253.H po lf.
:DOM jettno::-od&11n1 I-po·
Lł511 g
SPRZEDAM tamipe lrwairU>je. kU:Clml a, ogród
oową stabll!lrz.atc<'. 831-74
llPt'Zedam. Łódź, Sój'kl T,
KUPiĘ p1'1l.9ę ba!a'fJSOWll dlO
146M g
1SO~ C
10 ton, Oferty „1~19"
z
ce114. Pta4Sa,
Pliotrk,owSka
COCKER„panłela
1-tygodłl&.
SIEGMB T s tel.e!onem n.l.owegc - sprzedam. K.oin""1pię. Oferty „;:U44" Pl'•
9tantym&w, P1a&kowa · 10.
u. PiotrkoWISka vs.
SKUP l •J>tMdał wny&t- tel. ld-114',
lldch a.trakcyjnyc.'1 towarów
lłM'7 li
oda.też<>wyeh
w sz~eg6l410DOM
jednorod&l.Ml)', >oka przemysłowy o
pow. ~ci skórą.ny-eh pochod7.er.la „ZODIAK" lltereofonlermy,
tu m„ plae pow. 1eoo m. sagr~ l krajowe.go ma~netofOtll at.reo ,.H!-71"
MS<H-ltll" - sprw.
- dzl4flllłc:a Ruda - tpl"U• prowadu s.'<leo Ul. Pableni- neck
d - . Wledcmołć1
tel6fon Ck• 211 róC a.dnMlkiej. dam. Td.. 123-411
tel. 8-łN.
14'NI'
UIGIT I

lłl\74

l~g

------------ -„ Po

'BONY Pl{{) lltUplfl. T'!leton
147~ g SPRZEDAM

l!S-1$-23.

(19'1'1)

SPRZ!lDAM ,.f;ulta" w kle „ŁAD.A
lll00-6"
~anat,
dnwn N.nie 01raz „WSK rolt 19'1'&, pirzeb\ec
30.000
17S''. ~~ Toma~•
11)8, len epirsed.am. Tel. 7'2-64.
Buikarowlicz
I~ I

Tv „J'ow'..n",
DO li.
14984 I

351..al.

353"

Kirasz~k:l.e

w okoldcach Lod2ll, Tet. 13"13441, po ge>d.:.
11.
1~ g

(,!)Odstaw.owe)

Sf>RZEDAM
Tel.

„ WARTBURGA

ltreacy)nlł

PIDLIN 1111\lCha~ pły.t)'
Jean Beez, luarulałor eo..

ap!"fedam. Tel..

\łl.

11174 11

MllkJru&a"
oiru •iil.ruk., foteie i truta
c.zęścl .•T rabant.a „
N lepotomlcll:& 25, j)O tł.
l5lllll.

------------ •~-edam.
„PIATA 12tp" o.c1'bl6!' na- ao 11 m. 1'1.
tychm1ast zamleini' na zagosj)()da.rowain11 d'llLalkę re-

k~ą.

modoire

~
ł m. 5.

Oze:rnlka

'1&114 I

;Ą;;t~

'._.M'M

ze

..........

satrudnl

~'~ ' ' t d et' 1'1\9' ':O"~'JIJ'

•·I t ~ojcl- w 14.e(~r ym bud'O'Wlnictwie
elowe 'WJ"«odY)
umim.lę
na M·S lub M-4 .
Oferty
.• 1lill3'7" :Flraaa P~a
'

'PA . . . .

„t>aaW"

wz:macnta~

H (9l4łt

I

tegorocrz:nego maja dał nam l czne Dni Kultury, Oświaty, Książki i PraPo wielu latach wróciliśmy 1y. A szkoda, bo Dni te były zawsze okado dawnych tradycji f uroczyście święto- zją do popularyzowania książki i czytelwaliśmy rocznicę 3 Maja. Z kolei jednak, nictwa, do zaprezentowania osiągnięć, a i
odchodząc od wieloletniej tradycji, ze ~kaz~~ia pewnych niedosvatk'w w tej
względu na sytua.cj~ gospodarczą w kra- dz1edz.in1e.
ju, obchodzimy bardzo skromnie tegorÓPoczątek

dużo radości.

,,Ja.k tyć". Trudno się d.ziwil:, te
tilm 1'1arcela t.ozińskiego wywoŁal
tyle dyskusji Fakt, ldóry pewien
aforysta sprecyzował:
„nadbudo'Wla stała się strachem", uświada
mia koszmM·nlł prawdfl, le wyhodow.amy został specjalny model
myślen·iia,
~agowa.nia,
wpasowywama siię w żyeie, Lozlflski lubi

obserwować
jednorodną.
choćby
pozornie, społeczność.
Wspomnę

tylko matu!'Zystów
do.irzałości" ,

z

„Egzaminu

~down·ie

odklepują.

cych
pańsitwowotw6rcze
siloga;ny,
bo to się oodoba peda!?ot!om i
owocuje na ':wiadPCtwie W „Jak
tyć" reżyser wypuśril trz6dkę nieco !ltarszą - młode rodziny . A po.
llgonem doświadczalnym stał się

sensy tycia urasi;aJą do rozmiu6w
piramidy. Film unaocznia metody
manłpnlowania ludźmi,
hierarchię
wartości 111ołecznle znaciząoych. Ten

modelowy obr.u ludzkich reakcji I
motywacji tworzony w riamkach
roboty ideowo-wychowawczej był
by j.ednostronny, gdyby nie było
w n,lm jadtiegoś odmieńca, Jest
więc rodzina „ma~ca gdzieś" sztuczne normy, fałszywą moralność,
dorabian.ie ide<>logi·i do pet.a „prowokacyjnie" rzuconego przed do'llkiem przez chytrego Jurora. Dodaje
to smaku całoMI, podnooi na durhu tych. kt6rzy ~ ogladając film
idaja sobie sprawę .1 wymowy
faktów
Tylko ten f!naL. Jak wymanie

ob&I
s:rJkol endowo-wy poczynkowy wla.ry przyjdzie potraktować spoprowadlZOily pr.zez orga.n.Wację mło sób, w jaki „wyłożyli" swoje ~a
cje wierni. Jak podsiumowali tego,
dz!eżow-.
który nie zmieścił się w regułach
Od pi.erws.zego ?Jelenia dlałog\l gry. Zenującą wizją, a raczej rewiadomo. te czujność szefów. czuj- pliką wychowan.i;a następców je.>t
nośl- wartown.iJkbw
„na bramie" to, co zademonstrował w swym
w ogóle czujnoś(o jest najwainiej- tilmie t.ozińsk.i, a co sami ocenić
ez11. a mamy irszak lipiec t976 I i rozważyć pow1nn.i wi1d7.0wie. Niem.ni.ej M trudlilo uwiera:yć w sku- ja,k mówr komendant obom
tecz.nooć prymitywnych metod,
w
w D-aju Jeszcze niespokoin·le
a.r&umenitów, w
oowszysitiko może się zda:rrv(o. Tym- demagoi:·ię
dzi.enny pacierz •• współżycia
w
~aia9e!Jt „wszystko" zd.a.rza się •
obozie Wszvstko, ~o sik.łada dę na ~Połecz.eństwie„.
Pozostaje
jeszcze
pytanie,
gd:ile
obra~ tycia: świat ; działacze m3·
ją pomóc
odpowledzie(o młodym lcończy 9ię dokument. zapis życia
(około
trzydziestki) na oytanlP· na l!Orąoo, a zaczyna filmowa fikjak ty(o? A wiedza p~ieł: n11jlP· cja. Realizatorzy (chcę dodać, że
piej, zmajq doskonała, choć tylko film mógł trafić na ekrany ju:t w
1977 r., ale przyszło mu zdobywać
jedmł metodę: zarządizi~. egrekwo,,sprawność
półkownika")
twierwa(o, narpięlmowa(o. Oo tego np dzą, te o fikcji
n.ie ma ·tiu mowy ,
łwietn!e słuty apel.
aezsensowM Że jeśli już, to można tylko użyć
Zachowa111ie:
!!.astmełenia
wygłos~ne
przed słowa „prowokacja"
wysta.rczyło,
żeby
frontem na tle ustawionych
w kontra-stado
reakcje następowały same I toczydwuszeregu obozowiczów. próbula· ły się lawinowo. Utyto więc tyt.
cycb utrzyma~ w szyku swoje nie- ko kluczy 4e etwłera.nia
Juł umesforne małe dzieci. n.s:blerajq mo- blowanych
triów,
wyposaf:onych
cy, nrłamicza te pa.n komendant w w bardzo podob11e 1egme11ty.
J:1egulaminow:vm krawacie 1 r<eguI talt oto . po filmie Zajączkow
lamtnową mi.na przybiera ton dramatyczny Te-raz Jes21C!Ze okollez~ skiego I Chodakowskiego .,Robotłc!owy bym.n I
tell:stem bez.wn• nicy", po dokumentalnym zapis.ie
na
ekran
llOWl!lym, laik wszystko co wyama- wizyty papieźa, m6w
ca temperaturę :tycia w tej epo- trafił l wzbudiził salnteresowanie
łecznośoi.
scenSJr.fusz pros.to z JW!Qlej rzeczywlst.OOcl. ,.Jak tyć• - to wizja
· ha wdzl wa heca zaczyna Irlę z
chwilą
ogłoszenia
ll:onkul'SIU na lokalna, w której natdy uczestf:eby się przenajlepszą rodzi.nę. Pomysł to t.o· niC'Zy6, nie po to,
zińskiego. On wystąpił i inicJatv· titraay6,
ale uzmysłowl6
sobl'
wą, która wydała
plon nadsPo- źródło t mechanizm tego, eo dziś
dziewanie obfity. Słuszne więc w
nazywamy kryzysem norm moralpral'v skrupulatnego
jury
stąje
Jednak
aię
podsłuchiwain.ie.
przepytywa- no-społecznych I czego
nie (najlepiej dzieci, bo one szc.zp. trudno nie." przestrany6 llę.
rze powioozą czy tatuś się kł6ci z
mamusią l kto jest winien). NonRENATA SAS
0

źostanie

Co
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w BIB L ·I OT EC E
Powtarzam,
:te .program tegorocznych Dni jest bardzo ograniczony.
Warto więc przynajmniej
napisać parę słów na tematy I nimi związane.
Tu
na przykład
chciałbym poruszyć sprawę bibliotek publicznych na terenie województwa miejskiego łódzkiego, liczących 154 placówki rótnego ty.
pu.
Mimo, te intel'IWencle MBP im
L. Waryiµ;kiego u władz tereno·
wych w sprawie zmiany lokali,
naprawy dachów, poprawy ogrzewania itd. dają pewne rezultaty,
sytuacja wielu bibliotek
terenowych nie przedstawia się najlepiej. Część ich pracuje w pomieB'Zczeniach zbvt ciasnych, często nie
dogrzanych, zawilgoconych, a · nawet... zagrzybionych. Ma też swoją wymowę fakt, że w ciągn mlnlonego
5-tecia w woJewództwle
naszym - poza t..odzl' - nie zbu·
dowano ani jednego budynku ze
specjalnym przeznaczeniem ua bi•
bllotekę!

W tej sytuacji MBP Im. L. Waryńskiego starała się przede wszystkim pe>prawi(o warunki pracy bibliotek terenowvch poprzez/ przeniesienie Ich do lepszych lokali i
modernizację pomieszczeń W efekcie pewną poprawę zanotować moż
na w gminach Br6jce I Aleksandrów, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Nowosolnej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Głow
nie, a częściowo równiet w Zgie-

rzu.

Natomiast . bodaj najwięcej powodów do narzekania na złe warunki lokalowe ma o.h ecnie o

wystarczającymi
funduszami
na
Ich zakup. Załatwianie róźnorod·
nych spraw Interwencyjnych, In•
struktaźowych, a także pracę informacyjną poważnie utrudnia brak
telefonów (np, w biblioteka.eh ma•
tomiejsklch I wiejskich brakuje 32
aparatów telefonicznych).
W dalszym ciągu odczuwa
się
zbyt małą ilość bibliotek dla dzieci. Brak ich w wielu miejscowoś
ciach, m . in. w Konstantynowie I
Aleksandrowie. Notujemy ten fakt
ze szczerym smutkiem, bo przeciet
nie trzeba przypominać, jak ważną
rolę tego właśnie typu biblioteki
publiczne pełnią w kształtowaniu
charakteru i intelektu małego czytelnika, któremu od najwcześniej
szych już lat należy ułatwió nawiązanie kontaktu z książką.
Sytuacja gospodarcza jest obecnie w naszym kraiu nie najlepsza
Bezcelowe byłoby
też ogłaszanie
wielkiej krucjaty o wyasygnowanie poka7.niejszvcb
kwot na ten
cel A jednak„
Tego roku Dni Kultury. Oświaty.
Ksiażkl I Prasy obchodzimy jak
wspomnialPm
bardziej
niż
skromnie
Gdybvśmy jednak
w
związku z nimi
wvgospodarowaU
pewną kwote na zagęszczenie sieci
bibliotek dla dzieci w naszvm województwie. moglibvśmv oowiedzie~
śmiało: wprawdzie tegoroczne Dni
nie obfltnwały w efektowne akcje.
były jednak pozytftezne, bo pozostał po nich trwały §lad.
Oby tak się stało! T obym. kiepaństwowego
bądź spółdzletczeito, dy za rok napiszę następny arty1pecjatlzującego
się w produkcji
kuł z okazji Dni. mógł zatvtuło
1przętu bibtlotecznego oraz
nie- wać go nie: „Gdy irrzyby rosną
w bibliotece" >!.le: .,Gdy biblioteki rosną ja.k ~rzvhy!"
M. 1AGOSZEWSKJ

czym już pisaliśmy w swoim czasie - Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach. Daje się tam
odczuć ob1>k ciasnoty brak
czytelni, a ściany formalnie pękają
pod ciężarem książek. zgromadzonych na I piętrze
W podobnej sytuacil jest r6wnleż
wiele innych bibliotek terenowych
pracujących w trudnych
warunkach lokalowych. Miłośników grzybów zapraszamy np. do filii
w
Rąbieniu. gdzie mogą znaleźć grzyby wielkości naleśnika, tylko - o
zgoła innym zapachu._
Mimo usilnych starań kierownika filii w · Justynowie, Karota
Zdanecklego, który osobiście dok1>n uje różnych napraw - I tu sytuacja jest fatalna . Wvstarczy powiedzieć. że piec. żeby się nie rozpadł, związany lest.. drutem!
Dobrze wyposażona. świetnie usytuowana w samym centrum Alek
sandrowa, miejsko-gminna biblioteka publiczna dysponuje lokalem
potworQie ciasnym. Pomieścić się
w niej nie mogą nie tylko czytelnicy (około 100 osób dzien11ie), ale
również księgozbiory,
troskliwie
gromadzon' od lat.
- Mimo pewnych łnwestycJl, w
dalszym cią11ru prawie połowa bibliotek terenowych odezuwll dotkliwie brak typowych mebli bibliotecznych - stwierdza Monika Zio·
mek, instruktor w dziale instrukcyjno-metodycznym MBP. ~Y·
łuacJa
taka spowodowana
Jesł
m. In. brakiem przedsiębiorstwa

•
·Nowe premiery

Powstaje
JContynuac,1q rozwatal\ nad znac:re!ltem

tradycjł

narodowych, patrtotyz-

w todzl

mem, aioaunktem do mttów 1poteczno-fUozoflczllych - tale J>TZectet
tnteresujqco pod,1ętyclt wczdnte,1 w „Pamiętnikach Sopttcy" będzte
zapewne „TRANSATLANTYK" , WJITetyaerowanu według wtaanej adaptacji J>TZBZ MIKOŁAJA GRAB'?WSKIEGO Nie pozbawiona _bulwersujqcych wqtkóto akcja, 1ta,111 ltę dla autora „ Transatlantyku" - WITOLDA GOMBROWICZA pretekstem do wyratenta oce" „potaklch cech narodowych". w otównej roU zobaczymv STANISŁAWA KWASNIAKA,
1cenografłę przygotowai JACEK UKLEJA, muzyke JÓZEF RYCHLIK.
1aś nremlera wzedstawlelłla odbędzie stę 18 ma1a
23 maja na Matej Scente teatru zobaczymy ,,otskq prapremterę „GREW Wa.nizawie konczy swe obraNADIERA - KRńLA" ANDRZEJA KIJOWSKIEGO Utwór jesC poeCyckq
Międzyna
!>a.łntq. petnq dygresji fltozoflcznych t refl.eksjt nleztoykle aktualnych dy Swiatowy Kongres
to lłllSZe.1 obecnej 111tuacjl 1poteczno-polltycznej Adaptatorefl\ l Teżyae· rodowej
Federacji
Tłum~czy.
rem .,Grenadiera - KTól.a" jest JERZY ffUTEK Sceril>arafle ipektaktu Głównym organizatorem kongresu
lttoorzy? GRZEGORZ MAŁECKI, muzykę JERZY BAUER, zal uktad jest nowo
powstałe
Stowarzyszechoreograficzny
jest autorstwa WŁODZIMIERZA TRACZEWSKIEGO .
Polskich. Właśnit>
W rolach gtótonych wystqptq . STANISŁAW JAROSZYRSKI, HANNA nie Tłumaczy
teraz w Łodzl 'powstaje Od~ial
BIELUSZKO ł BOHDAN WRÓBLEWSKI.
STP. Jak nas poinformował prze.
(jf>)

spomnlenta e tym str.a)ku llłu·
go Jeszcze krątyć będą w ko•
rytarzaeh. •ala~h
wykłado
wych I gabLnetach łódz.ltich
uczelni Jego uczestnicy prawdopo..
dobnie do końca tyci.a 'IJUJĆ będ~
długie opowieści. Fakty powoli ule•
gną mitologizacji. narodzi się koleJ•
na legenda • ,,pięknych. studenckielt
czas6w.••

~ oczywiście potrubn'
}e<l'na.k mało. gdyby po
strajku 9tudent6w.
który
wywarł niewątpl•iwY wpływ na przy_
szły kmtałt Polskiego
sz..1toln.t.ctwa
wy-ższego, oozostała tylko
legenda.
Musimy Idę tet nauczyć chłodlflego
patrzenia na n.ajgoręt'l:Ze nawet dni.,
wYcląg&nia wnioskbw, aby uehlroni4
się Pl"L1!d następnymi taktrn! \.ekcia•
mł. T w!aśnAe dlatego, jał!:
111dz~
wtelikie znaczenie mają badania to•
cjologtczne, dotycząee ł6d2iklego straj.
ku z przełomu .tye7Jtlla I lutego.

Legend?

tle by

9lę

łódzkim

Pomysł łeb przeprowadzenia zaklei•
kowal Już w ostatnich dniach· strajku, kiedy to grupa
pracowników
na ukowycb lnstytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego przystąpiła do
zbierania
pierwszych
materiałów.

głoszono

wśród

m!odz.ieżY

ltonkUI"8

na wyoowledź ood tytułem: ,Co czujesz I myślisz w 2ł dniu strajku?",
niedługo ootem - konkurs na wspomnienie o strajku Przeprowadzano
testy psychologl.czne mające dać od•
POwiedź n„ oyta.n.la: czy fakt uczestniczenia w strajku wpływa na osobowoś~? Jaki jest stosunek studen~w
do naurzyclell akademickich, do ro>botnlków? lak rozumiane •li nłekt6re 1>0 Je el a? lti>.
Jakle będą wyn1kł tych
badańT
Kierująca nimi ctr liona Przybyłow•
sl<a n•le bez talu przyznaje, te trc•
che za późno wzięto i;!ę za nie bo
dop iero w ostatnich dosłownie dnlaclt
strajku, ale kto mógł
orzewłdzle~
wówczas 1ak długo to potrwa. Wszak
pairę
razy za nosiło !l!ę, te porozu..
mienie 1est tut tut, na wycl.ągntę.
ole ręki. Za to tera.z orace· idą oeł
na parą. Gromadzony materk1ł
dokumenty ~tralkowe, wywiady
1
ankiety w~pemnlenla naguin!a mal(ńetofonowe z negocjac:ti. oświaócze
n!a rótnych organłzac:li
a.rtykuły
ora~e - ana!tzowany jest ood -ką·
tam takich za~dnlefł, 1ak• przYI"'"
towywanle oostulat6w I fnrmowa11le
~lę przvw6dc6w wewnettZD:l organizacja mu strajkowych, łeb tycie ce.
d7.fenne. oeg11ejllton'll I pTZPhl"'l? rozmów. stosunek nauezyelel!
akademickich I ~p11h„C7.eństwa J.11ctzl
do
5tra.1ku studpntów, prasa (powielana
I oficjalna) wobec ~tra.lku. wrencle
- jego konsekwenćje dla całej opołecznokl akademłckiej, Wyniki zaPOwiada 1a ..tę więc obl~ująco.

Co ciekawsze. n1e tylko pracownlcy naukowi UŁ, ale t s-łml 5tudencl wykazall zainteresowa.nle nauotową analiza stra1ku. W 1nstytuc;e Soe.loloi:il powstaje właśnie kilka ta·
klrb prac magil;terskieb. Po
raz
olerwszy chvba maglstra!lct nie mu•
o;iel! ęzuka~ sobie tematu. Temat P•
prostu sam się narzucił. 1 ta wlał.
clwie bez 'potrzeby 013uszezan1a mu..
r6w uezeln!
wodniczący Założycielskiego Komitetu Oddziału STP w Łodzi
Wiadomo 1ut, te efektem pracy ł6Jerzy Gos, w naszym mieście dzia- dzk1ch socioloitów będą publikacje
a
ł.a ponad 500 osób
pa.rających się w .Prz~ladzle So<:1olo~lcr.nym" .
lak najbairdTleJ
różnora-ką
formą
przekładów wlllC w oerlodvku
do
tes;o
odnnw!ednlm
D<:>bne
by
Je.
Wszyscy
łódzcy
tłumacze
(bez
było. 11:dyby z wnios1<:unl
•
względ'U na wykonywany
zawód) duak
owych badań s7.ezei:ó!11wo zapoznały
.
mogący udokumentować swój . do- si~ r6wnl"t władz" uc7.olnl I to
robek
translatorski I pragnący nlP tvlko 16dr.kłeh - or:u kierowszkolnictwa
wstąpić do stowa.rzyszenia, powin· nictwo resortu nauki,
ni zgłosić sle do jego tymozaso- wytupgo I techniki. Zbyt duto 0-prs:wej siedziby mieszczącej się w cowań naukowych be'zproduktywn1e
łzach ocleranvch ukradkiem.
Po Wydawnictwie Łódzkim (ul. Piotr- obc~atało do tej pory "1Jllfladyl
napledu z iakim słuchano nagra- kowska 171),
(jb)
(pt.om)
nych na taśmę relacji z przebieitu wvdarzeń w J(rudniiu 1970 roku [HD'/Hh9'"~~h9'"H/HUUH7.~h9'"H////~
na Wvbrzeżu. PQ niedowierzaniu
! leku te to orze::ież Polacv Polakom zitotowall ten los"
Słul'hałem
t la tvch wstrzasaJącvch nal?rań.
r'•lacii świadków
wydarzeń ł rod?ln ofiar Grudnia.
orzmsvwałem
wraz z Inn~.!
Piosenke o
Janku z Gdyna
i „Grudniową kolędę Wybrzeża"
" w niei słowll· .Zan11mnłe1I moż
ni ie z tudn pochodza za~amęll
władze I ludności 1zkodza. Truj,,
wysyskufa I wclał eblecuJa... HeJ

. ''
„Polaków portret.„ tragiczny
„Którv skrzywdziłeś człowie
ka prostego nie bądi bezpieczny, poeta pamięta ••". re
słow::i C"ze~ław,t MiłOSZll obf Pi:(ły
iut Polske
znala7łv
!lie na
ulotkach tablicach pomnikach
Zaoadłv
ludziom w oamiec'
A niekt.órvm rnot„ i w c;umlen.ie. Bo orzecieź nie ehodz'
o to bv oarmetal wvł„„tn!P
Poeta ._ie ! mv - krzvwdzacv
i krzvwdzeni ~nlżaiacv I DOniźalni '

j

W moim odczuciu.

do

takiego
sie
równie! wvstawa
1>re!E"!ltowana
łodzianom u.ledwie orzez kilka dni
właśnie

ułożenie

odwolvw~łll

w Salon4e Fotol!rafild Łódzkiego
Towarzystwa Fotograficznego
Na
wystawie.
które i
patronowała
Uczelniana Komisja Koo~dyna~yjri?
NSZZ Solidarność" I NZS Akademii Medyez.nei w Łod:zli 'tgroma·
. d:rono rół.noraklr materlałv fnto•
ttraflczne dotvczacl' wvdarzrń Jaki, mlałv młPkr.~ w na~zvm krału
w latach 1956-68-70-76--80
w Pnzniinlu Warszawie Radomiu.
'1a Wvbrzeł.n ••.
W•pomnlanp wvlei założenie
aoE'l do wsoólnel Polaków oamłe·
c.i ł sumienia - znalazło r6wnież
swoip orlbleie w wypowiedziacTi
I oninlach os6b zwiedZll lącVC'h
z
kt6rvch · wiele
J)O?..ostawdłn

swiatówki"
Krótki metrat tradyc11.1nle ma; IWO·
je fHtlwatowe 'Wleto W Krakowie
Na razie komts.1a selekcy1na ftte
eatost!a feazcze konkuf'sowd rew•·
eentac.11 Zanim tolee Tozi,ocznte lłe
rxr Ooótnopolakt Festtwa:t ll'ttm6w
Kr6tkometratowuch
tO
ltf'alcowłe
(• trt0,11t! f>ed2'1e od JO f>lll do I vr l
I tut !)O ntm ll'e~tl?»ttt Mleth:una„odO·
toy, chcemv t>OlnfOTmowat! o ostał·
ttlch konkunn,,,uch •tartach twórców
11 Wutw6rnt
P'ltm6w Olwlntow11c"
W cląpu mlnlonuch i mlemecy 'D0•!!1'111.0 lłe •t>Oro na11T6d .

kq
ertystyC%1lq
SZCZECHURY.

f'eł.

.DANIELA

J ed1J!S!.I"' iiolaklm reprezentantem
ll4 I Cuf'Oi>e.1•kłm lłlennate ll'!lm6UJ
o Ochrc>nte .!rodowtsJca !Jtft obra
zmarłego nledatOftO
MlECZYSŁAW A
VOGT A iit .,ZI!rLEiq W MIE$CIE"
l femu tot!1Jnle "1'Zt1i>adla ol6UJM
nagroda w

kateoo"tł

1Um6w l>adatot11tuly
~eattzowafte
to „Olwtat6wce" !)01echal11 ll4 VI
Mf P.dz11narodow11
Konkur•
Ftlm6w
Rolniczych do sai·agossy. Najlepszu
oktn:al się obraz WITOLDA POWADY
- „r A.8RYR:A PIECZA.REK„
Jl'ltm
otrryn;al fedn4 I! dwóch ot6wnyeh
1M1gr6d ora% MIJ1'0de dl.a oiajleper•·
oo łtlmu 1ekelł „mechanlrae.11„

e%11ch

Trzy

w ksdedze Pamiatkowe1 takie oto
woisv·
•. Ta. wystawa winna trwa6 tak
długo, Jak długo WINNI lllł
Jeszr.ze w§ ród nas ••• ".
„To wstrzasałacv łokument hl·
~f11rvrznv. ".
.Bvłem
Widziałem! Z avnaml.
t m~fa 1981".
„Pamle6 to tobamoś6 naroc1n.
Dzlrku iemv ?.a wvstawe".
.J'e7.l'll obvwatet tell(o kraJn,
opróćz 11bowłazków I 11raw mote
._,łer równiet tyczenia
to moim
łvczenlem iest b„ te wvstawe po•
znali wszvscv członkowie aktual·
n""'n Biur~ Potitvezn.,;o".
„Trzeba
nam
Jeszcze
w1ęcej
prawdy 35 lat zakłamania to w:był
dłul!'I nkres .•• " ,
JESZCZE WTĘCEJ PRAWDY .„
C"zvż może bvć le'Dszv cel I se::!s
od n o w v? Nawet 1eśla tel!l i ów
!!otów bvłbv nodoi~al! s:le co pre·
dzei ood zl?rabnvm kalamburem
. Prawd~ fest fodna - 11rawdv nie
ma. •• ". A przecież mimo to t!'Ud·
n„ bvło n.i."' za11w3źvl- na wsoomnianei wvstawie li:ilku nrawd oC'Z:Vwistvcb do którvch orzedrzefo 8ie
trzeba nrzez zaoo„e wielu lat mnl'Zenia ~rachu kłamstwa bv m6<"
rloirzec' w zdieC"iat"h z wvd~rzefi
poznańskich.

w

z pokrwawionym
~ztand2rem

co~

tłumie

Idącym

biało-czerw?nvm

wiece1 nit to su-

l?erowałv w tamtvch czerwcowych
c'łni!'C'h 1!l56 r l!azetv I wvpowle-

dz; 1'5wC'ze„nvC"h

deC'vdentów"
Zdjeci~ tłum6w ł cZolJ?ów urze8ardro watny dla reattzatOT6W
dowvC'h obwie~zczeń totokoolP fa·
krótkleqo
metratu
fest
festtwat
zet z tamtv„h dni Usta !abitvch
tD Lttte.
NagrOdlt
8'P6C1at"4 '"""
zarządzenie porządkowe,
.vierszP
przu:mato tam filmowi a;lllmowanei niosenkl n'sl!ne na l!oraC(I.
"'u nł. JOANNY 2AM0.1DO, ff
A łerar ezekamu. Jak powtedzte w (!l?niu \'/elkl ' ~niu orzPkonań
l!djęctaml
Z81GN1EWA SOKOLJKA ,
- wszvstko to maluie .,Polaków
pt „PROGRAM~ . Obraz tell ~Ił lłt rttmom „Omlat6wkl" w 0176tll0- t11>rtret„. tra.:lczn:v".
pracq duntom0toą a;f>1otwentld
toaf'- polalcl11j lconlcurene,11.
.Jak dalece tragiczny widać bynato•kle1 ASP, • !!Otolf«t t>Od opleło 1:)0 twarzach zwi-ed7.&lac:vch. Po

I

DZIENNIK t.ODZKI u ff (9145)

~ Dyskoteka w hali ~
~H/H/M

Ud/hW.U~

koletła koted~!".

Bvłv równiet 1 n" wystawie w:dJę
da pełne n:ul21łt1l.
solldarnośet,
triumfu. To fotOl!raf!oe
z dni
<ilrrpniowvch roki:: 1980 w stoczni
Gdańs!ciej Bntdzo wiele z tei SOiidarności I atmosferv spontanicZ:nP.l!O orotest11 znalazło sie te~ na
zdjęciach

ooświec~nvch łódzkiemu

strajkowi ~tudt>ntów • w ks:led?:e
•iamiatkowei dwlP studentki UŁ
~1wierdz.iłv nie bez i>eWnei dumy·
„Ta wvstawa 11nekonała nas i:•
:9 dn.I na twardvch 4e,kach był•
bardzo notrzebne"
Wielu łodzian ubolewało ł ubolewa~ bedzie te zbvt krótki czas
trwani" wvst.3wv nie oozwoUł na
obejrzenie tel lnteresuiacei ekspozycji wszystkim t'hętnym A byłobv ł('h z oewno~C'fa duto w'let'eł
orezentowana w t.odZ>! wvsta·
Wp czekaia
iednak leszcze tnn~
m!eiscowości l reionv kraiu Totez
cl którzv ia widzieli i zrozumieli.
llOtrafia z oewnośc~a nrzPkazał- jej
przesłanie
inn.vm.
Bo
przecte!
ważne test nl• tvlko:
Z()baczvr
leez leszcze ważnielsze: · P AM!Ę
TAOI

Na

ZDZISI.AW SZCZEPANIAK

Trudno
d.zlw.ić
pa.ni w wieku
balzakowsikim,
wzdychającej
nad
afisz.em: „Dyskoteka w Hali Sportowej". „Co tam się

aię

będzie

działo?"

OozywJśc.ie, oba w
rodzi &ię
wiełe.

Miejmy

jednak
muzyAngielska grupa „The
Shaki n
Pyramis"
! węgierski z.espó!
„Piramis"
(n.a
nadiz.ieję, Ż6
ka zwycięiy

7Xłjęclu)

przywożą

do Łodzi rock and
rolla. „Estrada U>dzka" zdecydowałr
się połąozyć
konc&rt z dyskoteka
na
płycie
HalJ
Sportowej Pomysł
7Xłaje sie świetny;
w ko6ou wypróbowano go jut n.a oałym świecie, ale jaiki okate .i,
u nas, przekonamy się 16 maja o godz. 17. Bilety rozprowadza • F.strad.a" (ul Narutowicza 28) l „Orbia" (pl Wo1no6d 6,),
(r1)

Wkregn spraw

VftOSeJO ~łęta
W

lełn:P'Ch

koranach

~ec1ńllk.ie&o

„Król .złodziei''
Amerytkanm
Bernha1~d wE,1ch
wpadł
przY'P8.dlkowio.
Wła&nle
włamał Ilię do domu pewnego le·
ka.rza . a ten u ,ra1: OOkrył ~ego
obecność.
Zaslro;::rony ga.'lgster·
za.strz.e.W lekairza, ale został tzybko ujęty przea; po.Ucję.
Sensacyjny był wynllk rewizji
w domu bandyty. Ztnalezt..-,no tam
111 tyis. rótnych przedmiotów, w
tym dro.g.ocen.ne futira I bl:t1rtierfa,
o łąC'Znej wa1rtoścł ł mln dola·
rów.
Ponlew.at
wszy11t.ko
to
Uklradł w Clliągu 8 miesięcy, n.azwamo go , ,klr6lem złodrdieol' .•
Gdy pold.cJa ogłosdla. • ·by okiradlzleni obywatele zgłasz~ld ~ę po
swoje rzeczy, przed !«>mendą poliaji w mJ.ejsc.owoścl F.ailrhx ustawl!ł-o slę. . . ~o osóbl

f:bit.:t:'~zorowe

głowy

Mli.nd&terstwo pracy 'OSA obliczy.

nakrycia
w stylu orientalnym, zaprezentona niedawnym pokazie mOdy w Monachium, No, cóż. nic
tak n4e 1dobi kobiety, Jak perłJ'.~
J

Wlłlle

~H~D7~

~

Na)dłutszy szal świata

~

~
IS:
IS: o U rna.ry.
·
§
§S &-utach
Pain Faarrm8al zużył do tego 8 kil ró7lookolorowe.i weroy. Na
§S
robi on od wielu Lat l to wca.le nie aior.zei od na..ilbar~ dalieJ wprawnvoh kobiet.
.
§
~~UH/UHHUIHUAW'.MWHH/U.UU/U/.J

§~

pięciorga

35-letm.i Brytyjczyk - Bl!l1 Fainn111n., ojciec
, dzieci,
WYlkonał ' na drutach najdłuższy lllZlll śwn~a. Miał on" 88 metirlaw długości ł był dłuższy od , 00.t>Ne&.ie!l'O rekordowego szala

S
S

ł.o. że ieżell biurokracja będ~ie się
rozw<iiać w tym tempie oo obecnie
to już w 1985 roku r>Ołow.a krajo-

wej cywiJ.nej
cej 104,3 mln

siły roboozeJ,
liczą
or~m<ków, będUe

za,trudiniQD.a w biuirach. czyi.i po..
nad 50 mln osób!
·
Każdy pracownik biurowy USA
JXJ<!1iada 8 szuflad z segregatorami
i te<.'IZil«llmd,
zawderającym.i około
18 tys. różnych dolkumen.t6w. Co
rok.u - lak w~yła grul>& ekspertów do badań rv-nkowych i
Cambridge -

praoo.wnicy biurowi
72 miliardy dokumen tów I pism, a reiestruią w
aktach dalsze 300 miliardów. WyProdukowam.te zaś iedne;t-> dok,umentu k<>siztuje do 8 dolarów!
produkują

około

Radio •· głowie
wąsy!

Proces o.„

Pnl7 a.bso!JutneJ c4iKy ~Wien ~a tra.fil dokładnJe wymAien.tć co nadaJ:.ebni Ameryka.Mn słyszy 2upełn1e wy- wała mej.a Miamil
raźnie w 1WeJ głowie." p.ro1irarn ra·
Jedynym wytłuimaczen.tem
pr:r>edl.owy na,jbli'2mej staejil Podezas
pod.r6t.;v zmieniały mu się w ir;łowie dzltwn.ego zjaJwllska było d'la lekarzy
to,
te
mętczyZna
wal.C!Zył
w
Wietnai>rogramy.
P1miewat równocześnie
mie, był raonn;v t w k>ręga.ch szyjnych
odczuwał on 'b6le głowy
ilderOW&· miał j - z e Ul ma.tutk>\ch odłamków
D'O go na ()l)serwację do ldlin:lld w
pool.sków z gra-natntka.
Być mote
one dl2ltałaly 1alk rad.toodbiolm!.k •..
Mia.mi na rtm~IZde.
Początkowo
opowd~ol pacjenta o posiada.nilu .w
glowlle- radtoodblomdilta" uwatano za
kłamstwo albo hłsterlę
S'ZlC2:eg6łowe
Rosną ceny
badan!a 1>0twlerd~y ledlnak. H m6.
dzieł
wil pl"&IWdę . Gdy nlokowaru:i go w
eałko'W'icte t.zol.oWanym 1>0ki;) ju, i><>Na i;yn1ru .wet 11ztUk1 .,, Pai~u
sprzedano 14 nltlcaw rym.-1:kowych
Pa~ Pl:cassa :I.Ili 11111 tys. dolarów.
zębami
Nabyt Je londyń.sld kupiec, Wiaki·
del walorw aukł . P~ teJ okazji
Młoda Argentynka powlla w Mu zwraca mę uwagę, te 09t:ltnlo doić
del P!ata chl<1opczyk,a o wadu 3,6 kg
który urod'ZIJ się ze wszyetktml ząb- gwałkmmie wzr.ta.j11 cieny na dtzieła
kami .. Dziecko Pl"ZY"'do na łw!at ta atukt. w tY!il przypadku je.'tt'cie rok
a prawą ·- ceeanlclego ~ .-1a
-1.;eka-ne t
„_.. ,._ ......__..._, ...
s tw1erdrzlt1, te w!.'Zelkle - poza ~91lln aprzea„JI)"" 'Y"'"111u
~.cassa

I

~ef Jednego z przedsiębk>rstw
tai!<só\Vlkowych w Ja.pon!.! 7.atądal
aby
~en z lderowców zgolił
iwąsy
twierdząc,
ze odstrasza.Ją
one kllentów . Gdy koterowca od·
mówił, szef obnlaył mu pobory.
Sprawa opada się o tąd, który
orzekł, te szef n!ie miał prawa
tądać zgo1ema wąoSów i naikazal
przywrócić
pracow•mkow1
1>0przednde wyina.11/f<>dlzenle z WY·
r6wnainiern wszys!Jk.! ch strat fllnainsow;reh.

sztuki

wJo..

Pa.I'ku Narodowego aaobserwo.wa:no
w
gnl.aadacb
pl.e!'WllH
pl.*lt1ta
o.rłów blbllkO!w. Jalk wla.domo. rejon Wo11il81ltlego Parku Na.rodowego
~t . jednym z wdęlkszych terenów
na któ'rym ginlet;dt" slę te plękne
i pOltęt.ne ptalki.
W przyszłym tYll'Odln~u praCOl'MUI·
cy Wo.!ilńi!lklego Paltku NH<>d'°"'7ego
pode}mą prowada.one przy za.
eoowa.n.Lu
odipOIWledl\!ich
środlk6w
ootrotn-ośel - k-on.trole gn.ta.zd orłów
- blel!.ków, sl)1'awiduj,.c, Ue wylkJ.ulo s1ę plslt.ląt 1 obrączkując je Doda }lny, tt w WY'lrlkn.I zagroż1mla śro·
dow·i'51ka, Uoiłć orłów - b1el!lk6w na
terenle Wo11ńi9ltleg-o Pa·rku Narodo-wego n~y
WY'rdni!e sic

Pomysł

wskaźnik umleralnośai niemowląt),

mowMlii.a budynków administracyjnych na cele lecznictWla . Budynkak:t.ó~

mi,

n°adaw.ałyiby

lilię

do

ta-

kiego celu, są np. gm!lch przy ul.
Sienk<l.ew1icza. oo bYłei komendue
MO. którv 2.tianiem sekc:i:i można
bv przezDaczyć na pogotowie raotunkow~. a w dotvchczasowei sle·
dZibie
~ow,ia
zorganizowa6
przyzwottv szJ:>ital ool?otoW'J..a . Podobnie wykorzystać by moon.a J>.udowan v hotel robotnlczv na rogu
ul. Przvbvsz,e:wskiF:J?D i Lod::iwej .
Przeznac;ionv mli.ał bv ć dla załóg
budowla.nyeh a w świetle zrnni.eiszan.~a inwestvciii. lPI?:> przydatność

bardzo
trudne
wru;unkii
pracy sto{ ooą. zna~em ~pvtarua, 1
Szp.itala am Babińskiego w Koch.ittlló.vroe uwłaicza:jąca w.ręoz naRzeczniik Jl1'181SOWV MKZ. J, Kro•
zw.ie
tych
placówek.
sytuacja piwttickJ. ucze stn.iczacv w pracach
robo<:zego zespołu negocja cyjnego d .s.
w domac:'h p0rnocv soołecme!.
6oste1JU zW'iazku do środk6w ma·
Sekcja 1łu:tbv zdrowia. ' która soWei informacil.. przekazał dzien··
dwukrotnie kierowała do władz ni1':arzom swe wraU:!nia z 1'0Sle·
miasta t>isma stw.1 erdza.iace. że „lliiie dzeń . w kt6rvch uczestndc zył. Dili·~
zmnl~~sza.
fPAiP)
w Jdz;j mo:tUwośc! konstruktywnej odbywa sle koleine. Oma,wóane sit
współprac:'V z obecna dvrekcia Wy· kwestie dostem.t do radia i telewl·
drLla.łiu Zdrowia", na któire :llres.ztą zii. Ro;r.mowv sa nieł atwe.
wdeł nie ma dotad odpowiedzi. postaru>- ks-z.ość soraw tra~ do protokółu
.
Naitrudnie i sza oka•
wiiła w2liać we własne reee nurtu· rozbdeżnoocd
zała sie kwestia oowołan·ia w ra·
jące
wszystlr.ich problemy lecz- mach Radiokomitetu Redakcli Nan1ctwa otwaxtel!o 1 zam_knłętego. czelnet zaimuiacel sie audycjami!
Powołano zespół do spr.aw 'reorga- „Solidll!rności" nie:Mlażnel Od cenzurv Radl!.o~omitetu. a jedynie od
nizacji slużbv zdrowia. zajmujący C'E!'llZury
państwowej.
Zaznaczyć
Dotkładn1e 10 mdmJUt po pólnocy sie m. dn
kwestiami rozwiązain:!a. trzeba. te ostatedne rozwiiązand"ł
z 30 kiWletn1.a na t maja, wracający
ul. Hl/poteoznl) 'I rodrzlmtej kclac)l ZOZ. powrotu do sarnodzdelnośc1 spraw. znaiduiacv~h sile w protodo domu. 'ro...!etinl męk'ZY0I1a, z05ta~ szp.itali t domów oomocv społecz· kóle rozbl-eżności zależy od negocjianagle zaczepk>ny prz~ tról<kłl Pod·
cil ostatecznvch n~ szczeblu rząd
cllmlelO'llY'Ch młodych liud.zL
Bez nei
- KKP NSZZ „Solldat'ność".
wstępnych r~ów napastnicy pr zyRównolegle sekcta słu:tbv ;l(łro
stąp·IJH do d1Us2:en1la staot'llzego pana,
faul
a kńedy na.pad·nlęty stracił pl'l:yt<>m• wia orowMzi akcie na rzecz przej·
?)ość. u ·b rali m.u l .liOO :d z portfela l śc~g<nęl1 z palca złotą obrąez·
kę.
Z.."llaltret.owa ny
człowiek
nLe
miał nil.c w1ę<:ęj pirey sobie, nil.a nosU nawet ~a<?ik.a, za-tem l:uip byt
n1ewiellkd.
Napaabn~Y zaczęlt uclelka-'. W m!ę
JiuM.an Clerc, 1«.00 R. Roosevelt - ,
SKODA. IS MAJA
dzyicus\.e
pOezkodowainy
odz~kal
„ W je.go ac.zach" . 16.-15 Muzytk.obrapn:ytoTllltlość i zaC'Zął głośno wzywać
n.t.e.
16.-40 ,,Pamiętnik pa n.I Ewy" PR.OGRAM.
I
porno-cy . O~Ny1kl u9łyisuad fuon:kcjorep J .- wa.~y. 17.00 IDkospres'em
11a•rlum ,; prze jet dującego nieopopreez
łw.j.at. 17.05 Muzye=a
p~rzta
lit.40
Tu
9.00 Cztery pory roku.
dal radboWOtZU mllitcyjnego. R00p<>mtrzyk.a wlóezę
C'Zą!ł się pośc!.g . Z&CJNym&110 24-leot- rad~ kierowców. JQ.05 Z kraju i ze UKF 17:40 Fo.lit głtw
1
poetów.
18.10
Po.Utyka
dla
U.25 Najstarsi muzy.!t.ancl.
nlego Kaz·lrn'lerza N., wielokrotnie śwLata.
karanego za 'klrad:z>l.ete. Wlła1ll.B•n,la 12.46 Rol'll•Lczy ·kwadrans. 13,00 Ko- WS<2:y.stil<Jch. 18.25 Cza• relaksu. J.9.00
I ro~boje, Grzegorza B.
J.ait Z2 munlłtat energetyczny .13.05 Studio Codiz!ennJ.e pawl~ć w wyd. oźw. , Lam-pa.rt".
I KMys?Jtota1 A„ lat 2', kibrzy rów- Gama . 14.00 Wiad . 14.05 Stud lo Ga· G. T. dd Lampedusa:
19.3!1
nlM ICJ!Lka razy odpowiadali za na. ma . 14.30 I meld111nellt z trasy Wyt.. 19.30 IDkspresem przez śwLat.
pady ! b6jk:I
P'UnJtcjonar\Jusze MO c!.glu PoJtoju - V etap Gera - Kar· Opera tygodni.a - G. Verdi: „Nle-.
~Y
sy.eyilljskle".
19.50
„Dobrze
love
Vary.
14.35
studio
Gama
.
15.00
mleM spore tru-dinMcl z odzyska.niiem
łUIJll.
Zrabowa~ę·
pleniąd2e
jeden II meldU'llek z trasy V eta-p u Wył urodzony" . - od.e. l)ow . 20.00 Dym
Po- z pa pierO!lll. 20.30 Zespól Beach Boy
z ra-b uslów w cza!rte ucleczkl zdątył clgu Pokoju. 15.05 Wlad, Ul.IO
:)lld: dołączyć
do zasobów swojego południe dziewcząt t chłopców. 15.30 wc:z-oraj l dzlś. i1.oo z bl.ls'ka 1 z
portfela, natomiast d.rugl z gr0<na lII meld•Ul!lek z trasy V eta P'll Wyś daleka - K . .1ak·e>w.Lc2. 22.00 Fakty
. 12.08 Gwi!.aiu:Ia sledmliu wteczon.a pastn llkłtw podczu pośe!~u „ poł cl.gU Pokoju. 15 .35 Kącik melom&· dlllla
15 55 Plęć mlillut o kul.turze . r&w: C. Gay[e . 22.15 Trzy kwadranknął zł()tą oobrąc-zkę
Bad.ani.a l~r na
se
jazzu.
:13,00 Wierne J.z.aha.idana.
stme wyika"'ały
te
przeodmi.oot te'l'l 16.00 JV meldwnek z trasy V eta.pu
zna jduje g·li: w JYl'zewodzie pookaormo- Wyścl~u Pokoju. 16.05 Muzytke 1 ak· 23.0!I M1ędizy dnlem a srtem.
wym rabu'-l'l.a. Wypada zatem pocze- tualonoścl 16.M Transmisja z zalroń·
PROGRAM IV (
czenl.a V etapu Wyśc,~gu 1PO<koju w
k0ać na do.wód rzec.zoowy.
12.00 Wlad. 12.05 W~ad, (Ł). 12.08
Karlovych Vanch . 17.30 Rado!oklll·
IR)
„Zdrowe
d<>DlY"
- aud. Krzysztofa
r!er 19 oo Ozi'eninlk wiecuimy. 19 25
Klerma& paLSkteJ plosemd.
1,u o Turowskiego (ł.), 1Z.23 Chwila mueyk!
(ł.I,
12.25
Gl.elda
płyt (stereo).
Ma ga2:yin ml~rzynarodOWY
„Punkt
widzenia" 20 OO W I.ad . i !inf. dila kle- 13.00 Dla lt.J.. l - „żabia kapela".
r<YWców. 20.05 Refleksje. 20.10 Kon- 13.25 Staw:ne dzleł.a. stawni wy:t<wo'
cert ~Y'CZeń 20 .40 Wll!'tuozl r6tnyeb na~y stereo}. Hi.OO StudLo Gama w
16.05
lnstrumentów. tl OO Wlad . 31.05 Kro- Stereo (stereo). 16.00 WJ.ad.
jęz.
1
nllk.a sportowa oraiz informacje
z Lekcja jęz. ainł . tS.20 Lekcja
~
li
łaclń9k lego,
1&.fO Aktualn~c~ dnia
Wyśc lgu Poiltoju
21.15
Komunikaty
Hl
iltlf'!
Totallzatot'a Sporto-wego. 21.20 Cho· (ł.), 11.ot Tut ko-ntrol•Y (Łl. 17.01
li
Uli
Ułłl
pin w l.nt.i=r pretacJI pl.ain.\stów
ro- Mistl'Zo-wie batuty - ltońcert · symsy jski.eh. 22.00 Z kraju I R tv/1Jata. foniczny pn:ygot. 11rzt!'Z Marię Hoff;2,20 TU rad\o. ~le~!)WPÓ'We *2.23 }V~ mann. 18.00 ,,Pisar.skle l\,9ntakty" ka Ork . Symfon!A:zna PR I Tv ula aud: ' Matyny· Plłtilef • (t)'. 18.15 Prelf'ł
łUHlł
słuchacz,y w lł>raj'IJ I za ~rain.Lcą. U.OO zentujemy ka·ndydatów na pn:ewodnlczącego NSZZ „Solidarnośe" Ziem!
„Mmął d0leń" . O.Ol W lad.
ł.ódzklel (Ł). liS.25 W świecie humanistY'kl
- Dntl Oświaty , 18.45
SOS
PROGRAM li
W czwartek, 14 maja,
gościem
dla bLosłery. Ul.OO Socjotechnika d-la
Piotrkowskiego Teleto:ia Zaufania
wszystk~h
„Gdy
w
rodzl.nle
są
11.30 Wl.ad . 11.35 Mlłośnllkom pled·
będzie znany sekauolog,
autork~ nl chóralnej, 112.10 Tańce z
róż· dziec.I" 19.ll Lekcja jęoz. hlsetip. 19.30
głośnej ,,Sztuki kochania" dr nyicoh epO'k. 12.25 Sprawy rod:zi\n.ne. Studllo ste-reo zaprasea (stereo). 21.20
w balla- Wl.tlls Con-over - przedstawia . 21.50
med. Michalińa W-isł.>ckil. W godz. !2.4S Sława Przybylslta
NURT - Formy 1 metody rozwiJa·
17-20 odpowiadać biy.tzie na wszel- dach Bułata Okudtawy. 13.00 Reflek- nla
r:alnteresowań technicznych mlo13.30
kie pytania, które zgłoszone zosta· sje 13 10 . Muzylka 'l' teatrze ,
WILad. 13.3'6 Czas dobrych gospoda- d'Zlety. ?3,.10 ,Noc cudów" - śpiewa
ną \ pod numer 65-18.
(je)
11ZY.
13.51 'l'ańce ludowe S2lWe4JI K. Proń.Jt.o. 22.15 Wersje 1 kontro.
14.00 G0«poda.f'C2A!
problemy regio- wersje. 2:2 .50 Bela Bartok - P<>C1:ąt
nów. 14.10 R Wa'1ter: fragm. z dra- k1 ~Y na forteplanle. 2.2.55 W•l.ad.
matu muzycznego „Persif.al".
14.25
'l'ELEWIZJ'A
Ludzie I Ich 1>asje. 14.4.S
Mw:yka
PROGRAM I
Brahmsa . 15.30 Wlad . 15.35 p.()połud
Komisja Koordvnacy1na
Budow- n le dztewczą1: 1 chropc6w 18.00 Koin8.00 'l"l'R, RTS! - jęz yik: pol:sk.l,
nictwa NSZZ
,Solldar11ość"
nrzv ce.rt z na~rań Oi:ik. PR I Tv w Kra.
MKZ Z~ml ~ej zawl.ada·ml.a , te ko.wie o.d . R. OZa;JkowskA~go .
Hl.40 sem. 4. 8.30 TTR, RTS$ - matema.
dnia 18. 05 1981 r. (t1 L>On1ed7lołek) Ludllli.e pa'rt11 - sprawY partii!. 17.00 tytka, sem. 4. 8.10 Dla szkół : chemia . kl. a. 9.SG Fizyka , kl. 7. 11.0G
d 11odzl·n le 18 w ~machu MKZ orzv Gośc ie naszych estrad: Dropi. 17.30 Hlsboor!ia
kl. 7. 11.:15 Flizyk-a kl. VIII.
ul. Pllotrk<>ws1!de1 260 (sala 18) odbe· SZer-sze spo}rzen!e . 17.50 Sp! ewający 1315 TTR,
RTSS - chemia, sem. !.
dz!e ńe zebra.nle Sekcji Budowla aktorzy. 18.05 Swlat I my . IUS Ple- 13.45 Tl'R, RTSS
blo.lo.gLa, sem. S.
nyoh
NSZZ
„SOlidarn°'ć"
przv b iscyt Studia Gama . 18.30 Echa d.n.!a 14.20 Telewtz}a w- 'Oprawie
mUlu18.40
Dom
I
my.
19.00-24.00
Wleczbr
MKZ Z'ieml l.6dZkle1
daw.
14.55
NURT
j~zyk p01skt.
19.03 · Klasycy
Zebra.nie bedz!e l>Ołwtecone •.lfa- ltteraok()..ml1l'Z~ny .
15.21
Dzl!en'!ldk.
15.40
OblektyW.
oortowt o stanie budownktwa"
w murzy.kl r<>'ZTyw<koweJ . 19.7'0 Z l'leirw· XXXIV Wyśc1g Pokoju-. 17.20 15.55
Dla
regionie łódzkim. Bardzo l)l'Osimy o we1 ręk11 . 19.40 Oztle-je teatru <>Jl8l'O· do:t.ect:
.• Mlcltdkl" . 17.SO Losoowan!e
orzvbvcle orzedstawtcleU ze WS'Zvst weigo. 20.20 Wlers2e '!'oma.s za t..ubleń Małego L()tka
I
Zxl)ress
Lot.ka,
18.00
kich, komls11 zakladdwycb oraz oso- sk!ego. 2-0.30 Musica polooica nova. Giełda.
18.20
Impułsy.
18.50
bv zad.nter~wa'!le wYte1 WYmlenlo- 21.10 •.•S.Wleta A11.na patroonnta Slą Dobranoc.
„Wyspa Hiszpan!! nym problemem.
za'kó-w" - l'e!l Ut. 21 .30 Wlad. tt .35 Mino~" -19.00hiszp.
~Ll.m doik. 19.30
Informaeje itportowe . %1 .40 Wybltn'
tetewl2ytny. 20.00 Opowieść
aktO<l'IZy czytają ułubtooe kslątJkt - Ozilennlik
o
lńtw!e o Mo.nte Cassllllo. 2.1 .05 Kro„Sbrefy" - ~ragm . p()W. A. Kuś-nle nika Wyśc~ ?ok,otu . 21.20 Pootawy
z cłęboldm talem zawla.damłR·
w'l~a .
n.oo Te.atr PR: „Pamlętno\ik - następstw<>. 21.SO mtca, którą I dę
my. te dnła to maja 1981 roku
z ogłioszenla" - S'łllch .
J . Hena. - łpl.ewa Eltbteta Wojnowska. 22 19
po długich I cletklch clcrple·
23.10 G. Dułay - w!.e!lkl
muzyk
2'2.25 Tetewlzla w sprawie
burgmidrz1k1 7. XV wieku. 23 ,30 W1ad Dz!em?ll!k.
ntach zmarł. 011atrzony łw. sammaroów.
kramentami.
w wieku 61 lat,
PROOB.AM n
PROGRAM IU
ukochany Mat. 01..tec I Dzla·
dek
10.30
Ekspresem
1>rzez
świat , 10.35
IO.OO
.•
Przygodo&
nad Moo:zem OiairS.
P.
Kotermas:z płyt . 11' OO Q2:y Polsce gro- rłym." (2) 11.15 „SZkleŁko I oko" .
zi analfabeot}"ZlIIl aud. A. Sowy 16.15 Jęz ang. dla zaawansowa•nych
11 .30 z t<>k'1skich nagrań 'I'. Pla11a- (5). Hl .415 Jęz. ang. (30) , 17.15 J ę z .
gana . 12 OO Ekspresem przeiz świat niem . (.30) 17.łll „Przygoda nad MośWIERCZVIQSKI
ltz.05 W tooacj! 'l'rófld. 13.00 Pow· rzem Oz8'"1.ym" (I) - komed ia ~en
Pogrzeb odbedzłe sle dnia H
t6t'ka z romyw'lrt. 13.50 „ótr-acooa sacyjna prod. rum. 19.00 Wlad. (Ł),
maja br. o irod:z U .39 11 kaplicy
część KatarzY'!lY Blum" odc . pow . 19.30
Dzlenfllik telewl~y .Jny
20.00
Cmentarza K.omllllalnel(o na Do·
14.00 Mistrzowie batuty
John „SaJklełk~ ! ciko"
- maita2:yin po.
łach, o czvm zawladamlaJ11 poBa rbLrol1l. 1S.llO 'l!lk!tpfef!Ml
l)nt!I!
ąulamooaukowy .
~l.30
24 ·godrlny.
grątent w smutku
świat
IS.O!! Herbatka przy samowa- 31.łO I>omlkl dla wszym ldoh . 22.10
:alONA, CORK.I, SYN, SYNO·
rze . !S.2S Ragt!:my po polsku. IS 40 l!lltrain
r~r6w
„Str efa
WA. ZIĘCTOWJE t WNUCZKI
Zaooiroon:v o ~y!lllko" - , śpiew~ śmleorc1".

Połknął

Biurokracja

;:.

W7btuła

r~i ~...

l~l plstdąt.
Jak lonlormują
miłlośruey przyrody, lun11 1111 s.iko·
ry, '~y. na terenie WollńskLego

senne

We wczoraiszel konferencji pN·
sowie! w MKZ NSZZ „So!idaTność"
Zleml Łódzkdiei udziiał w7lelii przedstawiciela eekcli słutbv zdrow.ia:
dr dr M. Dmochowska. N. Grzej·
d1la1t. M. Edelman oru 1. Wieczo•
rek („Cefarm"). Oma-wf.ano kwestie
nalbardztel
bulwet"suiące
19-tysiieczne
środow;isko ' łódzki.ej
służbv zdrowia - człOl!lków „SoL1·
darności", m. in. sPraWY sU!lnu
szpital! łódzkich . którym wkrótce
gr()Zlj z.amknieCll.e 1.5 tvs. łóżek katastrofalnv stan POłożnlctwa (W Ło
dzi Jeden z naiwvższych w kraju

_,SoIJdarności"

1

dowód . rzeczowy

Autn·b-a
ulf Il\ •
szt k ooarna
lbl'te11n11l•em••-•c•ec•ll•Y•lłz•lec•k•a•a•ie•od-b•l~_!.•nled:.··.·rdi09ta•,__•'ml•1•'b•y•1a••n!•e•11•aiw•et••t•OG•t•ywllJ!ll ·.d.e1m.111.os•z•e•a•1•a•w•6•r•.•n1 o•l•ł•a•k•11ł'e1 ~11T1'r7V'-J. tele'n.im"e
Ntkł teKo I całą pewności" nie

ustalił,

ale Anglicy twierdził, te
przesyłanie kartek śWilłtecznyclt z
iyozenlamł ' sa11oezątko\\0 &ła królo·
w Wlktorl
~ 11146 r. ~rzeslała ona krewnła·
kom UtogrDfle ulublon""o s-il}e"o
ą
'
...,.
"
„
malarza t>obsona. Za Jej przykła-

Noworodek z

&a ll! od aormy.

•• to 11omt6 zacseło„.

"-"""

Dnia u maJa
orzetywszy lat 55

ttłt

r. 11marla,

„ + '·

s. + '·

WŁADYSŁAWA

HENRYK
DOM ICZ

SAŁATA
11 domu PACZES
Wyprowadzenia
4ro&lcJI aa111
zwłok
nast:nll Ił maJa 111, o
~oJlz. 14 z kóścloła św. woJclecba przy ul. Rzgowskiej. o czym
iawladamia}a po11:rażenł w 1mutkn
MATKA. SYN, SYNOWA
t WNUCZEK
głębokiego

Z głębokim talem zawiadamiam y . te w dniu 11 maja 1981 r.
zmarła
nasza kochana Mama,
Teściowa I Babcia
-(
StP

KPT WP

JOANNA

Wyrazy

zmarł

Dnia I maJa 1981 r.

NIEWIADOMSKA

maJa br. e •oda, li z k•·
pJlcy Cmentarza WoJskowego na
Dołach. o czym zawiadamia po~rążona w bloble

a domu litAGIECKA
LAT 75.
Po!fneb odbędzie ile dnia 11
maja br. o l(Od2l 15 na cmentarzu przy ul. RetkłńskleJ, o czym
zawlal'lamla.111 oogr11tenl w głę·
boklm smutku

RODZINA

SYN. SYNOWA I WNUCZEK

WyprGwad11e11ła

lłWloll

nastJłpl

dnła Ił

\

Panł

wsp6łczneia

KOL. MOR

GRAŻYNIE

MGR

CZESŁAWIE

śCIENOWSKIEJ

BĄK

URSZULI
SŁOMCZVKOWSKIEJ

wvruv
Po1Vodu

irł•bokleiro
lmłercl

• powodu lmlercl

wsp6lc1ncla

wyrazy 1erdecznego
z powodu zgonu

li

BRAT.I.

OICA

składaJa

skladaJ•

KOLEŻANKI t

JtOL!OA
PODSTAWOWEJ
15 oraz RODZICE WY·
CHOWĄ.NKóW KLASY I
b.

składaJlł

se
Nr

PRACOWNICY SZKOł.Y POD·
STAWOWEJ Nr 181.

SZKOł.Y

Z głębokim żalem zawiadamiamy te po długich I ciężkich
cierpieniach, w dniu 11 maja 1981 r., przetywszy lat 58 zmarł
nasz drG&d OJcie.c

S.

ł

P.

ALOJZV URBANIAK
OFICER REZERWY WP,
odmaezony K:nytem Kawalerskim . OTderu Odrod:tenta Pol"1d, Brll·
zowym Krzytem Zasłn&1 I lnn.yml odznaczeniami pa11stwowyml.
Pogrzeb odbędzie się dnia Ił maja br. o god'Z, H.30 z kaplłcy
cmentarza •w. Anny na ZarzeWie . o Mym powtadamlaJ• wszystkich PrzyJa~lół, Kolegów ł ZnaJomycb
,
CORKA SYN, SYNOWA WNUCZKA I HA.JBLI2'8zA
RODZINA
Wyrazy slebokte~o
t'ia K oletance

Kołetanu

BARBARZE
STEFAASKIEJ
'91'Y1'a1y
oowodu

l(łębokłego
łmłercl

w1pólczucla 1
·

OICA

w111ólczu-

MARII
JAS~RZĘBSKIEJ
a 11owod• 1aoau I
f
TSICIA
skład•!•

•kładaJ•
KOLEŻANKI
'I ł.PlPB

I KOLEDZY
.ETOB",

w1p6łczucia

WSJ>()l.PRACOWNJC'l' li OS·
RODJtA
ust.UO OBLICZE·
NJOWYCR wsl\ł

KOLEżANKI I KOLEDZY
DZIAŁU
EPIDEMIOLOGU
WOJEWODZKIEJ STACJI SA•
NJTARNEJ

.I

'

„Solidarność<

zawiadainia

+

Koledze

HENRYK

MARKOWI
MODllt:iSKIEMU
wyrazy szczerego wsp6łczucla z
powodu śmierci
M ATX!
składaJ•t

DYREKCJA, POP PZPR, llA·
DA ZAKl.ADOWA oraz KO ·
LEŻANKI I KOLEDZY z mu
RA PRO.lEKTOW
BUDOW·
NICTWA KOMUNALNEGO w
l.ODZJ

zmarł,

„ + ,_

Głównemu

konstruktorowi
MGR IN2:,

JERZEMU
KRzvWAASKIEMU .
wyrazy ncsereiro w1p6lc:aucla
powodu •mtercl
M ATXI

W dniu t maja tHl r.
w wtekU Tł lat

11

WIKTOR
JASTRZĘBSKI
Po&nell edbedzle 1111 w lln!u
u maja •r. • 1otta. 11.lł • ko§cloła aa lletldnł.

akład•Jlł

KIEROWNICTWO
ł

ZAltł.ADU

WSP0ł.l>RĄ.C0WNJCY

f:ONA. SYN. l!ITNOWA
I WNUCZKA

Dnia I maJa 1981 roku zmarł,
przet:vwszy lat 7ł . opatrzony łw.
sakramentami,
nasz ukochany
Mąt, Ojciec I Dziadek

S.

+

EMERYT MPR,
Pogrzeb odltędzłe ale dnia 13
maJa br. e l(ods. tł 11 kaplicy
cmentarza nym .-kat, św. W01•
clecha na K.urenkaeh, o czym
powladamlaJa poA'fatenł w talu
f:ONA. CORKI. zn.:c.. WNU·
CZKA oru POZOSTAŁA RO·

+

S.

P.

STEFAN
BUCHELT

,PZJ

Z itlcboklm talem 7.awł•rl em i·• 
my, łe dlllla t · maja 1981 roku
zma.rla. 11rzetvwsiv lat 5~

f

P.

WIESŁAWA

KACPERSKA
•

domu CHODKIEWICZ

PQvzelt odbędzie llłę dnia 13
maja br. • g&dz. 15.15 ż kap11cv
cmentarza pnv ul. Kurczaki, o
, czvm nwtadainłaja
(

•YH, SIOSTRY t POZOSTALA
RODZINA

DZIENNIK t.ODZKJ - dziennik Robotniczej Spółdzielni WY dawnlczej
.Prasa-Kslątka-Ruch" .
Wvdawca:
t.6dzlde •Wyda w r1lctwo Prasowe
Uxlt. ul. Piotrkowska 96. Druk: Pras<>we
, G1 atiC'7dle w Łodzi.
Redaguje kolegium . Redakcja
kod 90·1111
t.ód:t, ul. PlOtrttowslt.a 98.
Adres pocztowy:
„DŁ", t.ódt. skrytka nr 69,
telefony: central.a 293-00 - tą czy
ze WS"Zyst1dml działaml Redaktor naczelny 645-85 zastępcy redaktora
naczelnego
31l'1-~.
at0-38
se~retan:
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DZJ;ENNJK ŁODZKI

GT ł4

(9845)

f '

I

I

lllf~'9~'i?!~ll f'7"1.AKIP7~,,~.'7"",,,_,,_,,,,,,..,,_,.„,,,,..,,~
WISŁA

~

ZACHJ;TA - -n• zamknięty „Superpotw~r" l'.lp
god.z 10;
b.o., godz. 1.2.15, l!I, 11.15. ,q.~.o
STUDIO - „Pan Wołodyjowski"
pol.. b.o. 1odz. 15: .,Kuzynka

- S
zamkm!ęty
godz. 9; „Cen.a ~!·rachu" USA ~
Lat 111, godz. 12.UI IS, l'f 15, S

' od

s

lS.30

~

W

Giełda

wczasów
„Gromadzie"

w

dziale

....

.

lł bm., do wbot7,
włącznie, w łódulm od„Gromady" odbędrz.!e 11111

Ja;ki• są możliwości przedłużenia
11utobusowych,
linii
niektórych
bądź też uruchomienia nowych Ji>Ołączeń w mieście i województwie?
a·l e
Chodzi nie tylko o MPK,
także o tabor PKS. Postulaty mies:ikańców dotyc,zą przede wszystkim przedłużenia linii autobusowej
„67" d4 Kafonki, a także zapewautoburowego
nienie połączenia
MPK ze Zgie~em, Ozorkowem i
Pabianicami, mimo :!:e kut'11UJą na
tych , trasach z Łodzi tr.amwaje.
O sprawach tych mówiono p;idcz&s
wcwrajszej narady u prezydenta
Lodzi.
Oka=je się, że jedynle re!.lny
jest postulat przedłużenia autobusu
„67" do Kalonki. Nawet leosztem
z;m.niejszenia częstotliwości kursowania linii, sprawa ta - jak podkreślił prezydent J. Niewi·ad{J<Illski
- winna być uwzględniona przez
łódzkie MPK. Natamfast, przy obec
nym niedostatecznym taborze, zarówno MPK jak i PKS oraz kło
potami z paHwem jest rzec.-zą niemożliwą uwzględni?nie innych koludności.
munikacyjnych życzeń
Trzeba bowiem przede wszyst.Kim

sezon Iet.nL
n.a te trzy cl.ni
przedstawl.cLele „Gromady" z rMnych stron kraju I zaproponują
około 3 tya , miej9C wCfLllsowych
w takich rejonach, ja•k : Ma!Zu~y .
Zl~.1-0nogórskle. Bory Tucholskll.e
C!.echoclnek, Zalew Szczeciński,
Kolina Klod!l!ka .
Nowoosądeck!.e
Wlekszość . to wczasy lA-dln!owe.
lecznicze
wcza~y
ponadto
a
m. tn. w Wleńcu
~1-dniowe,
Zd•roju oraz wczasy z kunem
na prawo 1a?Jdy w Hajnówce
'f-dniowe wczasy zaproponują
Rodrztnom z mały
Głuchołaizy
mi dZil.ećml do lat 3, k·t óre bę
dzie można zabierać bezpłatnie
„Gromada" radrz.I mUe -le
koJannontówek t Pokrzywna
Cena wczas6w
ło G!;uchoła26w.
4-d•nlowych waha tlę od 2.900
do 3.'roO zł od c>SOby. 'Zakwaterowanie w pokojach goścLnnych
1 wy1ywlenie w prywatnych storestau'l'ałówkach, 1adłc>dajn\ach
cjach GS (sale wvd'Zllelone).
Gl.ełda wzbul!ztla zainteresowanie wśród rad mkładowych dutych zakładów pracy ,Gromada"
!ezy Jednak takte n.a osoby,
na
same wyjechać
pragnące
fit)
urlop.
wczasów

glełda

'Do

Lodzi

zjadą

"r KOMUNIKACJI

SPRA

S
.._

n.a

MIEJ~KIEJ

pomyśleć

o liniach pOdmiejsd:ich,
gdzie kt\rsuje stary tabor tramwabyć
jowy, który powinien pilnie
zamieni<lllly na nowocz<!sne gzybkie
z
tramwaje. A to. jest związane
dla
przebudową torów. Również
rozjest
zasadnicz~
kwestią
miasta
budowa w nowych osiedlach m. in .
na Widzewie-Wchodzie l:nii tramwa
jowych.
PKS ze swej strony - jak oś
wiadczył przedstawiciel łódzkiego
mógł
- będzie
Oddziału PKS
w
uwzględnić jedY111i• pos~ulat
godzinach
w
sprawie uruchomienia
7~ po godz. 22 dodatk!>wych kursów do Byszewa i Skoszewy. Natomiast nie ma możliwości zwięk
szenia ilości kursów do Tuszyna,
Natolillla i Lipin oraz do Brójec,
gdyż na tych trasach z&pt!'Wniono
dostateczną Ilość połączeń autobusowych. Należy dodać, że nowe autobusy, jakie kunują do Tuszyna
zostały prawie całkowicie już zdi,
wastowane i wymagają remontu.
Z kolei PKP, z których w;ług
65
korzysta codziennie pr-zeszło
tys. pasażerów, zapewnia przez cały dzień dogodne połąc:i:enia. Rzecz

Kłopoty z pieczywem, jakie dotknęły łodzian w końcu kwteflnia i
na początku maja, były m. in. przy
ezyną wcoorajszego spotkania preŁodzi J. Niewiadomskiego
Łodzi
l pnewodniczącego RN
posła na Sejm PRL or:>f. dr. M.
Serwińskiego z pracownikami zakładów piekamiczych WSS ,,Społem".

m.

Wiele przyczyn dożyło rię na to.
te ciągle odczuw11my braki pieczy-

Dziwne przepisy

nawlqzantu do pubttkowanego w „DŁ" (nr 89) artykulu
pt. „Czy_ tryśnie mleczne tródto",
nasuwa ml rię refleksja, :te wł
nq za brak mleka dla naszvcJ!
dzieci w lódzkłch sklepach ~
można obarczai! tylko kr6U1, ktiSre daj4 go zbyt mato, a jest to
braku wtaiclwe.1
wyntk
takte
organizacji pracy hanc:Hu.
Z racji moich obowlqzkcSw lłu!
bowvch. bylam osttttnlo w Poznaniu Sądzę, te IJ' wo.1 ,,oznal\sklm krowy nte sq bardziej m14trudnej
rfome. ni:! w Innych,
rynkowej, a mimo to,
Rytuacjl
ID sklepie, do którego wesztam
o godz U .30, blfto mleko w opakowaniach fotlowych . Kilka osób.
będących w sklepie nta wykazy.
walo tadneqo ntm ~atnteresowa
nla Mleko w proszku jest tam

•

W!J-

Chore C:trzewa

czytelnika, r>nmtta1ac 1ut wzgled11

„.•tet11czne. drzewa takle rq sted!tsktem rMnych chorób.
Kto usunie ta dTzet.Oa7

znalazł?

W niedzielę, 10 maja, okola 00-

dztny 12.40, pani rrena Olechnowicz, lat 73, Idąca ullcti wtelkopol8kq, w kierunku al. Włóknia
rzy (po lewej stronie), rgul>tla
jasnonoTelc
szat z dwóch
człOtDtektem

(hz)

N

I

.______________„
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DZIENNIK ŁODZKI m H (9845)
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337-37

rano

TEATRY
WIELKI - g<>dL 18 - „Włr>szka
w ALg!.e rze"
IARACZA - n!eczyn.ny
nieczynny
MAŁA SCENA 7.~e;;-ecft<?.~Z. 11.111 - „MiłO~ć W

Nostwaryop~•=··e~~a:.

19.11

S
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o
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"°" Pamięci

l\SZYM REFLEKTORZE
Plotrkow.
Łódzki".
„Dziennik
5ka 96. ~8 •~, L6dt, tel. 3l7-ł1
t 141 -IO w itodzlnacb tt-12
Piszcie dt> naa, a w ,nn:rcb
1prawacb telefonnJcle.

dla

~

"° .

§

§

1

§

I

I

•chorowanum, po kltku zawatach
serca I liczy, te za naszum
frednlctwem uda jej atę odzyi.
skać zgubę (za wynagrodzenlemj
znalazca 'Proszony jest o dorę
czenie szala pod adresem: Ł6df ,
ul. Wielkopolska 55 m. I.
W

zasłużonych

§

S

§

·

Od k!lkil 'lat w parku na Zdrowiu wzdlnt ul Krakowskiej, atoją uschnięte dTzewa. Czę§ć z nich
!ety tet powalona na ziemię
Zdaniem lnformujqceuo na1 o tym

Poazkodowana feat

Honory

15-T

S
S
~

§
§

S

1odz.

§
§

S

§

w

§

S

S

czynny

~~t:i:"k~!.vn~

S
S

~
ucteka" USA od lat 15
S
HALKA - seanse umknlęte
godz ta, t'f: ,SancheQ! l jego S
dzleel" m.ek1 od lat 111 godz.
S
19
seane za- li\
MŁODA GWARDIA m1cnlęty - godo: e: „Gli.na C?.Y
łajdak" fr. od lat 18 + doda- S
tek .Spych" godtz. 13, 15, 1lf S
~
19
- „Obcy - I pasater
MUZA
ang od lat 15 S
,,Nostromo",
fr .
goda:. 14; „Wier-na tona",
ł S
od lat tł godrz 1816
~
„Zamach .tanu"
1 MAJA S
od lat 11, godiz. 111, '8
POKOJ - „Sz~~ nledhriedd I ~
S
g<><k
clown · Cebul'ka" czes b.o
15.30; ,Strach nad miastem" S
.._
30
19
715
la
~
S
·
•
t Hl .Cod" 1
r od
- S
ROMA - seans zamknięty
god" I 30; „Mistrz klerO"IV'nlCY S
ucieka" USA od lat 15 goda:. 11 S
S
13, 15. 111 Hl 19.30
PodrOt kota W bu- ~
STOKI ,Ho·
1r.,
godz.
,
tach" jap. b.o.
molkowle na urlc>ple" czea od S

S

w.
" „.
785-55,
S
.._ TELEFON ZAUFANIA

10

S
S

S

Jutro sesie DRN
Bałut i Sródmieścia

brat!by atę do Poznania I zapametod!/
rnal! · się oraz przejęlł
dzta!anl4 rwolch kolegów? „.
Lucyna 8.

brązowych .

119.30

S

W Poznaniu lepleJ

Kto

TELEFONY
jednak w tym. ił 8ll tys. 066b (1: ~ Centrala lnformac:rJna PKO
czego 40 tys. wysiada na Dworcu S
131-n
Łódź-Kaliska , a 25 tys. :::1a Fabryhl-li
lntormaeJa • 11ału1aeb
PK.81
lntormacJ•
~
cmym) to doda;Itowa ilość pasaże
rów miejskiej komunikacji. Ludzie
~:::
~::~:: ~:f:!:~~F
do
ci przecież muszą dojechać
U
Io'.' Informacja telefoniczna
swoich zakładów pra·cy i szkół. Mo- S Komenda WoJew6dzka MO
żna by ułatwić im doja:zd do miejsc S
177-22, m-n
253·11
Pogotowie ciepłownicze
pracy t nauki, gdyby wybudowano
8 przysta.nków kolejo;vych, na któ- S Pogotowie drocowe1
ł"·:D
„Polmozbyt''
li\
rych mogliby oni wysiąkć. Wprawenergetyczne1
dzie, jak na razie, upad!y proj'!k- ~ Pogotowie
Rejon L6dł P6łnoc I 33ł·31. IOl·IJ
ty wybudowania łódzkiej obwodni- S
33ł·U
Rejon t.6dt Południa
37-ll
cy kolejowej, ale sprawa przystan- ...,
Rejon Pabianice
18·3ł·ł2
Rejon Zglen
uwzględniana
ków powinna być
881 ·15
przez resort komunikącji. Tym bar S Rejon oświetlenia ulic
395-95
Pogotowie irazow•
dziej, ża m.iast.o partycypowałoby
:
411 kosztach i budowie S ;:::::::: ':~tunkowe
częściowo
Chodzi tylko o zapewni~n!e wyko- S
Pomoc drocowa PZMJ~st-ll TOl-%7
S
(j. kr.)
nawcy.
9&, 116 • 11
S ••rat Po„-rna

S

taka

„w

Łodń

WAŻNll

s

pracy
przy
wypadku
podczas segregowania jest co naf-

w claqlej sprzedały.
Mote handlowcy z

l'

S

S

żtłwo§ć

więc

S

S
Si
§

· szczesc1e S
Ateraz 1•1czymy na

I

owe spinacze mogą spowodowac!„.

Skqd

G~~~IA

S

S
S

skaleczenie się pracownika oraz
Inna fest procedura dortczanla
takiego pisma.
Wytlumaczenle to zupełnie do
Przecleł
nie pr:r:emawta.
ntU
UJ ten prostu sposób ouczędza
mostę papteru na koperty, •
~mleszna.

§

S

S
S

e:"t:::w_

I Instytucje „atufq
apoaób, te akł4dajq
pismo, apłnq;jq je znywaczem
I na wierzchu, w widocznym
miejscu opatrują adresem.
Rzecz jednalc w tym, ł•, gdy
fest w kopercte, poczta
pismo
pobiera oplatę S zl, a gdy fest
wysylane w podany wytej sposób „. 12 zl . Jeden z d11rektor6w
,,oczcte,
pr6bowal wyjaśnić na
dlaczego jest to a! tak wyaoka
Ił
oplata . Wytiumaczono mu,
w czaate segregowanl4 przesytefc,
nęblorstwa
się w ten

mnf;ej
cenar

S

§

SAMOCHODY NA

Poza wletoma Innymi arty1cuł4ml. w •kiepa.eh braJc równłeł kopert. W te.1 •utuacjl rótM prtłNl

,

~za~~

Filmy lngmą,ra
STYLOWY
Bergmana - „Jesienna 90nata"
nwedz. od lat 15. godlZ. lUO,
19.30; Zapomnia„ filmy z lat
,.Plerwme
pięMzłesl.ątycb
dni'' poi, od lat 15, godz. 17 30
DKM - , Oz1-częta z Nowoll._.goda: . l'f:
pek" poi od lat
od
ta~~~ew<foweru" USA
OKA - ,,Skąpani w og.nłu" poi.
,Joseph -\.ndrew-6"
,1om. tUO;
ang., godz. a.311, 111, ~.3:1, n 30

S
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S

~
~-,

§

;;r~r DKFhl.s.:p· ,~. LaJt ~ ~

~

S
S

§
§

§S

"""""' - gada:. 20 „Cza.
Poles.i.e Si MAŁA SALA
TATRY - •. Idealna pa.ra"
rowrui noc" 1 ,,Karoł"
dekOtria.Cji S
o_d lat l.S . godz. 1'0. 112.15, 14.3'0, ~
Złotym KI'IZyżem Zasługi i Hono- S POWSZECHNY - gc>dz. Ul.li 19; „Błękitna płetwa" a.ust!' b.o„
„Igraszki z diabłem"
t.od.z.i grupy S
Odz.n-lllką m,
rową
godiz. 117
MUZYCZNY - lodZ . 19 „Rycers
mieszkańców tej dzieln.iicy.
ENERGETYK - n.teczynne
Złotym Krzyżem Za.sługi odznll- S Slnobrody"
- „Dziewczyna mad S
PIONIER
„Królo111.30
wa.. Z jednej strony dzieje się tak na brak kadr i dużą fluktuację. crony wstał Jan Majewski, a Ho- S ARLEKIN - 11octm.
jeziora" ca:es. b.o • godz. lS; ~
wa Sntegu"
wykupu Przedsta.wiciele władz miasta przy- norową O<lrz.na1ką m. ' Łodzi Juliusz ~
na skutek wzmożonego
~
most
„o
BI an k a
Boguc k'1,
. pomoc.
S
19 30
godz. u17 daleko"
c>d la~ 16,
ang. 1eden
8 rzozowsk a, S
S PINOKIO - ndeC2ynny
rzekl'1 w t ym wz~1ę d zie
•
Chleba I. J'ak podkreślano _ t"wac'
REKORD - .Awa111tura o Ba.się" S
Uznano również, iż za zaistniały Franciszek GFonkiewicz, Jan Janto będzie dopóty, dopóki cena pie15 . .,Orkiestra
po! b.o. godz.
MUZEA
Kaźmierczak, S
czywa będzie tak niska, jak do- ostatnio stan rzeczy nie może od- kowiak, Zdzisław
Klubu SamMnych Serc S'lerż. ~
REWOLU·
RUCHU
tychczas. Co by nie powiedzieć, jest powiadać dyrektor Zakładu Pro- Wanda Kluczwajd, Henryk Ku- S RISTORIJ
USA od 12 lat godz. 17 ,
Peppera"
<Gdańska 13)
CYJNEGO
to przecież teraz najtańs:?:a pasza„. dukcji WSS, gdyż złożyło się nań blak, Stanisław Kuźnicki, Teresa ~
19 15
~
J·u s
so
godrz ll-llf
Ogiński, ~
Zbysław
szereg przyczyn. Spraw""' tę rozpa- Krzętowska,
Z drugiej jedna.I!: stronyk łódzkie
S
Z - nieczynne
~ 000711\l RADOGPSZCZ CZitter·
· d r
·
POLESIE - „N\e ma mocnych" S
sika a 7) _ godz t1l-l7
zakłady pieka·rnloze są t!l nie om trzy ostatecznie Zar.ząd WSS „Spo- Jan Romanowski, Anna Szarkow- ~
po! b.o godz. l'f; „Ponad straETNO·
S:: ARCHEOt.omcZNE
ska.
(M)
westowane, cierpią na tak duży tern".
1
chem", k'. Od I.at Ui godiz. 19
GRAFtrZ!llF 1pl Wolności 14) _
brak części zamienny.zh, że jeżeli
APTEKJ
godz. tl)-17
~
sytuacja w tym względzie ~ię nie
~
Mlc
Ul.
ll':WOLUCYJ'NEJ gc>dz
BH>I OGH
S
1
PRZEDPŁAT"'
bardzo
do lstnieJ·e
dojść
' poprawi, może
Plotrkow- ~
klewtcza 20
A
(Pgrk Stenklewlcza)
S
l
.J
"rzykrych konsekwencji.
ska 97 Dabr~kiego 89, Nlelar- S
li)-l8
~
"
S
Luto7a,
Ol!mptjSika
15
nlana
t?totrkowWł.OKll':NNICTWA
~
już od kilku lat program poprawy
S
mierska 149.
S ska 28?1) _ godz. ._117
warunków pracy i odpowiedniego
S
~ HISTORII MIASTA LODZI ro11ro
•
#
ale
doinwestowania piekarnictwa,
DVŻURV 57.PITAl.J
down 151 - ~()d2 11-15 le) •
pozostaje on tylko na papierze. SyS
Bałuty
ogOlna
CMrurgt.a
•W?el"lc..,~kleco
SZTUKI
S
t.
tuację mJ;i:e poprawi przypusz~al
Szpital lm Biegańskiego (Knla- S
S godz. 111-17
ne oddanie do użytku w 1983 roku
Szpital S
zlewtcza l/Sl. eodztenme
Oddział Wojewódzki NBP w Ło-1801 „Polonezów" (1.259 przedpłat). S POLSKIEJ WOJSKOWEI 5ŁU:2:dużej piekarni przy ul. Wróblew1
2
::d:z~~~~IA <żellgowsk\ego 7> ~ ~~:;~:~~~ ~~:.!,~~Jeg~r ~1
W najbliższym czasie podane bęskiego, w tym roku ma być roopo- dzi otrzymał już z warszawskiej
S
Skł<>dt>W«k1e,·Curle
tm
Szpttal
Da·
1z~erz
zmF:R7.A
llllASTĄ
S
losowań.
p:erwszych
terminy
dą
samoilości
o
częlia budowa 60-tonowej piekarni centrali informację
dla S
(Zgierz. Parzęczewska a5l
browS!mego :111) - g.odz. !Jl.-18
Raty należy wpłacać dopiero po S
przy ul. Konopnickiej na Chojnach. chodów, jaką przy2l!lano naszemu
przycbOdnJ reJc>nowycb nt n.r 1, S
niemniej potrzeba co najmniej je- województwu na przedpłaty, wnie- otrzymaniu z PKO potwierdzenia ~
!, I 5• Szpital lm Marchlewskie- "'
IMPREZY
by sione na 1982 r. Ponieważ we wszy~ przedpłaty. B~Z'ie w niej określo- S
szeize 5 mniejszych piekarni,
(Zgierz Dubots 17 > ZgJers
~o
god.~.
P:lstulowano stkich markach liczba śamochodów ny rok odbioru samochodu orat ~ JtLUB RsT
problem rozwiązać.
A~~~~ldr~, ~~s~C::r'! S
!UO
także, by sklepy znajdujące się jest mniejsza n!ż liczba chętnych, Ilość i wysokoś~ rat miesięcznych. ~ Grupa „Pod 'Budą"
<MUtonow. 14); Polesie - szpital
C:YRK ARENA - lodll. l i
stanowiące
te,
przy piekarniach były administro- we wszystkich wiec decydować Potwierdzeni.a
<Wólczańska 195);
Im Pirogowa
mi ędzy PKO,
umowę
wstępną
Zakład będzie losowanie.
wane bezpośrednio przez
SrOd.mieścte - Szpital lm Ble- S
a wnoszącym przedpłatę, wysłane .._
Produkcji WSS ,,Społem" Narze(KntazlewtC?.a 1/5). Wlgań!lk!ego
"'c>ns•-ntyn-'-•
LUN•PARK
osobom
Na 1982 r. do losowania b~e zostaną zainteresowanym
kano, że w ostatni.eh Jatach w ceIm. Sone.nberga ~
Szpital
- 30)
dzew
uwa...
..,
„
~
· t ami· S
· bl ankie
· 1n
·
•
t
•• 1.
~
·
CPientny
od
czynny•~ e<>dz!ennte
3/31 wraz ze specJa ym1
(wniesiono
lu dokonywania ~ry ych podwy- 4.507 „Fiatów 126 p"
• • •
losowaniu S godz 13-20 dla crun ~organ!·
po
1.040 „Fiatów wpłat . r~talnych
przedpłat),
żek, sporządoono.„ 85 re;:eptu'!' na 17.946
~
1m
szpital
Cb1rurgt.a urazowa
zowanycb od gOdz 10 w sobo·
~
to komplikuje 125 p" (wniesiono 4.652 przedpłaty), uprawmen.
pieczywo! Bardzo
~
Ionschera IMlltonowa 14)
ty nle<lzlele I łwleta od godz
~
(li)
pracę pieka·r q. Zwracano uwagę 638 ,,Syren" (947 przedpłat) oraz
lm ~
Neurochtrurgta - Szpital
S 10- 20
Kopernika 1Pablanlcka 62)
p„„,P'1,l•łk1 n1e„1vnny
lm S
- Szpital
Laryngc>lt>da
S KĄPIELISKO FALA - ezvnna
~
S cqd2f.ennie w godz. 10-19. Kasa Pirogowa (Wólczańska 195\.
Okulistyka - S7Jpita! im. JonOd godz 10-19
~
S
schera (Mlllon()Wa !4)
ezwartld, 110boty
Dyskoteka,
~
_, Chtruritla I laryngologia drtle·
_„ __ „_
z8~dz_:ele_!dozdz__.n nl91 ~ 1v• 22 .,...
Szpital Im. Korezaika ~
I
„,ęca
„vuz.
"'
~
~
CArm11 Czerwonej 15)
9 do 20 lkasa do IOdZ 19)
~
szczękowo-twarzowa ~
Ch.!rurg1a
S PAf.Mll\RNIA - eodztennto od
- Szpltal un. Barlickiego IKop- 8
ooco„r6es
lltodz 111 do I'
~
dworca sortu w sprawie realiza!:ji s daw- S
.._
clńsklego ~)
nledZ1„łkówl
c:zoraj w łódzkiej DRKP od- l budowy nowej bryły
- Szpital Im 9\tłodowsktej-Cu- ~
eoOGRt)D ROTl\NłCZNT
była się specjalna narada· dotycz4- Podczas ostatniego zeb!:'an' a orga- na planowanej budowy. O swoich
role (Zgter-z, Parzęczewska 35)
dzlenn.te od «nds I do zmroku
PKP, w której propozycjach łódzka DRKP oo!n- ~
ca lokalizacji zastępczych pawilo- nizacji pa·rtyjnej
Tok•vkol_ogta - tnstvtut Me·
KJllłA
.na terenle wzięli udział przedstawiciele cen- formowała już dyrekcję w Wa·r sza
nów dla podróżnych
S
dycvnv Pracy CTeres:y 8)
~
in-'
nic
pozostaje
Dworca Kaliskiego koniecznych w tralnej dyrekcji kolei, łódzcy ko- wie, a nam nie
Przychodnia li\
Wenerologia
a•t.T
~
odpomyślną
na
czekać
jak
nego,
okirlSlo roz.biórk.i starego gmachu lejarze jednomyślnie ;prz'!ciwili się
Dermatolc>itlczna IZakątna 44) - S
YK - .. M!.ł'" oo!. od Lat tł
"'
~
(sk)
remontu powiedź resortu.
cala dobe opróC% niedziel 1 świat
projektowi kapitalnego
godz 10. 12 30. li 17 30, 20
S
i
lat
starego budynku dworcowego
~ lWANOWO - „MW" Pol Od
S
WOJEWODZ&A STACJA
19.30
S 15 god2 10, 1% 15, 15
opowiedzieli się za realizacją dawPOGOTOWIA RATUNKOWEGO
POLONIA - ,,Ga.ngsterzy s.zo<I"
no przyjętych planów przebudowy
kanad. od La.t 15 + dodatek
~
Kaliskiego.
t.6dt. al Slen.klawleza 137
„Autoportret", godz. Ul, 12.15
Okres rozbiórki sy;>iącego się już
tel 9R
IS. 17 15 19 30
~
budynku, a także c,z as realizacji
- „Manhatt4ft",
Rada ~ PRZEDWIOSNJE
Okręgowa
TymcŻasowa
nowej budowy potrwa w s.imie ok.
OGOLNOU)DZIU
od lat 11 gOdiz. 10, lł.111 .
USA
~
PUNKT INFORMACYINT
115 17.15 19.30
12 lat. W tym c.z asie Dworzec Ka- Związku Młodzletv Demokratycznej ~
informu.!e. t.e dnia lS maja br. (pią
·liski musi przecież funkcjonować i tek)
•łutby
Dlac6wek
l'f•C7
dotyczący
J)Oł.
tf;ć~~
~„J~~
W!;,OK::A~Z
Zjazd
OkreitowY
sie
odbedzie
:ia- 'Zl\fD,
we ~
zdrowia, czynn:y cała dobe
. • 15,
'
'
17 IS 19 30
~
Jutro o god:z. 10 w aall ZTK potrzebne są dla podróżnych
pierwszej
W
Cul. Szparagowa 8/8) stępcze pawilony.
Początek
„Teofilów"
- tel
:Siff.kle dni tygodn.ia
~ WOLNOSC _ nlecz:rn.n•
rozpoc:mlie ale sesla DRN Łódi-Ba wersji proponowano, by taki pro- katu Izby :~!~eś~ni~~:J.· 1~. w~::
~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,_,,,.,,,,,.,,,,,,,.,,,,.,,..,,,,,,,,.,,,.~
łuty _
zl-:ikalizowa~ nluszki 8.
wizioryczny pawilon
Porzadek obrad przewiduje m. !n przy al. Unii. .Tednak takie usyocenę lrta·n u 1 pe.rspellttyw rozwoju
rc-1nictwa l rospadarkl t.vwnośclowe1 tuowanie c>biektu bardzo utrudni„
w dz.lelnlcv oraz lnfc>rmac1e na te· loby życie podróżnym. W związku
mat zaopatrzenda ludnośal w tbun- z tym ostatnia propozycja mówi o
cze. wedllnv i miesn
wybudowaniu zastępczego pawilonu
w widłach torów (w rejonie, gdzie
ROwnle! jutro o godz 9' w sall obecnie znajduje aię post61 taksóobrad przv ul. Piotrkowskiej 104 wek).
Ł6di
rozp0czn!e sle sesl• DRN
poazczeg6ln,-ch i wczoraj wynosiły: za wołowJ.n
cell
W pląltelic do haM na „Gó!"tlllalw" uw1d-~a!Jll!.a
inw;stycj!
Kosait te<j zastępczej
Sródmleśc!e .
rolnicy przywieźli at 36 !~tuk ubi- gatunków m1esa. Ceny trzeba przy. bez kości 200 Zł (w piątek 300 zł)'
Rad.ni ocenia m In. dzialalnol!~ powinien zmieścić &ię w granicach tych zwierząt
•
Moon.a było nawet 2'11.8ć, były bardoo zrOtnicow.ane za 'lłj)łow'i.nę 2 kością 150 zł (
Urzedu Dzłelnicowegd, ZOZ l orga- 15 ml'n zł, ale prowizoryczny pawi- kupić clelęo~nę. Ceny n!.e były zbyt Schab kosztował cd 300 do 350 zł• S!Zł~ tygc>dntu żądano 160 zł) w if~:
nlzac1i sp0łecznych na rzecz ludzi w lon, w którym majdzie się miejsce wysok.ie, bowiem z poprzedniego za kllog;ram, !)()dobnie, jak karczek pującycb m!ei;o było jednak
wczooc>deszłvm wieku ora7 O'Jllów!ą i;lzla
iewl 1
W pt<Qtek ceny tych ga- raj
na kasy, poczekalnię dla podróż dnd.a _ zootalo 70 k.g mięs>& wieprza· ! baleron.bard.zlej
e u, stąd niektórzy sprzen
zblltone były do d awcy
tunków
urzędów administracji przy
łalność
wego, co wskazywało . Lż podaż nrzetoswoje
n.a
eenv
nam
obnltali
będzie
„Warsu"
bar
i
nych
„
ludwniosków
I
11kart1:
rozpatrYwaniu
aprze- wary Bardzo mało było w sprzekilkanaście W)'Żsiza potrzeby kupujących. Wc:ro- 300 zł Za kilogram brzucha
przecież służył przez
nołicł.
w hali nie był dawcy żądali od 180 do 200 zł (W plą- d'!'tY kur 1 kurczakow w p•~tek za
ruch
natomiast
raj
rozbiórnastąpi
czasie
tym
W
lat.
""
k
tyT>OWy dla targowego wtorku . Rizeź tek 180 zł), a mięso Od szynki kosz. k 1I
zl,
180
żądano
ury
ogram
ka starego budynku dworca , któ- nicy dysponowali li sztukami zwle-1 towało 260-300 zł. Golonlca, która
0
ry według wszelkich ekspertY"l: nie rząt, przy czym prozeważały tusize w piątek ko·sztowała 120 u, wc:z.oral ~o "';'~ zf.l cena wahała eię od 150
.szła" po 100 zł.
nadaje się do kapitalnego remontu. wieprzOV'{e.
Od piątku spadł.a cena jaj W piąspadły
wołowego
mlesa
Ceny
Sprzeda-Wcy zobowiązani zostali do
Usytuowanie zastępczy~h pomiesztek za mendel 1ąd>ano 73 zł, a wczo·
to
ks
·
·
ba„
·
ń
od• ,,llocznlca zwvctęstwa„
!ut 70 zł Na stałym poziomie
raj
pniu
s
zym
wię
W
ie
z
.,._.,
czyt prof. dr bab. w. Bortnowskie.- ~e me
ceny mąki (20 zł)
11.ę
utrzymują
i;o z Uł. dziś 0 god2. 17 w sali kolilłować s planami budowy no130 :llł) Pewnej sta bU'1.zacj1
kaszy
I
będą
ZB'>WlD (ul . Skłodl'>wskiej-Curie 18) wego dworca. WykoMystane
uległy ceny warzvw Od zeszłego ty.
• Występ zespołu „Wały .Jagieł- przy tym stare drewniane baraki
gOdnla moż.na na rynku kupić ziemKlubie i istniejący-pawilon orzy al. Unii.
łońskie" dziś cl Jlod2 20 w
niak! w cenie od li do 13 u za k:g
Podróżn.j b~ą zatem musieli na
„Forum" fal. Politechnik! 9a).
sałat~
a
:zf
12
za
rnarch~
• Kurs ta1ka towarzyskit'go orita- jakiś czas zadowolić si„ prow izorl rzodktewkt kontC>Wały od 6 do
"·
nizuJe DOK t.6cU - Polesie. ZaTJirlv
plecenę
U'-tallć
Najtrudniej
.
zł
9
Jedyną
Jest
rzeczy
stan
codziennie w godz. 9-19 Cal. 1 Maja ką, ale ten
t.ruszkl. W hall lcll~ram tej 1arzydrogą do przy<spieszenia decyzji re87). tel 208-21 I 381 82.
ny kosztu1e SO zł a na rynku waha
się od 30 do 60 d . 'Z dftia na dzień
spada cena kUograma pomidorów,
W piątek P<>rnidory kogLtowaly jeszcze 250 zł, cboelat n.lektOrzy sprzedawcy OPUSoZCzaU do 221)-230 zł.
Wczon1 górna cranlca ceny pomldorOw w:vnoSl!la tut 220 zł
H maja 1981 r . upływa 20 rocz- czeństwu. Dla uczczenia parnii.ęci
Spadek cen jest z jed{le1 strony
nica śmierci r>rof dr JadwiJZi Szu- lekoarza społec7lnika. którel(o nawynikiem mnlejszej Uo4cf kupują
strowei wvbitneJZo działacza spo- zw·isko zwiazaine !est z hist.oria Łow
cych na „Góm\aku", z drugle.1 zał
SPOłecznego
r>rzedstawiciele
łecznego, lekarza oddanello całym dZii .
zrobL!a !OWoje akcja „Solidarnoścl'",
która napiętnowała rOtnellt> rOdzaju
sercem chorvm nzieki iei inicja- Komitetu Walk.i z Gruźli ca i Ch<>spekulantów Jako cl1>'ll:aw~<tke doi konsekwentnej pracy, robami Płuc w dilJi'l.I 14 maia 1981
tywie
te ogromnym PoWOd?en \em
dajmy
powstało w ŁodZi szeree ośrodków roku n.a Cmentarzu Komunalnym
cl.c!szą sde na rynku straganv z nawalk,! z nuźllca l r6żnvch form na Dołach o eodz. 13 złoża kwtlakwiatów
sadzonkami
1
Na targu przy pl. 'liepodległości ogrodnicy rozpoczęli ~przeda7. sa- stonami
c>pieki nad chorymi, które do t:lnia tv n11 1el irrobie~
Fot.: A. Waeh ~rocio.wych .
dzonek warzyw l kwiatów.
dmsi!ie1szeJ?o słuźa naszemu 1:oołe(llOLAł

Nie doinwestowane piekarnictwo
sydenta
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prof. Jadwigi Sz_ustrowej

