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łec2lno-gospodarczej
i umacniania
10Cjalistyc2Jilego państwa. (PA?)

zarządów

i

„Złotą Palmą"

Konferencia partvina wFSO
9 ospodarki zudziałem S. Olszowskiego

dotacji

Raport
o stanie

żarządz3ni

Wczoraj
pod przewodnictwem
prof Czesława Bobrowskiego odPlanowania
W Ministerstwie Rolnictwa pod- CZ Budownictwa Wodnego ! Melio było się w Komisji
jęto konkretne decyzje zmian or- racji, CZ Budownictwa Rolniczego prny Radzie Ministrów, po.siedzeW Fabryce Samochodów Osobowych w Warszawie
obradowała
nie
powołanego
przez prElillier:i
ganizacyjnych
warunkt,ljaeych oraz CZ Technicznej Obsługi Rolkonferencja sprawozda.wczo-wybo11Cza organizacji PZPR, skupiającej
- zespołu opiniodawczego „Riaporwprowadzenie reformy gospodar- nictwa.
tu ponad 4 tys. członków i kandydatów partii. W konfernncji uczestczej i usprawnienie
zarządzania
Zdecydowana więk.szotć upraw- tu o stanie gospodarki".
niczył członek Biura Politycznego, sekretara KC PZPR Stefan
OlZespół, przyjął za podstawę dalrolnictwem Od dnia l lipca
br nień i zadań, jakie mają central··
szowski.
ulec mają likwidacji wszystki-e cen ne zarządy,
ma być przekazana s.zych prac nową wersję raportu,
uwzględniającą uwagi zgłoszone w
twlerając obrady
tralne m~dy, a więc: CZ PPGR,
t sekre· czym zeszliśmy I trwamy w dru(Dalszy · ciąg . n.a -str. 2)
toku dyskusji w komisjach sejmotaI"z komitetu fabryc2lnego giej skrajności, którą jest negacja
wych, a także opracowania aut-orPZPR - Jan
Sobolewski prawie wszystkiego co dotychczas
skie Cz. Bobrowskiego ,L. GlucKa
podkr ślił, że komitet ien zrobiliśmy. Scigając winnych
za
RZĄD
„SOLIDARNOŚĆ"
i J. Sołdaczuka oraz uwagi St przekazał w ostatnich miesiącach błędy dekady lat
siedemdz1es.1ą
Albinowskiego, Wł. Baki i J. Pa- do władz partyjnych 31 re:rolucji, tych ,nie dostrzegamy nowych już
jestki.
listów otwartych i informacji, za- naszych własnych błędów,
jakie
Zespół przedyskutował uJożeruia wierających istotne wnioski doty- mnożą się wokół nas.
Potępiając
częśd ogólnej raportu zaw~erającej czące przyszłości kraju I partii.
woluntaryzm byłej whidzy, sami
charakterystykę
obecnego stanu
częsoo upraw lamy samowolę, któOd sierpnia ub. roku - powie- rej skutki już widać coraz bargospodarki oraz przyczyn obecnego
umilkły oklaski tłu dziej, a sprawców tym razem nie
kryzysu, a· także sformułował sze- dział on reg zaleceń dotyczących treści ra- mów, a coraz częśd!!j słychać: żą widać wcale. Cały &wiat już der
2:1 bm. odbyło się w Warszawie nych pracujących w oparciu o urno portu.
dania stawiane pri;ywódcom partia strzegł - podl!:reślił mówce - drakolejne posiedzenie. zespołu robo- wę o pracę w instytucjach wajskoPrace zespołu opinioda•wc·z~gc bę- i państwa. Ze skraj:lości w publi- mat polskiej gospodarki niezdolnej
czego delegacji rządowej 1 NSZZ wych, porządkowych i w zakltadach dą kOilltynuowwe.
się byle do wytworienia w br. dochodu na(PAP) cznym zachłystywaniu
,,SOlidarność" do spraw organiza- pracujących na dooz
obronności
rodowego
nawet
oa
poziomie
cyjnych.
państwa"
sprzed pa,ru lat Ale Polacy dalej
DelegacH Komitetu Rady Mi:ii·
Strony potwierdziły, że zasady
wierzą w cud
i żądają coraz to
strów d.s Związków Zawo.:lowych działania NSZZ .,Solidarnośe" w te.
nowych praw i świa1czen. Mówoa
przewodniczył
minister
admini- renoweJ administracji pa6stwowej,
stwierdził, że obecna sytuacja gosstracji, gospodarki t~renowej
i zostały określone w protokole 'IJoro·
podarcza i polityczna kr1ju zagraochrony środowiska Józef Kępa. a zumlrnla, dokonanego w dniu 21 Ju.
tego 1981 roku między ministrem,
ża już osiągniętym rezultatom oddelegacji NSZZ .,Solidarność"
admlnlstracJi.
gospnd• rkl
tereno.
nowy.
członek Krajowej Komisji
Poro- wej
I
ochrony
środowiska,
zumiewawczej Adam Niezgoda.
a Krajową Komisją itoordynacyjną
W dyskusj\ Jaka toC2yła l!>!ę na
konferencJl, zgłoszono wiele konKontynuowiano rozmowy na te- NSZZ „Solidarność"
Pracowników
kretnych wniosków Podkreślano cemat punktu drugiego rozdziału sió- Administrarjl Pafistwowe.I w •PrawJe
wspól nycb d11la ład na r111ct1 0011ra•
lowość wnll••lenla do ~tatutu
parli
dmego ~tanow1ska rządowego
do wy tunl<l'Jono""łnla ter•nowel admi.
ogran\c~enla górne! g1anlcy
wieku
rozmów t NSZZ ,,Solidarność" obej olstrarJI pallstwnwf>I I poprawy •Y·
osób •prawu l'iicvch fun'l<c1e parlyf·
mującego „działalność NSZZ ,SOU· tuacJI llOtJatnel
ne powyte
I 1awodoweJ pra·
•eltretarza
komltetu
dzielnicowego Mbwlono o tym. te
darność" w administraeji oaństwo- rownlków
terenowych
or~anów
c
•
w
pr<>11ramle
r<>zwo1u
kraju
trzy
wej, wiród pracowników
cywil(Dalszy ciąg na str. 2)
'Z1 bm. odbyło się kolejne spotka- widualne, związki zaweaowe I za- sprawy uznać trzeba za najważniej.
nie przedsbawicieli
Konfederacji l!:łady pracy uzgadniając wstępnie sze: bud<>wnlctwo mle•zkanlowe. zaAutionomicznych Zw1ąz,ków Zawodo stanowiska.
opatrzenie w artvkuły żywnościowe,
wycb oraz Ministerstwa
Handlu
Uzgodniono wstępnie m. !n. mer zagwarant<>wanle oraworządnoścl I
Wewnętrznego i Usług,
centrali zliwości realizacji wniosków
do- sprawiedliwości społecznej.
mięsnej i centrali „Polckob",
na tyczących: zwiększenia no:-m w noNlektorzv ucze•tn1cy dyskusji pa.
którym
omawiano
problemy wym systemie dla osób chorych; stulowali, aby wielkie fabryczne
usprawnienia obowiązuJącego sy-1 odda\viania części !tart zaopatrze-1 organizacje PZPR pod~rządk<>wane
·
·
•
t
~
były bezpośredni.o komitetom woje.
s t ~mu . r~glamentow ~:m~J sprzechzy nta . przez osob:l'. ko.rz:\'.s aJą~e z zor- ·wódzklm z pominięciem komitetów
mięsa 1 Jego przetworow.
gan1zowanego zyw1en,a zbiorowego dtielnlcowych.
Według informacji KAZZ rozino- już•od l lipca br.
(PAP)
!PAP)
wy w szczególności dotyczyły: prowadzenia dalszych negocjacjr orzy
jednoczesnym współudziale przedstawicieli wszystkich zainteresowanych nurtów związkowych: utrzymania kart zaopatrzenia ilościowo
Po Politechnice Łód2lkiej I Akademii Medycznej, rówruież n.a
asortymentowych. KAZZ zdecydoUniwersytede , Łódzkim zamknięto już listę ka.ndydait6w n.a stawanie
wypowirada się przeciw karnowisk.o rektora.
Jak nas poinformowano, spośród zgłoszo
' tom wartościowym;
doskonalenia
nych profesorów zgodę na swą kandydaturę wyraził jedynie
obowiązującego systemu reglamenprof. Jerzy Wróblewski - kierownik Zakładu Teorii Państwa
tacji mięsa i jego przetworów w
i Prawa. O tym, ozy prof. J. Wróblew.ski obejmie stainowi.s..1<o
zakresie: uproszczenia kart zaoparektora zadiecydują 5 cz.erwca elekitorzy. których wyłoruienie
trzenia, zmniejszenia ilości !lorm.
nastąpi w dniach 2-3 cz,erwca., Zgod.niie z ordynacją
wyborzapewnienia
dostaw w ukludzie
czą UŁ wymag.ama jest ZJWYkl.a
większość
głos6.w
(ponad 50
asortymentowym, wzmożenia kon- Odnoszą Się one do kwestii ocePodczas oledawneg<> posiedzenia
procent).
troli nad prawidłowościll działan : a komisji, powoła'nej przez X Plenum ny przyczyn kryzysu oraz do mojej
zasad oraz zaopatrzeni3 towarowe- KC PZPR dla oceny dotychcza•owe- odpowiedzialności za sprawy, na
go przebiegu 1 przyspieszeni.a prac l<tóre miałem wpływ .
PL ma n.ie najlepsze warunki lo- go sklepów; przestrzegania - zwła w kwestii odpowiedzialności byłych
Wczoraj nas.z reporiter rozimaza podstawową przyczynę kryzysu
wiał z
kBJndydata.m,i n.a .rektora kailowe, a ich polepszeruie wi.ąze szcza w okresie sezoi;rn urlopowego członków władz - ośwlad~enle zło· w partii I w całym państwie uwaPolitechniki Ł6d.Utiej. Na zadane się z inwestycjami. W obecnej sy- - zasady realizowania kart zaopa- tył Franciszek Szlachcic - w latach żam - od poczatltu wad-llwy system
pyta.nie: na czym - ich zda.niem tua.cjii na !:n tensywną działalność trzenia odpowiednio oznaczonych 1971-1975 członek Biura Polityczne- doboru · kad·r Wląte się z tym także
- powinno polegać pełn.ienie funk- in-westycyjną trudno jedin.a.k Hc:zyć. na teren.ie całego kraju; ujednoli- go, w latach 1972-19'14 •ekretan KC \eh pn:ygo-to.wanle doskonalenie I PZPR a następnie od maja 1974 r. oo bardzo watne - sposób odcho·
cji rektora PŁ . odpowiedz.i.el.ii:
Są natomi.ast
i=e bardlzo wa.i:."le cenia cen na mięso i jego przetwo- do
kwletnJa 1976 r . wtceoremle-r n:ą dzenla z zajmowanych funkcji I staProf Jerzy Kroh dyrekt;ir problemy, których rozwiązmiie nie ry we wszystkich województwach du PRL
nowls'lt.
Ten ()<;tatnl element jest
Międzyresortowego
Omówiono rów.nież
Lnstytutu Te- wymaga inwestowrunia. Myślę o
przedłożone
Z t>rośbą o rmmowę na temat ciągle naJslabsza stroną systemu
Podobno Władysław Gomułka zam1e·
programie
ksz.tałcenda młodzieży, przez Ministerstwo Handlu Wew- stanowiska
które
ch,niki Radiacyj~ej:
za-prezentował
- Pełnienie fun.kcjd rektora w stoounk.ach międzyludzkich, spr.a- nętrznego i Usług wni<>1;ki doty- podczas posiedzenia komisji, zwró- r-zal ode.Jść z kierownictwa po V
Zjeździe partU
a Edward Gierek
cll
się
do
nle~o
dz
len
nlka
n.
PAP
czące zmian w systemie reglamennajbliższym
c:zasie będzie z pew- Jaki był powód · waszej obec- PO VU ZJeźdz~
(Dalszy ciąg na str. 3)
tacji zgłosrone przerz osoby mdynością bardzo trudnym za<la<niem.
ności na ostatnich obradach komi.
Jest wyooce prawdopodobne.. te
Jako jeden z kandydatów na to
sji?
gdyby tak się stało, to może nie
stanowisko nie chciałbym podtaiwai:
mlel1byśmy
grudnia
197Q
roku,
zwracałem się 2 prośbą o umosz.ozegórowego programu, a jedytli w1enie ml wypowiedzi na ten te- czerwca 1976 roku, a może I naJ·
nie pewne pgóLne koncepcje.
gorszego
z
kryzysów
zapoczątko
mat przed członkami KC.
ZwróciI taik uwa~. ż.e pi•et"Wszyrn
łem
się też do komlsjll z prośba wanego słusznymi wystąpieniami kia·
uozestnlctwa
w
jej
posiedzeniu sy robotniczej w slerpnlu ub roku
celem działalności nowego rekto·
W oświadczeniu które przesłałem ~artia powinna stworzyć tak.1 me27 bm. minęły 2 tygodnie
od rekOi!lwalescencJi do Watykanu.
ra powinno być podniesienie ranOsoby z bezpośredniego otoczenia pod Jej adresem. zawarłem również chanizm, by jej klerowntctwo na
gi PŁ i powrót do dobrych trady- zbrodniczego zamachu na życie papodkreślają przede wszy- odpowiedź na dwa skierowa-ne
do wszv•tklch szczeblach. a szczególnie
cja 2l pierwszych lat istruierui a na- pieża Jana Pawła U dokonanego papieża
było
obsadzane
.
·
k
·
· m.nle przez k<>misję pytania:
jakle na · centralnym,
szej ucrelni
kiedy to PŁ była w środę 13 bm. na Placu św. Pio- s tk J,nl, ze po o res1e
zmęczenia są. biorąc pod uwagę treść założeń I zwalniane w sposób normalny by
uczelndą liczącą się w kraj'll. p ,re- tra. Po 14 dńiach od ciężkiego zra- spowodowango m. in. zastąpieniem na rx Nadzwyczajny Zjazd partM. na mleJsce odchodzących, wybiera.no
ozego obecnie nie odżywiania dożylnego normalnym przyczyny ob,ecnego kryzysu I dru- następców. którzy - zdaniem wystiż PŁ musi we właśoiwy spo..~.'>b nienia, które lekarze - wywołało karmieniem, rekonwalescent, jest gle: jak oeenlam własną Od·powie- borców - umieją kleroVlll!ć .
odzwierciedlać
t'amgę i
wielkość ukrywają
Specyfika obecnego kry:zysu leży
formie psychi=ei. dzlalność za pracę ną POW1erronym
naszego miasta. Rektor powinien ogromne I bezpośrednie zagrożenie w znakom1'tej
·
·
odz'
od ·
·1 ml odctnka w okresle, kiedy wcho- - motm zdaniem - w fakcie, że
się C ZUJe się z g
więc dbać o wy.sok,j po.~om
praC' dla jego życia, papież czuje
my na g ri:mę SI • dzilem w skład klf!rownletwa part.ii w I połowie lat 70 ukształtowała się
naukowych ; ks:zJtałcenia studen- już na tyle dobrze, że coraQ: częś niejszy, r}Vie się do pracy, jest w 1 rządu.
grupa ludzi w kl.erownlctwle partii
ze optymistYcznym, pogodnym nastroKtóre elementy złotonego przez 1 rządu. którzy w gruncie tteczy
tów, a tBJkż.e godnde repreze.n.tować ciej mów.i się o wypi&aniu go
, was ośwladtzenta są najlstotnlejsze7
(Dalszy oiąg na str. 2)
szpitaha i przeniesieniu na
okres ju.
uczelillię w kraju i za g1ran:icą.
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Sprawy organiza<yjne

ozmowy w spra I•
reglamentowanej

otrzymał tu nagrodę
spe-cjralną,
iwaną
czasem
„.Srebrną
Palmą". za swoj film „Kanał"
„Człowiek i żelaza". zreali:wwany według scenariusza Aleksandra

Wajda

$cibora-Rylskiego . jest fabuliarną
o współczesnych przemianach w Polsce Odwołuje się
nie tylko do sierpnia, lecz również
do wydarzeń wcześniejszych, kontynuując dzieje bohaterów poprze·
dniego filmu A. Wajdy .,Człow i ek
z marmuru". Odtwórcami
głów
nych ról w „Człow:eku z żelaz:i"
są Jerzy Radziwiłłowicz i Krystyna Janda, operatorem zdjęć
Edward Kłosiński . a muzykę skomponował Andrzej
Korzyński
W
filmie zostały · wykorzystane
materiały dol!:umentalne z najnowszej
historii Polski, w tvm wydarzeń
sierpniowych 1980 r. Projekcja m.
mu trwa 2 godz 40 min.
„Człowiek
z żelaza" otrzymał
ponad oo nagrodę· jury ekumenicznego, ufundowaną orze~ Międ-zy
narodowe Katolickie Biuro r ;1mowe (OCIC)
i
Międzyn a rodowy
Ewangelicki
Ośrodek
F ilmowy
(In terfilm).

opowieścią

_Sytuacja.

w energetyce
Jak informuie Prezvdium KKP
NSZZ •.Solidrarność"
postanowiło
ono wystąpić do rządu o natychmiastowe
podjęcie
rozmów ze
związkiem, na temat aktualnej sytuacji w energetyce
Prezydium KKP uważa, że n~e
zbędnym we.runkiem poprawy ka~astrotal~ej . sytuacji w energetyce
Jest POdJęc1e przez rzad i resort
energetyki i energii atomowej w
trybie natychmiastowym
działań:
zmierzających
do zah:i.mow3n:a
nadmierne.i fluktuacji kadr i stwo-;
rzenia
odpowiedniej
motywacji
pracy w energetyce; zaoewn~enia
om.widłowej

KIESIE

Je~en

ROZMOWA

z F.

SZLACHCICEM

O odpowiedzialności
•
•
1 ocenie przyczyn kryzysu

Papież

•
rwie

się

do pracy

•
Primum v1 vere•••
•

f

Wyobraźmy

sobie Polskę, jako samonaprawie, trwającej już dziewięć miesięcy i oceńmy co w nim zmieniono Przede wszystkim iirezentuje się
imponująco. To zasługa karoserii,
teraz
aerodvnamicznei, niemal iak w wyściger
wym Porsche czy Alfa Romeo Obecnie
zaś trwają intensywne prace nad instalacją super-nowoczesnej kierownicy.
Bardro oo pięknie, ale S3moch6d nie
pojedzie ani na milimetr, bo zapomniano o... silniku, tej najistotnie.j.szej części
chód

w

skbdowej samochod'll .No, nłetZUpełn!e
Czasem mechanicy zajrzą pod masKę. Zaproponują, to wymianę cylindrów,
to
świec
zapłonvwych, ale
potem
znów
przystępują do pucowani'a zderzaków lub
zakł:ldania wycieraczek.
A więc prawie tak, jak w nasiych posierpniowych przęmianach, gdy chętniej
się · mówi o sprawach istotnych,
lecz
n~e podstawowych. Czyli mało poświęca
się „uwagi gospodarce, która jest przecież motorem wszelkiego ~oju.

Co gorsza specjaBści od tego „motoru"
- ekonomiści zgodni są w jednym tylko
punkcie: gj)ISpod~rkę mamy do niczego.
I koniec, kropka! Bo propozycje naprawy, jakie wysuwają, aą albo niepełne,
albo niespójne.
Pro.szę wskazać, gdzie jakikolwiek ekonomi„ta - z ,,SOlldarno'5ci" czy spom niej
- przedstawił własny projekt
reformy
godzącej prawidła gospodarki rynkowej
z powszechnie wysuwanym
postulatem
równości społecznej, tzn. określeniem mi-

nimum I ma~um dochod6w. I myśl•,
póty będziemy „w lesie" z; reformą
gospodarc-zą, póki ktoś tego „gorącego że
laza" nil' dot~ie.
że

A ponadto „primU;M
vivere, deinde
philosophal'i" jak pis11ł św. Tomesz
z Akwinu. co tłumaczy się tak:
najpie-rw żyć (tzn. zapewnić miterialne waru.n~i egzystencji), potem filozofow.ać.

urządzeń,

DZIEi

·~;

kaniilydat na rektn~a Ut
Fumkcja rektora PŁ woczach ka~dydatów

eksplo~tacji

zaprzestania rabunk<>wej eksploatacji urządzeń, zmni<'iszenia awaryjności oraz pra widłowegd orzeorowadzania remontów: wdroż2'nia
w sposób konkretny i odpow i edział
ny ist!1iejacej od 1980 r. koncepcji
rozwoJu systemu energetvczneJ?o
(PAP)

I

DLA KOGO GTIONOSTAJE?

a"

z i

Duży 11ukces odnio.sła' l!:inematografia polska na zakończonym
w
środę w Cannes XXXIV Festiwalu Filmowym. Grand Prix - słyn. ną „Złotą Palmę" l\dobył film reżyserii Andrzeje Wajdy „C-złowiek
z żelaza'', reprezentujący
polsk!e
barwy w konkursie festiwalowym
Jest oo pierwsza „Złąta~ Palma"
.przymana polskiem:.i filmowi w
ciągu 34 lat istnienia tego festiwa-·
lu. Praypomnijmy, że w 1957 r. A

łań ze strony r1Żądu oraiZ społe
czeństwa na rzecz sbabilizacji spo-

Bez centralnych

zł

DZIENNIK: nagrodzony

apołeczno.gospocfarczą kraju.
Oceniono ią jako niezwykle trudną,
wymagającą

Cena

Człowiek

Tt bm. w siedzibie Naczelnego
Komitetu ZSL odbyło się spotkanie prezesa NK ZSL prof. Stefana [gnara i prezeSJa Rady Ministrów gen. armi<i Wojciecha Jaru:ze!skiej!o.
·

Omówiono

A .

ł.ÓDt

czwartek 28 maja 1981 reku
Rok XXXVU
nr 105 (9856)

W 148 dniu. roku Słońce wzt'·
szlo o godz. 4.24, zajdzie zai o
20.43.

zq·

be

Augustyn, Jaromir

Dy1u

y

no tfk

w dniu dzisiejszym dla Lodzi
przewiduje następującą pog-od -::
zachmurzenie duże z więks:ey
mi przejaśnieniami opady przelotne
oraz
mołliwe
burze.
Temp. maks. w <1Lień ok. 20 st.
C. Wiatr umiarkowany okresami porywisty południowy I południowo-zachodni.

Ciśnienie
ło

o godz. 19 wynosi985,0 hPa czyli 738,8 mm.

-.-..u..•
1976 - Zm. A. Uniechowski,
malarz, rysownik
1871 - Upadek Komuny Paryskiej
1971 - Zm. J. Vllar, aktor
francuski, dyrektor Theatre National ·Popułaire.
1916 - Zm. I. Franko, pisarz
ukraiński

..,.

Wielkie dzieła tylko
dokonywane być

pracą

wielką
mogą.

pxvI·

LAT POLITECHNIKI

I

Doktorat he
dla prof. W. Nowackiego.
Jubileusz 36-leci11 obchod:i:i Po- cza Wydział Budownictwa i Airchl!ltechnika Łódzka. .., tei okazii tekturv w.vkształ~ił iuż 1616 absoltrzech ~ierunk.ach
na
or.az z okaz.ii '25-lecia Wydz.ialu wentów
Euóownictwa i Architekturv PŁ, studlów: budowni.ctwie inżynierii
wczora\ uroczystość. środoWliska i architekturze. Wśród
o.dbyła sie
w czasie klórei tradvcvinvm ·zwy- zasłużonych dla oowstani.a i rozBudownictwa
Wvdz.iału
eza.iem wreczono dvnlomv dokto- woju
ria habilitowanef.!o i doktora nauk. i Architekturv PŁ poczesne mieiNa PŁ w minionym toku habiLi- sce zaimuip prof Witold Nowacki
taele zrobiłv 4 osoby (M1.ria11 Dra- - ·~złonek 'i'zeczvwfatv i bvłv oresperja.Lista
PAN,· ceniony
Ka'll!mlr.rz Ma- zes
mińskl z WAM
z filii PL w Bielsku- w wielu dziiedvinac!i mechaniki
ezyńskl autor
B•inłe) Ryszard Nowicz i Wjtold 'teoretvcz.nei i stos0w<1nei.
Bartczak). zaś prace doktorskie szerein.1 mono11rafii i oonad 2001
w.;półzałożycie
Ogółem i-rac naukowvch
obroniło 116 ma11istrów.
w ciairn 36 lat na PŁ wypromo- w!elu polskich czr.sopism naukowc:no 15\l doktor6w habilitowanych wvch W uznaniu zasług. nrof. ~··
podJął
PŁ
seuat
( 1308 doktorów nauk techn.icz- No'}'ackie!?o
nycli cllemicznvch j mr.tematycz- urhwałe Il nadaniu mtt 1?11dności
n:vch. W tvm samvm cz.asie uczel- doktora honoris causa Politechni11ic upuściło 27.5 tys. abSbłwentów. , ki Łódzkiej.
(pto)ll)
w tvm filie w Bielsktt·Białei 1009.
Obchodzącv jubileusz ćwierćwie'-

Zmianv n organizacii
Gt:JokoitcJJemde

i'.e

śitr.

urzędom

))

wojewćtd:i;kim.

W

bezpo-

zarządJZoaJ!liu Ministersl wa
Roini<:twa pozo.stwią tylko zjednoo zasięgu
czenia specjalistyczne
się
ogólnokrajowym ,zajmujące
produkcją rolniczych śrndków pro-

średnim

i:jedmo.c.z~
I
zadama
tY'lkó mektóre
1ł6w.nde w za.}Q-esie koordynacji,
blilan110wim.ia potl'!Zeb i kontrolne
prizej.mą odpowiednie departamenty dukcji, a mianowicie: Zjednoczenie
minister.s~wa ralinictwa. Za.tirudnie- Nastennictwa Rolniczego i Ogrodniczego oraz Zjednoczenie ·Hodowli
c;1
i: teQo ty1iu.hi z:mta.leć ma
i <Throtu Zw~erzętami. Przewiduje
lłll osób.
się też utwoozerl'ie specjalis,tyc=eaównieił od d1DU. 1 !Lpca br. Pań go zjecLnoozeni.Ą. pl'zedsiębiorstw ry"1wawe Gospodwrstwa Rolne pI'IZe- backich ,obejmującego '.'2 p!'2edsię
lurane %JOllta.ną terel'J.o\vym orga- biorstwa rybackie zgrupowane do
tej pory w terenowy:h zjednocze. , . adm.iini&braoji pa.nstwowej niach PGR.
pn.ed&iębiorstwom.

n:iom, a

.aw

protestacyjne
Ka terenie Zakładu Pręfabryka
~ Elementów Budowla~ych KBO
od
„Zagłębie" w S-0$nowcu trwa
20 bm. nadal strajk głodowy pię
ltu pra00>w'11ików, członk6w NSZZ
w
,.Solidaroość", protestujących
ten lilllOSÓb pl'.zeciwko więzieniu lucid · - jak twierdzą - zn przekonainila polity02llle. 26 bm. wieczorem
S-osobowa g.ru.pa podjęła też gło
dówkę na terenie Fabryki Samoobodów Małolitra.żo.wych - Zaklnd
w T w Sosnowcu.

Ir bm. n-a terenie Akademii Me-

4yca:nej w Gdańsku neM: o.sób :o:r.poczęło głodó\vkę solidarnościową z
gfodując}'lmi w Sosnow:l'l.I.
(PAP)

w 28

Bez punktów
Kolejną

porażką

zakończył

się

mecz w 26 kolejce spotkań w pił
karskiej ekstraklasie piłkarzy Wi·
dzewa. Łodzianie przegrall w Gdyni
O:Z (O:'l),
Bałtykiem
:r; t'mtejszym
dla gospodarzy zdobyli:
Bramki
mln.
(ł1
Bemowski
I
(171
Rzepka
spotlcania). WIDZEW grał w tym
meczu w nin;tępującym składzie:
Plich. Mierzwiński,
Klepczyflskl Tłoklński, Roz·
żmuda, Możejko borski, Wotniak, Surllt - Sajewicz,
Romke.
To był dziwny me<:2:. w którym
nawet podana przeo: spikera wiadomość o tym, że Legia przegrywa 2
l\<Iotorem, nie potraflla poderwać Io·
dzian do bardziej zdecydowanych
ataków, przede wszystkiim zaś ba.rd:Zlej skutecznych. J eśll dodać do tego, że defensywa łódz..ka z wyjąt
kiem może żmudy nie spisywała się
gospodarzom
pozwalając
najlepiej,
spokojnie rozgrywać pliki I strzelać
z różnych odległości, jasne jest,
najlepszym wYpadku
że Widzew w
I to przy bardziej spnyjających
naJwytej wyokolicznościach mógł
walczyć jeden punkt. Nawet grając
w drugiej połowie z coraz silniej
wiatrem • łodzlau!e, n!e
wiejącym
Oble
tego wykorzystać.
potrafili
bramki padły dość nieoczekiwanie.
Pierwsza po dośrodkowaniu Pażtlzio·
ra I lekkim strzale Rzepki odbita
przez Klepczyńskiego piłka ponow·
nie trafiła pod nogi Rzepki I lekko
popchnięta wpadła do bramki. Prz-:'j
drugiej piłka trafiła do stojącego
około 18 metrów od bramki nie pl!·
nowanego Bemowskiego I ten z woleja silnie strzelll zaskakując zupeł
Widzewa.• Bałtyk
bramkarza
nie
prowadząc 2:0 grai ostrożnie, a W1iizew też nie za bardzo włączał się
do akcji ofe.1sywny<'h.

oto relacja przekazana nam przez
red. Romana Stanowskiego z Gdyni.
Mimo tej poratk:l Widzew nie stracił przodownl.ctwa w tabeli I nadal
utrzymuje bezpieczną odległość nad
swymi rywalami. Przegrała bowiem
Legia. przegrała Wisła. W następ
ną środę mecz prawdy na stadionie
Wisły w Krakowie. Nakazem chwili
jest remis, na który mimo osłable111l.a stllć łódi7Jką jedenastlkę. Por<&tka
Widzewa w Gdyni to wynik wyraź·
n ego osłabienia zespołu. Nie mogli
przecież grać Pięta (kontuzja) oraz
kartki).
(żółte
Grębosz i Smolarek
Nadal nie mogą występować Mły
polnarczyk I Boniek. Któta z
skich · drużyn wytrzymałaby takle
nato
mimo
Widzew
A
osłabienie?
dal utrzymuje pozycję lidera I \Valczy o miano najlepszej drutyny w
kraju. na przekór wszystkim.
WYNIKI: LKS - Wl®ła li:O, !!tal

I
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prowadzą

Komun1kat

t• -

.
„ Totka"

ciel KKP NSZZ „Solidarno.ść" Tadeusz Jedynak.
tematykę i b~minan
Ustalono·
kolejnych spotkań roboczych, Celem rozmów jest: zapewn1ienie waeksploatacji
runk6w prawidłowej
energetyczi remontów urządzeń
nych; reali21acji porozum!eń z Huy Katowice i Gdańska; wdrażan:e
konkretny i odpowiew spospb
dzi\llny istniejącej od 1980 r. konelektrocepcji r-ozwoju systemu
energetyczmego; omówie-nie ;~mych
przez
wniesio:iych
problemów
(PAP)
strony.

I

Posiedzenie ,
cuje, w całym klraju istnJeje od
125 do 144 sekeji branżowyeh NSZZ
„Solidarność". W dyskusji zgadzano się na O"'Ół że jest to dużo t"m
. . . , ,,
" ,
. .
hardz1eJ, ze zalfil·esy działania niepoktórych sekcji częś()iowo się
od
krywają. Niezaleimi_e jednak
sekcji
komasacj~
postu.lowanej
branzowych problem glowny stanowi ich. miejsce ~ rola .• w st.rukturze związku. Większcsc zab1eraW pierwszym dniu obrad naj- jących głos w dys·kusji prezentowięcej uwagi pośw·ięoono proble- wała pogląd, iż p1•zyznanle sekkompetencj.:
dużych
mewi sekcji bra111żowych związku. cjom zbyt
P<J1Wstawały one dotąd w sposób prowadzić: może do dwuwładzy w
spontanie.z.ny, a ich formy dzi;ila- zw:iązku _i .zagroz}ć zasad.n;czej, tj.
nia, ko1łJ.petencje i zadania pozosta· terenowei Jego s.rukturze.
2-dn.iowe obrady KKP NSZZ ,.So-1
lidarność". Pol'Uldek dzienny przewiduje omówienie problemu sekcjł bra.nżowych w .stt'Uktur:ze związ
.
·
.
ku ,sprawy zaopatrzenia w leki,
kwestii dotyczących c.:iłoksztalt:i.roz
rrz:ąd<Nn,
z
mów „Solidamośei"
pr<;>blen;.ów d~1ałal.nośc:1 ~agranic~~
akcJ1
neJ związku 1 zagadn1enu1.1
protestacyjnej podjętej w SKR.

Zmiany 1p!'acowe

J Antczak nadal pozostaje
w Nowym Jorku

dl:ar1ra1cowników SKR

WISł,A

W

ł

Telewidzów i miŁośn.1ków filmu
od
interesuje zapewne fakt, że
dłuższego czasu na ekranach telew teatrach nie
wizji, w filmie i
widać działalności znanego naszego twórcy, reżysera Jer.i:ego Antc21:;i•ka. Reżyser ten - jak dowiadu{Dokończenie ze str. 1)
je się ooiennikarz PAP - był swe
administracji państwowej o.raz w 'Za•
go czasu posłany przez ooprzednie
łączniku do tego protokołu.
kierownictwo Komitetu d.5. Rad:a
działa
N'a podobnf'Ch. zasadach
NSZZ „Solldarność" w centralnej i Telewizji na przedstawiciela tego
administracji państwowej.
komitetu w USA dla spraw koproZgodnie z obowiązującym] w PRL dukcji i kooperacji. Nowy przewozasadami, przygotowywany projekt dniczący Komitetu d.s. R:idia i Teustawy o prawach I obowiązkach
pracowników państwowych. hędzie
przedsta wicielaml
konsultowany z
dzialajacego
zawodowego,
chu
w organach administracji państwo
wej.

Rząd - „Soliidarność"

Podkreślono

konieczność

pełnego

zasad, ~formulowaprze rzegania
nych w ustaleniach z p1erwszego
w dniu U ma
zespołu
'PO ledzenia
.la 1981 roku,
Ustalono, że rozm.owy dotyczące
w
Innych problemów, zawartych
pkt. 2 rozdziału 1 będą kontynuowa·
ne w dn•.1 10 czerwca 1981 roku.
(PAP)

1:0 (0:0)

pun~ty mają swoją wartość

At do meczu z k.rakowską Wisłą
Mielec - Arka 2:ł, Górn:l!k Zabrze
- Od·r& 2:0, Sląsk - Lech 1:0, &z,om- musieliśmy e>zekać .na kolejne a;wyw rozgrywpiłkarzy ŁKS
cięstwo
O:O, Zawisza Zagiłę•bie
blerk\ Ło·
R.uch 1:$, LegtLa - Motor 2:3. Bal- kach piłkarski<!'J ekstra.klasy.
dzianie pokonali jednego z kandy.
tylk - W~da:ew 2:0.
datów do tytułu mistrzowskiego 1:0
TABELA
(0:0). Bramkę z rzutu ka·rnego zdo3ł-&O
35:11
1. Wldizew
był w 5ł mi-n. s.potkania Ostalczyk.
J:l;,19
:2. Legia
44-22 ŁKS: Kwaśniewicz - Filipiak. Bul·
łl-22
32:C!O
3. Wisła
zackl, Drozdowski. Galant - Sob-Ol,
25-23 Dziuba, Ostalczyk, Klimas :ł2:20
Płach·
4. Bałt:v'k
:H:ll!
5. Szombierki
44--30 ta (od 19 ml•. Sławuta). MUczarskl
29:23
8. Sląsk
25-'25 (od 85 mln. Różycki), WISŁA: Adam.
Z<i:26
31-36 czyk 7. Arka
H. Szymanowski, Budka,
2<i::U>'
8. Ruch
31>-36 Motylka, Jałocha Lipka, Kapka,
25:27
9. Motor
34-40 Taorgon - Iwan, Kmiecik. Kowalik
33-36 (od st mlt1.. Nawrocki).
24:2l!
lÓ. Stał
21-25
23:29
H. Lech
.
2tl;30
2.5-3&
12, Górnllk
uc.s od·n~ó.11 ziwy.clęs.1lwo, które
2~:30
25-36 mus1 ciesyć ł 7ld<:>był k<:>m?].et pu:nk·
13. Za!W'tsza
22:30
19-31 tów. stanOIW!tący nileba.gateJin\Y ka.piiał
14.LKS
17-25 w końcowym rozrachu.nk<u ·11gowych
19:33
15. Za,gli:hie
15:37
24-38 ro21grywelk. Ponadto przekonał do
l~. Odra
malkonteilltów,
wszystik.1'ch
siebie
którzy w wyjątkOWlo cza1rnych kol<>ra.ch wll.dzle1l. ten wczo.ra!szy mec'li
ekstrak'1asy. Jedenastka ŁKS zy.slka!a ta!UJe sympatię zwolenni!ków Wld.zewa, bowl,em swoim zwyelęstwem
Rozeg'.rano d·rugą rundę plłkan~loeh nlejaikJC> „za,g>rO<!Zil.ła '', choć oczywiście
mistrzostw Eu,r0<py j'Unio.rów Polscy nie do końca, d·rogę k'rakowsklln
piłkarze spotkali się z dotychczaso·
pii!Jkarzom eto tytułu mistrzowskie@:O.
wym liderem grupy „B" - Rumu- Tak to przy minimalnym. ale prze.
Nasza drutyna wygrała 3:1 de W&Zystlkdrn zasluronym zwyc.lę
nią.
I wy5Zła na pierwsze miejsce w ta• stwle nad Wtstą, podopl.e=ii Irene.
beli. W drugim meczu grupy „B" ra Marian.a Ge.""1<e1to stall się w clą
Szwecja z·remAsowała z CSRS 1:1.
jedn<1:go dnia ulu,bleńcami całej
+ W elimi·nacyJnym memm p!łkar g'u
piłkarsk.!eJ Lod:zl.
sk:IC'h mistrw.strw !r.vlata g-rupy IIJ
CSRJS ~~~r·oni.lła lsla,nduę 6: 1.
to
Choć to oczywiście się 11~)',
nie te eleme·nty zadecydowały o tym.
TABELA
ze mecz z Wisłą będziemy wspomi10-G nali z dutą sympatią dla łódzkiego
8:0
l Wa1~a
11~
6:2
2. OSRS
zespołu, Plra:ede wszyistk\Jn ŁKS za7-1
4:0
3. ZSRR
w sumle ba rdzo dobre &potgrał
~8
:?.:8
4. Islandia
kanie. To była jul: drut:\"na, k·tórą
1--J.3 chciałoby d<: na co d~leń ~lądal:
0:18
5. Tur<:Ja
+ w ro~anym w 'Plulawa.ch ell- w Ugowych sj)Ol\.kaniach. Walczą.ca,
m.tnacyjnym meozu mistrzootw Euro- przeprowadzająca nl-e:ł'byt llZ!lł•bl.onowe
py ;iun:orów (do lał 16), reprezenta- akcje. C<dybym miał wy~tawJ.ać ~n
cja Polski przegrała z. dru'iyną zurkli dla poszcze-gólny;ch pilka·ra:y,
CSRS 0:4 (0:2),
plerws:zeńst.wo
wąt.pleinia
bez
+ W półfinał·e>wy:m meczu Pucha- bo
trzeba oddać dwóm booznym obroń
ru P'C>lski 'Ploigoń Szcrzedn po4!:onała com
F\llplakowi I GalaDłowl.
Reoovlę Rze-szów l :O (l :O).
Szczególnie ten a&tatnl, nte tył.ko
+ P~bka,rskl Pu<:har Europy zdoby- umiejętnie
z g;ry Iwana,
wyłąoz~
ła d.rużyna Liverpool, która w tlinaale sam wielOJl<;rotn le .~pędzał się''
le ;owydężyła Real Madryt li:O.
pod bra.mlke Adamczyka I o mało
w 35 minucie llpotkanda n~e wpisał
slę ·na Listę strzelców .. ktedy to po
s1ę aam na
główce Sobotla zmala.~
sam z bra!lllk.a rzem g<olkl i strzelll
pr·o.sto w n:!iego. Dobr7e grał rówE:XPRESS LOTEK
który w S'j)(MÓb
nie!: D,rozdowskl,
10 - 11 - 21 - 22 - 38
umiejętny wyłączył Kmiecika, statysbUjącego w zasadzi-e do koń<:ll meMAŁY I,OTEK
anu Pomocy
w
c:ziu na boisku
1 LOSOWANm
trzeba Oddać Ostalplel"W!Szeństw10
11 - 16 - 30 - n
czy,ł<owl, który z kolei pracował na
II LOSOWANIE
. całej szerollooścl boiska I unt1ejętnle
9-lł-15-18-31
11WOlch k10tleg6w.
obdzielał P\l'.kami.
Koi'>cówkll banderoli - 0681

Polacy

w

J'aponU
TOKIO, Pnebywający
z wizytą oficjalną przewodniczący
Rady Państwa NRD, Erich Honecker, spotkał się w środę w Tokio z
premierem tego kraju, Zenko Suzu,
kim.

~ .
wcwraj odbyło się kolejne posie-, tury .w stosunku do kier!ly.-.rtlctwa
1
sztuki urzędu
dzen.ie konferencji wyborczEOj PZPR W!dmalu Kultury
b ł
cl kt
środowlJ!ka 'kultury woj. miejskiego Miasta Łodzi.
Ya
po y owana
. . Decyzja ta
łódzkiego.
ustaleniami z prewcześniejszymi
Łodzi - J. Niew.!adomd ~onfjerencja przyjęła u;hwa~ po- ,zydentem
n~ ~~t~i~j;-e n;~bFem,,Z ~~fury w skim, na podstawie których wydział
podpo~ządk~wa~:
Treści kultury ~ostał
na;zym mieście i w kraju.
uchwal~ przedstawimy Czytelnikom bezpośredmo ~!~de~~~· ś;o~o~sk
w najl1.Utszych numerach naszej i,:a- f!,~s:::~~chu~~a meryt~rycznego udz.la!u w podejmowaniu wszelkich decyi;< jdll h
zety.
1
wy- zjl. ·
c
re
Konr~d
Na6tępn.e
Obecny na ko;>fer~ncji J. Niewla~~!!~ S~~~~ysz~~l~fn~Jrcó,;1°~~~
~omiki stwierdz~, 1.ż od ?nla dzir
S\e}s1'ego prae,fm1t1Je kierowructwo nad
wid~~:u nieobecności wielu de-.
legatów obdarzonych mandatami zaufania przez swoje POP konfereneja
wypełnić
mogła
środo.wlskowa nie
obowiązków;
partyjnych
swych
obecni postanowlłl więc przełożyć
dyskusję nad najbardziej newralgi;
cznyml problemami kultury lódz·
klej na termin późniejszy. Równocześnie konferencja wyraziła głęboJak informuje robotnicza agen- kie oburzenie w stosunku do ludzi,
cja info1,macyjna 27 bm. w póź którzy zbagatellzowali nałożone, jak
nych godzinach wieczornych pod- i akceptowane przez nich obowiązki.
(jb)
pisano, parafoWl3.illY dzień woześ
n.iej pl"zez komisję rządową i ZG
PracowniZwiązku Zawodowego
ków Rolnictwa', protokół dodatkopracowników
wy nr 12 do UZP
jednootek goopodarczych spółdzielni

kolejce Te

I

27 bm .w Ministerstwie Energetyki i Energii Atomowej odbyło się
spc>tkanie upoważnionej pra:ez KKP
pożarowe.
NSZZ „Solidarności" grupy TymRZYM. Prezydent Włoch, Sandro cza~owej Krajowej Komisji PoroPertlnl kontynuował 27 bm. rozpo- zumiewawczej Energetykó·.v NSZZ
częte w przeddzień konsultacje maz przewodniczącym
,,Solidarność"
jące na celu utworzenie nowego, 41
Komisji Rządowej do spraw enerpo wojnie rządu włoskiego.
getyki.
PARYŻ. W Pa rytu zakończyła się
Zespołowi TKKPE pnewodniczył
konferencja w sprawie sankcji wobee rasistowsjdego reżimu RPA. W Mia.rian $ledź, Komisji
Rządowej
konferencji uczestniczyły delegacje minister enefietyki i energii atoONZ, a także mowej Zbi,g1111iew Bartooiewkz. W
124 państw-członków
narodowoprzedstawiciele ruchów
spot~aniu uczestniczył pl"Zedstil'wl-<
wyzwoleńczych.

Delegaci nie ·przybyli na obrady ~~!Gd~~.~~„;:~~~~~.~~~?.~~.:-

tKS -

WIDZEW 2:0 {1:0)

Rozmowy związkowców
w Ministerstwie .Energetyk.i

Woje·
Komenda
SZCZECIN.
wódzka Straży Potarnych w Szczewojewody
do
wystąpiła
clnle,
szczecińskiego z wnioskiem o zamnajwiększych
jednego z
knięcie
miejscowych lokall „Orbls-Conttnental" ze względu na duże zagrożenie

I

Kronika wypadk

•

BAŁTYK·-

WARSZAWA. 31 bm. o godz. 1 w
nocy wchodzi w życie nowy rozkład
jazdy PKP. W związku z tym · Ju:t
30 bm. po południu niektóre pociągi
będą odjeid:l:ać o zmienionym czasie.
NOWY JORK. Jednym z ważnycb
omawiania ogólnych promiejsc
rozbro)enia jest Komisja
blemów
Rozbrojeniowa ONZ. \ttóra odbywa
obecnie trzytygodniową sesję w No·
wym Jorku.
BEJRUT, Specjalny wysłanruk pre·
zydeta USA, Philip Habib, spotkał
premierem Izraela,
środę z
się w
Beginem. Nie ujawniOJ\O tadnych ·
szczegółów rozmowy.
NOWY JORK. Sekretarz generalny
ONZ, Kurt Waldheim, występując
w Nowym Jorku ośwladc:zyl, że klerowana przez niego organizacja powlnna skupić swe. wysiłki na walce
ze wzrastającym zagrotenie:n, jakle
stwarza terroryzm.
J>rasowe
Biuro
WASZYNGTON.
te
poinformowało,
Białego Domu
prezydent Reagan wezwał Philipa
Hahiba na konsultację do Waszyni;tonu.

Od 1 s\y=ia 1982 r. w m1eisce
dotychczasowych .wojewódzkkh zje
utwol'!Zone
będą
dnoc.zeń PGR ·
p1'Zedsi~ł>iorstwa PGR przy Ul'Zę
dizie woje'\VlOdy wzeszenia państwo
Będą
wych gospodarstw rolny::h.
ł>o małe org=izacyjnie i etatowo kółek rolnQ~zych.
Dokument ten podpisali przedbiura, których koszty pokryją poCę:ntralnego
Zarządu
gospodar- stawiciele
s.zc.zegóme państwowe
Związku Kółek i 01'ganiizacii Rolstwa roh1e.
Koniczych z prezesem Józefem
Zgodnie z pl"!Zyjętym w wytycz- ziołem, Sek:rebal'iat ZG Związ,ku
Rolrninych Biura Poli.tycznego KC PZPR :lJawodowego Pracown:.iców
spm- cbwa z przewodniczącym Stanisła
i Prezydium NK ZSL w
czł·onkowie
wie węzłowych problemów polity- wem Hasiakiem oraz
ki rolnej, rolnictwa i goopodarki ze:s.połu bran•żowego d.s. SKR.
(PAP)
~ywnościowej zatQi:eniem tworat>nia
jednakowy~h WlllrUnków ekonomi1
sektorów
cznych dla wszystkich
rolnictwa zniesione zostaną dotaćję dla PGR, rolniczy(h spółdziel
Wezorajszy dzie1i w \vej. mtejsklm
ni produkcyjnych 1. spółdzielni kól ulina łódzk.tm upłynął na drogachNie
łek rolnkzych, które priz~jdą
zacach wyjątkowo spokojnie.
nowy system fil!lainsowy i będą ko- notowano wypadków z udziałem lusamych warun- dzi. Odnotowano jedynie kijka „stłu
11zystać z takich
ków ktredytC>~<Dia, jak gospodar- czek'\ których sprawcami byli ki.e(kl.
rowcy. Ucierplały pojazdy.
S'bwa iindyW1iduailin.e.

Głodówki

•

24godziny

I

Dziuba gra! na s.wym norrna!Jnym
reprezentacyjn:l"m 1:>0IZllomie, ale swą
do;lrza1ością nie przewy'1.
wido<:znie swoich kolegów,
bawlem cl rozgrywali jeden z lepWej.ście
meczów ligowych.
~zych
Sobola i Milczarskiego do drużyny
WlZmJOcnien.iem..
też byro pe>wamym
odniesionych
P.O
oczywiście
choć
kontu.zja<:'h n.le wal<:zy-1i je.szeze na
obrotach. Milczarski natopełnych
miast od'Wlażnle wszedł do ś•Odika
dwóch obrońców Wl5ły
J)OII11ędzy
w 54 mi.n., oo spowodowało, że Budka w wyraźny sposób go faulował
l sędzia Kaczalko z Wrocławia po·
JJUinkt, oznaczający Jedekazał na
naście metrów przed Adamczykiem.
Rzut karny precyzy)nie wylkorzy.stał
ChtalCzY'k.
pil!kaorską
szał talk

1:0 zatem dla LKS 1 w perspekty.
wie (3 czerwca' meez z mielecką
musi zbierat pochwały
ŁKS
Stalą
za to apofkanle. choć oczywllicle
motna mtl wytknąć kilka blęd6w.
ot, <'hoćby ni..ezbyt budująea &kuMilczarski dW"ll·
tec.zność storaełecka
k:rotnle znalazł s!ę w ~ycjl sam
na sam z. Adamczykiem. 'P!erwszy
rlł'Z w 38 miln„ k<iedy ldeałnle p!łkę
zag.rał mu Płachta 1 strzelll w Adamt!Zyka I drug! raz w 74 mhn. spotikanJa. kiedy rrun'.maln1e przestrzelił.
uderzając pl.l!kę w długi róg, choć
mógł oci;ywiśc!e podać ją d'o nadbieg·aJą·~ep;o Sła'll{wty. Lllezy się jednak to, te liodzianie potra!lli stwoN.Y~ syt11acje, k.tóre „oachniały nastfl!ptn ym! go0<l ami".
M.<>żrut teł po tym me.c:r.u gdybać.
~e wyntll teł!» meCZ'U mógł być równ•eż k<>rzy.stiny d•la gośei. gdyby np.

na sam
w 18 mLn. będący sam
z Kwaśniewiczem Iwan nie t.rafił
w Siłlllpek. lstnleje ,Jednak znane powiedzenie, :l:e szc<Zęście sprzyja lep.
szym. A LK:S był na pewno w tym
meczu drużyną grającą leptej, a Wisla potwterd:r.lla to. z czego z,nana
jest <>d dawna - nie potraf.i &rać
na wyja<Zdach. C<> na to nowy sźl\'.O·
leniowle<: WLs.ły - Leszek Jezierski,
który obejmuje zespół od I lipca
1 k,tóry z za~nieresowaniern oglądał
środ·()Wą potyezkę? W kddym bądt
razle oczekujemy wlę'k.szej „lnwazj:"
k!blców na kolejny ~ecz LKS ze
stela. Mielec. Lodziame prezentują
ju'! e1e.ka~y futbol. Si:Zlkoda tylko,
że talk pó>mo...
AN'DUEI 5ZYM.Atll'&ltl

I
I

O odpowiedzialności
• przyezyn kryzysu
ocenie

(Dokooozeinie zie str. 1)
byil.i słabi i niez.dolni do ponoszenia
•a·k wielik.lej odpowiedzialnośei za losy S]>O!·eczeństwa. W tym kontekście
nie }est przypadkiem że doły partyj.ne domagają się dziś właściwej
polityki kad•wwej ,,Doły partyjne"
wystawiają również rachunek z od„.a roblą słusz
powiedzialności... nie. Ja odpowiadam za to, co zro1 mogę rozliczyć się przed
biłem
partią również ze swoich błędów.
Jaoko członek Biura Politycznego
od 1!1711 r.. sekretarzem KC PZPR
zostałem w lutym 197'2 r. I pełnBem
tę funkcję do czerwca 1974 r W tym
czasie odpowiadałem za politykę kadrową, sprawy zagraniczne oraz za
ml
Proponowano
naukd.
sprawy
także nad.zór nad sprawami bezpleale zbyt d~,ugo przepra-cneństwa,
cowałem w tym resorcie, by móc się
tym nadal zajmować. Za wspomniany już okres t9'n-1974 R'lnoszę
od.powiedz.ia1ność w sprawach, które
prowad'Z'tiem. Nie mogę jednak brać
za to. co dzi.ało
odpowiedzlalności
się później, nawet wtedy, kiedy nie
pozostawabędąc }liż ~ekretarzem łem nornLńaln.ie członkiem :Siura Por.,
1975
grudnia
do
Litycz.nego.
Po
a więc do VII Zja·z.du .partii.
prostu w ok·resie od czerwca 1974 r
do gr11dm!a 1975 r. nie miałem już
wpływu na podejmowane decyzje.
z własnym sum.leniem
Z~Od·nle
jak.o sekreta.rz KC
~twierdz.am, że
mogłem niektóre problemy 002.w~a
za<: lepi-ej. Za swój poclstawow1>
mając wówcza's
że
blą.d uważam,
dopuści·
duży wpływ na decyzje którzy
Iem dlO awaJnsowanl.a l11dzi.
okoazaH &.ię n:eudo1ni. a w niektórych przypadkach wręez slrompromitowali partię.
zwracam jednak uwagę. że m. In.
z mojej lnl.c-jatywy na przełomie lat
1"72Jl973 opracowano zasady polityki kad·rowej i doskonałen!a kadr
za'Sady
to
które
kierowniczych,
N~ei dZts u wa i.am ta a k 1ual ne.
stety - pod.zieJ,ily one los inny.eh
n:".d'Y
nle były
doltumentów 0
w całości stosowane.
Do<:enlają<: funkcję nauki pol:st<;iej
wspólme
w pr10cesle rozwoju
z wybitnymi uezouyml I ińnymi towa rzy.szaml - staraliśmy S:ę umoenlc tolę natllkil. we wszys'tkich dz;e.
dz1nach gospodarki, lrul t11ry i ży
c1a społecznego. Służyć temu mfał
U Kongres Nauki PoLskiej w l!l74 r.,
który - Podkreślam to - organlzo·
wany był rzeczyw'.ście przez .samyeh
uc.zonych.
Co było przedmiotem różnicy
zdań pomięd'•Y wami, a ówczesnym
kierownicLwem partii ,1 rządu?
Najwai.ruej.szy „kamień nlezgody'" stan<l'Wil problem zadlużenia s:ę
na Zaeh<>dzie. W ostat.U.-kwartale
1973 r. wybitni uczeni 1 eksperci sygnallzowall mi. że w krajach kapt.
talistycznych rośnie zagrożen~e gostwierdzali
spodal1ltd przez. kryzys
on.i również, te przekraczamy do·
puo;zczałną barierę zaclłuźenla kraju.
Na pod~wie tych danych. jako
od·powledzialny za «prawy zagranlezne, krytykowałem ien stan i prnpo.
nowałem systematt~ne omawian.te
spraw zadłużenia l bilansu otatn\.
crego na oosiedzenJach Biura Politycznego 1 rządu. Za moich czasów
ni.gdy Jedna'k do tego n:e doszło
Chcac :i:apobiec rosnąeemu zadluże.
nLu ..:. byłem lnsplrntorem opracowania zasad ~t.oounków ek.onomicz.
nycb z :r.agranlcą. a w szczególności
a rozw1niętymi \c.ra}ami kapitał!-

j

lewizji decyzją z dn'.a 31 grudn ia
pełnomocnictwa
1980 r- 11nu1 wał
udzielone J. Antczakowi. Jejnakże jak dotąd, reżyser nie powrócił do kraju. Na razie nie udało
informacji
się uzyskać wiążących
na jakim -statusie J. An teza).{ przeWiadobywa nadal ze granl~ą.
mym je.st. że mieszka w Nowym
J.orku. Czy tworzy nowe dzieła? to
nie wierny. A przecież jest
twórca wybitny, tak już znacząco
obecny w naszej kulturze.
(PAP)

Zaproponowałem róWlll·iet
koordynującego
zespołu
problematykę Stało się to tema-

stycznymi.
oo wola nie
tę

tem moich utarczek z przedstawicielami rządu. Argumentacja, z ja„n'e
brzmiała:
ką się spotkałem,
można ograniczać rzadu w jego za•
mierzen!ac·h''.
- W komunikacie z posiedzenia
komisJi stwierdzono, że połltyl<ę po.
grudniową uważacie za słuszna
. -: Jest to ~em~t bardoo obsierny
i me wyczerp'e się go w jednej rozmow:e. Chce Jednak zw!·óc\ć uwagę
na głf>wna prze•lankę tej oołltvk.'
!<tóra był ~oo--y przyrost naturalny
1 proces:v z n1m zwlazane. W koń
cu lat 40 nasze pań'itWIJ li-c2yło o'koto. 25 mln obywateli Na oocząt1<u
mm~onej dekady było ich o 10 mln
więcej .. To zjawisko ~rzez cały czas
determt.n·uje nasza oolitykę
Bo przecież w latach 60 głównym
problemem był:v szkoły, stad e>We
,,1000 S"?Jkól na tvsiącłecie" a w 70
problem d-0 rozwiązania stanowiły
zamlejsca w szkołach wyższych,
~wn'enie miejsc oracy i m'.ęszka
ma dla !'O&nacego młodego n<>kolema. Można dzisia.1 drwić z hasie
.. dm~'e.i Polski"' - ale 'w poezatku
lat 70 w naszym kraju było około 8 mln miesz'kań. Drugie tyle konieczne byto. by. jako tako. zaspoko!ć potrzeby. wyn·ikłe z przvrostu
liczby ludnośc·I. Młodvm lu.dziom
na_lei.ało zapewnić też w\aśc'wy roz;.voJ. Stad owe miej~ca w uczelniach
1 za~ładach pracy. Stąd też - po
w tych latach
•zer~1e
części
otwarC're na świat.
Zlekceoważrmo jednak jeden. barrold~o watny ·element ro.z-..voj-u:
n:ctwo Przecież w 1950 r. n-a jedneokoło
przypadało
go mieszkańca
0,6 ha gruntów ornych. a w 1979 r.
Już tylko około 0.4 ba a żoladków
zm'-eniłA się też strukprzybywało
tura konsumpcji artykułów spożyw
czych.
W

n1oćm

przekl"'nan„u,

obt-ektyw-

!lY·m źródłem wielu napięć w na5'zer
powojenne.1 historii, a szczególnie
k•ryzy•u który <>becnie przetvwamy
orzyroot
.Jest 'V:łaśn'e gwałtowny
Młode
1'Udno~c1. zwłaszcza na w•l
r>okole'l'lle domaga się - i czynJ to
uczestniclwa w sprawosłusznie waniu. wlad-zy w real·izacji ooll-tykt
socjal:stycznei:·o państwa. 'Pol1lv,ka
00.l?!r~Jdniowa stwa rzala tak'e mo'żn
wośct ale .Je.i zasady obow'ązvwa!v
Zb,111 krót!to. Zaczęto O<l Olch odcbo-dZ>'C .1uż w latach 1973--"974. kiedv
eu'.oria ~lgantomania ; fasadO\WJśĆ
v.:z1ęły f.óre nad zdrowym rozsąd
k:em. N:e mogłem już wtedv proprezt>sem Pot-'
Zostałem
te~tować.
7k•~<> ~omi.tetu Normalizacji. Miar
t .Takośe; Ponieważ był-em krvtyezny do końca - nie otrzvma!em, jako członek kierownictwa mandatu
deletgata na VII Ziazd Byłem tam
tylko w charakte·rze gościa.
~a zak<>ńczenle powiem, że z pow1er-zonych m1 zadań w K<>mitecle
sta~am slę ,wywiązywać jak. najlepieJ. Dobr~ się czuje. współpracu
A jaktm
jąc z gr0<nem fachnwców.
,Jest.em ste-tem - n'ech rozstrzygną
ITu<>l wspótpracownicy
RozmaWial:
JA:"< ROżDZYNSKI (PAP)

I

Jerzy
Redakto·r depeszowy
Klima.
• Redaktor techni::zmy
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ZNOWU JESTESMY
P!Medstawfoiel „Iniellllllh

Trwa

Łćdtt

kiego" :r.ostał w mli.ruiony po111~ed%1ia
łek
zaiprOE;'Lony prrzeoz praedstawiciel1 komislii NSZZ .So!Jidarność"
enel'l!etvki łódzkiei na sootk.alnie
:r: reprezen11a'!lltam1 ló::lmk.ich energe
tyków. W czasie tego spotltanlia
Przv udziale orzedstawicield resortu d dvrekcii :zakładów energet y cz.nych okreeu oentralneeo. m1•ano omówi ć naiwai:nieisze probleeneTgetyki Chodz iło o rzecz
'Qardzo ważną:
udz'.elenie odpoW~-E'<izi na oostulatv Miedzyzakła
dcwei
Kcmisii NSZZ „Solidarność" w ze soole elektroc:tepłowru!
łódi7ikich, przesłane 11 bm. do M in i sterstw~ Enerl(etyki
i
Energi;
Atomowej_ Od tvch rozmów mA
zależeć. czv w na:ib1Jiższvm czasie
łódzcv enerl!etvc:v POdeima akcję
nrotestacvina.

Z"AŁATWIANI

NA KO~CU

prot es I ~~;~~~~~~!~!:;,

strażackiko-, -

st.ko, 1Jby jak na.jtąńszym
sztem wytargować zawieszenie pro
czerwono-granato we flagi z napi- te.:otu. Wiele pos-tulatów nie jest
sem „PROTEST''. M!mo toczących bran:ych pod uwagę. Do tej pory
się roomów przedstawicieli wszy- nic n.p. nie mówi się o doda.tkach
stkich zwią.2lków zawodowych
z wyiróWlllawozych dla najniżej zakomisją. t"Ządową akcja
protesta- ra1bia.jących.
cyjna pracowników pożarrnictwa na
Nasze sprawy muszą być :zadal trwała . Oczekiw1a1no il.onkret'Ile- ła,twiOl!le na tyle poważnie, na ile
go komunikatu, ja-s.nej odpowiedzi braktuje się nasze obo.wiązki. Stra-'
na strażackie postulaty. N i ektóre z .:iiarcy w Polsce nigdy nie strajkotych postulatów są już mane sze- wali. Teraz też m i'!Ilo akcji prorokim rzesz.om społeczeństwa, ale testacyjnej utrzymujemy pełną gojest wielu takich, którzy nie wie- towuść bojową, o czym świadczy
dzą o co właści'Wlie chodzi straża chociażby nasza postawa podcizas
osta.tniiej ulewy. Ale nie jest dokom.
naszą obowiązkowość
Q straliackich problemach opo- brze, jeśli
wykorzystuje
się dla odwleczenia
wiecklieJ.i nam st. ogniomistT(Z: Rysprawy.
Niestety. nle możemy poinfor- szard Placek, ogniomisti;z
Jerzy
-: .Nie domagamy się rzeczy r~emować nsszvch Czyt~lników o efek· Swoboda i plutonowy Janusz Cie,,Soli- możhwych. Chc emy dosflawać wytach ' " 'nzoraiszYch rozmów z te- ślak, pl'Zewodniczący koła
na.g rodzenie, jakie należy się nam
go 11rostee:o powodu. ie organiża dairności":
;z:a pracę,
którą
wykonujemy.
- Tak było zaiwsze, że strażiacy
torzv oświade'Zvli Iz „t>ra..a .fest
Chce.my też, aby umoż!i.wiono nam
niepożadana i ro7mowv be1h pro- poz.ostawali na szarym końcu, kiewylwnywa.n
dy t'OZw i ązywa.no różne problemy wairunkach. ie jej w przyzwoitych
wadzonl' bez .fe.I obl'cności".
'
społeczne. Najpóźniej podwyższano
Pokruzywa.no wyszczerbione staloTak wlec n.ie z naszei Wliinv. nJie nam pobo.ry, najdłużej
c.zekaliśmy
możemy dz·iś pl'IZekazac
relacji na różne dodiatki i przeso:eregowa- w~ topo~ki, t>l'Zeln.rte liiny, pasy
boJOWe me dające pefoej gwaranz wczoraiszel!'O d.iatoim.
nia, a teraz nadal czekamy
na cji bezpieozeńsbwa. Brakuje
różCJ. kr.)
roow.iąizand e klwestii wolnych
so- ny~h ~robnych elementów spra:ętu
1
pozair1!1·1 ozego. W bardzo marnym
1"1i'\ 11•
to nie wiadomo ko- gBJtunku
są mund·u ry i buty. Kto
1i/~o· mu re:sortiowo podlega Straż Po- w takich warU!lllkach i z perspek\)
~;I )..
żarna. Zwierzchni nadzór spriawutywą niskich
zarobków
b~'<izie
- - je naid nami Ministerstwo Spraiw
chdał procować w zawodzie straWewnętr;z.nyoh, 'ele jest ile
tylko ża.ka, który kiedyś przynos.ił tylko
pozorna zależn~. Nigdy nie kochlubę i napawał dumą?
rzystaliśmy z różnych przywilejów
Podobne opinie wyrażali strażatego resortu. T·r zeba w.reszc.i·e rozcy z IX Oddzi.alu 5P na Nowym
strzygnąć, kto ma pMili rządz1ć,
Złotnie: !lt. ogniomistriz Jerzy JaJak lon!ormu.je Zjedrw~enle Su- kto ma za nas odpowiadać,
a wre- niczek, ogniomistrz
r-0wcó
Wtórnych, Od l czerwca br.
Zdzisław Gozpodw zone zostają ceny S.k·u pu ma- stZcie do kogo zwracać się z na.<:Zy- dowlak i strażak Jerzy Łada.
mi postulatami.
kulatury.
Siprze<lając • 1Tuakułiaturę
- Jest przecież Komenda Głów
mieszaną, będzdemy otrzymywać 2 zł
za kil-0gram, tJ . . dWUikrotnle więcej na Straży Pożarnych?
ni.t dotychczas. Za ma.kula.twrę se- To jest na= władza „od św i ę
gl'elg-0wa ną, Jtotó.ra dotychczas miała ta". Teraz, kiedy wysuwamy
kcmd·Wlle ceny ~ bądź 3 zł za kllog,ram
kretne żądalllia i postulaty jako.i ni e
- dootawać będziemy po ł zł.
Ta
lrorzYl!!tna dila sprzedających zmiana możemy liczyć na Komendę Głów
cen zaktyWl!ziuje - miejmy nadzieję ną. Gd'.?ie podziali się reprezentan- llku1); a oo za tym idzle - nasze ci straży na najwyż.s'lych
sz;czefabryki paJ)!e.micze będą o.tn:ymy. biach, gdy trzeba bronić na<izych
w.aly więcej tego wtórnego suirowca
interesów, a nie popisywac
slę
za~tępującego z po.w<>dzeniem celuto.
Na zebranLu ogóbnym czł()l!lków
sl;,!itystyką? Czasem wyd~ije
'lię
Z!l.
organizacji zalkładowych NSZZ „Son•am, że ziwier-zchinicy robią wsrz.y- lidarność"
pra'C-0wrtilków
wymiaru
sprawiedlhwośct
w Opolu, podjęto
uchwałę w zwiąq;ku z kampanią na
rzeC'Z uznania Jerzego i Ryszarda
Dnia 2f maja 1981 roku zmarła najdroższa na~ Osoba
KowaLczyików - &kaz.anych prawomocnie przez Sąd Woje,wód.zik•l w
Opolu - za więźn i ów polity'Cznycb
S.
P.
oraz ich rehabilitacji. Uchwała głosi,
te przestępsbwa, za które z.ostali ska·
zani Kci<wa1czykowle, nie dają podIZABELA STRZAŁKOWSKA-MIKA
staw d'<> t.raktowan!a ich j.ako alktu na·
była 101istka Opery Bytomskiej i Łódzkiej,
tury politycznej
a }edynie jako
pe<lagog WyhzeJ
przejaw terroryzmu wymagający ))O·
Szkoły Muzycznej w
Lodzi. o czym zawladam!aja pogrąteni
tępien ia, zwłaszcza w świetle nara·
w tałoble
stającej fa•!Jl tel"l'Oru w i;~ali świa
towej - czego wymownym w:">"razem
MĄŻ 1 najblltsza RODZINA
jest niedawny zamach na tycie pa.
pieta Jana Pawła U
Nlezaleoole od motywów dzlała·nia
Pogrzeb odbędzie dę dnia li m!lja 1981 r. o godz. 16 z kaplicy
skaizany·ch - stwierdza uchwala
tch pobyt w
cmentarza katolickiego n• Dołach
zak!adlZie karnym
w żadnym wypadku n ie może być·
· u t.ożsamiany z ta·kta~ pozbawlema
Prosimy o D\leskładanle kondolencji.

Na budynku III

Oddziału
KW
Straży Pożarnych nadal powiewały

m"·

•
wyzsze

"eny I ~_: Właśdw.ie
. p \v
za maknIatnr'i ..:....--

n~h„.

Wcrroraj rozmowy komisji rzą
dQIWej z pr.zedstaiwicielami wszystkich zwią2lków zawodowych
pracowni•ków poża.rnictwa miały pr,zynieść konkretne rezultaty. Kiom:itety protestacyjne czekały n iecierpli
wie
na wiadomości z Warszawy.
Według ostatnich informacjl ,
jakich udzielił nąm por. Jan Kornatpwski praewodniczący Komitetu P~otestacyjnego łódzkich straiza:ków rozmowy w Warszawie
rostały prize.rwane, gdyż przedstawiciele rządu nie mieli pełnomoc
niotw do załatwienia
wszystkich
porStulatów. Pozootaje kilka .spraw
spornych, lttórych • ro;zstrzygnięcia
należy
oczekiwać w każdej chwili. Chodzi o ustalanie termi.nu, z
jakim obow·iązywać mają niektóre
punkty porozumienia, a także
o
problem dodatku wyrównawczego
dla ne.jnlżej
zaa:abiających.
Według pnz:ewidywań protestują-

cych straża.ków już dz:siaj akcja
może wreszcie zakończy się sukcesem.
P. SKIBICKI

~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~-

Uchwala w sprawie kampanii
dotyczącej braci Kowalczyków

+

W dniu 25

m~Ja

1H1 r.

Z głębokim talem zawiadamiamy, że dnia 24 maja 19il roku
zmarł, przeż,•ws7'
l•t 81

zmarła

s. + '·

S.

STEFAN

STEFANIA
SIEDLECKA

KRZEMl~SKI
Pogrzeb odbęd7le sle dnl,a 29 maja br. o godz. 15.30 z kaplicy
cmentarza św. Frant'iszka
przy
ul. Rzgowskiej o czym z głębo
kim tatem zawiadamiają
CÓRKI.
ZJE('
WNUCZKI,
PRAWNUCZKI ł
pozostała
RODZINA

Pogrzeb odbędzlP się w dniu
21 maja br. o godz. U.30 z kaplicy cmentarza przy ul. Smutnej.
SIOSTRA, BRACIA I
RODZINA

pozo~tala

W dniu Z6 maja 1981 roku
70 lai

ł P.

Proslmv o
lencji.

nieskładanie

kondo-

zmarł

przeżywszy

•

JADWIDZE
KWIATKOWSKIEJ

współczucia

Wyrazy głębokiego
z powodu śmlert'I

s. + '·

S.

CPAP)

składają:

KOLEŻANKI, KOLFJDZY
ORAZ DYREKC.JA RRP-CZSR

Wyrazy
czucia

ŁODZI

serdeczne&o

ws pól-

Wyprowadzenie 7włok z kokiośw. Józefa w Rudzie Pabianickiej nutapi w dniu 29 maja
br. o godz. 15.30.

MARII
BAKALARCZYK
s powodu

SYNOWIE z ŻONAMI, WNUCZKOWIE,
PRAWNUCZKOWI E
1 pozostała RODZINA

CÓRKI. SYN, SYNOZIĘCIOWIE
I WNUCZĘTA

Cieka.we

Zarząd--PoJsk!ego
Zw i ązku
Akwa·
rystów, Oddział w Lodzi oraz Łódz
ki Ogród Zoologlczpy zapraszają na
gtełde ryb I roślliłl
akwary1nych.
która odbędizie się 31 bm. w łódz
k im ZOO (ul K-0nstantynowska 8/10)
w godz. lG-14.

Na·tomllast Centrum K'l.lltury
B'l.ldowlanych organl2u•Je 31 bm.
w
~dz
10-14 przy uł. 'P!otr'k<l'WSkiej
m giełdę sta.roc!.

OJCA

W dniu 22 maja 1981 r.

skłl\dają1

!.

DYREKCJA ORAZ KOLEZANKI I KOLEDZY Z BIURA
EKSPORTU
„VARIMEX-WIFAMA" W LODZI

ud:rlał

S.

w

pogrzebie

Drogiemu Koledze
naszej ukochaneJ

+ P.

a w szczególności Zarzą.iowi i organizacjom związkowym POP
PZPR, Koleżankom I Kolegom ze Spółdzielni
Mors" oraz blU;.
szej I dals7ej Rodzinie, wszystkim tym. którzy ~k2.1all nam wiele
serdeczności w tak ciężkich dla nas chwilach, serdeczne podzię
kowania składają:
MĄ2:, SYN i SJOSTDY

wYrazy
powodu

głębokiego

wsp6łczucia

szkól ńa
oraz lireów w

ŻONA.

z

CORKA,

KOLEDZE

JERZEMU GLUZIE
serdeczne
z powodu

wyrazy
śmierci

·

WIESŁAWOWI
GŁUSZKIEWICZOWI

współt'zucla

wyrazv
szczerego
z powodu §mlercl

:t; O NY
składaJ~ ·

~

1kładaJ~

KOLEDZY • s
INSTYTUTU
MECHANIKI
STOSOWANEJ
POLITECHNIKI Ł0DZKIEJ

wsp6łc:mcia

OJCA

W!!IPOŁPRACOWNICY " ZCO
w FT I AT ,,ELTA"

RODZINA

śmierci

MATX.I
1kladajj\:
KOLEŻANKI

z

I

ZAKŁADU

KOLEDZY
PRACY

l>nla 26 maja 1981 roku odszedł
op nas nieoczekiwanie. przeżyw
ny 82 łata nas1 ukocł\any Maż.
Ojciec, Dziadziuś I Pradziadziuś
~.

DOC. l>R HAB.

WileńszŁorizj,

Pogrzeb odbędzie ~le n3 rmen·
tarzu rzymskokat-Ollckim
przy
ul. Ogrodowej w Łodzi, 28 maja
br. o godz. 13,

HENRYKOWI
ZAŁĘCZNEM.U

JADWIGI JURGIELEWICZ

P.

MARTYNELIS
czyźnie

PODZIĘKOWANIE

+

zmarł

STANISŁAW
n2.uczyciel

Wszystkim, kt6rZy wzl~ll
żony, Mamy i Siostry

giełdy

śmierci

ła

r~ew.

WA,

P.

JAN STOLARSKI

Pogrzeb odbedzil' się w czwartek 21 maJa 1981 r o godz. 11.15
na Cmenta_rzu Komunaln:1<m Za·
ŻONA,

ł

raźnie <>dgra.niczyć Od sprawy obrony ludzi, gŁos-zących odmienne poglądy polityczne
Czyn którego do·
puścilJi się Kowalczy>kowie, nie tylkd wyrząd:oil ogromne straty materialne, lee-z przypadkowi przypisać
należy, że nie pociągnął
za sobą
ofiar w ludziiach w tym również
studentów
i
pracowników
WSP
w Opolu.
Pe>wy-ższe stanowisk.o
czytamy
w ucruwaie - oc2yw\ścle nie oznacza, że z uwa•g l na zasady humanitaryzmu .
bracia
Kowalczy>kowie
mają
być
pozbawieni uprawruień
przysługujących
osobom skazanym
w szczególności jeśli ch<>dz! o skorzystanie w stosunku do n ich przez
Radę Państwa PRL z prawa łaski, któ·
cy tio llkt byłby niewątpl i w ie przeja'111 ~
~Gti!Jsznośc t · 1
>flOIIlnlańe
~o już huma'Illta•ryzmu w stosunku
·d'<> osób, które przecież spędziły Jut.
!O lat w zakład-zie karnym
W zakończen!'l.I uchwała stwierdza,
że
ewentualne podejmowanie dz.latań przez MKZ NSZZ „Solidarność"
Ziemi Opolskiej w tej, jak I w
innych majacych szer szy charakter
sprawach winno być z uwagi na
clemo:Kratyc:my charakter związku konsultowane z komisjami zakłado
wym!
oo•zczególnych
organizacji
zw! ą'Z'kowych.

KOl.EŻANCE

EUGENIUSZ
NAS KIEWICZ

woLności osób
za głoszenie swych
przelkonań i poglądó'W
politycMych
i w · ZWlląizku z tym kJWestlę ska-zanla brad Ko.wałczyków należy wy-

OJCA

„SCHL" w

W dniu Z7 maja 1981 roku
lat 93

zmarł

przeżywszy

KOl.EŻAlllCE

Wyrazy głębokl~go w1p6łczucla
Itodzlnle z powodu nagłej śmier
ci naszej
. KOLEŻANKI

. MARII WILCZAK
składa••:
,„
JtOLEŻANKJ

JtOLEDZY
NSZZ „SOLIIlARNOSr. przy
FKSP „URODA J ZDROWIE"

WILe11e. ~egt bu J~~ zamaed.ban. A
przecl.e'l: 2lUpełnlie maiozej Silę pracuje gdy aitmosti:ra w ~. jest
dobria, gdy • L~~e potr.af.ią ~ę z
~bą z.ga.dizac 1 Jeclnoczyć w osiągannl\l wsp61nyoh celów.
Wtiem, że to, co te:riaa; powiem,
jest ll1lOIŻe niepopularne, ale uwa.i.am, że mimo iż tyle się ter.a.z
móWli o demokJr~,ji i 0I1Jaowniu
ciał kolegi.iia.!Jnych
uczelni, reiktor
nlie może być tyMto tubą 'Slellla.tu.
Nowy r ·eMor PŁ powilllliem r.ealirować swój prog•riaim, w k;tóry &aJill
będizie wierzył i do któl'ego po.t.rafti pr2lako11ać całą społeczność a.kademi.cką. Jeśli sellla't i rady wydlziału nabiorą do niego ~l\lfam.a,
j.eśli uwiemzą w proponowany progr·am - r.ektor będci:ie mógł .zrobić
wii1eile dobr,ego. A są kJu temu
z

Na poil>r sb~aż prezentuje się
bardzo dobl'!Ze. Ale nasze społcl
c.zeń.stwo wie o nas mało. Słyszy
my: „fajna robota, .siedzicie sobie
i czekacie na pożar". Na te 24 godziny służby strażiaka składają się
szkolenia, ćwiczenia, nocne alarmy,
sprzątainie obiektu, konserwacja
i
ługa spr.zętu i w •reszcie
s:i.me
akcje. Czas wyjaa.du do
pożaru
wynooi 45 sekund, a w no.::y minutę. Strażak budzi się jui w wozie bojowym. A wszystko 'to
za
3300 - 3700 zł. Czekamy na chęt

+

P.

ZVGMUNT
PO SIŁA
były

pracownik Wydziału Handlu Prez. RN M. ŁOdll.

Uroczystości

l>Oęrzebo\\~

odllędą się dnia 29 maja 1981 roku
cmedntarz a
•?wgo
. 1d6z.ze f16a zprzvkapllu1cv
. Ogro owe.1,
o czym zawladamf•ja pozostaJa·
cy w irłęboklm smutku:
ŻONA. SYNOWlE z ŻON'.\ Ml,
WNUCZĘTA I nozostala RO-

pew:noś C'i ą .siprzyjaijące w~u-nkd.

łOPIKI

dtJPnolk

RibJtnlc:tel

Suółdt.lelnl

1

W\odtJWt\l'-=~eJ

K~•ąt.klil HLIL.!h

stopni~ same

w
powinny
pr,zyjęć na

decydować o LW1~itach
studliia, które muszą być ·uzaileżnio
IJJe od możLiwości lokalowyc:h i i<acLrowyC'h. Tym samym praecią.żo
nym dyidaiktycz:rvie wydziiałom należy stworzyć lepsze warun.kii pracy naiukowej i kształcenda młodzie
ży. Je.sitem też przeciwko pun.ktom
pil'\e1'e['iem.cyjnym ,w wyższych s.zko~aich tedhnliicZlllych. Wy.równywalllie
pozńomu
przygotowa:ndia kaindyvi'itów powinno n<IStę,pować na t?Jw.
roku zerowym.
Uwiażam , :ile uczelnia niie mQIŻe
być z.aLeima. od minli.sterstwa jeśli
chodzi o S1Ziczegółowe rozwiiązani .a.
Mliinlister me
powinien zarządzać,
a raic:zej aidm.I.n.ietrować szikolniotwem wyŻS/Z.ym. Przy okazji: czelm '1ias w '.l'aib!Jższym. czasie nie-ZJwyikle wazne zaidame - opiracowamlie l'legl\llami nu studi ów i sitatutu PŁ.
Podisitawoiwą jedinootką org.ruitlucyjną szikoły wyższej jest wydział
i ll'olą r.ektoria p<l'Wńn.no być pn"Zede wsizys11ilcim koouxlynowainie teg 11 , 00 drirej.e się na ~gólnych

Nowe związki .
zawodowe

===:::..

=

I

~~=
·-- -·~

CZWAfRTEK, 28 MAJA

mato1-zy kultury"
21 OO Bafllklriewa
wyciecz.ki na Wschód 22 OO
Fakty
dnia .
~.08 Gwi.awa 7 wieczorów:
J . J Cale . 22 .15 PD'roszuram ,S1arość
9.00 Cztery pory roku . 11.4() Tu ra- Jajatlego". 22 30 studio
23.00
d io ~ierowców 11 55 Komu111kat ln- M Blalosz eWl!!kl c-zyta nagrań
wiecstytutu Łączności. 12.05 z kr.aju 1 ze sze. 23.05 Mli ęd'Zy dniem swoje
a snem.
ś wiata
t2 25 Twórcy lnstl'umentów
ludowych. 12 45 RoLn!czy kwadrans .
PROGRAM IV
13 OO Komun·Lkat energętyczny 13.01
Rybacka prognoza oogody 13 .05 Stu10.30 Estrada przy.}atnl. 11.00 .,Jedio .Gama'' 14.00 Wiad . 14.05 Stu- den z wielkiej rodziny" - aud dia
dio ,,Gama''. IS.OO Wiad . 15.05
Po- S>Zkół śred•nlch tl 30 Primo Tenore
południe dziewcząt I chłopców
15.30 Assoluto ITVl 12 OO W\ad 12.0S Wiad.
Stud.!o ,Relaks" 15 .3S Kąclk melo- (Ł). 12.08 „Za granicami miast" mana
15.55 Człowi ek I środowisko aud. Redakcji Rolnej (Ł). 12 .25 G!eł
16 OO Muzyka i aktualności.
16 30 da Ółyt . 13 OO ,Czyj tn pies" - aud .
P iosenki trochę zapomniane
17 OO dla kl III-IV 13 .2S Sławne d21eła
Wiad 17.10 Rad Lowe spotkania 17 30 - sławni wykon.awcv 15.00 Stud io
RadlokuMer 19 OO Dz iennik wleczor. „Gama" w stereo 1600 W'ad 1·605
ny . 19.25 K\.ermas~ polskiej piosen- 33 lekcja jęz hiszo
16 20 $plewa
ki. l9 .40 Ma~azy. n m i ęd-zyna rodowy Maria J.eżowska 16 25 34 lekc 1a jęz.
20.00 Wiad
20 05 Koncert życzeń niemieckie!(" 16.40 Aktualności dnia
20.30 Mistrzowie nastroju 21 OO Wiad . {Ł).
17.00 Twórrv muzyki
21.05 Kronika sportowa 21 20 Przebo. - M. l .eerand 17 15 Przed filmowe)
Je z Intef'tud !a 22.00 z kraju l ze tem w Filharmonii - in!. koncerświa ta.
22 .20 Tu rad·i.o kierowców Hoffmann lł. l. 17 ~o 7aknr.han:v Marii
meż
22.23 Białystok na. murzycz.nej ante- c~y.~na" - knnc. 18 OO „ReelamPntan.ie. 23.00 Mi nął dzień .
cia - aud. W. ~odarkiego
{Ł).
l~.15
Utwo.ry łódzkich komno.:vtoPROGRAM II
row (Ł).
18 25 .Tęzytk oolskl jako
orzedmiot nauczan1.a szknlnego 19 OO
11 .30 W1ad. lt 35 Co słychać
w SOS dfa biosfery
19 15 011mpi?da
świec ie. 11.4-0 Radiowa 'Poradn ia Ro·
jęz
ros. 19.30 „ Tstvana
flet
dzi.nna.
li 45 Mu-zyka inspirowana Wspólc zesnv" 20.10 Muzy·MatuZia
k a do tekfolklor em . 12 ..05 Zapowiedź audycji stów P'.eśni
nacl
oieśnlami o1sana
P<>ooludniowych 12 IO Od mln.latury w XV wieku 20 55 Mu1vka K.a T'lhelndo uweortury
12.55 SpieW'a Ha!Lna za StOC'khan•ena 21 4-0 Sv<ew chóralFrąC'kowiak
13.00 Refle1<sje
13.10 nv. i,ntemre!Rcie. temoeramentv naJ Haydn: Koncert organowy C-dur stiroJe. 22 .15 Wersje
i kont"O"'"r"ie
13 :Ml Wiad 13.36 Ze wsi I o wsi 13.51
publicvstvka n•aukowa 23 50
B.
Ta ńce oots·kie m.azurek . 14 oo Gos- Ba•rtok: P ieśni Słowack i e . 22.55
W'.ad.
ooda rcze probtem:v regionów.
14.10
M. de Falla - 7 ludowych pi eśni
TELEWIZJA
h iszpańskich
14_25 Magazyn łowiec
ki. 14 45 Muzy>ka Brahm•a.
15 30
PROGRAM
I
Wlad 15 35 P<>D<>łudnie dziewcząt I
chłopców
16 OO Laureaci konkursów
6.00
TTR.
RTSS
f!zy'k.a,
sem. 2.
im H. Wien iaWSlkie.go.
16.4-0 ,.Pan
insoektor przyszedł" 17.00 <:tołeczne qo TTR, RTSS - chemia '>em 2.
8.1~
P.rzysoosobien!e
obron~e. kl a.
aktualności
muzvczne. 17.30 Szer51:e
soo1r.z.enie . 17.00 SpiewaJący aktorzy I he . - Pomoe 00"-Zkodowanvm 9 oo
- Lidla Kcrsakówna 18 0.5 Mistrzo- Praca - t.echnlka, kl 2 - Mól rowie •wo1el(o warsztatu 18 2S P\e.tJ.1. wer . 11 OO12 50Tezvk oolsk l kl 7-R .TezY'k p0l,~k!. kl. t-3
scyt Studia „ Gama" 18 ~o Echa rtn'a Film.
- List !3.30 TTtl, RTSS - f!zyika
18.40
Tnfo!1lnac1e, rady, orooo"'v~1e sem.
4.
14.00
TTR
'RTS~ - upr'aw~
J8 50 Len - ro-śl~·na onłacalna . 19.00roślin ,
sem
4
14 30
Te!E>W'i21a
24 O~ W' "c-zór Jiteracko-murz.
w sprawie m!llard.ó w 15 30 ne<-y1j e
nletnastolatków 16 OO Dziennlit is .i s
Obi ektyw. 16 30 Czwartf!k T"lewlzji
PROGRAM Hl
D'iewcząt l Chłonców
17 30 r.nfor !O30 Eks presęm prze-z św i at . 10.35 mator turystvcznv 17 45 O<;adnlctwo
Kie.rrpa sz płyt wytwórni RTv LU· woj„kowe . 18 15 'T'Plewtzja Mlodvch
blana . Il.OO
Wielka karie r a"
- 18 50 Dobrano~ 19 oo Sonda - „Gca
3 odc poiw 1I 30 Muzyczne p0rtrety w kulk i" . 19 30 Dz ienn ik 20 15 .Spadta zzma n ów 12 OO Ek sor&o;e-m
przez k·<>blercy oanl Bur'ke" 11) - • WY9ade-1<. czv morder•twa" - mm krv~W'l.at . 12 05 W tonac1i 'T'róikl. 13 OO
Powtó r'ka z ro2rvwk l 13 50 „Moja JY1i nalnv Tv Trfand7.kiel 21·15 PP,;;z
AntxJ.nla" - 12 odc oow 14 OO Twór- 22 05 Pro g r" m nubl' cvstvczny
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Wlieykszym

Prof Mar·an Suchar _
·k •
1.
prOite
tor d „s. naiu~.1, prOifesor "'.' I:nSltytuc;e L~ym·~erl,i Budowla.n.ei:
--;- N 11e by~em
przygotow.any ;ia
~~~~=~ p~a~, stąd tylko k11lka ogolJ 'YC u a:g. POOsta W?Wą SIP,ray.'ą dla .:r_ioweg<;> rektora J;e8!t proba
1n1tiegr~J:1 oa.łeJ . społeaz:n.osc1 n.am:ej
UiC2l~;i.na, gd~~ .mgdy prz.edtem i;iie wyidiztl1ałach .
brhśmy ~Jilil w
naszych dązeNotował: p TOMASZEWSKI
.nn.~, a JUZ zwŁas:cz.a w ostaitmim - - - - - - - · - - - - - - - - CILalSlie. Kaiilda z gimp - czy to samodz!ielni, czy młodsii pTaoown.icy
Jlll!Ulki, czy teli studJe1nd ka&:da
.z o.rgallllizaoji dziLałającyich w uczeLn.i
dekl8J1'1Uje piękne idee i to powinno dać wreazc:ie ef·elkt. Ale da tylko wtedy, gdy :nie popr~.sta.nie
my na mówiienii.u, lecz ws.zys.cy zab[e.rzemy się do pracy.
Z te&o co widię nieyOikojące jest
Sąd Wo·Jewódtzlld w W.arszawde W.Y•
s,prow.ad2lairuve roli re1ktora do funk- dał po.stanowlienla o rejestracji kocj~ wykona:wcy decy.zji sena~u. Na- lejinych związków zawodowych. Osolezy wystr::regać snę skJra.jności, Mu- bowooć prawną uzyskały: Nlei.ależ.ny
Si się uk.swtałtować pewna rówru:>- Samorządny Związek za.wodowy Piac01WnLków Państw01Wej Komunikacji
wiaiga koanpetenicji
m:ięd'Ly a:ekto- Samochooowej z siedzibą w Gostynlrem a sena:tem. Tego mU51imy się nle (woj , płockie) NSZZ Sprzedawn.aiuozyć. Relktoir musi mieć moźli- ców R<>batniczej Sp6id.,,!elnl Wydawwość prow.aJdizenlia włas.nej poilllity~i. niczej
„Prasa-Kslą:!Jka-Ruch"
pn.
m.u5\i mi. eć swoją własną k()II!cep- „Jedność" z ~iedzibą w Warszawie
. .
,
o.raz Związek Zawodo·WY PracownlCJę l moc ją I'eaJńizować.
ków RSW „P.r.asa-Ksiątka-Ruch" pn.
Prof. Jerzy Sułocki dziekan „Niezaletmość" z siedzibą w WarszaWydziału . Budow.n:ictwa i
Archi- wie. Za.rejestrowany został również
tektwry:
Autonomic2ny Samorządny Związek
,
Zawodowy Pracowników Komu•nlkaJ ako kamdydast; n.a l'!ektm-a PŁ ej! Miejskiej w PRL z siedzibą
w
chc:iiaJ:bym ZWII'ócić uwagę na ktlilka Warszawie. Jest to dawny NSZZ Praw.a.Mych, moim zdaniem, proble- cowników
Komunikacji
Mlejsk!eJ.
mów związa1nych z timkcjonowli- który poprz.ednfo obejmował swym
nf.•Eilli wyższych uczelll!i w Qi: e.
zasięgiem tylko Warszawę
.
Wszystkie te no.wo zarejestrowane
Sądzę, ze
prz.ede wsizystltim no- związki zawodowe obejmują obszar
we władize uc:zeLni pow.Lruny stwo· q1tego k;raju.
rizyć . riz;.oczywiste wairunlki do praw-1 Do rejestru Sąd•U . Wcrjewódvklego
dziiweg.o studJiowainda, gdyż na ra- w Warszawie wpisano dot:tchczas
?Ji,-, tvlko '"'ę
tym m;,,,.."' N
711 zwlą:tków zawodowych
.
1 .
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Podczas zbliża iacv,:h sie letruich
wakac1i około 25 tvs di.1ieci i mło
diieżv wv.iedzie na kolon.Le autobusami PKS Jak poinformował
nas roierownik działu or:-ewozów
-pasażerskich zarzad•J PKS w Łodzi - Mar<'k Liberski do tei porv wołvnełv od cn?a11izatorów ko1011Jti 53 z.ełoszenia na 569 autobusów
Na icześc-ic 1
organizatorzy
wykorzystuja autokary zakładowe Poiazdv PKS kursować będą
tylko w szczeg,~lnie uza~adn.i<Jąych
WYnaclkach luh nµ krótkich tra-.
~ach
nozbawiom·ch komunikacji
koleiowp
Autobu~ami PKS Pviada przede
.wszystkim na kolonie zdrowotne
gruov dzieci chorvch Tak.i wvpo
czvnek organizuia dla sw0<ich podopiecznvch zespołv opieki zdrowot·
nc-i SródmieśC'i.a i Górnei
Już
wyjedzie
pierwsi.1a
12 czerwca
:,
Sródmie.
.
~r.una choi vch dz„ec.i ze
scia
do
Rowów
k:iro
I
•
kol dow Słupska
·
są
nne ~r:1PV :. ?,ru11:te . oz 0 ne ni·e
do ':lle!scowo,01. nolozon~ch
dale1 naz 150 krn od Łodz.<i
Zarzad PK8 'oo<lz,iewa s!e że
moga ieszcz<> wnłvnać iakieś niespodziewane z1tłos7enia :id organizatorów kolonii którz.v w astat·
niei chwil' dow!aduw sie o gwar.U
zamówLonych aut:ikarów
fednocześnie
inforntuiew v że 2 lipra
jedzde oustv aute>bus PKS ·do Cie
szvna
którv nrzvwh•zie stamtąd
30~oso bową grupe dzieci Poloni•
czeskiei MożP ·zńaida sle chetni.
którzv wvkorzvstaia nróŻnv kurs
tego autobusu?
(sk)
0

ss

Jeszcze jeden ·pomySI
•Jeszcze jeden piaotest!
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realizację.

.
.
,
u.stawą z .dma ~ styci.1ru:~ 1951 roKu
o~ po w ie dz 1 al n ,y Jest za prawidłowe przechowywarue,
wyd·awain~e i. jakość_ lekó~._ W tej ;;ytuac;JU. nae _będzie mozllwe re?pektowame teJ :oo.sad~. Po dr~gie system ten po~ęguJe tru?-nosc'i natury f.ormalneJ, Przy me.zv.:y~ły!X'
w
tych
wąnmk.ach obciązeniu
szczupłego personel;i aptek, farmaoeuta z.mUS1ZOpy Jest do wertowania ditlesiątków tysięcy recept z
Jak wynika z dyskusji farma· teJ· ceuto'w • J·edynym radykalnym spo u b"ieg ł ych dm· celem zn·a 1ez1em.a
właściwej, do wypisywa.nda <i;z·ie: sobem poprawy gospodarki lekami
siątków formularzy. Nawet Jeśh jest rzetelne traktowanie sprawy
pacjent jest rencistą i lek otrzy- przez samych lekarzy - faktycimał bezpłatnoie. System skupu w nych dysponentów leku. No i wła
sto.sounku do Ieków importowanych ściwy system informacji o leka'ch.
rod.zi z
kolei niebezpieczeństwo
I w taik.i oto sposób szlachetna
nadużyć. W
dod.a..tku zaś. w sto- w założen.iach idea, ruie przemyśla
sunku do leków oddawanych bez- na do końca, wywołała jeszcze iepłatnie szczupły personel zmu- d~n protest Mamy nadzieję. że w
szony jest do icb selekcji, przeglą- przyszłości pomysły mająic-e służyć
dania, ocen;i,an~a i
likwidowami.a społeczeństwu będą reali=wane z
nie nadających się do użytku. W większą rozwagą.
(er)
--.:....--------------------------

I

VI

Łódzkie

Spotkania Baletowe
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W&'I"""
~ ·~•
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·&·ELEFO:N'V

Centiala rhrorinaeyJna PKO

•' tnfArmacJa o us_lu&acb
S_
tnf.ormllcJa PKS:

dodatku system wzmaga nJebezpieC2leństwo infeikcji. Nigdy n:ie wia„domo ·}V ~al\:ich wa!l'u.!i.kacii l•ek był·
pfaett-zymywany i czy nie został
zaionfekowa111y,
;
FarmaioouQj łódzcy opow~adają
.s.ię jedynie za fornią dobrowol.nego oddawania nie .zużytych lek'ów.
I tb nie tylko w aptekach, ale i
we wszystkich poradniach. Zgromadzon.e w ten sposób feki _ to
już nas.za propozycja _ powin.ny
być gromadzone przez łó&koi „Cefarm" i tam poddawane kontroli
specjalistycznej
komisjj
fachowców. •Wystarczyłoby diziesięć osób
w skali regionu, zam-i.a.st pięciuset
w poszczególnych apte>kach.

Faktem. jest, że od wielu miesięcy Jednego . nam niif brak:
pomysłów, I dobrze! Inna sprawa, gdy pomysły zacżyna się re„
alizować pochopnie, bez rozważenia wszystkich "za"· i . „przeciw", bez skonsultowania z bezpośrednio odpowiedzialnymi za
. .
Tak było wlaś.n~e z pomyi;rem. w
spraw1·e . odzy.s.k1wama rue zuzytych lekow. W ok.resie dra&tyczuego icn: ruiedobor~ - idea najzupełmeJ słu~n.a 1 i:ocLna. ~hwały.
Rz,ecz . w tym, . ze ~~rs~wo
Zdrowia posz.ło mero da:leJ. 1 D·i eco
i~Yt szybko. W tych dniach oowa.em i;>rzeslano do .aiptek r~porządzenae wprowadLa·Jllce z dm~
l czerwca zasady Sikiupu lekow
krajowych ruie zużytych w ciągu
•·
tu
10 d Il:! od d-~
<nY za.,,u,pu.
. z ~mpor
- termi.n. ów. opiewa n.a .9~ c:Lni.
Uczestno1czyL1śmy wczo.raJ w ~ebraniu przedstawicielu łódizkich aptek, wrganizowanym p1".Z€Z Związek Zawodowy Prarowników Służby Zd.rowLa
Wytyczono nia rui.in
całą baredę me.rytoryC'ZIOych
zastrzeżeń,
które w efekcie dały
teks•t rezolucji skierowanej do minisitra z.drowtloa. Protestuje sdę w
niej przeoiwko wprowadzaimiu w
żyde tego rodzaju
pomysłów ~
konsultacja z samymi fairmaceutamoi oraz przeciwko rozpoozyna.niu
od l czerwca skupu leków.
Ozego dotyczą za.strzea:enia? Po
pierwsze farmaceuta zgodnie z
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g<>d'Z. 19 - Występ
zespołu baletowego (ZSRR)
JARACZA - n1eczynny
MAJ,A Sf"FNA _ nieczynna
7.15 nlec 1vnny
NOWY
_ godŻ f9.l5 „Uciechy
sta roool„kle" .
MAf.A <;At A _ nieczynna
O
CHNY
d
10 13
P .,Cza
WSZE
l(o z
•
ro dziej"
MUZYCZNY o- godz 16 „KOP,ClU·
szek"
ARLEKIN _ godz. 17.30
Koguty"
- '·
PINOKIO _ 1 czynny
ne
MUZEA

.'I

s~

TAŃCZY·-

HISTORII
RUC'HU
REWOLU·
CV.JNFGO
•(';,ioń<ka
131
g<>d.z 11-17
~ 0111•7•,, •! ., no<:•t'<?C-Z rZitle•s ska 147) godz ~1~
S 4.ltC"ln'.111 onu ZNE I ETNO·
~
flR<\1'" 7'1F ·ni Wnłnośct l4J godz !0-·-17
on11
FW•'1 (l(Y.INE.t
Ut
~ IP-'k « P-nlc•„wlr?al
l(OdZ
0 8
•Plotrkow·
. .-..,„ 11 rwA
Dziesiątkę zespołów, które
za- wiozła do nas dwucześciowv pro- ~ \,},
ska 282) godz 10-1'7
powiedziałv
swói, udział w VI gram na którv złoża sie Cztery ~
S "''"""'' '1•''\"'fA 1 ooz1 1011;ro,
Łódzkich Spotkaniach Baletowych. P<>rv roku" A Vivaldiego i .Prodowa 15) - godz. n-15
.
rozpcczi:li tancerL.- naszego Teatrt• meteusz" L van Baęthovena Li· ~ s:r.T••K•
w k ·w'k'PI!<> 3 ~)
trctto
choreografie
i
inscenizacje
Wielkiego inscenizacia „Faust sto:nzygoto~ała Maia Murdmtaa
pg:~~r~1e WfUSKOWE.t Sł.UŻ·
ry" do muzvk1 Fr Liszta
RV 7flRnWtA r7.Pllitnw•l<lego 71
Zespół / którv bcdzien\v oglądać.
A d?.iś i iutro wvstePUi!? Paii~
godz 10-13
stwowv Akademicki Teatr Opery !est dobrze znar.v we wszxstkich S M•A'-'' • "••"1<7.\ 7 "?"' Oąii Baletu
E~tonia" zeqoół gościł republikach ZSRR a ieeo soliści
browskiego 21) godz 10-!S
wvstenowali iuż w Pi:>nad 30 kra- L"
.iuż na __ Spotkaniach" w 1974 ro~.
l'\!PUF7V
ku Obe:::nv or1viazr' sootkał sie iacr.
(rs)
~
<; dużvm zainh•"esowaniern wiKLUB TEST :.. .l(>Qdz · 20 „ltabadzów o czym śwkdt•za nailePiP.1
S · tet b~~ wvJś~la"
lfoleiki przed :ta<aml Z newnoś
~
•
•
•
~ 1:iJ'l,fl'ii\n'R ' •Kon,'tah'tvn1>w<l<a
c1a zacheta dla miłośników sztuS
3151
i!•vnnv
cnd•lenn!e
od
k; baletowei licza<'vch oczywiście
gnd1 13-20 dla e•un •<>•gani
na wvsok; ooziom tancerzv
iest
Ciepła pogoda :achęca do zabaw na powietrzu.
:S znwanvch "" !!'>"!• ·n w ·•nbnFot. A. Wach
także repertuar
.Estoni'l" przv·ty "'""'''"'~ ' łwleta od e;ndi
~
ll>-23
~
P>n 'P'1 f1•1k1 n•„c 7 ynny
KAPIF.J ISKO FAI A
czynne
co'1>1e'lnlP w «•il• 10-19 Ka<•
z o~azJ! Dnia Rzemiosł Artystycz- ~
1
(')d ~'\t'f7'
0-- 9
nych w salach łódzkiej Izby Rze- S
Dv•kotPka
"?wa r1k1.
~obotv
mieślniczej
odbvla
się
wystaw.- ~
n!Pr!1!Ple l\Odz .9-22
dzieł twórców I mlstr-zów
rzemio- ~
sla. Można było po<lzlwlac ~rebrne ~ ZOO
• "'111„nnt•
od
siod2
mistrza
Jana Dębowskiega. ~
~ do 20 'ka•• do l(Odz 19)
We wtorek , do !!odzinv 19 na j lejk~. tych. ~tórz.v w _?sta_tnoiej kierowcy_ którzy staneli w kolej- ikony
wyroby
ślusarskie
Czesława Tele·
S
Po\J
V1•4R'11Ą
codz.tpnnte
od
stacjach
be_nwnc>w~1ch
panował chwili nragneli zaoszczedz1c kilka.- ka~h PO l:enzvne w »taciach czvn- rzyńskiego i okucia z pracown• ko- ~
1(<>11 10 do 1'
1oor6e:i
oonormalny ruch. Kierowców zelek- dziesiat złotvch .Trzeba przyznac nvch cała dobe. ·czekali aż do wal„kiej
Tadeusza Niewiadomskie· :S
n•l'!dz•••knwl
A
tryzowała
dopiero
informacja ż.e radiow~ informacia wywoła~a skutku mimo że oo eodzinie 24 go. nuże zainteres<>wanle zwiedzają ~
~ Ofl'łuO ROT" NICZN"\'
CO•
budziły rim'rodukcje •ta rej broo nodwvżce cen n.- benzvne oo· sporo zamieszania Kupowano me et:vlina 78 koszlowała· iuż 19 zł. cych
dzt@nn.1e od ri:-.d2 O do tmroku
ni. k,tóre wyknnu .1e Zdzisław szulr, S
~
"
etvlin<i
94
21
zl
Widocznie.
dana w
wieczornvm dzienniku tvlko benzvne alP i ,oleie a naa takie haftowany sztandar ulundo· S
na tvle orznwvC'zailiśmv sie do wanv przez członków NSZZ .. soli- ~
radiowvm Prz.eo sta<'iami benzv- wet różnego tvPn Rkcesooria
KINA
clla S BAŁTYK
Podkreślen:ia wvmal!a fakt
że kolĘiek że bez wzgledu na oko- darność" z zakładów ,Poltex"
nowvm.l :r.aczełv tworzvć sie ko„żandarm
na
llcznośc-i czekam v tak długo pó- kościoła ~w Jerzego wykonany · w S
emeryturze•· fr od lat 12 gO<!z
ki nie otrzvmamv pożadanego to· nracowni St rzetymlry Seredyńskiej.
10 12 15 IS 17 111. 19 30
Ciekawie zaprezentowali się mło ~ IWANOWO
waru. Na \vtorkow.vch zakupach
ż~ndarm
na
dzi twórcy i kanrt)ldacl
rzemiosła
właścicieli
czterech
kółek
ni·~ a·rtystyctnego
Chwalono szkło ar· S
emeryturze" fr od lat 12 godz
ucierpiałv soecialnie zaoosv łódz ty>t)lczne Ryszarda Ramsklego, cera- ~
IO 12 15 15 1715. 19 30
k:ch nunktów C'PN
Trzeba tez 1"(\lke Witolda Kopyt.klewicza z Beł ~ POLONIA Polonia Restttu.
chat'>wa
oraz
>;rebrna
bitulerle
Le·
~
ta' ez I I n 1><1! od lat lS
dodać
że ostatni,,
oodwvżka cen
cha
WiśniPwskiPe'O. Niektóre z ·pre- S
\lOcl?
q
30
14
118
30
benzv:iv p.pzv.ieta została o wiele zentnwanych na wy<tawie eksponaLnformowaliśmy
przed kilkom'ł nad wyż<k,a do dlll.ia wcz.orajsz,ego spokoiniei n.iż oopaed nie
.Miś" pal
tów- będzie motna
w naibliższym, ~ PRZF.OWIOSNIE
n.ie zoota1a odprowadzona do wł~
dn.iamq o 5,5 kg słoniny ja.ką wa- ści w ego pomieszczenia
~
~~t1:~
1s e;odz 10. 12 lS 1'4 ao
czasie
padz!wiać
w
hallu
magazynoZa wcz.cśnie w tei chwili
na Urzędu Mtasta Teatru Wielkiego i
leŻli pr.a cownky . Wojewódzk•iego wego, a poza tym nie z.naleziono podsumowanie
skałków.
jaki'.l holelu ,Centrum"
W przyszłości
- „Dubler", fr. od
Szp<ital.- Zespolonego im. Koperni- żadnego dokumentu, który świati wprowadziła o?dwvżl<a opłat za wyrob)I arty<tów rzemi·eślntków ozdO· "
lat 12 gooz .. 10. 12.16, 15; ,,Inczyłby, iż są I.o Z8.i}MY oficjalne. przeiazdy taksówkami.
•bią
też
witryny
nlekt.órych
łódzkich
W
opioid
ka w śmiet·ndku przy pomie.s.zcze~
deks". oo!. od lat 15
godz.
.,klepów
,,
17.15 19 30
niach szpitalnej kuchnd. Jak poin- Konsekwencje
służbowe
w taksówkarzy oirzvmali oni pew'V ostatnim dniu wystawy od·bylo
na
rekompensatę.
Gwoli
uzupełsię '!>O'kanle mtstrzów rzemiosła z
formował nas
zastępca
dyrekto~a stosunku do winnych zaniedbań bę
KrajOwy
wyciągnięte oświadczył nam 111en.ia skapei informacii PAP Po- przedstawicielami 11,andlu
teJ pla.:ówki leczniczej - dr Igna- dą
dajemy
że
od
wczorai
taksówka·
Ośr<Xlek
Rzemiosł
Arty,tvcznych
dyrektor Ignacy Luty, - Nie muzcy Luty - dokładna i.nsp~kcja z.a- .na jednak mówić o próbie przy- rz.e ncbieraia od pasażerów opłaty przyznał niektórym ntlstrzom I twórcom
wyróżnienia I dyplemy
Podszpitalnych ar· wyłącrnie według w>kazań Iicznd- czas spotkania nmf>wio.no •prawę za1;obów artykułów
żywnqścioW;)(.Ch właszczenia · sobie
tykułów
żywnościowych.
Jedvną ka Zarówno w dz.1eń iak i w nolożen ia w Lodzi
Klubu · Rzern,!osła
utwierdził<i kierownictwo
szpitala
Artv<tycznego. który utrzymywałby
nieprawidl'lwością jest fakt, że nie cv obowiązuie tarvf„ nr 2 (daww przekona1n1iu, , że wyrzucona do zostały one zgłoszone i nie były prze na taryf„ nocnal przv czvm oo kontakty z Liceum P•a<tycznvm
Pod tak1m t:vtułem „Gazeta Hąn
I
(sk)
dlowa" nr 19/20 zamieściła intereśmietnik.a
słonina
n.ie j:iochodz1ta chowywane w przystosowanym do godzinie 23 oł:owi::izui.- dopłata PWSS·'P.
wysokości · 50 proc
Zgo<lniE
sująca informnc1e W'tolda Perkoz magazynów szpitalnych. Osta.t·: iia tego pomieszczf!niu, Takie nadwyż w
w:cza na temat niezwvkle wy;
z nowvmi ustalenianll w dz;!eń za
porcja tego produktu ro<.Jtała . zuży ki mogły powstać przy przyrzą Pierwszv kilom\tr uodróżny pła
godnego
dla klientów
systemn
dzaniu 1200 posiłków dziennie.
ta 21 kwietnJ.a. >El więc na miesiąc
ci 15 zł a za knżdv na,tei:mv 6 zł
sorzedażv m!csa i wedlin
oczvRzeczywiście przy takiej
dużej W
przed opi,,s.anymi wypadkami.
nocv taksówkarz nobiera za
zespołów
rockowych wlśC'ie w svsterniP reglamentacil..
liczbie posiłków trud.no dok ład.n 'e pit·rwszy 'kilometr 15 zł plu~ DDK Koncert
Stosuje
sie
eo
z
powodzeniem
„Miraż" I „Brak", 28 I 2-9 bm.
Trudno w tej chwili wyjaśnić, wyliczyć ilości potrzebnych pro- 50 oroc. donhtv a za każdv na- o godrz . 17 Cul Żubardzrka 3).
w war~zawskirn SDH .Koszyk.i".
skąd wziął się w szpitalnym śmit) duktów.
Można
też
zaos·zczędzić ~tepnv 9 zł . Przv wvliczanin
n.i·e
a korzysta ia z.eń ci którzv badź
+ .,System ekonoml~zny zarządza. nie
tniku dość · du.ży przecież poł'!Ć trochę tłuszczu lub cukru. Ale moga bvć stooowane żadne dodatma ia ·czasu. badź nie chca stąć
nia
przedsiębiorstwami
przemysło.
słoniny.
Inspektorzy
KD
MO i!oś()j odkryte w podręcznym ma- kowe tabelki
w koleikach .
wym!
w
Jugosławii"
odczyt.
dr
gazyn.ku
wydają
nam
się
n.ie.:o
Łódź-Górna prowadzą w tej spraAnny Fornalczyk. 28 bm .. godz 16,
wie dochodzenie, Jaik do tej po:·y większe niż zapasy z dwóch dni
Otóż w tvm domu handlowym
Domu Techn·ika
W nrvwatnvclt taksówkach ba- sala kongresow.udało się jedynie ustalić, lż zn.a!e- żywienia ' chorych. ?o<lobne wąt
(pl Komuny Paryskiej Sa).
uruchomiono snecialnv nunkt zapliwości
wyraził
przedstawiciel gażcwych zHkw!dowanp beda liczziona słonin.- była już zepsuta.
mówień.
w 'którvn: zatrudniono
+ „Narodziny gwiazdy" - film sorzedawczv'nic
Na tym jednak sprawa .:rię n' e Komisji Zakładowej NSZZ . Soli- n.;ki a· należnosć ustala sie na
ni!' maiace akuprodukcji
USA
w
ramacb
Dyskusyj
Minkiiewioz. Wy- podsbawie dowolnej umowy kEenkończy
Wczoraj kontrola magaz:1;- darność" Jacek
do
roboty w swoich
nego Klubu Filmowego - :1.9
bm rat nic
nów kuchn.j Szpitala im. Koperm- ndka stąd, iż w magazynach Szpi- ta z . taksówka~zem
stoiskach.
C)soba
chcaca zrealizogoń.z
18
-w
„Elcle"
(Uli.
Aleks.-ndr<>wPozostałe
ka wykazała, iż w pornies1zczeniu tala ' im. Kopernika częściej ttzaba
ska 6'7).
wać
swói miesiecznv przydział
oczeo.isv
dotvczace
oofat
oozoprzeprovt,
a
d,zac
kontrolę.
Komu
popomocniczym, w którym zazwymiesa i wedlin zostawia tam caPGlskl' Klub Ekologiczny w Łodzi
cża.i gromadzono środki czyszczące , trzebne są takie, jak ta sensacja? sta)a bez zmian.
ła swoia karte zaouatrzenia ewenzaprasza
na
Gtwartą dyskusje
nt.:
(Sik)
szczotki,
fartuchy,
obok
ty~h
{skl
„ProJe'kty zagpspodarowania prze- tualnie i oozost:iłF- kartk; swojej
przedmiotów zn.ajduje się: 22 kg
strzennego w rejonie Retkinl I Par- rodzinv
J ężeli kartek iest wiesi:nalcu w ·bloku, 44 opakowania
ku Kultury I Wypoczynku na Zdro. cej - odpowiednio więcej jest terpółkT!ogramowe mleka w proszku,
wiu a ·ochrona środowiska"
minów realizacji zamówienia Zadziś o godz
16 w Biurze Programo10 kg 'cukru w · ga1rnku, 1 lit.r
wania Rozwoju Łod"'1., ul. Sienkie- sada iest· bv iedn" zamówienie
przyprawy do e:up. 5 k,g kas;zy
wyczerpywało cała karte
Oczyw)cza · 47, p. 107
manny, 9 kg maika.r onu, 3 sł?1ki
wiśde· w
mom.,nc.ie
składania
kompotu i l butelka bułga.rsk1ego
kart w· nunkcip oku•śla sil> oo
5yropu.
żadanv rodzai nab"wanego miesa
NAMAWIAJĄC
lub
wecilin ~ każda taka karta
Personel kuchni wyjaśndał konI
z uwzglednieni"m żvczeń klienta
trolującemu
magazynek bnepe.ktoKlub Dmemrutkar·za (Piotrkowska 96) za.pr.asza w n.a.jbliż.;;zy
wedru ie do kvnertv opatrzone.i
row: koontrold wewnętrznej szpitala
piątek, 29 bm., o godz. 18 na „Wieczór poetycki", Wiemz.e
OBCIĄŻASZ
data realizacii Zamówieni~ skła- Stanisławowi Kokotow·i, iż zariana Miszalskiego przedstawi aktor Estrady Łódzl;;iei.- Mariusz
dąne sa z regufv n~ k;!kµ rlni
pa,fy te pocho<l'Zą z nadwyżki, jaką
Kwiatkowski, akomP,anii.atment -:- Zbigniew Barc1;ewski, Wstęp
wcześnie-i a to P:>zwala na odooudało się zaoszozędrz.ić w ostatnią
wolny.
,
.
- - - - - - - - - - - - - - - wJedni~ przy~otowanie żądanegr>
sobotę i nied!T.i•elę.
Niestety, owa
"
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5,5 kg slolliny.„

~ WŁOKNIARZ

~

kanad od lat 15 godz 1-0, 12.15
15 17.!S, 19 30
WISŁA - , Indeks" pol od lat
15 godz IO 12 IS. IS, 17 15 19 30
ZACHĘTA - „Superpotwór" jap
b.o e;odz 10 12.15, ,Cena strachu" USA od lat 18 godz 15
1715. 1930
STUDIO
- „Cudowny kwiat"
radz b.o god'Z. 16 30; ,Na tro1>ie Wllby'ego" ang od
lat
18 godt Il!; DKF - godz, 20 seans zamknlętv
.;TYi OWY
Filmy
Roberta
Altmana: .Idealna pata" USA
od lat 15 e;odz :ó JO 19 30. Zapomnlane filmy i lat >O tych:
„Pętla" Pol '><l lat 15
godz
1730
DKM - „Parszywa ,dwunastka"
USA &d lat 18 godz. 16, 19
OKA - .Kierunek Berlin' poi.,
godz. 13; „Joe Valach!" wt od
lat 18 godz. 8 30 1r.. 15, t7.30.

s

GDV..,IA
godz 10:
HAlBLKA _

S
S

2<l

•

l(:nn n,n-etnp
ang od

od

„szał",

lat

seanse zamknięte
god'Z 15 17; „Godziny miłości"
szwedz -norw. od lat 15 ,itod:i;
1

GWARDIA - „Zem~ta
różriweJ oatitery" ang od 1.-t
12 godz. 10 12.15 14 30. 16.45:
,Emi! irnmecllant" NRD od lai
18 godz 19
MUZA - Superpotwór", lap b.o.
godz 16; ,.Zwolnienie warunkowe•·. USA od !ii~ i8 gQ<F,, r8
1 MAJA .Super.patwór", łap.
b.o god2 15. 117, 19
POK.OJ - .Sarni <W01" Pol b.o.
godz 1.5.3-0; ,,Kddy ma swoje
piekło". fr o<l lat 18 godz 17 30
Mt'.1ooA

~- 30

ROMA - „Goń mnie, at cle złapie", fr od l•t 15 goclrz.
10
15 17.15. 19 30: ,Ksleżnltzka na
grochu", rad-z b„o. god2 12.15
STOKI Meżczyzna
z białym
goździkiem" '2we<lz. od lat 15
god.z. 16. .z.mach •tanu•· ool
on lat 15. ~0'12. 1 ~
SWIT - „Buffallo BiLI ! lnd\anie'" USA od lat 12 godz 15·
,Corna" ITSĄ od lai 18 godz
10 17 JQ 1!;
TATRY
.Powrót do dornu"
USA .od lat 15 godz !O 12.30
15. 19; . Podr<'>t kota w butach"
18 P bo god2 '17 30
ENERGETYK
„DZiewczyna
znad 1ezlora". czes b.o godz
16 30: Pocałunki z Hongkongu"
fr od lat 1~ godz 18 15
PIONIER
Bll•kle <notk2n\a
trzectee.o stoon1a" USA hd 1R1
12 1wrt2: 14 30' •i. 19.30
REKORD
'P'es za burtą"
radz ho goo1:. 15: „Ró1" USA
od lat 12 godz 1630, 1845
SOJUSZ - „Rzecioo•Pollta babska" ool bo goriz 17
Pfll.ESIE Gantl Ol<ena. wpada w ~-zal" duń•\<1 O<l lat
12
godz 17: .Glina cz-y łatda<k"
f·r od lat IR '!Od? 19
4.PTFKJ
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Al Mtcklewlcza 20
Ptotrkow· ~
sita 67 DabMw•ktego 89 N'lcU!r- ~
nlan-a 15 011mol1•ka 7a.
Luto- S
mler•ka 146
~'
llY?11nv «7PITl\t 1
Chlru•gla '>l!Olna - . Bałuty
Szoltal •m R·e11;att'l'klf'Rł' •Knla ~
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~7n 1 H~ł
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lm Barlleklesto •Knoclń<kll'!H> 22~
dla or>vrhnt!n'
•Pt 1n ·WP" nr
"7.e,l!'n

Pa'"Zę<'7Pw•ka
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G6rna
- S2nllal Im Brudz'ń·
'kiego tKn<vn!P'ńW Grlvń•klch 61)
'Polesie - ~7n!tal Im Kopernika
!Pabianicka 112). Srórtmle~cle
~zoit<il Im Pa<teura IWl!Zury 19);
Widzew - S7nltal Im. Sonenber· ~
ga l'Plenlny ~O)
C"hlru-r-g\A "'""•W• - "''•-'tal tm ~
WAM - Zerom<k\ego 113
S
'\Jpq
..,...t• n1 q-,;i.
~7o'tAI
1m ~
,,
sr,,t~~~l:~~!?~~ooc;I_ń'~~~l~al22) Im
Barlickiego 1Kooclńsl<l<'e:o 22)
S
Okull<tyka - Szpital lm Barllcktego (Knoclń<klee;n 22)
S
t'."hl•"''" .
'• """ ••--e.•a dtleclęca Tn~t:vut Pediatrii CSpo·r· S
na 38/50)
S
Chtr li' ~18
„,„ękowo twarzowa
.,,„
- Szpital 1m Barllcklee;-~ ·Kno- S
Clń<kf P!(O !2\
Toksykologia
- Instytut Mecl)lcvnv Pracy (Terpcy 81
S
Wenerologia
P~yehodnla S
nermatnloglczna (Za1<ątna 44) - ~
całą dohe opr6ez niedziel 1 świąt ~
wO.IFWOt>Zl\I\ STAC.JI\
S
POGOTOWIA RA Tl INR OWE.OO S
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PU'll~~'\':;::n~'.:f~:rsv

dotyczącv nracv olacf>wek •lutb-y ~
zdrowia czynny całą dobe we :S
w•zv<tkl1> dni tygoclnla,
61:1-19
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Można

W- kilku zdaniach
+

w KLUBIE DZIENNIKARZA

Wieczór poetycki

DO PALENIA

Ma-1

ł

DZIENNili ŁODZKI nr 105 (9856)

'

PICIA

SWOJE SUMIENIE

I

bez ko e e
f.owaoru W ustakmvm dniu nastepu ie odbiór naczki klient reguluie należność- i donła1 a 5 oroc~
tak iak w kazd\·m ounkcie zamówień.
Dziennit> urzv\muie slię
tam około 200 zdosze-d
W zą,sadzi!' nie iesl ~ nic nowego,· tl!go typu sprzedaż (może nie
wędlin i mięsa) . kie<lvś prowarlziło
sie w Wif'kszv"h rlorriąrh handlowych w Polsce, szeroko stosuje się
ia za ~ranica
7.'l<b<;owanie iei
w svstemie ree!amPntiicil wvd•ie
nam sie oom vsł"rn n~ tvlP dobrvm hv nr7vrzv:-iif <ie do iPgo
spopularyzowani;i w Łodzi
Takie
runktv zlec.eń można
uruchomii:
.z oowodzeniem
w
.C!'ntralu",
.Magdzie" możp ieszcz!' w iednvm czv dwórh wipkszvcl'> sklenach Chet.Dvrh z Dewnościa n.ie
zabraknre a tak C'ZV inaczei · spr6bow~ć można

Przv okazii nonawiamv pytanie
do władz handlowvch Łodzi - co ·
ewentualnvm
uruchomieniem
z
kilku
sklepów.
r;rowadzącvch
kompleksowi> <nrzed;iż ~rtvkułów
'<TJ<Jżvwczvcb
mies" ; wedlin dla
osóh chorvch?
Pisalismv o tvm
kilke>naściP .nni temu .a odpowrledzi nie możemv sie doczekać
{S)

