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DZIENNIK 61
l.óDZKI JANAPAW LAII
zień 18
Paweł U

maja '[lapie.t Jan
W Bazylice Watyit!lńs.k!ej karspęd11ił pod zna- dynał · dziekan
Kolegium Kardykiem · swoich 61 urodzin. nalskiego, Carlo Confalcmieri odCzujący się już znacznie le- prawił uroczystą mszę na inten·
pie papież od rana prz.yjmował cję papieża · w
obecności wszy.
życzenia od lekarzy, którzy przy- stkich kardynałów kurii, bis1<:.1pów
szli na obchód, od pielęgn : arzy. obecnych w Rzym ie, prącowni ,i;ów
swoich sekretarzy i persouc1u szpi- świeckich i duchownych panstw a
ta lnego obecnego w sali rear.ima- wa ty Kańsk i ego i korpusu dypl<imd •
cyjnej.
· tycznego,
akr edytow'!neg'.l
przy
Poczta watykańska,
zn a:.1 a zt Stolicy Apostolskiej.
.
swej spr a wno~ci, ug i n~la się w
Kardynał Confaionieri w wygło·
pon i edzi ałe k pod nawałem teleg ra- szonym kazaniu mówił o zasługach
mów z całego świata z życze n 1am 1 papieża dla Kościoła i świata oraz
urodzinowymi i szybkiego · w yzdro- wyraził przekonan ie, że zbrodniwienia. Ży czen i a dług i C"h lat iy- czy zamach nie zmieni .form ani
cia I p racy ' dla dobra św ia ta na- zasięgu dz i ała,lności pap•eh.
płynęły te ż masowo z kraju roLekarze,- niezależn i e od komudzinnego pap i eża Jedi!n z n iewi e- nikatu oficjalnego wydanego 18
Z zagranicy sprowadzało się do-1 śla, że przyjęto niewłaściwi} koolu teleg r amów, de>ręc~nych oso- bm„ podkl'eślają , że stan zdrowie
tyehcza.s 55 proc. wszysttuch su- cepc"ję
biście papieżowi w szp ~ t a l11,
rozwojową.
BudowanD
po,- Jana
Pawła
n poprawi.i się
rowców I materiałów t•1żywanych vJielkie zakłady, zatrudniające po
Po kilkunastodniowej prze-rwie chodz ił. . od
ka rd y nała Stefan a szy,bko. W ponied:lli dłeK o godzinie
przez fabryki przemysłu lekk1e~o . l!:ilka tysięcy pracown ików i wzno- - . wczoraj w Warsz.aw ie wz.no- Wyszynsk,ego.
14.30 pap i eż przeprow a dził s i ę z
a ich park maszyqowy sk!ada ::11ę szono je często na tzw. zielonych w1one zostały rozmowy zespołu j Lączn i e pocz~a V:" a ty k ańsk:t p~zi;- sali rea nimacyjnej, . Jdzie
dotąd
aż w 90 proc.
z importowa11ych terenach, oo z punktu widzenia roboczego pr.zed.staw icieli Kom1te- j kazała do P,ap1es k1ego Sdc< r et a r ~ atu pr z ebywał , do pokoju · szp itamegu
urządzeń.
Przy braku fonduszów jakości produkcji i jej kosztów n •e tu Rady Min istrów do Spraw kilka w~rko.w de?7sz u':'<>?zmo· na 10 piętrze Klinik i Gemeli • W
dew!zow ych sytuacja tego resvrtu było
racjonalne.
Zlekceważono Związków Zawodowych
i Krajo· ~ych •. ktore n adesł~l 1 równi e.z l cz- pokoju tym papież ma te1ew 1zor.
staje się więc coraz bardziej kry- doświadczenia wysoko uprzemy- wej
Komisj i Porozumiewawczej ni pol itycy oraz dz1a ła z ze panstwo- z okna widać panor a m~ R?vmu i
tyczna. ,W pierwszych 4 mi esią- słowionych krajów, w l!:tó1ych za- NSZZ ,,Solidarność" w sprawie wi.
- kopułę BazyliKi św P iotra R.Jwcacb- br. wartość I;iedoborów w kłady produkujące obuwie, tryko- środków masowego przekazu. De- 1 W związku z urodz.ln a mi papie- nież w pon i edzi ałek papi eż sieimporcie o.szacowano na 22:.J mln taże czy odzież szytą z tka:i in legacjom obu stron prz.ewodniczą ża, który jest też suweren em pań- dz i ał dłuższy czas w fotel.i .
zł dewizowych. Ekspo1·t w okre- nie
za.trtidniają więcej niż • :lOU rzecznicy prasowi: rządu i ,,Sol!- stwa-m iasta kośc i el n<-g o, na W57.y"sie 4 miesięcy br. był niższy niż osób.
.
'
darności " - Józef B a recki i Ja- stkich gmachach
µubl ic'znycn w
~e~'eli nie zdec_yd!'w:ino się wczeprzewidywano o 187 tys. zł dewin usz Onyszk.iew ioz.
Stolicy Apostolskie.j i •a urzęda~ h śm_eJ na . prze':1ie~ieme chorego z
Nastawiano
się
też
głi>wn~e
na
zowych. Aby utrzymywać prod.ik'oyskutowa.ny
Jest
punkt
8
stawatykańskich
m
aJ
ą~ych
swe s1e· 1sali :eamm,acyineJ do l'.orma_lnego
wyrobów, za-1
cję r zachowywać iej a>artyment fabryki gotowych
nowiska KKP stwierdzający
iż dziby w Rzym ie powi ewa ły i8 bm po-koJu szp1talni:go, to J~ynie ze
na joikim takim poziomie cz~ri-ie niedbując rozbudowę bazy, a więc NSZZ
„Solidarność"
powinien
bia
ło-.żó
łt
e
flag
i
papiesk
ie.
względu na związany z tym wysię z zapasów
surowców,
którf' przędzalni, 1·farbiarni, garbarni itp.
możliwość
publ ikowania
topnieją w szybkim tempie. Nale- StDSując taką taktykę '. iczono na mieć
własnych materiałów w specjaln' c
ży się liczyć z tym, że " ystar ~zv import półproduktów ! stało się to
szczególnie dotkliwe ·R obecnej sy- wydzielonych kolumnach pism fp. '
łeb najwyżej na 2 m i es•ące .
Szansą dla przetrwania najcięż tuacji. Za 1 tonę przęrłzy bowiem gjonalnych, nie będących organami
szego okresu są dla przemysłu trzeba płacić dwa razy tyle, co za partii politycz.n y ch. Przedstawicielekkiego zlecenia usługowe, czyli taką samą ilość b:łwelny. A po- le ,,Solidarności" zgłosili w t:vm
tzw. przerób dostarczanvch surow- dobnie jest z wełną i ze sKóra- punkcie kilka propozycji szczegóło
wych.
ców. Ubiega o
uzysk,an!e ta- ml.
(PAP)
(Dalszy ciąg na str. 2)
kich zamówień kierownictwo tEgo
resortu, prowadząc obecnie r<.1zmow:v z zagranicznymi partnera011
mi. ~Viadomo już, że możliwy będzie rl.la ZSRR przerób bawełny
.'"1
„ ,JU J. -' :-J.
na gntowe tkaniny, wykonawstwo
dywanów,
trykotaży
obuwia
tekstylnego.
Przed kilku laty pisało su~ wiele o dynamicznej rozbudowie przemysłu lekkiego. Była Oila po wielu latach zupełnej ~ta~nacJi niezbędna
i z tym zgadzają się
wszyscy, Krytyczna jest ocen3 procesów in westowania. NI~ ~kreJa.k
poinformowała
algierska wan.i.u w ni edzielę wieiczorem ruageqcj• prasowa, rząd Algierii chów izraelskich jednoste)t pan~w r:ór. ł &!ę o :organJzowanJe .pil- c rnye
Ll ba.n!e Fol dh.owym,
nego apotkania ministrów sprdw n.a terenie enklawy kontrolowazagra.nlcznych krajów Ligi Arab- nej przez separatystów libańskich
skiej by przedyskutować napi ętą majora Haddada~ N ad rejonem
•
sytuację na Blisltim Wschodzie.
tym stw ierdzono teiż wzmożone
Agencja zaznacza, ze wniosek przeloty iz.raelsk1ch helikopterów
Alg ierii motywowany jest &roźbą wojskowych Agencja donosi także
agresji izraelskiej przeciwko siłom o obecności floty wojen nej agrerosyryjskim w Libanie".
ra u wybroz.eży połudn.iowolibańPalestyńska agencja informa.cyj-1 sk.ich.
aa „WAFA" podała o zaobsie.rwo-

Przemysł

lekki·wobliczu Rozmowy
t ndno
rzą_dowo-

zw1ązkowe
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~iebezpieczna ·

sytuacja
na Bliskim Wschodzie

siłek

papi eża,

dla

l vczen·i ił
prymasa Polski .
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WYSZYŃSKI

PRYMAS POLSKI

narodowego zalnteresowan 13 stanem zdrowia Jana Pawh II W
Watykanie sądzi się, że za •n teresowanie to powinno zn\lleżć C>dbicie w składzie ekipy lekarsli:i'!j,
do której, jak wiadomo, wcl:iodz!
już jeden cudzozi~m•ec prof dr
Gabriel Turowski z Akadf'm '; Medvcznej w Krakow ie
81 rocznica urodzin Paplcla Jana
Pawła IJ ..:. przvpada f~ca 18 bm - '
sta·now\ła
dodatkowy Impuls
dla
(Dalszy cial! na str 2)
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Dla uczczen1a przypadającej 20•
bm . !OO rocznicy urOdzln
gen

p

Sikorskiego w miejscowości Hyżne 'k
Rzeszowa. w
której W Sikorski ~pęd.ził dz.lectęce I młodzieńcze lata , odbyła
się 18 om
~esja
popula1'no-nau.
kowa poświęcona jego pamięci
W Rzenowle staraniem t Uceum Ogólnok~ztalcącego którego
W Sikorski był uczniem I gdzie
zdawał nraturę. wybito specjalnv
W wiedeńskim Ośrodku Mi ędzy-1
medal pamlątk<>WY-.
Przygotowano td wystawę do- narodowym ONZ rozpoczęły się 18
kumenf6w · obrazujących szkolne bJll. Dni Polskie,. które potrwają
lata Sikorskiego w Rzeszowie,
tło 29 maja. w programie imprezy
Władysława

KIESIE
W 139 dniu roku słonce wzeo godz. 4.35, zajdzie za§ o

azło

są liczne konferencje międzyna·ro

dowe i spotka11ia. Jedna z sal <r
trzymała na ten cz.as opra•wę aa-'
wiązującą do pols.kie&o folkloru.
Otwarto wystawę gobelinów prac Teresy Altrych-Trawińskiej.
Prez.enbuje się palski plakat turystyczny i kulturalny. Prospekty w
kilku językach informują o atrakcjach turystycznych naszego kraju .
Atrakcją są · też dan.i.a według
prz;episów kuchni polskiej, serwowa.ne w restauracji wiedeońskiego
centrum ONZ. PodkreśUć należy
że jest to pierwsza polska prezen,,Solidarność", które w ZTK „Teo- tacja we
wspomn.ian.v m wiedeń 
filów" zrzeszają 76 oroc. załogi skim ośrodku ONZ. OrganizaW<rem
Radzieccy goście dobrze mają pro- imprezy jest miejscowa placówka
blemy z jakimi boryka się obecnie Orbisu,
nasz kraj i żywo i nteresuj ą
się
zachodzącymi w świad:m1óści polskiego społeczeństwa p~zemianam i
Po południu delegacja z lwanowa gościła w Zarządzie L1idzkim
TPPR. Odbyło się tam spotkanie
z aktywem i zarządem townzystwa, na czele z jego przewodn,1czącym, prezydentem U>d:i1 JóW Jedlnle.ckim ogrodzie zoologlezzefem Niewiadomski:n. Głównym n:.·m
w Mołdawii przyszły na świat
tematem rozmów podczas
tego niedźwiedzie trojaczki, Taki
du:ty
spotkania były sprawy pi·zygoto- Jednorazowy
przyrost naturalny u
wań do konferencji_ wybor'zej Za- zwierząt ty Jącycb w niewoli
Jest
zwykle rzadkim zjawiskiem,
Małe
rządu Łódzkiego TPPR.
niedźwiadki I łeb rodzice czuja się
Dziś kolejny .dzień wizyty
wspaniale . Rod7.łna mieszka w peł.
szych przyjaciół z Iwanowa.
nym komforcie. Dysponu)e „dwupo.
dzieckim gościom towarzyszy
koJowym mieszkaniem, basenem, sto·
łów ką''.
kretarz ambasady ZSRR w
szawie Wadim K. Muckij.

------------1'.-------ł

z

lwa owa
e

Od niedzieli gości w ł.odzi deleeacja partyjna z zaprzyiażnionego
z Lodzią radzieckiego mi'lst.i Cwanowo-Wozniesieńsk
Wcwraj
radzieccy goście odwiedzih Za!dady
Tekstylno-Konfekcyjne "TeoWó·.iv"
I sekretarza Komitetu Obwodowego KPZR w Iwanowie - Wtadi·
mira Gieorgiejewicza Klujewa, sekretarza ideologicznego - Władi
mira Iwanowicza-Chomi-:zowa · i
mistrza zakładów tekstylnych w
Iwanowie - Analolija Fiodorowicza Musilińskiego, którzy przybyli do ZTK Teofilów w towarzystwie I sekretarza KL PZPR Tadeusza Czechowicza powitali w
imieni\1"" załogi wicedyr~ktor W:ktor Pyrkosz i I sekretarz KZ Słą
womir Jędrzejczak.
Goście z Iwanowa zw:edzill teksturownię,
dziew.ia.rcię .i
wykoń
czalnię
Delegacja .radziecka żywo
interesowała się zwlasi:i:za nowoczesnymi
maszynami
wło;kmi i
zainstalowanymi w farbiHni, które bez udziału roboto1k?w programują i dozują barwniki.
Następnie goście .zwiedzili
mektó:-e
pomieszczenia socjalne, a·
także
zakładowy dom kultury.
Wizytę w ZTK .,Teofilów"
zakończyło spotkanie delegacji
radzieckiej z przedstawi~ielami
organizacji partyjnej, związków zawodowych
i dyrekcji
zakładu
Podczas spotkania Wlad:mi!" I G.
Klujew dopytywał się o główne
tezy
dyskusji
przedzjazdowej
PZPR. Goście z Iwanową - miasta, w któl'ym dom!nuj<prze.
mysł
tekstylny, interesowali się
organizacją
produkcji, <lz1ała:iia
mi zmi11rzającymi do ,:>Oprawy dys
cypliny pracy, a także współdzia
łaniem zakładowej organizacji partyjnej ze zwi~zkami • zawoc!o;;ymi

I

godz. 20.30,

WWIEDEŃSKIM OśRODKlf ONZ

•

błogosławieństw•

Twoje urbi et orbi - w rocznicę Twoich urodzin Jest wiel·
ką
nadzieją
rodziny ludzkiej,
ojczyzny Twoje], biskupów
i
duchowieilstwa
oraz
narodu
modlącego
się
Kościele o
Twoje zdrowie. A jedno słowo
prawdy, miłości i pokoju oraz
nadziei na lepszą przyszłość nie
da się związać, bo mowa Pań
ska trwa na wieki. D?-remną
jest rzeczą. wierzgać przeciwko
ościeniowi.
Zasyłamy z ·Polski
te życzenia oddają.o Twoje ży
cie Jasnogórskiej Matce Kościoła, której tak
zawierzyłeś
wraz z nami. Złączony z Twoimi przeżyciami
Episkopat 1
prymas Polski.
STEFAN KARDYNAŁ

gen. Sikorskiego
~

że

na ·
wniosek ekipy wybitnych lekarzy
leczących
papieża . po~tanowił zaprosić na konsultacje do szpitala
Gemf'lll kilku wvb:tnych · świ.,ito
wej sławy lekarzy moza Włoch.
Decyzja ta nie jest oodvk to w ana
stanem klinicznym rannego, 1ecz
stanowi odbicie ogromnego m : ęctzy-

0bch ody setnej

rocznicy urodzin

który powiiiien

wypoczywać ,
Podano
też do wi!1domości ,
watykański Sekretariat Sta.iu

,,

Niedźwiedzie

trojaczki

/
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Watykan . Bazylika św. Piotra, gdzl• kardyaal tarło Confalonlerl odprawił 18 bm . uroczystą mszę św. w dniu 61 -urodzln
paplPta Jana
Pawła n. Zebrani modlą się za zdrowie papida przebywają~eito w rzym.
skleJ klinice Agostlno Gelńell!.
CAF - AP - telefoto

I ·odwoIanie
. - pogotowia
•
.

·

II

strajku· w

Białymstoku

n.a plenarnym zebrallltu Kowalewskie.go, MKZ region Biaodwołał
dnia 18 bm.
NSZZ „Sol idarność" region łystok
Białystok
zaakceptowano wy ni ki godz. 16 s.tan gotowości strajkowej
rozmów przeprowadzonych 14 bm oraz zapowiedziany na 19 maja
z przedstawiciel ami Komendy Wo- strajk.
jewódzkiej MO w Białymstoku w
sprawie zajśc.i a w dn·iu 2 maja br
Jednooz.eśnle po.s.talllowiono zwrć
w Kuźnicy Bi ałostockiej. Doozło cić się do KKP z wniosk iem o
tam 'c!o nie uza.~adnionego użycia utworzenie grupy. która z jej raprzez milicjantów środków przy-1 mieni.a sprawow.ać będzie nadz.ór
musu bezpośr edn i ego w stosunKu nad dalszym tokiem śledztwa.
do członka „Solidarności" - Ja.n'1
(PAP)
18 bm.

MKZ

•
I
Król Władysław Jagiełło nadal w .1423 r. małej wi.o sce nad ~ódką
prawa miejskie. 550 roczn i cę tego donwsłego wyda l'zenra obchodz 1 llśmy
w 1973 r„ co zresztą zb l ęgło się ze 150 rocznicą L!>dZi µrze1ny~bwej
Nawiązując do decyzji króla Jagiełły postanowiliśmy, Ud . rok przed
jubileuszem, zorganizować „Jarmark Łódzki'', imprezę handlowo-rozrywkową, gdyż mądry król, nadają<' Łodzi prawa m iejsk ie, rozkazał co następuje: „aby miasto Łodzia tern lepiej i szybciej chciało się osadz~ć.„ targ tygodniowy kładziemy l ustanawiamy, aby był odbywany
po wieczne czasy „.".
,
Pomysł chwycił, impreza się przyjęła, wrosła w krajobraz łódzki.
ściągała coraz to w i ększe tłumy kupujących I coraz w i ększą
rzeszę
sprzedających. K iedy żegnaliśmy się po ubiegłorocznym „,Jarmarku
Łódzkim" z jego współorganizatorami. planowaliśmy już 10 z kolei
„Jarmark", mówiliśmy o jego przebiegu, o nowych pomysłach
i atrakcjach. Dziś możemy się tylko pocieszyć słowami poety:
„tak-to często prostych ludzi
rzeczywistość ze snu budzi. „".
W obecnej sytuacji rynkowej nie ma najmniejuego aensu organizować „Jarmarku", bo po !71'ostu nie ma czym handlować. Już ubiegłoroczny „Jarmark" stał pod znakiem istnych oblęże6 stoisk z towarami deficytowymi, a dziś wszystkie towary są deficyt.Jwe, a częśł
reglamentowana . Dlatego. też, po konsultacjach z władzami miasta
postanowiliśmy w tym roku „Jarmark Łódzki" odwołać, chociaż mamy nadzieję na nadejśc ie lat „tłustych" . bez kartek i permanentnych
niedoborów wszystkiego, a wtedy , posługując się słowami aktu króla
Jagiełły, znów będz i emy mogli ,,swobodnie.„ targowa·
sprzeda war
oraz wedle życzenia rzeczy na rzecz zamieniać".
Ogłaszając przeto, wszem I wobec, że „Jarmarku" w tym roku
nie będzie, pozwalamy sobie wyrazić przekonanie, it to jego zawieszenie nie będzi e trw a ć zbyt długo t ·będziemy mogli powrócić de
jag i ellońsk iej tradycji jak na.jszybciej. Tego sobie i Czytelnikom życzymy z całego serca.
•
BEDAKC.TA

Mikołaj,

Ploti-

/

noptvk
w dniu dzisiejszym dla ł,odJli
przewiduje n astępując!ł pogod~:
zachmurzenie umiarkowane '
duże. Przejściowo 'Opady przelotne
oraz
moiliwa
burza
Temperatura min,imalna 6, 111aksymalna 18 st. C. Wiatry sła
be, i umiarkowane, w porywach
burzowych silnlrjsze, z tderunków zachodnich.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
998,8 hPa (749,2 mm),

n1C
1531 - Zm.
Jan
łaski.
kanclerz, wielki koronny, pry·
mas Polski, inicjator wydania
zbioru praw
1971 -

Zm. Cz. Janczarski,

poeta
1976 - Zm. J. Knyżanowsl!.i ,
badacz literatury staropolskiej.

a a
Pycha chodzi przed upadkiem.

m1ec n11

•

poczucie porażki" Polsko-chińska wymiana handlowa 61
~~w~~~~~wa:
IDOWI J Cegl.ełła

~,Mam

18 bm. za.wairte
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~!!~cym między Pols.ką a Chi-

.)

s!ę

wytłumaczy/:

W

niejednym

śledztwo

Czego by jedna!k n ie tłumaczyć,
Teat: Wielki,
fald jest faktem.
który potrzebuje pilnie k ierownika muzycznego, potrzebuje znów
dyrektora. A już zdawało się, że
na:iza największa scena ·•7.:-hodzi
na pr06tą.

stało ani
do Loani za tym, że z
iUej wyjeżdżam. N·ie w i ::lzą jednak
teatru jako instytucj i w~getującej
'.)rezydeu ta o
Zwracałe<m się do
dofinansowanie. W czas;e kolejnej
z rozmów powiedziałem, że służę
swoją · osobą do 31 marca, oczywiście jeśli nie zostaną spełnione
gdy
PM.mej,
teatru.
postula.ty
zWlrócił się do mn ie zespół warpropozycji objęcia
r;;
szawski
artystycznego,
fUIIlkcji dyrektora
od
rh~cyzję
użależ.niałem
npdal
kwestid finansowych w Łodzi. Kilka tygodni temu przyjął mnie prezydent. Liezy!iwn,- że będzie to
rozmowa o budżeci e. Ale otrzywiadomość, że minister
malem
Tejchma rozma.wiał z prezydentem o moim przeniesieniu do War-n.a,wy. Zeby jednak :;prawa była
jasna, muszę dodać, ii żal mi ży
Niewiadomczliwości prezydenta
&kiego i dyrektora Ł.uk>;,wski.~go".

nic ta.jem.niczego n ia

-

' aa tym,
l dzi -

że

przyjechałem

mówił -

tym_ miejscu

W

Trudno powiedzieć, co będzie
mówi przewodniczący ,,SolidarBłażejczak (dodam,
ności" Adam
grupuje około 90
że organizacja
procent prarowników teatru). to za krótki oktES,
też
Ale
M:eliśmy
oceny.
ferować
żeby
stanie na
teatr
że
nadzieję,
ma.rw
jedinak
Już
nogi.
cu krążyły plotki o odejś~iu dyrektora. Znaczna część ludzi ma
pretensje. do prezydenta, te zgodZiił się na to w czas!e trwan~a
sezonu. Między nami a dyrektorem były rozbie.żllości . doty~zące
m. illl. podwyżki i zamierzei1 kaAle to była wymiallla
drowych.
poglądów, nie żaden konflikt. Teraz brzeba myśleć, co dalej. Jest
grupa ludzi, którzy pabrz:i tylko
na siebie, na swój los, a nie na
muszą
głos
Decydujący
teatr.
-

-

CzytelnHtom

pewne wyJaśnienia ·
się
należą
występo
otóż dyirektor Cegiełła
dofina.nsowania
wał o 26 mlm zł
(budżet teabru wynosi 96 mln zł).
Mimo trzykrotnych wystąpień do
władz resortu nasz Wydział Kultury nie zdolał uzyskać dodatkow1ch pieniędzy. Jed::iik, jak mówi M. Łukowski, udało, się przebyzn;:i,czyć dla opery 7 mln
przekaza.nia
możliwość
ła
j~zcze 4 mln zł. Ale już pr~zy.
denit nie był w stanie, m. in. ze
przezna~zyć
w:zględów prawnych,
do dyspozycji dyrektoca 1 ml·' l zł

mieć

zv a

że

W

w

ł.;Odzi.

artysty~zne.

~Iyślę,

Zaczynamy więc od nowa przyTeatru
przyszłości
do
miat'lki
Wielkiego. Pytań ro1zi s!ę wiele,
l;:to przez co
ale najważniejsze:
najmniej kilka sez-onów pokieruje
tą sceną? Okazuje sią, że wszyscy dobrze chcieli, starali się, nie
szczędzili pracy i autorytetów, aby
doszło
w atmosferze zro.zumienia
do kolejnej trudnej sytuacji.

. - Przychodząc do Łodzi byłem
przekonany, że budżet i ~st zró~
noważony. Tymhzasem zespoły zą
nie rozwiązana
dały podwyżek,
była sprawa magazyi:(l·N (tP.r~z nares?lCie ją rozstriygmęto), a li!- .me
nie mogłem m-obić. Bat'dzo c1ęzko

napr!lcowałem się

zespoły

władze

miasta powinny przedstawić kiilka realnych 1!;a..'ldydabur.

n.a nagrody dla zespoht.

Kry·

Łodzi

dwa etapy
I

w
XU etap który odbędzie się
stntczący w
~~~ rall ·e:rw• środę bm.' l liczy 186 km, prowa'4 Wyścigu Pokoj~ rP 0 l~i D~ś od• dz! z Opola do t.odzi, Start 0"3try
kvodb dzie się w Turawie skąd
._
szy etap na terenie
Wczoraj

kolarza

~~~'ii si_: X~p~l~P :\;[raosie~ ;:~;: la;~! ud!,dztl~~lena l(i~~V:f:t ~~~J

tr~e uczestników maj1>weJ imprezy ~ ~ę do Wielunia gdzie 'przedirugi lotriy f1ni9'L. Naw •W'~tlano
p,owitają _sy~patycy kolarstwa
stępnie kawalkada wyśc-tgu przeje·
naS'Zym m1eśc1e.
dzle przez Widawę, t.ask, Wadlew
do Pabianic, gdzie wyznaczono trzeclą I ostatnią na tym etapie premdę. W ł.odzi uczestnicy WP prze·
jadą ul. Pabianicką, nowym frag·
z.a.kończyly się rozgryw.l<l o m1·
następme
al. Wlókn.iarzy,
mentem
ekst.raklasy
pil:ltarskiej
sbrzosrwo
Belgil. Tytuł mlstr-zowski za.pewna ul. Obywa~e!ską- do al. Polltech11l·
W-Z
Trasie
przy
nawrol'ie
po
i
ki
A.nderlecht
wcześniej
ju-t
sobie
Bruksela (52 pkt,). Wicemistrzostwo zmierzać będą na metę przed Pała
a trzecie cem Sportowym. Przyjazd kolarzy
k.raju zdobył Lokeren,
miejsce zajał Standard Llege W o- na metę program wyścigu przew1·
poJtooał duje ok. god:!· . 16, 45,
Lokeren
statnim me"czu
standard 2:0 Tak więc w przyszłej ·czwartkowy
XUI etap stanowić
edycji Pucharu UEFA wyst:i.rtuje P?-- będzie jazda Indywidualna n~ c~as
zes.poł Luban·
nown1e Lokeren 20 km. Trasa lodzkte·
dystansie
na
5J1.iego I Laty.
al.
Jaik stwierdzll w wywiadzl.e pra· go ,,etapu prawdy'' prowadzi
111,
na odcinku od
s:owym dla jednej z gazet brazylij· Wlóknlarzy
Niezapomina·
ul.
do
Drewnowskiej
s.!Qch prezydent FIFA Jo.a.o Haveilan·
ge Braeyli.a z.a.interesowana jest or• jek. · Start pierwszego kolarza WY·
mLsbrz·ostw znaczono na godz. 8. W tym sapUka·rskich
ga~·lizacją
mym dniu odbędzie się XIV osta.tiu
śwla ta w 1994 roiku
hoPodczas zawodów w Camag'\ley etap WP na trasie t.ódż (stad
ul. Pj.otrkawska, a start
~W km od Hawany). kubańsk.I cię· norowy godz.
o
Brzezińskiej
ul.
przy
ostry
ustanowił rekord
tą.row!ec Nunez
~wiata w rwaniu kategorii do 60 kg, 13) przez Brzeziny. Jeżów (premia
lotna) Puszczę Mariańską, Zyrarwyn!Jkl.em 134,5 kg.
Podicz.as mityngu lekikoatletycz. dów hotny finisz) , Grodz.lsi!;. Prusznego w Dalla~ 19-letni spr inter ame- kbw (premia) - do Warsa.awy. Meuzyskał najlepszy ta na ul t.az1enkowskiej w pobll7.u
rykańsld Lewis
w tym roku na świ.ecie rezultat w stadionu · Wo.iSka Polskiego.
(W)
biegu na 100 m - 1-0,00 - re.kord
swtata należy do Jima llinesa (USA)
i wynosi 9,95.
W pierw52ym me~u grupy Ul
mLstrzoGtW
pibkarskkh
~Hm!.nacji
świat.a strefy Ameryllti ·Pa.ludni owej
Ekwador pOlke>nał Pa.ragwaj 1:0.
z oka:r.jj plerwsz<>maJowego śwlę·
woj. lódz.k.ie.go
ta działacze LZS
popularnych
wiele
przeprowado:lll
imprez sportowych W gmlnnym tu.rnleju piłki notnej o puchar naczeln i1ca Rzgowa trLumfOwał m!ej&eowy
LZS wygrywając decyd'Ujący mecz
"?
z Jedenastką z Gad:k.1 Starej 4:1 W
I
podobnej imprezie w Wida:ewie
W!da:ew
LZS
przypadło
miejsce
Zbior- KPGO, który wygrllł z Laskowloarru
pr.zed budynkiem
Dziś
•
t;zej Szkoły · Gminn-ej w Wiskitnie 2~
W turnieju w Strykowie l'JWycię
kolarze - uczestnicy teg<>młodzi
Małego Wyścigu Pokoju ty'11 Zjednoczeni II, poko.nując LZS
rocznego
- staną na starcie osta•tniego etn- swędów 3:1, a w Ozorkowie - LZS
.,
'PU. Podobnie jak to było na pierw- Wróblew,
• •
szym et~e. trasa liczy 28,5 km 1
prZE!1'; Struto::,
wiedzie z Wiskitna
Pilica pr«e4 Wlóknla.rzem I l Włók
I Stefanów. Kolane
Wolę Rakową
oraz
niarzein Il z Konstantynowa
dwukrotnie.
pokonają trasę
Frotschrit Oberlunt1wltz r; NRD
Przypomnijmy. te po trzech eta- -BSG
uczesttUkolejność zespołów
oto
j:lach liderem MWP jest reprezen• czących w dMocznym ósmym jut z
taot ·.tomaszows!clego sta'rtu - Zblg kolei
turnieju
międzynarodowym
nięw . Olczak, wyprn:edzając M. Haj- pllkarzy
w
rozeg.ranym
ręcznych
(Start Tomaszowie. Zwycięski zespół z To·
i;luoka (Widzew) l P. Kolka
Plotrlłów). Start o ,i;odz. t5,3Q. p.., ma szOV'{a uhe>no.rowa ny został
pU•
ogło• charem ufundowanym prz.ez naczel.
nastąpi
wyścLgu
zaikoń.czMlu
szenie wyników, a zwyelęzca MWP n.!lta miasta Obok tego nagrody olaurowym trzymali Z. Banaszek (•PU.Lea) - Ja·
zostanle
uhonorawany
Wieńcem naszej re<lakcjl ! nagroda· ko naJlepmy zawodnl.k Imprezy. L.
mt ubmdo.wanym.I przez orgll!Illzato- Scholz
(.Fortscbrltt) l K. .Jaslflskl
n.ajli!:pszy tecnn!k
rów Imprezy - działaczy KS Wlók· (Wlól(,nlaN I) (W)
turnle}u.
nlairz 1 OZKol,

w
*
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*
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w Wru

obrotów
tegoroowych
Wairtość
z opty- teria zdrowego
mus~ą
rozumu
między obu krajami osiąg.n1e kwoog:>le rne tę 203 ml.n foainków smvajcarsk.ich
artykule obowiązywać. Ja w
Ale z crego 101 ml.it µr.z ypadnde
wyrażałam nadzieję jaką zespoły
dyrekłorem
być
chciałem
Il1l
moje rodzinne miasto ...: nasz eks]J()r1t do Chin.
środowiska twórcze Łodzi i wszy- Łódż scy miłośnicy Teatru . WieLkiegu znalazła się w trudn e j sytuacji.
Z zawartego porozumienia wyniwiązali z objęci em fun;rc ji dyrek· Rzuciłem wi ęc wszystko, n il' po te
tora przez Janusza Ceg i ełłę. M i nę jednak, by trzymać ścianę. A oka- ka, że nastą.pila niewielka zmiana
ły jedna.li: zaledw ie 4 mies i ąc e i 'łV zał-o się, że .nie mam praw!l r1awet struk1Iury naszego importu z Ch:n
operze znów bezkrólew i ~. Po re- tworzyć ekipy, dokonać posun ! ęi: w kierunku wziroobu udziału sukordowo krótkim czasie społe<:znej kadrowych. Moje nadz .eje za wa- rowców i spadku udz.iaru towarów
bo- liły się w dwu punktach: środki rolno-spożywozy>eh.
pracy (bez pensj i) w t.odzi,
dastarezać będzie w br.
Pols~a
wiem J. Cegiełła pr~yjął umowę finansowe i możliwość dyskontoś~!ą CMńsk.iej Reopublice Lud.owej mięcóvtnocześnie z rezygnacją, :mów wania własnych k·0!1taktów
najbarzaczęły się dyskusje, kto tu przy)- gnięc.i em Judzi możliwie
di<ie, oo zdoła zrobić i jak poto- dziej przydatnych. Z najrzystszyczy się praca najwięk s,zej na~z.ej mi inteRcjami
p1•zy s zedłem
tu
sceny. Wczoraj J. Cegiełła w obec- Mam poczucie porażki. Nie można
Ku!tury
Wydziału
dyrektora
ności
jednak utrzymywać wttłacji n ie
l Sztuki Urzędu Miasta - M . Lu- do rozwiąz.ariia . Trudno też; pomikowskiego spotkał się . z dz.1enni- nąć wątek o jednoosobowej odpoby pr-zeds.ta w ; ć motywy wiedzialności za kolegialn2 clecy- !
lćarzami
•wojej de<:yzj i.
zje.
Muszę

mizmu.

(
·

z.ostało

'*

*

*

Gminne turnieje

Komu przypadnie

laur " DŁ
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DZIENNIK

ŁODZKI

nr 98 (9849)

dlzy i<U.nym.i prZY\l'.ządy precyizyjne i
pomi.an'owe, części zamienne do S'iln.tk6w, obrabia.rek, spręża.rek, statków i kof)airek, wy.roby hutnicze
i inne produkty.
Z Ch:in ~.adzi.my w br. mię
dzy !l!Lllymi 2 tys. ton mięsa . wieproowego, ryt, konserwy owocoOI'"WChy,
wo-wairzywne, heorbaitę,
tka.runy, konfekcję i wyroby diz,i~-:
WLarskie, produ$ity dla 1'€$taura,C)·1
•. Szanghaij" i inne wyroby.
Ze stirony polski.ej poroz.umien.ie
hand1lu La·
podpisał wi~mi:nister
Władysła-w Gwi~a.
gr.a.niemego
a ze siflro~ ChRL wicemililister
h.ain<l~ u z~iran.iCl'.IIl.ego Czen Jie.
(PAP)

(DolrończenJe

podkreślenda

ze str. 1)

uczuć,

ja'k!m1 s-pole·

wleLklego
czeń.stwo polskie otaC'Za
na.fwyższego
syna nasżego na.rodu.
dostojnika Kościoła katoltokiego.
W Wadowicach, rodzinnej miej~co•
•le pora.nna
wości papleta. odbyła
wieloletni
msza, którą celebrował

proboszcz tej p.iraf!l wychowawca
dr
Karo.la Wojtyły - 78-letn! ks.
Edward Zacher . W m•zy, która oddo
w l.ntencjl powrotu
slę
była
w
zdrowi.a Ojca Sw.. jak również
tnnych nabożeństwach uczestniczy.
li mieszkańcy mtasta oraz p'.elgrzy.
mi z krajU I z z.a,granicy Składano
kwiaty pod tablicą upamlętniającą
w
wybór Ja.na Pawła U, a ta.kże

,

d<>m'U, gdz e 18 maja t920 r. urodził
się papież W przyszlośc! w murach
tego domu ma powstać miuzeum, w
paktórym qromadzone zosta.ną
miątki związane z tyciem I twórczoścl~ oapleta-Polaka.
Liczne umczv•tośc1 rel~l}ne odbyw Kalwarti Zebnyl!l.
ły slę m
dowsklej Ośwlęclmlu, l lnnych m1ej•cowośclach Podb..,.kfdzla.
W Intencji Jana Pawła II o<i·były
s i ę msze we wszystk ich kościołach
a rchldlecez.jl I< ra kow,k!ej .
poUlicam i Sosn<>wca przeszedł
chód młodzieży studenckiej, będący
wyrazem \ej protestu przeciw sze1
rzeniu się w świecie bwpraw!a
terrory.z.mu, którego o!J.a·rą padł paż.

p

Biulęłyn

lekarski

wsprawie podwyZszonycil 0 stanie zdrowia

I standardów
'

mieszkań

P.r.:>k1.1Jratura Wojewó<li:.k.a w Lublinie w.srzazęł.a ~ledztwo w budzą
r•hona.ns spolięc:z.ny
szeroki
cej
sprawie pod wyższa.n.i.a w laitaich
1975-aO sta:ndardu miesczk.ań w Za~
mośoiiu, Podstaiwą proku.ra t.or'Sk.ie-go dz.iała.nii·a są wyllliki Jron.troH
prJJeiprowadzone przez lubeilską del·egatwrę NIK. Ujawniła ona prze,zł: w stosunkroczenie o 4,7
ku do pierwotnych ziałoi:A?ń, kooztów r-emon•tU i wyposażenia 102
mi-eszkań na :r.aibytkowej Sta.r6wce
oraz w nowym budow.nictwie uwyłącznie
poowlie
żytkowanych
pl1ZleZ .oooby zajmujące &tam.ow.isk:a
kierow.nfucze.

mrn

w Zamnśiciu

Ko.ntrola wykazała. a na obję
tej 1.'ew.alory.i;a.cją Stairówoe praktykowaine było twomienie dużych
mies1.ikiań o PQWier.i;chn.i sięgającej
137 m kw., boga.te loh wykańcza
rui-e - ma1rmurowe posadzk.t, wyznacznych poglazurą
kł.adanie
włer.zcilJnJ ścia.n, obudowa wa.nien,
Miiesz~a1111a o podwyż
boa.zier.ie.
sronym sta.nda.rdz.ie wypoo~aino w
meble :1J1Lrówno wbudowane j.aik i
wolno stojące oraz w sprzęt goo.poda.rstJwa domowego.

W pon.iedz:iałek ra.no og roszv~1'1
bó.uLetyn o stan.ie zdrowi.a papieża. Komoobka.t stwi-erdz.a: „Ojciec
wypoczywając
Swięty spędził noc
spokojnie: Obraz kl\niczny jest
generalnie rzecz biorąc stacjonar·
µy, niezmienny, a więc trwa. pozy.
tywny rozwój procesu pooperacyjnego, Równieź pod względem chirurgicznym, przeprowadzane kontru·le podstawowych wskaźników
funkcjonalnych dają zadowalają·
ce rezultaty.
Ciśnienie tętnicze wynosi 140 na
90, puls - 90 uderzeń na minutę,
regularnym
przy sinusoidalnym,
około
rytmie, cykl oddechowy 20-24 wdechów i wydechów na
ciała utrzyminutę. Temperatura
muje się z lekkimi waqaniami wo·
kół 38 stoµ,nl C.

Nai:>tępny

da.ny

będzie

papieża
buuletyn leka.rSiki wydz.iś r;mo.

Dy.rektor sz.p1ta.la Gemelli prof,
diz.ienn.iltawyjaśnJając
't'rei:;alti,
rrom treść k.omunikiaitu stwierdz.ił,
tempera.tury paipioeiża
że wysokość
jest oałkowicie norma.Lila w pierwszym okr-es.ie iiooperacyjnym. Wuą
ie się ona z wysiłkami silnego organi.mnu paipież.a w celu wyda.lenia resziWk różnych ciał obcych,
lub niep1'zydatmej po mazJ.e i ~
racji tka.nki. Fa.kt, ż,e następ.ny
j).iuletyn leka.rsk.i będzie wyd.any
w-e wtorek rano, nie zaś ja.k dotych.01Jas, dirugi raz po połudmiu,
oznacza, „Że wszystko dobr.ze su.ę
ro1.iW•ij.a i stat!l chorego się pQI>ra-

KOSZ!ty zwlią.z.rune z pod.wyższa.
ni.em stalll/ia.rdiu miesz.kań pokr~
W1iia".
zostały przez Wojewódzką Dy.rekRozbudowy Miast i Os.iedli
cję
Wiiej.skich, Ur,zą4 Miiejs.k.i, z.annojskii odóział PKZ ora.z i111ne jednostki. Pon1adlto z funduszów przez..'laczonyoeh na., rewa.loryzacj~ Sta.rowkl oraz środków obrotowych WSS
wyposażo
,,Społem" wykonano i
no, kosztem pr.l'JOOZło 3 m1n U. reStairó-w::.e
na
lokail
pr>ezen.taicyjn;r
piizy pl. Micltiew.icza. Tylko na
bm. z wlę1lienl.a wojskowego w stiambuWłoslde wła<l.ze śledcze Hl
wykońozen.iie tego aipairtament>u o
w
Wybuch wulkanu Semoou we · powierzchni 109 m. kw., W boame- przedstaiwlly dziennikarzom rMultaty le 1 fLnanS<YWaly jego podróże
śledz.twa przeciw ciągu następnych ponad 2 I pól rowschooniej części Jaiwy spowodo- rfo, komńJlki, polichromie . i złoce- dotychczasowego
w
był
terrorysta
czasie
tym
W
kJU.
zamachowcowi, l<tóry 13 bm. ranni
184 osób, ~n·"" 120 ni-a wydano pon.ad 2,3 mln zł.
ń' s·ID!·~ć
W..,..
12 krajach . Sąd21 się, te wydał ok .
Ja.na Pawła II.
.... - ""'"'
~
Podano przede wszystkim ostatecz. 2!ll tys. dolarów, nle mówiąc o koszZarnojsk.a spra.wa, któ-rą ooczątzostaJo rannych, a 210 i.wnapo za
browzakupu pistoletu typu
tach
samedo
co
dane
sprowadzone
ne,
prorni-ejscowa
prowadziła
k:owo
zagi\llionie. Dalile t.e podał W pon.ieoddał
z ning, l<aliber 9, z którego
działek w Jakarcie r.zeczn.ik ekipy kllll'aitura, zosta.ffi prwk~aina decy- g.o t>MJebiegu zamachu. wy.nioka
całą
już
Ustal-ono
papieża.
do
strzały
do nich, te Mehmet All Agca działał
Gen-erialneJ·
wcześniej- zJ"ą Proku,..aitury
Według
raitowniozei.
na placu. św. Piotra sam. Na pod- hi.st01rię tego pistoletu. który p<> raz
'
··
ft tek
··
jed·
prnez
nakręconego
filmu
..ta.wie
d.ecytej
uzasad.ni~u
W'
Lub1ina.
erupcJ~
sa:ych relaCJ! na s tL
pierwszy sp.r.zedany został w Angll1
W'Ulkianu, k.tór a ·rozpoczęła się w zj,j na.pisano: „podać nałeży, że nego z turystów 1 dost a rcz.o.nego po· <jest produkcji belgijskiej) , z.aś po
ub. czw.a•rtek, :z.gtnęło 163 osoby, a sprawa ta wy\'t'Ołała na terenie llcj i jako dowód rzeczowy ustało· raa: ostatni sprzedał go osobie, któze
woj. z.aanojskiiego szel'eig emocji no.. te. terrorysta o~dal tylko 2 st:za- rej nazwiska nie ujawnioono
41 zostało ra.runyx:h.
łeCIZ!l""c.h ze w~·"i""u na Liczne ły. P1envszy z nich ranił pa_p1e±a względu na przebieg śleda:twa. peLa:wa, która wylała się z wulkawylot wien sziwajca rskl, ha ndla-rz l>ronią.
w brz.uc}I i p.rzeszedłszy na
•
•
• ..., ""'
J
spo ·
(3676)
'--- s
spow-0- artY'kuły w por.as.ie or:i-t ?-'Yffi;li€'01 a- / dę~o ugod>Zllł w pi.erś roajdującą majacy swoje t>11ZedGlęblorstiwo
nu .na g .... ,.., €f!Il.eir<U
w
dowała osunięcie się z.iemi W 5 re- nie Prokuraitu.ry WoJeWódz!dej w się z tyłu amerykańską turystkę, zu.ryehu.
'ramię
l
rękę
w
papie-ta
ranu
d<rugl
-proku.ra.torów
jej
i
Zamośdu
okręgu
jo.n.&e>h adm1n.istracyjnych
Nle z,naj<l1Uje pełnego potwie<rda:eLuma.jaing. W dodatku padia.jące wśród tych, którzy korzy~aH z oraz ugodził w raryilę drugą A.mery.
niepml81'Wan.ie deszcze tro.pi.krulne n d-epra.widlłowego tinanrowan.ta ro- ka•nkę. Tak-l przebieg z.amachu po- n i<1 wer&ja wg 1<tórej dwa.J terroryktórzy współdziałali
tu.reccy
'cl
to za„- snr.wod~~·ac· twl.erdzają też dwie łuski po poclsM ·
~ywo'ały ,.,,..wódź Q:g.r omne odła- b't
0 • · 0~
kach znalezione przez wla<lze śled- z Mehmetem ALI Agcą w morder""
,.....
. ""m.
· · drzew niesione
..,....
~
~„
powshn1~ podeJrten.ia ,br~ku łre.7.- cze w m iejscu zamachu:
.
my skał or.a.z p.DJe
stwach. jakich dokonał w Turcji:
Nie stwierdzono dotycbcza~ w spo- Mohammed
Sener I Unal Osman
pm.ez wezboo.ne wody rozbiły ~°'"I sitro.nnościi u prokura<torow •
Agaolu, przebywali wraz z nim we
(PAP)
•
4!nne ud°:y
wenija jest jedna
Włoszech. Taka
1eo<Jnak przekona- bardzo praWdopodot>na . Policja t
ćaml. Pc>!Lc1a J
na, re jeżeli mógł on ddkonać za- recka przyz.nała, te sa oni poszuklai"ll prze;! wl.ad-ze śledcze t!'!go kramachu, to jedynie d~lęki tym samym wpływowym osobom I organ l- ju I zapewne zblegli za granicę.
zacj.om, które dopomogły mu zbiec

184 ofiary

wu~ocaoo

:~.Jti

Terrorysta

WYbUiOOU

tylko dwa

oo ·Jawie

~ .'RSCIG POKOaU
ŚMIAŁA

Po prostu

do, papieża

strzały

~~1ite~~ó1n?l zMfnhn~~I ~~ze~~~~

w~~J::a~.

ZNÓW

oddał

Dekrety z1972 r. będą _uchylone

AKCJA EKIPY ZSRR

„rządzą

34 Wyśe.ig POikoju wik.roczył na te·
tskie. A w kolumnie wyściren
gu ~%°się nie zmieniło. Z.nów .oglądamy śfniałe akcje kolarzy radziecklch którzy po prostu .• rządza pe·
Letonem". Jest to już w miarę nudpod
ne ale trzeba przecież wizląć
u~agę fa.kt, że tak wspantalej d•N·
żyny ZSRR ju.ż dawno nie ogląda·
liśmy w majowej Lmprezie. Trzeba
docen iać Ich kla~ę. choć niektórzy
o „cza mą magię"
posąd:zają ich
(czytaj: używanie środków dopl.n gujących niewykorywaJnych przez kon•
trolę antyd-0pl.ngową). Czy tak Jest
na pewno? Nie jeSteśmy w stanie
odipoWlledzleć n.a to pytanie. ogra·
ntczmy się tylko raczej d-0 stwleir·
dzenLa, że są to sądy z pog·rain\cza
co najmniej nlepoważnych ...
do.skon.alej jarzdy
Sprawę oceny
kofa.r-zy radzl.eckLch pozostaw<rny za·
tern szkalenLowco.m, specjalLstom od·
nowy biologicznej I fia.)Olog.om . Moz.a
co k:ryJe się
że onJ! odkryją
sukcesaml z.nakomitej . ..kamandy Kapito<nOIWa"
A- tymczasem na . etapie do Wał
brzych.a z.nów ob5erw01Wallśmy doz
sknnałą k:h ja2dę. Prze<! jedną
premU górskich na5tąp!l spodziewany od dawna atak suchoruczenko·
wa. Na kole „usiadł mu" L-echosław
Michalak. Miał do niego stira·ty zaledwje 60 metrów 1 gdy kolairz ra·
dziecki zauważył próbę 2'Jbłl.tęn!a sk:
Polaka. p0 prostu mocniej nacisną!
pedały ! podążał do m-ety.„ ju:t sam.
pr:zed premlą
z peletonu
f\ot.em
górs.ką na Przełęczy Ko wa rs.kLej za.
a.takowal Krzysztof Sujka. Wyikorzystali to znów zawodnicy radz.l.eccy.
Ruszyli do przodu - !Lder Zagret·
d.inow. debiutant Łowgln I Mis11:tzen•
D09Xll do Po.laka jll'Zejechal!
ko.
obdl!: n1ego I podążyli za suchoru·
czenkowem. Gdy zorientował się w
nakasytuacji Wiktor Kapitonow,
na
zał na punkcle żywn~cl01Wym
pC>łączenie sli: tych kolairzy 1 p6ź·
niej ta stadionie w Wałbrzychu o
jn.l~
zwycięstwo etapowe w.alc-i:yło
tylko cz,terech zawodnl.ltów, ltderów
MW:yinowych 1 !Jndy·wi.d.uaJmych.

peletonem"

j rozstrzy~nie

ten dylemat ekl.pa ra~
dzi,ec.ka. Bo przecied: stać Jlj na WY·
walcz.17n1.e pierwszych sześctu miejsc
lndyw\duatnych na zak.oń.ca:enle wyś
cl.gu,
oo .)azdY Polalltów przy"1Zle. się
jeszcze u.stosunkowa.ć. Na etapie do
Wałbrzych.a mieli ~zanse •. zgubienia"
ltolarzy czechosłowackich. Nie uda·
Io się. M~e powiedz.le się d-zlsi.aj.
Oby tyhko nie prregapU! ataku ko·
ta.rzy rad·zlee'ktch. no I oczywJście
utrzymali się „na kole".
X ETAP lNDYw.JDUALNIE
l. Suchoruozen.kow (ZSll.R) - 4::>2.42
strata 2 sek.,
2, Łogwim (ZSRR) 3. Miesozczenko (ZSRR) - 4 sek., 4.
Zagiretdi.now (ZSRR) - 5 sek., 5.
Ludwtg CNR.0) .- 1.39 tni~n. 7ll. MYT·

lele emoaj1 I krytyk! społecznej wywołują od dłuższego
czasu dwa dekrety z 1972 r.: o zaopatrzeniu emerytalnym
osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe I po.
Sejmowa Komisja
lityczne oraz • uposażeniu tych osób.
Pracy I Spraw Socjalnych - jak wiadomo - żwrócila się w poduchwale do Prezydium Sejmu o spowodowanie uchylenia
jętej
tych dekretów w trybie pilnym. Od tego czasu wokół tej kwe&tli pa•Uje cisza. Czyżby sprawę odłożono ad acta?
pytanie, dziennikarz PAP zwracał
Szukając odpowiedzi na to
Plac I Spraw Socjalnych,
się kolejno do Ministerstwa Pracy,
Urzędu Rady Ministrów, Sejmu. z uzyskanych Informacji wynika, że sprawa nie została ndlożona. Można nawet oczekiwać. że •
na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu, •w •c~:ill.ym razie jes:&•
cze podczas jego sesji wiosennej, dekrety z 197i r. będą uchylone.
Nie ma natomiast jeszcze pełnej jasności, kto wystąpi .z lnicja.
rząd. Nie ma też,
tywą ustawodawczą w tej sprawie: Sejm czy
co ważniejsze, ostatecznej koncepcji zasad wynagradzania i za.
opatrzenia emerytalne11;0 osób „na św czniku" Projektowane roz.
wiązania idą zasadniczo w kierunku włączenia świadczeń przysłu
do powI oczywiście Ich rodzinom gujących tyllt osohoni emerytalnego obowiązującego
szechnego systemu zaopatrzenia
obecnie, a w przyszłości - do nowej ustawy emerytalno-rento·
wej. Trzeba jednak przy tym opracować szczegółowe rozwiąza.
nia niektórych kwestii wynikających ze specyfiki tej nracy, po.
w odnlcslenlu do niektórych
dobnie zresztą jak to uczyniono
Innych grup pracowtiików. Naletv oczekiwać, że w ciągu naj.
bllższycb Miku dni znane będą bliższe szczegóły w tej sprawie,
(PAP)

W

II

IRozmowy

rządowo-związkowe

wane zapisy odnośnie poszc~egól
stamow<:>ka KKP,
nych punktqw
Z:is·tan'I one
Strona rządowa - „apowiedziała nie są ostatec2lile..
podobnie jak reokreślenie wspólnie z „Solidarno- przedstawione,
na posiezespołów,
innych
zultaty
ścią" i kolegiami zaint'!Tesowanyrh
X ETAP DRUŻYNOWO
redakcji zasad przyjmowam;i do dzeniu plenarnym przedstawiciel.i
p~zez kierownictwa rządu i „Soli1arnod•. ZSRR - 14:38.211. 2. NRD - stra- druku
opracowywany:n
ści0 .
ta 7.4a m1n., 7. POLSKA - strata związek rubryk.
~
Kolejne ro.zmowy odbi:dą si~ juRoZJillowy mają charakter robo1412
' m n.
czy. Oz.nacza to, że podej:nowane tro.
INDYWIDUALNIE PO X ETAPACH w ich trakcie ustalenia ; dokony(PAP)
(Dokońo2Ie1I1ie

NIK, 24 JANKIEWICZ, 3IJ MICHALAK, 31. LANG, ~- SUJKA - wszy•cy storata 2.39 m.lin.

1. Zagreout.tnow (ZSRR) -

ze str. 1)

33:55.Sll.,

(ZSRR) - strata
mitn., 3 Mlsz.cz.en.ko (ZSRR)
mi.n.. • l/UdWig (NRD) - 14.09
mLn .. 5 Barth (NRD) - ili.29 mln ..
8.
6. Skoda (CSRS) - 16.33 min .,
Na uUcy Zeltgow- 1 Tomasz E na ulicy Nowotki wje±Godiz 111 30
JANKIEWICZ - 17 .09 ml.n ., 14. Mlkierowca dżając do P<>Sesj i 116 potrąc ił Ka'Z i.;,_y ·A. s t ruga
CHAI.AK - ?i.1.45 mi.n., 16. SUJKA k l g
c>brażeń
C„ który doznał
~'"""'ował m~erz.a
. de r T . s,.,..,...............
,,P Alek san
- 26.33 m Ln ., 18. LANG - 27.05 mlln. "s;ke_;:
rąik
vu.Y
u
30.l"f mlin.
23. MYTNIK ·
ooera:erule z „Fla·tem", której pasa,
stłuczenia
renlta l'Nma L. doznała
Godz. 117. W mlejscow<>Ści kol.
DRUtYNOWO PO I ETAPACH
gł.oiwy.
Rszew 13 doszło do zderzenia dwóch
w wyn\;ku czego obaj
motorowerów.
101 :41.56, I . NRD 1. ZSRR Pc>d samochód
112.05.
Godiz.
C!oz.nall ogólnych potłu
sirata 45.43 mi.n., 3, OSM - 1..oa,20 ,,Sk<>da" na u!Jl.c:y Fabry~nej przy kierująey
czeń .
Kilińskiego wpadła Jarnlna A. Plesa:a
m1n .. ł. POLSKA - 1.01.35 !Mn,
doitmała uraztl głowy .1 złamania podKierowca ,,Fiata" koloru zieloud.zla.
NAJAKTYWNIEJSI
nego (początkowe numery rejestraN.a u11cy Plootrkow- cyjne zaczv·nałv s\e na LDG), który
Godz.
Ili pklt., sk!ej p.rzy Czerwonej jadący samo- był świadkiem wypad.ku w
l. Zagretdhn<XW (ZSRR) dniu
Wszy.scy zasta•nawi•lą nę jalk.I( tet
n.a dzlslejszy 2. Ludwtg '(NRD) - 39 pklt„ 3. $iu. chodean ,.VW" "LDD 1565 SOO>W!O<IO- 17 05 o ROdZ 13 30 na ul'cv 'T'"• '<taktykę prz,ew~d'Uje
Kierują.
„Fiatem"
z
zderzeinte
wal
pkt.
lr1
ZSRR
ch0>ruezenlkow
prowadzący
bo
clężk:l,
e.ta.p bardzo
tore>we1 prosz<>ny lept do WRD MO
-ca llllm Aflcja P. doznała wstrząś· w t.-0dzi ul. w Bytomskiej 60, tel .
l
serpentynami po Karko.n.oszach
nlelllla mózgu.
KLASYFIKACJA GORSKA
7'1~·86 .
Sudetach - Wiktor Kapltonow. Wyda~e się, te wczoraj pla.n mu się
32
1. SuchiOruczenkow (ZSR·R) po
Godrz, 15.10. W Zgierzu na uUcy
w sumie nie powl.ódl. Chciał
powytszy adres proozehJ.
Pod
prostu Łowg\.na t Ml.szczerukę wyiso- pkt., 2. Ba.r.1.now (ZSRR) - 16 !)kt,, Łęc:zyck1ej 80 ośmlodetnla Ann·a M . są świadkowie zderzeni.a s i ę mot(ltl"oko wywlin<lować .w ldasyfllkacJI ~n 3. Zagretdi.n ow (ZSRR) - Ul pkt., wipadł.a na „żulta" . Dzl.ewczynka do- weru „Simson" z. ,,Fiateln', w Padniu
na ul. Buga.j w
dywldualnej. Nie wyszto. Czy dz.l- 4. Łogwin (ZSRR) - 8 !)kt., 5, Po- · znała u.razu głowy l przewle2J.ona btanicach
17. 05. ok. godz. 16.20.
slaj pójdz.le do boju sam Sucłwru Locl.c (.Ju ostawi.a) - T pk.t„ s. Siko- ZOIStał.a do szpitala.
(eh)
8 !lik·t., T. M!.s2czenczenkow, dy towarzyszyć mu będą da (CSRS)
K ierowca „Nysy"
Godiz. Hl.IS.
•
koled.zy7 I to teł jest ciekaw• Jak ko (ZSflIR) - ł piklt.
2.

Suchoruczęn·kow

5.41
7.1()

Kronika wypadków
*

*

*

*

*

m.os

*

*

91 tys. paczek z zagranicy BUDUJEMY
czeka na

ekspedycję

Informowaliśmy

Oto jego . wypowiedź:
Doniesienaa· z Wybrrtefa są nieścisłe. W~qny
te nadeszły
do
Gdaństka We Wtorek wieczorem. W tym samym CZa$ie otrzymaliśmy
transport 11 kontenerów z paczkami. Nastąpiło olbr·żymie spiętrzeniP
R()zładunek wagonów
rozpoczęto więc dopiero w czwartek po południu i zakońcZOlllo o godz. 1 w nocy z czwartku na piątek. Nikt
o tych wag01I1a.oh nie zapomnial. Wprost pM-ed'Wl!l~, robiliśmy wszy•tko, by jak najs~ybciej je opróżnić.
Chciałbym jesroze sprawę_ dodatkowo skomentfx>wać, Od kilku mie-

8!~y jeste~my w zw:ią11ku z paczkami zagram=yrni obiektem cląg
łeJ krytyki prasoWeJ. Chcę zaznaC'Zyć, iż mimo wprqst fatalnej sytuacji związanej z brakiem pomiemczeń do odprawy paczek. ma·
gazynów. transportu I mnóstwem innych kłopotów, wydajność pracy przy odprawie paczek zwiększyliśmy pn:ez te miesiące 3-krol'lle .
Było. to WYlllikiem możliwych do wprowadzenia uspnwnień organiza.-cyJnych. Bez dużych pieniędzy i Inwestycji wiele wi"cej po pro1tu zrobić się nie da. Mamy te same kłopoty, co cała' go5podarka.

W n>a&Zych magazyn~ch - stwierdmł dyrektor jest obecnie
91 tya. pac.zek zag~aniC1l!lych czekających na e-kspedycję.
(PAP)

+

S.

W dn4u 1T maJa 1981 roku zmar- ·
la przetywszy lat 12. ukochana
Matka I Siostra

PRZVBYLAK
Pol'rieb odbtilb.ie się w ·4ntu
~ maja 1981 r. o godz. 15
na
cmentanu katoUcklm
Łódi·ZA·
rzew, o czym zawladablla l)Ogrą

w

łałobde

z domu

+

ś.

P.

CORK.A, BRAT I

KOLEZANKI i

KQLE.DZY

s OBOZU PRACY w ULMIE
1881
roku
W dniu 14 maja
nagle w Krakowie w wieku 55 lat nasz dobry Mą!, Oj·
ciec l Brat

zmarł

NIEŚMIAŁEK
Pogrzeb odbędzie się dnla
19
maja br. o godz. 15,30 z kapll·
cy cmentarza
św.
Wojciecha
przy ul. Kurczaki.
MĄZ, CORKA z MĘZEM.
SYN z ZONĄ I CÓRECZKĄ
W dniu 15 maja
1981
roku
zmarł w wieku lat 81, nasz naJ·
ukochailszy Mąi, Ojciec l Dziadziuś

„

Pogrzeb oł\będzle ale dnia ze
maja br. o godz. 16 z kapllcy
cmentarza łw. Józefa przy uli•
cy Ogrodowe). o czym powiadamiają w głębokim żalu:
ZONA,

CORK.I
ZIĘCIOWIE
I WNUCZEK.

KOL,

KOL.

ZVGMUNTOWI
PRZYBYLAKOWI •
• powodu zgo.nu

o.ie.A

DYREKCJA,

KOMISJA
ZANSZZ
„SOLlDARNOSC". ZWlĄZKI BRAN·
ŻOWE
POP PZPR
oraz
KOLEZANKI i KOLEDZY
z
ZRilGM w ŁODZI
KŁADOWA,

wy-razy •er4eC'Znego

wspólC'Zllcla

współczucia

pll'W'Odu

1

śmierci

OICA

KOMISJA
ZA·
NSZZ
„SOLIDARNOSC", ZWIĄZKI BRAN·
:2:0WE
POP PZPR
o-raz
KOLEZANKJ i KOLEDZY
z
ZRIIGM w ŁODZI

TEODORZE
SZENDZIKOWSKIEJ
współ

1kładają1

RADA SP-NI. POP
PZPR.
BRANŻOWE
ZW.
ZAW.
NSZZ
SOLIDARNOSCh oraz KoLE'ZANKI
I
KOLEDZY ze SP•NI PRACY
„SPES - ELEKTROMET"

ZARZĄD,

zmarła

Dnia 18 maja br.

S.

+

P.

TOMIRA ·

KIEROWNICTWO,
SAMORZĄD
i PRACOWNICY
ze
SPÓŁDZIELNI
INWALIDO\\'
NIEWIDOMYCH 19 STYCZ·
NIA W ŁODZI
Wyrazy szczerego współczucia
pracownikowi Spółdzielni
Rzemieśl~czej „Elektrometal"
KOLEDZE

/

SZYMA~"KA

MICHAŁOWI

domu IACHIMEK.

SZMIDTOWI

Wy~rowadzenle

odbędzie

się
z
Marli Pan•
ny w Pabianicach. 19 m«Ja
br.
o godz. tUO
na • m\ejscowy
cmentarz.
Najśwletszej

CORK.A z DZIADKIEM

s powodu
składają:

śmierci

MATKI

RADA 'SP-NI, ZARZĄD, KOLEZANKI I KOLEDZY

Od z-cy ordyna.tora Szpitala :m.
Kopernika dr Henryka Rybickiego otrzymaliśmy 'nformację o
stanie zdrowia 14-letniego Ryszarda Podgórskiego, mieszkańca Aleksandrowa, który w Justynowie został wypchnięty ze stoj11cego
pociągu . Chłopi ec czuje s:ę
dobrze .
Duża raria na k·olanie ros:ała zes.zyta i lekarze zabżyli
gii:JSowy
opatrunek. R. Podgó~s· Ki musi jeszcze kilka .dni., pozostać w sz,pita.lu. W karcie historii cho::oby,
w punkcie: przyczyńy obrażei1 lekarze zanotowali, że chł-Opiec pod{óżowal ną stopniach ·poclągu, a
kiedy próbował przekonać
warszawskich kibiców, że Wi:izew odniesie w zbliżającym
się meczu•
zwycięstwo 3:0 otrzymał uderzenie w głowę, wypadł z pociągu na
kamienny nasyip, d·:>t.nając obra-

l

~u~- l

~0LONEZ:

PANEK

PROGRAM l i

współczucl• składają Rodzlnłe1

ZARZĄD

MKTIR I GRONO NAJBLIŻSZYCH
WSPOLPRACOWNIKOW ze ZJEDNOCZENIA BUDOWNICTWA
KOMUNALNEGO w ŁODZI

.:::=;mimmmi·--111·--„....
M1L.:m•--n•Bl•l!IQJ~~R ~
~=~,.;
"l'QmJ!NZ!$!DAAml4DIZl!llDlł'l!lMmtJlN:::"1!:
•·==
głębokim

talem zawiadamiamy, te dnia 16 maja 1981 roku
zmarła nagle. przetywszy lat 81,
nasza ukochana Matka I Babcia
Z

S.

+

P.

ZOFIA JURKOWSKA
z. domu DROZDOWSKA.

wyrazy lłęboklego talu I
czucia s powodu śmierci
M Jl :2: A

składaJą:

1

Wyrazy serdecznego

DYllEKCJA,

. DOKTOR

PAWŁOWI

pie11ię

wieloletni I ceniony pracownik llyrekcjl Zjednoczenia Budownl,
ctwa Komunalnego oraz współzałożyciel Międzyzakładowego Klubu Techniki I Racjonalizacji pn:y Zjednoczeniu Budownictwa Ko·
munalnego w Łodzi.

KŁADOWA.

KOL,

BAJERSKIEMU

S'.l.„'llę

jące.

!

składa.ją:

sklaqają:

jakąś

STA~ISŁAW

OICA
współczucia

przez.naczający

W sprawie zajść w w:i,n;zawsk:im
pociągu na trasie od Justynowa
do s•tacji Łódź Niciarn;;ina funkcjonariusze MO i prodkura.tura bę
dą prowadzi.li działa'!lia wyjaśnia

dzy na ten cel. Ale jest Już projekt, z wizerunkiem noweg,o gmachu zaprojektowanego · przez Witolda Millo. Na razie bard,zo trudno o instytucję, Która podjęłaby
się druku „cegiełek". N\i!mniej liczymy, że i wśród poligrafów są
melomani gotowi podjąć s i ę te.go
Minęło
,przesilenie w grupie „syzadania.
ren". marki cieszącej się wciąż dużą popularnoscią. Nowe auta cenione są wyżej niż przed kilkoma tyNatomiast jes.t już konto, na któ- godniami. ale ceny roczników starre me>żna przekazywać pieniąuze: szych wyraźnie się stabilizują. SpoPKO I Oddział
w
Łodz:
nr ro „Trabantów" o bardzo podejrza47513-9481-132. Jest to konto Ł.ódL nym wyglądzie. Kupowanie takich
kiego Towarzystwa
Muzy .-znege> samochodów bez porady zaufanego
fachowca wydaje się wręcz szaleń
im. K. · Szymanowskiego, ktoremu stwem.
Wzrosła liczba
maluchów"
Społeczny Komite.t•sudowy li'ilhar- które Już czekają na ki'lentów. Są-'
monil
powierzył
prowadz!?nie dz! się, że przedpłaty ustab1llzują
spraw fina.nsowyoh.
rynek w tej grupie aut.
A oto notowania według cen wyZanim zacz.niemy podqwać wy- woławczych w tys. zł.
PF 125p - 1500: 81: 35B-370, 80:
sokość wpłat a dodam, że już na30B-325, 79: 26()-280 79, 21()-235. 77:
pływają, trudno nie postaw:ć py- 171>-205, 76: 17()-195. 75: 14B-165 74:
żeń.
tania: co z efektami
społecznej 125-140, 73: 115-128, 72: llB-120.
•
inicjatywy skoro inwestycyjne za·
PF 125p - 1300: 80: :!<7()-;100, 78: 20()Oficer dyżumy, KW MO
polnmiary resortu kultury nie napawa- 225, 77: 170-192, 76: 160-180, 75: 13074: 125-140, 73: 110-120, 72: form0<wał nas, że poza znanymi
ją nadzieją. Otóż, zad:i.niem głów 155,
71: 8()-92.
już faktami nie napłynęły żadne
nym jest teraz utrzy::nan:e loltali- 9B-!07,
PF 126p - 600: - 81:
80: inne meldunki o wypadkach przezacji (al. Mickiewicza między Sien- 160-172, 79: 15()-163, 78; 180-195,
135-145, 77: kroczenia przepi~ów przez „gvści"
kiewicza i Ki-lińskiego).
Wbrew 118-127, 76: 107-118, 75: 90-110, 74:
z Warszawy.
(sk)
twierdzeniom ci:ęści
arehitekt6w 78-93.
PF 126p - 650; 81: 205, 80: , 161>-180,
jesteśmy zdania;
że. efektowna
konstrukcja nie os.zpecl kamien- 79: 150-165, 78: 120-140, 77: 112-120.
- 81: 13()-145, 80: 105-118,
nej
wysokości.owej
śDM.
Po- 79:SYRENA:
100-115. 78: 90-105, 77: 80-97, 76:
nadto warto wspomnie~, że była 71>-85, 75: 6()-70, 74: 57-68, 73, 50-65. ,
by to jedyn~ placówka . k).1ltc1ry 72: 4B-5l, 71: 35-42.
„wmure>wana' w nowe, śr;°JdmieJWARSZAWA: - 73: 6B-72, 72: 5()61, 71: 47-55, 70, 35-48.
?
skie centrum.
(rs)
WTOREK, 19 MAJA
· ZASTAWA: UOOp: - 81: 36B-385
ao, 30()-;150. 79, 26B-29o. 78: 240,_:
PROGRAM l
26
1500: - 81: 390-400, 80:
Pielęgniarce oddŻlałoweJ
350-370, 78: 300-3'.!0.
9,00 Cztery pory roiku. 11.40
Tu
SKODA S-100: _ 76: 150-160, 75, radio kierowców. 12.05 Z !Naju 1 ze
131>-145, 74: 120-145. 72: !00-118.
sWiata. 12.25 Muzyka Roztoczy. 12.45
JANINJE
SKODA 105-S: - 80: 340-360, 79: Rolniczy
kwadrans. 13.00 Komunl250-270. 78: 23B-255.
kat energętyczny. 13.05 Studio „GaKOWALSKIEJ
WARTBURG: 79: 260-290 , 77: ma". 13.30 I m~ldunek z trasy Wyś22(}-240. 76' 180-205. 74, 145-160 73: cigu Pokoju Xl etap Wałbrzych wyrazy współczucia
powodu
130-140, 72: 120-130. 71: 110-122.
Opole. 13.35 Studio Gama. 14.00 1I
śmierci
TRABANT: - 79: 140-160, 75: 1os-1meldunek z trasy Wyścdg.u Pokoju.
MAT Kl
120. 74: 92-103 , 71: 71-83.
?
14.05 Wiad. 14.10 Studio Gama. 14 .3~
f,ADA: 1500: 78: 260-290, 77: 23()- III meldunek z trasy Wyścigu Poskładają i
265, 76: 21B-240.
koju. 14.:l5 Studio Gama 15.00 lV
ŁADA
1500-S: - eo, 400-450, 78: 1. meldunek z trasy Wyścigu Poko.1:.1.
ORDYNATOR I ZESPÓŁ OD290--;!25,
77:
250-280.
l<i.05 w .Lad 1.6.10 PopołudnLe ct.ziewDZIAŁU
CHIRURGII DZIENą t i chfopcow. 15.30 " meluunel<
(GBSERWATOR)
CIĘCEJ . w ŁASKU
,
z tra~y Wyścigu Pokoju. 15.35 i.\1u.a;:;z;;„mma:;:l?!lll!!:Dllllillilll:illllll3211mlb":fi'mam:r.i1":,iBGZlll&llll1l'!llllllt1::Z::=!!:I?c.':-°!I 1zyka i Blktualności. 16.00 Vi meldunek. ,z trasy WP. 16.05 Pięć minut o kulturze. 16.łO „W drodze 10
Z głębokim talem tegnamy naszą jedyną
najukochańszą cójej serca•·. 16.15 Transmisja z zareczkę, która w dn/lu 15 maja 1981 roku zginęła tragicznie
w
wieku 6 lat
kol'1czen1ia XI .etapu Wyścigu Pokotu w Opolu. 17.00 Wiad. l inf.
i spo.rt. 17.10 rladiO<\ve spo·Lkania. 11.;m
H.adiokur!~r.
19.00 Dz\ennik wie"
ASIĘ
Q_ZOrny. 19.25 Kiermasz polskiej piosen ki. 19.40 Magazyn
międzynaro
UroczystoAcl pogrzebowe odbędą się dnia 19 maJa 19!1 roku
o
1 dowy „Punk!t wlid-.zenia•·. 20 ,00 Wiad.
j
i
inf.
dla
kierowców.
20.05
Kongodzinie 17 z kaplicy cmentarza na Dołach.
i cert życzeń. 20.30 Wieczór w Studiu
Gama. 21.00 Wlad,
21.05 Krooi.Ka
Pogirątenl' w bólu:
I sportowa oraz informacje z Wysc!RODZICE. DZlADKOwiE I POZOSTAŁA RODZINA
gu Pokoju. 21.25 Komunikaty Tqt4lizatora
Sportowego. 21.28 Tydzień
Prosimy o nieskładanie kondolencji.
.muzyczny w kraju. 22.00 z kra:u
I1; ze świa·ta. 22.20 Tu radl-O kieTowców.
22.2J RZP.szów na muzyczne]
1 antenie. 23.00 „Minął d:zień".
O.Dl
Dnia 14 maja. 1981 ro'ku zmarł
Wiad.

JOZEFOWI
KĄDZIKOWI
s powodu zgonu

wyrazy •erdecznego

kościoła

P.

STEFAN
MAGOCIASKI

Był

wyrazy

+

wa.no wszystkie poprzeczne metaprętów tych mbdociani zwolennicy
warszawskiej
drużyny zre>bili sobie
pre>wizoryczne kastety . Wczoraj o go1z. ll 28
zniszczony wagon odjechał do Zakładów Naprawczych na
sta-cji
Wa1rszawa Grochów.

Jest już
nuiner konta

·------------llljllllli!! \

• domu STELMASIAK.

S.

S!Zczegółe>wo

skiej Legii, którzy w sobot~ odwiedzili nasze miasto. W zw i ązku
z licz.nymi zapytaniami Czytelników przypominamy, że pseudokibice wars za wscy
zdemolowali jeden wagon pociągu, . który ;v i ózł
ich rra mecz do Łodzi. Według mformacji
fu.nkcjonariuuy Mv z
komisariatu na Dworcu Łódź Fabryczna szacunkowe st.raty
spowodowane
dewas-ta.~ją
wagonu
Plrzed paroma dniami pisaliśmy .oblicza sią na ponad 17 t'ys. zł W
obszernie o działaniach zmierzają wago.nie II klasy
wybite
były
cych do ruszenia martwego tema- wszystkie szyby, pozrywane i potu: „Budowa filharmonii".
Na darte firanki, częściowo pocięte sierazie nie ma jeszcze
„cegiełek", dzenia, a z półek na bagaże wyrktóre mogliby otrzymać wszyscy

!

P.

JADWIGA

ROMAN
MARCINIAK
specjalista rewident.
cichy i skromny.
d<> ro
rodziny I praca były celem Jego
tycia.
Pogrzeb odbędzie się dnia
19
maja
br. o godz. 1ł z kaplicy
cmentarza pray ul. Szczecińskiej
w Łodzi. Pozostają w głębokim
bólu:
ZONA CÓRKI, ZIĘC, WNUCZEK oraz SIOSTRA z MĘ.
ZEM I DZIECMI

+

S.

śWIĄTASZCZYK

ofiarną, serdeczną.

ZIĘC

z głl)bokim talem uwiadamia·
my, ie dnia 15 maja 1981 roku,
przetywszy
lat 49 zmarła
po
długich I ciężkich cierpieniach .

BLANDYNY .MELANII
z domu DOBRoiQ-.
Pogrzeb odbędzie si~ dnla U
maja br. o godz. 15 z kapl!cy
cmentarza Radogoszcz,
Zegnając zachoWllmy
Clę
w
sercach I w
pamlect..
dobrą,

Możejko

Pogrzeb od będzie slę ctnla
!O
maja 1981 roku iśroda) o godzi.
nie 16.00 na cmentarzu rzymskokatolickim Zarzew przy ut. Lo.
dowej; o czym zawiadamiają 110gzątenJ w smutku

RODZINA

z głębokim talem ł bólem zawiadamiamy o łmlerci
naszel
11aJmłleeJ, najlepszej
Kole:l:ankJ.

P.

JADWIGA
FRANCKIEWICZ

WŁADYSŁAW

iruia

+

S.

P.

już

o wyczynach „kibiców" warszaw- lowe listwy. Z

111 bm. z Tirójmłasta nadeszła wiadomość, te na nadonecznionej
bocznicy kolejowej &toją od kilku dni tr.zy wagony z psczk~mi żyw
no6ciowymi nadesłanymi & zagranky. Według tej relacji zagroionych miało być kilkadziesiąt ton żywności. Dziennikarz PAP poprosił o wyjaśnienie tej sprawy · dy'!'ektora Departamentu Służby Poci:towej Ministerstwa Łączności - Jerzego Grabowskiego. ·

D.nla 11 maJa 1911 T.
zmaTł
przetyw1zy lat 80 nan ukochany Mął, OJC!ec I Dnadek

Echa „sportoWej" soboty Wru:os1e~

Pogrzeb odbędzie tlę dnia
19
maja' br. o godz, 11.15 z kaplicy
cmentarza KurczakL
CORKI, SYNOWAL ZIĘCIO
WIE, WNUKI i PHAWNUCZ.
Kl

z głębokim talem :eawladamtamy, że w dniu 14 maja 1981
roku po długich I ciężkich cierpieniach. opatrzona łw. -sakra•mentami zmarła. przeżywszy lat
87 nasza ukochana Matka, Babcia f Prababcia
S.

+

P.

KATARZYNA
SIEWIERSKA
I domu pJEJQ°KOWSKA.
emerytowana nauczycielka.
Uroczystości pogrzebowe odbę•
dą •iti dnia 19
maja 1981 roku
o godz, 14 z kaplicy cmentana
Komunalnego
na Zarzewie,
o
czym powiadamiają;
CÓRKA z MĘZEM, WNUKI,
PRAWNUKI I POZOSTAŁA
RODZINA

„„„„„„„...„„„••„„„„„„„„...„1 .„ma„„„mm-.:isa:mma..„

1981
roku
W dniu 17 maja
zmarł po długich I ciężkich cierpieniach w wieku 80 lat

·

tl.30 Wiad. 11.35 Co słychać
w
świecie.
11.4-0 Skrzynlka poozukiwan!a rodz.in PCK. 11.45 MlJZYka inspdrowa.na
fol.kloo-em. 12.10 żarty
i kaprysy muzypz.ne. 12.25 Radiowy
przyjaciel - aud. dla chorych. 12.15
zespołu
„Fi.Lipinki". 13.01
1 Z · nagrań
Refleksje.
13.10 Moment musical.
13,30 Wiad. 13.36 Ze WSI 1 o WSI.
13.51 Tańce pols:kie - knesany
i
zbó; niiak.i. 14.00 Gospodarcze prt>blemy regionów. 14.10 G. RossMli
fragm. z II aktu opeTy „Mojżesz".
14.25 Ludz.le I Ich pasje. 14.45 M•izyka Brahmsa. 15.30 Wiad 15.35 Popołudnie dziewcząt I chłopców. 16.10
D'1lleła KazlmlerLa Serookiego
16.40
Hedakcyjnr ~'orum. 17.00 tlperetka
Jej ~wórcy I w:Ykonawcy. 17.3() Krajobrazy. 17.50
Sp!ewający
aktorzy.
18,05 Pod (abrycznym dachem. 18.25
Plebiscyt Studia Gama. 18.30 Echa
dnia. 18.40 Informacje, Rady, Propozycje. 18.55 Katalog wydawnlczy.
19.00-24.00
Wieczór
1iteracko-m·1zyczny. · 19.03 Klasycy -muzyki
rozryWkoweJ.
19.20 Radiowe portrety
pisarzy - Andrzej KuśnlewiC'Z, 19 50
Płyty stare I nowe. 20.20 Przegląd
filmowy - Kamera. 20.35 Płyty stare I nowe. 21.10 „ Mój Paderewski"
rep. lit. P. ęfałka. 21.30 Wiad.
21.35 Informacje spórtowe. 21.40 Wyb itni
aktorzy
czytają
ulubione
książki „Strefy" - fra,gm. pow.
A. Kuśniew!co:a. 22.00 Rad.lawy Tygodnik Kulturalny. 22.40 z akit.orskiego śpiewnika. 23.00 Wiersze R.
Desnoo. 23.10 Muzyka J. J. Gro.ber·. gera. 23.30 Wlad.

łódlJkiego
Klubu Kornswm1Bntów -

wNŁ1tzelnywTI Sądz:re
A~rru~nistri1cyj,rnym
W kwietniu in!ormo.waEśmy :ia
naszych łamach o ini:jatywie Wir
jewódżkiego Klubu K.:rnsumentów
dotyczącej wystąpienia do Zespołu
Poselskiego z wnioskiem zmesi.e ma .
obe>wiązujących przepisów o reklamacjach.
Otrzymaliśmy ootatnio pismo Zes
połu Poselskiego w Łodii skierowane do posła na Sejm PRL, prezesa Naczelnego Sądu Adm1:1istra-

cyjnego prof. S.i'l westra Za wadzkiego. W piśmie ty m ·czytamy m.
in.: „Zespół Poselski
11przAjmie
prosl o spowodowani·e rozpatqen i a
kwestii zge>dności
wymienie>nego
zarządzenia z prawem ; ewentualnego je.go uchylenia".
·
(hz)

l>Solidarnośc<

zawiadamia

Sekcj.a
Transportu
I Zaplecza
Techmwz.nego upr:zejmie zawiadamia
wsizy.slfirle Komisje Zakład~,
te
d'Tl>la 20 ma.ja 191ł! r. o god2 . 9.30 w
Ba"L'le PKS J Oddział w !:.odrzd ul.
W0>rcella 117/19 odbędzie s.lę 9pot®anle w/w Se.kej!.
ZobowLą:zuje
si ę
wszY'Stkieh przewodnicząeych Komisji Zakładowych
do wytypowania
ject.nej ooc>by. któn · będzie kompetentna i zor!.entowana w probleanacll
pracowników transp0>rtu i replecza
technlcmege> by pr:zecl.staw.ić Je
na
spotkaniu.

śwta-t. ln.05 Mu.zye?Jne
poczta UK.F.
17.40 Bielszy, odcień bluesa.
18.10
Polityka dla wszystkich. 18.25 · C?:as
relak&U. 19.00 z obu stron ka•me:y
- .,Indeks" - aud. A. ,Fuksiewl.(!z,
19.20 „Kocham ~e Anno" gra
zesp, Extra Bali.
19.30 Ekspresem
przez świat. 19.35 Opera tygodnia •
19.50
„Dobrze urodzony" - odc.
pow. 20.00 Antologia piosenki francuskiej. 20.30 „S:okic do portretu" -słuch.
M, Wolsk.iego. 21.06_ W roH
głównej
Dee Dee BrJ.dgwater. 21:10
::iladami Jazzowych legend.
22.00
Fakty dnia. 22.08 Gwiazda siedmiu
wieczorów Ch. Aznavour. 22.15
Granice muzyki. 23.00 Wiersze lzahadtia111a. 23.05 Między dndem
a
snem„

PROGRAM IV

I

1'2.00 Wfad. 12.0S Wlad. (Ł).
12.08
„Na tropie rezerw" - rep. Bo„dana S.zurgata (Ł), ).2.23 ~hwila mu•Z.Yki. (Lh 12.25 G iełda płyt estereó).
13.00 Dla kl. U-Ili - „Muzyka lasu". 13.25 Fonoteka foU'1oru (stereo).
13.50 „Matysiakowie" odc. pow.
radl.owej. 14.20 Sławne d1Z.ieła, sla\<(n!i wykonawcy (stereo). 15.oo Sttldio bama w Stereo (stereo}.
16.0()
Wiad. lti.05 Lekcja jęz. ros. 16.2l
Je5zcze poczek:ajmy iSTa
Ork.
PR i Tv p.d. R. Dudkd. 16.26 Lekcja jęz. ruem.
16.40
Aktualnoscl
dnia (Ł). 17.00 Muzyczna arka
wego - koncert w opr.
Jerzego
Kijo (Ł). 17..35 „Ciekawe nagrania,
ciekawe wydarzenia"
mag. w
opr, Krystyny Pietranek (Ł). 18.QO
Z cyklu „Sport I turystyka" IL).
18.25 Bank in!'cjatyw - Lzby lekarskie a ud. z telefon.!cznym'
1.1dZli.ałem
słuchaczy
tel. 29-40·2·1·
19.15 Lekcja jęz. ang. 19.30 Odtworzenie. koncertu Berlińskiej Or.k~astry Filharmonicznej (stereo}.
21.2a
Opowieść
o Verdim aud.
H.
Swolkierua (stereo). 21.50 NURT Metoda norm i Instrukcji. 22.10 ,A
mnie się diabeł śni" - śpiewa Irena Santor. 22.15 Wersje i kontrowea."Sje. 22.50 B. Ba·rtok
„Dla
dziec.\". 22.55 W lad.

,..„_

TELEWIZJA
PROGRAM I

6,00 TTR, RTSS ję~yk polslkt,
sem. 2 - znaczenie t;wórc.z~i Adama Mlcklewlcza. 6.30 TTR, RTSS matematyka, sem. 2 układ nierówności liniowych. 9,00 Język p•>tBOGUMIŁ
ski, kl. I lic. - · J. u. Niemcewi~z
KLUSZCZYŃ~KI
- „Pe>wrót posła". u.oo Wychcmanle plastyc.zne. kl. 3 z Szym'>emeryt MPK.
nem Kobylińskim spotkan!.e 9 (komPogrzeb
odbędzie się w dniu
pozycja) .
12.50 Rodzina współczes
19 maja br. o godz. 14.30 z kana Kl. 1-2 Ile. - „u nas w doplicy cmentarza rzymskokatolicmu". 13.30 TTR, RTSS - ma-temakiego na Dołach, o czym zawla·
tyka. sem. 4 - parabola. J4.00 TT-t~
damlają:
- uprawa roślin, sem. 4 - znao 0 ~
ŻONA. CÓRKI.
ZIĘC, WNUnie I rodzaje
oświadczeń.
14.30
oraz
CZKA. PRAWNUCZKI
Telewizja
w
sprawie mil!ardó N.
POZOSTAŁA RODZINA
15.00 Telewizyinv Klub Seniora. 15 '.!O
Dziennllk..
15.45
Obiektyw_
11i.OO
Wyścig
Pokoju (etap XI},
17.16
P<'lsk
a
Kron
L
k•
Film
owa.
17.25
.J ~
W dniu 15 maja 1981, roku Po
terstudlo". 18.00 Magazyn .• c.D.N.".
długich 1 ciężkich
cie·r ple.n iach
18.50
Dobranoc. 19.00 „Camerata".
19.30 Dziennik. 20.15 Studio Sport zmarł w wieku lat 85
piłka nożna RFN Brazylia
wok. 20.45 - Kronika Wyś
Pl"Zerw:ie
S.
P.
cigu Pokoj\J, 22.05 Forum ekonomiPROGRAM III
stów. 22.50 „Właściwy człowiek" FRANCISZEK
„Z próżneg& I Salomon.„".
23.2~
10.30 Ekspresem przez świat. 10.lS Dziennik. 23.40 Telewizja <W sprawie
KALWINEK
Kiermasz płyt. Jl.OO Codziennie p::i- miliardów.
wieść w wyd. dżw. G. T.
dl
Lampedusa: „Lampart". Ll.30
G.
o czym zawiadamiają pogrążeni
PROGRAM li
Benson gra ! śpiewa
Bea•t lesów.
w głębokim smutku:
12.00 Eks oresPm przez świat.
12.%
IO.OO SJ)Otkanie literacJt!le.
10.~0
SYNOWIE z ZONAMI, WNU•
W bonacj1 Trójki. 13.00 Powtórka z Sta.r e Kl.no. M.30 Jęz. roa. (2.).
KI. PRAWNUKI I POZOSTAJęz.
franc. (2).
17.30
.Ję •.
rozrywkd. 13,50 „Moja Antonia"
- 17.00
ŁA RODZINA ,
odc, pow. 14.00 Koncerty klasyków a.n.g. dJla zaa.wa·nsowany.ch (6). , 18.00
w!edeńSlkJ!ch.
15.00 Elkspre5em prze% „Cała naprzód". 18.30 Sp&tkanie JlPogrzeb odbędzie się dnia !O 1111 śwfat. 15.05 Wokół nowej fali. 15.4>l terackde. 19.0o Wiad. wyd. kle•
19.30 Dziennik.
20.JO
Errol Ga.mer gra standardy.
18.00 leckie (Ł).
maja br. o Jodz. 15.30 z kaplicy
A. Rafałowski - „I spoza palety". .,An.tykWa'I'!at"
- „Pooząteik czas.i
cmentarza przy ul. Rzgowskiej
fli.15
MuzyJrobr2.nie. 16.40 „Co stę teratnlejszego". 20.30 Wtorek mel'l158.
stało z tą rybą?" rep. A. Wle- mana. 21.30 24 god:Zli.ny. 21.4-0 Wiele>wleyskiego. !'1.00 Ekspresem. przez czór f.llmowy.

. S.

+
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+
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DZ IE N NIK
I
dz!ennlk Robotnicze) Spóldzte1n.t Wv dawn1czej
Wvdawca:
t.ódzk1e
Wyda w nlctwo Prasowe
t.ód:I:
ul . Ptotr kow,ka 96
Druk : Prasowe
:---------------------------------------------------·---------------------------------------------------·-----------------------------------------------------------------------G1 aflrzne w f„>dz!
Redagu1e knleglum
Redakcja
kod 90-103
t.ód:I: . ul
PiotrkoW»ka 96
Adres pocztowy·
Ot" t.ód:I: skrvtka nr 69
telefony
centrala 293-00 -

DJ:.

Zakłady

ŁOllZK

. Prasa - Ks1ątka-Ruch "

łączy

ze w.,zvst.klml dz\alamJ
Redaktor naczelnv 845 85 zastępcy redaktora
naczelnego
307 ·26
310-38
sekretarz
odpnwiedz1a!l}Y Il •ekretarz 204-75 Działy . mleJ•kl 341-10 .17 ·47 sportowy
208·95 ek ·>n»m\c.-1.ny 228 l2 wo1ewódLkl 223 05 11,tów 1 Interwencji 303-04 (rtikopil!6w n1e tamówlonvch redakcla nie zwtaca) ltultural ny 621-60 Panorama" 204-75 dział •poleczny fototeporterzy 378-97
Redakcla n()cna 869 68 868 78 Oglfl•Zf'n!a orzyfmuJe s1uro Reklam I Ogłoszeń ul · Ptotrkowska 96 90.1na t.ódż tel 311-50 oraz wszystkie biura ogłoszeń RSW Prasa . Książka ·Ruch" w kraju.
,Prasa· Książka-Ruch" I urzędy po~ztowe
Cena prenumeraty rocznej
Za t.reść ogłouen retlakc1a nie oonosl IX!powletlz!alnoścl Infe>rmacJI o warunkach prenumeraty udztelaJą odd:z.lały RSW
312 tł Prenumeratę te zleceniem wysyłki za gTantcę przyjmuje RSW .. Prasa-Książka-Ruch'' - Centrala Kolpe>rtatu Prasy I Wyda w nlctw ul Towarowa 28 00-9a8 llWar-;zawa konto NBP· XV Oddział
w Warszawie nr 1153-201045·139-11: orenumerata ta 1est droższa od prenumeraty krajowej o 50 proc dla zlecen1odawców lndywl dualnych I o !OO proc. dla zleca1ą<'vch lnstytucJt I zakładów pracy
·
Nr indeksu - 35004
tssN nznR nn;

·------------------------------------------·------------------------------------------
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ZACHĘTA

~
S

~

""

Prze~płaty

~

S
~

na n.ektóre artykuły

trwałego

l§

Kiedy ezyta Ilię nlekt6re rozporządzeni a czy instrukcje i to
~
wydawane na szczebla mini~ sterialnym, nie można oprzeć
Zapowiadane od kilku miesięcy
się wrażen iu, że siedzl)cy taIT wprowadzenie systemu
przedpłat
ludzie albo nie myślą , a jeże na niektóre
artykuły
trwałej!o
~ li już• coś wymyślą, to po to użytku stanie się 1 czerwca i
tylko. że by utrudnić ludz ,om 1 lipc-a faktem . Decyzją prezydenżyde
ta Lodzi od ty:-h terminów będzie
Sporo zamiesza ni a w społe t-0 jed y ny sposób nabycia po daczeństwie w7.bu dził proi e kt c' e- nych niżej arty k u łów . Od 1 czerwL",Yzj' Min ister~tw a Handlu We- ca obowią z uj ą przedpłaty na:
wnętrznego ; Usług o oddriwa- pralk i automatyczne;
niu części kartek u 1opatrzenio
maszyny do szycia w alizkowe
S:: wycb w domach wczasowych. -głowice
'
~S::§ . FWP o projekcie tym dowie- chłodz iarko-zamrażark1
za~
dział się„. z
prasy, tak \ak
·
·j wszyscy.
Dopiero w klilka mrażarki;
- prasowalmce elektryczne;
dni później m in ister
handlu
- sprzęt
radiowo-telewizyjny
wewnętrznego - wydał
instr:ikcję „W sprawie zasad i kryte- (telewizory do odbioru w kolorze
„Tempo",
.,Elektror ".
~ riów przydziału masy mięsa i ••}lubin",
radiowo-magnetofonowy
towarów
regl a m e ntowanvch zestaw
MK
2500,
odb
iorn
ik
radiowy
,,Rad~ dla jednbstek pre>wadzacych w
~ sposób zorganizowany żywienie mor").
Od 1 lipca przedpłatami objęte
na wypoczynkowych wczasac;i'I
~ pracowniczych". Bez komenta- będą niektóre meble:
- komplety stołowe;
rza przytaczamy dwa punktv
- komplety kombinowa n e ;
~ , ,precyzujące·• sposób
postę;10- segmenty m ieszkalne.
wania w niektórych sprawach
- meble kuchenne.
~ z tym związanych. Tęga gł<>
wa to wymyśliła .••
Do
przyjmowania
przedpłat
~
PKT. 6. „Osoby ,które nie od- WPHW wytypuje 24 sklepy ze
~S:~ dały odpowiedniej ilości odcin- sprzętem zmechanizowanym l 13
ków kart zaopatrzenia, nie mo· ze sprzętem radiowo-telew izyjnym
gą korzystać z wy*ywienla w oraz sklepy meblowe. Przedpłaty
czasie trwania turnusu. chyba będą również przyjmowane w 11
źe złożą kierownikowi o~rodka sklepach gminnych ze sprzi:tem
zobowiązanie nadesłania odcin· zmechanizowanym i R'!'V oraz w
S:: ków w okresie wczasów lub 4 meblowych WZSR, a także w
bezpośrednio po Ich zakończe- . Un i wersału" i „C'entralu".
~ niu„.
·
Każdy sklep przyjmująl!y przed~
PKT. 7. „W przypadku wy- płaty (adresy \eh zostaną w naj~ cinania
kuponów na cukier bliższym czasie przekazane do pu(0,5 kg) na karcie „C-U" nale · blicznej wiadomości) po otrzyma~
i:y wyciąć l kg i 0,5 kg zwró- niu przez przedsięb !orstwo
roz~. cić zainteresowanemu" (??).
dzielnika na dany kwartał , wy.
~
Tego jeszcze nie było!.
wiesi na 10 dni przed rozpoczę
~
(Jeż.)
ciem przyjmowania zgłoszei1 i pie-

S::

§S::
S::
S
S

§S
S:
§
S

S
S

§
S::
S

§

S
S

niędzy

stosowną
wywieszkę,
w
której zawarte zostaną flości pi-L znaczonych do sprzedaży w tej
formie artykułów oraz prawa '
obowi ązki
klienta i sprzedają.·ego. Real izacja pl"Zewidziana ie~t
w układzie kwartalnym, ałe Zll"
jąc nieterminowość
producentrw
przyjmuje się 90-dn iowy okres
tzw. poślizgu. Na artykuły warl'ości do 11 tys. zł -trzeba
będzie
wpłacić całą surm:, na droższe ....:
50 proc. Dokonujący przedpłaty
otrzyma kwit „kasa przyjmie" I
na odwrocie będzie musiał codp.isem potwierdz i ć znajomość praw
i obowiązków 2 tego wynika.iscych. Przedpłaty nie będą oprocentowane. Natomiast w przypadku rozwiązania umowy z winy
przeds i ębiorstwa,
klieut otrzyma
zwrot
gotówki
oprocentowanej
(4 proc.). W przypadka odstąp1enia od umowy z winy kllr.mta , oprocentowanie
zmniejsza się do
l proc. plus 100 zł z tytułu kosztów manipul a cyjnych.
Pe>nieważ „Uniwersa!", ,,Central"
i WZSR sprzedały już cały p:zydział artykułów, jaki im przysłu-

Zmiana miejsca
Wani s·
odów

z

BYŁ

wykonania

1980 ROK?

wiielorodzin.nym,

Pr.zeka.ziano

oo·

budżetu za 1980 r . w woj . wowe (w jednej jedynie część dymiejskim łódzkim było głównym tematem wczoraJszeJ sesj ;
Racly NarodC1wej m. Loazi. Jbrady prowariz•ł przewodnic2i;icv
RN m. Lodzi - prof. dr l\11eczysław Serwiński.
,;
Po raz pi•erwszy, dopiero ~ <1.ruDziś od godz. 1rl w siedzibie LK
(ul. Piotrkowska 104) dyżur
g i·ei· połowie maJ·a, radni oceILiali FJN
pełnić . będzie
poseł
na Sejm PRL
bilains sp<>łeczno-go.s.podairc:zy i bu- _ Kazimierz secomski.
d~t zeszłego roku. I trreba powie---dziie/: na wstępie, że - jak wynikak> z przedsitawion,ego
przez.
prezydenta Lodz.i Józefa Niewiadomskiego, sprawozdania z realiz.acji zadań . plan~ społecznogoopodarczego 1 b~dzeotu za 1980
ł
ro!t - był ~ rok mezwyk~e skompl!kowany i ti:oony. N8.Jlepszym
tego . ~wodem Jest fakt, ze naw~t
Dziś, Jak w każdy wtorek intere=ni~iszone. ~taw°'.we_
z~dan 1.a santów
przyjmować będą członkow wielu dzi.edzmad~ z~a r:1e ro- wie komitetów kontroli społecznej
stały z.r.eal1zo. wa.Pe 1 Ule oo.1ąglll: ęw Ur 7 ędzle Mia<fa Lodzi (ul. Piotr ł
k
kows.ka 11>4, pokój 104B) w godz. 14~ _za ozonei pOp•rawy W za·Spo o- 17 dyżur · pełnić ,będzie
członek
Jentu pot!"Zeb społecznych, Bilans WKKS _ Jacek Ziomek.
cał~go roku w gos>po~a.r~e naszego
w siedzibach urzędów dzielnicoWoJ7wó~ztwa. podobnie. Jak całt?go wych I miejskich dyżury
odbywać
~raiu, Jest . wysoce
ruekorzystny się będą w następujących godzlnarh:
6
I tak np. me . uzysi~no popraw;y
• Bałuty l4-l
warunkO<W
m1eszk~ntowych. ?go: ~~l~~fe it:~~
łem. oddąno z;aledw·1e 4322 m1eszIł Sródm i eście 15-17
k.arua (46,7 proc. plan.u), w t:Ym
• Widzew 14-17
Pabianice
12-14.
3602 mi-eszkan.ia w bu<low.n.ictwie

i

Dyzur
• poseISk"I

ayz• ury

cz on ko'.w KKS

e

u
Jak jut in.formowaliśmy, w tym roku nie będz;\e tradycyjnych kiermaszy książek . Mimo to, kilku łódzkich lLteratów ?Odpisywać będzie
swoje k:s l ąźkl w _ księgarniach .
I tak rt.ziś, w kslęga1 ni „Swtatowid" przy ul Piotrkowski.ej 8_5, ':" godzinach 16-i8, można będzie 1dobyć autograf Edwarda Kopczynsk1~go,
W środę I czwartek w tej same.I księgarni I w tych 'amych godzinach
na miłośników swe>lch ks i ążek cze.ka Władysław Rymkiewicz.
W piątek od god1 17 do Iii <woje książki w Księgarni .,Pegaz" (Piotrkowska 47/49) podpisywać będzde Tadeusz Glcgler.
(ptom)

Kraszewski nieznany„ . .
Nieznany ·- lub prawie nl-eznany, jak głool temat specjalnej ses,Ji I wystawy, poświęconej głównie działalności redakcyjno -publicystycznej i krytyczno-literackiej Józefa lgnae•go Kra!i1.ewskiego. Sesję tę, wraz z wystawą, zorganizowało 1turato1 lum I Pałac MłodzlP.ty , a podczas jej ,otwarcia
(18 bm ) w Pałacu Młodzieży wygłoszony zostanie referat n .t . roll Kraszewskiego w spon1ch o literaturę I program narodowy
Wśród bogatych zbiorów (udostęr>nionych przez 'o Mariana W:alczaka).
eksponowanych na wystawie, znalazlv s i ę m tn listy, - rysunki, gazety
sprzed 120 · iat, pienv~ze wydania utworów beletrystycznych (Il·J?· pie rwsza powi~ć Kraszewsk le!(o (, .P an Wa tezy")
I wiele Lnnych, ciekawych
druków i pamiątek po w ieUt•i m pL'il!rzu.
(sł)

Trzy wystawy plastyczne \
W bieżącym tygodniu łódzcy milośnicy sztu~I plastycainej będą mogl'l
zobaczyć trzy ne>we ekspozycje
Jutr<> o godz . 1'7 w Salonie Sztuki
Współczesnej (ul. Piotr'kowska 36) otwarta zostanie wystawa malarstwa,
grafiki I rysunku jednego i czołowrch plastyk6w łódzkich - Andrzeja

Gleragl, w czwartek o· go-dz , 16 w Galerii Sztuki W~półczesnej „Desa"
(Piotrkowska 1'13 t piętro) z.a prezentuje, swoje 1arty,tyczn.e prac-e Krystyna Nadratowska-Górska.
W piątek o godz. 17 w Galerii Bałuckiej (Stary Rynek 2) nastąpi
, otwarcie wystawy malarstw.a i graHki Joanny Wiszniewsk.tej.

. Ewa Demarczyk

wystąpi

u.

w lodzi

Od 8 do 13 perwca wystąpi w Łodzl Ewa Demarczyk, Recitale plosenka rkl będą odbywać się- w Teatrze N-0wym, cod•zlennie o ge>d.z. 111.:ul.
Bilety. można nabyw&c od jutra w Stowarzyszeniu Artystycznym prźy
ul MoniU$zkl la e>raz w .,Turyśrle" przy ul
Pi<>trk <>wsklej 5. W Stowarzvsz·enlu Artystycz;nym przyjmowane beda także zamówien~a zl:>l.orowe, a tnformacje telefon'1 czne motna uzyskać pod numerami: &i4-D2
lub 384-63.
J

•

•

·S towarzyszenie 1nformuje także . iż w dn1fll 20 brm :i:ostaje odwołany
w Teatrze „ Ro'.lmlaltości" spektakl kabaretu pt. „Podły wieczór drań
stwu" Przedsta wlenie zostaje przełożone na 5 czerw~a. blilety za ctowują watnoM.
·
(Jb)
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daktyc.mlą),

otwa rto 6 praed&Zkoll,

pawilon o lOil m iejsca.eh w Uo.mu
Pomocy .Społecznej w Wiśruow„j
Górze, dwa pawilony psych1at.i·yczne i oni<olvg.icuiy o 3J1 łożkaell
or.aiz prze'ka.za.no ko eJnyc~ 290 łózek szpitalnych P<>. rem~cie ob1ektów słuzby rorow1a. Nie . wy.ko.riys tano w sk.aJ..i całego WO.Je~odzitwa
b11_sko 2 mld zł nakła_ dów 1nwestycy_Jnych. W . roln.1 ctw~e był to koleJny rok meurodzaJu._ Produkcja
globa,Jna osiągnęła !JO:.L!Olll 8_0,l procent, W tym produ~CJ_a roś1mna 70 .P~· (bardzo .msk~e plony ziernruakow i bura.kaw cukrowych).
Sytua.cja
społeczno-goop<>:iarc;i;a
w jakiej ui<ilaizł &ię na..:z: kraj i
nas.ze wojewód:z:two cha.rakte.ryzowała się nierównowagą go.spoda.i·czą i napięciami s.p<>łecz.nymi. Miało to bezpo.i;red.n.i wpływ na opóż
ni.one formułowa.nJe zadań planu
na te.n rok, który tlchwaliła Rada
Narodowa Miasta Lodz.i d-o,p i·el'O Hi
marca br. Niestety, jak · stwierd.4ił
pre:z:ydent Łodzi - J. Niewiadornski _ również za 4 miesiące tego
roku w woj, miejskim
łódzk!ln
obserwujemy obni:iien.ie sJę wydajności pracy i efektyw.nooci goopodarowania. Przy znacznym wz.roście dochodów ludności i nJ.edootatecznym zaopatrzen.iu rynku w artykuły żywnośclowe, a tak~ prLemysłowe,

Zamiast majowych kiermaszy

ł

dzioe się ono 21 bm. o go:iz. 10
w sali ZDK im. J. Ma rchlewskiego przy ul. Ogrodowej 18, a nie
jak podaliśmy
za
ba n,c:em
- w klubie „Telex" przy ul. Tu~
wim9 38.
W zasadzie od wcwraj, równ ! eż
zgodnie z zapowiedziami banku,
można
sprawdzać
um ieszczenie
swego · nazwiska na Eście uprawnionych do losowania w cztert>ch
łódzkich
oddz i ałach
PKO przy
al. Kościuszki 15 i ul.: Z ac hodniej 91, P !otrkowskiej 74
Tatrzańskiej 124 a
P'.szemy w za
sadzie. gdyż wczoraj przed połud
niem telefonowali do nas rozgoryczeni Czytelnicy, którzy chc ieli
sprawdzić
tę listę w oddzi3ła ch
P+7.Y al. Kościuszki 15 i Zachod·
nit?j 91. Pow;edziarto im tam. że
w najlepszym razie będą moj(l i
tego dokonać nie wcześn ' ej , ~~k
po godz. 14.„ Rozumieliśmy, że i«k
się podaje t<>rmin 18 bm., to winien on być obow ' ązujący od ge>dziny rozpoczęci11 pracy. Sprnwdzenia udz;ału w !oso-waniu można będ2'ie też dokonać w
dniu i miejscu los::iwania w p.odzinach 8-10.
(s)

J.ak nas wczoraj poinformował
Oddzi a ł Wojewódzki
NBP. na stą
piła zmiana miejsca losowań uprawnień nabycia samochodów w
ramach przedpłat wniesionych w
Łodzi w PKO na rok 1982. Odbe-
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Konkurs
•
•
p1sanua

trudności

w wykonywaniu zadań tegol'OCLnych,
Po wysłuchaniu opinii Komisji
&oz.woju Gor.>ipoda.rcze.go i Zag<r
spoda.rowan.ia Przesitrzen.n.ego, którą
przedstawił
rad.ny Stanisław
Żałobny i wys-tąpieniu
dyrektor11
Delegatury NIK Włodzimierza
Twardowskiego, roizpoczęła się dyskusja. Głos w n.ie-i zabrali radni:
Gabriel Górtowski, Henryk Janik,
Władysław t.omża I Kazimierz Burzyński. Pa<l.aty m. in. goru:kie słowa prawdy 0 ni·ekorzystnym z·eszlorocz,nym bilainsde społeczno-go..
spodarczym na-szego woj~wództwa.
który wpłynął bez.pośrednio
na
trudnoś ci żyd a dnia dzisiejszego.
Wskazywano na
potrzebę m, <.n.
lepszej 0 rganJzac j.i pracy na każdym stanowisku, n.a konieczność
podejmowat11ia
b 1eżących
decyzji
w sprawach usprawnienia budownJotwa mieszkanfow ego oraiz r.emontów i moderniz;acji starych budynków mies z.kaJ,nych. W\ele uwagi poświęcono gospodaroe rolnej i,
Ziapewn ienJu roln.ikom ni-ezbędnych
m a.szyn oriaz sprrzętu.
Radni podjęli jednomyślnie uchw-ałę w spraw-Le wykonaini.a planu społeczoo-goopod.a.rczego i budżetu . za 1980 r. Równ.ież na ses ji
udzielono 00.tx>wiedzi n.a interpelacje i pytan ia radnych, zgłoszone
za.równo na popr:llednich obradach
jak i n.a zgłoszone w oza.sie toku
obrad wc.ZiOra.jszych.
(.i.kr)

na maszyn •we
Dużym

P<?wodze1!-iem wśr.ód„ maszynistek cieszą się organ:zow..ine
przez Stowarzyszenie Stenog;afó~
~ Maszym~tek
konkursy pi•an~a
n.a maszy1!-1e. _W tegorocznym, ktory odbędz~; Sl~ 2~ bm. o godz. 1.0
przy ul. :;1~nk1e~1cza 63 w. Łodzi ,
mo~ą .wz1ąc ud~1".l !11aszyn!stk1 . z
'JTOJeW~dzt~: . m'.eJsk1eg~ . łódz~ie
~o, . sk;erm~~1ck1ego, sierad7.k1cg_o
1 p~otrkowsn: 1 ego; . Warunek -:- J?I:
same z szybkosc 1 ą
co naJm.me1
220 betbłędn ych uderzeń na minu-
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nleczynny
JARACZA - godz JO ,,Kr as.noludki Kra snol udki"
MAŁA SC EN A - n!eczynna
7,15 - godz. 19.15 , . Miłość w Wenecj i"
NOWY - god z. 19.i5 „Uciechy
staro pe>lsk le'·
MAŁA SALA - godz 20 „ Cza.
rown a noc " t „Karol"
POWSZ EC.H NY'
godz, 1'9.15
,,Zbrodn ia 1 kara"
MUZVCZN)' - go-dz. 10 „Księżnicz ka czardasza"
ARL F. I>IN - godz J7 .3D .Królowa ~n i e11,u"
PINOKIO - rl ieczynny
FILHAlt MONJA (Na rutowicza 20)
- god z 17 30 i 20 15
Jazz
w filha r monii.

"' CYRK „A rena" -

·~~

go<iz. 19

IUS fORll
RUC nu
RE\VOt,v.
cv.1:-a:r.o
•Grlaó<ka
13)
god z 1'1-17
0 11 111 1 u
ic .\1101;os7cz <Zeler•
ska l47J 1tOdz 9-16
Alii 111·, lll unit LNll
I
ETNO\ l· H ' ' " ul W a lnoścl 14> S <;u
god z. 12-ig
~ Ul •l ł 111;i1 !!:WOJ IJCYJNEJ
Uł.
S (P< · K s enk l <'W•~1.a>
l\OdZ
S t0- 18
t\ Wt llhf ~ '1SI! 1 \\I\
P!otrkow~
~
ska 282) - nieczynne
8 lll" l "'- " \lł ·,~l ·\ 1 llllZI f-Ogro·
·"
<l~w„ 1 ~ . - it~cl; 11-15
~ S'Z l t • K'
w " ·k„w•k•ego ' 16)

~

'"

p8~.d-~~.~~.'i"" 19 WOJSKOWEJ SLUŻ·
nv

J'U lł O \\'l ·\

l,PI 'l"W<lc !egoJ)
-,,i;od ~ 15- 18 , ,
~
n· .·
_
~
~
1 11
2
brow k' ego 2.1) - godz ro-IS
•
•
LU:'ll l\PAltK
rK
11 tynuw,ka
3/.11 - e1ynnv e >rlt:enn:e
od
godz 13-20 i:t ta ~·u 11 t <>· ~ani
Z'>wa nych oó g 1rlz O w <ObO·
tv ff' Prf>le!e 1 łw t eta od itodz
10 20

'f

1

„„,„

P 1•) "'1 .1 1„.tk1

n 1ec1vnny

jt,,PtEl ISKO FAf .A
- czynne
co.11. IP•1n1" w ~ · ,1 1 , 10-19 Ka•a
od 1pdt 10 - 19
Dy• k'>reka ,
czwartkt. soboty
ni edz iele i:odz 19- 22
zuu
~· "1tt~nn t e
od
godz
9 :lo 20 •ka•a do godz 19)
PAI \1tl\ll"IA' c1dt.~ enn 1 e od
g)1t
10 ~o 17
fopróez
DO•
n•er1t •••knw1
9nnon 1111TI\ 'JICZ:'llY
co·
dz lennle od r::~~ t do zmtoku
KINA
RAI.TYK M • · oal. od lat 15
godz . 15, 1'7 .30 20
•l\;A·,n w o
M, ś • Pol od
łat
J; g >rll
10 12 1'1 1 5 17 15 19 3n
POLO , JA - , Ga ng sterzy ~zos"
kanacł od lat 15 godz ID, 12.15
P~~E~~6 ~i3,0E . _
dwunaqka" USA odPaf:~Y~~
godz 10. 13. 16, 19
WLOK NIARZ
„Indeks" Pol.
od lal 15 i:oda:. IO, 12.15, 15,
. 1'7 15, 19,30
•v 111 -.: o >;( - ri!Pl'1vnnP
WISŁA ,Ojciec Swl ęty, Jan
,,
P;;wel li Vof Pnlsce" poi' b.o.
I,,
ge>d z 10. 12, 14 16, 18, 20
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SWIT - „Fl1c story" fr . od lat ~
18 gooz 15 17
„Człowiek z ~
~a rmuru ' pol od lat 15 l(Odz

§

TATRY - „39 •topnl" an!l' od ~
lat 12 1 g'><iz. 10 112, 14, 17.45 S
19.45, ,12 prac Asteorixa " fr . b.o. S
godz 16
~
OKA - ,Goń mnie, aż clę zła- S
ple" fr od lat 16 godz 8.30 S
l•! !<i 30, 1'7 :IO, ,. Ofiara·• węg ~
od lat 18 godz 1330 19.30
:S
ENERGETYK - nieczynne
S
PIONIER
•.Powrót
Robin S
Hooda" ang od łat 12 godz
15 17, „Seksolatkt" P<>L od lat S
15 godz 19
S
REKORD - . Zezowate szczęście" S
poi bo godz
16, ,Dzlewczy- S
na z reklamy" USA od lat 18
godz 17 15 19
,-,
SOJUSZ - nle~zynne
~
POLESIE - „Kr61Pwlcz I gwiazda
wieczorna" cze< b.o godz 17; ~
,.Ostatni
pociąg z Gun HUI" S
USA od lat 15 l(odZ 19
. ...,

:S

S

s
~

s~
§

Al Ml.ck!ewlcza 20
Plotrkowska 67 Dabr?wsklego 89, Niclar· ~
o lana 15 OllmplJ,ka 7a,
Luto- ~
mlerska 149 .
~

~

S

~

DY'llJRY SZPITALI

S
S

Chlrurgta ogólna - Bałuty
~
Szpital Im B : e11ań,Klego
(Kn!a- ~
zlew:cza 1r.i1 C'>dztennle Szp•tal ~
U'ń
Barllck •ego •K 1pelt'l• k1E'l\O 22; :S
dla orzv~h->tJn: ret"lnowel nt i: ~
Szplfal
Im Skłot! ' '""klel-CUr'. e ~
!Zgierz, Parzi:czew•ka 15)
dla :S

§

r.;ycr'>~~~ll~~t~~"WZi~~c~!rPW~~I~_.

go

(Zt?;'erz OUb<>l• '7) Zg•en .....
>z.1rkńw l\l'-"'•antl · lfw Par-<eczl'w
C16rn.t zptłal
m J">n<chera
<~lllr>n~wa 141. P~le<le - S•oltal ~
:m Pirogowa
<Wblt'zańska :95) ~
Sródrńleścle Szpital tm Ble- S
l\ań<k1P;:o rKntazlewlcza 1/5) Wt- :S
dzew - Szollal Im S<>nenberiia ~
<Pleninv 101
S
Chlruq~ t • ll•azowa - Szpital Im S
Sonenberga <Pieniny 30)
"'"

Neu · oc-h 1 ·uq~. 1a

-

S1u1tal

§S

tm

Kopern ika !Pabl~nlcka 6%)
Laryngl'llot?;la
- Szpital
Im.
Plro~owa !Wólct.ańska 195)
Okull•tyka -- Szpital im Jonschere <Milionowa 14)
Ch„urr::i. ' la•vnrz,„1„gta dzle·
clęca
- Szpital Im Korczaka
(A rmlt Czerwe>nel 15)
'-Ch irurgia
~zczękowo-twarzowa
- Szpital tm Ba-rl icklego (Kop.
c l ń.<klego 22)
Tokwl<ologla
- Instyut Medvcyny Pracy (Teresy 8) 1
WeAerologla
Przy<'hodnla
Derm•tologlczna CZakątna 44) ""'
całą d-obę oprócz nled.zlel l świat
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\VO-IF:\'llOUZKA STACJ·A
POGOrOWIA Rl\Tl•NRO\VEGO
/

:S„

§

Lódt. ul Slenk!Pwlcza tS7
tel 99

~

~

ss

OGOi NOI 0117.Kl
PUSKT l"IF•lfl"IACYJNY

~

dotyNącv o·aev olacflwek •łutby ~
zd-r'>wla, c?ynnv cała dobe
W<7v•rkle dni tv~">drtta
-

we
tel

~15 · g

q'"'iY"bi(fZfiióf'""''"ói'"' ·'i f

S

"°':S
~

h

na Stawach ana i na Młynku?
.

- Jak już informowaliśmy, w drugiej połow ie k w: e: tn ia n a s t ą p!ł wyciek znaczn y ch il-0śc i ropy naftowej ze sta cj i PKP w Olechowie
do rzeki Ol echQwk.i. Ropa _ zaniew:yścJła wodny zbio rni k na Młyn.
ku oraz dotarła <lo Sta·wów Jana.
Mimo n atyc'hm iastow ego spuszcwn.i-a wody ze st awu, za nieczyszcrone ~stały jego s k airpy oraz dno.
tę.
-------------------'------------

Komunikaty „Solidarności"

/

S

10 17 15 ;g 30. Halr' USA od
lat 15 !:('>dz 12 15, 14 4.~
MUZA - , 7.em<ła •ótnwej oanterv" an;: oo lat. 12 t?;Odz 16,
„Nosreratu , - wampir'' RFN od
lat 18 godz 18
t MA.JA - .G•ng Olsena na nlaku " duński od lat 12 t?;ol 15,
17 19
POKOJ _ „Podróż kota w butaeli" Jap bo godz 16 30; ., Ma ratończyk" USA od lat 18 godz
17 15 19 30
ROMA - .•Hallo
Szpicbródka"
poi od łat 16 godz io, 17.15,
19.3D,
,Rzecipo<polita bab!>ka"
b.o godz 12 15 , 1S
STOKI - „Pan Tau w obłokach"
czes · .b .o g'JdZ 16,
„Młody
Franken<teJn" USA od lat Ul

\

W czwartek, 2.1 maja, w Klubie
Komitet Wyborczy przy ZPB Im.
Dziennikarza
przy ul. f'liotrkow- J, Marchlewskiego (Klub Zakla ·lo·
skie1 96 odbęd~e się otwarta kon- wy ul. Ogrodowa 21, t ~l. 744-11 . w.
ferencja prasowa kandydatów na 125) informuje:
przewodniczącego Zarządu Regionall) 20, 05. 81 r. o godz. 12 w l!:i·
nego Ziemi Łóda.kiej NSZZ „Solldar- nie „P opularne" otwarta
będzie
ność".
Organizatorem konferencji jednodniowa
wystawa
1tsiążelt
jest Ke>mlsja Zakładowa NSZZ „So-. pism t druk ów niez al e żnych. Wszy.
lld11rność" w Łódzk im Wydawnictwie stkich . któr zy , m ogą pomóc m kom:::>rasowym
RSW
„Prasa-Ks i ątka- pleto waniu
wysta wy prosimy
o
Ruch" w por ozumlen·i u z Kom i s j ą
d /s Kampanii Wyborczej .
- skon taktowanie się z nami w godz
Konferenc ja
przebiegać
będz i e 1G-l8.
Wyslawa pol ą czona będzie ·
W zamieszczonym wczi>raj sprawo- w ten sposób że na jplerw każdy z kiermaszem prasy niezależnej,
z
kandydatów
otrzyma
10
m
inut
na
2)
Delegac
i mogą otrzymać
ort
zdaniu z plenum ZŁ ZSMP, błędni e
podano Razwę zakłaciu, którego mło prezentację swego prog ramu, a na- nas progra m grupv oraz materialy
stępnle będą odpowladali r.a pyta· uzu p ełn i a j ące,
artyk u ły . oprace>wadzież ZSMP zgłosUa petyc)ę w spranla itd. Jednoc ze ś nie zawiadam"i·
wi-e pe>prawy zaopatrzenla w mleko nia lmten·nie do nich ad.resowa ne.
Ke>nferencja rozpocznie s ię o go- my, że druk ujemy tycto·r ysy
oraz
Nazwa tego zakładu winna brzmieć:
ma t eriały
delegatów z · małych śro„Protex". Za błąd ten serdecznie dziruie lł. Wstęp wolny,
wszystkich prz-epraszamy,
• • •
dov.ris!:.
0

§

APTEKI

S
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S
~
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§
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MŁOnA GWARDIA ,Ucleczk.s
na Att!ne" ani:: od t~t 15 godz ~

MUZEA

~

~
S

§
~
8
R~a~K.:ł ::rs~G~~a la~z; łajdak" ~
fr do lat 18 t?;odz . 17. 19, seans §
zamknięty _ godz. 15
§

godz

ZAUFANIA
enrn 15-1
T EATRY

w

~ WIELKI -

W kilku zdaniach
• „Wiosna w muzyce" dziś o
godz. 13 w DOK (ul Żubarclzka 3).
• „Czy mięso I nabiał m wą
być tańsze?" odczyt prof. dr
hab. Tadeusza Olszewskiego (Ut.)
dziś o godz. 17
w sali przy ul.
Sienkiewicza 60.
• Koncert kapeli ·„Bałuciarze"
pziś o godz. 17 w DDK (ul. żu
bardzka 3).
I: „Polski jazz" semin:i.rium
w Małej Akademii Jazzu dziś o
godz. 18 w DDK (ul. Limanowsk,ego' 166).

731 82
398 10

, 7ł7·2ł .
Klnolnn1r1~n' ac1~JaWln•ll•rt','ó"11'r,zkn•a 'Mo
13
•
„
671 · Z2. 292-22
Poi:otuwl• rtPpluwntue
253 ·11
Poi: nlow l• llrn~owe 1
, Polmn1hvt '
ł09·32
Pne nrowl• •n • rr:•tyrzne:
1
R• .fnn I 11it; Plilnnc 334-31 6'09 32
RPlnn Ui!lt l'ołudnle
33ł 21
37 18
Re .fon l'ahlanlre
Re Jn n 7.glpr1
16 34 42
ReJon o-<wlPllPnla ulic
881 U
Poi: otow t• gazowe
39; .95
l>ogotnwlP ~O
97
Por::otnwlP Ratunkowe
19
Pomnr droeowa PZMot,
52-81-10 706 -21
strat Pożarna
98. 666 -11
795 ~5. 2n - ~1

§s TELEFON
cz.yoov

S

§§
§

Sprawozdan1e

giwal w Il kwartale., - przedpłaty
na ten· okres przyjmować
będzie
jedynie WPHW. Przzdsięb1or~ two
to przewiduje
rozpoczęc : e
ich
przyjmowania na automaty pralnicze w dniach 27-28 bm„ a od
l czerwca na pozostały
sprzęt
zmechanizwany i RTV. WPHW <la
sprzedaży na
przejpłaty w tym
kwartale prze~acza 360 sztuK telewizorów do odbioru w k:'.>lor ze,
180 odbiorników ,.Radmor", 150 MK 2500, 196 zamrażarnk TS 12,
85 - TS 221, 30 - T2S 100, 855
automatów pralniczych, 849 maszyn
do szycia, 102 praso;valnice. Odnośnie mebli nic jeszcze nie wiadomo, jako że przemysł Jeszcze nie
jest w stanie wypowiedzieć s1(l.
ile czego będzie mógł
dostarczyc
na rynek.
15 proc. dostarczanych artyknłó-w objętych przed;:iłat(łml przedslębiorstwa
przeznacz"\ na ewentualne reklamacje,
.credyty dla
młodych małżeństw
or.i.z absolwentów szkół wojskowych.
System ten ma - jak na razie
- obowiązywać do 31 grudnia br.
(s)
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użytku

S

§
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„si.tperpotwór'~

jap b.o , godz. IO, 12 .15, 15
.,Cen~ ~t1 achu" USA od lat 18
godz. 17 15, 19 30
..;TIJlllO
.Ge•1arek Mactek "
węg. b.o. godz
11i 45, „Coma '
USA od lat Hl 11.ndz . 1715, 19 30
STYi.OWY - Zap->mniane filmy
z lat 50 Domek z kart·•
poi bo t?;odz 16, F'llmy lngma ra Bergmana - . .Sct>ny z tvcia
małżt>ń<klego•• ~ZWPdzk! od lat.
18 r::<>d:z . 18
DKM Sutleska" jug od lat
15 godz 16. _, Mandl ngo" USA
od lat 18 !l;odz 19
GDYNIA - Klno no-n-stop
od
godz 10 ,Trzy dni Kqndo·

S

OD '1 CZERWCA I 1 LIPCA

-

,

Jak nas poinformował dyrektor
Wojewódzkiego Oś rodka Sportu i
Rekreac ji w L:;<lz' - mgr ·K. Zajączkowski na stacji PKP w
Olechowie zlikwidowano ~ już awarię~ któ-ra była
przyczyną zanieczyszczenia zb iornika wodnego na
Młynku i Stawów
Jana. Obecnie
trw.a usuwanie jej skutków z kanalizacji i osadnika stacji PKP.
Pobrano ponownie próby za.n.ieczys.zczo.nej ropą wody do analizy.
Dopiero po zakończeniu badania
stopnia jej' zakażen ja okaŻe s.ię,
ozy ozystość rzeki Olechówki bę
dzie wystarczająca dla spiętrzenia
wody i dopuszczenia zb iorników
do wykorzysty wania w tym sewnie letnim do celów rekreacyjnych.
Na mall'1gd.nesie tej ska,ndaJicznej
sprawy n.ie od ;zeczy będzie dodać . że zbiornik wodny na Młyn
ku był już w zeszłym roku zą,
nieczyszczony ropą i jeszcze nie
zakończono prac związanych z jef'o oczysz;czen,iem. Jeśli nai! ~ l bę
dzie . za-trUWane natur ~]n P SrOO()•
w isko, coraz mniej pcrost a" ip dla
łodz.ia.n miejsc le tn iego "'Yl)OCZY'l!ku. W vr!aj.e si ę, że CZ?. s naiw ;vższy
oolożyr kres tego rod zaju wypadkom , gdyż zbyt mało mamy czystej wody.
(j.kir)

/

