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Pen Ulrllahomi~ lntenayw.
W Komi1teole Oenit.r.aLn;yąt· PZPR 11u.ruk!tu mcuenla ?otr.b tpOł•cs
illllLNlda I sek.retainy nych, :r.apewci.enie wszystkich CZ]m- nycll czynników Wlm'OSW 1bain~
partyjnyCh a 205 naj- n.iików prod!ulrej!. zaldadom wylr.o- mOIŻILiwe d<>ipjero po wprowadreniu
wyiroby nii~będne dla w życie reformy gosfiodaa-cze.j. Nle
większych J.aJkł.a..dów pracy w ca- mij~ym

odbył& ai4t
aqi.a.n.ia.acj~
łym
tał

PO ZAMACHU NA PAPIEŻA

OCZY CAŁEGO ŚWIATA
WR
W mleJiloa, fdsle w
DDtaehu,

kłoł złoiył

łro4ę 11apleł Jan, Paweł

trzy czerwone

rółe.

D

pałł eflar1t

Wie.rui, u4aMe7

Birw.aiwa
llbrodnd,a na
P1111C11
Sw.ięteg0 Piotn w "'Riiym!•
atw.Ler<lirla cawutkow„ "WtllltMu~ Allasmeline Zeituni" - wywołala
pNW-llben.Lt l z,g~ n.a
oałym łwdecik Otia.rą padł tym
Nl1lllD1
azłowd.~, 1cJtóry b811'dtziiej
wi.ar11
·
nli lttiolrollw• Lony
n.a łw~eai« poświęcił się caiłkowfoie
obronie praiw 1 godruiśdi wszy.stkiteh lwbi, cmow.ilek który niemlordo,W·MIY prizeana.~J.aił 1 ~ował o pok6j do lllmień JD(>tnycll
tego śwlialta. 'W podobnym cluchiu
piAe ~ ~be Post" J.efJl;cze
mamy w ocza-ch BCle<llY
.a tr.in.tmfa.lmyich podróri;y J~ .Pa·
wła II .po Republice Federalnej

111.ę

ło Baąllkl na moillif"w11 w Intencji sdrowła OJoa
hl~tero
PnJ'•łaJlł łu w sadumłe. Zycie w Słolioy ApOltollkieJ płynie
wolniej. Urz11dy. li\ wprawdzie otwarte, ale 1ekretarlat lłanu,
prałaci rro1 ozasu poświęcaj" na 1potkanla a dyploml\taml
I.
-bYłojofaml • całego świata, przybywaJąo)"ml po nowe In·

formacje na temat stanu zdrowia papleta.
lętlsla GluMppe lplneW 1 łry1tunał11
wałykań1kle10
nawiązał

Brazylii, Joao Baptista J'ifu•lredo
wys-to.ował w Imieniu narodu brakontakt a włoskimi władzami 11\- zylijslciego telegram do Ojca $wię
dowyml, Do Diero naleiy 11porZ1ł tego również z iycze:iiami az.ybki11dzenie dokumenłaojl &&machu, gdyż go powrotu do ulrowla.
dokonano ro na terytorium .Pań·
ńwa Wałykańllkieao. Trybunał wa
BLISKI WSCHOD
ł;rllań.lki ł:rmczuem nie wypowie
Przedstawiciele kołcl1>ł6w chrzeIdę na temat 1prawoy
samachu.
N.Jiemiff. w ldstopadtie ub. roku.
Prawe watykańskie
pr1ewid11Je łc!Jańsldch obr114dku w.1ehodnles1>, Oi.mmna
część je«o odd.z1a~ywaaułomatycz!Uł
eklkomunikot
dla jak r6wniei orsantueje ialamlkle
.. . ..
.. ,
wn;rlłkich, którzy podaio&lł r11kę
··
·
-,, ,., /f
na Ojca Swiętero,
zamachowiec
·
,l111ł jednak Turkiem I nie należy
Ile społeczności katolickieJ.

w.sizyscy

W Ankane poinformowa.no of1ojalcl•, że Tureja zwróciła 1ię do
Wroch
a ~roś~ o
eatradycJ;i
Mehmeta Ali AJca - umachowca
który w łrodę postrzelił papieża'
,Ta.na Pawła II. Do Rzymu udało się
dwóch tureckich funk.cjona.rius-zy
ln'terpolu. by pomóc pollcf wł<l.s
akiej w prowad.Hltiu dochodzenia.
W ojwiadcieniu iłoionym w irodę
tui po wiadomości o z.a.machu na
Ojca Swiętego
turecki min1&ter
1praiw zagr-anicznych par interim,
Ilha.n Oz.trak przypomn.iał, że •.rurcja uwiadomiła Interpol o ucieczce Mehmeta AM Agca, ale,
jak
stwierdził, niestety organirzacja ta
n ie zdołała wpaść na troo tarroryaty. Od listopada 1979 r . - Agca był
najbardziej pszukiwanym terrorys~ą tureckim po ucieczce z więzie
nia w Stambule, gdzie cze!cal ua
rozprawę sądową za ZJmordowani.e
jednego z bard2liej manych dzienn ikarzy tureckich. Ciąży już
na
.nim w Turcji :r.aoczn7 wyrok imfer
Generał

0

doświadczeń

s~mornądowych .

Uczestnicy dyskusji stwierdzili,
że strajk jest wprawdzie skuteczną
b~ią przeciwko złym decyzjom
władz, lecz nie tworzy on warunków dla poprawy sytuacji społecz
nej i gospodarczej kraju. Poddane obecnie pod publiczną dyskusję
rządowe projekty ustaw. odbiegają
od oczekiwań społeczeństwa. W tej
sytuacji - stwierdza się w przyjętym
komunikacie - konie~zne
jest tworzenie a).ternatywnych społecznych projektów
ty~h
ustaw
oraz innych niezbędny~h projektów ustaw nie zaprogonowanych d{
tej pory przez. w,ładze

I

kać i

jedn.aik do tego czasu 02lllna rzecz uu..ckoCDalszy ciąg na s1lr. 2)
d.7liala.n~

Spotkanie przedstawicieli
ie szvch za a przem wvch
w hucie im. Lenina

w ·Kombinacie Mehlurglczny"n
im. Lenina w Kra kowie odbyło się
trzydniowe ogólnopolskie spc•tka..'lif'
przedstawicieli 16 najwi~kszych zakładów przemysłowych Polski Oży
wi-ona dyskusja prowadzona była
w czterech zespołach
roboe2ych
omawiających
problemy. s<IJmorządności pracowniczej, zasad fun1k
cjonowania przedsiębiorstwa, wzorcowego statutu oraz metody wdnżan i a

możemy

Np. w sformułowanych podcna
.&potkania tezaeh do ustawy o samorządzie pracoWliliczym wnioskuje się powołanie drugiej izby sejmowej tzw. iz.by sa:norządów, 'p cchodzącej z demokratyczny~h wyborów . . W jej składzie znaleźl i by
się reprezentanci samorządów pr acowniczych, federac ji
konsumenckich, stowarzyszeń naukowo-technicznych, ruchów ochron.I-' środow i 
ska, przedstawiciel e rad na rodowych i związków
zawodowych.
Nadrzędną VI stosunku do izby samorządów byłaby iri:ba posłów reprezentująca interesy
po li tyczne
kraju. Izba samorządu - stwierdza
się w tezach _mogłaby też spdnfać rolę centralnego
m ediatora.
Nastąpiłoby zdan iem dys1mtantów - rorozielenie funk<Jji pollty·
cznych I gospodarczych w Sejmie.
Nai,lb'.liiia:r.ie podobne sp<)tkaniie wyznaczono na 21 bm. w Stoczni im.
Adolfa Warskiego w Szczecinie
(PAP)
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lt~ o stanie g~poda.rk.!
I nowią on.e pełnei) ana.hzy rzeozypro&ram stabil~j.i llCJStaly - jak w.isbości gospodarozej i pr zyczyn ,
wyitor.izy\Stać
potencjał gospadar- w1ado.mo k.rytY'C2ln.ie ooenione któr~ doprowadziły do powstania
ct1.y, ludzkie siły i umiejętności. podCIZ86 wstępnego
rozpa,trze.n,i.a k.ryzyw; trudno w.ięc n.a tym tle
program
Liik:widaoja stanu chaosu możliwa o~dwu diOkumentów na posied.1.e- zbudować wiairygodny
będzle tylko w drodze
podjęci.a 1 mu Sęjmow0 ej Komisji Planu Go- =dirawia.n.i.a goopodairki.
Od'l'.zucono zadlożen.ia, jakie przyw:i;kona.nia n.adzlwym.<IJjnych dz.ia- spodaircz,ego, Budżetu i F1nan.sów.
lań. Są to:
okireś1en.i-e
hierarchi-i Zda,nfom posłów, pisze dz.iennlk<8J!'.z świecały aiu<torom raportu, że pow.ilniem
się on koncentrować przeoelów ~ g06)p0d,airozej z PAP l'ed. Tomasz Walat; nde .rtade wszyis.tkim n.a cha,rakter ys ~y .:e ,
faktów, a mn.iej na ich ocenie.
Lecz i te z.ałożen.i.a
z.da ni em
krytyków pozostały nie w ykona11e,
w wyndklu czego p.ow.s.tała fotogr afia w w.iieJ.u mieJ.s.oach zam=a
(ta.lti<ego terminu użyto ·w Sejmie) .
Oplon.i.a poselsika poparta
2X>Stala
baikże
przez tyeh
ekonomistów,
którzy zna j ą dokumenty. Rząd 11ie
zdecydował się how.i em jeszcu Podiityc=e. SI>?łeazne i ~a w nie 2ldan.~:m pi~\lJl'.a.tui;y - n ie należy zda.jąc sobie 2J11Jpewne sprawę 1
aspekty wydaa-z,en bydgoskieh z cz.yui1c · c;>becn1e n ac'.sków na przy- ich n•iedoslton.al!ości - na udostęp
m.arc.a br. ~yły 14 bm. w Wa.rs:i:;v Śpl-ec;men.1e toku pastęipowam.ia przy- llrenJie icll pu b1i=Je.
w1e przedimiotem rozmów poro 1 ę- gotowawaz.ego
Wic~remier
He.ruryk Kisiel dzy zes~ r.ządowym. a gr1;1-pą . S~raiwę BydgOS1JQZy trizeba .,,1_ bowJą.r.ał •ię w imie:Mu rządn.i do
roboczą K.KP NSZZ ,,Sohda.rnosc" Jaśnić
uczciwie i do końoa. Na prtr.epr.acow.aall•
sk.rytykowa;nych
~oszoną pr.zez
„Sol idairność" obec-nym etapiie ro.Oli.na
ttwierdrLić dokumen.tów. Jak
dowiaduje się
k.we5'flię dlługotrw•ałości postępowa- - pqw iedział prokurator że 11ie dz.i<l!lllJndkait\Z PAP, ponowne opr.anwa przya<>towawC<Zego w sprawie będz.i<e najpraw<i01pOdobniej możl.i oow11:n.iie" - ra.porlu .z.oobalo ztecon•
wyda!"Mń . . bydgoski®
wyjaśnił we ustailienje bezpośredn ic h spraw- niezale2nym eke;pertom, wśród kt6prz~w..cli~ ProkmN1t1.l!l'y Geone- ców pobicia. W ,cbwiLi
powstaJ!lia ry<?h znalaizł się prof. Czesław
ra.lmeJ. stw~erdzlł, . te pr7lesłu- kon!l1ktu. było w sal.i wiele osOb, B<>browski, . n.a:ukowie<: o ugru•ntocha.no <t,otąd praw.lJe 300 osób, panowało z:am i ąszain1e
nie było wamym autorytecie.
~t&rych rel;nan ia mogłyby wni..eść W!llI'Unkiów do roz.~ania kto
a>AP)
1..s tot;ie el~anty do wyjaśn.ienia' kiedy i kogo uderzył. Długotot-wa:
.okolł~zno9c1 spir.awy. Są w4ród .n.ich łość
ś1edztwa wyni ka . też z te,go.
t"adm, którzy po~a.li na .u1i po powodu, Że na,!.eży roo:strz.yg.nąć
formalnym z.a,mk:n ięcrn obr.ad, za- problemy wykracza.jąoe "poza pnprosze.ni goście i gropa tunkcjona- WQ kiairne. W tyoh spr aw a;ch pror1uszy. M~•. Ze~nainQ a. św.iiadk6w klui:aittnr:a roz\:"aża potrz.ebę .:r:wiró~nacznie róz.mą się
m i ędzy
sobą. OEmta .się do mstytucjonalnyoh w'Ilrzeba je oJ;>ecnie dokła,dnie anali- tiorytetów praiwa w Polsce. Dużą
zowa.ć, wyb1~aj~ .. 9pośr~ pr~-; pomoc udzied.ila w
postępowaini111
&baw.ionych
W'E!I'SJ~
naJbardZHtJ NSZZ „Sq1iidwrność". To ClO się móprawdopodobną. Dlaitego
teit
wi public~nde o śledztwiie w spra;.
Z pmedsta.wiciela·mi
łódzkiego
wi11
wydarz1!ń
bydgoskicll
stwierdził to n.a pewno n.i,e jeet środowiska literackiego spotkał 1!41
Wszyl';bko, oo W'~aJdomo, .a oszoz.ęd WC!l(>raj I nkrełwrz KŁ PZPR (Dalszy ciąg na .stT. 2)
Tadeu111 Czeohowios. Cele'1) spot..
kania. było przedj'lllkutowanie ttu•
dnej sytuacji wydaw.n!.cuj w naszym mieście i wśzystk i ch problemów a nill związanych.
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•woJej odkrytej „Toyoty" bespo\>rzez zam.achlt'Nca w dnlu
CAF - AP - telefoto

•rednto po otrzynlaniu strzał6w. Od danych
13 maja na 111. św. Pio-tra w Rzymie.

powiechiał w czwartek
w Stambule, :l:e prób~ zamordowania papi.U Jan& Pawła II
jest

i uobistoicl polUyozne s krajów
Bliikiego Wschodu wyrażallł obu,.haniebnym maT'Zelli•m".
rzenie I głębokie porus:r:eni~ J pow1>du zamachu na papieża Jana
llOIKWA
Pawła: U. ·w tym duchu
oświad
Jlaato I łelewl•Ja ra4zlecka po- czenia złożyli premier Libanu Szaseneraluy
lnf ęrmowały Jł bm., te
Leonid rik Wazzan, sekretarz
Ligi Arabskiej Sz.adli Klibl. RzeczBrełnlew wystosował do Jana Panik
Organizacji
Wyzwolenia
Palewła U tlepenę, w której wyrata
styny Mahomed Lababi, patriareba
rłębokie oburzenie 1 powodu zbro·
maronitów
Antoniu•
4lniozego samac~a or!\& łyezy pa- katolików
plełowl
nybklego l całkowitero Koreis:r.e
Prezyd~t lyrU
Bafez A1ad w
powrotu do zdrowia.
Badzleekle łrodk.i masowercp prze specjalnym oświadczeniu złożonym
kazu - pra•.a,
radio i telewizja po zamachu na papieża przekazał
wyrazy współczucia i głębokiej
informują o zamaehu na papif'Żll
przebiegu operacji l .tanie
jego sympatU narodu syryjskiego i Je·
go
rządu dla osoby Jana Pawła n .
sdrowia, a łakte o ar,esztowaniu
a ponadtę petępił terroryzm, faaamachowca.
natyzm religijny, którym kierował lię zamacbowlee,
BRASILIA
Depesze do Jana Pawła U 1
180 bl$kupów Brazylii, najwię!c-, wyrazami l(łębokle10 eb'u rzenfa a
świata, powodu zamachu przekazali król
11ego k:raju katolickiego
w.zwało wieornych do modUtw
w Jordanii Husajn i prezydent Indii
Intencji zdrowia papieża. Prezydent lteddy.
e

Cala Po ska
Cal• polskie społeczeństwo .:_ gł11'boko poruszone zbrodniczym zamacthem na papieża Jana Pawła U }4ezy się w najgorętszych życ:r:enlach jego azybkiego powrotu do
adrowia 1 najw\ękezej nadziei, :l:e
p&pież odzyeka wkrótce si.ły ; podej
mi• 1w4 d:Zliejow1& m!alę w llużbie
lud.1Jltoścl.
·
Pragnien1a te I ł:yeltfilla uwieral1& depesie przekazywane do Watyka.nu przez przedstaw'.cleli wszy1.tltich polskich środowisk.
W całym kraju trwają modlitwy
wiernych w intencji powrotu do
mrowia Jana Pawła u.
Tysiące wiernych wypełniły wnę•.rze Bazy I"k"
ted. ra lneJ· „w.
•
i 1 Are h"k
1 a
Jana w Warszawie, sąsiadującego z
n1ą kośrioła jezuitów oraz uliczki
atairomiiejs.kńe wokół obU świątyń.
W nastroju powagi I skupnmia od
wcze<inych ~odzin ranny::h trwały
tu modl-itwy Mimo ogromneg:> tło1N - ład, porządek, ludzil:a tyczlł-

•

\41.n.le
~-N ~a.l'Crtyu1-...
P4mt~ to sltutec:r.nl.e
przełamv1'".ać zjawdska kiryzysowe, lepiej

Kenm Evron, pnywód-

Heps

.,g.zysten.oji
nairodu,
dokonanie
lst.otmoej rest:rukituiraili.zacJ.i produkcji.

:~~ć :r:a,t~~d!F~ iJ!i:f~~J

ei . .

u. Turcji

lm'•ju. J,eJ u.cziest.ników powii18k!NitlllI'Z KC PZPR Stani1ław Kania. podik.l'eślając, i.i · na
obecnie.i nar.a,da.i.e, drugiej jiU w
tym rokiu 1J00ta•IJ4 omówione zadanó.a organ.i:zacji
pa.rtyjnych
na
olm:>e6 do IX N~wycz.aj:iego Zjazdru panti.. S. Kalllia zwrócił uwagę n.a fakt, iż n.a.rad.a odbywała się
dokł.adni.e Dl& 2 miiesiąoe prz.ed rozpoczęciem IX Zja.zdu,
U~tn icy
!l.lirady wymi.enili doświ.adc.ze.nia w
p1181Cy patI"tyj.niej :r.wlaswza w tych
spraM'.ach, lttór.e decydiuJą o powodzeDliiu i &kutecznośc.i pracy
partyjnych -o&niiiw, alużą um-a.cn<ianii111 pozycji PZPR wśród kla!Sy robotniaz:ej, w.szylltkioh lud'7.li pra ~y.
S. Kianill ~ól<Illie &erde=i.ie
powd tał wśród uczestrui.ltów narady nowo wy bramych I &ek.retarzy
K.Z PZPR, jak i tych, których
po<k.z.aa kan.terencji apraiwoz.dawczio-wyborczych
ponow~de obda::ro.no man.daJtem zat11fama. Graitulując im wyboru I sek.retairz KC
~lil odipowi0 ed:z.i.all.ność jaka
na ll.IC~ ~pocz.ywa.
.
.
.ZagaJ~e do drskusj1 wygł<JS1ł
czlonek Bm.r.a Politycznego, sekiretairz KC PZPR - Tadeusz Grabski. .N.awią.zał on na wstęp.je do
treścd X Plielllum KC PZPR, do
dwobku dyskmji na tym forum i
prizede wszyst.k~m do decyzji t
uchwal jaJt.ie na nim podjęto. Rezultaity . p!~ powi.edział wykaa.uJą raz .~eszcu peln~ . wolę
p;.zepro"Yadzerui.a pr:~ paiti1ę takich znua;n w ataitucie 1 w p.rog.-ami;e, które umocnią rolę pairtii w
nowych ~y'Ch. poliityc7mych i
gospodairo:z:yoh wairunkaich. Wiele
uwagi w za.ga.jeruhu ~więror:o
spl'8.WOII1 wyn.ik,ającym :r; treści z.alożeń progJ:laln\owych na IX Zjaz.:i,
nad którymi dyskll8ja powilma być:
szczególn.ie żywa i owocna we
wnioskd robotników, ludilli pra~y.
człon.ków p8lI'tii w
dużych
zakłada.eh przemysłowych.
O!"gainizaeje !)arty.i.n. w klua.oI

ączy

,

••

•

•

•

I

I

in.la rod.z.i}& lli41 w1aarui• s taik:ich
oodrl..iennych i<POtkań .z lud:i;ini
prii<Ze di.ie.nn.ik, podlc,reśLając ·
pJ.Uy okazji za&łUii obecnego
papieża w d%.i«Lz.i<ule norma1iza.cji
st68unków między RFN i Polską.
Do tego ostatmego prob1emu naw·i ,\zuje teC azwairtkowa ,. WestF..ai'.llsche 2;eitung" okreilając pa.pi-ez.a ,,prekursoręm i pionierem"
n•ientiecko-J)Olskdego z.bliżen.ia.
WASZYNGTO.M

Oiwlulozenia bfldąee wyra.zem
szoku, 1niewu, blu, sa~·ierająoe
pozctrowienia ł tyczenia nybkiego
powrotu papieża · do adrowia zło
żyll
wszyacy czołowi przywódcy
Stanów
Zjednoczonych, w tym
prezydent Reaga.n, który sam :r.najduje lię ;jeszcze · -w okresie rekonwalescencji po umachu dokona·
nym na niego phed I ty1odnial. Oświad.czeuia tego rodzaju sł1>
zyli wiceprezyd~nt Bush, sekretarz
1ta.nu Haigł wielu senatorów I
k.oncresmenow. 'W chwilę po nadejśoht s Rzymu
lnformacJI na
temat zamachu . KoncrN . amerykański przerwał normalni\ praeę i
oble Izby uchwaliły posłanie tło
papie:ia Jana Pawła n, wyraiaJąc
mu o:r.eiłć ł naounek oras prze11y.
łająe tyoaenl.a 1121ybkiero
powntu
do adrowla.
.
' W iJn.ill!lllW !ydłnr amerybll11Gicll OliWliildCllel!ld• zlotyl r-t1bl:n
Muc
T6nmenbl.um llt'l"Ńlel'dUJllc
m. W..: „J.an Pol/W-eł U jut . jednym
z n11;jwdększyclt moralnych t duchowy~ pr:iyw6dlców -w.półcmeiima
JO ś"!V.i..lta.
W środę , . . _ . _ w Mtlr.eoeh
nowojorak;ich łwd,\iytl 1 llle.p]dc r6łnyoh wyiiw'l odbyły, ałę rciromadHrui.a . rel!g.ijnie w intencj,! azybkd~o powrotu J.am.a pawła II do

~ć. O iooilnw 1ł t01.poesęła lię
maza k.oncelebrowa.ns.
w intencji
rannego Ojca Swię~ego Jana Pawla Il ora:i citźk-o ·choree o
lu.
kardynała Steflllla
WyuyMk.lefo
pryma1a Poll'ki. Celebrowali l4 w ołioczeniu 12 kaię:iy lll!ek.anow
- ltsi"di bi.tk.up Jen.y Module-w•ki · wru a biik.upami: Wladysławem
Miziołkiem i Zbigniewem.
Kraszewskim. Wśr6d
z.gromadllOnyeh zn.ajdowa.li się rektorzy Hminariów duchownych i Akademii ~W\ia.
Teol<>iii Katiolicltiej w Wuazawie,
ltsięża, alumni, siostry zakonne W
mszy uczestniczył wicepremier Je- · w więk..uok! _,włoe"'cll fabryk
rzy Ozdowski.
.
.
..... b'
uv
~
1·
Po dZ1°"kczyn
'h m'od
' lr->w
:prze,...i
ę .o.rs !lł14 kilkt
bm.. w • chwil
połu„ · -yc
~
•· ....:eh ·- d·n.!e
orze.rwano·
roz.poczyna się maza. Ze wirusie- pracę. W ten •~b pracow.n icy
n141Ill, wysłuchali ·jej uczestnicy od- tnanifeatowal! 1woje
potępie.nie
twor~ego a taśmy ma1netofono- dla zbrodniczego a•k tu
terroru,
wej li•tu słownego Stefan
Wy- kt.órego ołiar- padł p&ll)ieł
J.an
Ryńskiego do biskup6w
p:>moc- P11weł II.
_nych i dziekan6w, do ,,ludu bożeW dalnym ~ 6o Wa.tykuiu
10 Kościoła &więte10
oj::ąłni•"· I
(Dala:r etu ~
Ił ·

••

„

*·

- „Solidarnośc" ·
o wyd~rzeniach wBydgoszczy
I

Isekretarz Kt PZPR
uliteratów

PLENUM ZG TPD

l!lw1ikl wu-dn,ej 1ytu.!ejl 11\ratii na~ l.ok1fomewowych wędrówelk dlO l!Zkół
Wym.dan& pogląd6w pokazała , te
dCJbkllwlej odczumają dilliacl.
Nile gm imnych, a ri-e> lek ej.ach pozostaw.i.a mimo kłopotów, z jaikimi borykamają
oo. mGtno&ci samod!';le.Lnego się ~ bez naletyteJ O'plekl.
Plaga
ZHpo.ltajan!a swruch potl'2'.t:·b, obro- pij.anstwa jest prozy.,..,yną wieLu nie- ję .1i11 ta:k literaci, jak i wydawcy,
ny naJ<tywotn1ejszych tntereaów •Il szczęść I bragedM d'Z!.eci, często na
czy drukarze, lstmiitj"
możllwoścl
uulełnl'()ne O'd dol'OdlłyClh.
'llrwają· oczach blemych są.si adów. Wystcipuea od111:orwa na !l<ZelOQ ty.c.l.a •połeczino lll tet pl'2'.l"padlkil zableran1ia dacl pewnej poprawy t&j sytuacji· ehopollty~ego l gospo.darcze!P<> ujaw·
od rod,zliny wbrew kh woli.
cla*by wykoreystując bw.
małll!lk 11 całll o.t.roścdil! D!le ze~-pok.ojone
~re&j,c na,jpLlniej1ze
potn&eb7
pGtruby, zag,roUn.ta a nawet ew!. dlZ<ieci
łó\izld
1 mtuaLne zadarua TPD, pollc·raf.ię, jak1& dysponuje
d•n.tm. lr.~~Y 91.ec! w naa1.iym l'JW'1"6cono
uwagę na nJ.ed<OAałJld rt·
pmemysł, do -parci& dzldalnośal
lr.ratii.- stwier~. tak&e pn:ew>l.Jały
opi.elruńczo--~howawaegq.
•I• 14 bm. podc:r:u ple-na.mego po. 1temu
duł)"Ch ia·klad6w 1rafleznyeh, .kt6·
Przyczy.ną
tego
...,
stwierdr.Eono
n1
111.edzenta ZG Towariz}"Stwa Przyj&· plenum - jest :rbyt mały udmał wY·
re ni• aawne aaintere90wane
q
cl61 Dzl.eof,, n.a którym za&tanawla· datków
na ' Mw.lat41 l oplekę n.ad
n~ n• iud met.odami podjęcia bar.
dztećmd
w d.oehodzle n.a.rodowym. wydawaniem. np. ni.1konaJtładowych
d'd.el lkutecz.nych dzlalaft. sprzyja- a takte zbyt skąpe śrocl!k!. przeama. tomików poezji. Wiele
mówiono
jących
po-prawie
aytuacjl
d<Ziecl czone na ośwtatę . wychowa.nie, zdiro·
w naszym kiraju .
r6w.n lei o roli młodych tw6rców,
Gplekę •1>ołecm11 .
wie
l
W trakcloe plenum wskHywa.no, te
będllcych jak zgodnie podtkxewlele Ujawn·lonych ostatni1><> faiktów
Podjęto uchwałę o J)OW'Olamu apoświadczy o be$rytyC.7Jnyn1 łamaniu
lecz.nego !undlllszu pomocy d.zleclom, śla!llo - nadzieją llterackiej Lodzi.
praw da.leck.a lub bezdugz;nym 9t~(). którego celem Jest tnoblLWo<Wan.le
wa.nllu tych praw. Spotykane 1ą śr.odk 6w fll.nan..Owych na pomoc
UstownkowujllC się do poruszoPl'2:Ykłady,
te n.a moey wyroków indywid'llalną dla dz.lee! l rooel!n.
sądGwych
oraz Innych pnzepi.sów miajdujących lllę w wy}ą.tkowo trud· nych przez literat.ów i wydawców
rcn~rzleila 1 \ę O&l.erocone dzieci m ię.
nej sy-tuac}l.
problemów, Tadeuu
Czechowi.ca
dzy r()tne pla cówkft. !'flortu zd>rowla
Plen'\l!Il WJ'l>rało , nioweco pr.w1a
I ołw!atyi Wysłępuj;i przypad!lti gto. ZG TPD. ~ał nilm Leszek Gomół. iloiyl aapewni&nie,
ie w mht.r•
dzema I bi.cl.a najmłoonych w nie· ka - d y.reilttor Depa rta. mentu Plr oJt>t6.rych rod?:tnach l pl.acówk•ch f1Jaktyk1 1 Resocjal~acjl Ml<nl$terltwa twoich mpłlliwoścl zrobi wsz,..tko,
op!ekuńcz·o-wychowa.wczych.
Dmecl OśwJ,aty t Wychowa.Ma.
ab;r pom6e jrodowlslw.
wle,'9kie
ezęsbo do ..W.-

zmusi- -.

WpcoJłedzłalek
sesja Rit/ NarOOowej
DL lodzi
apraiwO!lldaaiW •

wyGooaiałllle

Jl(aml

lpOlecmo-gospodarczego ' i budtetu
1880 r. w woJ&Wó~twie m!ejllktm
tematM\
ł6dZk!lm będzie głównym
Ratty
obrad VIII . Zwyczajnej Ses}I
NuodoweJ Mtasta U>dzi, Heja od.będzie się w najbliższy poniedziałek
11 maja w saU obrad Rady (ul. Piotrkowska 104, prawa oficyna). Obrady r07ipoozną slfl o g-Odz. t.

n

BraC iniejatrwt w swoje rtee
(Dokońclleci•

ze .tr. 1)

w1enW. &oopodair'.kJ; tr.zeba skon..
urvsil!k,i t nakłady na
~trowiać
•
•
•• J
,
i
prodru.lrejł roln.i~j
WlJlro8cie
płooptymA!Lnyim wylromystaa!lll\l
dów , rolnych, dążyć do zwJęksa.enia
produlroji 1\.11."0.WCÓW, zwla&zcz.a Iokidny<:h do n.ajpełn.i>l!'js·zego wyko•-1 łó
· _,__ h
·'
ma.i.= a w,
rzyst a.n.ia pois1~.._uyc
a na produikcJę tneba patrzeć nJe
z pun.kitu widmen.i.a. wsikaźndk6w
ilościowych planru, lecz zaspokojeni.a potiraeb goopoda.r>k,i i spoleozena
Od członków pairti-i
Btwa
zwł~a od tyc:h, kltórzy za.Jmują
.sta.now!slm k'ierow.nkz.e, wym a gnć
mus:imy ociwarżnych dz.iałań i. po-

Stanowisko SDP

w

•

spraw•~

posł~

mandatu

B. Koperskiego
l.ódzki Oddziału StqwaDziennika.r:i;y Rolskich.
atwlerdzaJąc, lt Sejm PllL stal Ilię
aktywnym ciałem ustawodawcsym,
saś .wszyscy posłowie winni na ee
dzień uczestniczyć w jego· pl'acich
I reprezentować interesy swoich
wyborców, 'llWraca się do Łóclzkie•
ro Komitetu FJN o spowjldowanie,
by poseł Bolesław Koperski bądi
słozył mandat poselski, b~d!i ·'llostal
• posłano•
pozbawiony, sgodnle
wleniami ordynacji wvb11rczej i re·
- gu1aminem Sejmu.
B. Koperski, naszv m Łd'<nient,
llle
repHzentuJe jut woli wyboreów m.
ł..odzi, gdyż nie tyl~o stracił, I' ni•
ml kontakt, ale utracił równie* I h
~
1autanie.
Zarząd

l'Zyszenia

ZARZĄD
ODDZIAŁ U SDP
l.ODZKIEGO

" '"
Komun1'k af ••soJ'1darnosci

W ostatnJ.ch trzech kwa11'1t.alach
O&łągam.y w gospodaroe nairodoweJ
wy.nilk:.i, kltóryoh nie dia .się por6 w- ·
w'
nać -z iadnym insnym okresem
histori~ nasi.ego kraj.u, Spadek prodsuokcji objął wszysitltie !'esorty i
niemal wszystkie biante: Na.leży
znaozen·ie
szoz,ególn.Le pod!Qreślić
pomocy goopodaJrczeJ, uooi.ela.nel
nam w tym tir.udnym ok:resiie por.zez..
a
br.aitn!.e kraije socjalistyczne,
.zwłasoota ZSRR. Najbairda.iej d~·amaity07Jllym odcirukiMi go,spo<ia!l'lki
Jest sytuaoja 'na rynku wewnętrznym. Gorszy od zaikład.am.e.go Slt:i·n
gQSpod,:wki siłlwairza. pilną potrzebę
dokOl!UlJil.i.a na br„ niestety, in minus koce-kty NPSG.
'Warunkiem rzeczywiście skutecznego, ofew.iywneęo działania partyjnych ogniw, Jut przede wszystkim
1
f 1
·
odzyskanie zau an a spo ecz•
pełne
nego. Tak! jest jeden z pierwszych
wniosków z dyskusji, Jaka rozwinęJa 1l~ na naradzie. Sekretarze ko·
-ltet· - zaklado-·yell pa-rtll na•wlę•
"
"
"'
kStZycb zakładów pracy w calynt
kraju w1kazywall w swych wylłt11pleniach na konieczność podeJmo·
wanta przez organizacje p11rtyJne zwłaszcza w ob·e cneJ, coraz ·trudniejszeJ sytuacji - inlc.tatywy · w rozwląz:11wanlu ko'>ltretnycb problemów.
Mówiono o tvm m. In. na -.wzykładzJe ?>rnmvsiu wydobywczego, pracy, ~órntctwa
.• ·z k•Yt~·czn:i ocen11 dyskutantów
spotkał si~ fakt ol)le!'Załeito Jes7.cze
winnych
wszystkich
rozllezanJa
spo·
politycznego,
kryzysu
obecnelll'O
i:o
Odare
t
ł e
\:~:!:vwa~~spna ni~-;,oko.tące zJa.
wlJko. obserwowan.e w toku kam- .
pani! 9nrawo>.ctawczo-wyborez ej w
o~i>lwach nntyJnvch; wielu UCZCI·
wYCh, zasłutonycb. clesucych &tę

na powszechne uczucia
polskieito I wyrazy •o• ~~t~it'i:::iyd4::::~f:"ito ~tad~it~~~~
z Ojcem Swiętym JanP.m tyjnych. POl'lltre§lano takte konleczlmpre1a no(ć 1'n:Y•nle~7.enla obiegu l11fnrma·
zapowiadana
Pawiem II
przedwyborcza w dniu 16 maja 1981 cli. nie tylko wewtfątrzpartyJneJ.
zbyt
roku w Parku Ludowym na Zdro• t111stru.te sic to przvkladem
zdaniem mówców
wlu P-Od nazwą „Miting prr;edwyhor• nótnegn
nro11:ramo•
założefl
tekstu
oełn~ze•la
~
rry" zostaje od wołana.
Mocno
O terminie Imprezy pdWiadonHmy wveh nil tx Z.Ind PZP'R.
elĆsnnnow.anv był nroblem i>nvs11le·
llO dn. 19. maja 1981 r.
s?.enla tennfnu onraenwanla nuor·
tu . G stanie l(OSDodarkl (>faz 11~011:ra·
mu dzlalafl. 1mferzaJaeyeh ito stabl·
117.•Qill svtuar.ll . 1:osnodarczeJ,
M6'wtono równie! o czestycb zJa·
~,
wl5katb rn>.nano•zenla sle blurokra•
.
.
.
r.fl. hamu.f~e.I. . T.włuzcza w gospodart•. tnle.tat:vwv załóJI': prac&wnlrzyeb. Na tvm tle akcenltuJe sle na.
uwagi

Z

1

'

sta.w.

lpoleczeństwa

Udarności

Łodzianie w oczekiwaniu
na W,ieści z Rzymu
~ r

~

•

•

1

Od ~~ lfl>OiecŻeńsitwo nasze· paw Polski d~ . 1>0t®ia.jącą
go knju t>llnJ.e .iucna wszelkich j z~~niczy CZY'll zamacho:wców i wr·
doniesień aceru:.yjnyoh ..dotyczących rąza1ącą. gorące życzenia zdrowi~
·stanu zdrowi.a pa.pie<ia Jan.a Pa- dla .Pap1e:ta Polaka wysłał L6dzk1
wł.a II. Wrounenie i zasltoczenie Komitet ~rontu. Jedności . Narodu.
will.domoścł• 0 ·,;za:machu rtii" Plac•i Podobne' zyczema pr'tesłall pod wa
św, Piotra ustąpiło miejsea tr06Ce tykańskin:1 adresem Jana P:iw.la n
t.6dzkiego Komitetu
i zaniepokojeniu 0 losy Wielkiego członkowie
De:nokrat".c~n~go I
i>ola·k a. w n.aszym ,'mieście rów· stro~nictwa
nież czuje sict atmosferę smutku rad11.1 DRN Lódz-$rQ<lm1esc1e.
W telegramie MKZ NSZZ „Soli·
1 niepokoju.
Wczora.! _,;.b""'.11.ły •i• , w łódz- da.rność" Ziemi ł..ódzkte.J wysłanym
Jesteśmy
czytamy
d 0 Wa( k
""'" J •··
·
.
. _ • "
Y anu
kich kościołach mste łv.>ictte I mo0

"

w· intenoj.i•

nybki~go . t>OWro- głęboko wstrzą~m~ zbr<><!m$cz:i;m
zam.achem na zycte Waszei w1ąń
„_„
N aU<N<
·
. e • tobli· w-'""· Była· t.o próba· znisz. rowia.
tu pa:p1~a do zd
""'~
!lKe wiernych
om d:dł
t
· · czenia tych wszystkich wartości
a . Y rz
s wa gr
bił
••
ś · t 0 bl'
vi
ja.k'
dieOr'dynariusza
Na· polec911ie
iwokscó sod
. W'!ą
~a
ie
cezji łódzkiej m,,. blsk:"tWa Jórefa
SJlO .1. oraprezentu1e: wiary, lt
......,_ 20 ~e ..,,.
I miłość muai. zatriumfować
Rozwad~ws-ki&J(o .·.o _ g~
dły
·

ws:r.Y3't1k1eh

kościołach· odbyły

11e

·

„. 0

·~·······~

.„•. .

J-·

m1

z

""'„,.................

„

0
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_

20.z;~ieniny obchodzq:

· p·o~ I
·
. -· s'~c1sXXIV , ,

·xwww.

DZ18: Nadzieja, Zofia, J'a1l
JUTR01

AnclrzeJ, Wleńl!'Zf-

llław

POJUTRZlh Weronika, Bru•
non, ...Sławomlr, Pa1ehalin

Oyiurny synoptyk
.,, łlnl11 cblsleJaym łlla t.ohl
>rzewłdaje

nutępu llłCll

PoCHłl

bezchmurnie lub zaehmarzenie
w
małe. Temp. maksymalnA .
dzień 19 st. C. Wiatr ałalty lab
umiarkowany wschodni.
Ciśnienie o geclz. 19 wy11.otlł•
999,5 hPa, ezyll fłfl,8 mm.

Ważniejsze

roanice

1941 - Z Warnaw;r w;rrun7ł
lasy piotrkowlko•tomanow ·
1kłe pierwny odfldal ·GL połl
Franelnka Z11•
dowództwem
brzyckie10
1980 - Start plent'lze10 str:t·
k u-satelity
Ur. I. Tariki. mate1906 Polltechnild
profesor
matyk,
Gdańskiej, PW i UW
1948 - Nawlj\zanle 1to1unk6w
Pol·
dyplDmatyeznyoh 1iliędz7
akit I Brazylii\

w

Taka sobie myśl
Mowa nezera trwa wiecznie,
lecz fałszywa tylko chwilę:

się

ezoraja.zy, n61ty Jut s kolei
Wyścl1u
...tap te1oroczne10
PokoJu, prowadzący do stoli·
Prasi, 1tanowll
ey CSRS kolejny, skuteczny atak ekipy raczieckleJ. Jut na poprzednich etapach podopieczni trenera Kapltoniowa dowiedli, te potrafili zoatawlC za
plecami katdego s kolarzy innej
ekipy, a Jeśli nawet zabiera sle ktoś
z nlinl, to za Ich przyzwoleniem.

Dwa -etapy w Pradze

py roboczej KKP NSZZ „Solidarpod - przewod.n ictwem wiceność"
MKZ Bydgoszcz
przewodniczącego
Krzys:r;tofa Gotowsolcl.ego. w sprawie
reahizacjl po•rozurn.!enia wa rszawsk iego z d nLa :JO ma rea br. w części
dat yczącej wydarzeń byd.gosklch
W toku spotkania gr upa re>boc-za
„Solida r ności" przedstawiła stanowisko KKP w sprawie w y darzeń bydgosk it:h, ok r eślone w oow !adczen~u
z dn ia 7 kwietnia 1981 r . Do.konano
wymt a.ny poglądów w sprawie reali.
zac jl p0<re>zumienl.a z dnia 30 marca b-r .
U>t alono, u w teorm ionle do dnia
28 maja br. w telewi.zj i za preze.ntowany zostan ie pr og ram, przedstaw.ta_st anow!Sko MKZ Bydgoszcz
jący
w sprawie przebiegu wydarzeń Program e>bejmO<Wać będzi e takte wy.
pow!edizl zespołu młodych rad01ych
WRN oraz fiilm z wyd·arzeń.
Przed.stawLclede „SoLtda.rnośc!" wy.
ra:llUI zaniepokojenie . że do tel. pory nie przepr-0wadzono pootępowania
służbowego wobec osób, które uchyb !ły obowl:rzkom w czasie wydarzeń
bydgooki-ch jak tet ni.e nastąpiło
"'3wleszeonie w czynnościach służbo
wych osób óbjętycTI tym postęp0.
wan1em.
Przedstaw!del Pr0<kUll'atu<r y Generalnej potn!ormował o prze')'.>rowadzenJ!u i zak-0ńczeniu prz~ ministra
spraw wewnę~rznych postęoowan .ta
Jego
w te-J sprawie
slużbe>wego
wynik i dołacrone do akt ślediztwa,
Bydgoszcz
MKZ
one
!
ude>Śtępn
zo<otaną
w remach uprawn i eń procesO<WYch
jego przedstawiclela.
Po wymia.nie zdań w sf1raw!e dizla.
łań pre>kuratora rejcmowego w Byditoszczy, w d•n!,u 19 marca, grupa ro.
bocza KKP wyce>fala pootulat, de>ty.
czą cy odwoła nla ge> z z.aJm<>Wa'tlego
stanowiska
„S0<llda rnoścl"
Prz.ectsµi Wll>ciele
ośwladczylli., że dla pełnego rozła·
społecznego
napięcia
dowan•i.a
związanego re sprawą bytlgoską, koC>dPoWie·
n iec7.n.e Jest określenie
d.zLalnoścl za wprowadzente i użycie
sil porządkowych MO I SB na sali

(Dokońc7Jelld.e Zł str.
napływają depesze I li.sty

1)
Włocll

z

I całego świata z wtraza.mi solidarności z papieżem, słowami !><>'
tępienia dla terroru i gwałtu, ży•
do
czenia.mi szybkiego powrotu
zdrowia.
Klin4ka Gemelli, w której pmebywa papież otoczona jest nadal
silnvm i kordonami policji. Gmach
szpitala otaezają też tłumy rzymian,
dowiedz i eć s\ę jaki
Pragnacyrh
Do
papieża.
je.st stan zdrowia
si.pitp.la orzybywają li czn i po!it:ycy. Pre1vdent Włoch Sandro Per·
tini po czuwaniu do godz. 2 w nocy w sal i dzi ału reanimac:i.j, Jl<>'
wracał do szpitala dwukrotnie.
żad,JilyCh
Papież nie przyjmuje
wizyt. Dostęp do niego mają jedypielęgn i ar
nie le'ka<l'Ze, personel
ski i dwaj .sekretarze OIS(>biści papieża, .ksiądz. Stanisław Dziwisz l
ojciec Joha! Magee.
Sledztwo przeciw sprawcy ute
machu trwa. W iadomo j'llź,
do
przed miesiącem przvb:vł on
Włoch posia\la.iąc fałszywy paszoort, że po raz drugi pnybył do
p istolet,
Włoch z Hiszpanioi, zaś
które!.'o użył był kupiony w W ielk '. ei Brytanii..
poi.nformowano,
W Wat:v·kanie
s-ta.n zdrowia Jma Pawła II
jest na tyle dobry, że nie wyda
on bulli przekazującej wykonywanie swych b i eżących obowiąiz;J>-"w
w Watykanie ka'l'dynałowJ kamer•
lingowi Kotcioł:a katolickiego Giovanni Bertoli.
od•wiedzili teł
14 bm. Sl'JJ)ital
przywódcy większości partii włoe
kich, wśród nich Enrico Berlinguer; sek•retarz 01enera'1ny WłPK,
ministrowie rządu włoskiego, polscy biskui>i pnelł:twający obecnie
w Rzvmie.
ż.e

ł

0

iJ Ka.s7J\orllll (ZSRR)
. I. Bar!inow CZSR~

~

~KIBICA
PIĄTE

d

Dnia 14 maja 1111 rokn

s.

Paweł

t

„.

STANISŁAW

wieloletni

zmarł

PANEK

pracownik gospodarki

:.-:::.··":1.~„·.:.~:::-„.i:::o

Polsce". 04 dziś obraz ten pre- '
kinie
w
będzio
•entowany

„Wisła".
Z

głębokim

zmarł

PoozostaJllea w Dłeutulonym talu

talem zawiadamiamy. h

RODZINA
w dniu u maja 1981 roku

STEFAN SZENDZIKOWSKI

or1antzatM I długoletni kle:rownlk Zakładu Patomorfotocll huty,utu Medycyny Pr&cy w Łodzi, Wybitny •pecJalista l wspaniały
Czlowlek.
Wyra~ ncze:rego w.p61czucla tonte ł lłodstnłe Zmartero Okła-

'

4aJ1u

DYREltC.JA, RA.DA OROANIZACll ZWIĄZKOWU ZZPSZ,
POP PZPR 1 WSPOŁPRACOWNICY

MIEJ.SC-..\.

l"OLAKO.W

11,SI

f. U.MKlEWICS

11,4.

12 . MtCHALAll

MYTNIK
19 . SUJKA .
U, LANO
lł.

.· ~

zo.10
!l,35

tt,52

~A:~ '~\Jl~WO .., !

•

'4'ID etap

N• !18,1-k>UometroweJ trula, prowarz6w, Skry Warnawa, · So§nlcy 011· dz•cej ze 11tartu w Wiskitnie (Obok
przee
Nl- Zbtorcze.j Szkoły .GmlnfteJ),
wlce .Junaka Włocławek, ul.
niedzieltt Strute Andreapol," W<>llł RakoW111 I
<'lar'li1ana, godz. 15 (w
komłodzi
będą
walczyć
Stefanów,
,
l!odZ. TO)
Zlll'.VOdY larze uczestndc:z41cy w ttt et«J>ie tecoŁUCZN:JCTWO. Okręgowe
klasy!lkacyJne w Zgierzu. godz. 15 rocznego Millel(o Wyścllfl.I · Pokoju.
·Przypomnijmy, - te · po ·wczorajS'llej
rw hledzlelę godi. 9.30).
. czasówće'' · n• 8 ltftl lider~ wyiel·
PIŁKA NO:tNA. I liga: Widzew
OZK{)l •.
ul. gu (organ!,zo:wanęgo puęt
1..egla Warszaw•; stadion przy
p~y ' '\\'11Póludztale
KS Włókniarz
Armil Czerwooe , g.odz. 17.
naszej redakcji I k1erc>-.,.nlctwa 'lbl:>r
Wlsklfrt.lel
cze:1 Szkoły Gmln.neJ
NIEDZIELA
reJ>ruentant .ti:>m.a~wsJ(Lego
Jł!l!ft
Startu - Zbigniew . Olczak. Wyp-rzeP,ŁKA NO:tNA. III tsca: Deruta ltal - Lee\\la dza oo M. ' ffaJdllka'. (Wldtew) i · 3.
OllJlłpla w Zslenu,
Tom. w lłlewlalłowle, Unla - l'olo- Buczkow~lego (Ttam.wa~a~z). · lłart
(w)
o l'04•. 15.a~
new w Skierniewicach•.

4nt11 U maja 1981 r„ pne-

W

ływny lał

Łódzki

WldZP.W

miał

w

n

zmarła

s.

t

„.

wyst11pit w roll itospodarza meczu z
Czarnym ; Słupsk, Mecz nle od>bęctzi.e
a to 2 Powodu zdekctmpletowania tespołu. Po ostatnich decyzJach
zmieniających dotychczasowy system
·up068teó, wielu zawodniJ<ów zrazy•
gnowalo z uprawiania boksu. Pozostało w Widzewie dwOch plęśct.arzy
osta tn.io
- A. .Kr)·siak (przeszedł
tf.' j
I M. Przybylski. W
operację)
sytuacji władze klubu zdecydowa1y
drużynę z rozgryweil<
się wycofać
Ponadto z. Turski I J. Wnęk zgło9111 stę na ocllotntka do wojska I w
run~ie jesiennej walczyć jut bęją
najprawdopodobnliej w buwach lo(asz.)
d2lltiej GwardLI.

ukarał
„zakopiańczyków".

PZB

\

O.dbyfo •lfl poaleclzen.le M'l'ZlldU
PZB. PAP otr-zymal. na.tępują.cy komun.likat s tego p~edzenda:
"Zarz114 PZB. na podstawie mate·
riałów, pf1.edlltawlonych przea WY·
Dyscypliny
I
WyCbowanla
dział
w 1p~wle lncydenlu podczas zgrupnwa11ia kadry 11arod9wej w Zako·
panem w dniu I kwietnia bT. po·
stanowlł wymierzyć kary bezwz.rlęd
nej dyskwallflkacJh
IGKS J'astrzę~I
A. Danielakowi
- I lata, E. ltopc, (Górn!k Sosno·
w\ec) - 1 rok, M. Ejsmontowi CLe·
11•> - i m~•lecy . K. Oola611klemu
(Gw•mta Lódt) I J. S:apyrze (GKS
PC> 3 miesiące ,
.Tastrzęb1.e) Ponadto wnysey wymienieni soatall pozbawieni pomocy łlnansoweJ
w •kresie ły1kwallflkaeJI".

„

Po1rzeb odbędde •lę d.nla l i
maja ~. o godz. 14.30 z kaplicy
cmentarza nym.-kat. przy ttl.
powiadaSzczecł61kleJ. o czym
mia pogrążona w 1mutku
RODZINA

..

l +

waowa

pe

kpt.

NA,JJ~UZSZA

„.

W dniu tt maja lłSt r. smar!,
lat 14

s.

Pogrzeb odbędzie się dnia 15
maja br. o godz. 13::io ·z kaplicy
Cmentarza J[oniunalnego Zarz.ew,
o czym zawladamlaJit
ZONA, MATKA. CORKI z MJl;:tAMI I WNUCZKA
lałem

nwlalłamta

my, te dnia 1S maja 1111 roku
po dlugleJ chorobie, w
zmarła
wieku lat ·u

S.

ł

RODZINA•

pneływszy

SZYMANIAK

słęboklm

Antontni.

WP

Pornełl Odbędzie 1lę d~ia li
maja br. o codz. 17 s kaplicy
Cmentarza WoJskowego na Do•
lach, o eiym powiadamia

BOGUMIŁ

z

P.

-

W dniu 13 maja 1981 -Y, •marł

nagle

ł

MARIA
SZMATOWA

ZIELlr:łSKA
s domu KULE ZA.

niedzielę

się

W dntv ts 111.aJa 1191 r. smarla,
w wieku lat 81. nasza kochana
Mama, Babcia 1 Prababcia

MARIA

Pożegnanie zekstraklasą

Po długiej przerw!•. •powodowanej
mistrzostwami Polski i mistrzostwa•
ml Europy, przystepuJit do mlstrzow·
sklch rozgrywek pięścdarze ekstiraklasy. · W ltlltym odbyła się jedna "8·
11,:IG rla Ugowych spootltań. Pit:ścd.a!'ze 1011,34 dzldej Gward!I pokcmall na własnym
zaś
rtngU · Błękitnych Kielce 14:6,
Widzew przegrał w tym samym .toOlimpią.
J)O'mańSJka
'łU!lku z

13:30.~
1. ZSl\Jt
Pil.KA . KOS~KOWA. ELI.ml.nacyj· 2.
•rata 1,58 min
CSłtS
ny. mecz o a.wana do C<entralneJ U 3. NRD
1!.07 mln
111. . 4. POL!!IK.A
Start,
~4 juniorów: Widzew 14,0B mln ,
•. .
Armii Czerwonej 80, godz. 17 (w S'l· 5 Rumun~•
1.4,1)8 nńin
godz.
żyrardowianka,
.Widzew
ootę
,, 19.57 lJlll.n
s P.ortugali.a
15),
PO VI ĘTAPIS, DRU:tYNOWO ·
80BO>fA
. 92:So.~S
1. · zSR.ł\
LEK.KA A'lLETYKA, MfędzyokrP,· 2 'NRD
· .tra ta 40 mtn
jUllJloró:w. 3. POLSKA
U,35 m,ln,
gowy mityng ~ntorów l
• 48,S! min.
4. CSRS
ul. Lumumby godz. 19.
91,42 min,
UOltE.J NA TRAWTE. Turniej eli- 5. R.unwnU :
minacyjny strefowy VIII OSM JU·
Ił.
g.
nlor6w młodS'Z~h. ul. Górnicza,
t1 U«a: Budowlani - Zdrój Clechocl•
nek. 11odz. 14. (w nledzlellt godz. 10).

DZIENNilt POPlJLAKNY ar N (~t')

:2;1&&& &IECS

„ ' •*·

Ma n61tym etapie dwóJka radzłee·
ka :&nów dała pokaz znakomlteJ Jazdy, dowodząceJ o doskonałym przy.
gotowaniu do lmptMY (zresztą nie
tylko cło tecO:roczneco WP). 'lrudno
zaprzeczyC twierdzeniu, te /tolarze
radzieccy rz11dz11 peletonem na t·r a·
ile te1i.roczneJ majowej Imprezy.
011m11IJskl ml1trz - sucboruczenkow
11.tł eell.
klubowym koleg11.
Wr&1' se awołm
nowym ltderem w klasyfikacji Indy·
~DYWtDUALNIS
wlduzlneJ - Zagretdlnowc=m, POka- PO Tl l!TAPII!
I
zall Jlak llę •• nokautuje" rywali, Wł·
Sł:!lll.it
1. Za.areiUnow (ZSM)
dać to było sr...zt• dzięki doskona7,09
l• prowadzonej telewizyjnej transml· 2, Sucll<>ru·czenk<>W (ZSltl\t
1,IM
1.11. Skoro · jesteśmy przy tym, Jedna 3 . Ml.szc:tenko (ZSl\R)
ld,38
(CSRS)
Skoda
gdyby
4.
.lepiej,
uwaga, Byłoby Jeszcze

w

- z:aw1ze et• Olltrt•&&łanr, I•
nadal tak będzldlll cblal, to
znajdziemy się .na mlelttnlel

30

- jale to bywało 1>nail na polskich
„etapach' ...... kawalkadzie ·kolarzy towarzy1zył helikopter. . Wówczu n•
1or11co telewltlzowle illecłz.lllby ••·
nzi. OOl~dll e!.ę dwa etapy. Jlanrówno uele.klnle~6w, Jak I peleton
lciem odbędt1M dę na ul~ach PragJ
o.ras dz.lelą~y łeb dY!tana.
VII etap - jazd.a Indywidualna na
(W)
Start
czas na dysta>ll>Sie 19 km .
plerwszego kolarza nastąpi o godz
YI llTA.P IMDTWIDUALMJB
8,30, a pI"ZybyC'ie ostatniego na meł:2ł.M tę spod0tewa'.1e Jest o godz. ld.45.
i. za1retdMto'W (ZSRR~
. "' IMn*'I I sek.
ł. Skod• (.CSRS)
Po POłUd1lllU VIII etap. Btl'dzle to
.a.. SuchoruczenJ<ow (z;&Ml
kryterium ullc:zine w Prad21e wokół
W2>górza Strahov Kol.ane będą ml.e·
JUE1SCA. l'()LAlt0W.
li' d-0 pookonan!.a 8 okrążeń o łącznej
dług~ci 120 km. R.oz-egraJą tet tr-zy
lłHła ł.lt lek,
ł. MICHALA>ll .
„ .19,lł 1ek. lotne premie.
11. S.UJK..A
35. L,4.NO
łt . MY'l'NlK
Wft)'ICY irtrata
H. JANltlEWICZ

Dziś

I

14 maj.a br, w Mlnl.sterntwie S·pra-

PROJI'. QR HAB. MED.

.
W

PIŁKA RJljCZNA. Turniej towariyskd z udz.lałem · Anltany. AKS Cho·

Je61ł

treść :

spotkant.e
się
od•było
w\.edliwości
rządowego zespołu pod przewodnktwem I zastępcy mtnistra sprawiect!ILwoścl, Tadeusza Skór y oraz gru-

•KIBICKI

••5 dnia ro„.

" o god1. ł.41. zaJcllle •ał o
nło

„

„

1 iz
w społec~ośc! świata I n8;dZ1e.
~pr.awiedhwośc s.połec7ltla 1 nrawa
.nostenonMma
sle
&taillą
kaird"""ala Stefana· Wyszyńakie· 1ednostkl
wania rządów państw. Wierzymy
......
ii te wart.otcl są niezniszczalne
-go.
na.s człon.kaw „Solidarności"
Dla
k.a.ncleri.t
potnfórmow.aoł
·
·nas
Ja-k
. zdradla no• n...1-•·ów, cios zadany
DąKull"id Billi9kupiej ks. Andrzej
..., .rv ""'
b
t
J .„ 11
po ne na dziecko Waszej Swiątobliwości iest
browllki, W te ....wt
szczególnłe boie'$ny. Gorąco Pl'06iJest przede wszys\kim modlitwa. 'Io oo 1tało Ilię w '{tzymle jest w~elklł my Boga i Najświętszą Marię
~wotra!teclllł. człowieka, Kro' lowa" p 0 •-•..:.
wewn•tnnlł
..,,...., by nadal '""""
"
Waszej $wiątobliwości pełnić
na powierzchowne ·
bez względu
''!lot:ywy Jakimi _ kierowali Ile · sa• służ~ dla dobra I u dz.kości i do·
am pozosb,je z na- bra naszego narodu",
machowcy.
WC'llorał prezydent l.odzl - Jódzieh czekać na • opłymlst'.fesne
wieści z R.zymu. W tej intencji, ef Niewlado~ski złożył wizytę
9
dziś (pl•tek) 0 itod'I. 1 pned ko· !rdynariuszowi diecezji łód,klej
śclołeJ!! ~atedralnym o~bedlle 11 ~ ks. ·biskupowi Józefowi Rozwadowmtzl!< . sw1ęta. która ltoncelebrowa sklemu I przekazał na Jerto rece
powodu
ubolewania
będzie k.sl~z biskup ~rdynariu1z w wyrazy
1
świata
asyś.ele wszystkich bl11ka116w na.zej wstrzasaj•oe•o dla eałee:o
d
··
"
"
diecezji
na i;yoie papiei• o
zamachu
·.
•
admlnistraI
politycznych
władz
.
tvna
zamachem
W zw!ą~u z
cie pa.pieża · odby~ ·sle -wczoraj cyjnyoh naszelll'O województwa.
wstrząs
uwag·, na ·-•eczny
nadzwy.c,zaine ~1edzenle · J~natu
aµv>
Akadem! 1 Medyc:r:nei na
ł6dllkl
· d ' wywołany zamachem na paipieża eJ
'·
którym rektor tef ucz4;'lnl prof .r w Łodzi. podobnie Jak w całym
Anton.i Kotełko zgłosił got<>wosć k1' ·u w dniu 14 maja odwołane
wszrstki~h ))l'a<:OtvnlkóW A~ do zos8tałv wszntkle Lmprezy rozr:vw·
udzielenia każde! 1>0t:zebne:i DO• .kowe · spe-kta•)de teatralne I sean·
mocy w ratowaniu życia Jana Pa· se fi' l·m~-·e w k'nach.
'
vw
wła II
. modły ,j msz.l!I święite w intencji
Jana Pawła II 1 pryma.sa Polski

Po zamachu

' R
li 1
Jan
DZIE „.,., .....„... ...
,.na ekranie
•.
„_... .
·„„._ - Clij ;t;Jaitkfil.i 511 ~ !.'•1 aii :Ji:r~i:~~~;::~I :i;;,:,,;~~;;~~:;
t

łlIBSIB

~

- „Solidarność"
•
o·wydarzeniach wBydgoszczy
Rząd

poczynali. zgodna jest oplnla, eo cło teir;o, te
Konsekwencją
n.lczym.
sytuacji ca.po- wiarygodność poczyna6 partii wśród
słutących poprawie
darczeJ, mul! br,t m. ba. ostate.cz- zalól: musi Idę wyrdać1 uczclwoścJą bacanym wetuchlwanlem
ne routnygnlęc e sprawy •Jedn.o- lnte·ńCJI,
cze.li. 101poclarcayeh .. W .nJ~ll to bo• się w 1ło1y „d0ł6w partyjnych".
wiem - 1twlerdzaji lil.6wey - b1u· blyskawłesu11 reakcj11 na Inicjatywy,
l'okracJa przysparza nczególnle wie· bezpośrednimi kontaktami działaczy
obrlad WRN oras :&a prawldtość dm·
(Dokończ.end.a z.e 5tr. 1)
le kl1>potów. Kilku mówców w1ka· 11artyJnych z 1uregowyml członkami ność
podyktowia.na łania tyc.)l orcanów (•tC*>wnl.e do
wypowi«Lzi
KKP w t}"Dl p!'Zedmloca
.tan.owlaka
zało na to. lt panująca Jeszcze atmo- PZPR, odblttrokratyzowanlem aparajest dobrem postępowa.n.i.a.
z cmla 7 kwietnra l>r .).
lfen coryesy I -zniechęcenia włród tu partyjnego.
i
iri•
z.godz.iła
zw.iąz.kowa
Stron.a
konw
sf~rmułowano
uwa11
Wl«le
PrOtkura tury GePrzedstaw lei el
członków partl1, włród robotników,
wynika m. In. z tego, :te . w prze• tekście nowych aspektów przewOtl- wyjaśnieniami dotyczącymi długo nerahnej Ot\w!.adc«ył, te "J)rawy tjll
Ile·
I
opliiłe
Wftloskl
iłµszne
szłoścl
nleJ roll partii.
o przebiegu są przedm!o~m śled®twa i będ•
śledzitwa,
trwałości
Konkretyzowano w 4y1ku1jt Me- którego n.ie pow=o się dyskuto- wyJaśn.!Jone.
zyiteraty. a,dreeow•ne do władz par·
(.PAP)
tyjnych I paflatwęwyeh, cło ln1tan· reg praktycźnych r&Zwillzafl I uwa1, wać w czasiie jeigo trw3!lllia. Opi111ę
cJI p01:ostawaly bez echa. SumuJąc wynlesloaycb z lektury załote6 pro- public:zmą w tej s.prawie podkilka pierwszych wyst11ple6 w dY· gramowych na IX ZJazd.
skusjl, warto wskaza..:.ć__n_a__t_o•:__l_t_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _(_P_A_P_> k.reśliła - zaczęli kszitaltować ja:w
pierws i byli wke\lrojewodowie, a
nie NSZZ ,,Solidaa-ność".
1 N a z.a.końozen.iie spotkania uz.god.
nion 0 wSjpÓl·ną informację, Oto jej

P.

IRENA
PUKSZTA
Po1rseb odbędzie lłlę dnia l i
maja br. o SOd~. 15,30 z kaplicy
cmentarza rzym.-kat. na Zarzewie, o et:ym sawladamlaJ11
BRATOWA. At.DONA I AMNA

~

„.

JAN
OLCZYK
Po1rzeb Odbędzie się dnia l i
maja br, o solłz. 15 z ka.plicy
cmentarza łw, Rocha - Rado1oszcz. O -.mutnym tym obrząd·
ku powladamlaJit
:ZONA,, DZIECI I WNUKI

z rlęboklm talem zawiadamia·
my te \Inia t3 maja 1981 roku
1111arl nagle. naH ukochany OJ·
ciec i Dziad zł uł

s.

i' "·

ALFRED
MIAZEK
4tucoletnl pracownik Dyrekcji
Łitcznołd w ILOdT.I.
Pocrzeb OdbędzlA alę dnia 15
maja br. o' 1odz. lł z kaplicy
cmentana łw, _..Pranclszka przy
ul. RzrowskleJ.
C0RKA I WNUCZKI
Proalmy o nieskładanie kondo·
lHcJl.

•

35

•

j posl

a

PPtK HENRYK DOBIEGAŁA

Walka okształt Polski (1907-1939)

kardynała· Stefana Wyszyńskiego
··W dm.u li mai.I& br, mi.nąŁa 16 l'ÓaznilO& porwol.1.nda ~. Mlllii.nairdium we Włocl&wkiu ka. dr St.t.a.n.a Wyayńskde10 na biskupa Lubelskiego, Sak.rę

,

Wlałtrliaw Baremua lłkorskJ, renerał broni, mąt 5tanu, inłynl•r, doktor honoris causa n&Jstar- .
1M110 11niwenyteta w &skocji, łył w czasach nie spokojnych, pełnych
wstrząsów I napięó,
które

wygu1ały '1ader osęsto r.runtownych przewartośeio wań

przyjętych I akceptowanych wizji ł ocen.
którzy w powszechnej świadomości zapisali sic:
cia. Jego nazwisko kojarzy się ze zmaganiami narodu polskiego o odzyskanie niepodległości przed wyhucllem 1 wojny światowej, późniejsza po 1914
roku droga. żołnierza i potityki, dążenie do objęcia przywództwa narudu w odrodzonej Polsce.
On właęnie stał na cz.ele sił, które blokowały Piłsudski<•mu drogi; do dyktatury, on miał swoją
od~ienną od 1anacji I narodowców k~:mccpcję poli tvki wewnętrznej. i za.granicznej:JI Dą~enie Sil~or
sk1ego do wsp6łpracy z ZSRR i wspolneJ budowy zb10r.>wel!'o bezp1eczenstwa w Europie, stawiało
ęo w rzc:dzie itłównych przeciwników przedwrześniowego reżimu. Wreszcie jego nazwisko kojarzy
si<: nam z walk• narodu polsklegb w latach U wojny świ:\towej.

~kupią otr:r:ym.ał z rąk ówczesnego prymasa Pol-

Był Jednym 1 tyeb Polak6w epoki porozbiorowej,
wł•iclwie jednym fragmentem swego bogatego źy

•lm ~y.n.ała Au1usta Hlonda. W chwiilii wprowadLellaJ& Go do grona Episkopatu POl!sk.i był nai-

mliodsz;r.m jego członkiem mając 45 lat. Był pi&wazym biSkupem Polski Ludowej.
. Po śmierci kardynała Augusta Hlooda ro.staje 16
latopa<l.a 1948 r. przen iesiony przez papieża P~"1sa
Xll na stolicę pr_yrrta.sowską w Gnieżn1e i za:·a.zem na sto1icę metropolita.rną w Wa.rszaw'.e. W
liście na dzie~ ingresu do Kate<h'y ·gnieźnieńsk:ej,
który odbył się w uroczystość MSJbk.i Boiej Gromnicznej w 1949 r. prymas Polski pisał:
W brązowe podwoje praatarej, płodnej Matki
Kościołów polskich, bazyliki gnieźnieńskiej, wchodzę z pokorą i dumą! Swiadom jestem chwili nabrzmiałej powa&ą, godności dziejowej tego święte
go miejsca, w któi'ym mówią wieki, tchnąc żywą
wiarą
minionych pokoleń Narodu zaślubionego
Bogu.„"
.
W drzwiach zaś prokatedry warszawskiej mówił:
„Ze czcią wielką i religijnym namaszczeniem stawiam ,swe stopy na warszawskim bruku, po którym biegałem ongiś w mnndurze szkolnym ,;imnazjum św, Wojciecha, na bruku wymytym -krwią
ofiarną najlepszych, bohaterskich dziec! tego wspaniałego miasta, które stać na w•zystko. Od chwili Powstania nie .mogę rozstać lllę 1 myślą, ze po
· Warszawie ohodzió trzeba z wielkll czelą, z moe1t
I wial'I\ z •ercem oczyszczonym ogniem, s miłoś
cią bratnią ..•"
Jest w tych słowach wy~ x włelkim !llZ&·
OUlllkiem umiłowanie ~j i blimzej prz.eszłoki,
oraz głębok.a wi.!!Jra w „bohatensikie d2lieci tego
wspain.i·ałego miasta., kitóre stać na wszystko".
Ta głęboka wia.ra w żywotne aiły na&11ego n34'od.u dość często będzLe wyraża.na w wielu wyctą
pleniach pasterskfoh ks. prymua.
W osobie la. prymasa Sbeb.n.a Wy.szyńsik.ie«o,
Kościół w Polsce zyskał
jednego z naiwybitnieiszycli intelektualistów i duszpasteq:y. Jego bogata
osobowość i dynamika działań duszpa&terskich w
n.i-eta-twych pl:'Zlecież wairunkaieh dla Kościoła wzbudzają podiziw i szacunek najszerszych k.ręgów społecuiych i to nie tylko w naszym kiraju.
Żaden
też bJskup polski nia był tak dobr.ze znany i tleniony w kraju jak obeony prymas Pol.ski. Dzii
gdy cieszymy· się. te na Stolicy Piotrowej zasiada
nasz Wie1k.i Rodalk - kardynał KM"OIL Wojtyła,
przypomiJlla nam się Jego wypowiedź buź · po wyborze „ze nie byłoby papieża Polaka· bez prymasa
Polski".
Rozpoozął swoją posbugę bislmpią i prymasowską w okjresi•ę, w którym Polska, po zBlkończen:\u
&traszHw#i wojny z.najdow.ała się w bard7.o trudnej sytua.cji, Kr.aj nasz dźwigał się wówcz.as z gruiz:9w i zgli 2lCZ do nowego życia. Ost&tnia wojna
mimo powa.i.nego wynisz.azenia biologicz.nego narodu oraz jego gospodarki i kultury nie zdołała
iznJswzyć duoha ll&rOd.u.. jego woli życia i roz.wojowej odbudowy miast i ws.i, świątyń, zabytkbw Ltp.
Idąc po tych bolesnych śladach zgliszcz \ zniszczeń Kośeiół kaitolidki w Polsce pl"zystąpił do odbudowy zbui'zon113h świątyń, katedr i :iaibytkbw,
a wsp\er.a.ny przez naród dawał przykład i za.chittę do zabezpieczenia tego co ocalało Na wielkich
drog~h tej odbudowy s.taBlął też I prymaa Pol.~ki.
Wraz z 3aszym1 miastami i wsiami odbudow·aliś
my nasze świątynie l życie. reiligijne. Odbudowatna była także nasza hterarehia kości.el.na. A pótniej - w okresie · od 1949 r aź do 1970 r. różne
były koleje tych powojennych
d.2liiejów Kościoła
w naszej ojczyźnie, ale prymas mimo a.l'e6Ztowania 1953-56 r. pr7Je'prowadził Kościół w Polll<'e
„pNeZ ogień i przez. wodę" drogą pewną i prostą,
drogą wierności Bogu i Ewangelii
Dzfałalność jaką
kardynał
Stefa.n Wyszyński
prowadzi w całym okresie powojen:nym, nie fla
się scharakteryzować
i omówić. na tych kil1<u
k.a.rtkach ma.sizynopisu. Dlatego ośmielam s.ię oo&lrawić pytanie Kim jest? Myślę, że odpowiadając na to pyta.nrle dosłmzeżemy te cechy Jego 050bowości i te zasady, którymd k!l.emj~ się w swej
pracy dus~pasterskiej.

„

O WYCHOWANIU NARODOWYM„.
Wiele miaj.soa w swych homilii.ach główme w
ostatnich tr~h latach - poświęca Im. pr)"mae wychowaniu n.a.rodowemu - wzbogacanemu i ożywia
;nemu w~ciami religijnymi. Człowiek wychowany pI"Ze'Z rodz.il!lę wchodrz.i do tycia .społec2lnego, do
sel'Cla życia narodowego. I buta.j w przekonanfo
k&. \prymasa znowu dotykamy problemu wairtości
wychoVl'llniia rodzinnego i religijnego. „Im czło
wlek jest lepiej ukształtowany w swojej osobowości przn tycie rodzinne i pnce Kościoła, tym
spokojniej wchodzi w głębię tycia Narodu i tym
uźyteezniejszy
jest dla wspólnoty
narodowej".
Ogromne bogactwo tej wspólnoty stanowią dobra od21i~ziczone. „Polska tyje swą przeszłoś<'lą
dziejową; tyje chrztem z cusów Mieszka, duchem

'l'en słoneczny, ukwiecony dzień
13 maja 1981 roku na trwałe przejdzie do historii.
Kule
ugodziły
ezłowieka, który
wszystkim
swoim tyciem, myśli\, słowem, k01ż
dym dniem wypełniania ~wej odpowiedzialnej Plisji - służy c21ło
wiekowi, ludzkości, 1'ule wymierzyła nienawiść, barbarzyńska nietoleransiJa, przemoc, pogarc.la
dla
człowieka i żyeia. Zbrodnia ponura, niezrozumiała, obłędna. Ka:i:dy
cios wymierzony w :i:ycie ludzkie
Jest zbrodnią. Ale tutaj te szezeg6lną moeą na.rzucają 1ię pytania:
dlaczego? dlaczego w tego właśnie
CiJłowieka? .
Jan Paweł U Jest wielkim humanlst1t współezesnej ludzkości, takim Jakiego jej dziś szczegilluie potrzeba. Bo najwyższy jut czas na
opamiętanie, na głębokie zastanowienie się nad ·tym, ku czemu zmh•
rza, dokąd chce 1ajśc. Oo zniszczt1nla, do zagłady,
do stanu,
w
którym krótkotrwałe orzeciei iyeie każdego ezłl>wle!l:a stauie
iii:
nleznoin' i niemoźllwe?
Papież woła o zatrzymanie tego
lltraszliwego pochodu, do
wszystkich na tej ziemi woła w obronie
osłowieka,
jego godności i jego
praw,
sprawiedliwości i pokoju.
'l'akl oel posławlł Nojem11 •yclu l

Ewangelii i k~zyża, źyje mądrością &lesława
Chrobrego, krwią męczeńsk1t św. Wojciecha i św.
Sta~sława. Polska żyje męstwem Łokietka i tradycJamj Płowiec, ofiarą Jadwigi Sląskiej i mą
drością Jadwigi Wawelskiej. Polska żyje Grunwaldem, Unią Lubelską, du,chem ~atorego pod
Pskowem, męstwem 'Chocimfa i Wiednia. Polika
ź!je . też l?surekcją Koś~uszkowską.. ,tyje llow1ta01am1, ehoc tak bolesnymi, ale odrailzaJąe się nieustannie. Polska :i:yje obroną słolłcy, prowadzon1t
mężnie przez Stefana Starzyńskiego, .bohaterskiego
Jej prezy1lenta. Polska tyje też męstwem Powstania Warsza\lllBklego~• - (Słowa prymasa wygło
szone w CIZaBie odsłonięcia taiblicy lru el'lCi Stefa.na
Sta,rzyńs:klego 1981).
Dlatego 7ld.an.iJean ks. prymaisa nie .n.aileży 21rYWa~
s przeszłością. Naród bez włune-j t1Jaidy<ijd i historii to - n8ll'ód ~agiczny. Szczęściem dla lll8Jl'Odu
polskiego ist to, że twOl'zył swoje dzieje zlllr6woo
w sytuacjach pomyślnych jlllk i traigioz.ny.ch,
Z przeszłości - mówi ks. prymas . „trKeba
zawsze wyciągn1tć nauki' dla teratnleJszości, dla
wychowania narodu, w nadziei, że naród wyebo•
wany na podstawie minionych doświadczeń zabezplell'Zy ojczyźnie normalny i spokojny rozw6j du·
ehowy, moralny, społeczny i ekonomiczny. Juł
rzeczą nierozważną a niekiedy zuchw&łl\ ośmieszać
przeszłość narodową s pozycji współczesnej"
WIERZYC WE

Wł.ASNE SIŁY

Urodził 9i4 20 maja 1881 roku w Tuszowle Narodowym k.
Mielca. 0jciec Władysława Tomasz Sikorski, syn tkacza 11
Przewocska
faJto
młody
człowiek był organ:!stit i nauczycielem szkoły
ludowej w
W:iższem )t. Rzeszowa. Tam też
ożenił się z Emilią Albertowicz
-Hawrowską, córką szafarki na
dworze Jędrzejowiczów w Hyżnem. Władysław przyszedł na
świat jako
trzecie z czworga
dżl~cko . l',iikorskich. Matkę póż
IńC!3szego generała
po
przedwczesnym owc;low1enh.i zarabiała
na utrzymanie
swoich dzieci
krawiectwem.
Na zdolnościach I pracowltoł
c:I Władysława poznał się profesor Julian Zuhczewskl dyrek-.
tor seminarium nauczycielskiego w Rzeszowie. Zabrał chłop
ca x burzy do swojego
domu
i kształcił na swój koszt. podo·
bnie jak to przedtem
Ut'zynił
z przybraną córką Helena, oóź
niejszą żoną generała . Tak więc
na dalsze studia politechniC'zne •
we Lwowe ! w ogóle na przyszła drogę żvcia wyprawił Sikorskiego pedagog mądry i u-

społeczniony.

Życie akademickie
nauczyło
Sikorskiego nie tylko regulacji
rzek, ale stanowiłp też zaprnwę
do działalności pólitycznej
W
okresie studiów był organizatorem i przywódcą młodzież.V demokratyczno - niepodle1?łoscioWej ·skupionej
wokó-ł
o'sma
„Odrodzenie". Był także prezesetn Bratniej Pomocy i prezesem Akademickiego
Sądu HoR
„
ó
·
·
norowego. . ozw1Jał r wnież zywą działainość na polu społeczno • oświatowym w Towarzystwie Szkoły Ludowej w Małopo'lsce wschod~iej.
1

Silnym lmperaitywem występującym w Jronoępcji wyohowiainila pailiriotycznego i religiijnego ks.
prymasa ie&t wlialt'.a we własn.e siły nairodu. Dosbr:z;ega w życiu nairodu pomimo ciągłych kryzysów
poliityc2l!lyoh ta.ki·e w alory moralne, narodowe i
kiu!ltur,akle, które mogą być uruohom:one, a navłet mogą „poprowadlzić w =zczytną przyszłość".
·N;oglądać sio, co dziś często powta.., należy wU""'
„~
„
namy - móWi ks. prymas - ani na prawo a.ni
na lewo.
Nie należy oczekiwać zbawienia od 1onych nairc>dłiw. Nie wolno osłabiać
o·e· ~ta.
soołee!nie] i n&rOOOWej W~
, 7.e
:s!! nf!!~1r~~~~~~~~~·alą.
l
robią, Inni nas wesprą,
rz. Jdą z taką a
:n11
, fOótow Politechniki Lwowskiej
pomocą. N:el Jest to błąd wychowawczy, w m.łoi uzyskimiu w rok później dyżeni.u śmiercionośny. Dlaitego też
na.ród zawsze
plomu in:liyniera podfoł pracę w
musi mieć ambicje, wiarę we własne siły",
.
galicyjskiej 11łużbie budo~lcTakiże w tym duchlll wypowiedział się na za1końtwa wodnego. W tym czasie
ci:eme Tygodnila Kultury zorganizowanego
prz~
pojął za tonę Helenę, a w i912
ks. Niewęgłowskiego w kościele św. Anny w Warroku został
ojcem
jedynego
szawli pod koniec kwietnia 1977 r. Zwra.cając się
dziecka - córki Zofii.
do obecnych pisall'zy, ks. prymas mówił: „KaMy
żołnierzem
stał się Sikorski
11 Was Jest wielkością. Trzeba w to wierzyć. Nana przeło!]!le lat 1904 - 1905,
ród, kt6ry nie wierzy w wielkość I nie chee lukied:y to odbył jednoroczna sfudzi wielkich, kończy się. Trzeba wier'Zyć ·w 1wżbę wojskową w armil au~triacwielkość i
pragnąć
jeJ. To nie za.rozumlałość.
kiej. Szkbli się z zapałem „„.by
Wielkość wiąte się z prawdą, a
prawda 1toi 11
owoce me.i nraey nflarowar oJoltarzy".
eeyźnle,
gdyby. w danym nieKamy naTÓd mu.sil wypraicować swoje własne
przewidzianym
wypadku tego
wartości kulturalne i musi nimi żyć; Lnme naroza7adała".
dy nie mogą narzucać narodowi pracującemu 0
Po pierwszych
ćwiczeniach
wł~nych siłach, &Woich schematów sp<>łeoz.nych
aw~usował do sto.on:a ooduo:·uekonomic2mych czy polityoznych. w całoksztakie
cznika" a· w rok oóźniej porucznika, co należało w owvcb czarozwoju kultUJry ogólnoludzkiej, będ~ie to i:awsze
sach do · wyjątków. Propozycję
zjawi.skiem ujemnym. MOOe!ny to wycZIUĆ niemal
pozosta.nia w służbie zaworlnwei
we wszystkkh homiliach kardynała St.efa.na Wvziiecydowanie odrzucił, _ponieważ
szyńskiego. W ootatnim okresie <>d przełomu
był .iuż wtedy _ jak pisze Masierpniowe!{o w posłudze bi&kupiej k.airdynała ·sterian Kukiel - .,żołnierzem Polta.na Wyszytiski~o. prymasa Polski 111koentowa.na
ski POdziemnej l jej służył".
jest przez w ielu komentatorów na.ulta o ~zegalicyjskimi
organizacja.mi
bie pokoju wewnętr.znego i ładu społeóznego, któnaramilitarn:vmi zetknął sie poil"e to wa.Ttości :!lrealiwwać
moie ty>lkio miość · i
cząwszy od 1907 róku, kiedv jauznanie wielkiej godności człowieka, Uczył r.awsze,
ko porucznik rezerwy wykładał
że „Najważniejszy Jest
człowiek,
wszystko ma
taktyke w tajnym kole wojskosłuźyć człowiekowi, wszystko ma byli na kolanach
wvm. Jego słuchac:zarpi b:vli m.
przed człowiekiem. Nawet tacy ludzie, ozdoblenl
in. Józef Pił!iUclskl, Wal11ry 5ławładzą kapłańską, jak papiei na Watykanie i biwek
t
Aleknnder Prystor.
skup w swojej katedrze, muszą uklęknąli przed
Poamał także Mariana Kut,iel,,
człowiekiem I na znak czci Bołej · dla człowieka
!ltanilłława Koła I Kaz'lmlel"'ia
QO!!'i jegn ucałować. To nie jest tylko piękna oere!losnkowskle10, a więc
ludzi,
ll'l<>nia, to jest wielka mowa Boga do ludzi".
kt6rzv w jego żvciu odgrywać
heda znaczną rolę.
.
MARIAN ~18
W latach 1912 - 1914 dzia(dzliałacz kalt.ol!LdkJ w Słowairzys7Jenh1 PAX
łał '·w Komisji · Skonfederowai dziennd~a.r:z ,,Słowa POIW'S~echm-ego").
nych Stronnlct\lf Niepodległoś0

rad1l •nn116. W kałłeS 41ledzlnle,
w sprawach wielkich I m;iłych w
łyciil codziennym, mlęcłzy. łud~mi
i w trefla ttliędzynaredowym. Mo·
ie ła krew Jana Pawła n wylana 13 maja o irodz. 17.17 na Placu
łw. Piotra pomoże? M»ze
czyn
zbrodniczy wstrząśni11 suntleniami,
przywoła dó opamiętani:i. a przede
wszyltkim - jeszc:i:e ~az powtónmy - 4o •kutecznyeh działań two-

DRAMAT LUDZKOŚCI
rJeml. uchwałlllłmy ••panlałe kar\y praw, dokumenty o 1odności l
wolności, sprawiedliwaści i pokoju. Powstają całe systemy zapewrozwagi, do wspólnego twor:IJenla, niające urzeczywistnienie tych pięk
do pojednania jego wspóloby~ateli nych, zasad. A jednak mimo to,
prawie równocześnie mno:i:y się niei rodaków,
słowa do Polaków prze•
pełnione
dumlł 11 ojczyzny, 1 dokonań w niej zachodzących I głę
bokiej troski, słowa nawołujące do

wladane

nawiść,

ł,atwo było do niego strzelić. Miłośó do ka:i:dego człowieka nie znosi u niego st.raźy ochronnych, przegród I zapór. Wchodzi między lndzi, między wszystkich ludzi
z
t:rm wielkim, pilnym I niezbędnym

•

brutalność,

nietol~rancja,

fanatyzm, wyłania się coraz nięściej
nierozumne, bezmyślne zło.
Coś
jest nie tak, coi joł - trzeba zespo•
łowym wysiłkiem w1zy1tkieb
na•
rodów I ludzi skutecznie •c1ynió,
aby
chorob• 11leo11~ a le.I la•

*•

stopień

pułkownika.

Jako szef Departamentu Wojskowego· NKN dążył
Sikorski
do rozwinięcia Legionów w silną, regularną oółmil!ooowa armię, która mogłaby odegrać w
końcowej fazie I wojny świato
wej decydująca dla sprawy p0lskiej rolę. Było to sprzeczne z
założeniami Piłsudskiego, którystawiał na armię o charakterze
powstańczym i sobie ~ciśle oodporządkowaną.
Kiedy w leC'ie
1915 roku
Piłsudski
polecił
wstrzymać dalszy werbunek do
legionów, spotkał się ze sprzeciwem Sikorskiego, który kontynuo,..,•al akcję zacfąeu .
Do·
szło m;edzv
nimi do ostrego
sporu i drogi icb po raz oierwszy się rozeszły Sikorski opuścił denort8ment : obi~ł
n:i.
froncie 'do>vództwo 8 pułku Legionów.
·

100 rocznica urotbin
gen. W. Sikorskiego

-----------

Po ogłoszeniu aktu 5 listopada 1916 roku zawierającego obietnicę cesarzy Niemiec i' Au~
stro-Węgier utworzenia z części
zaboru rosviskiego
Królestwa
Polskiego
nastąpiło
zbliżenie
między Piłsudskim i Sikorskim.
W powołanej Tymczasowej Radzie Stanu Piłsudski objął stanowisko przewodniczącego Komisji Wojskowej, a Sikorski został szefem zaciągu do Legionów Polskich. Jednak obydwaj
pozostawali przy swoich poglą
dach. Po tzw. kryzysie przysię
gowym w lipcu 1917 roku i internowaniu Piłsudskiego
przez
Niemców, Sikorski odrzucił prooozycję
pozostani .. w Pol,kiej
Sile Zbrojnej (Polnische Wehrmacht) i wraz z Polskim Kor-

z

•woje.i ludziom 1łuibie, wszystkim posłaniem pokoju I brałerlłwa. I
ludziom, którzy tyją i będą żyli, takim z pewnością pozostanie.
wszystkim - niezależnie od
ich
Cały świat zastygł w pneraiepoglądów, wyznań, religii, filozofi~. niu, jakby porażony tym, co
lłę
stało, osłupiony Już
do tego
Wielki humanista I wielki Po- miejsca doszli ludzie?
Choroba
lak, związany nieodłącznie z ojczy- nienawiści, nietolerancji, brutalnozną, która go wydała i z kt6rej ści, agresji, już tak daleko się popoqhodzi, zatroskany o Jej
losy, sunęła, :i:eby chelec zabić człowie
jej dobro i przyszłość. Ciągle jesz- ka, kt6ry Jest całkowitym jej zacze słychać Jego wielekroć wypo- przeczeniem. Wymyśliliśmy na teJ

ciowych - jako kierownik Wy_działu Wojskowego.
Następme
Piłsudski mianuje go komisarzem wojska
narodowego
na
Galicję z siedzibą w Krakowie.
W naczelnym Komitecie Narodowym w Krakowie staje na cze·
le Departamentu
Wojskowego,
zalążka przyszłego ministerstwa
wojny
będąc już w stooniu
ma jora. Do stonnia 0-0dpułkow
nika awansował w 1914 roku, a
w dwa lata później
otrzymał

tysill(lach tolciołów
he1 puerwy
odprawiają si~ nabozerisł.wa błagal
ne.
Pozostaje nam nadzieja l wiara - wiara w wiedzę i umiejętno6ci współczesnej medycyny a takie w siłę i zdrowie organizmu te10 bliskiego nam człowieka.
Smutna i przejmuJąc.A środa dla
Kościoła w Polsce, ~ dla Polaków,
katolików, wyznawc.>w innych rellgil, niewierząeych. Wieczorem radio podało komunikat o pogorszeniu Ilię stanu zdrowia
prymv,sa
Polski kard. Stefana Wyszyńskieg„,
Lo• okazał się zbyt dotkliwy, udenrł w dwóch wielkich przyJaciót.

' Nle'ehłe ła powneehna
łrwnga
1tn.teraiwe. po- osłupienie, niećhże ten wszechogar~
nlaJący b61 stanie Ilię też iródłem
kój.
zastanowienia
Do Wałykana li eałoJ sleml nad- refleksji, zadumy,
nad
postawą każdego z nas, nad· na• .
ohodiłlł bes przerwy depesze.
ZawleraJI\ .iowa obnrzerila, 1niewu, nymi czynami I wzajemnymi ocetrwałą
solidarności I nadziei. Wypowiada- n&mi, niech zamienl Ilię w
Jll się ludzie prości, działacze, po- wolę pojednania.
litycy, dyplomaci. Wśród tyeb de8wiatu, ojczyinłe
popen, listów, wypowiedzi - uaj- Jednania, porządku i potneba
pokoju społe
wlęeeJ 1 Poliki, ojezyzny lana Pa- cznego.
wia n. Jełna • plerwnreh - deToro pra1n..a I pra1nJe ' )iapłeł
e4 ltlerownłełwa p&Aitwowe- laa
Paweł U.
1• I »•liłJ'elOal• ....... llraJ„ W
WWDZIHIBRZ WAKAT

""8Jeh

p„.

poje4nanłe,

pusem Posiłkowym, którego !dstopniały
do U Brygady
Legionów Polskich, wrócił
do
Galicji pod komendę austriacką.
.
Kryzys przysięgowy zakończył
właściwie okres działań Sikor:..
skiego na rzecz utworzenia je:
dnolitej siły zbrojnej wsparteJ
na państwach centralnych.
De
fact:-0 załamała się wówczas już
definitywnie orientacja na te
paristwa.
Po traktacie brzesk:m został
Sikorski 15 lutego 1918 roku i11ternowany na Węgrzech wraz z
innymi legionistami za sprzeciw zawarcia traktatu 9 lutego
1918 roku między
Niemcami
Austro-Węgrami i burżuazyi}lą
Ukrainą, odrywajacy P<?nownie
Chełmszczyznę
od
Krolestwa.
Zwolniony w maju
1918 roku
poświęcił się pracy nad tajną
organizacją kadry Wojska Polskiego w Małopolsce. 1 Listopada tegoż roku miainowany zostaje przez Radę
Regencyjną
szefem Sztabu Dowództwa Wojska Polskiego w Małopolsce
i
na Śląsku.
Sikorski b:erze też udział w
wyprawie Piłsudskiego na mło
dą Republikę
Rad,
dowodzi
grupami operacyjnymi i kolejno armiami 4. 5 i 3. W bitw'e
warszawskiej Piłsudski powierzył Sikorskiemu już generałowi
brygady - dowództwo
5 a rmii. która walni " pr?„ „- ·niła się do zwycięstwa nad Wisłą w sierpniu 1920
roku
O
działaniach 5 armii z uznaniem
wyraża się w swej książce marszałek Michał Tuchaczewski Po
zwycięstwie nad Wisłą
objął
Sikorski dowództwo 3 armii i
prowadził walki z armią konną Siemion.a Budion.nego w LuJ>el kiitlln · n d
gięm. a nastę
flnie ~ :l! .,. ar • na Wołyniu
aż do zawieszenia broni.
Do
stopnia generała dywizji awansował w lutym 1921 roku.
1 kwietnia 1921 roku Sikorski
obejmuje
stanowisko
szefa
Sztabu Generalnego WP, wnosząc wiele wysiłku w przeprowadzenie demobilizacji i przejscie · na pokojową
strukturę
wojska. Konkretyzuje też postaµpwienia konwencji wojskowej
polsko-francuskiej z lutego 1921
roku. Józef Piłsudski opiniujac
generałów wystawił
Sikorskiemu '-;VYSOką notę. Lepsze jednak
ocen)' uzyskał
Edward RydzSmigły i Kazimierz
Sosnkowski, w których Piłsudski upatry•
wał. kandydatów na naczelnego
wodza.
·
Jakkolwiek lata 1920 - 1922
ły

charakteryzowały

współpracą

się

względną

Piłsudskiego

z Si-.
karskim, to jednak nie wydaje
siq by Piłsudski zapomniał
o
ambicjach Sikorskiego do przewodzenia. tym
bardziej ±e i
współcześnie Sikorski podejmował inicjatywy zna<"Znie wykraczające p0za jego
zakres obowiązkow jako szefa Sztabu Generalnego.
W końcu 19221 roku po zabójstwie
pierwszego
prezydenta
Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza pnez „.narodowca" E.
Niewiadomskiego, gen. Sikorski
powołany został 16 grudnia 1922
roku na urząd premiera i ministra spraw wewnętrznych. Zdołał opanować trudną sytuację i
uratować kraj przed wojną domową. W sprawach międzyna
rodowych uzyskał uznanie p0lskich granic
wschodnich
(15
marca 1923 roku). W maju 1923
roku jako premier eościł
w
kraju marszałka
Ferdynanda
Focha, z którym został ustalony plan na wypadek wojny z
!ITiemcami, tzw. plan „Foch".
Wkrótce p0 objęciu szefostwa
rządu Sikorski dał wyraz swej
n i echęci do
współpracy z Pił
sudskim. W rozmowie z Ratajem stwierdził, że: „Gdyby Pił·
sudskl
poszedł na naczelnego
wodza, do czego dąży, nie mógł
by pod nim służyć i brać odpowiedzialnośe.1; Piłsudskiego machinacje zmlenają do wywoła
nia chaosn, w którym mógłby
wyróść na męia op&trznościo
wego".
Sikorski Uczył się s przeciwdziałaniem
piłsudczyków I endeków, którzy traktowali jego
rząd jako przejściowy, p0 którym po władze w kraju sięg
nie jedno z ich ugrupowań. Dał
on się poznać jako polityk
umiejący 1ię zdobyć na 'trzeiwll
ocenę sytuacji. dostrzegającv reperkusje słabości gospodarczej
Polski. Był on tym szefem rzą
du, który aktywnie
wspierał
wysiłki Władysława Grabskiego
jako ministra skarbu zmierzając
do zahamowania Inflacji I przeprowadzenia reformy
walutoo-

wej.

(Daaszy cią.g na 9tlr. ł)
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ie 1esteśmy Wyjeci spod krytyki
U ale nie ~hćemy być obrażani

~

NIK w Łodzi wyników prawie 4wuletnleh łlon
troll niektórych NPtkt6w ~ałaliu*!i ł6dKleJ •ł\lłby
lldrowia. Pt'Zedstawiliśmy je w „DŁ" li trudn{a 1łll0 r.
w artykule „Remont" 1łułby zdrowia".
'11rzeba dzlł jednoznacmie ltwierdz16, te l'RIGDł łea ,,...e.
bien Die najlepiej, 1koro pracownikom NIK 1abrakło ~erpll
wości I na &potkanie u prezydenta Łodzi zaprosllł :Mi~pr1e
wodniczącego Rady Narodowej, sekretarza KŁ PZPR - · K.
~itJkowlllego, ~tamitów

KoanisJi ZdirowQ RN 11L~

4bi i KŁ PZPR, dyrektorów zespołów opieki zdrowotnł-j, no
l oczywiście kderownlctwo· łódzkiej słu:l:by ldrowia.
A oto niektóre s największych bolączek.

~

INWESTYCJll I REMONTY1
Od srudnta. 1979 r. Die wykorzystywana j99t jedna łneda
nowego pawilonu szpitalnego w Zgierzu. Niedługo n\inje pół
tora roku, jak nowoczesny szpital w Pabianicach„. łwlect pustkami. Podobne zjawisko odnotowano w działającym jut na
~ęścle pawilonie onkologicznym w Łodzi. Co do remontów,
to regułą jest opóźnione rozpoczynanie prac. jak równie:!: opóf~tone Ich JCof1czenia. Nierzadko nawet o 30 miesięcy. Konty
remontów I modernizacji są w praktyce dwukrotnie, lub trzy.
kTOtnie wyższe od planowanych. Remonty pięciu placówek ~a
pl.amow.ane na 35 mlLn d, kosl7Jtioiwlafy 74 mln d,

~

c.
(

~

') C.

') (

t;;;.(

pułkowniku,

tactna po- Panie
llcJa na łwiecłe nie je1t kochana,
ale naua mUlcja w ostatnim okre
sle 1ZC11ególnle ni~ cieszy alę 1ym-

patłll.

Tak to jut jest, :l:e policje nie

-

Bil lubiane. Ale dzieje się tak dla-

tego„ ie właśnie policja musi wnl
kać nieraz w intymne sfery zy) ~ da lydzl, musi - chcąc udowe)<. dnlić wLnę, czy niewiI1J1ość cuo( wleka - wchodzić w sytuacje nie
) ( zawsze wygodne dla obywatela.
- Ale przecle:t nasza mil!ch )
APAllATURA MEDYCZNA1
) ( octgradzając się od społeczeństw a
) ( barierą braku informacji - dłu
Prs7 oeromnej presji na zakupy coraz to nowocześniejszych
go pracowała na to, aby owo spourządzeń, wiele z . nich miesiącami nie jest Instalowanych. Do . t... (
kuriozów .należy sprawa apratów diagnostycznych sprowadzo- ' i?, ( łecze6stwo nie znając realiów, )la1pokajalo się plotką, mitem, -ety
.J
nyiM z Węgier. Nie morbna ich zainstalować od .,ona.d rok.u.
i..,( złpś11W1m dowcipem.
lt winy producenta. Łodzi wtryniono aż sześć siZtuk bubli, ktb- Ptawda, że Polacr mało wte..._ (
rych nikt nie chciał.
,?, ( dzieli o pracy polskiej milicjł.
No i wreszcie
.) ~ Prawdą teł jest, że za wiele byKADRY1
)~ ło „tabu" w naszej pracy. No, bo
~ paweiżne d~ ich ~ ~ :.., ')~ nie ma sensu czynii\ tajemni~y z
..._ c. tego, co oczywiste. Wszyscy przennictwie podstawowym, a zwłaszcza zbyt du:tą }iczb• lekarzy
.?.,( cież wied·zą, łe przestępczqść u
nie wykorzystywanyc h lub zbyt mało wykorzystywanyc h w
:J ~ nas istnieje, źe trzeba ją ZWijlpracy z pacjentami. Powodem jest pełnienie przez nich funkC'jl
)~ czać, że wreszcie, po to istnieieadministracyjnych . Jednocześnie zaś powatny odsetek lekarzy
)) ~ my, by zapewniać ład t porządek,
·
pracuje w dodatkowym wymiarze godzin.
(. bezpieczne życie.
•
1
,.) (

5~

•
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I wymaga Wlielu czynno-

~ ści. Mamy przecie:!: do czynienia
.:J C. s różnymi ludżml. Są tacy, któ) Ć rsy nam w tym pomagają, ale

Szczególnie bolesną dla łodzian sprawą jest problem tnw.e...
i remontów w słu:l:bie zdrowia. O Ile lecznictwo otworte,
ma jakle takie warunki, z wyjątkiem niektórych pustyń, w
•leci placówek, zwłaszcza w nowych osiedlach - młastach, ·~
se szpitalami łódzkim! jest ju:I: wręcz tragicznił. Po to, by
uchronić substancję materialną przed dekapltali!acją, powinniśmy przeznaczać rocznie na remonty 120 do 150 mln zł. Dóltajemy ledwie 60. Tym bardziej niepokojące jest, :l:e tych ńie-
wlelklch w stosunku do potrŻeb sum nie p<\traf!my nalefyele

łJ'cji

..._( teł li\ I tacy, którzy robią wszy.) ( stko, aby nas wywieść w pole.
prary,
) ~ Stąd potrzeba ogromnej
~~ wielu kontaktów, identyfikacji ze.J c. znań, ludzi, fakt6w. Działań tych
w~zystkie
..._ ~ jest bardzo iłu:l:o, ale
:J C. 011e zmierzają do tego, aby po~Jl przez nawarstwienie faktów r6my
do
.Je. mi sposobami, dopl'owadzit
udowodnńenia w iny czy niewinno-

wykorzystać.

Mówiono podczas tej narady wiele o nidyciiowych cennikach
przekraczanie ltosztorysów.
prac budowlanych, oo powoduje
Mówiono, że remonty i inwestycje to zadania wyjątkowo pracochłonne. Mówiono o drastycznych brakach w materiałach budowlanych, o kłopotach z kadrą. Po raz setny chyba zgłasza
no postulat koncentracji prac remontowych, i powołania specjalnego przedsiębiorstwa remontowego dla służby zdrowia.
Wszystko to znamy. Mówi się o tych sprawach od lat. Tymczasem gros mocy produkcyjnych zaangażowanych fest w 1budowę Centrum Kliniczno-Dydakt ycznego AM. Cżekamy' na t)reh
1600 łóżek niczym kania na deszcz. I długo jeszcze będziemy
czekać . ~zekamy też na rozpoczęcie (mote wreszcie ·w przyszpitala pediatrycznego.
szłym roku) robót odtworzeniowych
Póki oo zaś rozlecą nam się wszystkie pozostałe rudery. Budowlanl jut dziś mówią, że nic ma mowy o rozpoczęciu w tym
roku remontu Szpitala Im. H . Wolf. No, c6ł, spodziewaliśmy
~
.
lię!
Prezydent Niewiadomski zapoWiedział działania na rź"ecs fueentracjl prac remontowych. Jednocześnie zapowiedział nledoPl:IS7JC'Zenie do PTZ "'ks7ltąłcania zwykłych remontów w rozbudowy. T yle, tylko. że w ten sposób łóżek nie będzie nam przytrochę tylko odbywać, lecz ubywać . W stara kubaturę Awleżoną - -i-rzeba będzie wtłaczać nowoczesne formy zabezpieczenia chorego. Sa.'1.-Epid. nie pozwoli jut na wiele spraw.
z których czterdziC'tc! czy plęócMesią~ lat temu - kiedy bu·
dy.nikł wzinoszono - nie zdawalllo sobie w ogóle spra"Y· Jepen aspekt. podniesiony I przez administrację służt>y zdrowia i przez dyrektora Kombinatu Budownictwa Komunalnego.
zasługuje na szczególna uwagę: odpowledzlalnoś~. Rzecz w tym,
czy remontowy, opiniowany
że każdy projekt inwestycyjny
j.egt przez wiciu specjailisł6w: z S81!l-Epidnl„ Stra.ty Pot!lll'llej,
przez kominiarzy itp„ itd. Nie mbwiąc oczywiście o samych
użvtkownikaC'h· Ich podpisy, znajdują się na odpow!ednlch
dokumentach.
Przel}rowadza s\e remont, ciy modernizację ł kiedy zgodl!lle
z harmonogramem winien on zostać zakończony, rozpoczynają
się korowody Użytkownik stwierdza, te to czv , owo wypada
aby zmenić, bo i1nae?.e1 bedzie niefun'kcjonalne. Tu zamurrow.ać.
tam wyburzyć, Instalacje, takie czy fnne przeciągnąć dalej lub
skrócić. Trzeba rozpruć ileś tam metrów dopiero eo poło7.onej
glazury I taik dalej i dalej. Potem wkracza San.-'Epid, ·zgłą
IZając dodatkowe zastrzeżenia. _Ska:I: dokłada swoje .•: A ezM
płynie. społeC'Zne pieniądze tet.
I właśnie dlatego na uwagę zasługuje propozycja obcł!łłenta
konkretną odpowledzialno§cłą łnstytucJt w tmlenl-., których
opiniowane I zatwierdzane są projekty. Kiedy trzeba będzie
(Dalszy ciąg na str. 8)
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- Róinymt sposobami?
Tak, różnymi praworządny:> ~
')";. ml sposobami.
Czy zawsze praworządnymi?
') t.
- Milicja nie może działać nie..._~
jedno
:J C. praworządnie. Prawo jest
~Jl dla wszystk ich. Obowiązuje tali:że
,
.J C. I nas.
~... Przyzna pan, :te mimo ło zda
..,~
...
.J c.. rza,'ł 11ę ~uchybienia w tej mate~ rU.
- Je:l:eli takie są,' to jednak nie
~~
') C. motna z tego wyprowadzać wnioti;.t_ sku, że milicja działa nieprawo.:J~ r~n i e. Zwykłe mamy tu do e;;y.
,?_ (

_

)

tlltenia

z u~1}Jienł~riH, a nte

1 ,

e...

Wskutek: rótnych przyczyn, ostatnie kilka mieto czu, w którym mnożą się informacje o nasilaniu się przestępczości. Srodltj masowego przekazu
świadczące już nie
odnotoiWują llazne marzenia
o Bziałaniu poozczególnych osób, ale grup za~\óca
jl{cyth ~ądek prawny. O ocenę stanu bezpieczeń
stwa, ładu i porządku zwróciliśmy się do komoodanta wojewódzkiego MO w Łod:lli. płk mgr B.roni~awa Moczk<>wsk'iego. ·

8ięcy

posta cl
g1um, lub „premię" w
·
mandatu?
- Myślę, !e nie. W poprzed·n lch
były
okresach dzliałanla milicji
być może zbyt surowe. Wdraża
nie do świadomości społeczeństwa
poszanowania norm społecznyth,
szacunku dla prawa nie zawsze
za pośred.n:!
musi odbywać się
ctwem kar i · represji. Moim uta
.tę
osiąga
niem lepsze skutki
uśwta.diam<i.a.niem. Osopaww.a.zją,
mebiście jestem zwolennikiem
tod humlli!listycznych, nie administracyjnych.
Panie .JtUłkownJku, llll pr1ecłeł ludzie uparci, notoryczni chuNie
ligani, pijacy, awanturnicy„.
metody
mam pewności, c1y te
sprawdzq llę równleł wobeo nich.
- Ma pan . rację. Ale próbJwsć
nie
musimy. Kdedy nam się to
!rodki
uda, będziemy stosować
środ
admi.nistracyjne. Powiem:
ki surowe. Jestem przekonany, że
takie działania w sposób bardziej
prawlidłowy pozwolą spełniać n8:-

grożeń.

- Czy mimo oblegowyeh opinii
o milicji wciąż macie informac,je
zlokalizowania
do
prowadzące
przestępczyeh działań?
- Oczyw iśe,ie. Większość społe
czeństwa nam pomag'l. Mity twor~e przez ludzli pełnych nienawiści do nas nie hamuią dopły
wu informacji od rozważnej cz~ści
·
społeczeństwa.
Powiem więcej: ludzi• nie tylko nam pomagają, ale i st~ją w

naszej obronie. W <J&ronie naszych
swoje
działań upailrują bowiem

bezpieczeństwo.
być nie może.

Myślą,

że

ina~zej

,
1
- .Jednak w tramwajach. w kolejkach prze4 sklepami, -Jl• różne
go rodzaju 11ebranlah ł w publika·
cJach duło złegÓ , mówi lię • milicji.
- Jest to .dla nu gorzkle doś
wiadczenie. Lepiej MY gor.zej, ale
zaiwsze _ słui:yllśmy spole~zeństwu.

Wywiad z komendantem wojewódzkim MO
płk

mgr

Bronisławem

szą rolę. Musimy przecleł stawia!
tamy na drodze drobnych przewinień, by nie wyrabiać u niektórych · ludzi poczucia bezk.amoki.
Zwykle małe sprawy poprzedzają
sprawy wielkie. I nie zawsze to
musi być przestępstwo, czy zbro(lniia. Czasami zwykłe wykroczenie
przejścia
_ powiedzmy próba
ulicy przy czerwonym świetle
pociąga za sobą ciężkie kalectwo
.
1Ub ltrJdy materialne.

!owym działa'rliem; Zasadą są obo,. · - Byliście aanwl - · llfówilłśnay
ło stan
) ~ wlązujące przepisy i wszelkie d1ja jut 0 tym _ a mimo
..._ ~ łania muszą być zgodne z literą anarchii wcłą wzrasta.
Ale
_ To prawda. Wzrasta.
:Jl. I duchem naszego prawa.
- Zgoda! Ale wciął mówimy 0 składa się na to wiele czynn:itów.
~~
_,~ rzeczach dużych, tych które k11J\- I to że byliśmy za surowi i to.
') c.. czą slę aktem oskarłenla, nadal że byliśmy za łagodni. Nie zati;.~ jednak nie mówimy 0 działaniach wsze pNecież byliśmy surowi, My
.) c. milicji w _sferze utrzymania pot ślę jednak, że na to co pan naC')~? rządku, o Interwencjach, o patro- zywa anarchią złożyły się oroceprzewartościowań w naszym
sy
lowanlu ulic I osiedli.
J
- Istotnie, oprócz dzliałań o k~ó- życiu społecznym, zanik wielu k:aetycz.nych,
spelni·a nonów moralnych i
r:ych mówiliśmy, milicja
o charak- alkoholi~m, rozluźnienie dys~yplimnóstwo obowiązków
-'
te
..._
.!,.( rze za,p obiegawczym. Tu w ra- ny społecz.nej i wiele innych.
- Pomówmy Jednak o konkre.J ~ chubę wchodzi szereg rzeeizy tasygnalizuje
mandatowa, łach. Społeczeństwo
~C. kich, jak polityka
~( przygotowanie wniosków do kole- nam, ze zmniejszyła się liczba pa.._~~ giów, zachowanie bezpieczeństwa troll w mieście, te przedmieśda
nie rozpoznany
teren
na progach, utrzymanie spokoju w stanowią
,1
miescie i na wsiach, zabezpi ec~e- przez MO.
PenetrujelllY miejsca zagrohandlowych oraz
nie plat=ówek
)~ ogromna g.a.ma różnego rodzaju żone, ale jesteśmy zadowoleni, kie
dy. sP?łe~zeńs,two sygnalizuje nam
interwencji!.
- Doszliśmy wreszcie 4o tego, poJaw:ianie się nowych -Ogni:;k.
~
j.ak
obieg o- Prawda jest banalna: tak
.) ~ co Jesł powodem wielu
wych opinii o milicji. Powledzmv: my, staramy się rozpoz.nać śrot'loczy każde wykroczenie musi pe-1 wiska przestępcze, tak oni u .ilu_ją
rozpoznać nas. Dlatego tak waciąga6 za sobą .wnio~k do kolf'·

~

ine jest współd:dałanle społeczeń
stwa w rozpo:mawaniu ognisk za-

"""?.

:;>>
»

~

Moczkowskim

Dbaliśmy o jego bttzp\eczeństwo, o
naszy<'h
Wielu
ład i porządelt.
racji swych
z
fuo,kcjonariuszy
funkcji spełnia jeden i najtrudniejszych obowiązków. C"iynimy to
i teraz, nie bacząc na n\l.."Sprawiedliwe opihi , na krzy"if.h wyrządzane naszytn żonom, niertadko i
naszym dzieciom.
- Ale czy wytworzona aura wokół milicji nJe paraliżuje waszych
1 słąsznycJi I konieczny9h przf'cież
··
; dzfałańt .:; "Paraiiżuje, to za duże -słowo.·
oddanycli
Ona onieśmiela wielu
służbie ludzi: Atmosfera pomówień,
nienawistinych urojeń sprawia, że
symilicjanci są napastowan1 w
tuacjach, kiedy potrzebne są en e:giczne działania. Pijany awanturnik czuje się bezkarny, gdyż widz'
u tłumu dezaprobatę dla i:l.terweniujących milicjantów. Ci z kolei
nie chcą UŻyWać palek nawet wtedy kiedy rozwydorzooy n:ipastnik
drze im mundur. czy nisz-czy cza.pkę z godłem .
_ Panie pu)lfownlku, milicjant
to tez cżłowiek, którego mogą po·
nieść nerwy. Jak zatem rzeo:ll wygląda, kiedy użyje palki?
svgnałów
wiele
_ Mieliśmy
świadczących 0 aprobacie "społecznej, kiedy właśnie przy użyciu palek likwidow-ano bójki, które mogly mie{: nieobliczalne następstwa
kie- Było ło zawsze wtedy,
byli @d początku,
dy świadkowie
do końca przy zajściu, ale jak llJ>O•
społecznej
dziewać się aprobaty
wtedy, .kiedy J11ilicjancl bija w samochodzie cz..Y w komendzie?

.

- Nie :wam takich pn)"P!id'IWW.
Jutem tu k.ró~. Ale generalnie w
jednostkach bić nie wolno. Zreioztą
na ogól zatrzymani i dowiezieni do
mnieJ
jednostek zachowują 1>ię
agresywnie nii na ulicy.
- A jednak fama jclilt upari- Powl~ pilllU ta.ot: moie &ię
dl!moluje
zdaiNyć, że jakiś drab
komendę. Wtedy i święty by ni e
wytrzymał. TNeba temu zapobiec.
Za.tero być moie o to ch-0<1'1.i.
•
- Sam słyszałem 11powieśei
tym, jak mi!ieja.nci znęeaH się nad
~ak1ms pijakiem, kto~ego zabierali z uliey.
W astat.nim czasie wystarczy,
pokaleczonego
że milicjant bierze
lzby
pijaka, by 10 odwiez;ć do
Wyw.,;eiw1eń, a już z tłum:i ro.z:legają się wrzaski, że biją, ie s.i11
ZDęcają. To są prowokacje, Każda
bowiem okazja może być dob:ra dla
'
wywomnia roi.róby.
- Interwencji ma.ei• dużo, wl419
moż,I!."

W ciągu m1ni9Ilego roku w aa•

-

Łodzi byliśmy ·wzywani ponad
tysięcy ra.zy. Grvs z tego staulicz.-ie i rod.i.in.' le.
nowiły bój.ki

mej
46

Czaswm.i tr.,;eba interweniowac ll!lllllr
gi=ie, a.le jak powiadam nie spot·
kałem się ze skargą, że m;licjan@l
kogoś 11masakrowali.
- A cdyby ta.ka uarga wpłyn.-.
·
la?
- Wtedy sprawę wyjunhmy. I
ie
wni~u.
do
gdybyśmy doszli
.i;wych .
nadużył
funkcjonariusz
wówczas wyciąvmy,
uprawnień,
konsekwencje służbowe.
- Jakie · 'Ił te konsekweneJeT
- Róż:ne. Od rriegul.a!miJnowycll
ku piiein:iężeyoh poprzez ws!Ryma·n ie awansów, aż po wydaleni•
ze służby. W pm:ypadka~·h tkra~
nych wkracza proku.ntor.
te11a
- Jaka jest elementarna
szkolenia funkojnariuszy MO?
- Mamy wie.le szcz-2bli 1 form
szkolenia - od szkól podoficerskich
po akademię MSW, a1e wydaje >ię,
że wszędzie dominującym elementem jest k~tura, dbałość ~ obiekldasyf1kotywizm i umiejętność
się do
warnia sprawy z jaką ma
czynienia.
- Istnieje zatem niejaka dowulność w owej klasyfikacji."
li11
- Tego bez reszty ustrzec
nie możemy, ale przeciei milicjant
nie działa w próżni. Jest kontro"
lowany, a jego praca pOd,lega krytyce.
- Czy istnieje mo*Uwośó prze•
nJ.knlęcia do pracy w M<J ludzi, powiedzmy to oględnie, takich, którzy
wiedzą, te w domu tony bić nie
wolno?
- Mocno pOwiedziane„. Ale n im
mllsi
milicja:i tern
k:!toś zostanie
pr:-eiść pl'Zez liczne 11adania z psyluWielu
chiatrycznymi włącznie.
dzi przez to sito nie przechodzi.
wyższych
że absolwenci
Bywa,
powod·a stwieruczelni odpadają
dzonej ociążałoś umy~lowej . Rza~o. ~tern się z?arza, aby ktoś :&
Jak1n:µs wadarru mógł przeniJcnąć
do służby.
- Skoro jest tak dobrze, to skąd
się bierze przeświadczenie źe miHc:janci są skumani ze środqwiska
np. ku'p uj"
~ przestępczrmi, że
wodkę w melinach.
-:- Gener31lni~ rzecz jest nieprawdziwa. Myslę, ze społec zel1stwo jest
<;lziś tak wy.c~ulone .'la te sprawy,
ze gdyby takie rzeczy m i ały mięj
~ce ~ i pan by wi edzi ał o tym l
J.8 tez„.
te
- Istnieje przeświadczenie,
milicja jest surowa wobec tak zw:i.nych porządnych ludzi, łagodna zal
wobec chuliganów, opojów i ina·
nych Jej przestępców.
(Dalszy ciąg na str. 8)
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WALKA O :KSZTAlT POLSKI (1907-1939)
lłkortld, zapoDO\ł{óczesną
czątkował bard~~
organizację wojsk.a 1 pr;emyslu

zbrojnyDJf 1en.

(DokońCIZlelllłe ze et.r. I)
M maja 1923 roku powstała w

oparciu o „Pakt Lanckoroński" .
poselska w Sejmie
większość
wniosek o odrzucenie
zgłosiła
wniosku rządu o dodatkowe kre·
dyty. Mówcy powstałej większo•ci · sejmowej (PSL - „Fiast"
Chrześcijańska Demokracja i
Zwią.ze'k Ludowo-Narodow y), nie
podejmowali krytyki poczynań
rządu domagali się jedynie je-

wojennego, lecz plany jego na
przyszłość nie doczekały się
alizacji.
W 1925 roku Sfltoi:tkiegCI od·.
wledził Bronisław Piei::adti, . jeludz.i Pil·
den z najbliższych
przedstawił
audskiego, który
Sikorskiemu koniecznOść zamachu. Obiecał po}jarcl, „ wszrstkich oiłsudczvków oraz omowił
1zczegółacti
przygotowanv w
plan. Miano wysadzić w powietr:te kilka domów w Warszawie, a korzj>stając z zamieszania opanować 1iłą fmachy publiczne. Sikorski wysłuchał Pl.,_
racldego a nasłąpnie Polecił mu
_ .
_
wyjść za drzwi.
$pór między Piłsudskjm I stkorskim m. in. toc:i&ył · .ię .o ornajwyiszycb władz ·
1anlzację
wojskowych oraz o uniezalei:·
nienie armii od władzy parła„
mental'nego rządu za kt6r~
były
był Piłsudski. Spoey te
jedną z przyczyn, która doprowadziła 21 grudnla 1925 roku
Sikordo ustąpienia mlnl~tra
do·
skiego z rządu; ·spory te
prowadziły równleż do rozejścia
się dróg Piłsudskiego I Sikor,
skiego na zawsze.
Sikorski objął stano.w'islto dowódcy Okręgu Korpusu nt VI
we Lwowie. W oczach ' Piłsudskiego Sikorski • uchodził za głó·
wnogo iego prżeclwnlka spośród
1enerał6w. A nawet J?rżestrzeWo~cleehowłono prezydenta
1ldeio, ab7 pod ładll\Y'lll po...

r•-

10 ustąpienia.

Można przyznać rację Sikor1kiemu. który miał stwierdzić
w Sejmie: ,,Ironizowano nawet
powodu I usiłowano
tego
•
wmówłć w opinię społecznll; ie
sbył wiele ten r~ąd przedkładał
Sejmowi,
proJekł6w 1 ustaw
Jak gdyby chciał liłoilłwle sa•
llł·
snaczy6 IWlł pracowltoł6.
4zę. łe sle mówi to tak długo,
opozycji.
w
sle
jest
długo
Jak
Ale mam nadzieję, łe gdy opo•
nencl •.• przyJda do wła:łzy, to
będą nie tylko wdzlecznł... nie
wyra~nego
maJduJac tadneeo
pa6.·
sanledhanla w machlnlP.
1twowej, bez t.ailnvch 'llałedoii•
el". Po 11oarlku iego '!(ahinetu
wróc i ł rl o rzvnnPi •l11żbv l zal«Pneralnęgo
mował •tRnowi•kn
łnspektor A

n ' <>~h otv

Jednak it17 17 lutPgo 1924 roku gen Siko r•1<-i ,,h lRl tf>ke mlw
nlstra spraw woi<lrnwvrh
rządzie Grabskiego. który zdobywał sobie autorytet w. miarę
stąd
atabl!llzacji 11ospodarrzej,
mieli nłewlellrJ.•
plłludczycy
JZ&Ue walki o władzę. W oilłR
11 młelłfłe7 lderowan!a1 lłłamt
ł

DZDIOCIK l'OPULiln

M

li

(llłll

rem l!likorski nie został wykorzystany w 'pracy cen"tralnych
instytucji wojskowych, jak i na
1tanowisku ministra spraw wewnętrznych.

Zamach stanu dokonany przez
Pilsul!skiego 12 ma~a 1926 roku
zastał gen. Sikorskiego na staOK . Mt
nowi&ku - dowódcy
Lwowie, niejako na uboczu głó
W tych
wydarzeń
teattu
wnego
treglcznych dla II Rzeczypospolitej dniach, Sikorski nie an•
ga7.ował się specjalnie po żadnej
z walczących stron, był bowiem
przeciwny proklam~waniu wojny domowej. Piłsudski pozostawił 10 nadal na tym stanowisku. a.le przydzielił mu na sza,.
fa sztabu płk Adama Koca we Lwowie mówiono wówcza1,
:l:e Plłśudslti nakrył Sikorskiego
·
kocem,
Piłsuds:ki ognnl.czył do mLni·
mum możliwości Sikorskieeo w
politycznej jak i
działalności
wojskowej. Warunkom tym w
pełlni odpowiadała syłuaeja, w
jakiej gen. Sikorski znalazł się
PO 19 marca 1928 roku, tj. po
zwolnieniu go ze stanowiska dowódcy OK we Lwowie w wieku 47 lat, pozo-stawiając · a:I: do
żadnego
wybuchu wojny bez
l)r:zydziału 5łUżQ<>wego, a będą
dyspozycji. min,i stra
w
cego
1praw wojskowych.
bez
będąc
Gen. Sikorski
11rzydzlalu słUżbowego poświę
ełł 11.ę oracv badawczej !' pi1arskiej. · W 1928 roku ogłoalł
ruklem książkę pt. ,,Nad Wisłą
Wkrą". Ukazała Idę r6wnlri

t

w łłu.maczeniru franCUBkim z
Focha.
przedmową marszałka
W 1931 roku wydał pracę pt.

„Polska I Francja w przeszłoś·
el i dobie współczesnej" rówprzetłumaczona na język
nież
jego
tramouski. Najgłomuejsze
dzieło wydano· w 1934 roku - ·
„Przyszła W'oJna. J'ej mozllwoł
cł i cłJarakter ora.7 związane s
nią zagatJnlenla obrony kraju".
Praca ta ukazała się yt tłuma
czeniu rosyjskim, francuskim I
angielskim. Wydano ją również .
w
w ·Stanach ·Zjednoczonych
1943 roku,
Dzieło traktuje o wizji nowoczesnej wojny, w której autor
lotnicwielką' · rolę ·przypisuje
twu i broni pancernej, elementom ruchu I zukoczeni.a. Sikorski opublikował również wiele
zwląza•
artykułów w prasie,
nych z bezpieczeństwem państwa
polskiego I zbiorowym bezpieczeństwem narodów.
Po śmierci marszałka Piłsuds
kiego 12 maja 1935 roku dostrzeogał Sikorski możliwości z.mill!ll
i nowego porządku w państwie.
Należał do czołowych osobistośei opozycji sanacyjnej. Współ
orgamizator i dzi ałacz utworzonego w lutvm 1936 roku tzw.
,Fr;ontu Morges (nazwa pochodzi
od siedziby Ignacego Paderewskiego w 1zwacjarsklm mieście
wybitMorges), 1kU:1>iającego
nych . . P!>lltyków odsuniętych
l)rzez sanacj,, m . In. Ignacego
Paderewskiego, Wlncente10 · Wł·

toea. ·woJCllCha

Korfanłqo,

.T4-

zefa Halera, Karola Popiela. Ugrupowanie to obejnipwało dziastronnictw ' centrowych
łaczy
l zmierzało do konsolldacjI sił
pozostających w opOZycjf do ostatnich rządów Il 'Rzeczypospolitej, 2lwłaszcza do ich polityki· zagranicznej, a szczególnie
stosuniku dó hi.tlerowskłch Niemiec.
front Morges nie p_osiadał jednak sprecyzowanego programu
Najspołeczno - politycznego.
większym jego, a właściwie Sikors.kiego osiągnię~iem było utworzenie w paźdz i erniku H•~~
roku Stronnk-twa Pracy, które
jednak nie odegrało większej
roli w ostatnich latach poprzedzających wybuch wojny.
Sikorski
W maju 1939 roku
„Allan• wojskowy
stwierdą.:
musi
Włoch i Trzeciej Rzeszy
przy11pleszy6 skoallzowante się
Europy przeciw Niemcom. Koalicja · obją,ć powinna Jak naj§płesznieJ Rosje Sowiecką. Bez
oparcia o Rosje blok pokojowy
nie zwycięły, Sam fakt dojścia
do skutku porozumienia z RosJą
silnie
l)lezwylde
wzmacnia
1za.nse uratowania pokoju".
w
Upadek Cze<-hoslowacji
marcu 1939 -roku z-ąstaje SikorFrancji, Przyspiesza
skiego
u
powrót do ltraju. ,Zabiega
. służbowy .
władz o przydział
Dwukrotnie pisze meldunki do
m.lłJl'ISZałkii Rydza Śmigłego , probez
1ząc o· .;>r.zvdzłał boJoW\' odpowiedzi. Następnie zabiega
o kontakt osobisty, jeżdżąc jut
"- wrzdnlu za uybko t smi„

we

naniającym miejsce postoju
czelnym wodzem.
Dopiero 17 września w KosoRydza Smigłego.
wie, dogonił
szefa
Przyjęty przez zastępcę
płk
sztabu naczelnego wodza
byłego jego podkoJaklicza,
mendnego otrzymuje odpowiedt
marszałka przez Jaklicza. że w
obecnych okolicznościach żadnej
!unkcji wyznaczyć mu nie moze.
Nie może nawet z nim porozmawiać, ł>onieważ trwa posieNatodzen ie Rady Ministrów
miast chętnie z nim pomówi po
P_~Zekroczenlu granicy w Rumunu. W nocy z 17 na 18 września
1939 roku tuż kolo mostu pogranicznego między Kutami a
Wvżnicą, gen. Sikorski powziął
do
się
decyzję przedostania
Francji.
18 wrześni a gen. Sikorski znalazł sie na terytorium RumunU,
jednak nie skorzvstał z oferty
z
przeprowadzenia rozmowy
Rozmawiał
Rydzem śm i głym .
natomiast z ambasadorem Fran•
cji w Polsce, Leonem Noelem
. attache wojskowym - . gen R'.
Francuskiej
Mussem i szefem
Misji Wojskowej w Polsce
gen Louisem Faur ym Po tej rozmowie gen <;ikor~ki ri'ie udał si'
za Rydzem Smigłym, do .Czerniowiec. lecz wyjechał do Bukare-;ztu, skąd udai się do Paorgani:r.ował
ryża, gdZie będzie
dalszy opór Polski.
ppłk łr
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17.1. - Bajkt: w ••łtnllll 1001
•oey: - eodlz. l~ u ; „Blękilt·
111a llłel!vlG" godz. lt; "ae stop1111" a•ng.' od IJat li IOM. Ił.SO
18.45, l9
l!lNERGETYK - „Pnygody m.ało
k.t Nuld" r•dll!. b.o. lodZ. 1111:30; ·
i;ży zablla" łr1 Od lat 11 &odll!.
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~rasn.o1udik1"
MAŁA SCENA

- ~ lUI „Grenad.l.er król"
16, 17.5. - jJW.
7.U ~ gio.do:. 19.115 „Miłołot w W•
neojt"
lU. - j.iw.
1'1.5. - godz. li „Jednak llabaJret"; 19.15 ,,Mił~ w Wene-

cji"

NOWY - ~yinn7
1'1.5. - godrz. 11 ~za 91edm1oma gbrami"; 19.16 - ,,Uel.eehy
S'ta.rop0lisllde"
MAŁ,A SALA god1&. 'SO . „Cza.

rown.a noc'' ' ,.Karol 0

16, 111 .5. t.rw.
POWSZECHNY - godz. tł.li
.,Zbrodinla I u .ra"
.
16.5. giodz. 19.15 „l!f1'815'Zkll

li

d i abłem"

111.5. - g<XU l~ „Hllltorte
o
sosnow:vm pieńlkJU"; Ul.15 „Igir.aR
ktl z diabłem"
MUZYCZNY - gods. 11 „Klil~·
tU.czka czardasza"
118.1. lfOCIZ, 11 - „Pw!co-

la"

l11.I. - j.w.
ARLEltlN - 1od&. vr.• ,,Jtr6lowa Snl.eau" •
!U. - lods. li jJW,
l'f.5. - J.1\9.
Pl-NOKIO - nlec7:Y!1117
17.5. godz. lł „zelto, Zrlko, 1
Janje"; 20.00 - „Oz.a,m.y ka~

ret0

I

TUWIMA - nl:eczynny
16.5. - godz 18 .•~tyigona"
(sał a m. Kopernika eł
111.5. - j.w.
_
FILHARMONIA (!'łl~Zll 20)
goda! . 18 SO J{'oncert symto.
nlozny; Ork\restra sym!onh;zina
PFł.. Dyrygent-. - Zdzisław Slzo.
stak. Soliści - Magdalena Rez·
ler-N1eslołowS'ka
skr-zypce.
AndTZej Ratuslńskl
fortepla<!l. W programie: H . ~ Eltluc:La na orkiestrę
F. Men.
delssohn - Koocert skrzypcoiwy
e-moll. P. CujllOWSkl - Koncert rorteplanowy b-moll
tu. - godtZ. 18 - i.w.
1-7:$. - god'l! , t7.30, 20.15 J'au
w illliharmonłi Vox I ich goś
cl.e - Zespół mUZY'C"ZlllY Crossov er
CYRK ARENA - gooz. 11
l'łl .15. j.w.
17.1. - godiz. 1'6, u
MUZEA
l łlSTORll
RUCHU
llEWOLU.
!Gdańska
13)
CYJNl!lGO
niiec-zynine
16, 111.5. - god-z. 11-1e
•DOZI I\ I RAOOłlOS7.CZ IZJIClerska 147) godz f-18
16.5 . god2. 10-1.S .
111.S. - god2. 10-16
(
C ~RCHEOI UOICZNE
I
BTNO·
GRAFIC7!111' •ni Woln~cl 14) god!Z. lol-18
16.5. - itodz. H-lT
1'1.5. - godz. 10-16
< •110! OGll l!lWOI UCYJNICJ Ul!.
•Pork Stenk.tewlczal
todz
10-18
116.5. - jJW.
17.5 - godrz. 10-14
V ł. ÓKIF:"1NIC TWĄ
tPlotrltOW•
skia 2112) go.drz . 9;(1'7
1.6.5. - godrz, ,0-141
17.5. - godz. 10-111
'1STllR\I 'VII l\STĄ LOUZJ I011ro1">wa 1111 - c'>d2 11-11
16, 1'7.S. - j.w.
<7.Tl•K•
w ·e„k ·•w„kteico Ml
gimz . 11-13
Hl.5. - ~<>dz . 10-11
17.5. - g<>drz. !l)...;.16
POLSKIEJ
WOJSKOWEJ Sł.~
BY ZDROWIA t:tetlicowcklego ł)
nlteczynne
'Ili ASTĄ 7.GIER7.I\ r7.l(!erz
D•·
br<>WS"k\ego 2.1) !odz. tł-18
16.S. - godrz. 10-13
17.li. - godz. 10-14
WYSTAWY
'1ALE1'tIA BAUJ<'KA· {Stary l\ynell: t)
godll! 11-ta wystawa
:rwórcy 11··
l U . - j.W.
111.5. - llb-18 '."' · j.w.
r. ALERIA SZTUKI
{Wólczańdul
31/33) 11od2
1a-1a wystawa
.Twl>•C'9
94!1-lllO"
16.5. - 1.w
,
17.5. - godz. 11-'19 - '·"'·
·<AU>N SZTllKI WSPÓf, CZE~NEJ
rPlotrkow<1ka 86) - god'l!- 11-18
wv<taw•
Tw6rcY 8t"·
1'6.5. - j.w.
1'7.5. - godlZ. m.-1.s - im.
•l9ROOEK PROPAOA~DY SZTU·
KJ (pa.;k Sleonklewlczs) - godz.
11-111 - wv'ltawa „Twórcy 81"
18.S. - 1.w .
17.S. - go<tz. U-18 - j."lf.
TMPREZY
KLUB TEsT - nl~-yminy
1'6.5, - gOdo:. 111 GpuJ)8 Pod
Budą"

1.7.5. ,.. god1i. 111, ?Al .30 -

•

J.w.

• •

1.UNAPARK
rKonstantynowna
3/51 - czynny codziennie
od
godz IS-20 dl,11 crup iorganl·
zowanych od ltodz 10 w 'l<>bo·
ty nled1'1et• t łwleta od codz
10-20
P»nlPd•l•łkl n1eczvnn;t
KĄPIEI.ISKO P'ALl\
- czyinne '
cod:denql„ w godz. 10-19 K;a"a
Od godz 10-19
Dyskoteka,
czwa.rtld.
sobot:r
niedziele godt lf-22
ioo - cudrlf'l\nle • od
ltodlr.
9 do IO !kan do IOdz 19)
PAI MIAR"11A codziennie od
Codz IO do 1'
lo1>r6e1
DO•
nledrl~łkl>Wl

• lGRńD

enTĄNICZNT . 00dztenrue od cr>ds t do zmroku
IUN'A
AAt.TVK M,_e· not od Lat i.
stod~
•o 12 10 is 11 30. 20
16 I 17.5 - f.W .
•WANOWO
MIA " 1)()1 od Lat
Ili !!!l'>d2 •O · ł tli 15 l'ł IS 19 30
16.5. - t.w
17.S. - Bąl'k'l „~ l UFO"
gOdrz, 10, 11; „Miś" godrl. 11.111,
UJ. 17.l&, 19.30
POLONIA ,W1ieilkl Ohuraml-

l'L\'1'1łll,

I.OO Cztery Pol'Y ?·Oku.

ta•· rad2. od Lat lll iodz. I~
12, H.30 , 17; „Gangsterzy s.zoe•
Q.n.d. od lat IS god2. 19.30
LB l. 17.5. - i.w. "'
PRZEDWJUSNIE - „Manhatta!!l"•
USA oJd lat Jl 1oc1;z. IO li.li.
16 17 . ~I 19.30
.18.5. „Palil'llZ}'IW• dlwilmastka'' USA od lat 18 &Odri. 1.0,
Ila. Ul, 18
111.5, - Bajkd: MyRJke l IDU•
cbłl" - „WliJlk ·
U1jąc" IOdl&~
11, a; „ilariwywa dwunastk•"
iodiz. IS, L6, li
W LOKNIARZ · - „Jak tyó" pol.
od lat 15 godl. 10. 14.11.
ta.
17.15, 19.30

r

i.w.

lU. -

.

1.7.5. - „F1111tdt .111111 1w1.-"
aa. b.o. go<IZ. 10. IS.li!; ,.Ja'll
:l:yć" godz. 15, 17.11, · 19.30
WOl .NHS(: - nieczynne
1f 1 1'1.1. j.w.
WISŁA ,.O.)cdec Sw14t7
.Jaa
Paiweł M w PoJ.sce" po.I. 'b.o.
i<i<l!z. IO, Ił, !A, Ul. 11, ie
16 I 17.I. - j.w.
ZACHĘTA „Superpotw6r"
jap. b.o. 1~. 10, 12.lt, 11. tf.11.
19.30
16 l Ilf.I. - im.
STUDIO - „Kirófoiwa ~zól" i>D'ł· Gd lat Il g0d11. !&;
,~t
martwego ptaika" jiug. od lat
18 godz. 18; DKF - ll'Od!I. 111M!airw

zamilmlięty

LS.I. - „Królowa ~" 17; „Lot ma.r~ pta.
a" IOd/&. 19; DKF - lod&. Il

~.

-

ff.aJllS za~nlięty

lll.(.
mka·rb"

-

Ba:Jki
,.Podwodny
1ocm.
li;
„W?'Óil5wa
;odz. 17; „Lot m.airt>wego ptaka" 8oc!Z. li
STYLOWY . - • Fili.my tnama.ra
Berg.ro.ana: „'l'Wa.n11 w twarz"
nwed(Z. od lat 18 g.odiz. 16.15.
Ul.3-0; „Zapomniane ~llmy
z
,Dwie brygady''
lart 50-tych:
P<>L b.o. godiz. 17.45
J.<6.5. ~ filmy Ingma.ra Beri·
mana: „Jajo węż11" RFN
od
lat 18 godiz. 16.30 , 19.30; ZapO!Ill·
n.1.ane filmy z lat 50-tl"Ch: „Dw1e
brygady" gOdrz. 17.415
L7.5. - F~y Ingmar• Berg.
maina: „Jajo wę:l:a" godz. 15.15,
19.30; Zapomniane filmy z łat
50-tl"Ch! ,,Uczta Bałt.aura" pol.
b.o. gocm. 1'1.30
DKM „Panl mlin.l.ster tańczy"
prod. pot. od lat Ili P>diz. IT;
„Mi~rz rewolweru" prod. USA
od lat 15 godz. 18
16.5. · lllllZj-Olll ,,Nejpięik:
ndiejsize bajki fłwllata" b .o. gods.
11, 13, Ili, L7
17.11. - j .w.
OKA - ,;Skąpani w oenJ11" PO'l.
god'Z 13 30 : . • Jpseph Andr-"
od lat 15 ang. goda!. 8.30.
1~
16.30. 1'7.30, 19.SO
16.5. ,Nlle ma mocnych" b „o. pol. god·'Z. 13.30, 15.iln; „Męt.
ozyzna z białym goźd~lem" od
lat 12 S7JW. godo:, 8.30, 11, 17.30,
UJ.3-0
17.5. - ,,Nlie ma moen.yc'h" go<1.z. L2., 14; „Męl:<izymta z bla·
l:ym g<Oildzildem"
godlZ. 18, 18,
20
'
GDYNIA - KLno n.on-stop
od
godtZ. 10; „K-0nwój" USA
Od
La~ 15
Id I 11.s. - j;w,
HALKA - „Flowrót MechagodlZ\Jlli" ja1p. od I.at 12 gOdJz. Ili; „Kat·
dy m• swoje ~kło'' !r.
od
Lat IS godz, 17, 19
16.5. - „Powr6t Mecha.godcz.:lll" jap. od Lat 112 godtz. l~. 15„
17; „Jesienna &0nata" 1111JWediz.
od Lat L5 god-z. 19
17.5. - Bajki - godz. 14 „Zagubllony fle<:lk";
"Pow<rM
Mecb,agod2JMI'' gocm. 11. !S, 111;
,,Jesienna sonata" gioQrz . 18
MŁODA GWARDIA ,Glt.na CZ)'
łajdak" fr . od lat 18
doda·
tek .Spl"Ch" godz. 18,
12.15,
14.30 18 45 li
16.li. - I.w
17.5. - Ba,kl: „Motyil" godz.
Ul, 11; „GL\na czy ła}dak" ·
doda tek „Spych" g-0da:,
lł.111,
14.30; 16.45 Ul
llUZA
.• Obey - • pasder
.•Nostromo",
ang od lat 11
godz 18; . W:lerna tona",
tr .
od lat Ił Codll 18 Ili
HUI. - •.zemsta ~' p&l!'.I•
tery" a.ng. od lat 12 godrz. lS.30.
17.30; „Nosferaitu - wamp\T RFN od lat Ul goo.z: 19.30
111.5. Bajk~:
„Relksio wy.
bawca" godz. M.30~ dale! jalle
wytej
1 MAJA - „ Zam.ach stanu" poi..
od ·1at lS . godz. 15, 18
.
16.5 - „Skll"Zydełko czy n6tita" ,off, b.o. godz. · 15, Ili; teel!'.IAI
zalllJICJnlęty godz. 17
17.li. - Bajki: .,Boclande ~nla
zdo" go.:n. 14: „Slk.rzydeliko c:zy
nóżka" godz. ·1s, 17 1 19
POKO-J - „Sześ~ nledtwted~ I
clown Cebulka" czes b.o godz
13 30;
,Strach nad miastem"
fr od lat 141 codz 17 15, 19 30
!'8.S. - „Podr6:1: kota w bu·
tach" jap b.o . i'Odiz. 15.:MI; „Ma·
rat-0'ńczyk" USA od lat 18 g-Odiz.
17.15, 19 30
17.5.
- Baj.kl: „ Ballada
o
ltrólu ?tecu<ihu" gOdz . 14.30; dalej ~k wyte-j
ROMA - „Mlstr-z lderownlcy U•
elek.a" USA od lat 16 godo: . 10,
12.15, 15 17 IS 19 SO
L6.5.
- , Hallo Seplcbródlka"
poi. od lat 15 g-Odz. 10. 14.15,
15, 17 IS, 19.30
17.5. - Bajki: 1 „~yg.ody Ro·
botka Chrobo~" godiZ. ·10, lOi
12; ,,Haillo Szplcbr6dlka" godm.
13, 15, 17.15, 19.30
STOK.l
„Przygody barona
Munhchausena'' fr . b.o todz . 16.
, , Mt.lezący W'!lpólnl'k" ltenad.
od lat 18 godz 18
16.5. - j.w.
•
oll7.5. - . Bajki: „ztm·~
gr6d ' ' godz. 15; dialeJ jak wY·
tej
9WJT - „ W pustym I w punC!2!Y cz I I n
poi b.o 1<><12.
'.3 3Q. „R<>ok'9 Jl" USA Od 1a1
111. god_z 10. 17 11 li
18.5 ..: 1.w.
17.5. - Bajki: „~ prrnwodln tik'' god'Z . l~ .30: • w pUstynil I w ~y" co:. l l tl
pod , b.o. goda. 13.30;
~Roclcy
ll" USA od lat 11 lods.
lf
19i18
pszczół"

+

+

.

REKORD - „Awa,n tura o BasJę"
P<>l b.o. godz._ 15, .,O.ńt-le<Stra
Klubu samotnych serc der:t.
Peppera" USA od IS lat goctz. 17,
19.1'5
18.1. .~t. SllCl.lięlłcie"
pol. b .o. god.z . 16; .,D'ZlefWIC'ZY·
ina li ~my" USA Od Ltt.t 18
&'Qdrz. 17.11, 19
17.5.
Bajkt: •• w .tarym
mlytrlie"
IOdiZ. Ił; dalej jaik
wy-tej
.
SOJUSZ
- , „Gwiezdna wojny"
· USA od lat IS god2. lf
16.I.
Bajkll.: „Druk<Q<W411rle
kwllllty" godz. 15.illl; „Gwlemdine
"l/l!?J.nY" godtz. 17
·
!U. - i:w.
POl.ESll! - „Nie ma IDOCłlYCh"
poi b.o IOdz 1'7; „Pon.ad strachem" łr. od lat lt 1ods. 11
Hl.I. - „K'l'6lew~cz I gwitafZlda
~"
b.o. g<><k. 17;
„ Qste tn4 PoC'lłl!!: z Gwn Hill. „
USA od l..t 15 g-Odlz. li
17.S. - Ba1ki: .,PampaUni
!
łllp1JI"' godlZ. Ili; ,,Kirólewticz
1
"W'latzda wJeCIZIOoma" god1i. 15;
. ...OStiaitnl poelu 11 Gun Hl\M" trodll,. 1'I', 11
APTSIU
Al lllc!Jlewteae IO
PlotrkOw·
•k• "
Dabrow.11:1.ego 19, Nleiar·
n.lana li OllmptJ!lka '1a,
Lutornl$1'8ka 148.
DYŻURY SZl"JTALI
Cbdrurata 016lna - Ba!Uty , Sllpital tm e1e1atlallteao
(Knta:i:lewlcza Ili). eodzlenma szpital
Im Barltelt!e&o !Kopelń„klego 22)
dla 1>r1:ycb0d'lll retonowef nr 7;
Szpltal
im
Sll:łodolllkklel-<;urle
~glerz, Parzęczewwll:a Ili)
dla
p~yeb<>dn! retonowycb Bł nr I.
t,
I, Szpital tm Marchlewsll:.le·
go
(Zgterz Du~ tT) Zgierz
>zork6w Alekwand•6w. Pal"Zęczew ·
Górna - Szpital Im .Jonscbera
(MUtonowa' 14); Poleste - Szpital
Im Pirogowa
rWólczańsks 195).
Sr6dm1eścle Szpital Im Ble- ~~
gań~klego (!{ntazlewlc-za 1/5) w1. "
dzew - Szpital Un. Sonenbe.rgA ,
(Pieniny 301

dizdeń".

ezie•.

a

•

•

•

ChJ.rurgla urazowa - Szpital lm
So.nenbeT ga (.PLelndn y 30)
Im
Neu•<><"hl• urgta - Szpital
Ko~nMta (~ blain.!..cika 62)
Laryin8olo!Oia
- S7Jpltal
kn.
Pirogowa (Wólczańsika 195)
OkulllstyGta - Szpital Im. Joo.ehera (Mfil.!.Dlllow. lł)
Cht•un11a 1 laryngoiogla dzle·
Cl1ęca
- SaJpiltal lm . Korczallea
(AirmM Czerwonej !S)
Chllru·rgla
azezękowo-twa'l'IZO'W'•
- Srzipiltal Lm. Bairlick~o (Xopolńisldego 22)
Toks Y'kOl.og
- .in.styot Me4yeyny Pracy (Ter~y 8)
Wenerolo(!lta
Pn:ychodinia
Dermat<l!loglc:zn.a (ZakątnJi. ~) całą dobę O?rócz ftłed©lel I świąt
APTEKI
16. 5.
Aiptelki od god2. 8 do 21 Ull. Uli.
Mlckllew"roza 20, Dąbrowskie.go 89,
L'll'tom!ersk-1 li46.

1!1.łG Tu .ra„
kn'a:tu l ze
z folikiliorem.

m.oo KomuStudio ,GaStudio „Gam.a" . 16.00 W!.ad. 16.05 Popotudnllie
dzdewcząt i chłop.ców. 16.30 J mel'dunek z trasy Wyścigu Pokoju - VIII
eta.p.
lli.35 Kącik mel.oman.a.
15 55
Pięć m1Jnut o kultune. 1'6.00 n melcliulnek z trBISY Wyścl:gu Pokoju VIII eta.p. 18.0!I MlllLyka 1 aktual:noścl.
ll6.30 III meldunek z trrasy Wyścigu
Polkoju - VIII e-ta,p. 16 35 Kom.pOZ3'·
tor o llObLe - SJ)Otka,nfe z A. Dą·
broW>OOllln. !IT.OO. IV meldunek z tra.sy Wyścigu Pokoju, Ul.l'6 Wlad. 111.15
'I1ra.nsmwja z zakończe:nla VIII etapu
Wyśc!igu Pokofu w ?radze . 18.00 Racbhokur ler. ~9.00 Dz4en.ntik wleczor.ny .
19.211 · Wąr~a.wskie
CM"k!estry radio·
we. 18.40 Magazyn mi-qdzy;namdowy
„Punil<t wlv.l'1:enia" ro.oo W!aidomo-4d
l t!llf·01rmacje dla kteroW>cÓIW.
2tl.C5
Koncert tyczeń. :!J0.30 Muzyka starego Wiednia. :211 .00 W lad . 21.0!; Kro.
n !ka !.lportowa
oraz tn.f..:>rma.~je >:
Wyścigu Pokoju.
:lll.15 Komun'1D<atY
Tutali'ZS·ton Sportowego. 21.18 Utwo17 stanlsława Moniuszki. 22.00 ·Z kira.
ju l ze śwda~a. 22.20 Tu rad.to. k•l.e·
rorwc6w. :iz.m Wybitni! !<ld·! ~cl polscy - Berna1rd Lady!IZ. 23.00 „Minął
-m.45

1 lU. - Jw.
l"lONIER
- „Dzle-yna mad
jeziora" czee. b.o ., godz.
15 ,
„o teden
llMl9t
aa daleko"
ang. od ta.t Ul, godz. 17 19.30
118.S. - .,Powrót Robllll Hooda"
od lat L2 1o<1z. 15, 17; „Sek11<>latJk1" pod. od lat 15 godz. 19
17.5. Bajki!.:
. „?<ny:teczine
ił!n!lgło" lodiz. Ił: ·d&a.ej jak ·wy.
' tej

-.U.A .

d~ ltiierowców. lt .05 Z
śWll.ata. trz.25 Spotka.ni.e
Rolni<:ll>y ~wadlrana.
nikat enęrgetyozny . 1.3.05
m•", 114.00 Wiad. Lł.IX!

•·nc

Wt-O~zi i wotewództwie
·miejskim łódzkim

•

PKOG~MI

Ił

„

JARACZA - n1ec-zyrui7
M,5. - nliec-z~11my
111.5. - go.do:. u ,,KJrasn<>Wdld.,

lł.IO,

a.us1i! b.o„

Pojutne @Radio

lU. - j.nr.

m-n, m-n

"

„Błęld'lll>B płetwa"

Dzl~ Jutro ł

pairt" tJIA

IOdlZ. lir

Informacja PU1
Dworzec C•ntral117
Dworzec PClłDOCD)'
. T&T·•
lnformacJa telefo'ntczna
N
Komenda WoJew6dzka MO

Poaotowle' elepłownlese
113-11
Pogotowie dro11owe1
„Polmo%byt''
Pogotowie . ener1etycane1 \
Rejon l.6dt P6łnoc 33ł·:St. IOl·ll
Rejon t.Cldt Południe
13'·11
Rejon Pabianice
37 · lł
Rejon Zglen
•
1'·3ł · ł2
Rejoa oświetlenia nile
881 · 15
Pogotowie gazowe
315-IS
Pogotowie MO
Pol(otowle Ratunkowe
Pomoe drol(owa PZMot,
'
12-lt•ll. Tff-17
Strat Polarna
18. Hl-U
Tll-55. 257-17
'fBLEFON ZAUFANIA
337.37
ezynny w 11odz. tS-T rana
TEATRY
WIELKI - ~-z . 19 „Cygainerta"
Hl.li. - g.Odrz. 17.30
„Dziadek
do orzeehów''
17.S. - g<Jode. 18 ,,!4alń9 Mu-

„Idłlllltq

-

Oli 1.11 111_ loda. Jl, ll.lt,

PROGRAM U
8.30 Wliad. 1.311 Sprawy codzienne.
8.55 P<J.l'a,ne'k w Studiu „Gama". 9.łO
Rad·Lo Moskwa. 11(\.00. Z.n·'lki czia.su „Stllkc~ l poratk1 Kir.z ymtota Ko·
tumba" - aud. w opr. M. J~zmy.
kowej. 111.30 Mł-Odie talenty na 'fad1•.owej lllllterue. 111'.00 :Promenada tr.30
Wł.ad. lil. .315 Co lłychać w . mecie.
~!..iO Z mikrofonem prz;ez rzeszowską
wleł. 12.10 Muzyka dawnej warszawy. 12.Z Porady Karoli·n y Kocowej
IC.45 łAl!c;la Pr\llS w ploo;enkach Adama Sl111Wińsktltego.
m.oo
RefieksJe~
1.3.ro Amat<imskłe ze8poiy p!'U'<l ml·
k.rofonem. 1'1.30 Wdad. - 113.35 Wokół
spraw n&J8Zego atołu. 113.11 Tańce ludowe Norwegu. 1,t.00 G'lspodal!cze
problemy regton6w.
·i-4.1.0 M~yka
operowa. llł.25 Ma,gązyn w~karski.
14.415 Muizyik.a Brahm"8. IG:39 Wlad
llll.315 P<llpołoonie dlrlewcząt I chłcp·
ców.
116.00 Koncert dli m!łoś!l'bków
mu-zY'ld. 16.41() Reportat na zamówienłe. 17.00 Spo~a.nie z p!osenk!I radziecką. 117.30 Szersza spojrzerue. 11.50
śpiewający ak,torzy.
18.05
Ludźle,
wśród których :tyjemy. 1ia.2s. Ple-bi·
scyt Studda .GBJma". 18.3'0 Echa d1n.ią
18.40 o zdrow1u dLa zdrowia. ią.OQ.24.00
Wieczór
Uteracko-mu·zycz,ny.
19.05
Poezja i muzyka - wiersze
F. Halasa. 19.3() Koncett Ork. PR i 'tV
w Krakowie pod dy>rekcją T. Strugały , 20.25 R07JIDOWY o kJ.nie . 2D.45 D.c.
kon<lertu. ?Jl.3'0 Wiad. 2:1.311 Informacje sportowe. 211.łO Wybłtni aktorzy
czyta.ją ulubione kslą~ki
- „Strefy" - fragm. pow. A. Kuśnle~.
22.00 Tea,t r PR: „Na,Jazd" słueh
Kaztmlerza Korc•Uego. 2i.01 Grainlce Jazzu. 23.30 Wiadomości. 23.:lS Muz~a na dobra-noc.
PROGRAM Ul

8.00 !lkispiresem przez twl.at.
ł.1111
O,;> kto lub! 9,00 ,,Dobrze Uir~··
- Odc. J>OIW. 9.10 Glltarowe tmprt:Sje Joe Pass. 9.30 Prosto z kra}u'. 9.45
J
s1,..n.ne symfonie, słynne kQ-ncerty
10.3j) Ekspresem prze.z śwLat.
ló.35
Klerma~ płytt , ' Il.OO Co dalej z re• for mą aud J
Kochanowskiego .
ltr'.30 W.a ·rsztat sail<.oofooowy z Wł<JCh •
12.00 E·k spresem przez świat.
12.05
N ie-eh g ra murzy.u . l(! .00 Powtórka
z ro2lr}"l.Ylkl. 13.50 „Moja Antonlltla"
- od<i. J>OW. 14.00 Mistrzowie batuty
- Johln Ba.rbLróllt . 15.00 Ekspresem
Ch!.ru,rgl.a ogólna - Ba łuty
prze.z świat . 15.05 Gltara, kastaniety
8zpital Im Blegańsklegi> (KnlaI piosenka. 15.30 Kon<ee.rt bez biletu
zlewtcza 1/5) coctziennie Szpital- .
L6.00 Posłuchać warto. . !J6.15 Murzy.
lllll. Badlckllego Kopcińskie.go :>-2)
kobra1nie Hl.40 Aud . public» zagradla pr-zych<>dnl
rejonowej m 1
n!.cenej - Hi9zpanta 81. 1'7.00 EksSzp!ta!
im SkłodoW"kleJ-Cur!e
pre.iem prze1i świat . 17 .05 Trzy minu(ZgLe!'2. Pa rzęczewstta 35)
dla
ty dła k ierowców . 17.10 W tonac31
przychodni rejonowych n.r nr I
Trójki.
18 10 Pol!tyka d.'la ws-zyst2, 3 S: Szpital t.rn MarchlewskJek!.eh . 111.25 Czas reLaksu. Ul OO Cogo (Zgierz Dubois 1'1);
Zgierz
d-ziennie
powieść
w wydani u dtwtę.
Ozorków, Alekt<andtt>w Pa1zęczew
kowym G. T . d1 Lampedusa:
Górna Sl\pltal Im SrudZliń
.. Lam'J)aTt".
18.:MI 1!lkspresem prze2
cklego rKosynierów Gdyńskich 61 l
świat.
19 .31! Opera tygod·nia G.
Polesie - Szpital Im Kopernika
Vertll: „N'le.srz·pory sycyll:f$kle" 19.50
(P'lblantoka 82); Sródmleśeie ..Dobrze
urodzony"
odc
pow
20.00
Szpital Im . Pasteura (Wigury 19); ·
Tnterradl<i. ?Al.40 Katal-og nagrań Widzew - S7JP~tal l.m. l sonen.berEmersoin, Lak<e and Patmeir.
?.1 .20
g.a (Pien.lllly 30).
Thesau·rus muzy'l<l Po].sklej .
22.00
Fakty dnia . 212.08 Gwiazda siedmiu
Cblrurgta urazowa - Szpital 1m
wieezorów
C.
Gayle
22.15
TJ"ZY
Kopernt•k b rPabla,n4ctta 82)
kwadra·nse jawu. 23.oo Wiersze Y'za·
Neur"><.'hlrurgta
- Szpital Im
ha•g la.n a. 2:1.05 Jam session w Tróke.
Ba rt!Cklego (.Kopeińskiiego 22)
Laryngologia
Szptt.01
Im
SOBOTA, tł MAI.A.
Barllcklego 1Kopc1ns1ue110 U>
OkullBtyka - SzpltaJ Im. Ba~
PROGRAM I
lliokiiego (.Kopctńskllego 22)
Chlrurgla I la rvngolog:ia -4.zle·
9.0G
Oz!tery
pory roik'U.
111.łll
Tu
°Cię ca - l'ln&tY'tl\St Pedda tril CSPor·
rad io k\er()>W<)ów. 1~ . os z k>raju I r,e
na 36/SO)

is!

• • •

•

• •

-c~~ma lńl n~~:i=;i:a~

ctmklego 22)
Tolcaykologla - Instytut
Medycyny Pracy f'Teresv 8)
Wenerologi.a
przychodnia
Dermatologiczna <Zakątna łł) . całą dobę opr(!cz nl.ecWlel I łwtllt

17. I,
Chirurgi.a ogOlna - Bałut:r Szpital
Im
Pasteura
(Wigury 19); codziennie
Szpttal
Im
BarHcklego
rKopctńsklego
U),
dla pnychodnl rejonowe! nr 7;
Szplital
Im. Skłodowsk !ef-.Clllfie
(Zgierz
Panęczewska 35).
dla
przychDdnl relonowycb nr nr 1.
t I. S ~pita! tm Marcblewsiltie·
go (Zgl~. Dubo!l!I 17),
Zgierz
Ozortrów l'.lekundrOw, Parzęczew
G6rna - ·Szpital 1m. Koperruika
(Pa·bianlok.a 62), Pole91e - · S'Z-pi·
tal Lm . J>iOOKOWa (Wólczańska 11}2)
Sródmieśct.e Szphtal tm Blegańsklegp (.K·nlazie<wllic~ L/5) , w1.
dzew - Szpital lrtl.' Sonenberga
(Plendiny 30).

• ••

Chirurgia UiraeOW1B - 1'zp11tal Im.
lonschera cMUlonowa 14)
Neurocblrurgta - kpitat
im.
Kopernika tPablantclu 92)
Olrt.tl!.styka · Szpital
!m.
P irogowa IWótczal\!lkQ 1911)
Chirurgia l laryngologia dlll•Cllęca
- Szpital
Lm
1(1)rezaka
fArmu r2Mwone1 19)
Chtrurp
wzczękowo-twanowa
- Szpital Im Barllckl~o tKopelftmclegn 12)
Tok1ykol08'l•
- t'llStytut Medycyny Pracy (Teres:v I)
Wen.er <>logia
Przych<>dlllla
Dermat.ol<>itlezna 1Zak11tna 14) całą dob~ opr~ niedziel 1 św~at
Na t!trente wo1ewłldztw~ mleJ·
sklego lódzkle110 w dniu dodatkowo wolnym od 1>racy , opiekę
b4:dl! 11>rawowały l l>l'Z:Vtmował:v
i>actent6w·
- ambulator:rjnM w 1odellllacll
od I do li:
- w1nt:r domowe
l(ld2.tMcłl
od I do IT

w

/

·19.3'0 Ek!s,~resem pq.ez śwlat . . 11.;•
Opera t yg<id·l'.)'ia - G. ve•· 1ą ,Nieorzpory s y.cy,ij sltie" . 19.50 .,l.Jobr.z·e tlirQdi.o Gama. Ił.OO I meld1u.nek z tra. dzony " - odc-. po w . 20.00 I.la.w i>"'I
•Y Wyśo lgru Potlto~u - IX etap (Pra- ra z.em z nami. 22.00 F a,tt ty dma . 22.08
Gwla:zda
siedmiu wie cz.orów - C.
~ - ' Mlada Bole»1av). 14.05 u metlGayle. 22.lii , ,Pięc rru~ul p rzed gwi.z·
d1u.netk z trasy Wyśc ~gu Potk.C>:tu IX eta~. 14.35 Studio Gama.
15.00 dltiem" - słuch. A. Mularczyka. Ul.-U
llI me1dwiek z t.rasy Wyści~\I Po- , Ca.uli!" - gra zespół m.st1r Uni.e<mt. K .
koju. !S.05 Wiad. 16.W „Supełek" Sadowskiego. 23.0Q Wiersze Iza.hakia·
aud . H. Bl.e1lawsklej. 15.30 IV mel- na. :?13!05 Mała nocna rnuzy•ka. 23.80
rnunek z toosy
Wyścigu
Pokoju. G . Apollinair·e - , .Roz.wa<l:a nia e?'te111.35 MU!Zylk:ia ·l aktualinoocd. L6.00 v 0tyc7lne" '. 23.40 Słuchaj ra zem z narhi.
meLdUJneilt z trasy W~Lgu Potltojl4.
U!.05 5 m~lllUlt o - kulturze. 16.10 „Tań
NIEDZIELA, 17 1'11.AJA
ce w wńcu" - zespół
Kombi"
!&.16 T.ran.sml.sj.a z zalltońc;eniia IX
PROGRAM I
et!IJPU Wyś.cigu Poiko.}u w r.lladta BoI .OO Wi ad. o r az 7 dni w kirajll 1 "na
lesLa v. 17.00 Wlad. 1 !Jnfoirmacje
111portowie . .17.10 a.a.dtl!owe spobk.anLa . św~1! cie. 8.20 ChwiJ.a murzyfk,i,
a.aa
1.7.3-0 Riadiok'l!lrler. 19.00 ~lenniik wie- „Muisicon", 9.00 Wiad . 9.05 Radlowf
c:ziomny . 111;~ „oaviatina" - ~ra M. Ma~<Zy.n ' Wojsk-0wy.
I.O.OO
Wlad,
B1i.Lłńsaai.
141.30 Pod wieca;orek przy i in.for macje cLla kierowców.
10.115
Informacje sport owe. 10.10 Twórcy
miil«roif<ll!l~e. :i.1.00 Wlad. :?.1.05 Gwla<Z·
dy ja'DZIU. :Z.l.~ Przy mU1Zyce o spo; - poWSk.leJ
pLos enk!.
10,30
Raditowy
ci.e. 2'2 .00 Z kra~u. i ze 8W1iata. 22.20 Tea tr dtla Dz i.eci - „Baśń o kamieTu radio kier-01Wców. 2.2-.23 Pcwnań niu z mumi ą owada" - słuch. J ,
na murzy<C<Zn.ej antenie. 23.00 „M!m ął H er tz .
~1.02 ~on.ce rt pr zed J1ejnadzień" . O.Ol
W iad. 0.06
Kalem.danz bem'
n a życ zeni;e me'łomanów.
lrultwry i nauki pOl!&JQ ę.J. o„1d K<>n- 12.05 W sam o połud1n ie . 12.45 Polskie
cert :ty;czień d'l a pracO'Wllltltów „Enea:- mLni at u r y muzyczne . 12.53 InformagopoLu" w ZSRR. 0 .-łl N<icne stu. c j e dl.a kiero wców . 13.00 S~udLo Gadi~ Gama .
ma . 14.30 „ W Jeziót'a nach" . 15.00
Koncert ż:.cz eń . 16.00 W1ad. i l1nforPROGRAM li[
macje cLla kierowcó,-w. 16.05 Teatr
PR:
„Pog odina s iet1pnlio'Wia niedzie•~ Wlla.d. 8.35 Studio Ml<idyeh
la" ·- słuch K . aadow1-cza. i.7.00 Ra.s11rawy codziie111ne. 8.55 Pora.ne111: , w di owe or'k1estry prz ed mhkrof-onem.
Stllld1ru GanlJa . 9.łO Moto....prawy. 9.50 117.30 Studi-o Młodych. 18:00 Komun.tA. Dwiolr2latk - Karna.wał - uwer- katy Tot ai:ilza-tor a Sportowego. 18.05
iura k0111certowa O·P· 112. Ul.OO Teatr lni<>rmacje d·l,\\ k ,i erowców.
18.07
PR - „Don Kichot z La Manczy" Na j pięk llli.e ~sza
je<>t muzyika po~ska.
~ I stuch. wg pow. M. Cerva.n.tesa .
111.00 Dz łem1iik w iec1'0rny . 19.15 Plrzy
IDIO . WLad.
lll.35
Riadioproblemy. muzy-ce o spt>rcie o ra z Informacje
ll.'5 MurzyGta inspirowana folklorem. z W yścigu Po.k oju. 20 .00 l;<:Oi11Jcert ty.
12.05 2la•powliedt
a·udycji
popołu.d- czeń. 2'1.00 Wiad. 21.05 Z d.ztejów )ta11Jiiowych. 12.10 Tańce z oper i ba- ba•r etu - auq . Z . WLktorezyika. :>.a .oo
11'tów.
1.2.25 Kluez dJO m!eszika.nia Teleg ram y mUizy>eZne ze świ ata. 22.30
1 c.o d.aieH l~.4:i PLotir Szczepanik Mo.j a ;1-udy.c ja muzy.c2lna. 23 OO Wd.ad .
w pl ooen~ach A. Ko•!'2yńskiego . IB .00 23.05 l nfor mac r
sportowe Qll'alZ iinK-0ncert chopilnowski - dwa wyko- fortnacje z W c igu P<>k.oju,
2'3.11
na'11ia Poloneza As-dur op. 53. 13.30 ReWlia p ~osene
- - za·pow.iada L.
Wi.ad. 13.36 Ze wsl 1 o wst
13.iil Kyid-r yńśk l. 23.43 Ja~ na d,obranioc.
PIU/krój muzyc:ziny ty.god•nla.
1'4.25
~gaizy.n dia drlatlmwtic-zów.
14.45
-PROGR,<lM Il
M\l'Z~a Bralunu · 15.10 „Czlata" mag.
wo)9lrolwy
St.Udl.a
Ml-Odych.
8.30 . Wlą,_d. 8.35 TN1nsmls1a mmy
15.30 \li.ad. l!l.:J6 Po.poł\JlcJ.nU dizi.eW• św.l.ęt e.J
z
kościoł;l
t.w.
Kir,rzyta
~llt
l chłop-ców. 16.16 MuzyCZtlle w Warszawie. IO.OO „NLedeieLne spota•rehLwum PR. 16.40 Czas I Ludale
kainJ,.a"
progr am literacko-mu17.00 Z arch.iW'Ulm ja:z.zu. 17.30 Sz~ zyicamy. !fJ.05 Pt>rani:ik murz~ symaze spojl';Zleni;e.
17.50 PrzYJpomLnamy fonikznei) . 13.QO Teatr PR: „Oon Kl.„Król.ową
Saby"
K.
Go.ldm.arka
szot z La Ma·nczy" - cz . Il ~uch .
:Ltl.211 Plebiscyt Studf,a Gama .
Ul.30 wg p<>W. M Cervan~esa . 14.30 Wiad.
Wd.ad.. lil!.3S PublLcyst'Yka· .międo:y•na· 14.36 z n-0rweS!t'ltch f iordów.
1.5.00
rO<ICJIWIB. 18.45 Piooenikl Ma.rka -Gre- Radiowy Tea'tr Wodych - „Ucie<izchuty.
111.00 Wleezór ILteracko-mu- ka " - cz. Ul ser ~alu Słuch. H . Dazyczny: J.9.03 ·,,MatysLakowie" - od.c . m la·na.
15,45 El·orookop reklamowy.
pow. radil.-0wej. 19.33 · Z. Doiucha.nowa 16.00 A. Mi cha-łowsk! i jego ucznio - ~zoropran i plan:lstlka N Swle- wie gr;iją Choo\na .
16.30 Poo·róże,
tła·nowa na festlwałach w Zag·r zebLu
podróże.
iq 36
Kon~r ty
oq~anowe
i Pr.osiklej Wiośn:l<e~ 1963. 20 .35 Muzy. G F . Haendla. 18 OO l'a.nqrarna woka. 2·1.19 . Pociąg" rep. ut. W. kalistyki pt>lsk lej 18 30 Wlad l B.35
Ru~o\f'&k!ego
i K . ·sza.nglewLcza
Fel ieton T . Zimecktego · !8.45 Moda
:IJ.30 Wfad . 2.1.35 Informacje sport o- I pl osenka . 19.00 Sta r a I n.owa mu.
we : 21,.40 Wyb!.tnJ aktorzy co:ytęją zylk:a woj s·ko wili
19.W R=g!.ośp ia
u1u-b.lone
ksią:tkli
„Strefy"
Harcers-ka .
2<1 .00
W l•elcy
art yści
iragm. pow. A. K·uśn·lewlcza.
:12.00 estrady I ka ba r etu. 2.0 .3j) JaZIZ<l'We
Dzlew.czytrly
takie są aud.
J . spt>tkanla . :u .oo Wojsko, strategia ,
Bekkera. 23.00 III tn-0wroclawski Fe- obronność . 21.15 Reeltal J Reevesa .
ttlwal Mluzyki Organowe.1 - rep. R. lll.30 Ro2Jma Ltoścl muzyc2lne.
22, 00
Dewandowsldego. 23.30 W!ad .
Z<l.35 Poet~k l k.oncert życzeń. 22.30 Ma·
Ką<lllk .sta rej płyty.
ga-zyn Stqdenclei. 23.30 Wiad. ' 23.3s·
Co słycha<: w świecie'. 23.40 śpiewa
ne stroty.
PROGRAM III
PJł.OGRAM Ul.
e.oo ~diz'Y snem • drruem.
a.oo
Ekspresem pruez śwta.t.
6,05 W ~r>ia
a.35
8.30 Elltspresem p~erz świat.
cJe na temat ••• il.oo „Dobrze u r odlzo- Ko.mu plooenke .. '9.00 „Dobr-ze uron:l(" odp. _pow • . 9.19 Ręcitą l
J. clzony'' - odc.. pow. 9.10 $<>n11ty H.
Ąh!grJimrn . j.o.tlll ~,~6'::& na nied żW',e PUi'c ella g r a „'l'he J a t;ob Ln Ensemll-zlu" - ··a .u d. ·· w. °Legowieza I M. ble" . 9.30 Interpelac j e Tró ~kl .
9.40
Wilhe1mlego, 10.30 Ekspresem pr zez Fa.niaz·je H PUrcella
g ra
zespó ł
świat.
!I0.35 Co k.t o [.ub! li.OO Co. vl<lll . da gamba ,scn<ila canto-rum"
dziennie powieść w wyd. iitw. - G. w Ba~Y'1el 10.00 60 n'i:tnut n.a gooz!T. dl Lampedusa: ,,Lampar t ". 11.30 n ę . Il .OO P r zeboj e z nowych płyt .
Pl.a,nfśct z Ha1rlemu. 12.00 Elk.spresern 11.30 „ Prawa
do wszystk iego"
przez śwlia.t. 1.2.05 W t:macJt T r ójki aud. A, G<>szczy,ńs·k lego. 12.00 PLoIJ:l.00 Powtórka z roo:rywki. 113 !IO „Mo- senk l zmotor)'2oWany ch kowbojów.
. ja Antonlma" - odc. f.>OW; w. Ca t· 1.2.30 „ Byl iśmy świad.kaml słyszeli "
her. 1'4.00 Mlili1rr2l0Wie batr..ity - John odc. aud . ddlcument. K ., Kr a ś
Barblrol.1Ji. 15.00 Ekspresem
przez nlęwskiej 1 W . roc2 yiskiej . !Cl.OO Muśwt. lS.05 Słuchaj ra:zeqi z n.ami. zylk:a z sa~ ~koncert-Owych 14.00 Eks116.00 Z~ryz - mag. M. Zembatego. presem przerz śwl at.
14.05 , Kont ra17.00 Ekspresem prze-z świat.
17 .05 punkt . 14.30 z n11grań programu Ili.
3 minuty dla klierow.:ów. 17.J~ Słu 15.00 Reportaż . 15.20. „ Nigdy l1jll zawchaj ra.zem z naml. 19.00 Klub Swta. sze" - nowa płyta · K . Bush.
16.00
t<;>Wlid - nie ty~o o polityce. 19.20 Literarurę mimy tylko j ed•ną .,Jest dobrze" - gra Ch. Mangtone. rozmowa z T . Drewnowsk im . 16.15
Słynne tematy zie ~ł y111n y ch muskali . 1,7 oo Prp<gram w iecz·t>ru .
tn.05
3 m!mut y dla k ie rowców 17.10 Gra
zespół Spyr·ó .Gyra
17.30 Mał:IJeństwo
Lor da ~op·a . 18.00 Sł y.nne tematy
ze sły·nnych rock -oper . 19.00 „Pro:y wr óc ić pamięc i'' poez j-a s Ba liń
sk iego . 19.W „ Srebrna plaża'' - gra
R.
K ing . 19.3'° 1!Jkspl'esein
pne.z
świat .
19.35 Opera ty·gornńla G.
Ver di: „N'iesz11J>ly sy<iylijsJcle". 19.50
„Dobrze
urodwny" od.c.
pow.
20.00 Jooz, piano, forte .. 20.40 Tomik
poez ji śp~ewM1ej . 2J .OO z
t ysiąea
·1 jednej pl-eśrul - Madrygał y włoslt!l.e
H . Schut za . 22.00 Faldy dn1a 22.08
G wiazda siedmiu wle:czo.rów - C.
Gayi}e M.15 Dookoła mu"'lcal~. 23.oo
Wle~e Iizahakiana . 113.05 Mała n<icna muzY'k:a . 23.30 G. Apo!Unalre „Roo:ważania
estetyczne. 23.45 Między dn,i.em a snem.

lhrlata.. lll.211 Na pollll!dlll1• od Ozatn.tordll.. U.ł5 Rpdinlic:zy kWtad;rans . 13.00
Komundll!:at ene'!'getyczny. J..3.Gs St u.

0

DARUJ

KREW

RATUJ ZYClf !

---~~"*"86MP
następu1ace

placówki

słu:tb:r

zdrowia

t.ódt-Bałuty

ISa:tmlTZ ~~':.A!!ll

przy ul

Wolska Polskiego
tel
.
Strykbw - przvchodnla Re1on.owa
pr-zy ul
Kości uszki
S'I
w &od.z
8-15
dla
dorosłych
I dzieci telefon Sł. Poradnia Stomatologiczna przy ul Kośclus-z.kl
19 w Codz 8-11 tel. Sł
Pabianice - Pr-zychodnla Rejonowa nr ł przy ul Obrońców
Staltngradu I w Codz 8-IS tel
IS-32-98 IS-28-70
dła
dorosłych
I dzieci;
Poradnia
Stomatologiczna
ul
Obrońców
St alingradu ł tel 15-34-83. Pogotowie
Za blel!o'/Ve ul Traugutta 4a w
godz 1-22 tel 30-41;
Oddział
DoratneJ Pomocy Stacll Pogotowia RatlmkowP.11;0 ul Kośclusz.
kl n teł 24-11
\ł7-17'

-

Pocact.nla Pomocy 9wlą;tecznej . ul t.aglewnlc·
ka 34/38 tel 1'70.1'7 dla dorosłych
I dzieci, Poradnia stomatologiczna t.Od:I:. ul Laclewnlcka 34138
tel 1'70-11
Aleksalldrów - Przy<ihod:nla Re·
tonC>wa or-zy ul M Curte-Skło
dow~klel
I tel 1~9-09. Porad·
nla Stomatologiczna
przy
ul.
M Curle · Sk.lodomklel tel t~M0-09
U>d:l:-(]6rna
Pr-zvchodnla
Spec1allstyczna. prz:r ul Lf'cznl·
ezel nr I wettcle od ul Pod·
·m1eJskte1. tel 427·'71; dla doro' słych I dzlecl; Poradnia Stoma·
tologlc21:ia ul
Przyb:vszeW!lklego
32 tel 409-98
t.ódt· Polesie
Przvchodnla
Rejonowa nr 35 przy ul M For•
nalskle! 211 ter :l8 . 09 St. d l'lr- dorosłych I d;zlect
Poradnia Stoma·
tologlczna ul M P'ornalsklet Ot
H tel 111-09-91
.
l(onstantynów
- Przychodnia
Rełonowa ul Sadowa 4/8 w godz.
a- 5 tel 11·11-88 dla doros~ch
t dzieci , Porednla Stomatolnglcz.
na ul Sadowa 4/8 w codz 1-1'
Łódt-9r6dmlełcle
Przychod·
nla ReJonowa nr łł pri:r
ul.
Plvtrkowioklf'1 -102, dla doroetycb
t dztect tel 2'11·801 Por adnl• Stomatologl<!Zna
Ul
Płotrll:OW!lka
102 tel tsa-'74
t.Odł· Widzew
Pnychodnla
Międzyzakładowa ul. A rmll O-zer·
wonet 109 tel 832-7ł
dla dorosłych
I
dzieci:
Poradnia
Stomatologlcana ul Armil Czerwone1 109 tel 832-74:
Głowno Przychodni• Rejonowa ul Kooernlka 19 w godz 1IS tel t'1 112 134 łłł dla dorosłych I dzieci · Poradnia Stnmatologlozna al 1Co~rn1ka 11
w
goda
1-tl teł l'1 9S IM łH;
Oddział Pomoc:v Dordnel: Stacja
Po&otowla Ratunll:oweco. GłOiW'llo
ul Wolń:• Po1akle10 •
tel li
laba Przv1e~ Szpitala .Mletlikle1110

K1awerów - Gm inny Ołrodek
Zdrowi.a w •odz 11-15 .dla dorosłych t dzieci
.
Zlllen - Izba przyjęe Szpitala
Lm J Marcblewskle110 pr-zy ul
Dubois 1'7
całą
dobę
tel
lł-H-32;
Stac1a Pogotow1a Ratunkoweao . ul ParzęczeW"<ka 311
tel 18-55-Sl;
Przychf'>dnla Re1on.owa nr 83 ltl ł.ęczycka Z4a w
lodZ 8-15 tel 16·22-łl 18·22· 42
dla dorosłyeb I dzieci : Poradn.1a
Stomatologiczna ul t.flczycka tła
w godz 1-15 tel Ul-22-łl .
Miasto I gmina Ozorków, 1m1na
Parzęczew
- · P'illa
Staejl
Pogotowia
Ratunkowego
w Ozorkowie
te!. 109
Przy.
chodnla Re1onowa Nr 88 ul Wigury Nr I w godz 8-15
tel
lll-11-f2
dla dorosłych I .dzieci:
Poradnia Stom~tologlczna ul Wigury Nr 1 w gOdz 8-15
tel
18-11-42

•

•

•

Uwaaa • ~by ' przyję-~ 1zpltall n11
tere~ wotewództwa mle1sk1ego
16dzkle&o łwladc:ry~ będą usług;!
1głasza jąc:vm .tę chorym:
811pltal Im dr Korczaka przy
ut. A rrnll Cz.rwonei · m l• hę.
dzle
orsyjmował
obor• cisi.ee!

w Izbie PJZYJllC J dzlelnlci Gói
na Sród.mteścle I Wldzew
Oddział Pomocy DordneJ
dl ~
D:ziiect
przy Ql. Ąrmll CzerwoneJ nr 1' będzie
pqy jmował
chore dzieci 2 dzielnicy Bałuty
l PC>lesle
·
Przvlmowanle. zclonen
ootrz~.
ble
udztetent.a 1><>mocy leka 1
skl ej w godz Z0-6 tel 666·61
w Wo.1ew6dzk leJ Stac,11 Pogó tow:•
Ratunkowego w LOd2'11 ut. Sl enk lewcza 137
NOCNA POMOC
PIE! EONIARSKA
- dla poszczególnych d~lelhlc ' czynna cod:rletmle w gódz. od
~o do 5:
t.ódt· Bałuty - ia biegi na m1-e1·
scu w Izbie przyjęc Szplt.ota tm
R
Wolf
zgłoszenia
na zabieg\
w domu chorego tel 77'1·7?
t.ódf · Górna - zabiegi n:a miel
ecu w izbie priyję~ SzoltJlla Im
Jonscher a Szpitala tm W Bru·
dzlńskle110; zgłO!!Zenla na ta bieg•
w de>mu chon!l!O tel 408-59
t.ód~ Pol esie - za lllegt na miejICU W' Izbie pr-zyjęć Szpttala Im
M -Pirogowa Szpit ala Im Madurowlcza zgłos1enla na zabiegi
w
domu chorego tel 88<63· ao
t.6dt · 9r6r!mleśr;le zabiegi ne
miejscu w Izbie przyjęć ·Szpitala
IĄ\
L . Pasteu r a: zgłoozenla na
za biegi w domu chnre110
tel

I

~

>

~

)

>

~

>
>

~

)

)>

,
>
>
~
~

>
~
~

864-11

L6dt· Widzew
zabiegi
pa
mle1seu w !.zbl-e przyjęć S-z))ltala
Im Sonenberga .
zgł&SZenla
na
zabiegi w doniu chorego
tel
864-11
WOJEWODZKI\ S.Tl\CJI\
POGOTOWI I\ RI\ Tł 1 NIU'>Wl'lGO
Łódt. ul SlenJ.«1•w•C2a 13'7
tel 99

oon1.11mr ·ó uz1u
PUNKT INPORMAfYJNT
!>facY olachwek •łutb;v
zdrowia, czyn.n1 cała dC)bę
Wf
WIZ)'Stkle dni tYCodn.la
- tel
llS-11

dotyczący
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„Michae' l".„,1 Goebbels (!)
„

(KORESPONDENCJA
lł

r~u w
łieid-elbe.rKU

maja 19111

Teait.l'J;t:

. J~~ll
Mie,jsk.iro w
Goebbels przemówi ze soe-.ny. l·e&o d.n1a odbędzie .s1ę pra1p1·eJrue.1.„
jego utworu „Michael - e.iJn, deut6c:hes Sch.i.cksal" („Mic.lla.el - m.::mi-eoJt!i !Gil"). To, ·· cz.ego n~e doc.ze·
W aię i.a życia, l.Qied)ł ja.ko mini.ter propag.aru:!y R:z;euy mógł dylttować s.wą wolę milionom Niem1udziom
ców, w tym równi1!ti
~J.mu, teatru i s:z;tuki, spetni aią w
36 LU po jego QJIIlobójc.-j śmiet
c:i w oblężonym Berlin.ie: jego
„Miob.a.el" uzyska .nobilitację s.ce-

•„•

n.ięmą.

· Reiyser t.ego prz.e<is,ta wienfa, d.r
Ja.u Kaestner, nie j1!$t 7.&Skoczo11y
pytamem: po:\.tym, Jllik. uUZB.l.a
(zaaię krótka w'rŹ.mi.anka OP A
oho<iniloniemieclti.ej agencji pra!IOwei), wiedzi.ałem, , ie. mc;iu ~wst1,ć
burza. Tailtiej i.n!onnacJi rue moz-

dać be.z ltomen.ta.ru.
- Gdyby pan zecheial re Da.
1$ioowaó?
- Ni.e wiem rsy pan w.i., te
Goebbels &tudiował n.a tutejszym
UJD.iwe.rsy~ i ?ie był mieio:r.kań·
oem Heidelbergu. T11 powstał Je110 „Micha.el". Tak więc pr.zedsta·
wiell!i.e to je.st roz.rachu.nk1~ z:
wycinkiem historid nuzego mi.a.sta.
- Chyba nie 51\dzi pan, ie je.t
to wystarczająca motywacja, aby
wydobywaó na światło dzienne
tekst, który jui wcześniej, nawel
w latach III Rzeszy, 1101tal uznany
aa bezwartościowe powieścidło?
Nie dokonczyŁem myśli.
- To, że „Michael." powiwil.. P?-

n.a

to tylko jedna,

w He1~1przesłanka

koncepcją

sce11J1cz.hą:

w.iiedzmy

bergu,

„urodził się"

znactnJ1e w. .mOlID rozuIIUen.iu i5totniejsizą, jest to. oo ~z.w a·

Drugą,

łem

moją

Mi.eh.a.el" jest w moim pojęciu
dopelniell.iA!ail n&Sż.ej wcz~n.i.ej~ej
Uisce.ni:z;acji Brechta „K.ari«'Y Artura Ui". W utace Brech.ta Hi.tler
jest u wla.dzy. U Goebbelaa prz~
gotowuje sitt dopiero dlO objQCUl

z-BONN)

„Niebieskie &w~aa.dy OC7JU · trapłomienie. To rozwią mil.ie j<llk
ltaz, ~ ślub na cał.e życie - mow1
Goebbels,
Heidelbergu,
student
słowamj swego powieściowego „boMichaela o pierwszym
haitera" Mo:iaz:etknięc.i'u z Hitlerem w
Chium ·i właściwie w tym jednym
roz:egealtow;mym lecz niemal prorocz:ym mairuiu · wydaje na &iebi.e
wyrok.
· Cokolwde.k bowiem można by
powfed.Lieć o tj"lll oz.łowiek.u, lttóry od d1z:ieciństwa cierpiał na ró7,
ne .kompleksy· związane z jego
chorobą i lttóre póź.n,iej w lał:al-h
n z.i
h
t · •· ·
z:
a •
awro neJ a.arJ.e-ry w ruc u
stowskim staira.ł się nadrabiać w
dwójnasób butą i pewnością swej
wszechwładzy, był on tym, Który
Hitlerowi do
doahOW•ał wiernotQi
ootaitnicli chWlil życia.
. DLA KOGO B"'DA naAWA ••. t
,.. "' ua
C%y wła.śnde to odoz:yta wi<le na
p~z.edstawie.nlu
pr.aipremierowym
w Heidełbeir&u? CAy jego wiedza
na temat na.rodow•«•o socjalizmu i
~„
Hitlera, na tem&Jt owej całej brunatnej prz.eszłoś01, z którą zmaga
Federalrw,
&1ę do dziś Republw
zostanie wz.bogaoona - ja,lt chce
tego Jan K.aiestner - przeżyciem?
Dla kogo liędą br.a.wa, które rozLegną się po :1.apadnięciu KUJriyny
i o czym będą rozmawiali !udzie
którzy wieczorem 16 maja anno
domLnd 1981 wyjdą na uroczy rynek Heidelbergu - miasta, kt.61 e
j~
się, że w
ltiedyś · chlubiło
murach studiował późniejszy mi.niJooe'Ph
dr
ster propaga.bdy Rzeszy,
Goebbels?
„M;icha-el" ni-e }est litel'atUJrą;
Utwor -pow~ł w 1921 roku, tuz:
po uk.ono:z;en~111 przerz Goebbelsa
studiów i doczekał się opµblikowa.
nia, k.ii.edy Jego a.utor był _in:!:
gauleiterem Berlina, deputowanym
do Reichstagu I szefem propaga.'!1-

pllll"lt

d.y

A~

11~jdlstyu.-

n~.

IAczący saledwle w:iydzleścl tY•l•·
cy sł6w utw6r, kt6ry jest bardziej
nowela nit powleśellł I kt6ry opowlada o losach mJndego człowieka.
Dti to tołnlerza, ni to poety, kochanka I - rewolu~jonlsty, kt6rego
gorący patrlptyzm znajduje dopiero
swoje ujście w spotkaniu z ruchem
narodowo-socjalistycznym ,1 jego wodzem Hitlerem. Jest na pewno po·
zycJa bezwartościową artystycr,nle,
lecz pozycja, kt6ra w jakimś sensie
oddaje .• wnętrze" Goebbelsa.
Obok takich frazes6w, Jak honor
I ojrzyzna, znajdujemy w tym utworze llryczn-0-klczowate popisy mlłosne w rodzaju: •• Na źdźbłach trawy brzęcz• tysiące owad6w. Trawa
ma korzenny zapach. Wszvstko ·to
razem ńadaj~ jeden ton naturze.
Na ulicy tegnamy się. Jej oczy. to
dwie wielkie szarozlelo-ne zagadki.
Niosę me szczęście. Jak słodki efę.
tar. NtlC. · ełąkam się po polach
i lakach. Wdycham zapach dzikich

rego pa111oram4= 1 widokiem słyn

nej Głowy Cukru prezentujemy
na trzecim zdjęciu.

•

gdziekolwiek pNY•
do Rio, do Port
Stanley na Falklandach, do polskiej bazy na wyspie King
George w Antarktyce, w Falmouth , 1 Limington w Anglii · wszędzie budziła

podziw nie tylko tych, którzy znają ' się na że
glarstwie i umieją · ocenić najwyższej klasy stoczniową robotę.

Najsmutniejsze powitanie - choć
najbardziej upragnione - czekało „Pogorię" w domu„. Ale jut
w Stoczni Gdańskiej - miejscu
swoich narodzin - załodze „Pogorli" dodali otuchy stoczniowcy, mówiąc: „wykurujemy jl\

rM".

„PogoOox.ywiściAI
r:a"l„. Jeden z najjachtów, jakie zgodnie ze starą dewizą „sławią imię polskich stoczniowców po wszystkich morzach i oceanach świata". W
swoim rejsie na Antarktykę „Pogoria" prezentowała tę urodę_ z
ktora
wdziękiem i dzielnośc i ą,
prqniosła jej na chrzcie równiByła
kowym imię „Brava".
dzielna i pozostała nią także w
momencie nieszczęśliwego finału, tracąc wszakz:e sporo ze swojej urody wraz: z bukszprytem
i fokmasztem - przednim masztem rejowym, .który mogą ·
państwo oglądać na załączonym
zdjęciu. Przedstawiciel „DL" robił je w okolicach równika. Potem były „ryczące czterdziestki",
huraga„wyjące pięćdziesiątki"
będz.ie znowu
nowe wiatry wśród skał i fior-1 że wymowne zdJęci.e .w y1rnnane szybko" - była
dz:ielna
~tlandów Południowych,. z nabrzeża zacho?momemieckie- ładna". Bo „Brava" dów
była, jest i p~słimle._
ale- najgroźmejsza okazał.a ię go .po;tu. Cuxhaven.
mgła Morza Półnoonego i wiel-1 .r~~~e inaczej wygl.ądala .•~o
Tekst. i zdjęcia;
w poprzednim m.1eJs~u
ki pech, którego skutki - fo- gon~
tografowane z: żalem i ściśnię- swo3~go pob~tu, w pr7:ep1ękome
ZDZISŁAW SZCZEPANIĄA '
tym gardłem - prezentuje jak- połoz.onym Rio de Janeiro, któ-

C0

cardzać".

• W. •
Z.acllodnioniemiecki ty&odnii.k Der
Spiegel okireślił zapow.iedź „Micha-ela" jako „kuriozoidalno-makabryczną premierę".

Reżyser tego widowiska, dr Jan
Kaestner, sam zdumiewa się 'lagromadzeniem w jednym utworze
lyiJ.u egz:alta.cjJ, dowo<l:ów s~ual
1
mena.wis~
nych zahamowail
chełpliwej prez:ent~cji siły i mówi:
- Jeśli chcemy popruz „Michaela" wyrazić swoje zaklopotanie, zdziwi,enie i przerażenie, to
czynimy t6 również, aby zmusić
widza do zastanowienia się nad samym sobą: co I ile 1 owego „Michaela" być może tkwi jeszcze \V·
nas samych.
JULJUSZ SOLECKI

I

I
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CB~ POKAU{l-. rnJ~A,NAJ.NOSC,

I Gt.t1PO'"'··"

CSRS. Migawka 1
Liberca, malown iczo poł<>żonego w
otoczonej
kotlinie
s~zytam.f Gór [zer
skich Historia mia
sta sięga XIII w.
Z dawnych czasów
za'\:hC>wała ·się stara cz~ńć, stano\v: ą
ca obecn ie centrum
miasta, z: labiryntem ltrętych wąs
lticb ulicz-ek oraz
resz:tk:i.mi budowli
gotyck.icn. Liberec
jest wa:imym ośrod
przemysłu
kiem
"!łókienniczego. posiada też dużą fabrykę maszyn włókienniczych.
CAF Ryszard Jan.:iwslti

ki. które doprowadrl.iły do otumamema całej generac~ pr?JetZ na.ro·
diowy socjalizm„.
- C1y Sl\dZi p~n, . dokto,rn, ~e
owe przesłanki aostanl\ 1iależyt11e
odczytane?
- Od.powiem . pa.Óu- bardizo i;ną
dry'm .zdaniem, kt6.re · powiedm.ała
uczennica: wiel!lY
kiedyś pewna
baird.ro dużo o nairodowym soeialiźmie, ·al-e 'n1e ' je-steśmy tym. co
wiemy. porusz.end Wiedza to t~o
chę za mało Wiedza to r~um1e
·nie faktów w ich wz:a1emnym
.
zwiaz:ku.
Chcę poltaz:ać całą' bana1ńo.ść, pow i edziałbvm codz:\ ennośr i głupc;1tę złego. To z:aś doskonale oddaJP

kiczowaty tekst sturlenta Goebbelzawarte w n:.m tony i h.asła
ktÓre do dziś · '!l.ależą do 1 frazeolog i·i antynarodowej ...
sa

GwfAZOY. oczu.„
TO ROZKAZ! I
„Siedzę w JnkiP,!ś sati. " \<t6reJ
dotad nigdv nlP.. hYIPm 1\fled-i_y obC:V·
B!Pd"I._ wyned7.n1all toi
mi ludźmi
nlerze. robntnlrv , ~turll'n~I Otn nie·
mieckl lud oo wntnlP. Wl<ta~ sta.r•
wvolowiałe mundury. na kut,tkach
odznaki
11 wv~trzeplnTI.f'
brudne
ostatniej wo.fnv To w!VZYStko ...idze
prawi„ .tak we śnie.
Ledwie uuwatylem. ·te nagle ktnł
stanał na ondwvt•'1.elllu I ucz'! m6wić. Naraz ot>tnk ' mow;v r.auyna się
rozwijać . Jestem Jorwan„ . słucham
Coś Jak światło blYRZC7'Y nad nltp
·
Honor? PrAca? !1'1.tandu'f
co Ja s~yszę? Czy eo4 takiego
lstn!eJe leszcze w tym narodzie. _od
kt6rego · B61: cofnal swa blo,mła
w~~nda,,1~ 10.lii~zynaJ!ł się · ~ozgrzewae.
Na znlszc•onycb, szarych twar~ath
Ktoś
nadziel.
nłmnlenle
świecą
wstale t pn.tn9sl w 1:6re •uelłnłeta
pięść'. Pot wYStlłr>ll mu na czoło.
ociera co rekawPm blu7.V Na miej
scu z !Pwa ndfl mnlP siedli! 1tarv
Robi
'bflcer I płacz„ lak dderlco,
ml &ie na „miane coraCC1 I 'Zimno.
Nie wiem. co . ale z• mna <tzleJe
czuj" sle tak . .f akhvm <ł\'~'1.al hulc
armat.•Jale "'" m1:1„ w!<łzę. tP naci"
wstaje oaru tołnlPrzy · '· lc~Mv
'
.
.
.,hut'a!''.
'l'en na g6rzł' m6wt. 1:rnmad71 ka ·
mień po kamlentu na l!'Mlleh przy
szłoścl . co "'" . mnf P oo bt tyło.
stale sle tu l«>t:łltPm I on:v•mnj„
namacalne formy ÓbfawlPnle. obJa·
·
wlenle!
Czu.le sle tak. Ja'lcbvm miał · za
ehwlłe sle urwal' I krZ'Vl'"eć: „prze·
eld wszyscy lest„4mv knh1:aml!
.
Mu~lmv tr7.vmal' sił' "'"Pm!„ ".
1PstPm o"rwnv. Pil·
Idę„ . nie 1
t'•
d7.nnv do trvtrnnv Tam •tn.11'
trze w t"•T~ mllwc:v. To ni„ m6w
ca. to nrnrnk! ""' •trun11„n1aml
spływ• mu 7. l'Znła w •urVm. bla
dym ohlltzu mltl'ne!ł llwle rn7oałon„
Jl(wlazd·1 „c„11 Z•f'l•ka olP4rl · J'a~
Sad nstatPC?.lllV. urml •l"w"m po
NI•
słow!P I 7da"l"m on •da...,1
wlem. co rolile . .?lllnf'lnJ„ jakbym
'ltrzvC'f.e: „hun!''
stracił zmvsly.
Nikt sle tPmn n1P "•Jwl TPn na 1(6
rz~ n'atr7.y na mn1„ pnez ebw1lę
oczu trawbi
trwlazdy
Nleble~kle
mnie jak płnmlenle. To· rMkaż! T!)
łluh na c:tłe. tvcle! Mn.le o~y tolllł w dw6cb wfelklcb n.tebleskUll
.. cw!azdacb„.".

•

Wszędzie,

wT1~n~lll!~~~:Cu: Mnlszk6wna pin•
„N-te, nie widziałem .dsH ani Jednego Żyda, to prawdziwa rozkosz.
napełnia mn!e wprost watrę·
żyd
tern fizycznym. Na Jego widok zble·
Jest
żyd
ra ml się na mdłości.
w sweJ lstt>ele naszym przeciwleństwem. Nie mol!'e go nawet nlenawldz\eć, mune nim najgłębiej po-

„~foha•l". ld()ry ~ oeahy włloruogratieznego za.p1Su Goebbelsa,
pokazuje psycłiologiezu pr-r.esla.n-

•

pływała

włada.y.

"

..

to'!

piękniejszych

I

.NIEBTESKT'F

ł
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Pa!ll M. C. I Warszawy n.a.pi>tal
do ' amie: ,,Hisżpanil I wszystkim
spra.wom, które jej dotyczą. poświęcam bardzo wiele ozasu, jest
to moje bobby, Prz~d paru tygod·
nłami donosił .pan ·o wielkim poru1żenlu i oburzeniu całej Hlszpa•
nii po zbrojnym najściu na par·
lament. Potem sprawa. ,ucichła. Dlaczego? Pan J .. P z Ośw.ięoi.mia
rówlllież w· tej samej sprawie:
,/,Przed pa.ru tygodnia.mi ofląda·
łem w TV niebywallł scenę kiedy cały . parlament w Madrycie
Jak za dotknięciem rói:di:kl cza.roClzleJsklej ·&njkł pod lawami posel• i„
·
ł
k' · C
o ·sta. u nę z lla)l•••n ••I tmt.
ml, a 1Wła.szcza • tym wąsatym
wojskowym · w tym skrzydlatym
także
~apelualku?" Interesuje to
ucz.ni.a, Andrzeja Cz.: "Czy odbył
ślę proces tych wojskowyd1 terroC
j
tó ?
zy rozrys w - zap.,. .u e. strzela.no tego podpułkownika. któ·
o podniósł rękę 1 pistoletem tul
naJw:vtsza Instytucję państwowi\ w
Hiszpanii i tak bardzo Jlł 1ponie'
ł"
I
W era "•
Drogtl Andrzeju I ~zyscy lnnJ
Gzytelndcy! Nie na wszystkie wasze pytallJi·a łatwo stąd odpowiedz:ieć. Dla wielu osób tutaj mogą
c;ię on.e nawet wydać dmwaczne
K:to w.ie. ezy n.ie odniesiecie podob~ego wra.żen1ia czyt,ając moją odoowied:!.
T'lowódce SOO-O!Obowego oddziału t'.Ju8Jt"dia 'Civll n.aizywa &ię An___._
tonfo Tejero Molina. N~ ,,.,.,,,.. 1 on
rozstrrelany t· pewno mu to llli-e
grozi. W Hiszpanii pofranklst.owsikiej me ma zl"ESZtą kary śmierci .
Jest nait.omia.st „procesado", tj postaswiony w sta.n os.karl:enda. Ale
ni..... !..•e wie kiiedy proces .i, od"" ""
będiz!•. Na ka temM olchol

.„

Upr7.edza.jąc

poozątku.

,.BOHATERSKI

Kiedy po 17 godz.inach pucz 23 11Jerwowa.nego

TEJEROI"

-

· "MEMORIAŁ"

ew.enit.uaJ.ny list zdeezytelnńka,

który

znl.eeierpliwienie:
okazać
lutego załamał się, T.ejero wcale może
n.ie na łożono kajdanków. Podpi- „Co teł pan wypisuje! Co to znasał on aikt „poddania się" I oddał czy ,Jeśli dojdzie do procesu" po
Civil, tym wszystkim co się stało.?" oficerowa Gu.airdlia
broń
stairsz.em.u rangą - ja.k na serialu odpowiadam: może ndie dojść!
z crzas&w szlachetnych hida.lgów.„
Mimo oficjalnych, odcinających
Jest on pierwszym i jedynym
w świecie oficerem ,prooesado" llll> się od czynu Tejero, potężne są w
ra.z wtóry z.a tę samą zbrodnię Hlszpanii siły odnosząoe się do
próby · zamachu stanu. W proce.„ie niego z życzliwością! Ktoś płaci
pqpr.z.ednilm .za ~w. „Operacionza drogą pr2lecież fairbą. którą no-

Tejero pr:z;ebywa w zamku La
Palma w miejscowości El FeNol
pod strażą wojskową. Jest pozbauprawia
at.
wolności,
wiony
1.dirowe dla systemu krążeniowego
biegi orae jogg.iIJe. Posiłki i wino
doota.rcza:ne są mu z restauracji ,
ma swobodę prowadzenia rozmów
telefonk1znydl ł przyijmowaJnii•a od-

(Korespondencja z Madrytu)

wded:r:tn. A bywaj

odwiechającY'Ch

ZNAMIEN~

altowym 1 korzysta z r.espektu, nalei.nego jeilo r.aind.ze. Było tadt od

SAME ZNAKI ZAPYTANIA

sięga

I

.został n.a kair41
7 miesięcy więzi.enia i natychmiut powrooił do służby. Bfło to
przed półtora rokiem. Trrzeba }edna.k dodać. że · poprzednia próba
nle wyszła poz.a etap „kawiairn.tan.ego planowa.n.ia" i do tadneSo
strzelania w suf.~t w historyez.nym
gmachu KortezóW I „ułożenia 350
posłów plus całego rządu n.a po.
dł<>!We" nie doszłlC>.
Jeśli dojdz.i-e do proce911 Tejero,
wyrok może być łagodny. Prized
20 I więoej laty sądy wojskowe w
surowe. Np.
bywały
Hiszpa.niid
Generalltaita
oboony prezydenit
ltatalońskiiego · parlamentu
czyli
autonomicznego. Jordi Pujoe otrzy?JaoLnicjowan•ie !)leśni
mał 7 la,t aa
patriotycznej swego regoionu. Al-e
dopuścił •!11 tego w obecności 111.mego 1enierała 11rancol

4n4, te l~zba G.aJaxi.a" &kalz:any
kilkud3lioesię-

ci,u osób. Z Madrytu orga.niwwane są nawet wyjazdy... g.rupowe
wyn.ajętym autobusem I
Coronel Tellliente Tejero napisał
a.rtykuł, kt6ry je&o przyjaciele iostarozyLi redakcjJ wielkiego dllienndka „ABC" Była w nim pt6ba
„wybiell.'lllia się" i praedsta·w ienla
zamachu na konstytucję I lnstńucję demokratyczne jaik ozynu patriotycznegol

Do publiikacjl tej premier rządu,
Leopc1ldo Calvo Sotelo, „V11yra.7;ił
prokurator gen.eral11y
~k", zaś
Hi&2lPBJllf..i wydał oświ.a.dczerui-e, it
,.apriawa za.sługuje na zbadam.le".
Ale są to cywile, k~rym nic do
tpraw wo}Skowyeh. Zblllllltowany
nmal wojpuł.kownd.11: poziut.aje

„

n.a:plsy; „'łejero
cami marzana
- honor - Hiszpania", lub „Wolba.rach, !ta-'
ność dla Tejero". W
wia.rniach i kooz:arach szerzony
jest mLt, te puł.kowlllik to „romantyk" - ale l to nO. wszystko!

wano poważne :r.ada.nJe przy obalaniiiu isto.i-ejąoego system.u demoltr.atyc.z.nego. kraju i któraj kilku wyż
szyC!h oficerów, podobn.i.e •jak Teiero, . m.a stanąć przed Trybunałem
Wojskowym z.a ,,zbrojną rebelię".
. Treść p~eków jeot c!Jz.iw.na;
Jak cala sprawa Tuje.ro. Zawiera
odaięcde się . od pu= jako ,,ani
potrzebnego, .a.ni n.a =sie", ale
wJ:'mienla problem!, które służyty
spiskowcom za probę uz:asadn.ietua
ich !troku: ,,Hiszpania rozdarta.,
kościół podzielony, rodzina atakowana (pa.rlament debatuje nad
wprowadzeniem w Hiszpanii, jako
prz.edostatndm kraju Europy, roz..
Wodów), podejmuje się próbę zniszczenia ostałnlej ostoi - all zbroj.
nych, straszy „marksiste>wskim poparciem z zewnątrz", obarcza rząil
terroryzm
„odpowledziałnoścl,ą za
w kraju Basków". Najistotniejsza
jednak Jest troska o· możliwość
wyroków skazuJl\cych, „które godziłyby w prestii armii I dotknę
ły prawdziwych patriotów l lodzi
honoru".
Jest węc publi.kaicja tycli doltUmentów wyraa;em interesów narodowycll czy !lei: groźnym ' oslmzet•niem?
Dziwna sprawa Tejero nie jest
pozbaw.iona elementu fa.chowe!o.
Pewien adwokat jednego z airei;z:towanych wniósł na drodze sądo
wej skaorgę cywilną przeciwko seKPH,
generalnemu
kretarzowi
Sa.n tia,go Ca.rillo, za pr:r:y.równlllllie
hisz:pańskl:h
w
ozynu puczystów
Kortezach do postępowania te«-rorystów. Za „obrazę" tę adwokat
u.skatz:Ująoego żąda WJTX>ku
płacenia na fondust sierot Po W?jskowych kwoty mi 1 l ar da .P'!setl Bilet w madryQkim metr;rie Y"
kosztuje 20' pedzień pow~.nd

21 kwłetnd.a raizem 1 komu.n.lkatem o ok=tu trad:ycyjnej „wielklllllocnej łaski" I zwolnoiepiu d!llszych zawikła·nych w •pucz 51 oficerów I żołnierzy Gua1'dia Civdl i
przywróceniu ich do szeregów (zaraz na pocz11tku zwolniono ich ok
madryckiego
na łamach
200),
dziennik.a „Diaa-io 16" ukazały się
„prze.ciekłe" do
ta•jemll!iczą dirogą
redaikcji fragmeruty tajnych dokuz pucrumi.
zwią.:z;a.nych
mentów
Zl"eda:gowa.no je w poszczególnych
pa1noernej set!
.
dywizji
jedno«filcach
„Brwlelte", dla kltfu-oe.J prlZeWidy-

(IM'tl

•

J'Al'f DZIEDZIC

,
SPRZEDAM
ooczy nkowv

S K L E P Y
Eksportu
Wewnętrznego „PEWEX"
w Łodzi. Zgierzu,
Pabianicach
I w województwach: piotrkowskim,
•kl•mlewlcklm, płockim, sieradzkim,
radomskim, kieleckim

1'7-

1195-1~ .

PLASZCZ skórzany I kosprze.
tuch - damski e
dam T~I 394-48, DO li

~---------

Z AG L 0 W K l!i

Mewa S" Tel . '1-13-30
15508 g
---------I
SERWANTKĘ. komode
tnne - sprzedam. Nowotk i 81 rn. 15
l.&505 g
---------4-tomoENCYKLOPEDIJI)
Tel
!przedam
wą
15301 g
53-69-10
sprudam

ATRAKCYJNYCH TOWARÓW BRANŻY
TEKSTYLNO-ODZIEŻOWEJ, TECHNICZNEJ,

RTV I UPOMINKOWEJ
udzielając ich nabywcom

!!PRZED.AM dzl.e.clęce tledzenle samochodowe, wómaszynę
zek spacerowy.
do szyct.i gabJ.netow11, teoleWS'Zy•tko zagrawl.zor n tczne, taboret do piantrui
antyk wle~ak do !>M:e-d·
Obr .
Pokoju tel. 361-47
Stalingradu 12"25

10 PROC. BONIFIKATY.
Posiadaczy walut wymienialnych I ?>onów
towarowych Banku PKO SA
Z A P R A S Z A M. Y
DO SKORZYSTANIA Z TEJ OKAZJI!

U!63_2_ 11
________

9 m. M,

PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zakup lub wykonanie . następujących maszyn
stolarskich:
.
1. Stnigarka - grubo§dówka.
2. ~trugarka - wyrówniarka.
3. Frezerka.
4. Piła tarczowa.
5. Wiertarka.
Oferty w zalakowanych kopeirtach nalefy •kładać
w sekretariacie Zakładów MleC'zarskich przy ul.
Omłotowej 12 w Łodzi, w terminie 10 dni od daty
ukazania się ogłoszenia.
Otwarde Qfert nastąpi w 14 dni od daty ukazania
się ogłostenia w siedzibie zakładu przy ul. Ornło-·
towej .12.
w przetargu mogą orać udział przedsiębiorstwa
państwowe, spółdzielcze l osoby prywatne z uprawnieniami na w.w. prace.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wyboru ofMt,
oraz uniewa7Jnienie przetargu b~ podania przy1174„k
czy.n.

1>0

~

<
~
l

c

SILNIK Od MZ-ES t50/2 rn
•przedam RO}na 39
15308 2
41, godz . 17-20

t

,...

(
(
(
(

(

I

;I
<
(

(
(

komplet sto.
SPRZEJ)AM
Jugosła·
łowy „LlwLng" W'la. dwa kreden.sy, st6ł, ł
krze•el - 30 OOO zł Urzęd·
nlcza 39 rn . 42 , po 111
151194 g

15493 "

975~
M-3 własnośc iowe . KUPI~ dtety, Tel 15592 ,
DWA
na
tPletony - tam 1 en.1 ę
w
\ub domek
•Pgmenl
<ftlPln tcy Ra d l00>t.a c 1a Zdr<> RZADKOSCt
Lrlandzk1t
Pra..a
„157~9"
wie Ofo1 ty
wiilCUI rze ~czendęta rod O·
Plotrkn<W„ka 96
wodowe - Slprzedam W lec
kow<>k!egó 48 - S.

KUPIĘ

tlzlalk' burt 'wlana
,;owvtp • ROO m W t ."1ZI
fel 1!8R 41 tub „r~, tv
,,1'551;7;

P r a c:a ,

Piotrkow

ska 96
SPRZEDA~

(O!li>Od&r!ttwo
;roln,e a 14 ha w klasie n
III IV ••budowania Gm
!łieradz
woj.
Burzenin
Łask,

Wladomołć,

ll_,..-7ł,

po

Ił

te1

1. . . ,

ltO'tUCH I pła~a l'lc6·
rzane damskie nowe
•1>n:edam . Tel '89-82
- - - · -- - - - -

Bfl.ARDY elektryczne
Tel. 731
l(OdZ . 20

-l"

po

Hlm ~

---------~AN nowy 11:uplę T~
DYW
15606 e
Hl 31 -03

SPRZEDAM „Sy<l'enę !llŚL"
)9'76 (przód nowa blacha).
Tel 52-M-41.
„Meorrl.8-100"
Tel
197i.
sLlnik
(W74)
52-51-'7'8 d.nla li!'. V . (14-18)
15565 R

SPRZEDAM

4-pookGjoWe
Ml ESZK A NIE
powytej 70 rn ZdecydO'Wla·
n ie kup\f: . Tel . 645-38
lłM4 li
wławośclowe aprzeM- 3
dam. tel. &3-ał-48. po
16546 g

1.

S
ODUAM wl.a&noścl0owe
p<>koJe kuchnia. blold. I
plętro, 37 m kw., Oąbro·
wa J>1'ZY pa 11lu za większe
stare bud0o 1etwo z
f()nem I wy <>daitii. Oferty
Pra•a
„ tliUS"
ptsemne
Plotrk&wllka K

M-2 zamtenl• na w1ękMe
(bloki). Oferty „111306" PreAa, Piotrkowska 96.

n ..,... n -=•=••=
DYREKCJA ZASADNICZEJ
SZKOŁY BUDOWLANEJ
. ŁPBP „MONTOPRZEM"
9S·l00 ł ASK.
ut Gen. Z. Berlinga 1, tel. %1-89

•

(

Rzemleślnteza
SPOI.KA
wv1"1a1m le Wille w t .od:r.I
ok~l l cy
nalbll:t•zej
lub
K tJPIĘ bGny PKO na H·
s Wlad<lmn~ć . Bl.aly<te>k
•Pr7Prł~m
Iłowy 18 m
tt>I
mochód Tel lll-20·'9
Allendt przy bloku '!54
15350 p
13688 " 2-111 28 DO 20
15496 ~
t.a
d'Zlal1tę
cHEł..MY MASZYNĘ wlelOCZY'tln<ltc!-o
gosp<><larowana z 70 e>r<'>c KUPIĘ
place b6dowlane wa - \<UP\e . Tel 51-45·4~
mat . budnwlanvm 1 <nrze w t.od2ll Tel 87\ -09
15582 F
d;un l'el . 16 4~ - 03

~pn:edam .

·
11243 '

ZAMll!!Nll'; M-S Wołd, wyg<>dy bal·k on Ila t.n:y poko1e. wvgody, •tara. oar·
ol.erwsze „lętro. O·
„FIATA 128p" blacha do ter
remontu "przedam . Fiata rerty „15173'" Prasa Ptot.T·
k<>~ka 96
132 GLS !ltt!O" Wiata KU·
t58!i4 11,
•oc l ńsk l ego
DWA m1eszka,n l„ M-3 !tpół
,Zal)(>!"Otca" dzlelcze •Jerlno \placc.nel •
SPRZEDAM
Bell ' telefooami - zamienię na
Gaz - 968A . 1S7ll
442 3-4-pC>koJowe spółdzlelc~e z
Ba rtol<a 43-38 blok
13565 ~ telefonem Dzwonić po 'Hl,
K0tpka
tel S3-84-8'7 .
llM1' li
spn:~
„ł.ADF; 1500" 1197'7) 95
9
llilll 1 M-1 Lub ml.e8zka•rVA wte.re
·
dam "29, „WARTBURGA 1000"' (ma · budownictwo - kuip!ę Tel
- Sl)rzedam ?.Z'/-38 , rll•
ty rem<>nt)
!54Ug
151.51 I!.
l'el. 5'1·73-58

!

handlow•• u•lu

!JAD. ubudowanta g<VIDO·
lA><tl.I
- k
darci.e
Oferty . Ul;ll9"
1Jpnedam .
Prasa P ' .1 r k •W' ka 98

sp~·

AUDI - · 100 GL (1974)
9prttdam. Telefo.n 658-0S

„

PLAC pod budowę f>koło
IOO m w t.odzl lłuo1ę Tel
152~ p
824-9$

LS"
,,VW Passat
dam. 879-78 , p0 18.

tel•·

PRZETARG
MIEJSKI ZESPOŁ

SPRZEDAM c. ,m i placem
w rozliczeniu
w t .t>dzl,
wvkt u<'~on v
oa rter
lł-2
!1,a tcnętn1e1 Retkint.i . orer
Prua Piotr
ty „15331"
.k<W/llka ff

SPRZEDAM „Wa'l'tburga 353-W" rok prod. 1977 <>raz
rok
nowy
!!Up"
„~· tat
l 9&1. Tel. !2-11! ·4~.
15257 I

. 15ll59g

SPRZEDAM boazerie 1esl6- montai
nowo-dębową
RetkiBa blcklego 11-183,
16725 li
nla.
elek·
prasę
SPRZEDAM
trvczną do biedleny pral.
Tel 813-21?.
nicę MP-50
15583 g
Nowotki 145
SPRZEDAM Warll'!ltat Two
rzyw Sztucznych w Brzezin.ie h Oferty 15676" Prasa P l<>trkoowsk.a 96

r

PROWADZI ZAPISY UCZNIÓW
w wieku 15 - 1'1 lat
do klasy I aa rok szkolny
1981 - 1982
w

e
·e
e

e

1&3ll F

OWCZARKI ' n!emlecklle 11>r:zedar::i
szczeruęta
ORZl\DZENIE do tle>kow.i
Kwiatowa 28 A
112ł9 p
nta folll ltp. wraz z tech·
nolotr;I• - kui:>U: . 53-tł-02
lllm g ZEGAREK dam&k:A I bran- - - - ' - - - ' - - - - - - - soleta wy•ad!ZBn• bryian.
IUT pnczeli oczyszczony tam.t fł karaty) sprzedam.
Oferty 15448" Prasa. :P1ott
receptu.ra. Sl·S'r-4'7.
trowska M
llltMł I

" a w o d a c h:

.dolan-clełla,

murarz-tynkan,
ślusarz-spawacz.

e

specjalności

BUDOWNICTWO
OGOL NE.

oriant-

UWAGA: W szkole ' '
zowane kursy na prawo jazdy.
Przy szkol! istnieje internat zakwaterowanie b e z p ł a t n 1.
Nie dotyczy kandydatów a województwa miejskiegÓ łód:&kiego.
1063-k

-

n

an

n

-

CZĘSTOCHOWA
kom·
fortowe M-a - zamleI1Jtę n.a
pc:>dpbne tub M..2 w t-od:zi
a.!bo Pablanlcach. Oferty
„1531Z7" Pra.~a. PlQt11kowska

_.

=-- ===
Al

A.JZNCY.JNYM DM~·
W
-~. llGM11t,
dz.fe gastronomtcmym po- 5S-.23•M • .
15162 '
dejmę pracę "'' charaktecykltftowaOferty OKł\AbANlt:,
księgowej.
rze
l"lotrkow• n:le, lakierowanie parkle··
Prasa,
„15153"
1ka 96,
t6w• . ł7'1·'2, Wycech.
142118 I
I
POSIADA~ samochód osobo.W)> l Y,.olny czas, 0czll'!"

prO!>OZY,C}l. , Ofert)'
Kuję
„1$159"- . Prasa, · Pioti>kowUKLAD'ANIE . glazury, te- illta ...
Kra•
ltUPII' lub wynajm41 Lokal rakoty. Mtszew!l'k:I,
nadający al41 na 1kleo. Tel. szewskiego 32/34 m. tł.
do pdi!.eo~al\ta
si;ALIKI
56-7ł-:C .
_ _ _ _ _ _ _ _1_s_1n_1 ·- p~yJm• , Qfe:rty „1.sm"
16351 li
_1 'rua. ~&trkowwka M

96.

M-1 k·up~ tub za.mlen.t"l na
d<im pi11trowy (90 m kw .)
Tel. 7117-3-ł . PO 18.
166141 g

SZCZECIN -

pokój & k®h
w
blopodobne
w ŁodzJ.. Wla-

wła,moścl<>we
kach zamien \ ę na

lub

większe

domość:
Łódź.

tele!oui

450-75

1<5544 g
ZAMIENll'; M-a Taitczaflska
na
- Przyby.szew~le;;o
M-4 Lub M-$ · najchętniej w
tym rejonie. Tel. 53-80-12,
PO 17.
15435 g

KAWALERKI w Łodrz1 lub
okolicy poszukuję. Oferty
„15481" Pra.sa, PIC>tit"k~a

.

96.

bez'PY•
CYKLINOWANIE
laklerO'Wa.nie parlde- PftODVCSNTOW błotod.k6w
tów. Bed1narczuk . T"ll•G.
plactyllo.
..,moehOdowych
· t~11 wycli. metalowych, Innych
- arty~cl bla.charkl
UYWANY, wykladztn)' - łtuł1 do wypOSOen!.a d0om· RFN' ·k~ mle.Mail - ponu~
maszyn1t
pranle
w domu klienta t lnstyUI· ' Jł 1\i:l~ t,ododi\RI, Kra. k6"';· ~rowsłctego 18, telecJach. Tec!aw. 56-37-57.
109ł Jr
Ut'fł & fOll ' ~MT
_ _ _ _ _ _ _ _.......;.....; D{.l~ZOlt'I' n~l)t'lWtlm.
. "
. drzwt, 830•92 ' Bedritarfllc:
WYTŁUMIANIE
. illl8I I
•• , ,
najnowsze wzo.r7 oraa &I•
bezpleczenle. SZ-42-57, po 11,
12684 I l'f>TOC8t.l,1GJ M-rr.ee. Błaszczyk. ·
1bi ,
·sem~lt .
DRZWI .harmondjkowi;" to
pe- · SZCZl';ILIWE m.ałtet\stwa
l m kw. dodatkowej
Jc:ojar:i:y P>rymleszkanłoweJ. nalUYbclej
wierzchni
B\\~ro Matrymonlal.
przeclwsl•neczne
żaluzje
alumlnlowe. Quty 'ii'Yl>Or na · ?tńu•" Konall!m, cear
lei& t. Oferty przewózków składaiów I mod·
nyeh wyrobów z dretm1 ~1'11)' błyskaw.te:r:nlA.
t• P
, ·
- karnisze. smltld. tustre
tynndole, ldnklety,
PY. szafki na obuwie . · abł• „p~JAD'Ałil dcrbr• W&•NBspn:eda:t. trel\I Id lO!&alowe (t!ła), .• umotury MalczeWflka, ł..ód~ . W9CJI~- jth6d ~:r;ełcUl• 'prc>pOa:Ycjl.,
H~• ł ~t•t11 „1&7'Tł" Prasa, Ploł/r.
nia 56.
~ltt 'N
~e.

·

-ta•

·

tam. ·

POSZU~.J~ M-1 lub M-1
na rok do 2 lat. Płatne z
góry częśclow<>. Tel. 644-42
godz 10-UI w dn1 powc•~
dn·i e.
CYKLINOWAMIB bezpytoo. •l;STNłlKO do w.yin.aj~!ll •
157'03 I we, la.kolerawanie. 13-łll•tt, tel. · ~oNiowy. au-n,
. tł5111 &
'
1489' • " "-li ·: ' •
Grzywacz.
POSZUKUJ~
samodz1eJne10 mles~k.anl.a na Z-3 lata
w blok.ach lub sta·rym budown tctwiE' (wszystkie wy.
gody nlekon iecznet. Płatne
;nte.sięcznie, tel. 53-'M-98 1>0
111.
SPÓŁDZIELNIĄ IWw AI.,IDOW
~11850 g

AP~~TmtY

·

DWA M-1 własnościowe, te
lefony - zamt&nię na M~
lub M..f na Polesiu, K<nlnaoh lub na Krzemienie~k.!ej tel. 51-03-~0.
15771 g
M·f spółdzLelc:oe z garat~m.
tel.ef<>nem zamienię na M-3
z telefonem , dzleln4ca Górna . Oferty ,151175" Prasa,
Pl<>tnkowska 96

MIESZKANIE
trzypokojowe
51-33-54:

dwukU'Plfl.

lub
tel

1'8175 g

-

ELEKTROTiC&NJCZNEJ

„POKÓJ"
w ł.oQI. ul.

z

Wit'ffka l

T Jt

A

i> N

tJ

I
1·

INW ALIDOW .J>O!fadaj,cych .

orzeczenia K.<Mnlajl d.a. Inwalidztwa i ZatnłGntenła ora.1

ozonowmtcow
po

-

MATEMATYKA
k0orepetycje, eii;zamJny wstępCle ,
tel. . 457-94, Strycha!ska.

MATEMATYKA

łL-74-lł

mgr Plusk owsiki ,

1.5M8 I

tlzytta

MATl!!l\IA'l'YKA,
Mallnowscy.

174-82

-

OPIEKUNKA do dz \~ Pil·
Wanm'kl
ootrzebna .
n~
dobre Tel 844-$0
1681 li

lltlnowlska:
r,

~·

me~h.

staź ~acy alba ZSZ ~-letni lłai

elektr.,

Pl'•C'Y oraz

gr. bhp S kV.
A SAMO~
REFERENT·A 'd:1. łth11t
wymagane wyktitał~~nle łre
dnie m~hanłctn. piu. 6-letnl

IJ6MI I
MURARZY do budowy do·
p<>szukuję
mu
Su porok< 150 sztuk kupie
Mim<>Zy 35 do godz 16
14797 g

-.,

,

wymagane '\vyk~ktmie śre
dnie mech. · tlektz:., 3-letini

-

cbem1a:·
MATEMATYKA,
'1-47-4'1
Arehitekt.
13048 I

gruźlicy płue · na

A KQNTROLEROW
jakośeł wyt'ObóW, ·

Il

U58l

staż,

TECHNO~OGA.

A

wvmagane wvkntałcenie
wyższe lub śr~ia.ie tech.
mech. plua 6-letrii-·stai pracy.
A LAKIEltNńtO\t .. · ·
- wymaga.rtf 1„fetnt .tał pracy.

PILNIE l)l'Zyjm• rac01'·
n.Lka (cały lub l)6 etatu)
Laklemlctw-0 samQcho·
d·aiwe Tel . 868-28
lM&l ·l i

-

KWIACIARNIA
111trudnl
,16243"
buklł:ctarkę. Oferty
Piotrkowska 98.

Prasa.

KOŁOWEO_D .
PllJBDlllStnOU'l'WO

MIEJSKIE

KOMmmtAODJril

PllZY,JMJI;
lldnego

kooperanta atduta praktyka,
ogólne.
Wkład
tina11S<>wy nie wymagany
Oferty .•15678" Prasa. Pio·
trkoWllka 96.

flłUCHU

ZAMKNll;Cll

PRACOWNIKA do prar.y
na wtryskarce - przyjmę.
Tel.
15-54-70
Pabianice
godz. 8-16.
15310 Il

-

ir I.A.

SA W. I A1'„,·

ślusarstwo

h w nrh1au 'I' to&Ołam( ' torrowY611 lll
4
W" 1e ulic

~lfl•kle

D41>row'1ti* -

Jn41a. ,..., · iia•t_ąllł

ZATRUDNIF; 1zwacZld. rct·
kaw!czarld. Tel. 498-11.
15738 g

eo, w dniach 11 -": •

PRZY.JMI'; ttal"SIZll kobietę
do dzieci 2-5 lat , warunkl bardzo dobre, motllwooć
zamieszkania. Orla 9 m. S.
15773 g

na W!JChpt!nteJ. Jesint
„ .. -'n., l'rMllfAllrłtro,
na ot!elnh Brottłe'w~ltler•' :._ fttlltow•

-

zbrojarz-betonlan.
mechanik maszyn
budowlanych.
Uczniowie w okTesłe . naukł
wynagrodzen1e oraz
otrzymują
umundt.rowan ie.
Absolwenci s-ikoły m.o~ kontynuować naukę w lstnlejącrm
przy szkole 3-letnim Techniktlm
Budowlanym dla Pracujących o

15Hł ~

ll)rzedam
NUTRIJI!
U.dt, Ksawerowska 17

M!.ODB, bezdzteotna małtefultwo ooszu·k uJe
samodZlleLnego m ieszkania. Tel.
785-86.
15328 g

nią

l8

nrtntsas„nAPrnzzzrrsZUJR

115398 •

SPRZEDAM „!'lat 111 Mt.rafi<ml" rok prod . 1919
„FI.at 12ilp" nowy rok ttat
Ted. 12-12-11.

nowy moto·
SPRZEDAM now:r magle\. SPRZEUAM
- „Kawasakl-Z1300
oras<>walnle . 2:glerska 110- cykl
18742 tl Przyjmę Inne pTODl')ZyCje
120.
s cen11
oferty
P !...-rnne
•kórzany ,14886" Prasa, ?lotrttow!lka
SPRZEDAM
kurtke 96
damski.
płaszcz
Tel. 51-37-~ .
mę!lką .
16733 g

~~~;:;:;: ...~Q~~~~

PAWII.ON

, ,ZASTAWĘ· !1]0i)p" (.1979) po
Sl)TZedo&rn, Tel. 769-20,
15423 I
lł.30

0

pny ul. OMŁOTOWEJ 12

154'7'7 •

(W'l'"Zealefl
l26p"
Tel
•orzedam
!&444 li

124
„Fiata
SPRZEUAM
1pe.cJal" po wypadku, tel
INSTRUMENT ldawtazowy 3117-75. po 19.
Strlng Perfc>rmer • Hohner"
1$4'1'2 I
51-88-28
Tel
• sprzed.am
nled:r:iela lf<)diz. 10-12.
15583 g SPRZEUAM ka roserl• „malucha" (111M) po wyoadiku
prawym pn:<>uden:en!e
wieczońGURK~ li ko4c1 trlon1o- dem. tel. 443-59
1:1468 li
wej sznur pereł - !O!)rze- rem.
dam. Tel łl-8ł-5S
15'198g SAMOCHOD .ScanJe"
d<>·
1969 !Il-tonowy, wtan
Oferty
spn:edam.
GITAR~ elektryczn11 z fu- bry mikser 12-k.ana· •.15758" Prasa, Piotrkowterałem,
łowy stereo [a bryczn.le noi;ka 99
<prze.
wy „Venn<ma" Mcmlusz- SPRZEDAM nad·WMle MR
dam. ~ablanl.ce,
I piętro
~ L$S
ló7M li
117'1 2 Tel St-37-~2,

ŁODZKA SPOŁDZIELNIA MLECZARSKA

kiosk ogólnoOUSTĄPIJI
spotywczy w Zgierzu. tel
1'65-98 wleezeore-m

„FIATA
!.976) 829- 71

SPRZEDAM namioty f<>llo(.nl ebtesk~ bez konwe
strukcj i 31 X 12, podwozie ,,ALFA Sud 1%00;. (lt7ł) <>d barak<>W<l'Zlll sta1'.I bar. sprzedam. Obr StaH.ngradzo dobry t.ódt, Zawl•zv d1J Yr a m. ła. , llł-18)
1.55211 g

1119-k

EltONOMICZNO ADMINJSTRACYJNY SZKOL
95-100 ZGIERZ, ul. ŁĘCZYCKA 108 p
OGt,ASZA PRZETARG
na wykonanie robót dekarskich i blacharsłdch w ·
Wycbowawezym Zgierz,
Państwowym Zakładzie
ul. Parzęczewska 46.
)rientacyjna wartość rob6t ca 150 tys. zł.
Termin wykonania robót - do 31 sierpnia br.
w· ,przetargt. mogą brać udział przedsiębiorstwa
państwowe, sp-nie pracy oraz i!'line jednostki orga„
nizacyjne_ i osoby fizyczne posiadające uprawnienia
do wykonywania robót objętych przętargie;n.
Oferty w zalakowanych kopertach należy składać
w MZEAS do dnia 6 czerwca br.
Otwarcie ofert i część jawna przetargu odbędzie
się w dniu 9 czerwca br. o godz. 10 w MZEAS.,
Zawiadomienie 0 przyjęciu oferty nastąpi w cią
gu 4 dni od daty przeprowadzenia przetargu.
Zespół iastr~~ga sobie prawo wybo.ru ofe.renta
oraz odstąpienia od przetargu bez podania przyczy.n.
. 1175-k

t• -" ......

„ROD. I
dam. GawrY$1eik, Na·rutowlc21 45/34 oglądać po 17
1530'7 I!

,WARTBURGA HIOO" •prza.
15238 lt dam. Tel. 53-łt-B!
IM~ &
---------zblbr
PRL,
ZNACZKI
1956- 1980 - al)rudam . Tel NOWEGO „tł~p" zamten4•
lub kuP1t:
na „$kodę"
;;1.19.49 wlecz<>rem
lll:rM ~
15235 I 7111-611

JUŻ OO 11 MAJA BR. OFERUJĄ SZEREG

ŁODZI,

Tel.

15360 ,11,
---------ASPARAGUS 9 pręgeM fOoZ·
•ade dontc z,k1>wą I •lew·
B iała~. Wo
kę sprzedam
trasa
la Gr'zvmkowa 27,
LutoAleksandrów
15355 11,
m iersk

Przedsiębiorstwa

w

liomi!lłet

JADLOUAJ'NIA
kawiarnl• „Relaks" zatrudru kelnerki. Tel. ~-10-83.
15791 g
SZWACZKI bluzelł zatrudnię . St.a r-0ga rd~ka 23 robeok
Dubois).
15718 11 .
RESTAURACJA ,,Ada" w
Tu.s zynie-Lesie zatmd-nl natychm!ast pomoce kuchni.
Dojaz<i autobusem z pl.
Ni-e?>Odrleg!~cl.

16811 I
RENCISTKA przyjmie prachałupniczą. Tel. 53-20-ł3.
15534 g

:4

POTRZEBNY krojczy do
krawiectwa lekkiego. Ofer·
ty „ 15531" Prasa, Piotrll:OWSka 9&.
!IZWACZKJI:
Uctennlcę
naf~arstwo

zatrudnię.

pelnoletnlą

czyi!:.

-

przyjmę.

Wlęckowskieg;- 28.

Mołl·

15512 "'

ZATRUDNIJI;
dziewiarkę
pracownia. Przybyszew1ldego 1.
15241 g

-

SZWACZKI!: u.truclnię, Tel.
,.
787-09, lod.z. 1--18.
1!888 '

zamknięcie

l

1kleg11.
-

kołowego

..Ucltu

,

l

~.

ObJasc1 •tlNmh '9r9ftlew1lde1•
Z1po1Młej' _, ~lllrewllil....,_
'•:

~

.•,

„

.'·~ -~«.

't.. ,).~·

J ednoezeiłn-!e , llJ ąs.. ,.„ ..,·„~~

,.
....

robót
mnlani• trel)'· lllllł ••łolta„wyeb
„72" 1 ,,E" - 1 'óabrriJ- " ~. ' d,1e1u
ulegn11

ull.c ·P'eliflskleco _..:. . !J;'a~~l•f'
n!a,

nórmal-

a następnie u~Hńl: 'l'a~nafttth, D11-

browskr!•10,

~IAsk!etre

A ,~alej wła

traq. W ~ettmn ~Mktym
trua autobus6w al• ttlifa l'Jlń!1nłe. Na
tras-te obja;.d'u ~utobun -tioli .:n:• I „z"
łclwa

obowh~7lllje ~&nek ~:. W.. D-1>row„ •'
N-. esaa tnra1lłl ~
~

cjl

l>l"ZTll'ta.nełt
,

Ila
c

f

*1••

Jłlnride

~Y•
Ul: l'roahnnkl~~
'.I
"·

''

.

ut. Tatnańekl9'. ' Nałbt!ł.Q- pfrratanek
dla a·ulio'bu~6w lbtO „r ,httr Ila ut. 'ra-

truństdej o~ id. ·!;',~~!„~; a
tllllłł

„.,...

•.O" . .•Sl". · „M-b{~".

llflsk!"o, 11.a -~ald . Młlf

...,.

..

~ ,.i.

dl•

r„

wte~

11'2-lr

N (914f) f
ar
DZIENNIK POPULA.IA!JY
• .I, ••
.\
;. ,, ••
; • •
~

•

Idztenntczek I

łill"

z::::::-~(),

-

+

~.~~

(

GMACHEM

PRZBD

l.\DU w brasytt1sk1m mld
llł• Sorocaba uf'zqdztt11 bu·
rslttoq demonst„ację setki
tłłlod11ch ludzi
płci obojga Cela celem byto wyrałmtc
pt"Oteatu przeciwko
orzecunlu aqdu, który . zaJlazat catowa nta llę
tO
tnlejaeach publicznych
• PONIEWA:t STOŁECZ
Jll'B Zakłady Fotochemiczne
"Organika. Foton"
mal11
łrochę wspólnego 1 produk
tJll filmową, więc Ich pra ·
eown!cy 'dostaja bezpłatne
bilety do kina Rozdawnlc
t.wo biletów rozcl1111;a
się
równlet na emerytów , któ
rym wprawdzie 1>rzez kll·
ka lat cratlsów odmawia·
llO, ale teraz daje 1lę
je
na powrót. co uesztą nie
którzy kojarz11 z odnową
Nie ma Jednak róty
beT
kolców. Jak sknty alę pu blicznie Jedna z obdaro·
wywanycb
biletami emer„tek, w grudniu zeszłego
roku zawiadomiono Ją by
zgłosiła się po bilety, lecz
było to w ostatnich dniach
miesiąca, więc nie starczy
Io Jut czasu by śzanse wy
korzy&tać, w styczniu przy
1lano jeJ bilety pocztą, ale
łeł pod aam koniec mle·
1l11ea, w lutym bilet„ na-

d•ał:r dokładnle •· a • mleal11e ma tylko l i dni.
Pewnde w układzie myłlll
1oble, te Jak emeryt, to
na pewno ma duto t11a10
I mote 1k1>Czy~ do kina,
nawet w ostatniej chwlll.
A •klld by się wzięła
pytamy· - piosenka „szoruj, babciu, do kolelkl"1
POLICJA WŁOSKA 11•
reaztowała 59-tetnleoo Sycylljczylca, Giovanni Bonaztnoę
Pe&ntqc strat
w
banku. byt on zattczany do
na.11umtennle1sz11ch pracow
nlków, jednak wy1zto na.
jaw. te w dniach wolnych
od pracy wypot11czat swojq broi\ I amunti;1e gan111terom.
• wn;z1
SPORTU z

„

ŻYCIEM

SPOŁECZNYM

de 8alt :S0D8rM-ej
W
Pałacu Kultury w Warnawie, tr.zeba 11, odpowiednio ubra~. Nie Idzie wcale
o to, by paradowa~ w emo
kln1u tlY w 1uknt • koronek, lecs b1' ubra~ 1!11
stoeunkowo ciepło, bowiem
klimatyzacja naleje
tam
do tego .topnia, h n.leJeden -po paru godzinach H·
ba wy na ba wił 1111 clętkleJ
grypy. Ten almny tajfun
le&t azcsególnle .srołnł' dla
pali, ubleraJ11eyeh 1111 raczel przewiewnie, toteł w
-pras.le saleca 1lę zabieranie do Sali Ko.ngre.sO'WeJ
szali t ciepłych chustek.

PftZ•D

wleUclc170

PAŁAC•lll

kalfcla

Lulc-

eemburoa &Tuj n11pa1tntc11
raatakowall waret honorowq Zrabowalt 1•1 broi\ I

zbłeott,

P'ranc11.

prawdopodobnie do

+

PRZYCZYNJLIJ[
DO
DYSKU8ll na temat l:Oł
podarnoAci' w ma1azynle
Okręgowej, Spółd~elnl Mleczarskiej w Słupsku
ocl
patdzlernlka -pr.zechowywa110 78 ton cukru -pod -pneclekaf11cym
dachem,
w
naJblltnym
a11sledztwłe
1r111J11cyeh Ja blek. oczywtAeta, esę&e teiro
sa-pan
tn:eba było irplaae na .tnty.
Na .-e:111łele kol•Jn•
d-Mta wę w ,,,..11o1roo1et
Ił
toa cukru, k4erowa1111 do
tego aamep masasynu, 11dalo alii w
satrsymd •

l)M•

+

W
ZAPRZYJ AŻNIONYM z ŁODZI.\ f'adzt•cktm Iwanowi• 2410
oaób
nost narwt•ko 1wanot0. Z
tej liczby 1edenaAcl• osób
podptau1• Ił• rwan Iwano-

wicz Iwanow.
IDĄC

HA IMPRBZ1'

221
'

REDAGUJE JERZV KAŁUŻKA

Rozwiązanie

łamania

oRozkoszy
alowy" nr 218

zkomendantem
woiewódzkim MO
'

(Dokio6c7*1i.e •• •
- Prouę.
- C&y pui lub ldoł 1 pańskich
najblitszych 1potk~ si• 1 bruialno8ci11 milicji?
- Nie.
- To ~ mt odpow-!ed.zie6:
4luzeio7 Przeciet. &dybyimy byli
~rzykrojeni" do obiegowych Opl•
~1i to I pa.n tet powinien odc11a16
n~ brutalność. Wi•c chy~a. nie
czepiamy iii:" a interwen1.uJem1
adi:ie zachodzi tego potrzeba.
- Społeczeństwo ł:.odzi, a
także
ealego kraju stwierdn na1'.astanie
fali przestępstw.
I my to notujemy. Wzrasta
nam liczba rozbojów, napad~w _na
nietrzeźwych, włamań,. do ob!ektow
państwowych J, do m1eszkan prywatnych. Notujemy znaczny prz.yr-ost włamań tzw. plan.owan;i:ch, dO
1 góry upatr:r.onych m1eszkan, i_na•
my wzrost liczby gwlłtów, bóJek.
Notujemy znaczne rozprzę.że.nie dy~
cypliny apołecmej, wyraz'.1Jące ~1•
w pogardzie dla ogólnych przyJę
tych zasad współżycia i uacunku
dla prawa.
- Czy je1teicie w stanie przeclwstawi6 etę lej fallT
·
- Czynimy przy~otowanla. Che~
my przy współudziale
apołeczen•
atwa,
naazych
tojUADików . I
ORMO, aktywu 1połec~e~a I 1w1~
Jrowego, członków
„Sol~darnośc.
przeciwdziałać temu. Myślę, ł.e uda
się nam uzupełnić atan kadrO:WYt
wciąż bowiem mamy :.r.na~m11 !.!cz•
bę w.aicatów i to będ7.ie
społecznY,m zaangażt>wanie_m
slla1
która będzie zdolna przec1wdziałao
narastającemu złu.
.
- Jeat jednak wcil\t
aktualna
1prawa niewłaściwych reakcji pewnej częici społecień.stwa na . wasze

Sadanl• baletowel B. Asa)ew ..l'ontalliDa BactwzysaralU" ore& A.
Ad.am - .~e11e".
Jtnyłówka arytmetyczna1 (roew:t~nle rzędami poz.lomyml): l
-

x1-łx1-111-•+1•

• - 1 - 1 . rn-1+1 • • - • - • -ł: ł .. 1 + 1 - 1.
V
+ • - • - • - 1• .

r

do

Danuta Ubysz, Lódt ul. Le-rinoon,.
towa ł-135, Bod:ena ?taslflska, t.ódt,
ut. Rojna ł8--81 Zblgn1ew Kozlow·
lkl. t.6dt ul. Toka !'2eWSll<lego 111-1'1.
Jad<wtga Adamczak t.ollt, ul Narcl.arlilta 24-'lł, Jadwiga Kokowska. t.ódt,
ul. Rzgowska 56a-lł.
Odbiór bllet6-w W BLU'fU ObMu-gi
'Wtdzbw Tutru Wletk1ego w U>dZ1
term1nd.e tygodniowym).

ew

Ktoś

a

Pozlomo1 • · Córka Zeuw.. ł. A.n.gloeuJu mdar• powienicbnd..
OW..d
' tądłem . • Ll.elliB kawa . • zam1esaiku:te lid~ • republlik Jugosławii.
• · Melodl.a wydzwaniana p!'2ez zegar. • Żajęcl.e roln1.ka . • · Bohtterll:a
,Chaty za wsla''. •
Mle1sce odpoczynku I spoko1u. • · Pod·nośnJJI: • ·
iik.itrakt kawy zbotowej. e. Warzywo. • · Błona twlatłoczuła llill. Kupony . I S2lkło powiększające. • Upiór, ajawa. • · Zabawa. • · 'l'łuncs
•potywczy. 32 Flmka łaflnta.
.
,

„

Ploaowo: a StoLLea Ghan)' . & Lecznitozy tłmmcs.
Orgia'll J>OWOni!.en&.a.
- Kandydat na sędziego po apUkacjl. ' P<>ioda, nastrój, • ·Partia lowa w operzę • Mote być w klerowndc)'
samoehodl\I. lł
KwltnJLa
w maju • · P~ywOdca dU<.'howny mah1>metan. • · Gę!tty ,mar. W Doltuczltwe 1ędze lub wodne zwierzątka futerkowe 9. Na ceneralsklch
apodnt.ach •
srzepływ• Pod plramldaml. •
Np Górn.lk Zabru • ·
TermLn. w!aśctwy czas. •
Zaimek 211 . Azot t cztery atomy wodoru.
18 Zwierzę juczne lub t1<and.na pr:lletyk.ana metalow11 nttk11. "
Bohaterka elementarza Falskiego.
DO ROZLOSOWANIA: 5 wart.otc.!ioiwyeh D4«1?6d
aadisytan.la roizwiązań - tygodndowy.

11JSl.4żkowych

-

termlm

„

.

·3

·9

- rt11

3

Zadanie
arytmetyczne

3
3

PROGRAM II
!Ulll Klloasyc2l!Mt pas die deux - tańczą sollści
Teat"U
Opery
ł Badetiu w K.tjowlie. 112.40 „Zmartwychwstanie" (l.,) adaptacja
tl!Lmowa powl~ot Lwa Tołstoja 14.16 „zgadn11 !dm jestem':. lli.00
„Kslątę sezonu" - film TP. Hl.OO „Popołu.dm1e przygody 1 J>()dróty".
17.315 „Plenląda:e szcz~cla nle dają" -·rumuński fhlm obyczajawy.
19.00 WladomMCI (Ł.). 19.30 D:zdemnlk. 20.00 Magazyn turystyczny;;.
2ll.OO „Niebezpieczny pościg"
(7) ,Prokurator noszukLwa.ny ,
111.55 24 godrzlmy. 22.05 P.r-z.ebojoe m1lstrZów. "1.45 „'Poeci recyitu~
,Wersize" - Józef BaTa,n.
NIEpZIELA, 17 MAJA
PROGRAM I
UO TTR, RTSS - hodowla zwierząt, sem. ł. 9.40 TTR, RTSS mechanizacja rolnictwa. iem. ł (Ł.), 7.10 ,Wi.edza naszą szansą".
7.30 ,Alarm przeolwpota.rowy trwa" 7,ła „NowocxMność w domu
1 zagrodtdt!". 8.10 „Emerytury dla rolnlików". 8.20 ,Od słO<Wa do
słowa". 8.315 „Telewizjada"
9.00 „Teleramek". J0.30. ,Antena. tl.00
„Wbe1kte miasta świata" - Meks:v'k - franC'U,;kl mm dok. l~.50
Dzlenmik. 12.05 Co dalej z „Ursusem".
12.50 „z kamer11 wśród
zwlł'>rząt" „Papuzi chaorakter" t3.10 · ,Klub Sze~ciru Konty<nentów". 13.511 Krakowski Teatr Baśnt - „Pazlowle k>róla Zygmunta",
Jlł.55 Telerwlrzyjny Koncert życzeń. 1'5.30 Losowanie Dutego Lotka.
lll.łS „Monttor sejmowY". 16.115 „Hrabia Gaston - rycerz z Pbrenejów" (ostatni odc11!lek serlalu) 1'1'.15 ,,w świecie d.z1.klch zwierząt"
- „życie społeczne lwa" 1'1'.40 Teatr Telewizji - Scena Pooular1\a - W1il Upatowa ,Wle19kl Sherlock Holmes". 10.oa Wieczorynka. 19.30 Dzleonnlk. 2!0.00 ,Buddenbrookowle" (4). :!Il.OO Sportowa nledz.lela. 21.30 „Ll.9ta obecności sa.t yrykbw" - D.anlel Pa"SSent.
!12.55. Teatr Telewizji - Scena Poezji - Jam Ka.sprowlcz - „żem
ezlelt~em }est J>r'Zede wszystkim"
PROGRAM II
t.• „K<rl>t'kofalowcy" - program woJs>kowY· 10.11 „Punkt widzenia" ('3). tl.CIS „Prlzeł>oje tygodnia", m.05 „Galerla obrazów" „Mmeum 111.tuk pięknych w Bt!daopeszcle" - węgLerskl tllm dok.
12.30 „Ktj6w t 1ego zabyt'kl" - radzleckl fLlm dok 12.50 F<>towi'Z.Je:
za,bytld - widowisko pub!, 13 311 Tea.tr Telewl.zjl - Leon K'!'Uczkowskl - „Niemcy". Ul.311 „TuzlJ!l" - teleturniej. l~.40 Sprawozdawczy maca.zyn 11oortowy. 118.30 •• Pol9kle <zlaki Choo1na" - f1J.m
muzvezny lłUIO Dzlenrnlk 2!0.00 Halo, tu Orkiestr~ I Balet Telew:lzjl C~hoslowacklej" - prognm TV CSRS 21.00 1''1.[moteka Narodowa IDmy Kazimierza Kutza - .• Krzyt Wal-eczn-ych" •
PONIEDZIAŁEK., tl MAJA
PROGRAM I
Ul.SO Dderrm!k. 15.łS Obiektyw (Kraków). !~.OO Wy~cll( 'PokolU
(X e'tap). 1~.?IO ,Zwierzyniec" 117.20 „Czterej oamcerni 1 ples" '17)
- . Kl1n" 18.lli „Krok oo krol<u" - Wywła.ęzczenle. 18.SO Dobra no<:.
19.00 „Echa stadionów". 111.30 D?.lennik. :ro.oo Rotn1"ze rmmowy.
!0.10 Teatr Telewliz11 - Pierre de Maorlvaux - „I!llrasizki trafu
i mUośc:1". 211.315 „Ballady o NI=te Cassl'llo''. 22.20 Kronika Wyłclgu Pokoju" l'l2 35 Dz>lennik
PROGRAM tJ
18.lltl J, rosyjski (1,. l'l.00 J. framcuskł tl), l'r.:!0 J, an~elsld dla
zaa•WMl«1Wanvch (6). 11.ao Studlo „Bis". 19.00 Wtad„mo~cł (Ł.), 19.30
Dzletm!k. !O.OO studio „Bis" fc.d.) 22.00 24 godziny. 22.10 „Ostatni
M.§ć" mamait Obf07l&lCYWY TP
.
WTOREK., 11 MAJA.
PROGRAM I
Ili.lit Te1!ewll!:ja w eprawte mllla•f'dów. 15.00 „Telewlzyfny Klub
Seniora ... lt!.30 Dzletmik. 1S.4S Obiektyw (Wa.rsza..va). 1~.00 Wy,lclg
Pokoju cx.r et81>) l'T.!S Pol.ska Kronika l"llmowa. 17.ZS „lnter~u
dlo" 18.00 Magazyn „C.d.n.". 18.SO Dobranoc. !A.OO „ca.merata".
lD.30 Dzdl!'llnlk. 2!0.111 studio Sport: pl!ka n-0tna FRN - Brazylia;
w pn:erwlie - około 30.4S - Kr~lka Wyśclgu Pokoju. Z.OS Forum
ekO'Domdistl>w. "2.SO .,Właściwy człowiek" - „Z J)rót-ne~o 1 Salomon.„". 13.311 D7Jlen.n!k. 23.40 Telewiizja w 11pra1Wie mi!IA:rdów.
PROGRAM II
. Ul.Ili! SpotJ!tMt!e Jillterac1d.e. 10.30 Wteezór filmowy. 18.311 J. rosyjS!tl (!).
Jr.00 l. fran.CU1!11d ~. !f7.ll0 J. allll(lelskt dla :r;aaW!ml'OOW&nv~h (8).
1111.00 „Cab naprzód". 18.30 Sootkarnle litf!O"ackle". 19.110 Władomo~cl
- wyd. ldeleekte (ł.,). 19.311 Dzl«inlk.. 20.00 ,Antykwnrlat" - „Początek czasu te'l"'a~n1ej9:i:e~" !O 30 Wtoorek melomana. 211.:!0 M god:r.l111:1. "1..łO W!.eez6tr !l:1molwy.
!!RODA, !li MAJA
PROGRAM I
!IUO Tefewtm:la w 90rawle mmardów. !ft.OO NURT - ~ęrz:Yk poliki. 11.30 ~enn.tk. 1U5 Obiektyw (Ł.). 18.00 Wyścl,g Poko)'u (XIIl
eta.p) 17.2111 Dla dizl~: „Mlc:hałkol" l'T.SO Losowa.nie 'E:>eoress i Maleizo Lotka. tli.OO „Dom l my" - o<>radnlk 18.211 „Klub dobrej
ks!.atkl". 1~.llO Dobranoc. 19.00 „Wyspy Hlszoanil" ...... Tenerle.
11.UJO Dztenml.k. l!I0.00 „Pi"Zed IX Zjawem PZPR" - J>•ogram nubllc:vstyezmy 21.00
Kronika W~cllrn Pok'lju. ~1.M Generał Sikor.ski - Wl9t>Olmnienłe l legenda. 2'2.05 Dzlennl'k. "2.20 Telewizja

eierpJi.
wose.·

;;'

(Dokoń~

... *· ł)

Csy satem

mołemy

mle6

n„

dsleJę, h 1połeczeli1two eho6 nłe
będzie kOC!ha6 mlHcJI. ło będzie J11
nanowa6 I esy będzie się ono mo-

T

rio nu6 bespieczneT
- Tak. Mote na bo lles16. To jeał
nuza podstawowa powinm.o.§ć i bę
dziemy dbać o to, aby llł wypelnlnć
należyp-ie. Pragniemy korzystać 1
uwac oplnll
•połe~znej, z opinii
prasy. Nie chcemy być wyjęci apod
krytyk! społeczeństwa. Ona
nam
przeciet może duro pom6~. ll!k~
wlmwać, uc~lać. Nie chcemy jednak
być
obratani.
Mvślę
bowiem,
ie
lwia
cŹęść
naszych
funkc}onariurz1
na
bo nie zasłużyła.

W P<>1a maldujące Il• m1~11J' 87framl nale!y wstawić znakd arytmetyczne. ta·k atby dane d7lałanla dały wvnik U.1

w sprll1W!A!

Rozmawiał uiNR~ ~AWIRA

u.płacić 1 włunel kiesy I& btak . kO!l!P4hł-„ .4./ ~
dzial1lcXci moze wtedy waga podpisu 1kładanego w ·1mfenłu
firmy :r.a.~znle mieć awój realny ciężar.
Miejmy nadzieję, ł.e ludzie odpowiedzialni za to co I jak
dziel• li• w łódzkiej słutbie zdrowia, zdadzą sobie wreszcie
sprawę, te 'W sytuacji gdy natych~iastowego remontu WY:maga
w Łod'l;:l cztery tysi~ce Udek •z.1>1ta1nych. J)07)Wa1ać sob1.e na
to by półtora roku 1tał cały szpital bez jednego pacJenta,
~ ktoł"' ooś sknocił
trzeba poprawiać - to oczywisty skan•
dal. I spodziewamy 11„, te Jeśli w cl~gu najblltszych cztttech
tygodni szpital w Pabianicach „ oraz llO ł6tek w pawilonie
zglereklm nie· zostan1t wykorzystane - stosowne konsekwencje
podane mstan~ do publlc1nel wladomołcl.
Utyję ł11 okrełlenla - bałaran. W Jaki bowiem 1p0116b meha okrełlł6 1po16b prowadzenia remont6w, w
kt6rycb najpierw stawia 1lę pawilon, dostawia ło esy owo, a dopiero na
11am:rm ko6cu myllt o pralni I kuchni! Pny rozbudowie szpitala w Zrten11 nie 11wz!f}ędnlono na przykład takiego droblasn, jak 101podarka cłeplna, k~ra poprzednio I _tak była
Jut traglesna. Doł6 Jut chyba t!yletanctwal Bo nie tylko NIK
traci fał cłerpltwoł61

i

..

ctuU" - t'lep(ll?'tat Ral?liilY KJrama.re'lJllk. 19.30 Dl7Jl,enadk. 20.l!IO .„Terro·r ymn eboro'l>ą śwl.ata" .. 22.10 Wanda Warska. 2'2.40 Dz1emmk. 23.00
Stud·Lo Sport. 23.:0 Kim.o Nocne - „Nevada Sallllrtlh" - weister-n
UiSA. l;lS I>Olbra•noc koblelto, dobranoc męrtczyrzino.

czeńatwa.

traci•

·s

':?

- To brzmi, Jak deklllrada Ideo•
wa. A konkrety?
- Chcemy rozwiną~ działania porządkowe w mieście,
usprawnia6
ruch drogowy,
·działać na rzeez
zdyscyplinowania na ulicy, chcsmy
by tycie w mieście sta wr..lo się corH bezpieczniejsz'!. Stać się bo może we współdziałaniu J cały-m 9POłeczeństwepi. Pragniemy te:t przy•
putcić generalny atak na
meliny,
gdzie gromadzi się element pl"Z'!.stępczy, szen:ej podejmiemv walk•
1 alkoholizmem, chcemy ronzen:y6
działania antyspekulacyjne, wzmocnimy walkę 1 przestępczatici1t gos•
podarcJ14, w tym i dewi:rowa. Ma·
my rozległe plany w odniesi!!'lliU
do Michu drogowego, jego bezpie-

MAIA

e.oo TTll, JlrI'SS - uprawa ~llln. Hm. I. 1.30 TTR, RTSS - meehan.tzacJa rolnictwa, iem. I (Ł.). 7.00 TTR, RTSS hodowla
zwlm-ząt 9811 ł. 1.30 TTR, RTSS - mechanlzacla rolnictwa, sem. ł
(Ł.). 8.00 „BrateTstw0 broni" wojskowy tllm dokumenta•l nv.
I.IO z wojennych dnd - „Lege'lld.a". - polski ffilm fab .
10.a
Z mUIZY'k11 C'Uljkowsklegio li 05 KlJ!lo Oko. 12..10 Co to jest? - teletun!Jlej dda da:lec1. 12.3-0 Muzyka dla plerwno1daS!loSt6w. 13.00
atych.ać w P.ols-ce. lł.00 Lektury z maiku·l aru•ry .
14.00 .. Orbita .
111.10 Drlen.nlk. IS.211 Fle&Z - maga'Zyn reoorterów 16.00 Studit.o
Spor't - XXXIV WP. 18.50 Dobramoc. 19.00 „Mlsjonane s Mill\-

współobywateli.

Czten• bledronk! aalmuJa pola
A...., B-2. E-ł i F-1. z których
to -pól moira „a:achować" wszystkie
inne 1>0la k-dretu. W'Zdłut linU
poziomycłl Dionowvch i ukośnych.
Pros!mv nrzesunać 1e na Inne
stanowiska r6wnlet takiioe. 1 których bv moirłv tak samo • szachować" wszystkie poros~nł• li2 pola
kwadratu.
fl,11bnar)

lł

PROGRAM I

„.

WII'.-

„~ 121czę6ela

SOBOTA,

Jest. I śmiało .mogę pt>wied21eć,
te nam to bar?w prz.eszkadz~ "!i
skutecznych dz1ałan1ach.
ROlin11
rozgoryc=ie wśród :1aszych Judzi.
A to jut. a11 rzeczy, które nut sprzy·
jają walce 1 elementem przestęp
czym.
- C•1 na 6w stosunek pewneł
częjcl społeczeństwa nie ma wpły·
wu przeiwladcsenle, ie millcJI\ ma•
nlpulowano w celach niezlfodnych
s intereilem 11>ołeomym?
- Nie. Kierowaliśmy 11• :sawan
interesem społecznym.
A hasłem
jest tu nasz symbol ,W slui.bi• narodu". Służymy społeczeństwu
i
służyć będziemy.
Ale p!Jtrzebne
jest nam jego wsparcie.
Mili<.'ja
skupia w swych szeregach
ludzi
ofiarnych i oddanych. S1t to pn:ecieł. osoby kierowane ]:>rzu zakła·
dy pracy, przez wojsko przez or•
ganizacje 1połeczne. Przys:di
do
nu J dobrymi oplnlam1
kolekty•
wów, które ich kierowały. Mamy
dutą wolę
chronieni& społeczen
stwa przed wszelkimi wynatuneniami. Chcemy zapewnić
bezpieczeństwo naszych mie3Zkanców
i

IUmacs.ntca1 Sot1%'81Mo. owoc
Cohqoc, clecs. ll!l.ele.
(wspak) Wag,n.er.

2

PROGRAM D
n.i. daj11" - flQm rumuńlik!1.
H.21
Ję%ylk
~a.n.cusk4 (30).
!Al.Sii Język rosyjskl (30). 17.30 Język
angteiLs~t
dlla zaawan9Q<Wa.nych (5).
18.00
.Dla
d211.ed
Wlelk.a n.lebl.eska kula. 18.30 Ft>rad'llla ,Zaufanie" 19.00 Wladomołcl (Ł.). 18.30 Dzlen.nlik. 20.00 „Wleerorne rozmowy w kręgu
rod7Jl.ny". 20.30 Kon~rt WOSPRITv. 21.40 :M ~odz.lmy. 21.50 K!no
bez girandla - „i<;-on.iec nocy" - indyjski film społeczno-obycu„
jlowy.
~•.•

-

pith, Hekuba, ad

Dwuosobowe bfletT . 1"t11pu
Teuru Wlelk1e10 wylosowalh

11 MAJA
PROGRAM l
1.00 TTft, Jl.TS~ - łkyka, sem. ł. e.\,o TTR,
RTSS - uprawa
10łl1n, tern. ł 1.10 Dla szkól: geo~rafla, kl. 7. 9.00 Program dla
na.}młodn:ych. l.:IS Geograifla, kl 6. l'l.00 Wycht>Wanle obywateł
ak!e, 1"1. 1. 111.111:1 Wychawanle obywatelskie. ltl, 8. 13.30 TTR RTSS
- u.prawa ro.41.lin, sem 2. u.oo TTR, RTSS - mechanizacja roln.lctwa, iem. Z (Ł.). 11uo Reda.keja S?Jkolna ~apowlada \15.00 NURT
- praca - t~hnlka. Ul.30 Dziennik. m 45 Obiektyw (Katow11Ce).
118.0S Dla d:nliect - Kółko gran.laste 16.315 XXXIV Wy~Cl'\ Pokoju.
lUO Ra.port o węgli\!. 19.IO Dobra•noc. 19.30 Dz1en.n1lk. 20.00 Rolnicze r0'2J!Dowy. :io.111 Teatr "'aktU - Jan Bratkowski: „Próba reloonnrUkcjl" (2). ?lL3' Listy o gospodoarce. 22.20 Kron ika Wyśdgµ
llokoju. n.a Dzlen.nM<.

działania.

-.eil.ce

r

PIĄTE11:,

tam

Sii

niekiedy silniejsze nit 1lę
przypuszcza. Np, „Trybuna Ludu" swraca uwagę,
te w klubie Centraln·ego
Ośrodka Sportu w warsza·
wte na Bielanach pod fo.
toe:rafl11 mistrza olimpiady
w boksie Józefa Grudnia
wpisano
Imię Innego, teł
dosyć ostatnio
p«>pularnee:o Grudnia - Zdzisław.

+

Wvwiad

'

młllalf'd~-

PROGRAM n
111.00 „Pr%yff0d• nad Morzem ~=ym" ('!). lll.00 Generał W. 81korskl - wspomin·lenie I legenda. 16 !ft J rocsyjskl (3). 16.45 J, franCtll>Sk.1 (I), 117.211 TWP - Tajemnice spra;wnego działania (5). 17 .50
„Przygoda nad Morzem Cza•rnym (2). - komedia prod rum. 19,00
W1adomogct (Ł.). 111.30 Dziennik. Kosmos. 20.00 W 80 mJrnut dookoła
łwlaita" opowieści 'Lotników. 20.35 „Indlańsld. ma.raton" ~ film.
"°·as ,,WyeieeoZ'ka na orbttę - prom kosmfuz.ny I do dalej?...".
11.05 „U kTKU sil" - mięśniolotem prze:z: Kanał La M~onche 21 Ul
,,Zagadka st11Jrotytneoj mapy" - o mapach PLrl Reiosa 21,30 "4 godziny. 21.40 „Tłok na Atlantyku" - opowieści mruryna•rzy ~.10
„Doga•niając wiek XX" opowleśd ko~ja.rzy 22 30 „Szalone rekordy" - w pogoni za sukcesem. 22 40 W poszuk!iwanlu wyspy
bezlnMnej".
CZWARTEK. 21 MAJA
PROGRAM 1
!lł.30 Tel.ewisja w 9pr111Wie mhllardów. 15.06 ,Turniej zastępowych''.
·111.3~ Dzlenrok. 1111.!lll Obiektyw. 16.05 Wyścig Pokotu (XIII I XIV
eta.pl 17.30 Czwartek Telewlajl Dziewcząt i Chłopców Ul.15 Magazyn loł>nlczy. 18.50 Dobra·noc. Hl.OO „Sonda" 19 30 Dziennik. 20.11
„Kadldemu lłWO'je" - włoski mm kryminalny 21.50 Pegaz 212.35
Kronlka W~eligu Pokoju. 22.50 Program publicystyczny. 23.20 Dzlen11lik. :ln..311 Telcwlzja w sprawie mUlardbw.
PROGRAM D
•·• PMcrem monJ!lli. 111.30 Ma«uY'II lotniczy. 111..00 _,Sonda". Il .li
Progiram na dlUJ I jutro. ie.30 J rosyjski Ił). l'l.00 J. francuski (ł).
2".80 J. a.nigt~l8kl dla zaa.wansowaonych 17) 18.00 Pro111ram morski,
18.MI Program na dz!A I jutro 19.00 Magazyn kulturalny (Ł.). 19 30
Dzdenntk, 2!0.00 NURT - języ'k polski. 20.30 NURT - praca - technika llt.00 NURT - psychologila, 21.SO 24 godziny. 21.łO „Wteczory
ohopinJC>•w.Slde". M.lG „Obroń<.'y" .,- .,Ładunek platyny" - film
lcJrymlmalnT. 12.35 , Bez recept".

LESZEK RUDNICKI

DZIENNIK ŁODZKJ - dziennik Robotniczej Spółd7:1elnl WyclawntczeJ
, Prau-K1l11łka-Ru'ch"
Wydawca: Łódzkie Wydawnictwo Prasowe
Ł6dt
ul.
Piotrkowska
98
Druk.
Prasowe ·
Zakłady Graficzne w Łodzi.
Redaguje kolegium
Redakcja· kod I0-10
Ł6dł
ul.
Piotrkowska
98
Adres
pocztoW)': „DŁ" t.ódt. 1krytka nr 89. telefony: eentral• 293-00 - łączy
ze wszystkimi działami Redaktor naczelny 8ł5-81, zastępcy redaktora
naczelnego IO'l-26.
310-38
Sekretarz
odpowledzjaln)', II sekl',f!tarz 20ł-7S
Działy mlej•kl 341 10 337 -47 sportowy
208 95 ekor1umlczny 228 32 wo1ewód7kl 223·0& listów i tnterwenc11 30~-0ł (r411Loplaów nie zamówionych redakcja nie zwraca\, kulturalny 821-60 .Panorama' 204-75, dział soolecznv
fotoreporterzy
378-97 R~akcja nocna 869 -68 868-78 Ogłoszenia or:i:yjmuje Biuro Reklam i Ogłoszeń ul Piotrkowska 9.6. 90-103 Łódł tel 311-50 ora> wszywtk1e biura o~łoszeń RSW ,Prasa·Kslątka RuC'h' w kra1u.
Za treść „g•oszefl redakcja nie ponosi odpowiedzialności informacll o warunkach prenumeraty udzielają oddziały RSW .•Prasa-Kslątka-Ruch'' 1 urzędy pocztowe Cena prenumeraty rocznej 312 zł Pren1.1meratę ze zleceniem wysyłki ze gr1micę przyjmuje RSW PraH·Ksiątka-Ruch' - Centrala Kolportatu Prasy I Wydawnictw, ul Towarowa 28, 00-958 Warszawa konto . NBP XV Oddział w Warszawie nr 1153-201045-139-11; -prenumerata ta jest drohza od prenumeuty krajowej o so proc dla zleceniodawców tvdywtduolnych l o 100 proc. dla zlecających lnstvtucll I z'lkladów pracy
Nr Indeksu - 3SOOł.
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