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Papież zbólem przyjął wiadomość·

zł

DZIENNIK
O.śmierci
Prymasa Polski
„
. .
ŁOD~K:I

Zgon Kardynała Stefana
pogrążył :Wżałobie
Smieró Prymasa Polski, STEF.\NA Kardynała WYszy:iq_
okryła głęb.oką żałobą milionowe rz-esze wiernych w
>olsce, pogrążyła w żalu i smutku całe nasze społeczeństwo.
>dszedl książę Kościoła, którego 33-letnia i>osługa prymasowka związana byJ.a bez reszty s okresem niezwykle ważnym
Ha dziejów Kościoła katollckiego w Polsce, wielki Polak
i
\>atriota, który działał w myśl dewizy, Iż największą mądrością
iest umieć jednoczyć a nie rozbijać, człowiek szczególnie uwraiłiwiony na potrzeby moralne społeczeństwa, widzący potrzebę
.vspółdziałanla
z państwem w imię patriotycznej jedności narodu i jego dobra., zarówno duchowego, jak ł materialnego.

>KIEGO

~r::J;t :śmf::t1 k~rd~!ł: 1 tt:: *~~c~~~T1dal

·Do

rąk

Wyszyńsl( ego

Jego Eminencja ks. kard. Franciszek Macharski W'icepr;i;ewoKonferencji
Episkopatu Polski Warszawa.
,
Na wiadomość o śmierd umiłowanego Brata w biskupstwie
Wielkiego Syna Kó.foioła i naszego narodu, Księdza Kardynała
Steftana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieżniei'1skie
go l Warszawskiego, Prymasa Polski, łączę siię w bólu i mod!i.twie z całym Kościołem w ojczyźnie i wszystkimi moimi
rodakamL
Przezywając tajemnice Wniebowstąpienia Pańskfego
pros:::ę ,
najleps.zego Ojca o wieczną nagrodę dla niestrudzonego pasteraa i nieustraszonego Swiadka ElwBl!lgelii Chrystusowej.
Uf~ . że Pani Jasnogórska, Mat}rn Kościoła, której tak bezgre.n.iazn1e zawierzył okaże Mu swojego Syna.
Wsparty nadzieją chwalebnego
zmartwychwstania, krzepie
zbolałe serca wszystkich drogich braci i sióstr moi.m apostolskim błogosławieństwem: W Imię Ojca i Syna i Ducha Swiętego.
JAN PAWEŁ Il.
dniczący

miliony PolaK 'w

ły mu wlelld prestl1 1 autorytet nie I no~eśnle
hołd.em,
złożonym
p~zez
tylko we własnym kraju, ale l pa- Ko&ciół paws:z;echny osobie Prymasa
za jego granicami. Był człowiekiem Polski. Dał temu wyraz papież Ja_n
głęboko przenikniętym troska o do- Paweł II, kiedy w słowach orędzia
bro ludzi narodów,
nawołującym do ~olaków, zwracał się do Księdza
zawsze do rozwiązań mądrych, od- Prymasa: „Nie byłoby na stolicy
powiedzialnych 1 opartych na spra- Piotrowej tego papieża
Polaka.

PAPlEZ
Watykan, dnia 28 maja 1981.
pocałował
polsk~ego

zwierachnilta
Koociołta będą się w Rzymie i Watykanie.
w rękę.
Obecnie wiadomo jedynie, :i.e w
Dz.leń 28 maja obchodwny przez Ba·zylice Watykańskiej odbędzie s \ę
Kościół jako Swięto
W:iiebowstą- uroczysta msza żałobna, k.tórą
w
pienia, jest we Włoszech dniem obecności członków ltolegium karpracy. zaś w obrębie państwa wa- dynalskiego i innych dvstojników
tykańskiego świętem . Nieczynne kurii, będzie celebrował
dziekan
były w tym dniu U!'Zędy
kurdi kolegium kardynalskiego - Carlo
l"zymskiej. Mim.o to dziennikarzy Confalonie!'·
.
akredytowanych pr>zy Stolicy ApoNa wieść o śm~erci
kardynała
stolskiej poinformowano, że „pia- polska kolonia w H.zymie zebrała
pież, który w ostatnich
dniach się w pol.sklm kościele parafialnym
śledził z troską przebie& choroby św. Stanisława w ce:itrum Wieczkardynała Stefana Wyszyńskiego, z nego Miasta, aby odp1«1w 1 ć modły
którym, ze swojej inicjatywy od- za duszę zmarłego
zwierzchn:ka
był w poniedziałek rozmowę tele- Kościoła
polskiego. Po południu z
fonk.zną, zlecił kardynałow' se- udziałem polskich
pielgrzymów
kreta·l"ZOW'i stanu, Agootino Casa- obecnych
w Rzymie i li cznych
roli, aby reprezentował go na uro- miejscowych parafian modły żało
czy,stościach PQgrzebowych pryma-1 bne odprawiono w Bazylice NMP
sa Polski"
Wraz z kardyn-ałem na Zatybrzu, któreJ
tytnbrnym
Casarolim, który· w w:itykańskiej proboszczem był Prymas Poli;k;i.

Jego Eminencji
MACHARSKIEGO

KARDYNAŁA

zastępcy przewodniczącego

){onferencji Episkopatu Polski
Zgon Rryllllasa Polski Księdza Kardynda
s.k'iego porusa;ył wszystkich Polaków.

!;;tefana

Wyszyń-

O~edł wybitny Kapłan 1 wielki Pla.triota. Jego postawa
nacechowma była ziozuinieniem ptoces6w historyc.znych i .o.bywatelską odpowiedzialnością męża stanu za pomyślność OJczyzny. TworzyłlC> to wielki autorytet moralny, jakim cioozyl s.i~ .
Zmarły Prymas· w spoloozeństwie polskim.
Jesteśmy p?12:ekonani, że jego życie..._ myśli i trud stworzyły
w:roreec wspóldzita:łania Kościoła z socJal.istycznym państwem.
Władze państwowe będą takiej linii nadal ze wszech miar
spr"Zyjać. gdyż odpowiada ona interesom całego naszego narodu
i jego ludowego państwa.
Zwracamy s:ię do Episkope,tu
całego duchowieństwa ze słowami głąookiego współczucia.
3TAN"'..Sl:.A
K. ru

Doniesienia agencji zagrani zny:ch

w

o śmierc·

RENRYK JABŁOŃSKI
WOJCIECH JARUZELSKI
STEFAN TGNAR
EDWARD KOWALCZYK
STANISt.AW GUCWA

który

dziś pełen boj aż ni Bożej
ale·
pełen ufności,
rozpoczyna nowy
p0ntyfikat, gdyby nie było TwoJe1
wiary nie cofającej sie przed wie·
w
czesnych - był rzecznikiem rozwa· zieniem i cierpieniem. Twojej he·
gi I rozsądku, niedopuszczenia do rolcznej nadziei, Twego zawierzenia
takiego obrotu spraw . który mógł bez reszty Matce Kościoła. gdyby
mieć
tragiczne konsekwencje
nie nie było Jasnej Góry 1 tego całego
tvlko dla naszego społeczeństwa. lecz okresu dziejów Kościoła w ojc1yź
naszej,
które
związane
są
także
dla narodów europejskich. nie
z Twoim biskupim 1 prymasowskim
Ciesząc
się pełnym zaufaniem spooosług:iwaniem".
łeczeństwa.
wzywał niezmienf\le do
'
wierności
podstawowym
zasadom
.Jak dowiaduje się PAP, w urokultury chr2eścl.1aMk1.ej I europejczystościach
pogrzebowych Prymasa
skiej, a zarazem do odpoowiedz1alPolski, Kardynała Stefana Wyszyń.
n~ścl pracy dla dobra społeczności
skiego,
weźmie
udział
tlelegacJa
ludzikiel w duchu humanizmu I bra·
władz państwowych n-a na.lwvższym
terstwa między nar0dam1.
Uczestniczył
w. pracach przygoto· szczeblu, z przewod niczacym Rady
wawczych, a następn;e we wszyst· Państwa, Henrykiem Jabłońskim.
Oczekuje się takte przy,J azdu de·
kich sesjach Soboru Watykańskię
go Il. Posiadał tytuł dolktora ho- legacji zagranicznych. Spodziewane
jest
przybycie znacznej liczby dziPn·
noris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz zagranicznych nikarzy, w związku z czym 'PA
„Interpress"
organizuje
specjalne
uniwersytetów„
,
Bvl wielkim elektorem: jak żaden biuro prasowe.
Przebieg uroczystości
pogrzebO·
Inny przed nim. Ka.rdynał Polsk!
wycb ma byt transmitowany bez.
uczestniczył w wyborze czterech ko·
lejnvch
najwyższych
dostolników J>ośredllio przei. Polskie Radio I te.
Kościoła katolickiego. Wybór pierwlewlzJę.
(PAP)
szego P?laka na papiefa był .rów-

wledllwoścl.

trudnych

I

W
wielu szczególnie
momentach dla narodu

I

państwowośc~ polskiej zarówno
przeszłości, jak I dniach współ·

.

. .

przed -rezydencją arcybiskup6w warszaw•ktch, gdzie W)'staw1on<1 trumze zwłokamJ Prymasa P<11&ld, 1r<1madzlły lolę Słumy pragnące oddać

nę

hołd Zmarłemu.

Nil!'ll,błagana choroba pNecięła Jego życie tuż przed
ukońc.ze.niem
80 lat. Stefan Wyszyński urodził
się 3 sierpnia 1901 r. w Zuzeli koło Ostrowid Mazowieckiej. Uc.zęsz
czal do gimnazjum w Warsnw~e.
po ukońc.zeniu seminarium duchownego we Włocławku
otrzymał
święcenlla. kapłańskie w
23 roku
.swego życia. W mieście tym rozpoc-ząl pracę duS>Zpasterską .
_
W latach 1925-1929 studiu~e
w
KUL; gd2lie uzys.kuje tytuł doktora prawa kanoilicz?tego.
Dalsze
studia kontynuuje we Włoszech

31 MAJA O GODZ. 17

w

WARSZA\VIE

Uroczystoś~i

pogrzebowe
Dnia 28 maja br. o godzinie 19
nastą))'iła eksportacja umairłego Stefa.na Wyszyńskiego P.rymasa Polski
z
rezydencji a. . cybiskttpów
warszawsk ich przy ul Miodowej
17 do Kościoła Seminaryjnego przy
ul. Krakowskie Przedmieście 52/54
Głów e uroczystości pogrzebowe
n
.
.
llOZ~zną s t ę w_ Warszawie,
'?'
niedzielę 31 maJa 1981 r. o godzinie 17.

CAF -

A. Rybczyd1kl - lelefoto

'
!illillych krajach tturopejskich.
Po
powrocie do swej diecezji mianowany zootaje profesorem w Wyż
szym Seminardum Duchownym we
Włocllawku;
pełni szereg
funkcji
w kurdi bis'lrnpiej, redaguje „Ateneum Kapłańskie'', działa społcc.z
nie, m. in.
w
Chrze5cijańskich
Związkach Zawodowych,
szerząc
oświatę robotniczą .
W ózasie okupacji
niemieekdej
przebywa na 'Lubels·zczyźnie, a następnie na terenie ZGkładu
dla
Ociemniałych w Laskach koło Warszawy, prow,adząc tajne nauczanie
W czasie Powsta.n ia Warszawskiego był kapelanem okręgu AK „ŻO
libórz - Kampinos" i szpi.tala powstańczego w. Laskaeh.
W 1946 roku Stolica Aoostolska
mianuje go biskupem ordynariuszem
!ubel•kim: sakrę biskupią otrzymu
Je U maja na Jasne! Górze. 12 11·
~topada 1948 roku pltplet Plus Xll
mianuje l!O metropoll~a warszawsk<1·
gn!efoleń~klm, a tym samym Pr~ma.
sem Polski 12 ">tycznia 1953 r. zostaje
Kar1vnałem.
·
Będąc przewodntczącym Episkopatu
PolskLeg-0, doprowadri:a w 1950 roku
do finalizacji porozumienla miedzy
państwem I Kościołem, Następne la·
ta ni~ sprzyjały Jednak procesowi
normallµcjl stosunków:
decyzjami
administracyjnymi
Prymas
został
odo<!Obfllony: z klasztoru w Komań
•'ZY oo.Wrócił w pa:Mzlernlku 1956 r.
Sta.le się głównym inspiratorem
rozwi>nlęcia pr:zez Episkopat szerc>lrlej
akcji duszpasterskiej w Kościele pol•kim. Jego apo•tolśka misja, sklerowana głównie w stronę rodziny, Ja.
ko oodstawowej komórki społecznel
nabrała •zczeJ!ólnego wyrazu w okre.
sle obchodów
Mltlenlum
Chrztu
Felski.
Jego postawa l działalność zyska-

I

kiem premiera w Stolicy Apo('ftolskiej do Warszawy udra się
na
pogrzeb dele?acja W!łtykanu. Nie
podano do w1adomoś.:1 skład.u delegacji, który ustalony będzie
w
terrniillie późniejszym.
Również w następnych
dn'i ach
opublikowany zosta:i~e
pr<;>gram
•obchodów żałobnych k_u c~c1 kardynała prymasa Polski, ktore oo-

Depesza Jana Pawia Il

KONFERENCJA! EPISKOPATU POLSKI
FRANCISZKA

d~~~17~°: l~~=r~~h~~pt:f~u~~:~er~::wi1:1J~t

f!iu
wyraz w czasie mSiZy inaugurującej pontyfikat w dniu 23 października 1978 roku, kiedy wśród. setki
innych
kardynałów, sk"badaJących
kolejno hołd papieżowi, do
jego
tronu na Placu św. Piotra zbliżył
się prymas PolskJ, papież powstał
na Jego powitanie i na oczach s~tek tysięcy ludzi zebranych
na
placu i milionów telewidzów -

fana Wyszyńskiego z głębokim bólem I żalem. Zootał poinformowany o żałobnej wiadomości przekaza.n.ej z Wars:11awy po
obudzeniu
slę, wczesnym rankiem,
natychmiast odmówił modlitwy za duszę
kairdynaŁa prymasa Polski,
który
- jak podkreśla się w Watykan~e.
ws'j)Offiinając
~eń
inattgu1·acji
oboonego pontyfikatu - był
dla
Jana Pą.·wła II nie tylko byłym

Posiedzenie Rady Głównej
Episkopatu Polski
2.8 bm. odbyło ~ w W=aiwie brym pastemem ~ wyb!Jtnym
p~z,en.i.e Rady Główqiej Epi&ko- męZełlll stanu. Jaiko sługa KoOOioła

{}altu Polski w związ~u ze' śmieircią Prymasa Polski, prźewodmiozącego Konferen.c1i EJ;lisJl:opaitu, Kar-I
dlynała Stefana Wyszyńskiego, W
opubld.kowanym komuniik1acie Rad.a
GłóWJILa stwierdza:
1.mairły Kairdyin.ał ~rymais C'hOII'ował stoounikowo krótko. Choroba
nowobworowa uja,w.niła się dopiero
w połow'lie ma.rea br._ Mimo _wysilków zesą;><>1'.11 ,lek.ars.k:iego złoz?Oe~o
ze specJa.listów róznych ~Zied.zm
medycyny! lctóry od lat o:piekował
się zdirow1em. Kaz:d?"°'8ła Prymasa.
ruie udało się JeJ . zaha'111;owac.
P0rzyozyną ?.gOlll\l - Jak stw1erdz.a
komunj•ltat lekarski - był rozsda11.y
proces
nowotworowy
jamy
bwusznej o wybibnej złośliwości l
szybkim pOOtępie. Radia Główna
Episkopatu wyraża poi!Jzdęlrowia.nte
zesipołowti. lecząoemu za og,I'OIIXlilly
wysił.ek lecz.ema.a i ria:towainli.ia. życia
Prymasa Polski.
W1Lairą i poddani!Elm P'fl'LY]mujęmy :miządzeruie OpaitrznoścJ Bożej.
Stefan Kardyniał Wyszyń9lti pełniąc godność. Prymasa Folsiki, był
pNlez pl."Zeszło 32 la.ta przewodnioz::icym Konferen<:ji EpiskOPatu. Na
tym strunowisku kJierował życiem
Kościoła w Polooeio~ Ilię do-

z

I na1rodu był dla Polaków i wtl.elu
i.Jn:nych Ludzi wielkim an.itoryteiem
mOil'lllnym. Na Niego były zwróconie oczy wszy&tlkich w momerutach
dramatycZ10ych„
jakiie przeżyw&.!
nasz kraj. Spełniał O.n takie dondoole zadania w życiu ~~cioła
powsrrechn~go, w tym rowmez narodów ośctennych,
Zmarły Pcrymas Polski zostawił
n.am bogate d2'Jiediuicbwo myśli i
wsk.aziań jak służyć Kościołowi 1
narodowi, jak zabiegać o spraw ied1iwość I pokój społeczny
we
wspólnej ojczyźnie . Służbę tę podej
lllliemy uf.nJ w mdłooi.erd.z.ie Boze
i
wci.a'Wlierun.iotwo
Jasmogór.skiej
Maitki KościoŁa;
(PAP)
•
28 bm. w godzinach ·popołudnlowych zebrała •łę na nadzwyczajnym posiedzeniu Komlsfa Wspólna:
Przedstawicieli Rządu i Episkopatu
Stwieraziła ona, że zgon Prymaaa Polski, Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
okrył talobl\ naród
polski.
Przedstawiciele rzj\du w komi1Ji wspólnej wręczyli księdzu kardynalowi Franciszkowi
Macharsklemu list kondolencyjny
dla
(Dalszy Cliąg n.a str. 2)

Wladomo.ść o śmle·rcl prymasa Pol·
gkl, kardynała Stefana Wyszyńskie·
go została podana w pilnych doniesieniach
pr2ez ws.zystkiie agencje
prasowe. W serwi.sach agencyjnych
znalazły się następnie liczne wspom.
nlenia o kardynale, materiały przypominające jego życie I dztałalnośc,
szkicujące
sylwetkę
zwier2chnika
Kościoła
katolickiego w Polsce na
przestrzeni dziesięcioleci. Podkreśla·
no głęboką żałobę,
w jakiej wia·
domość o śmierci prymasa pogrąty.
la Polaków W komentarzach agencyjnych wskazywano również
na
fakt, iż kardynał Wyszyński zmarł
krótko p0 zbrodniczym z.amacbu na
głowę Kościoła katolickiego pool.
skiego papieża Jana Pawła n . Wie·
le materiałów agency:)nych rozpatruje sprawę sukcesji Po Stefanie wy.
szyńskim.
przy czym wskazuje się
że
Kościół polski odmawia
na razie dyskutowania tej sprawy.
Agencja AFP podkr.eśla w jed.nym
z doniesień, te kardynał Wyszyń
ski c i eszył się ogrom.nym prestiżem
wśród wiernych, któr2y żywili
. doń
prawdziwy szacunek I widzieli
w
nim g<>rącego obrońcę w~ary .
AFP
Podobnie Jak I wiele innych agencji prasowych, wskazuje ze Stefan
Wyszyński
był równlet szanowany
przez polskich przywódców, którzy
doceniali
jego wleLkl pat<lotyzm
„Oddany swej mLsjo\ kierował Kościo
łem swojego kra}u zdecydowanle i
spoko.lnie" - pisze AFP.
Agencja 1>Nypom~na pokrótce skom
p!>kowaną hlsto·rlę l'O'DWoju
stosunków między Kościołem a państwem
w Polsce Ludowej I rolę. jaką
w
stosunkach tych odegrał
ka.rdynał
Wyszyński . Charakteryzując Jego O·
sobowość AFP pisze
te Stefan Wyszyński był .,niestrudzonym człowie
kiem pracy, urodzonym mówcą . Bez
przerwy krążył po dirogaoeh ukocha-

nej ojczyzny, a by głe><;ić dobre sło
wo. Dzieło k.a rdynała nie zostanie
szybko zapomniane . " W zakończe
niu materiału AFP pisze , te „dziś
polski Kościół Jest silą . z którą
wszelka władza musi dojść do por<>zum \enia"

Również Reuter wyrata w jednym
z materiałów Pogl ą d , te obecna pozycJa Kościoła w Polsce I stan Jego stosunków z władzami państwo-·
wym1 są w znacznej mierze zasłu
gą
kardynała
Wyszyńskiego.. Agencja zwraca uwagę, te Stefan Wy•zyński wysuwał czasami do władz
oomocną
dłoń
zalecając
umiar
1
wstrzem i ęźilwośc w czasach kryzysu,
zwłaszcza w sierpn iu ub
roku. Reuter podkreśla też, że prymas, jego
biskupi I działacze świeccy pracowa11 wspólnie z „solidarnością·• I Interweniowali w sporach
z władzami.
Kardynał

często 1>rzyjmował
wywierał na niego wielki

I

Walęsę
wpływ.

lnnYllll donies ieniu Reuter Podkreśla
te wiadomośc o śmierci kardynała pogrążyła Polaków w głębo
kie! tałoble . Agencja pisze o ,pustce, która clętko będzie wypełn i ć"
Rolę Kościoła w obecnym kryzysie
w Polsce wyeksoonowało . wiele
agencji. M. ln UPI Podkreśla ,
że
kardynał Wyszvń~kl wywierał w raz
W

~ całym

Kościołem tonizujący wpływ
wydarzeń, odgry<,va1ac nieformalną
r-0lę mediacyjna
między
działaczami związkowymi
I władza
mi.
Agencja
AP wskazuje,
że

na ro:l!wój

śmierć

kardynała
nastąpiła
w momencie, gdy „Kościół w Polsce osiągną! wiele ze '!Wych celów I od~rywa znaczącą rolę w kryzysie , Jako umiarkowany doradca „Soli darności".

Agencja OPA pisze, te śmierć prymasa Polski, kardvnała Stefana Wy•zyńsk l eg.o wywołała w Bonn tało
bę

I

przygnębien ie.

spot k a nI e
ł

I

* •

Kardynała Wyszyńskiego

na

IX

delegatów
Zjazd partii
I

W Komiteoie Centralnym pa.rtii
wczorej zorganizowane
z inicjatywy Biura Politycznego KC
PZPR spotkianie ponad 220 delegat6w na IX Zjazd PZPR wybranych dotychcms na konferencjach
t'użych
zakładowych i uczelnianych organiizacji pa.rtyjnych. Inten-cją spotkania, które otworzył
I sekretarz KC PZPR Stanisław
Kania było bezpośredn·!e zasięgnięcie opinii delegatów w sproawach
p~gramowych i organ~za_cyji;iych
zw1ąz~nych z prz~gotow~!am1 do
IX ZJQzdu. Chodzi rówmez o rozpoczęcie ich pr_aktycznego udZJiału
w przygotowa!lllach do tego najWy'ZM.e"' toru~ partyjnego.
Pr~btt;my związane z pcreygo.towamam~ do .zla.zdu scharaktt;ryzowal '1! zagaJe?!IU do dyskusji C·złonek Biura Poltty~znego, sek:etiarz
KC PZPR - Kazimierz Barcikow~kl •. ~wrócił. m. in. uwa~ę na to!
ze Ju; za k11)ca d'Ili - p1erwszym1

odbyło się

I

w !t-raju konferencjami wojewódzkim1 - rozpocznie się nowy, mezwykle ważny etap przygotowań
do zjazdu. Nawiązał takfo do powtar:z:anego
wielokrotnie' stwierdzenia, iż IX Zjazd nie może się
nie udać. Musi to być zjazd dobry,
zgodny z nadziejami i cczekiwaniami członków partii I całego narodu. Prace z myślą o przygotowa,niu właśnie takiego zjazdu trwaią. Swiadectwem tego są m.in. dzia
łalność.
wojewódz~ich
komisji
prze~z1azdowych. dorobek
konferenoji sprawozdawczo-wyborczych
narad i spotkań. aktywu, a tak
. że
i? szczeg_óln1e istotne - powst~e WOJewódzkie zespoły delegatów.
W spotkaniu uczestniczyLI członek Biura Politycznego, sekretarz·
KC PZP',l - Stefan Olszowski 1
sekretarz KC PZPR Zdzisław
Kurowski.
(PAP)

I

MIROSŁAW

Posiedzenie Rady Głównej w Gdańsku obradowała
Episkopatu Polski
KKP NSZZ „Solidarność"

CZESNY I SEKRETARZEM

KD PZPR

WIDZEW

Partyjny program

jedności działania

I

Z uid:zJi.a.leun 187 dJetleg.a.tów, repre- nach

.apol~o,

iyiei8

mów.!a
umoonlieI!Wa
państw• f jego org<!IDÓw: wł.adey,
praw.a, samorząd.owych, a szci.ególruite MO i SB jalko ich ramien.!a.
Slilnego, pr.aiworząd&ruego, dzliał.adące
go z aprobaltą i wspamciem ~e
azeństwa. •
K.on.fea:emcj.a ddkanoała wy<boru
nowyoh wŁadJz widlz.ewskiej org.aatiżae~i pairtyj,n,ej
56 członków i 19
ziastępc&w oz·liooruków KD, DZJiel!nicowej Korrui,sji Reiwizyjn1ej i. Kornisji Kontroli Pai!'ltyjnej oraz 49 delegartów na Wojewród.zką K.onforencję PaJJ.'lty0jną. W
pr.?Jell'wtlie obrad
odbyło się I posi1edlzlen.ie plenar,ne
KD PZPR, podczas którego jednomyślnfo I sekre'ban.izem KD wybrano ponownie Jtllrosława Czesnego.
(ar)

illen.tującycih pon.ad 12-'tysięczmą o r -

podikoreślił

gimitZację party.im" Widzewa,
dow.a.ła WCZOII'aj
Dzielndcowa

~em.e

(Dokońozeni.e z.e str. 1)
Episkopatu Polski od władz pir.ń
stwowych,
Komisja Wapólna Pr'.Zedstawtcleli
Rządu i Eplskopir.tu
ustaliła, ie w
dniach, od 28 do 31 br. obowiązy
wa6 będzie w kraju :l::tłoba. Na
gmachach publicznych flagi narodowe zostanlł opuPCZone do poło
wy maaztu. Odwołane
zostają
przedstawienia
teatralne, seanse
kinowe i imprezy rozrywkowe,
zmienione zostały programy radiowe i telewizyjne,
Komisja omówiła apra.wy zwią
zane z uroczystościami , pogrzebowymi Prymasa Polski.

ksiądiz

kardynał
Trumnę

Fr>a,ncisa:ek
Mapr>Zeniesiooo
na
rękach ka.plaJnów, kleryków i zakonników ora.z pl'Zedstawicieli mazowieck.iej ,,soJ.idarnoścl". Następ
n,i e odbyŁa i1ię ms21a koncelebrowana
pi;zez księży biskupów twol'zących Radę Główną Epis<
k opatu
z kSięcfrz:em kairdynałem Macha·rskim"
Po msa.y a także w ciągu dwóch
najbliiszych dni odbywać r<ię bę
dzie czuwan,ie wiernych orzy zwło
kach a we wszystkich kościołach
archidiecezji waTsxawskiej trwać
będą modły.
(PAP)
cha.l\Slki.

obraKonteren.aja Spl'awoZ'dJa·wic.zo.-Progll'.arnowa PZPR. W~odz.ilnma dyskusja
posłl.Wyla omówioeciu a.ktu;il.rueti , sy!f.uacjj Pllll'1liii w życiJU dZliellllfucy l
okireślenJLU k:.i.erouników cizialiaJ!l.ia.
W obl'181dach uo:res<tnku:yl1i międiZy
1!.nnymi oołonek Selkretar>iartu KC
PZPR - Stanlslaw Gabrielskl, wloep!"emieir llenryk Kisiel, sieikrett<IJi'z:
Wyraa.y n.aijgłębszego
żalu
I
•
KŁ PZPR Longin Matras i wiW Wars.mw~e tr>wają U!'oozysto- współczucia z powodu śmierci PryoeiprezyrliemJt Łodlz..i - Józef Kowalści żałobne po zgonie
Prymasa masa Polski, Ks. ~ardynała Stefaski.
Polski Księd~ Ka.TdyinaŁa Stefana na Wysa:yńskiego przesłało do SeByła to dY:ksulSlia o niajtrudnlejWyszyńS1kiego. O godzinie 19 w asy- kretardatu
Episkopatu
Kościoła
97.yclJ dtziś spr<&1wach. DcmtillltOIWał
ście
wjernych,
duchowiel1stwa, Hzymskokatolfokiego w Polsce m.
w ntited nde załatwiony cią,g1e do
kleryków semLn.airium wa;l'SZaw- in. Prezydium MKZ NSZZ ,,soJ.i' i!rońoa IIJUJrt rozltlczeniowy, l!lii,eprocój
skiego, sióstr zakonnych oraz bis-· darność" Ziemi Łódzkiej W depernviązamy
z rozwojem
StY'buacji
kupów mależących do Rady Głów szy tej czytamy: „Jego śmierć posipołoozno-;poliltyczn.ej
i go:;ipodal'nej Episkopatu trumn'a ze zwło grąża w żalu wszystkich Polaków,
c.wi. Omówiono probl.emy 2'lrnLaJll w
kami została praeprow.adzóna
z Poliaków wszelkich wyzri.ań i świa
stlltucli<e ,dennok!J.'laityizac;ji ży-Olia pa·rPałacu ArcybiSl!:-upów
Warrsza,w - topoglądfuv. NalSIZ iiwiąwek
traci
tii. W:iele mćiWliono o spriarwach
sikic·h przy ul. Miodowęj,
gązie w Nim swego obrońcQ, orędowni
ood,zi.ennego
życia
Illliietslzkańców
mieszikał Prymas do Kościoła ka i sprzymierzeńca w walce
o
diziiie11niicy. Z'Wlr>acano uwa..i:ę 111Ja poSemina<ryjnego przy K,r akowsk.im orawa lud<zi pracy w naszej ojczystępujący prooes airururchii.zlatcid żyPr>zedmieściu. Orsziak
·
prowad.zUł źmde („.)"
c!La, śpaĄeik bezpiieczeńS!twa publii07ln<ego, &lktty waJ'ltdJail.Lzimu, ehi111Ji.gańSltW\a i
przootępczości,
mające
EPISKOPAT POLSKI
ipzr,zY1C17.yny nrlte tyl'ko w a1lkohol1iNA RĘCE SEKRETARZA EPISKOPATU
rnlie. Poc!Jklrienamo ;pattvJe!bę "MekKSIĘDZA BISKUPA BRONISŁAWA DĄBROWSKIEGO
szelj sipoleczrueoj !Llclywruośai w n:i.esuenn'll pomocy dziamnaom m~ILicji.
WARSZAWA
Wsam."ZY'W'aJll.O, ®e mtUrno cńąglych
WdoadOl!Ilość o śmierci
Prymasa
detkll!ll'acj~ o
odm<l)wtie, j1ej proces Pol.liki Ks. Kardynała SiefaJna WyPrzesyła-my wyrazy
najgłębszego ta.lu
t współczuola w
pocsltępuje zbyt wolno, .z ooeqo ko- szyńsltiego głęboko poruszyła miezwiązku ze imiercią Prymasa Polski,
Przewodniczącego Konmystaj ą siły potęgujące w.alLkę po- !l2lkańców Łodzi. Wczoraj pr:zed pofereneji Episkopatu Polski Księdza Kardynała Stefana WyszyńLi<tVC':llną.
łuQ.nJem n1.e milkł teietoo w kan1kiego, Arcybiskupa Metropolity Gnieźnieńskiego i Warszaw2'abieraJąc głoo w dyskusjj wke- cela,riii kurii biskupiej. Jak poinskiego.
premJeir H, KisieI 1 w s,po.sób .sa.mo- formował n<as ks. klwclerz Aindrzej
Zgon Kardynała jeat dta nu wszystkich dotkliwlł i bolesną
'lm'ytyczny pmedlS!t.3Jwał własrue dzila- Dąbrowski, wc,z.oraj we ·w19zystk.ich
stratą. Odszedł wybitny Kapłan, dający swoją codzienną łlzl~ .
łanfiia w
zakresie porządkowania ł~kh k.oOOiDłach wiecrorne nałalnością
świadectwo
gorącego ·umiłowania
naszej ojczyzny.
goopodarikj, Omówił praygotowania bożeństwa majowe pośw:ęoone byOkazał tego szczególne dowody w trudnych dla krajJY" I narodu
do W'pll'tOIWa.:Weillia w życde ooforany ły modlitwie za 51P0kój duszy Ks.
chwilach.
o specjalnych
goopodairoiiej, proje1kity us!taw
i p,rymasa. Decyzję
nabożeMtwach żałobnych miał podZachowamy w pamięci Jego posta6 jako wybitnego Człowieka
d!zi.alań ekonomioznyoch.
I :tarliwego patrioty. Wyratamy przekonanie, te dzieło KardyNa zialkoińczeniLe dyskiusjd głos jąć ordynairiusz diecezji łódz<kiej
Rozwadowski,
nała znajdzie godnych kontynuatorów.
rlla'brał
S. Gabfl'liieJsiki podrk['ieślając ks. bi&kup Józef
wyirta2me w ootatn:iim olm'esi<e za- kt6iry pnzebywal wczoraj poza Ło
Przewodniczący ŁK FJN
ootJr:z.end e sytuacji f;połecz.no ...polity- dzią.
t-) prof. dr ANTONI KOTEŁKO
Zaczęły na.płyiwać pierwsze teleClZ!l.e j, próby destabH itzlacj1i, oosła.b'i'l
łllJi.a sily i
sdrntecz.ności
dzita~a111ia gmmy i depesze kondolencyjne od
Przewodniczący RN M. Łoild
socjaldstyozniego państwa jaik i sa- pr.zed.staW'icieli różnych instytucji
(-) prof. dr MIECZ'l'SŁA W SERWl:iq-SKI
terenie naszego
mej partii Szukając dróg wyjścia działających rfa
a: tej syituacid nailciy dąii:yć do u- miasta.
Pre'llydent Miasta Łodzi
mocnńenia siły partii, odbudowy zaRaru> po otrzymaniu tej smutnej
(-) mgr JÓZEF NIEWIADOMSKI
ufa,ntla społeczeństwa do paru[
i wiadomości we wszys.tkich kościo
jej .ptrog'J.'lal11JU, budować pa.rbruenskle ła.eh udeNOno w dalwony i wywieukl1adiy w żydu spolec.ZlllY'lll wy- SZ01110 flagi z czan:nymi ws,tęgamd.
biem.,j ą,c to co łą ozy, a nlite to oo
Jiłik
ośw.iadczył
nam wcrzoTaj
dzieli Po.laików. Wobec n.iebezpie- późnvm wiecrorem Jego Ekscelenpiem.twa 1'07Jbicia pairtiirl, spraiwą cja ksiądz biskup Józef
RorxwaORDYNARIUSZ DmCEZJI ŁÓDZKIEJ
pod.stawową iesit skupienie wszyst- dowski, drziś pl'IZed południem
zoKSIĄDZ BISKUP DR JOZEF ROZWADOWSKI
kich }ej sił. wierząc w og,romną, stanie ustalony porządek uroczy-·
zbiorową
mądrość
paJ1"1lirl. · Krui;da stości młobnych w kościołach dieŁODt
iJlJ!La dlroga oznacz.a kaitastrofę.
cezj.i łód1Jkiej.
Mówliąc o posrezegOlnych dzj,ed.zi~k)
W związku ze imlerch~ Prymasa Polski, Pr'.l:ewodnlczącego
Konferencji Episkopatu Polski Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Arcybiskupa Hetrop lity Archidiecezji Gnieźnieńskiej
SI~G~ŁA
i Warszawskiej przesyłamy wyrazy
najgłębszego
blu
I wspólc:r:ucla.

•

•

•

••

..

l\Ta wiadomość
O ,
sm1erc1
Ks. Prymasa

ENERGETYKA

DNA

Związkowcy wstrzym~ją

Prymaa Stefan Wyszyński zapisał Ilię w historU naszego narodu jako wybitny Kapłan i patriota, dla którego dobro ojczyzny śtanowiło najwytszą wartość, określającą eel Jego codziennej działalności.
'
Łączymy się w tych szczególnie bolesnych .ch~il~ch 11 C:ałym
duchowieństwem Diecezji" Łódzkiej i wszystk1m1 w1ernym1 Koicioła rzymskokatolickiego w
powszechnym smutku 1 łałobie.

akcje protestacyjne
„
Zapotraebowa.ruie

enargJę

elektrY'=ą wyniio.sło 27 bm. 1420 meg.a.watów, a wlięc było stoStUill,kowo
ll1lisk.iie skoro w okresach szczytowych pir.z.ekraczało 2Q tys. MW.
Nliic d.Zliwnego: ciepło, długi<e dnd.
DLaiteigo z dużym Za:>k()C.ZJell/ie<m
przyjęfo

illJa

społeozeństwo

i.e Państwowa

lJl~ormacJe,

Dy&pozycJa Mor"y
ogłosiŁa 20 stopueń z,aisilania. Ozn.acrzJa to, że musia..i:<> BOO MW_ cdebr<ac przemysłowi, a dirug1e ~uu
MW - ludności. W nękainym kiryrz:yseun k.raju wów stanęły maiszyny
li.niie produkcyjne, a nawet ca~e
oddrzlia.ły fabrycwe.
Zn.a.my j estt s.połeczeńislt.W<U spór
Zw. Zaw. Elne,getykóiw z. klierolWmotwem
riesortu. / zw.1.ąakowcy
pr>zesta'Wlil.i swojemu
mi<nistrow!
cały pakiiet żądań i Z1atS1t.os?w..tl1

I

Przewodniczący ł.K FJN
(-) prof. dr ANTONI KOTEł.KO

Czy bęc:hzi.e orua pm.eprowiad.zou,a
w pl"zysz.łoścli, za.le:Z:eć będzde od
wyników negocjacjd delegacji Z"N,
Zaiw. Elnargety;kóow z k-omiistią re-

Przewodniczący RN M. Łodzi
(-) pro( dr MIECZYSŁAW SERWIŃ"SKI

SOII'ft.owo-r<1:ądową.

JecLnoc:ześnie Zw. z.aw.
Eruergetyków zw1rócił się do priemiiera
Wojc!techa J.aJI"Uzelsk:iego z WII11oiskiem o kompleksowe rozpaitrzenie
sta.ruu koraijowej ene!"getY'ki i jej
roziwoju i pl'Zekaizaiiliiie wyirui.ków
te-j ainoa.loizy kompetentnym komisjom seijJmowyrrn.

•
z

W

zwJąrzku

z

•

nogrartln.J
postulatów środowiska pożarnlczego
P.raetd.Stawic!eil 7JSRR pro:y Międizy
oraz w celu za peW1llJlern.La ne.gocjacj1.
organll.zacjl
Lotmictwa
w
warulllkach spoiko.fu. k·raj<Owy mlę na l'()(LoMrej
presję
pole.gającą
n.a ŚC'lsłym dzyzwląz,k.owy
Cywilnego
(ICAO) wręczył w Ottakorrul.tet protestacyjny
prZJe\Stir:z.eganiiiu czasu pracy, co w ochrony przeciwpo:tarrowej
ustala co wie preze.S<>Wll tej organltlacjl memoZ.Wii.ąa.ku z niepełną obsadą stano- nastę.puje:
ra<nd·um nawiązujące
do orzesitęp
terrorystycznej ailc,cj1l,
kt6're·j
wisk prw:y roWllla si~ 1mia1oz~~mu
- zawiesić akc;e protestacyjn11 na czej,
dopuśclły się . władze amerykańs·kte
tZllllniejszenjl\l prodn.lJtcJi en.ergu e- tere.nie całego kraju;
wobec
samolotlll
,.Aero.fłotu"
12
maja
lektyczinej, bo o. około 1000 MW.
- utrzymać sta·n gotowości l)fote·
lotn:JSku w Da<Ua·s. Prezes ICAO
Tu wa1rto podać, Że ogłosrono 20 stacyjnej w całym kraju do czasu na
za.pewni!. że jak najwnikUwlej rozstopień
zasilan~a. bo
za bra1kło ostatecznego U$lllllęcla przycizyn S<J><>· patrzy ok.ollczności związane. z tym
ru:
wydarzeniem i w najb}lższym cza1200-1600 MW.
poLnformuje stronę rad.z1ecką o
· Kryt;,i;ez,na sytuacja
utnzymała
- wyko.nanle uchwały niecić wazy. sie
ewentualtnych
d'Zialanlach w
tej
się takie w dniu . 28 ~m. . . w stklm protestującym załogom jednoz sprawne.
z,wiązku z tym Jak rowmez z stek ochrony przeciwpożarowej
tego względu, że minis~.r energe- jednoczesnym powiadomieniem środ·
W
przeds·tawionym
dokumencie
tY'ki i energii afomoweJ zapropo- ków masowego przekazu.
pr.zytaoza s.ię szczegóły prowolk.acj1
nował podjęcie ro~m.ów z ~elega
wobec
samollO'tlu
radizleckiego,
odby.
•
cj ą
Zw. Ze.w.
Energety,kow , w
dniu 3 czerwca br. - i.ekretariat
04 dnia 28 bm. deęyzj11 SekretaZarządu
Głównego
związku zalecił radom z.akładowym riatu
Związku
wstrzyma;nie zapowiedzianej na 29 zawodowego Pracowników Rolnictwa
i
Centralnego
Sztabu
Ogółni>
bm. akcji protestacyjnej.
krajowej Akcji Protestacyjnej Pra·
cowników SKR, postanowił odwołać
crwaJącą od dnia 21 bm. na terenie
całego kraju akcję protestacyjną 11ra·
cowmkńw spółdzielni
kółek
Tolnl·
·
NSZZ „Solidariność"
Rol.nWków czych.
Odwołanie akcji o czym polo·
Indyw:idua~nych zawiadamia swoformowali jej
w 1pe·
foh
c.złon<ków
i sympaiY'k6w, cJalnym apelu,organizatorzy
wystosowanym do
że zjazd Ogólnopo~ego Komitetu wszystkich pracownlk~w SKR, wszyZałożycielskQego
NSZZ
„Sol,idar- wtklci. komitetów akcji protestacyjl!lość"
Robników Indyw~ualnych nej oraz Instancji I organizacji zaZwiązku
zawodowef!i'o
W K.o,pa1n.I „N!Jwlk.a - ModTz~jów"
!Planowany na 3~1 maja w Ło kładowYch
dzi nie odbędzie się z uwai(i n.a Pracowników 1tolnycb - wlaźe się w SosnOIW'C"ll, podczas prac w przez
nodnisanlem
~7 bm
nrzez
nr7P.d·
k<><t>le
drążonym do pod'kl.adu 5'10 wybolesną dla nas śmiell'ć Kair-dynała stawleleH Zarząd'6 Centralnego
Zwląz. d.a·rzył się tr<agl.czny wyipadek.
W
Prymasa Polski, Ks. Stefarna Wy- ku Kółek I nri:anlzacil R.olnir.zych czasie wiercenia
otworów strz.alq.szyńsikliego, o ozym zawi-adamda z oraz Zarzadu Glównel\'O Zwl:izku Za- wych oderwały się od czoła przodupowia'7ln1en.i,q Ogólnopolfik:i~o Ko- wodowe1?0 Pracowników Rolnictwa. ka bryły wę.gla I kamienia, przy11rotokołu dodatkowego
nr l2 /IO g,nla tając dwóch górników z przedmitetu Załozvc;els.kif!~Q....._
WKZ NSZ'I. lłl „!'10UOARNOSC" n1<ład11 zbiorowego nracy pracowni· siębiorstwa robót górniczych w Soskńw .l edno•tek l?osnodarczvch spól- nowcu, kt6'ray wy konyw,a ll tu roboZIEMI ŁODZKmJ
ty,
~zielnl rn!niezych. Protokńl ten do·
J)O'l11ósł
Na
po,steoruru'ku pracy
tyczy ponrawy warunkńw 11racy
i nlacy oraz sytuacU socjalno-byto· śm~e-rć Stanisław Slęzailc, a w d<ro<!ze do s~p1ta<la .zmarł w wynik.u
Redaktor depeszo.wy - Henryk ·1 we! nT~.cownlkllw klllek rolniczych obra~ń
- Zyigmuntt Rosa.
• •nńldzielnl l<óle•< rolnlczvch na za·
Chudzicki.
'""•~h. ohowlazul•7"h w państwo·
~rzycz}'ttly
wyipadku bada komisja
wych
~o•nod:trstw:tch
rolnv~1'
Redaktor technicz!ly - Zofia
'
n·~ed•IP1'łnrstwach
te~hnk.,,„el 011:.ręgow.e:go U.rzędu Górniczego oTaz
Gutmanowa.
ProkUtN1tu<ry ~jOlllowej w Sos111owobsługi rolnictwa.

•
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list otwarty wsprawie A. Siwaka
W zw1ązk'u z telew1.1.yjnym pro•
gramem publicystyczn~ n.. o konflikcie, spowodowan<ym publicznym kolpprtowaniem Die sprawdz.onych zarzutow przeciwko dz1ałaczowl partyjnemu i związkowemu, brygad1:iścle
warszawskiego
Kombluatu Budownictwa Mieszkaniowego „ Wschód" Albinowi Siwakowi, 28 bm. do Lodz·
kiego Oddziału
Polskiej Agencji
Prasowej wpłynął list otwarty w tej
sprawie podpisany przez 105 prze·
wodniczących rad zakładowych Nie·
zależnego związku zawodowego Pra.,.
cownlków Przemysłu Wlóklennlcze1:0, Odzieżowego I Skór.anego w Ło
dzi, z prośbą o jego onubllkowanie.
W liście stwierdza się, że sylwet ka
tow. Albina Siwaka iest dobrze znana wśród naszego społeczeństwa
i zdawać by się mogło, nie wymaga dodatkowych komentarzy.
Jest
to brygadzista grupy montażowej
w warszawskim Kombinacie Budownictwa Mieszkaniowego
, Wschód'',
iastępca członka KC PZPR,
wice·

.orzewodniczący

zarządu

Głównego

NSZZ Pracowników Przemysłu Bu·
downlctwa i Spółdzielczości Budownictwa Mieszkanlowel{o,
.,człowiek
roku" w konkursie telewizji. Prawy,
uczciwy,
skromny
robotnik
• człowiek.
Popularność,
Jak11 zdobył sobie
tow. Albin Siwak w społeczeństwie
- czytamy dalej w liście - nie jest
wynikiem
zaJm11wanla
wysokich
funkcji społecznych. Je) tródlem Jest
przede wszystkim bezkompromisowe
odważne stanowisko. Jakle za!mo·
wal zawsze I obecnie w sprawach
ważnych dla kraju, dla klasy
ro-

wszystkich, którym mówi prawdę.
prosto w twarz. A oponentów Alb!·
nowl Siwakowi również nie bra•
kuje,
Autorzy llstu plsza oastępnie, te
niewybredny atak, zaprezentowany
w reportażu telewizyjnym 26 łml. wywołał
dębo~le
oburzenie I protest
wielu
łudzi
pracy.
członków
NZZPPWOIS.
Przewodniczący
105
zakładowvch
związkowych
z
łódzkiego
udzielają

organizacji
miejskiego

terenu
województwa
tow. Albinowi Siwakowi
- stwierdza się na zakończenie li·
stu
pełnego,
zdecydowanl'gO
ł jednoznacznego poparcia.
(PAP)

A. Forlani
desygnowany
na premiera lVlocb
Zgo.d·nle z przewldywa.nlam~. prezydent Sandro Pertinl powierzy! mi-

sję utworzenla nowego rządu włoo
~fego ustęp-ującemu pre'll!Jierowi Arn,aldo - Forlanlemu, który
przyjął

ją „z zastrzeżentam.I".
Szanse Forlan!ego .- 54-letnl~o. poatyka chadeckiego
- na uwieńczenie misi!
sukce-sem uważa się w R'Zymle
za
bardzo nlewlel1de, mimo, te ma on
oo.parcie całej partLt chrześc\}ańsko
demokratycznej

W 149 dniu roku Słońce wzeo godz. 4.23, zajdzie "Zaś o

szło

20.44.

Ku-Klux-Klan
Mlnlste,r s•pra<W wewnętrznych Nadrenil Palatynatu, Kurt Boeckmann
(CDU) potwierdził wobec dziennika.
rzy w Mogunicji, te władze bezpie·
czeflstwa wiedzą o aktywności opartel na wzorach amerykańskich ras!·
stowsklej o.r ganlzacjl Ku-Klux-Klan
w mieście Bltburg już od
jesieni
1980 r.
Organizacja ta Uczy około
tysiąca ludozl.
Hamburski tygodnik ,,Stern" !nfor-

działa

w RFN

niedawno, u K.u-K.lux-Klan
na teren4e RFN we wspólprary z niemieckimi neonazistami. Wał·
tzy on przeciwko Murzynom. Rosjanom, Turkom I żydom.
Eksperci
stwierd-zlll. że punktem ciężkości aktywnej pracy Ku-Klux-Klanu
Jest
Hadrenia-Palatynat, Jednakte taJna
organizacja ras1!Jtowska dzilala równleż w poszczególnych
miejscowościach na terenie Hesji.
niował
działa

Z.0 lo 2 ómitów Kronika wypadków
gł ę
g
• 8.~
1-ł.3'.

0

wiąza.n1e

dla prrz:eprop06ta,n ow,i ono
przyjąć, iż okręgi wyborcze
po•
krywają
się
z wojewódrz-twami.
Walne zebrania delegatów w poszczególnyob województwac~ będą
mogły podjąć •decy.zję o łą<Y<1enitU
się w większe regiony.
,
_ O;nawiając przebieg i rezultaty
dotychczasowych rozmów
z ra:ądem, stwierdzono
ze w szeregu
problemów dokonany został
~
stęp kt&ry należy ocenić pooytywn.ie Dotyczy to 1.1właszcz,a kwestii
prawo.-ządności oraz dostępu ,,Solidarności" do środków rruaso,w ego:
prrz:ekaa:u. Odnotowano
natomiast
brak postęp-u w kwestii więimiów
poJ.i~yoznych.
Ponieważ
rozmowy
w tej sprawie prowadzone z pr'l.ed·
stawicielami MU!istersiwa S-pra'\\-de
dliwości i prokuratury nie
dnły
rez.ultatów,
postanowiono problemy te pro:edstaw.ić
odpowdedniej
komJsji sejmowej i pierwsze kroki w tym kierunku zostały
jut
poc<1:ynione.
Krytycznie ocenione ZIOStały t'()l!i•
mowy w sprawie reformy gospodarczej. Poczyinll!nia rządu w ~ym
zakrefile uznano za nJeodpowiadające
pilnym potrrz:eoom kria.ju
i
zgodzonlO się z negatywną
oceną, ·
z jaką n.a forum komis,ji sejmowe\!
Kr>ajową Kbrnisję Wyborczą
pOd- spotkał się rządowy raport o 1t.ak.reślaino, ił obecnie wybory
sta- nie gospodal'ki.
nowią najwa:iindejszy pro':>lem zwdą'L
Podtczas posiedzenia
omów·ioruo
ku. Na obecnym etapie ZalOStrzyl sprawę poroZUlil<ienfa o podwyżce
się istniejący już od dłuższego cza- płac dla pracowników SKR
zasu tzw spór o regionalizację. Spon- wartego pomiędzy Komisją Rzątaniciznie
powstałe
międzyza- dową a ZG Zw. Zaw. PracoWl!likładowe Jromi,tety
założycielsk:e ków' Rolnictwa. Zęwarcie tej umoobejmują swoim działaruem baTdzo wy bez wiedzy i udziału ~.Solidar
różny teren: jedne po kilka wo- ności" uznano za krok wymieTzo- .
jewód.ztw, inne - ułamek woje- ny przeciwko „Solidarnośc.i"wództwa. Poza tym niektóre
za-1 Omawiając kontakty zagrankzne
kłady zgłosiły akces do MKZ
z związku, postanowiono
do czasu
siedzibami w Innych
wojew6dz- wyboru władz przez zjazd krajowy
twach. , Uporządkowanie tej chao- nie przystępować do żadnych orgatycznej struktury nie jest łatwe n"izacji międzynarodowych. Zdecyzwłaszcza przy siosowan-iu. w pelui dowano też wypooażać udające się
demokl'aty=ych metod, od któ- za gr>a;nkę delegacje w odpowiednie
ryc·h „Solidarność"
nie zamierza pełnomocnictwa. Zda,r:?Ja się boods.tąp_ić. Wobec rozbieżności zdań wiem, że w imieniu KKP wystę<puj~
i ~yjącej się za nią różnicy inte- za grainicą osoby
nieupoważnio
resów poszczególnych
organizacj.i ne przez krajową komisję. P01Wa.
ziwią'.IJku, postanowiono os113tecz.n-le lano r0 adę do spr·aw kontaktów
&
uregulować
spr-awy regionalim~ji zagra!llicą.
na krajowym zj.eździe. Jako roz-

ho~~~cz_:fblna Siwaka nie było· nigdy
i nie ma dzisiaj tematów „tabu",
nlepodwataJnych autorytetów ludzi
11
na różnych stanowiskach, Miernikiem wartości człowieka Je1t dla
tow. Siwaka wartoś6 sprawY. która
reprezentuje, uczclwośl Jego tntentli
I nostępowanla wobec ludzi 11ra·
wająeego reglllla'1"'!1.y
!tot .na trasie
WaszyngtJm-Mos}s.wa, a także wobec . ~y. osobista moralna czystość I stoczłonków załogi I pas.ażeorów.
W •unek do Interesów klasy robotnl•ej.
szezególnoścl wsilcaz,uje się na nieci<
Albin Siwak nazywa rzeczy po
puszczalność
mlesunda &l.ę amer~
mieniu, wskazuje robotniczym glok.ańsklch fU111kcj-O<Oarl·u5'Zy w norma l
•em
wszelkie objawY zła Dlatei:o zyną pracę urząd2eń
nawigacyjnych
skuje sobie wielki szacunek I auto•
I innych w samolocie,
mających
Istotne zna.czenJ.e dla bezpieczeństwa rytet. Dlatego równleł. atakowany
Jest w różny sposób przez tych
lotu.

wobec samolotu

roa:mów

na cel-u ustalenie ha·rmoostate=nego · załatwienia

•

Prezydent Miasta Łodzi
mgr JOZEF NIEWIADOMSKI

Terrorvstvczna akcia

roa:poczęcdem
" komiosją
rządową

upel:nomocn.Loną

mających

•

H

27 i 28 bm. w Gdańsku obradoKKP NSZZ „Solidarność". W
dt'ugim d.nłu posied~en,ia głównymi
tematami obrad były rozmowy to07JO!le z rządem na różne tetnaty
i n.a różmych płaszczyznach
oraz
kwestie związame z trwającą kampanią sprawozdawczo-wyboroz!ł w
związku.
.
W punkci• wn~esionym dodatlW·
wo KKP zapoznała się ze wstQpną
opinią niektórych członków kornisji i ekspertów na temat projektu
ustaiwy o związkach zawodowych.
,Według tej opinii projekt posiada
wiele słabości. Jest przede ws'l.ystki,m zbyt zawiły i szcz~gółowy,
a prze.z to m. in. wchodżi w kompetencje statutu mviązku za,wodowego. Poza tym szeregu ważnych
kwesiH nie precyiluje dość jasno,
daje w ten sposób pole d,o różnych in,terpretacji i sporów.
Do tej pory akcja wyborcza ,,SOlidarności" n-ie pr.zekroc<1:yła poza nielicz,nytni wyjątkami - szczebla zakładowego. W stosunku
do
pierwotnych z.alJOżeń jest ona opóżniona. Obecnie
wkrac-za w etap
n.ajtrud.niejszy, etap wyboru władz
regionalnych i delegatów na zjazd
krajowy.
W sprawozdam.iu przedłożonym
pr.zez powołaną przed
miesiącem
wała

Godiz.
t1<raZll1 lda<t<kl pleT·
• GodJz.
Na Uil. Ra.gOlW'Sldej 163
slowej dormial Józef M„ który na al. potknęła się o krawę-tn1k I wpadła
Włókn<larzy przy ul. Długosza wpadł
na bok tramwaju ZO'fta G lat 71!
na bok .. stara".
Piesza dozm.ała
zlaman.u lopatk1
• God'Z. 10.20. Na ul. ObrońcOw I ogólnych pootluczeń.
staling,radu 13 kierowe.a „ż.uka" LDE
• God!Z 18.00
Na slol"Zyżowa<nlu
300 B podtezas cofanla potrącił Zo- ulic: Żeromskiego 2t Lipca kllefię
R.
Piesza d~nała ogólmyoh rowca „malucha" Edward Z. spoqbrażeń.
wodował zderzenie ze „Starem" do• Godz. 1~.~- W autobusie Un11 z.niają,c ogótny>oh 0obrdefl.
Bf7 na u!. Wici przy Roj01ej 9padl
• Swlad1k owle potrą~ d1Zlewz sl-edizemia Ja111 S . la~ 49 1 doz.na! czy,nik:I przez •. ,żuka" na ul. KIMń
ogó1nych obrażeń.
skl,e go przy Przybyiszews<klego w dniu
• Goo-..:. 13.55 Na bolk motocyikta 28 maja 1981 r. o1coło godz 13.15,
WSK wpadła Jadw.Lga Z. n.a ut Łą- proszeni są do WRD MO w U.dz'!,
koweJ il. Pieszą przewltezlo.no do ul. W, Bytom.sikiej SO, tel 715-86.
Pogotowl·a Ratunkowego.
• Pod powyższy adres proszeni u1
•
Gad.z. 1'4.00. Na ut
Poj&ller- świad<kowle pootrąc:enia chłoJ)Ca prze'Z
sklej przy Sierakowskiego 10-lemla .. malucha" w dniu W maja bt. okoMa~dalena D. wpadła na bc:>k „żu- 1o gooz. 18 na ul. Slenkl~wk:ui przy
ka' .
Dzie<w>ClllY~'ł
umi~~ono
P.atku.
w ~pltaL11.
(eh)

Imieniny
Dziś:

obchodzą:

Magdalen&, Teodozja

Jutro: Feliks, Ferdynad
Petrońela

Pojutrze: Aniela,

[)yżurny

synoptyk:

w dniu dzisiejszym dla Lodzi
przewiduje następującą pbgod-::
za.chmurzenie duże z większy.
mj przejaśnieniami. Okresami
opady
deszczu.' Temperatura
minimalna 11, maksymalna 19
stopni. Wiatry słabe i umiarko·
wane o kieruniach zmiennych.
Ciśnienie q godzinie 19 wynosiło 993,9 hPa (745,5 mm).

Waźni~ isz e

rocznice

1866 Ur. Akop
poeta armeński

Akoplan,

1861- Zm. J. Lelewel, historyk, działacz patriotyczny.

Taka sobie

myśl:

Praca uczyniła z nas łę 11łę
która jednoczy w~ystkich pral
cujących.

ZAGROŻENIE

sdalllie. Po prostu - komornik iabiera l•
ja.Ir
rzecz! To dość poW$Zechnie s.l:osOlwana
praktyka

PRAW DZIECKA

- Chlubimy się wieloma inicjatywa.ml, wypły·
wającymi z troski o dzieci. M. in. uchwaloną w

1959 r. przez ONZ Deklaracją Praw Dziecka
I
wniesioną przez Polskę w 1978 r. a przyjętą przez
Komisję Praw Człowieka propoz.ycją uchwalt.·
nia przez ONZ· Konwencji Praw Dziecka. Cytuje
się w świecie polskie prawo, stawia je za wzór.
Skąd więc u nas idea powołania Komitetu Ochro•
ny Praw Dziecka?!
Niestety. Kaidy najpiękn~e.iszy dokument jeśli nie joot przełożony rua praktyczne działanlt.
ł realia życia - JJOZOGtanie tylko sformułowaniem
bez pokrycia.
Osbatnie miesiące ujawniły z całą ostrością nlezaspokojOIIle potrzeby, zagrożenia ora; ewidentne
krzywdy dziecka. Dla przykładu oodam niektóre.
Na mocy, wyroków sądowych oran: innych p~epi
s6w rozdziela się według wieku osierocone
ro·
dzeńsbwa dzieci między róime placówki resortu
zdrowia i ośv;riaty; głodzi się i bije dz!ed w niektbrych placówkach opiekuńczo-wychowawe2:ych,
zmusza dzieci wiejskie do wielokilometrowy ch ;vę•
drówe-k do szkół gminnych; a po lekcjach P<Jtro•
stawia je b~ należytej opieki, oo zagrab zdrowiu,
a niekiedy ich życiu. Plaga pijaństwa jest prty·
czyną wielu tragedii i nieszczęść dzie~kłl. C2:ęsto
na oczach biernych sąsiadów. Owszem, rozwinięto
u nas różne formy kontroli spolecz.nej i instytucjonalnej, chroniącej interesy dorosłych. Ale interes
dziee<ka, wymagający tak szczególonej tros·k i,
nie
jest zabezpieczony Dlatego powstaje komitet.
- Przeciet ochronie interesów
d'liecka
służ!ł
przepisy w „Konstytucji PRL". Jego dobro chro•
ni prawo cywilne. Przywileje nieletnich znalazły
odbicie I w „Kodeksie
Rodzinnym I Opiekuń·

lądowa.

Obeonie toczy aię d 5 tys. ~praw 1ądowych, a
właściwie „walka" o dziecko.
- Bo prawo jest tylko prawem, Interpretuje lłę
Je jednoznacznie'r
- Właśnie Żadnych odstępstw od przyjętycł\, ~e
guł. I bardzo często jakiś „martwy", nieżyciowy
przepis, paragraf stwarza mttr nie do pn:ebicia.
Tuk więc komitet oprócz obrony Interesów dzie-

czym", prawie karnym t karno-skarbowym . Czyi·
by nie spełniały swojej roliT
- Są niewystarczające! A poza tym prawo to
jest dalece niedosk.onałe. Daim przykład najbard1liej rażącego braku w „Kodeksie Rod~i:mym",
powszechnie uznal!lym za dobry. l'lie iiguruje w
n·im jednak pojęcie więzi uoouc.iowej. To ewiden·

DRAMATY MAŁYCH
SERDUSZEK...
tna k.Nywda. Prawo cll.ron~ władzą rodo!cle~~,
a ta często nradużywana i nie kontrolowana - ulega pewnym wypaczeniom. Nie potrafimy w:zmieść
się ponad własne animozje Dlaczego dziecko wychowane od maleńkości przez innego opiekuna nie ,
ma prawa opowied0 Z1ieć się, że chce z nim zostać?
Wraca matka, w której obudziła się nagle miłość
macierzyńska, zaczyna dochodzić swych praw
1
zdobywa or.zeczen!e sądu na swoją korzyść. Tylko
dlatego, że jest rodri:icielką. Nikt nie zatrosz~zy- się
natomiast o uczu._cia dziecka, nie zapyta o jego

Rozmowa
z ·dr M. Łopatkową
działaczką społeczną

eka, wykrywanla I usuwwia bezprawia •tosoW&nego wobec najmłodszych, interwencji wszędzie
taim, gdzie dzieje się im krzywda, wystę,puje zagrożenie zdrowia i życia. będzie inicjowął nowelizację lub · ustanawianie nowych przepisów, 3.któw
prawnych na korzyść dziecka. Poza tym
może
wielu ludzi otworzy wreszcie oczy i uszy na d·z iejącą się obok nich krzywdę obcego dziecka.
- Kogo widzicie we władzach powstające! organizacji?
- Wszystkich ludzi naiprawdę oddanych i zaan-
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W Kriakow.i.e, na Rondi1lie Moaihskdm, w obszernym gmac.hu
mteśd się Prokuł'atura Wojewódz.ka. Na ozw.artym piębra;e,
w
Wydmi.aJe Sledczym trwa
„rozpr>aoowywani e" słynnej już
w całym kraiju afery brylantowej. Roman Urbaniak, gemmo·
1og, z lroneksJami
w sferach
rządowych, SJresztowany przed
trrema miesiącami na terenie
NRD, składa kolejn.e ze:z,na!llie.
Na d<Z'Wliac)l gabinetu prowadzącego śle<Wtwo proku.raitora
Kubickiego w.isi Wlielka tekburow•a balblica z.atbI.'amiająca wej-

ś:a~bldca

l~

wJsi saę prawie
6simy natydzień. pojaiwHa
tychmiasit po zwołanej, wspó1.nymi siłam:i Wojewódzkiej Prokuratury i Komendy Wo·iewódzkd,ej MO w Krakowie, konferencjj prasowej, na której poimformowano
z.a.proszonych
dziemnika,r zy o skali wykrytego

orresiępstwa.

Dowiedzieliśmy się wówozM,
że we Wrocławiu, ood opi·ekuńc.zymi skrzydłami dyrektorów
,,Pewexu" i· ,,Jubi·ie~a"
gem•

molog
Urbaniak
posiadający
służbowy paszport w k.ie;izeni,
prowadził za
pańsitwowe
i>ieniądze rozliczne zagraniczne ;n.
teresy. Skupywał na aukcjach
brylamity, i>rzywiezione do it.ra-

w

Zairówno dyrektor „Pewexu",
jak i szefowie „Jubilera" „ockię1.1 się" od zn.ajomOŚQj z Urba-

rów, z. którymi - natydbaniast
po n.aoiśnJęciu odpowiedniego
klawisza - łączył się Urbaniak,

było zresztą więcej,

dokładnie

dwad.zieścia cztery. Już jednak
na początlru m!l>rea
l'Qw.a.dzą-

cy śledztwo za:taP· więks.wsć
na:ziwisk „abon.entów" wrocławskiego
gemmologa.
„
·
· Dowied2'lleu r b ania
· k
ltsmy się jedyn1e, ze
mógł się bez kłopotów łączyć
z klerownictwoem' resortu ha,ndlu wewnęt.rzn~go i .Uo?ług.
W. odpowiedzń„ m;mster Kowa.lik w wypow1edz:t dla prasy

0

ty

zostały

j~

o a.ter.ze dowiedział się z gazet. Jeszcze dizńwn.iejsze oświ.adczemie złożył były wicemin.ister AlbLn Kostrzewski, który pl'TZed dmennikarką
„Polityki" nie tylko ruie wypa.rł
s:ię znajomości z Urban.ia11tiem,
ale wręcz stwieu:dził, że „akcja"
b ryl antowa t o b Ył d Ov1-=
'--- pomyśLany biznes, na którym &ko·....
rzys t ac• mog ło ca le pans.wo,
a
ujawnierui.e
rąbka
tajemn,i cy
prz.ez prowadzące śledztwo org3!11Ja zniweczyło nie tylko ten
jnteries, aJe I illlne w przyszłoś-

TAJEMNICY

<:t nń.e mtlllej udianel Były wdceminJister ani zająknął się na
tema~ szeregu nieformalnośc~ w
skupie brylam.tów za graJ!licą
oratz
na temat pomieszania
ltt>m?etencJi.
ie wyjaśnrił np-.
dlaczego drogi import na wielką ~kailę kamieni szlachetny~h
miało
prowadzić
„przedsiębiort
,__ _..
t
s wo
e""'po1„u wewnę rznego
- kto podjął tego rodzaju decyzje
kto je zatwierdzi!?
.
.
.
.
Wreszcie nie wy i aśruona powstała ~p~awa kas(!t - . dlaczego
przywiezione do Polskii brylan-

s~
S
S
S
S
is:
is:
is:
S

pocl.ziielon.e· w tMechtamd „czysty''. bowiem
kas!'.tach, .zam~· aM w
wykon;:wii:ł jedynQe. pisem.ne
Jedne).„ Sugestie d:zllenllllkamzy,
poleeema Jednego z w11ceprem1eiż ZB!kupione za społeczne pierów Ma więc „p<>dkładlci" na
nią<Lze brylanty miały być ro-:z.pracę, na wyjazdy i C2:ynnóŚci
dzielone pomiędzy bliżej n.le
stride gemmologiczne.
Urbaz.ide;n,ty:llilrowane prywatne osonJiak zostanie osądzony wyłączby, ni·e zos'l;ail:y odpa·rte!
ruiie Ul pl."Zemyt, handel dewL-z.ami, przestępsbwa z Ul'tawy k.all'Có:t. Ilię więc d.;m.eje w diwa
no..skarboweJ.
miesiąee po ujawlllieniu afery?
Inna plotka głio&i. il w związSprawę otacza ścisła tajemni,_
k d ·
Sz
f
W
dz.
łu
Sledcrz;ego
...u zesprawy,
s an altcznym
ca.
e
Y ia
klem
śledztwo posm.aprowakrakowskiej prokuratury odd
·~•
.
· ·
b
i
·
,_.
·
hk
•
k
· aś
zone
Jo-~•
me.zwyczaJme.
o1
m.aw a Ja,_;1c o wie
WYJ wiem n·a tzw. „tajny protokół",
lllień, nie ukrywając przy tym,
czyli ż.e okoliczności podane
i ż za zorganirowaruie w mal'('U
""""'· ·
·
• i d
konferencji prasowej I zalew, w
prne.z """"eJrzamego 1 c :~i·ąiel wynli,ku. unformacji - były
~~:akt: P~~~;,~f:z~ wobec
mateJ:'li,ału
przygotowywaneg o

~y ~ięciu

llbwdie.rdclł, te

Gl~BOKIEJ

portów, ogromniel!o
maijąitku
osobistego I miesz;kania w domu zbudowanym specjalnJe z
myślą o wrocławskiich prom.inen.tach.
Tyle dowiedziełiśmy się przs1
dwoma miesiącami. Wszystko,
co się wydarzył(, póżniiej i zostało ujawnione, służyło wylączn1ie z ac iem n ie n i u sp.rawy i de z i n form a c j i.

tprawę. Uprawnieni do SI>O:\ec2olle)
k:ontroli członkowie k:ooni tetu może zażegnają problem w jego tarodltu. zanim dojrzeje do woltandy. sądowej.
- Oddanie Idei, dobra wola
be1 ~pechlnege
przygotowania, kwalifikacji to za mało'!'
- Liczymy więc na .specjalistów"
~zujących
1prawy dziecka 1 dysponuiącycb wiedzą niezbędnll
w rozwiązvw:i.niu tych trudnych orobl~m6w Chęt•
nie byśmy · w1dziel! w swoim gronie prawników,
swobodnie poruszająo/c-h się w labirync!e paragra•
fów 1 przepi.sów; dz1ennikarzy \(tórzy przez ekra~
telewizyjny, mikrofon 3rtvkuł prasowy orzypom1naliby opinii społecznej o praw ach dziecka: lud~
sztuki - bo ieden film. ookamjący oodeptana, m;łoŚĆ' dziecka
może zdziałać więcej niż wszP.lkie
dokumenty: leka!"Zy , osycholo.gów itp.
Komitet
1cali ich wysiłki
- Na pewno m.ożecl" liczy() na nerokie popar•
cle społeczeństwa? Sama idea zdobywa zwolennl•
ków.
- ToW!arzyszące zainteresowanie napawa nad7:ie·
ją, te inicjatywa doczell:a
się urzeczywistnienia .
Komitet formalnie jes;?cze nie funkcjonuje, a jut
podobne działania podięly niektóre środowiska w
terenie. np studenci . w Krakowie, grupa . inteligencj i w Poznaniu (lekarze. pisarze. artyści) , Zw!ą
zek Młodzieży Wiejskiej, „Solid·arność" w Gdefl·
11ku.
- Czyli wszystko na dobrej drodze'!'
- O, to byłoby zbyt piękne. M~my i zatartych
przeciwników.
.
- Czego dotyczy protest'!'
- Głównie kontroil•n o-interwencyjne·l tun<kcjl komitetu.
- Nazwijmy po· Imieniu oponentów.
- Lepiej nie bo m;>że jeszcze ~ysk~my Ich
dla nas. dla naszej wielkiej sprawy
Rozm.: TERESA KWASNIEWSKA

.D'///.HH./.D"'.H/./U~.//././././/H./H//.//H./HH/hl,

• •
h
m1es1ącac

ju preajooa - przez nikqgo nie
nd.aJdem,
wdłują.c
prizekonać
kontirolowaJ!ly segr.egował i
opinię publiczną, ie ów najlepdzielił, po crzym za!llykał w 1pe szy w s.wej specjalności eks,pert
cjalnych ltaset111Ch ! umies.ziczal,
był zwykłym, szeregowym prachoć pr:zepisy zabraniają tego
oowJ11ikiem, normalną „płotką"
o.sobi.e prywabnej, w bankome
przekraczającą dyrektorwych sejfach.
s~icl! progów. Obie szanowne
Urbaniiiaik - ezłowiek ni,e udy.riekcje n:lie potrafiły rów1w1ż
· ·
· wy1eg11tymowac
·
' wy- . wyiasJlllc,
· · ·' j ak~m
·
t o spo.sob em w
m1eiący .snę
ksztaloeniem chociażby podstapracowniczym kantorku pallla
·
i
wowy;m, dorobił się w rmn oR. U. w rozkręoonym prze.z
nym dziesięcioleciu opinii piermi1icję elektroniicznym a.parawszego eksperta, kamiend swlaoie telefonic:zmym znaleziono z.achetnych w kl!'aoju, dwóch pańkodowaJ!le bez.pośriednie połąstwowych posad, dwóch pasz<l2lenia z ic-h cenrtraJami? Nume-

całowanych w

zakońOze'Ilia

~
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~S~

s~

S
""'~~
~
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~
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~~~e:ą~us~d;;e,z;:~~:a~ ~i!~~ S~
S

•pore !llieprzyjemnoścl ze strony
„góry". Dlatego terarz, aż do

całkowitego

S:S:

śledz-

twa tadn;i informacja z czwartego piębra gmachu przy Rondr.ie ~og!L;i,klm nie ma prawa
„przecieku .
Rod.zą się jediniaik wątpliwości
zakończen:ita
ślri-.
dco do ;amego
W
.
z.twa.
dobie powszech...'leJ
nieufnosc-j plotka znajduje wyjątkowy po.słuch.
.
. .
A P.lotka głos;. .ze. .Roman
Urba.ru;a.k w teJ
Jedill>eJ, kankretneJ sprawie obrotu brylan-

su. nie zostaną ujawnione.
Plobk.a trzecia ma charakter
„personalny". a jej rozpows~chnian1e gro7li procesem o 7Jlli!esławienlie i różnymj
innymi
konsekwencjami.
Potrzeba 7Jaite1Il
informacji
wi.arygodn·ei, sprawdzpnej Informacji takiej udzielić może
wyłączn~
Prokuratura Gene-•
ralna PRL. Dlatego zwracam
się tą drogą do pl'Qkuratora ge.
neralnego Lucjana Czubin~lde· · da 1go z orośb ą o wy j a ś merue
szego ciągu „afery brylanto.„ J śl ·b
krok0 1 • k
wei . e 1 Y
-:vie
sądził, ze ta sprawa moze „przyschnąć" _ jest w błędzie.
JANUSZ ATLAS
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POW STA JE KOM PLE KS LOT
Na ca.tym świecie porty lotnicze - to W'lel.ll:te kompleksy obiektów, przystosowane
do
przyjmowa nJ.a I od prawta nia d uże.1 ilości pasa-

terów ora? cnraz M

nowoc-zPśn i e1~-zvch

~mo

lotów
Nas• rodzimy Mlędzynarod<>WY Dw<irzec Lotniczy w Warszawie niestety daleko odbiega
od ooztomu światowego . Problem stawał się
tak dokuczliwy, te zapadła decyzja o bud<>wie
nowego ko.mpleksu budy·n ków Lotu . Lokallzac.la Ich <:fala się nle tyli<<> dla wielu •pecjallstów, ale t laików, za<koczenLem
Budowę
rozpoczęto' bowiem w centrum stolicy
naprzeciwko Dworca Centra\neg<:>, z dJł•la od lotniska .
lnwestycja stała <rlę jednak tal<tem 'tealtzację
joej r<>zpoczęto w roku 1977. Generalnym WY-

\

Jtoonawcą

została angielska rtrma Cement.ation
International. Limited z wieloma
polskimi
pnedslębtorstwa.ml
jako
!)O<lwykonawcamt.
Komplek< budynków Lotu składa s:lę z dwóch
części
wy<oklej (42-p!ętrowego biurowca .
polącwnego z hole.Iem), oraz ntsklej ł-plętroweg<> budynku .
•
Sytuat>Ja na tel budowle wygląda podobnie
jak t na Innych nie ur.tknięto przerw w pracy I opóźnień . kłopotów z dostawami
stali
.I cementu Dotychcza• zakończono r<>boty betonowe czę~ct wy<;<>k\e1 oraz .le1 S'Zklente 'd o
35 olętra .
Trudn<> jeszcze dokładn~e oll:reśllć, czy planowa ny t.ermt.n oddan1a obiektu do użytku, wyznaczony na rok 1983, zostanie d<>trzymany.

Po ~all:ol'lcz.enlu Lnwestycjl. stąd pasderow1e
będą odwożeni na lotnisko, po dokonaniu oczywiście w<zelktch niezbędnych
formaln<>Scl.

Oprócz Lotu u<ytuowane zMtana tu równlet
m tn . blu·ra Budtmex11 Warty PKS, oraz
Innych lin!~ totntczych Ma tu być równlet
bogat~ sieć gastron<1mlrzna sauna, ba•en ką
pielowy, tara•v. ~araże I wtele Innych atrakcji Wszy<tko to 1azem wvgląda Imponująco.
Na razie 1ednak tylk<> na planach I 1pro1ektach 1 pewnie Jeszcze długo •vtuacja
nie
ulegnie zmtanie
HELENA SWIERZBl~SK.A

_ll!WB!I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CAF -_ _ _
Zdjęcle:

Stanisław

Dąbrowlecki

· „„.Kiedy skończyła się I wojna światowa, zapraszano go na zebrania róznycb cblopsklch partii. namawiali aby do nieb przystał.
Ponlewat - jak twierdził - nie orientował się w polityce, wolał
należać do partii, która nazywa się POLSKA„.".
IOZEF WEYSSENHOFF
Pięćdziesiąt

kil()metrów 21a Poznainiem, Pl'ZY dlro-

d:ze wiodące.i do Wolsztyn.a stoi maleńka tablica
z napisem· „Witamy na ziemi Michała Drzymały",

- To ten z czytan.ki - zakrzyknął mó.i d,wu111astoletni pasażer - On mies:zikał w wozie. a Niemcy mu nie pozwalali. To był taki wielki chłO'Jl .
nosił wąsy i tu skończvła się czytankowa wiedza
o c-złowieku . któremu na mogile w Miastec,zku Krajeńskim w 1937 roku na.pisano: .MICHAŁ DRZYMAŁA BOHATER NARODOWY".
Pisał Arl ·m CTrzvm " h-'i 1erllf'cki '
„Był •o zadziorny I nieustepllwy chłop z krwi I koścl
o zadziwia.ląrel fantaz.ii Cios odparowvwał ciosem.
Walka o wóz, o ziemię podniecała go. poszPdł na
udry dla samej walki. bo ona go pa,ionowała Czteroletni pojedvnek z nie lada przeciwnikiem traktowa!
niemal jak „śpas"
wyrząd•ony !"lądowi orusk!emu,
jut to wodzenie się z nim „czyją hedzir na wierzchu", aż do upadłego".
Urodził się w Zdroju koło Grodlzliska Wiel1kopolsjkiego, we wrześniu 1857 roku . Był ledmym z pię
cLu synów Walentego i Magda.Jeny , gosipodan-ują
cych n.a 33 morgach Drzymał'.YW'ie mieli też tNY
CÓl'<ki. które jednak OdU~aTły ich W dtlll'6CJństwie.
Ani pochodzende, ami wykształcenie
(u'koflczył
C'llteroklaSO'Wą sikołę ludową) me były w manie
wprowadrzić bezrolnego Michała Drzymałv do łtl
storii. On do niej wjechał wozem.
Już od najmłodszych lat ieżdri:il wozem. Miiał diwa
konie woził piasek i cegłę. haondlował . A że w domu n.an.icwrno go miłości do oolskiei mowy. dlo tradycji oraz sza<"unku d'la pracy i ziemi. rychło zaczął ma.rzyć o kawiałku własnej roli, o którą tu,
na pogra'Thiczu Wielkop:i.ls ki i BrandenbuTgii, PolSJkowi n°i e bvło łatwo.
Ale kiedy 31 stvcznfa 1881 roku w Zdrodu odbył
$1ę ślub M i ch a ła z Józefa , Vetter robotndcą z
tiamtejsz-e-go folwaT<ku - owo marzenie z.maiteriali-

zowalo się. DrzymaŁa Slbał się właścicielem parusetmetrowego LkaW!U'.J:1.u _..,.,,.... ua .i<:oore.J stała Liicha

chałupina. Ziemię tę Michał kupił za kilkadzies~ąt
ma.rek od Niemca. Goopo<:loarzył na n.iej 5 lat i odstąpił ją Polakowi. a sam przen46sł się najpieTW
do Słocimla, a potem do Naroż.nJik. gd:z.ie kul]>ił
4 ha piasków, na których niestety długo nie po-

pracował
Także i tę ziemię sprzedał Polakowi.
Potem zamieszkial w Ra·koniewicach, by w 1904 r.
'Przenieść się do pobli1;1kfoh Podgradowic. lub jak je nazywa11i zaborcy Kalsertreu (wierllla
cesarzowi).
'
Imał się Drzymała r~yc'h robóit. Był roLnik.iem
ł I"' ·x~tnikiem folwarcZonym. pracował w grodizlskim browarze. ale też furmanił. Miał dwa konie,
woził piasek i wa:pno i nigdy nie prizestaiwał marzyć o kawałilru własnej, dobrej ziemi.
Nie poszedł w ślady S'WVCh stal!'szych braot. którzy wyjechali do Zagłębia Ruhry i tam osiedlili
się na stałe PozoS'tał n.a ools:kie1 ziemi.
W 1904 roku nie opodal wsi Podgradowice, od.ku
pil od najbop <-Zego we wsi goopoda:I'IZ'8, Richairda
Neldnera. dwuhektarową działkę. polot.oną między
toram.i kolej a ~wern rybnym. Na działce były
zabudowania g<>spodaroze. looz nJe było domu. I tiu
zaczęła się czytankowa historia ..
Nim jedin.ak do tego doszło. w P02lrhallrlu w rok.u
1894 powsbaje Ostmarkenverein - organi.zacja zało
żona przez Hansemanna, Kennenmanna
Tiedeman.na - wielkich właści c ieli ziemskich na ziemiach
polskich Ta trójka, od na.zwisk której organizację
ową nazwano Hakatą, wspierana przez Bisnuarcka
i prof Ernest.a Hasse W<;ZC'Zeła tak hałaśli'l'l·a entvt>Olską propiagal!ldę, Iż wkrótce germanizacja wydawać zaczęła ~we pie r wsze za trute owoce Dzienndk „Die Ostmairik" ostt"Legał przed „pols~im ode·

be:zipiecrzeństwem",

zwaioz.ać

w S'2'Jkołach ł
polski ieZY'k. a z ziem.i

urzędach zaczęto

Napisał Grzynmła-Siedleckl:
„Michał w rzeczywlsto~cl
1tronn4' rupturę t na bóle

kaleki\, n1ła1 ohuizukal ulgi w napojach
wyskokowvch Miał na sprawy trunków wla<nv pogląd. Twierdził, te w trunka~b tr•Pba byt' w•trzem!~źli wym, ale też trzeba wledzlęć . t.e nie ma e:odnlejszego lekarstwa nad ti:gl kielich gorzały „. ;2:yl
clagle z~ śwlet14 gotowością walki, niemal na webył

soło".

Nie

płacił Michał Drzymała

kar

I

zaczęto rugować

polskkh chłoo&w.
Nic zatem dri:iwnego. że gdy Michał Drzymała
wystąpił o ooziwolooJe na budowę domu. sootkał
się z odmową A OP<YWiadał byl o tym taik:
„Skaranie boskie z tymi Szwabami~ którzy nie
chcieli ml da~ pozwolenia na burlowę domu, rozrzucali ognisko w stodole, w ktńre.1 mies•kałem. nakła
dali kary pieniężne, nie dali spokoju ani we dnie,
ani w nocy .At tu Jednego razu jadąr przez Grodzisk dowiedziałem się od szynkarza Klrlemana. te
u niego w podwórzu stoi Wó7 od cyrkusu który magistrat zafantował, Kldeman doradził ml •abym wóz
kupił
No I miałem go już za tydzień . Kupiłem za
350 marek. Zacla1rnęliśmy go iia moja rolę . Na drugi
dzleft doniosłem komisarzowi !Borkowi), te Jut ogniska nie palę. l miałem spokój nrze'Z kilka tygodni" .
Był Michał Drzymała dobrym komipanem. Ciesizył
się sympatią sąsiadów i tvch z Pod·l(TadOWiic,
i tych z Kaiserireu - lak Niemcy nazvwali tę
wieś. Lubia1110 l(O w Grod:z:isku i Raikonlewicach.
Nie mógł zattem zy~kać sobie poklasku g·r uby komi!M'Z oolicii z Raikonaewlc - Boclk (po ooWcu
Kozioł) Tym bard'Zliej nie mógł :t.e dokuczał kompanowi. który lak wieść głos! - filozoficzny
mLał stoS11rnek do truników . a życie tratktował jaik
jedną wielka orzygodę.

ru1Jkład.anych na ń

Micha!

Drzymała!

Foto1<rafla z i921 r.

za byl~ uchybienie. Każdą grzywnę moma było

odsiedzieć, zatem: by nie wzbogac~ć &karbu niemieckiego - jak mawiał - wolę odsieizieć Ale tet

nigdy na odsiadike się µ.le zgłaszał. Wolał a.b v go
do aresztu doorowadza·n o pod eskortą. Wtedy maszerując , śpiewa} ..Jeszcze Polska nie z1dnęła" Tak
czym,ił też kiedv i ares:zitu wracał ~ied~ał bo(Dal.sz:v clag n<a str 4)
.
DZIENNIK

ŁODZKI
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W ClfLWairU:k o.pu1bl'ilkowano kolejny
1'1' bi1t1letyin leka•rstk1 o atanle zd'l'o-

wla pa·p.lei& Joana

Pawła

Il.

!<l!w1 potrzebny le.t •pokój,
gdyt
reko•nwatescenc·ja jest w ~erwszym
olnes~e róWlD.02IIl<lQZ!la a o.sla blelll:iem.
Pocllk:ireślając potirizebę dal!S'Zej obserwacji w warnmlkaoh sez.pdit.aJ.ny00, b1uletya1 dement\IJje potrednto rO'Lpowszeclmlane w \ praslie włoSikl~j weł"
sje o llllającym nastąpić lada d>Z'ień
p<7W1rocle pap:leta do Watykanu,
Lelkarze
obaw1ają clę pl'2eclą.gów
w olbl"tym;,ch kamnatac·h renesanSQWego Pał&CIU Apostolisilde.gio,
są •.
d'ląc , te or ga ntzm papi6a
je.lit Je·
su:ze pozbaW'l>ony no.nn!!iJn,ej od·p arno§cl po dług>lm o!Wresle przyjmowia·n La dużyich dawek antybiotyków.
Istnie je mor!ll'WOOć :i:a:z!ębie·nia nawet
w czasie przewowu kairetką do Watyika.nu.
Nie poda.no, k100y zoe-tarue O>t>Ubl.J.l.oowany na.stępny b'luletyin lekuskl. N i e Wiadomo. crr.y leka1rze u=aJą to za ceLowe przed prze.prowacbzeniem, li& • 3-4 ty•godn~e kolejnego
zabiegu C'hlr•UirgLcznego, . ko.nlec,,;nego
w celu przywirócen!ia nolT'!lladnego
obiegu w wkŁadzle trawlenlll!O-jeli<t<r
wy1m.

Oto

treść:
'
"Od t3 ma.ta (kiedy opublikowano
l,)<>przed'lll k.omun1kat) do dnia dzl.
•leJszego ok.res pooperacyjny prze•
b!ega normalnde.
%G maja wof, Fin•schi przeprowadź.Ił zableit nastaw!en.ia
złamanego
palca wskazującego lewej rę.ki I do·
k1>nnł unlerucb<>mlenia jego stawów
pny utyciu listwy alumlnlowe3. Pa łęe bedrde tak unieruchomiony pnez

;Jeito

45 d'lll.

:Następuje ~tO•p<nlowa., choć · powolna
p1>pu.wa ogólnego starnu Ojca !lwię .
t~~- .
·po1a11~·1ly

pew„c, nJewielkle o.
bJaw.Y O·słablenla w zwta'1.ku z z&\\IO·
ea;ątt~waniem prz e-z papleh aktyw.
neJ .ftziałalnoScl .
Vwaia się w zwią zku • tym, na
l'M!le, 11a k1>nleczną bezpośTednlą ob1erwację papieża w warun!tach 5zpltłJnyllh".
··ko!nJUnlkat p<01tw1erdz 11, te paplesię

Zagwairarutowanie
derh<Qlkl"atyc.z:nyoh wyborów
i · - w•ieraJ.nośc
wszelkich org.mów władzy
pąt'
ty }ne.j p.ra:ez ~cmferencję, były motywem P!"Zewodnim wszys.tklch wy
stą-pień n•a obt'IB.dującej Wc.zQ'l'aj w
Fabia.nicach XXIII Mie.jskiej K-0-n-

łerenoji

Sprawo:lldawcro-Wyborcz~j

USA

Awaria w ośrodku
I

Postawienie WSM wstan likwidacii
'Wca:oo.·a.jsize Wall!le Zgromadzen1ie
'\\'(;jewód1lk1eoj_ Spółdiz.iclni Mieszkait~j podjęło
wcroraj
kdlKJa
uolw,r~ł św.\admącycih · o tym,
że
b?-elk!tuje serio Oidn01wę . P<i rori:pa~ii;iElllliiu ~1:.aJWOil.d.ania z ctzi.ałalno
.łei WSM za tolk 1980 postanowio~je zartwJerd~ć wraz z bilansem.
~t.ysiłiko ws\l:awje na t.o, że sprawy s.tra.t pon·iesioo.Y'Ch pl'lZierz: WSM
prrude wszystkiim WliiŃUtek dzi'łl
ła~oi fabry<ki domków jednoro4izilbn:ych będZJie tematem bllll.'dizo
d;yslrułlowainym na Walnym ZgromadizMł<U

Spółdziielczym

organdizacyjnego spółd:ziele<Zoścl zde
cyd-owana
więk:szośC
&póld'Zielni
wypotwiied,ziaia się za powo.ballliem
w ŁoqJZi ru:y to oddziału CZSBM,
ozy wojewód:zJ~iego
:DwJą;z.lru hstotmym jest, by nl>wa organizacja nie
prowadmila
dz.i·ałall111ocici
goopodarozej, jak to czyniła WSM,
a pmede wszysitkiim
kiOQrdynacyjną.

'Q.Sla!II!OOlzi.eilmione ZXllS~n~ zakłady
go~airoze, jaJk ulniwestprojeik,t" i
Za.kład Buaowlano-Remon-towy.

O tym ' kito i jaik będz.ie koordy-

końcu

w

eiisrwoa. ;Rizeoz w tym, kto P-O<kryje ~aity.
W~Lny !lZet'IWCOWY

fllOl'lt~ku

t~e

i

w amerykaf,skim

ośro·dku badafl
w Hawk-Rddge (sta<D Tennessee) d0$Zł<> w środę do voważnl!l
awarii. Nastąpił tam wycie'k
tok·
sycznego, radioaktywnego gam. Na·
tychmia.sł ewakuowano 120 p.racownlków ośrpdka. Kdlku z n\ch znaj.
du.tącyeh s1ę Misko miejsca awarll
skierowano do ~itala. Jak poinformowano, nad ośtodklem pojawlla się
chmura
truJąeeg.o 11:azu.
Ośrodek
badań jądrnwych w Haw'k-Rddge nalety do największych placówek tego
tY'PU W USA •
jądr<>wych

Sezonowa
• •
cen 1a1
W

zwląrl<u

kw.letnia br.

11Ja.zd w SW<Oim cyduje ozerwcowy 21ja:i:d. Po.stawie- Jaj do skupu

ohtad na pewno

kolejną

nował w naszym
wojewód.ztw•ie
spółdziel<lllOŚć miemlkaniową :i:ade-

uchwalę

umieści

nde WSM w staai likwidacji
nie
jE!$t równ02lll·a02llle .z przerwaniem
jej dziaJJa.1nośoi
z dn·ia na dzień.
Tuzeba podjąć jes:z:c:z:e sporo
decyi21ji, opraioować program likwidacji itp. ~tel.
·

podjętą

~et

wozorajsize
zgromad-zen~e
WSM dotyozącą postawieni! Wojew6idU.llci.e<j SpóMizie<linl Mies-zkainioweJ w Łódzi w stain Hkwidacji. W
clyskiuSiji nad 2lT!lli·amum\
modelu

AP

wy:t.sra

podwyżka

WY•tępuJąey~
od
'Zmlliejso:eniem ·dostaw

111

u•połeczn.lonego

p0d-

dnia 21 maja br.
(piątek) sezoni>we com• skupu
·Jaj
oraz odipow:le4nlo
ceny detaMc:.;ne
Jal. Poowyłka cen detalicznych WY·
nooil łrednl<> 14 woc. Nowa cena detaliczna jaj dutych wynoal 5,29 zł,
jaj średllll~h 4,80 zł I jaj
małych
ł,40 zł za 1 sztukę.
łPAPl
się

od

Wozem do historii
~końc2eIDhe H

dr.

Ił

l'Wle.m. te eSkortowainego !kam Die '\\'OJ.n.o. Ta.k j.alk
rlle. wolno lklarać '1)1'zed chwiQ• 11:WOOniotlego z aire.;iz...

tu.

Nie m.6gt Ilrizymela 7<.l~ llObi• ~ ~
mów !lk:oro razu pewnego dQlprowiax:l:zolny do celd..
zamklnął tam w.acb!misibrza Zimgla. a 5IUll udał się
do Nlkcmiewiidtiego ~ynilw. tnmym zaś r.azean tego
1ameg.o Zingla zmusił, by biegł :Ila wozem, kiedy
iten mi-ał dqprowa&zić Michał.a do 1111.'&S'Z!bu. ZloślLwy
ikotniSlllJl"Z Book
wystiryClhinięty został na dlUdka,
kd(!!dy wezwał M!JOhała do kamdisariillrtlu. Ilrrzymała
•J.ll'zYbył punk.tua.Ln;ie i ki!edy Bock ntie pmyjął "<>
IPO półgodiz.i111rnym oozellciwainiiu, ten ~d oświad
ciza.i§.c. a.by OOJniajmi,orno ~.
liż był tu
pltlliktualrnie. Do wściekłości doprowad.zał Drzymała Eockia (Koi:ła), kiedy 'P181I'.adowat . ll!C> Raikoruiewdoalfu z koza d każd-emu !IPO!J1Dlll!1emu kOl!Ili1>am.owll
ąpowlaxliał, iź -prowadrz:I l• 111& posternJll"ek.„
Rarnu 'J)EllWl!legO obmymd Dra:ymaia J)iismo. w lr!t6ll'YU1 wolsrzityńlS!k[ liaJndirwt Herm.ain W estlra11> zaiwLa.dbmił go~ iż Wtmdeje l11'1ZeJ>is zabMnlia:jący WO!ZOlm
~tQj -dłuiiszy niż 24 god7.iiny w Jedm.ym m.iejsou.
NśitYobimiast za;wi1aidomił' on J)O]icję, że od tego dlnda
jego wóz będzie zmieniał miejsce postoju. Co dizi.eń
-4o Podigradowic J)Ta:yjeri:dż.a~ ż!llilldJann, by .t'Wlieirdrt!ć, ~e wóz pmesUihiięty został o 2 mebry.
T;Ym.czas~ wóz Drzymały stał się &łaWllly. Za
sprawą kilku <Wieirunikara:y, bawiących w pod.gxadó;wkllcim !olwarrlpu na polawau. wieść o Dreymrule i jego ·wozie obiegł.a świwt. Głos za,braaii. pisatize laureat nagrody N<>bla BeJ.g M. Ml!l.eiteTliiiook, Lew Tollsitoij i Hell!r'Y'k SienikJi.ewde2.. H. G.
Wells i G. Hauptmlllilal. W e}mie prusikim 1 w {l<lrliaiimmlClie krążyły OJ>()'Wieścd J,aik 'ilct ..du!Di J)OILsiki
~blqp ośmieszył Cesaa'rl.la i Rlzesu.:".
~f&y w POT;!li!IJ!ld,u ~y i®mdteit (ll'Om.a·
duJd: tyimc,1lasem pieoruiąd.Jz.e zbierame mród Poil.ailtóiw

!Óia całym świecie. Z t}"Clh skl:adeik: mdal w 1908 roku
!);)Dl~ ruJWy, Oikalwły włxr., w k!tórym 2'IDlai-au.iłia się
dt.11chn.ia i i~ba. Cały był wyłarony korikiem. a z
itewmątm pomąllowtany J1,8 żóJlto i. melOl!lO.
Nie było d1ane mieWkać Direy-maiłom w owym do.mu <il;u.go. 26 łiipca 1908 rdkJU kOlDJisaJI"Z Book we:tJW.ał rodtz.inę do apUSllCzenia wozni. bowiienn PI'18.WO
~ lzbę urzin.wwało wiSZ:vstiko to. oo ma 2,5 m wysakości. A wfxr. miał tyl:ko 2,26 :m, nie mógł wi~
być zallnti.em.kli!WiB1llY· Dr:zymailla odlwoływa! · się jeszcz.e Oid. tei decyzja, Si))l•a1wa dobada do Naówyż.sze
i\> Tryibu~u w Berl1Unie. &Jle miiast ainuilowa10iia
4'eeyiz;jd koindsaą:rz.a. Miiahał ot.rzymał _zaiwiadomienie
ó tjlkall'IMliiru go g1'1ZyW1Il;ll w wysQk!Ości 1OO mareik.
Ql)uścfil.j Di'zymalowtie .wód dom :l'l4 kólik~ . Zamtl~kiailli w 7liemiiamot1, w ld:óre-j dorastało pięciu
sWlÓW: Tamasz. Ja;n. Amitoni. Maroin i Piotr. Po-

Dnz.ymałom n:iekltóray Niemcy, Me tJon.ie'WlaŻ było to lllliebe?.ipi~e <fila wsrzysrtlk.ich. przeto
MiCJhał J>l"Zeruiósł stlę do D01blliisld.e,go Ceg~el-s.ka, w
k;tórym ~ go WOl}11a świ.aitiorwa.
B~ jes!ZlOZe w życiorysie DrizymałÓIW eiP&od z p<>·

magali

· wist.aniiia wielik:.opollSlciego. kdedy to w 1919 roku do
ich doonJu 'br1ltJł ze swym odiduj.a}em l.talJ)liita.n powstańców Bolesław M'llil'cin!.ak. Długo p<>tem wspomim.al owo ~de. w którym 111a1Welt llddęcie si.e
l:SO}lOIWało.

Po

~.ficzen.W.

wqjiny o drz.i.al!'iskim D.rzymaile zu-

ilJ()IDII'liaJ! jedlniaik:. Rycliło Poll>lldł

w

nędzę,

żyjąc

_gdizieś Illll polSk:o-nńemiecltim pog!'IB.lllliC'ZJU. Kiedy do
J OO.efa WeysseI1Jhod'fa ~rosili silę wyda.'l.vey szJ!roltll.Y'Clh tp0diręcrzm,!lk6w, alby tlia!P'isal „coś !l()b':ze'l>iai.ią
cego",
ten llO dł'u.gfuh postDUJkdiw~h odlruwla:U
Michała. Naipisał wów~s:
.

„Był czas, te Drzymałą powszechnie się Interesowano, przyjddtano do niego samochodami, fotografowano I wyświetlano w filmach. Robiono te dla la11:endy. Był czas ędy był on modny, a e nic nie zrobiono dla niego samego, ateby mu poprawić życie,
Nawet p1'ezydent państwa Ignacy Mościcki, zdobył
się _ na gest I zaprosił Drzymałę do Belwederu.
Po
oficjalnych przemówieniach l uroczysto§ciach, pstry•
kaniu z aparatów fotoitraflcznych, nastąpił bal 1 jut
. wówczas o Drzymale zapomniano, Wyszedł I usiadł
na marmurowych schodach, Ktoś litościwy Hprosll
co do twego mieszkania. A w saU trwał bal".
W 1927 roiku w BydigCl9Lcey zalkończ.orno budowę
IJ>i~o w Polsce J').Ol!Ilni'ka Sienikiewicz:a.
Na
uroozysto.ść jego odislondęclia 'DOJ)006ZOilO ))I'erzydenta MoOOickiego, a za n.a.mową Weyssenhoffa.. PoPl'OOWllO też Dirizymalę. Pll"erz.ydeot uściskał ~
zgOl!'ISIZleinW ówcz.esn}"Clh mO'ŻJ!lycth). Di-1.yma.łę, p011>rosiił do ka'erty i talk padąd:yi],i przez ul!io!! ntia.9ta.
Podozas owego 'Pl'Zejiaizdlu Mic<hał WII'ęczy;t p!I'ezyderutowd przyigotow.am.e przez: Weyssooihod'fia pismo
o n.ada!ntie pondemdeclkfi.ego g~tw,a., A 'OOlli.eważ rzecz d~iał.a s:ię na OO"Moh tbul!llJU. iror,e<to odmówić ntie było m.OOnia. To. czego lllie moigli ziała<ilwić p<Ji$łowle Ilia Sejm llQl)l'TLe% lllWe illllteripelacj-e,
załartrw:ił sobie !i18llll Dnym.ała. 1 paźdrziiet'lfllilka 1927
.r>dku. otlrrzymał 15..;hekltarowe gOli/plOlda:n;;t.wo 'l)OIYlde·
m.iedkde w Graibówmae kok> Wy;rzysikia.
Rraiwrlla., że emii~ - Niemii;ec, który ówo gospod;airsitwo opuścił. ktiedy się clowUedzirał, te iz.osta-

ro

ono prizek<IJZ8lne Dr<zymade. zażądiał odSIZlkodowa-

tn:iia rw kiwacie 6.82(1 zł. Ałe apNJWa ta rozgl!'yiwała
się w różinych lrom.isjacll międzynarodowych I z da
I.a od Micliiała. który ty!mczrusim} żył i g~zył
z sy-lliamd ari do śmdETci, do 25 kiwdemia 1937 roku.
Pall'ę 1ait przed ś.mierci.a
obdlarowarno MdMałla
irerutą l)aństWlQlwą w wyrolrości 2.400 rZil l"OC7liili!, a
dopiero na trumllli•
~ Kllizyt K.a!wialel!'9ki
HPiol.onia Restdlbuita".
S!kromnd'llltką mog~lę Ilia cmerutiairm w Miasteczlw
&.aijeńSkim Zilliiszceyli Ndemcy w 1939 rok'li. -1.ediwiie w lcilllkia IYlliesi.ęcy J>O tym, laik wieś Podigradowice władrze oolslkie l'l'JZE!lmdiam.owały na Drz}'lllllltłowo 2:00111 Mkhała - Józef.a wywłaszczona z gospodiarrsiVwa w Grab6iwm.ie wywieziorn.a zootaiła w
głąb Rz~y. by tam w 1942 roku dokonać żyw()lł;a
na obcej Zlierni. DmymalOIWO w tym e21a!Slie nosiło
n.a.zwę Vollkstll'eu (Wiierme naroclo'wd).
o WlOZllClh srudh diaiW1nO Z!llg:iinął. Jesrr.cu.e w roku
J.910, dirugii z nkih 'PI'IZ<ebru~a!llo do Pozn,a.111!La,
potem do Krakowa, gid!Ziie poka12:ywarno go Jl()CiC21aS
ur<>cz:Y'S'tości l(rui!11W>aJld7.ikicih. Portem, Juiż po I'Clk.U
1918, stał oo gdzieś na podwórcach, at wresZ1Cie
l)Odwoo::ie sipraeda.1110 ja/kiemuś furmanowi.
Dopiero w 1'Clklu 196'2 ®O'leczeństiwo ziem! wolsZityńslkiecj uczciło 25 roco;md.cę śmieg:d sWego Wiie<lkiego syma. W mi·ejscu, gdzie stał wórz. ustawiono
karmień, na <miemitiamu w Miasteczku Krn•jeńslrim
odlfJWlOll'wno grob Michała i llJl!.ipis.ano: „MICHAŁ
DRZYMAŁA - BOHATER NARODOWY" . .
Dziiś w D.reymałowlie miesrLka WllliUlk Miichiam.

GoSIJ(>d,aii1zy t~ jego piralWtlljU.k. Najm.łodiszy z Dmymal:6w. 7-le'łmd praw1111ulk WaildBk, Wl1'IM: ze swą
sba•rszą o dJWia tata siostrą ~ą. tlliewteąe jeszcze wiedrl.ą o swym wielkim 'Pl"ZOdlku. choć Potr.a!ią
j1Ut wymierniić i Zespół Szikół Roil.ndCJZyoh w Pom1attlu, i S2lkol:ę PodstaJWOIWą w Wol.SZ!tytnie, ktbt-e noS'l:ą ittbi.ę Miohała Drrzym.ały. J>(Jllroal!ilł też wyrecyltować wtierszyik nliezm.a.neigo pcety<:
NaJm!OQIS7;Y z T'Oll\l. Dt'IZymałOw - 7-let~ Waldema.r - praprawnuk Mlichała obok pamią1'kowe
ło kam1en1a ustawionego w miejscu. gd1Zie
stał
historyczny wóz .
Tot.: H. zawjira

ł

i'.l:oblemGm ~Jt

o wszvstkim ,\decvduia delegaci

badań· jądrowych

WALNE ZGROMADZENTE WSM

Cho.re zdrowie

Sprawozdawczo - Wyborcza w Pahianfoach

Mal11 !l:Dlazda swoje ptaki
Lecz Drzymałów los jest taki
W wóz na kółkach, lak CYl!l•nł•
Chr1młć muszą sl11 na spanie„.

PZIPR. Pon.ad s~tysięczną orga.n.iza,c-ję partyjną Pabianic reprue.ntowało 119 del03a•t 6w. Na obr>ad·ach
obeoo;r był sekretare KŁ PZPR J, Nosko;
I sekretail'll KM PZPR Bogdan .K unka w referiac:e wygłoszo
nyttn w lmien.i1u ustępującegt> P!enium · KM powiedział m. in.:
ie
plil'llia nie mote za.s·tęp<>wać a.dm!nlisbrac.)i a metlld.y jpj
d21iclan:ia
powJinny jaik: najd·a lej odlbi~gać od
uir.zędio,wain~a. Nie moama po
ra.z
kotlejny diQproWadrzlić do sytua.c.jd,
gdy ogniwa pa.rti~ niewiele mogą
a PolllO&Zą odpowłedz.ialm.ośf:.
Nie
chio~zi tu bynajmn-i ej o zwoLni enne
parti.i od odpowiedzia1ności ale o
ooadti:enie te.j odJ)owiedz;ialnośd w
ramacll wł~-cdwych dla o.rgmirucji poility.oonej.
W~ajszy pieriwszy etaip
lron!ąrencji (dl,uga tur-a 2 ru:erwca
br.) pośw~ftOO!lY był prSJw~e w cafu~ sprawQIIll proceduralnym. Już
n;ll. poozątlw obNd delegaci musieli się. ustosooik:owiać do JJrObleanu
walŹlll.IOŚOi m!l!l'lda.ibu delegata. · sek:rets.'11l1Jl KM - B. Michals·kiegt> ,
tvyiQr.am.ego delegatem w Fabryce
La:rn'P Żairowy1Ch. Poi·n formowal oo
kond'.eren.oję o traci lfa,tu.,
który
Cit.rz~·ał, a w którym, jego a.utol'IZ1 •westionowali formainy as„
p·ekit jego wy·boru, jako że u.zyskał tylko 50 proc. głosów. Konfe~
renccta w dWUJkxotnym głosowa.ndu
I>CJPwńeirdlzila W•alŹlll.ocić jego man<ia-

ucli-q Ra-

~

ha.J.a.lu, który pNM!llm:iicza

<cy N.u:oclowlelj Mi&tia ŁodaJ .i 1974 n.Jwymze dqpusz.czaJ1Iw nwmy w
rolN w ~ st.anu ochron)' tlk:allnd.roh i ~·
lldirawia w mi.eśclie oru ocendie węK.albalsi!Jrota.Ln& jest syt.u.a.cjia je~wyc.h kiiel"lmików .. daliia.ilamii.a
w śli chod:1'i o opie~ liek.a.rsk.ą dl.a.
lrob~eit

1 dań-eci. W omawfuamym
.zrezygnowano z. reaLLzac~~
wi~ękmiości planow<lllly.ah miwest.ycJl
Slłu0by roroWlia
objE:tych u.chwałą
RN z. 1974 roku.
· Po_OOz.ais wczorajsze~o ~
konusjil., lekiall'.z woi·ew~ Jan
MaJt;o7Jalk poimfor.mowia<ł o złożanej
P'J'lle!Z siebie rezyga:lJ8J(ljł s z.aijmowa,.
nego sta.nowfuska.
E. W.

tym z.alm'elsie na preestr7'ellli lat
1974-1980 pośwdęcone bylo wc1J0rajlS7.le posiiedeenie KomJ.sji ZdTow!~a. Spr.arw Socja1nycll i S.Clwony
Srodowliska RN m. l.o<LU.
~jęta uchwl8Jia robowią.zy~Ła służbę mrowiiia ~o woiewódaJtw-a do wrlil'OOtu
' poziom-u
śWlia~eń I dostępnOŚQ! do plax:ó~ sbu!iiby r.drowdia.,
~ poprawy stan.u sB!Drltta.rnego nidasta.
~ reailiiiz111Cji I1181klreślanych zadań
iruw.estycyjn~h
I l"emO<ll.towyoll p1aicówe1k s.łl.t~by zc!Jrorwia.
Tyliko ozęść :r. tyoh ~adań udiało się
7JI'lew1i:rować, .a
biaJrdzo wdiell• jest
Je=e do zrohle!ruiia.
w za1klre6ie pop.ra.iwy hdgi~y śro
dowtiska notowa.ny
jest pewien
ap.arliek sitęrl.einLa pyłu i d W1UJtlenk u
slian.ikii, co tlrumaczyć moŻln•a l.~kwidiaioją lliieiktóryoh małyoh kotłowni
loklałnyc:h, ale k01nii.ec7'ne są w tym
w,zgilędzliie balI'dziej --radiykiailne po-

~~

---~----------

Do

• •
z1em1

su111ięciia, laik choćby pciprawa jakości p.TlZyrzm.awa,n,ego ŁodJzd węgla.

w oarua.iwd8.lllym olkiresiie 101iie roz.wiiąza.ny z.ootał problem budoiwy grupoiweJ oc:eyisrwzałlll!i ścieków d1a
miiastia, co pówoduj.e w da•l szym
cią.giu Z1amfiieiczyszoZiaiOOe okoLicznych
't'l1lek d gleby.
T.rru.drul sytwlicja występuje
w
Mdz.kim pwemyśle pod względem
z.a1Pewni<OOJia ~ic:h w.airunków
2ldr01Wotmych.
Dotyczy to

Gorzej

być

nie

posłów
łódzkiej

My, niżej podpisa.ni pracownicy
Instyitutu Włókien Chemicznych w
Łodzi, zobowiązujemy posłów naszych okręgów wyb0<rczych do gło
sowania za społeczną wersją projektu nstawy o cenzurze.
-....
Uważamy, łe
ustawa o cenzurze
jest
jednym z najważniejszych
ogniw w naszej kodyfikacji, a jed}'llle społeczny projekt ustawy o
cenzurze stwarza mozliwość oslągnięcia pełnej swobody wypowiedzi,
jawn-0śct l demokracji w życiu politycznym naszego narodu.
(149 podpisów)

I

czy

może

. •<;>
I ApieJ.

będzie

tu.

Da!egaoi w prawomocinyc·h uchwałach pootrunow.fili,
że czronków
PJe-m.1m KM i ich zastępców (41
człoruków pl•UJ i.i zast~pców)
oraa;
Komisji Rewiti:yjoej i Kontroli Piartii (po 15 członków} a także 19 delegatów na Konferencji: Wojewódti:ltą wybiorą w
demokraitycznych,
ttł'jnych wyborach .spośród swojego gronia. Posta.nowiono, że Egzekutywa KM liczyć bęc'Lzie 11 osób
Il I sekireta.rza KM delegaci wybiorą spośród składu Plenum KM.
Zdecydowwno, że propozycje kandydatur mogą wysuwa~ tylko delegaoi i llC> bez żadnych <>g.raniczeń.
Wozora.j, zgł.oM.ono liczne kJndydatury, które do wtarku delegaci
będą konooltować w swoich
maci0I'!Zystych org.anii.za-=iach. Uchwa1ono zakaz łączen.ia funkcji ca;łon
k>a Plenum KM z uczesbictweun
w pracach Komisji Rewi12:yjnej czy
Koo.troli Part.iii.
Wiele burizli-wych wystąpień pt>~więcooych było sprawie bezpośre
dnie.go wyboru pru:ez ko'.lfe~eincję
3 qelegaJtów n.a IX N adziwycizajny
Z.jarz.d PZPR (cewa.r.tym jest Mirosław Tosik wyb.rany delegatem
na :Djazd bezpośrednio w „Pmnote&ie"). Zdecydowano, że we wtorek lronferencja wyb:el"ze 3 delega.tów i wystąpi z apelem do Konferencj Wojewód?.kiej o z.aakceptowanie tych wyborów.
Z gło.sów w dy~kusji, po uzgonieni1t1 spraw proceduralnych, wa.r to wymie:iić wystąpienie L. Krysiak.a, k.t6ry poruszył m. in. sprawę v.i>ażinocici mandatów delegatów
w okres.fe całej kadencji. Raoz
w
roku Plenum KM skbd.ąłoby spraworoania konferencji delegatów do
akceptacji.
Godina po<ikreślen.ia jest dążność
konferencj:i, delegatów, do zaipewn~eniia llllaksLmum demokracji, przy
jednoczesnym zachowa.n.iu dyscypliny partyjnej, w ocirod<.ch wyborczyC1h. We wtore)t; 2 ozerwca II tura lłonfereru:ji.
Z. Ch.

Wniasek .o pasz:p1nrt
- także w„Orbilsie"
1

Ogromne zaitnteresowanie wyiazdami zaer:anlcznymi POWod.uie.
te ruch w Wvdzliale Paszoortów
KW MO iest oaromnv. a kolejk.i
dłude.
Dc>brze sie stało. że
I Oddział .Orbisu" nrzv ul. Piotrkowskiiej
zdecvdował
się
na
wprowadzenie od 26 maia nowej
usługi przyjmowania wn.iosków
paszportqw:vch. Zainteresowani bę
dą WPrawdz.ie musieli
osobiście
odebr\ać naszPOrt w MO. ale i tak
jest to ntiewątpiiwe ulatwlien~e
Jak sie dowiedzieliśmv. w czerwcu n'*1obna ushu!e chce worowadzić także PZ.'Vlot.

Oświadczenie
Sekic\lia Radców
ik:.antó\Y

~nyoh

i Apli-

Radcowskiiic.h NSZZ ,,Soli-

Ziiean.I Łódzkiej w Łodzi
opubliiłkoWIB.ne
w prw>ie
łódzliciej
żąda.n;ie
Stowa.r.zys~a
Dm.emn~k.airlzy Poili!;ikich w Łodzi po17lba·w~ m.aindaitu posel&kiego ob.
damość"

popi.er.a

:Bo!ias~iwa Koper.skiego - b. I sekiretal'za KŁ PZPR w Łod2li i podzi.ela airgumenitaioję u:misa.draającą
to żądia:nie.
W okresie $1?.QZ/ególinego n.asiJeru.a
prai:: Sejmu wyborcy mają pełne
pr$o dJO!In.a.giain.ia się, by wybl'laJni
p~

nilcll

poo>łowie

1'12leClzywiiście

icll l'leprezenitowali, by naj:istotruiejS21e
im.ter~ • apołeoreństw.a były
.,vŁaśolwde
2lll!beaipiecrr.one. W obecnycli wariunikach praca I głos kazdego posila ma.ją ogiromne !UlJ8.Cl2lelll.i.e.
Nie m00ne diłużej tolerować ,,maloWllllllych" j)rZedstawidie!a spoleozeństwa, kitórie ma prawo o~ld
w~ ~
SW<Oiieh .ltusznych postulaitów.
SEKC.TA RADCOW PR.A WNYCH
I APLIKANTOW RADCOWSKICH

NSZZ „SOUDARNOSC"
ZmMI t.ODZKIEJ

BENRTlt ZAWIR4

DZIENNIK ŁODZKl nr lo& (9857)

•

Przedszkolny ,,szczyt''
SikOl!Ilipiliiikio<wan.a., flrtud,na syitua<:>ja
w oc!Wliiaciie n.Le amij.a pl.aicóweik l~
u podstaw edi~a.cyjnej dliab.ilny. Kto wie czy wbaśnie tam w p.rrredsz.kolacll - n.ie wygląda
ona
nia.j1irag.iiCl2IDJiiej. W k~ym
bądź razJie słuchając
w~j. na
~onfere=ii.
prarowej,
I'lelacH
wŁam ~.iaitowych, dizi.ałiaiezy 1muc.z.yoielsJdej
,,Solidarnocioi"
ora.z
prizedstawliiaield Zwt\ązlm N.an.rnzyc:ielstwa Polslciego nie!n'U;dmo było
o Wll'ażein.ie, i.e ol>oone trudności w
za.k.resdie opie/kii praediS!ZlkOllflej doproW!ad2liły
do sytuacji z ktÓ1·ej
wybTinąć traeba. Jaik najsa:yhcńej. I
to 1llie tylko przy riomocy · pism 1
11erol.ucj.i, ai1e pri:z.ede wsa:ystkiim innej niż dotąd polityki inwestycyjnej,
Jej dOltychmaoowie wy.nikli w z.a/kresie
bu.doWllldclwia
pr.z.edsz.kollllego są
więoej
lllJi,ż
:t.eruująoe.
Wys<tia.rczy
tyLko pil'lZypomruieć, że - ustoounkowując pę
do pobr:zel> w tym
z.ak.resie w roku 1976 władze
żących

oświatowe

postulowały

I

miejsa nonnat)'wnyeh mamy około
tysięcy
dzieci, którł! rodzice
umieścić w
przedszkolu. T.rwa aktualllii.e balta..IIi.a· o zwię
k&z.e!!lde tej pl\ll:j miejsc, o z.doby.
wamiie dod.aM«>wych lok.adi w z>1kła<iaoh p.racy, apól<!Wetczośc:i mics.zikainiowej itd. Nie jest to baitalia
łatwa. Z wielką goryczą mów:i![ o
swokh próżnych, . bezskutecz.nych
Illieraz sitairaniac.h w tych spraW\acll praeds<taiwiiicd.ele ,,SOlid.arności". W ol>urz.erniiiu potępi•ającym
QPimziafośc
d~.aŁań resortu ociwiaty, w Wielu positula.t.ach łąoz.ą się
ze zwdąz...ltowcami z ,,Solid.arroośd"
ich lroleżanki i koledzy z ZNP.
Zamiast ubywać, narasta bowiem
ciągle. ilość kłopotów i mamkamentów rwiąz.amych z opielką pr.z.edsz.ko1ną w Łodzi której te.raźniej
srości
i pT!Zysizłości pośwlącimy
W'k!rótce oddzielny, szerszy m.ate49

. pragnęliby

niał.

C. zy nie
• zbyt

budowę

115 przedszkoli. Do dizisi.a•j zbudoWllJllO„„ 10,
Roomaityim:j metodamd ! staran(anid pl'Óbow.amo n;ie tyLe ro:nwdąwć prob1em ile ulżyć co nieco P<lbrzebom. Alie problem lliie wygasł.
Zwn-acruno na to uwagę mówiąc o
p.r.zehiJegu
aik:tuaJ,llJie
trwającej
alkcjj prizyjęć do prz.edszkoll. O
fm.udinościaoh w jej praeprowad.zenau, o mOIŻ1Ji.wości sprootainia społe
cznym potrZJeib<>m świadczy ehocdażby
fakt, żi: na 31 tysięcy

Sł.

po. chopna decy'l]. a?

na

•

mięso

Ile będą ~rzedłużooe

Odpowiedzialni

J.aJt n.as poii.nformowa.o.o

w dyk.ad'ty 1-0:opait.r:Dein.!ia na mięso i jego pmetwory w.a·:ime nia maj ru1e będą tym
raizem prwdłuża.nie. Ina.cz.ej sprawa
wygląda
z ryżem, któ.ry będzie,
moż.na wykupić do końca oze.rw•!a.
-Tyle sucha informacja z WSS
„Społem" w Łodzi.
Wydaje się
n.am, że , nde jest to zbyt pr.z.emyślaai.a decyzja.
Cod1Zielll!1ie obr1-ym1,1jemy wiele listów i te1ef.onów
od Ozyteln.ilk&w, kióNy skairżą Slię,
i.e nde mogą wykupi6 na k.all"tki
np. d!rugiiego gatunku mię:>a. Cóż
więc maiją orui począć z majowym.i kiairtkami, które tracą waii.ność
11: końcem m~esiąca, skoro nie mogli :Drea.liJzowaĆ' !zlakupów? Naszymi
Zldain.ie<m llial eżałoby na kdlka dnJi
CZlerwoa przedŁużyć majowe ~a.rtki
nia mię~ i jego prootwory, zwŁasz
OZJa, żę istnieją bra~i w Ull()paitrzen.illl.
(j.kr)
t'eike;ji WSS ,,Spotem" -

za kulturę

Z~a ;alit niaJlieipszyClb. efektów w pracy, sait.ysf~jli ~·ie
n.ia PLainów Pl'lllYjmowali wc.zor aj
dal1ałaoz.e kiullbury. Tradycyjntie już
w marju podsumowuje się ich praoę, nagradz.a
%il1Sluli.onych. Taka
1.l.I'!OOZY~Ć odlbyła stię w Teatrae
W.LelJkliim.
OQ.malti
„Zasłuaoiny
D21iałaca: Kultul!'y"
przyizn.a.no 65
ooobom, 14 wy;różni<>no
Hioinorow...
Odmaką
Miasta
f;od.z.i.
W dn~u wcrorojSIZyrn wręczono
takżE dyplomy i nagrodę
ministra
kiultul!'y
i
sztuki. Pr.zyZillalII()
również
medal za
wybitbnie osiągni.ęcia w dziedzilniie kultury i sztuki Łodzll, Nagrody pienię:żm.e otray:mało
111
osób, wy11
róri:ruionych prizez Wyd.ział Kultury
1
i. S$upti Uirzędiu Miasta Łodzi za I I
1
Uł'łl
zasługi w dizlliedziilllie twórczości
i
upowszechruiiarnlia klultury. Wśród
ucz.eStników uroazystego spotka.nd.a,
podl07Jas któl'legO mów:iono Wiele D
llnllll
naidlziej ach 2lwU·ąZlllnych z ro1Jwoj em
'kiulltucy w naJSlzym reg1oiruiie, byli
przeclmawliioiie!Le władi:z: mi'l!Słla na
'Drzydndową
kairierę
ekmnoW'l
czelle z wiioepl1eley'drernrllem - Zhi- rr..ailit.zył film Jenze,go Zamzyck.iego.
(l!'s)
„ZgubiOl!le UCIZU<lia". A że było to
gnliewiean Po]i>bęm.
w 1957 r. wiięc dz.iś, chyba niielicz.nynn. fytuł ten cokol w.iek mówi. Tylko do 8 czerwca „Zgubionie uczucia" wyświef;l.ać będue kii-,
no ,,Stylowy".
Obraz ten, przed 24 laty,
był
l"ekl81Il'low'81lly ja•ko „pierwszy mornlisbyQ1lI!y film polsk.iej prodlllkcj.i". Akic•ja toczy się w Nowej
Hucie. Jest to historda samotnej
kobiety
wychowującej
cziwo.r o
Poc.ząwszy od 1 az.el'lwca br. przy dzieci, prohującej pr.z.eżyć z.a 1.000
)>e!llBję.
Mąż,
działacz
spn1Zledaiży
mleka
butelkowanego złotową
w sklepach WSS ,,S.polem", · _P1'1Ze- zwdą'Zkowy, opuścdł ją a ooowiiąLk·i
stirl7l~.a.nia
będmiie
zasada plerw- gł(Ji\Vy rodizinv bteriz.e Ilia siebie
szeństwa j•ego z.aikuipu dla dlzieC;i i sta.!'SiZY sy:n, W$pMa111·torem scenamłodiziiie,ży do Lat 14. Obowią.zywać riuSiz.a !Hmu był Jerzy Andirreie<w•
(rs)
i;>na będzie do godz. 8. N·a1:omiiias.t ski.
w sk1epacli, kitóre roz.poozyrnają
pir.acę o ilnlllej godzirnie zasada pieirWS2leństw0 rost1mie / wprow.adrorua
pr.2leiz dwie pierwsze godziiny pracy sikl-epu,
Komisja d,ls Wyborów RegionalUpoważndeniem do naibycńa mle- nych
MKZ NSZZ
„SOUD'ARka
tym systellllie będlz.iie książe NOSC" Ziemi Łódzkiej uprze.imie
czkia zdrowia dziiieclDa. N.a jedną zawiadamia, iż dalsza. część Wykslą.ż001Jkę 2ldrow'iia 1 1i tr mle- borczego Walne~ Zebrania Deleka. Po godlz. 8 zaopatrywać się gatów odbędzie się w dniu 1.06.
będą w
mleko pazosta.H klienci . 1981 r w Teatrz Muzvcznym w
Oczywiście, jeśli jesroze mleko bę- Łotlzi, ul. Północna ł7/51.
dzie w sp.r.z.edaży.
(j.~r)
Początek zebrania. e godz. 9.00.

Zgub"101nia UCZUioi8
po 24 la"'"ln.1-..r

I

w~1ierwsze j kolejności

\>SoHdarność<

w

zawiad.amia

Dzi~ J'~tro i
7 CZERWCA NA TEOFILO\VIE

KHXVI

Wvściu

Kolarski llDt" I Orla

Pio

emocjac ll,
ja'kd.ch d-o.sta.rC'Zyły r6w 111asłąpl o 104s, U.30, Będą
oni
etapy tegorooz neg<> XXXIV mitli do pokonan ia dystans
66 km,
SY'mpaty !ków kola•rstwa w na- Co trzecie okrążen
ie
premiow ane
SZ YIJll mieście czekają k<liłejne .
W będzie dla plerws:z& j c:r.wórki kolanied'Zi e lę (7 czea'wca ) na trasie prorzy punktam i: I, 3, I, 1 zaletnie od
wadzącej ulicami
osiedla mle~a zajęteso miejsca , natomia st zdobyw .
niowego Teofilów „C" rozegra ny zo- ca I miejsca na
katdym z pozosta .
stanie doroczn y, trzydzie sty s26sty łych okrążeń otrzyma
1 pkt.
Jut z rzędu ogólnop olski wyścig o
Na liśc i e zdobyw ców
łauirowego
laurowy wieniec
„Dzienn ika Łód2- Vl!ieńca na&Zej redakcj
są
nazwi k l ego I IV Memoriał red. Jar9sława slta niemal wszy!>tk lch i
najlepsz
ych
N ie cieckieg o. z Informa cji, jakie u- kolany naszeg<>
k>raju.
Bra1kuJe
na
zy&kallśmy wczor aj, wyin!lka , te
w ni.ej jedynie t.rlumta tora Wyścigu
lJmprezi e tej (starsze j o d!Wa lata oo Pokoju z 1956 r.
S.
Kirólaka
.
ChoWyś cigu Pokoju) we.1Jffią udZ!ał
k.o- ci.U: ten zmakom ity zawiodon!k kilkal a·rrze z WSZY'S1lkich niemal
k.lubów krotn ie uc:zeS't>nicz:Y'l w naszych wy?ol.Skl. l'od<>bn !e jak w popn:ed nlch ścigach,
n Je uda~o mu się stanąć
latach, wszysit.'k le abO'Wftą:z.1<1 ZIWl.ąria•n
na najwym szym pod1um . Ubiegłorocz
z pr:zygotO !Waniem 1 przepr<l'Wad'Ze•e ną imprezę na Teofilow
ie wygrał reniem wyśc Lgu sp<>czy-wa •ją na ba~ prezen ta not lódZkleg o
„SPoQlem ",
uk.ąch Wojsko wego Klubu Sportow
e- czest n!Jk tegooroc znego WP - Krzysz10 Orzeł WAM,
Nie wątpimy, te tof Sujka.
I tym ra'tem Impreza .nas:i;a wypad·
A komu przypacL nJe laur przygonie okazale .
towany
dla zwycięzcy tegoroc znej
imprezy ?
(w)
O giodz . 9 n~ trasę
prowadfLącą
\IJ]l1ca.mli: Lnianą (start I met·a'), RY·
dzową, Rojną l Kac-ieńcową wyruszą najmlod•si
ucze.s tni.cy nasze.go
wyśctgu , kt6'rrzy bę:dą mlell do
pokonania 20 km (9 ollttąiżęń). W pól
Na pablaillLCl!dej
pha,nszy odbyły
god'liny pótniej s1a'l'lą na stalle.le :tu· slę
tegoroc zne
mlstrws twa
woj.
n·liorzy ml<>dsl, ścigający się na dy- łódalk1e,go w szeirmdie
stansie 26 km, a o godz . 10 jun!o- }Unio.ró w mlodszy eh, rce w kategor U
W
!mprezL
rn. którym pl':ZY'}dz le pekonać ~ lmn. uczestniiczyło 42 d7Jleweząt i c)lłope
Start do wyścigu głównego 1en10- ców reprezentują-cy
ch łod.i.kle kluby
Sl)....rmi ereze d. pabLa~~h Zje.cLn.ocz.onych .
Gospoct a.rrze mi.ibrlzos~w trlum!o waU zclecyda wainie w turi1leJl ' ilorctowym za.jmując t.rzy n1~da1cwe pozy.
cje. Ziwyciętył
Jarosław Swiguls ki,
wyprrzedzając swoi-eh kluboiw ych
kolegów - JantlłZa Milczar ka I Dariu·
sza Stolińskiego.
Wśród dziewcząt mdlano najlepsz ej
florecit; tkl przY-Padło repreze ntantce
łódlzkleg<> AZS
Beacie Pored:r.i e,
Obra.dująca w Kora1taw le k()Thfer tttktóra wypre.ed
eja prae<lsta wd.cieU lcl·ubów plerwsrz ej (Zj~noczeni) zila Joannę Pietrzak
i
li'Woją koleżankę k·łnl
i dlruglel ldgi nlłka r s.Jtle·j, pcxwC>łała oową - Dorotę
Błaszc„yk,
Zarząd Wydzdału Lig i, który bę:dlZ.!e
TUJM1!ej
organem ?ols.kie go Zwiąrziku Pdłkd sukcese m szablow y zak.oiliczył się
Jacka TabaTy, który w"/'N<>żnej,
mającym
na
celru
d•bać
przed!ZIU Ma.rka Pytlasa (obaj Włók
o lnitieiresy klubów (l\lkładarue terml- nLa.ra
Łódi) 1 Ryszard a Zagórsk iego
na rzy roz-giry>WE!OC,
przepro wadzan ie (Kolejar z). Zdobyw cy trzech
pierw1n'a•nsferów , zawieran d.e umów z tele- szych
mlejsic
w katdej broni zdobywl.zją i rad·iem, Itp.) . Doik:()ltlain<> reż
wyooru u-osobo wego zairządu . Pie-rw- 11 poinadito złote O'dz!llak1 młodzleto
mym prerzese m Wyd~a ·łu Ld.gi :zoo. we.
Z przy!k.roścdą i.nf()OI'
ml wneepree i'!S \t>lUbu
sport<>w ego tyków blałe-j broni, te muj~my sympa·
na paiblanl c.
SZ<l'tllbileir'kł Bytoln Bronisław Koklej planszy n.Le stanął a•ni jecie.n
łodizlej.
szpadzdl sta. Ta broń, jak na ra111e,
Jest
„r1'1eobe~ma"
wśród
młodych
srerm:le rzy, Jak długo jeszc-„e1 To
nytanle chyba nalety skierO!Wać zarówno d<> k ·ln.tbowy ch trenerów , jak
1 dizlalac-zy ozszer. w Łodzi.
łódzkie

·wp,

A gdzie

szpadziści?

Powstał
Zarząd .Ligi

Dla dzieci i

ftĄTld.

młodzieży

z oka7.ojl tegoro= nego Dnla Dziecka Wliele organLzBJCJi 1 lclubów !Jl~~-~
gotowu, Je dla mł'Odych mlettkańcł7W
nasre-go miast.a ooga~y program lmprei. rek:re&!C y,n<>-sp ortowych .
W oota·t nlm dmu maja na bo4s:ku
Ene.rge tyka odfbędzle sl.ę ,,Koloro wa
nied.zie la", W pr<>gira.m le: turniej 'osobow ych dirużyin p!łkn.1rskich oraz
zabawy , wyścigi! I sztafety . Bogaty
program lmprerz (wyścLgi kola1rskLe.
t111rnliej k(>Illetk l, sl!llom rowerow y,
P<>kazy ka1r;:i.te) odbędą się na · boisku
ŁKS •na Zdr-owi u,
zaś na „Fall" pokllZ'Y płetrwonull"l<ów, tunnLęj te.ni•
sa Sltołoweg<> , P<>nad te> będzie mot na
zd•ać eg?Jamin na kartę pływa.cką.
Nte za1pomniel ll o mLlusli1 skkll takł·t'> dzlalacz e Społem, <>rg!!Jniz.ując
w
godz. I{}-114 na t~ze przy ul. Półnot:·
nej 36 atrakcyj <ne za.w ody kotusk ie
I liuc7Jil.1oze.
Na festyn
r.ek.reac yJno-spO l1'towy
zaiprasza-Ją z okarzji Dnia
Dz•i ecka
(pocrz,ątf!ik godz. 10) ZŁ ZIS."\fi> l KS
Wlóknia1rz. Odbędzó.e się on na stadliome przy ul. KiJ.ińs.ldego I pły
wailmi lclubolw eJ. Ka:ż.!l.y z uczestnl kóiw powllta·n y zC>Stani e słod'klm upomi.nlkdem, a dla najlepsz ych przewldrzlan o nagrody , Ogólnopol~ki turnie<j tel'l!!Jsa st<>lorwego przeprow ad.zl
KlS „El•tll"· Tu~niej odbędzie się W
saild SP 'l'L prrzy ul, Rojnej.
W Parkiu
I Maja
w nd.eclzl~ę
odbędl7Jie się wlelkl festyn rekreac yj.
no-rozr ywkowy pracown Lków komhina~u „PaJana itex-Wif amn". Rozpoc- inle
się on o god:z. 10.30 nzrutkam l
do
tairczy 1 błyskawicznym
t11orn!ejem
sLa.t ntarz.y, a zakończy występe
m kapeli fo'ltkio>ryS;tyamtej „Fama" ,
0

Jl",,,,_,/o~ J

,,.,~.J~h

J~.=.~

Kl BICA

....... _„ li ... a••·
kastainl ..ty •muzyc zny tygodni a.
14.25 Magazy n
JllAIY
~-ira.
' plosenlt a. 18.30 KOl?lłCert
14.45 Muzfka
be2 bftetu. dla dZialkow lczów.
li.OO Posłuchać wa.rto.„ 18.15
M~y- Brahms a. 15.10 „czata" - maa. wo j kobraru e. 18.łO Audyicja pruib11cysty. skowy.
15.30 Wlad. 18.35 Popołudnie
;I.i 17 .oo. .....
dzlewcz at 1 chłopców . 18.40 Czas
kl zai;ora;n,•,..„ne .
,,,..,.,pres e·m ludzie
"1~ OO Z archiwu m jazzu. 11.30l
pruz 9wdat. 11.
I 1!111.nuty óla kie· •·
r01WcłYw. rr,10 w tom.acjl 'l'ró.Jki,
Hl.10 szersze spojrzen ie. 17,50 Muzy k a . 18·25
Pol.Ltyika dQa wsey.sllltl-ch. 18.25 Czas Plebiscy
t Studia „Gama" . 18.30 Echa
relaksu . 19.00 „Wielka k-a-rlera "
dnia.
$plewa Eltbleta Wojnow odoe. pow. 19.30 EkJSpres ern przez ska. 18.45
19.00-24 .00 Wieczór literack o•
świat.
19.30 Opera tygooin1 a J_
muizy·czi ne.
Haydn: „Odand o Paladln n".
19.50
\
„Dobrze U·rodi2lOl1Y" ode.
pO<W.
PROGR AM ID
20 .00 Lnter>radl<> - aktualności. 20.olO
Katalog nag.rań l!lmers-o n La!K,e and
10.30
Ekspres
em przez świat.
l~Ull
Palm-er . 21.20 Thesaui rus muzyki pol- co kto
skiej . 22 .00 F.alkity d•nLa. 2-2.08 GWla:zd a ł OOIC. lubi. 11.00 „Wielka kariera " paw.
w
wyid.
dźw. 11.30 J.a:r.s
sledm:lu
wlecrzor ów J . J . Cale. do zabawy. 12.00 Ekspres em
przez
212.lli Tirrzy klwadTan ise jawu dy. 12.05 W tonacji Trójki.
13.00
skogra:t le . 2.(1 .00 Ml!,ron BLał<J4S're'W'Sik1 świat
Powtórk
a
z
rozrywk
i.
13.50
„Moja
czyta
S'WIO·Je
wiersze.
23.05
Jam Antonia " - 14 odc. pow. 14.00 Twór•
sesslo.n w Trófce.
cy miniatu ry romanty cznej .
15.00
Ek.spres e.m prrez świat. 16.0:S-- SWchaj
razem z nami. 16.00 Między wiersza PROGR AM IV
mi mag. K. Jakubow skieg<> i J.
Zakrzew skiego. 17.00 Ekspres em przez
~OM !Bt'rada prrzyijdn il.
lil .00
<:<>
świat.
17.05 T~zy minuty dla kle.
dalej mała uczelnio . 11.30 Cnw.!na murz.
1-1.3.> Nie tY'lik<> d-1a !!buchac zy w mun· rowców , 17.11 Słuchaj rHem z nami.
19.00
Nie
tylko o polityce . 19.20 Gra
dura ch - ,,.Malterl aJ.na bud<l'Wa wsizechTrio Sławomira Kulpow icza.
śwl-ata''. 112.00 Wl ad . 12.05 Wlad. tŁ).
19.30
12.08 „Biedni , ale godni" aud. K. Ta- Ekspres em przez świat. 19.35 Opera
tygodni
a.
19.50
„Dobrze
urodzop y" mulewlc z (Ł). 12.23 Muzyka
(Ł),
31 odc. pow. 20.00 Baw się razem li
12.25 G iełda płyt. 13.00 Mam 6 lat nami. 22.08 Gwiazd a 7 wieczor ów
„Gboska do głoski" aud.
13.25 J . J . Cale . 22.15
„Pielgrz ymka"
Sławne dzieła, slawmd wy'k<>n awcy
F•r . Schube rt (I) (1koncert ste.re<>). słuch . 22 .50 -$plewa Karin Krog. 23.00
M
.
Białosz
ewski
czyta
13.50 Sławne dz.!elJB, sla1wni wy\k<>·
swoje wiersze. 23.05 Mała nocna muzyka „ 2ą.30
nawcy (Il) (iko.ncer t stereo).
15.00
„Myśli o literatu Studio „Gama" w Steroo. 16.00 Wiad. M. Mochńackl 16.00 Olimpia da Języka Rosyjsk iego. rze••. 23.40 Słuchaj razem z nami.
16.20 Mają ludZlle SWIC)je nie-poko je 0
śpiewa z . Wodoolt i. 16.2.5 314 le'kcja
PROGR AM IV
jęz. niemiec'kle,g<>.
16.łO P-0>wrót na
N11we Hybryd y (Ł). 17.00 J. S. B&Chl
crt2 .00 Wl!ad. 12.05 Wlad, (Ł). lJ.91
S<>nata na skrzypc e 1 fo,rtepla n „WiedZI \ są.siedzi" - aud. B. Szu;rgo.
c-moll (Ł),
17.15 Przybra na matka ta (Ł). 12 .2.5 Oielda płyt, 12.40 ROZ•
(Ł).
17.35
Nowości
muzycz ne mowy o książkach, 13.00 „Slad
na
ze świata w c>pr. M. Nledtwl eckle- ziemi''. 13.25 Sławne dzieła,
sławni
go (L), 18.00 Nasze zdrowie - aud, wykona wcy. 15.00 Studio „Gama" w
J. Juśkiewicz (Ł). 18.15 Dwie pasje stereo. 16.00 Wlad. 16.05 34 lekcja jęz.
a~d. Anny Kolasy (Ł), 18.25 VUI
Ty- a.ng. 18.23 Psyichol<>.g la 1 współcie<i ·
dzień Kultury Języika. 19.15 34 lekcja
n<>ść. 16.40 Aktualnośr.i dnła (Ł), 17.GO
języ'ka angilelsk legio. 19.30 Odtw<>•
n:e- Receruzj a llterack a (Ł). 17,05 Koncer
nd.e koncert u ~Lnał<>weg<> „Dn~ Mu. muzyk1 powatn ej .(Ł). 17.06 ,,l>dst11 ra·t
zy'kl Orga·llłOWej" w ~ra-loowli! . 20 .30 ma" w opr, M. Nledżwleckleg8
Utwtory Beethov ena, Me.ndel ssohna (Ł). 18.05 Czy w Łodzi można zo-rgaI Sc hu berta . 2'1.40 S7Jwledrz'ka mu'lyka nizować wakacje - aud. A. BOlrowl
<>rganow a - kon~l't organ<>w y (ste- ka (ŁJ. 18.25 VIII Tydrzleń Kultuoryre<>). 22.15 Wel'Sje I k<>ntraw ersje Języka.
lł.50 Splewa Andrzej ZaupubUcys tyika nau'k<l!Wla, 22 .50 Bela cha. 18.55 Ziemia, "człowiek, wszech
Baortolk _- „Dta drzlecl 115 mlniatu~". świat. 19.15 32 lekcja języka francu-·
22.SS W".ad.
skiego. 19.30 Studio Stereo zaprasz a.
20.10 Transm isja koncert u z cyklu :
SOBOT A. Jl MA.JA
„Muzyc zne forum" 21.10 c.d. Stu(iia
Stereo. 22.50 B. Bartok: Pieśni SIO•
PROGR AM I
wackle. 22.55 Wlad

„........ . . .

•ILU.A .

PKOGR AM l
I .OO CrrMrJ' J>Olr:r ro.lw. lli.łO Tu
raddo kilerorwi c6w. 111.0ll Z !maju l ze
lUll Spollk.an ie :11 ~klorem.
12.45 R>o.tnd.my kwadnr ui. 13.00 Komundd<at energety ic:rmy.
13.01 Ryback a
p.rognOl'UI PoQg<l<iy. 13.05 Studio Ga·
ma.
15.00 WLad.
15.05 Popohld ln!e
d'Zl.eWtCząt d chłopców. 15.30 Stud~o
Relaks. 15.35 Kąclik meloma na. \5.55
Pięć m t nl\.llt o k•uQtmrze. 18 .00 Murzy.
ka i a.ktu.alin<>Ścl. 16.30 Aruotor teks·t U
o sobie - s.po-t kain1e z J . T . Standsla-W1Slk!Jm, 17.00 W-Lad. 17.10 Maga'Zy.n
~ią12Jlwwy.
17~ Rad'l.oku '!'ler. 18.25
VIII Tyidrzileń KJulrtnlry J'ęzyik,a . 19.0D
Dzlen.n! nt wlecror ny. 19.2S Wa•rszaw slt1e Ol'\k.\.est ry l\adl<l'We . 19.~0
Ma.
garzyin mlęd.żyinarodawy. 20 .00 W iad.
20.05 K<>ncelft ty>CZeń . 20 .30 MurzYk.a
Stareg<> Wiednia . ~1.00 Wliad .
21.05
K.ronllka sport<>iwa. 21.15 K<>mu.ntll:aty 'l'O'tallrz .atora Spolrt<>.wego.
21.111
Utwory Stain.1.slawa M-on·1u~rz ·k1.
22 .00
z kroju l ze śWllata. 22.20 Tu radio
kler<l'v.i-ców. 2.2.23 Wyibitin l so~lśc~ polscy. 23.00 „Minął dzień".
świlata.

PROGR AM U
8.2C) W!ald .

8.131! Sprawy oodzleni ne .
8 _55 l?iCl'l'alnek w stud1 u „Gama" . 9.40
Radio M<>Slw;ia .
Hl.OO
_,SPotlka nl e
z poetą
z.
Bleń!k<>w!Sklm.
10.30
Estirada. mtodyc h murzy,k ów.
11.00
"?roimen ada przeg1ąd
wydarzeń
kr\JQJtura•l•nytch u grantcą. 11.30 Wi~
11.35 C<> ~y>ehać w świecie .
lol.40
Mimyka . 11.5S K()4!llun ikat Instyt'Ui tu
t.ą=<>ścl. 12.05 Zarpowl edt audycji
popoł>ud'Illl.IOWy>eh. 11.1.10 Mu'Zyka da~
nej WaTSXa wy. 12.25 ~ady .Ka.roll-_.
ny Kocowe j. l~ .-15 Z nagran
„wa.
weM", 13.llO ReH~~s}e. ll!.10 Amator .
S'klę
zupoły
prrzed
m.lkir<l>f<>nem .
13.30 WLad. 13.38 Wok6ł 1praw naszego moo.u. 13.M Ta.i\ce peruw!ańsl!C'!,e, l!4.00 G>ois<podaToz.e problem y re-

I

~~~

PoJUtrze ~Radio

gl>Gn6'w.
14.10 14.415
Muzyka
. 14.25 Braharu;
Magerzyia,n
wędkarskJ..
Muzyka
15 .30 Wl.a<I. 15.35 PopołUd •n\e dziew.
c:ząt 1 chropcó w. 18.00 Koncer t
dla
rnlloon!n tów muzyki.
PIĄTEK
18.40 Re·portaż
na zamówi enie. , 1'1.00 C!ekaw< >st'kl
BOKS. Tumn!Lej ~uniiK>rów w
ra- „Pol!SkJich Na~rań".
17.30
SzeN!le
mach
Wojewód rzlltiej
Spartaat tady
Młod2iety, sa1a Gw.ard!d przy
ud. sp<>'rze nie. 17 .~ Spleiwający aktony .
Kośclu&zkl, godz. 17 .:ro (w robotę
o 18.05 l.Judrzrie, wśród który-eh tyjemy.
god'l, 117 .30 w n!edzi.elę god'Z• Ll).
H!.23 Plebi&c yt Studia „Gama ". 18.30
PIŁKA KOSZY KOWA. ogólnop ol· Echa d•nia. 18.40 O zdJrowiu
1dda 7.ICl•roSki tiuinnrl.ej mln~baslkclu z udziałem: wia.
I.OO Cz~ery pc>1ry ~diw. 12.0!I Z ~r•·
19.0D--44.00 W ieczór Uterack o.
Sp:r-otavil, MDK W-wa, MKS Inowro·
ju I ze śwLata. l/.!.25 Twórcy Instrucław, Spójni Gdańsk,
mentów 1-udowy cll.
Kasprow icza
12.45 RcJ.n!cz y
Kutno, Lechii Tomasz ów, Widzew a
kwad·ra ns 1'3.00 Koanun ikat energe.
PROGR AM UI
I ŁKS w sail4. prrz.y ul. Mciarnl ahej
tyczmy_ 13.Dl Ryback a pr<>gn<>Za poo giodz. 13.16 (w robotę godz. 9.15,
gody . 13.05 Studio „Gama" .
14.00
8.00 Ekspres em przez św!.a.t .
8.05 W iad . 14.05 ,,K>O'mb atancd" w niedlzdelę godz. 8).
słuch .
C<> k it<> lwbl 9.00 ,D<>Drze urodzon y" 15.00 Wlad 15.05
„ Supełek" aud.
- odc. pow. 9.10 Nie tylko do tań 15.30 Stud'Lo
SOBOT A
„RelalkS "
15.35 Kącik
ca - Pa'Saden a Roof Orchest ra . 9.30 mdoma na .
15.55 Pięć minut <> kulPlŁKA. RĘCZNA. O wejście
do Prost<> z kraju 9.45 Sły>nne symt<>- turze . 16.00 Muzyika
i aktualinoścl.
II lllgil mętczyzn: Włókniarz
Pab. n!e, slytnne koncl"rt y . 10.3-0 Eiksprę 16.30 Nowości z
radiowy ch studiów
- ,AZS w-wa, g<>drz. 116 (w nii!dzlelę sem prz-ez świat. 10.36
Kiermas
z
płyt
17.00
Wla'CI
.
17.10
Radiow
e spotkan ia
Włókniarz Pab. Pogoń
Siedlce, wytwór ni Supraph on . 11
godz. lC) ....: w Pa b lan1cach przy ul. społec=a. 11.30 Dux i eland.00na Audycla 17.30 Ra'Ciloku-r!er. 19 OO Dzlenn\l k wietrąbce
czorny . 19.25 Sp!ewa Bog•u.siaw Mec.
Marchlle-wisk~ego,
• w trrzectm e11lmlin acyjinym meczu
12.00• Ekspres em pn:ez świat .
12 05 19 30 z kabareti u STS - aud. w o·J>r .
XXII Mist·!'!Zostw Europy, po.16cy k<>·
Z u~Lalem gimnast yczek KS Tę
Niech gra mu'lyka . 13.00 P<>wtbr ka z R. Pracza
rei!: J. Ma.r'kusze'Wl;~ieg<>.
szyika-rz e odnieśli pl.erw.s.ze, ale ba'I'· cza oraz MiKS Bałuty 1 Pabiainl. ce
NJEDZI EJ.A
rOl7Jrywilti. 13.50 „Moja Antonia "
21• OO W!ad.
drz.o cenne zwyclęstvro nad repre'ZM • roo~ran<>
odc. J>OW. 14.00 Twórea roananty cz- Przy muzyce2'1.ll6 Gwiazd y jazzu 21.35
w łJC>da.l spartaiki ad<>iwy
o sporcie 22.00 z koraju
PIŁKA
ta.clą RFN 81 :71 (37:43),
KOSZY
turniej w tej dyscyipl inle
KOWA, Mecz o JIU- neJ
milnla~ury,
15 .00
spo.rtu.
Ekspres em i ze świata . 14.20 Tu radi<> kl-ernw.
W po=egó lmych kategor iach czo- char Poliskl kobiet: Wldizew - LKS,
ców.
22
.23
Spiewaj
ą Skald-owie. 212 .30
uq. NLcla•rniaina 1, godz. 10.30.
•
Wojciec h Flba'k zaikrwa11flikawał łowe ldkaty wy>Walczyły:
Ha.to. Ber!Un, Halo Warszaw a.
clę do .,t-r.zecleJ rundy ro2g.ryw ainyeh
RUGBY
.
I
liga:
Kdasa
Budowl
mł-odx!e±<>wa (11:rota): Magdaani - Skra
na kort.kh R<>laltld Ga.rros w Pary.tu
W~wa, ul, Gómiocz a ,godz. 13. Ell3'1,'1'25 pkt„ przed
Mlędrzyinalf<>d<>wych
Te.n•lJsC>Wych Mi- lena Zgiersk a PROGR AM U
mtna.Qje MP jun~orów: Budowl ani Iwoną
Michalską
(obł
s trzostw F·r.ancjl. Polak
e
Tęcza)
zwycię:!:ył 37,4
pkt l Anitą Rynczarską (MJ<:S Ozarn4 Bytom , godz .15.
w diruglej rundzi e Hi~pana F, l.lunę.
11.30
Wlad
.
11.35 Co słychać w 8wle•••
czynne
~nnle od
Batuty) - 36,25 pkt,
BOKE.J NA TRAWI E. Mecze el.1- ZII11Toku, zaprasz a łódzki godz. 9 do cle 11.40 Muzyka inspirow ana
folStairt ofe- klorem_ 12 10 Tańce z
Klau mł<>dz ! etowa (srebrna ): Dag- minaoey~ne d'O MP 1untoró
• w w~ ~u k<>~a1r!iki.m dookoła
oper i baletów .
w:
nu. rując amatoro m ten19a
An,gLH z Polaków nadal najlepie j mara Stacher a (.MKS PabLant ce) dowlanl - Polonia Sroda, godz, 14, 1\bwość spę!'.lize.n\a czasu zarówDoQ mo- 12.25 Mój dom, moje osiedle. 12.45 z
na wol·nyrm
spisuje się . Zbl.gnie w S'Zczep'k<>wsk•!. 37,176 pkt, ~ed Moniką Kwlatk< >W· ul, Gór>n!Joz&
.
powietr zu, Jak l fachową ople".o<ę in- nagrań zesp. „Romua ld 1 Roman" .
W czwa r tek został zwycięzcą czwa.r- ską (Tęcza) 13.00 Koncert chopino wski. 13.30 Wiad.
36.625 pkt. I KataPODNO SZENIE CIĘŻAROW, Tur. struktQll'ską.
teg<> eatpu, prowadz ą cego z Coventr y rzyną Pawlak (Bałuty) - 36,5 J)kt.
13.38 Ze wsi i o wsi. 13.51 Przekró j
do S8nd laC'l'e (150 km).
ul.
W klasie dl'uglej trlumf<l 'Wala re- niej klasyfik acyjny junlo~ów,
prezent a·nUta Tęczy - EUbleta Po· ' Zakątna, godz. 10.
•
51$
tys . w ldzów 01-T'WO'Wało pławska, która gromadr
Z głębokim , hl em zawiada miamy, te dnia ZT
ząc w wieloLEKKA ATLETY KA. I ruinda Jl
maja 1981 roku
wczora j w
W•iedll'l u eHmilna cyjJny b<>ju 32,9 ' pkt
mnarł, w 91 roku tycia
.!ła swoje ko- U.~1 z udmLałem LKS, AZS, Sta.rtu,
mecz plłka·~s'ldch roistrz.o strw świata le-tank! klubowwyprzedz
e
Beatę
Górnika
Szule
Włb„
Chemik a K .. Wawedu
S.
P.
(~Ml.pa I) Austria Bułgaria , 'Zlwy(32,35 pkt.) I
Katarzynę Wargow lak
K„ Pi.asta Gł. - stadi.on AZS przy
clęży!JI Austria cy 2:0 (l:O).
(30,45 pkt.)
ul. Lunwm by, ~z . 10.
major WP w stanie spoczyn ku. uczestn ik I 1
-~~~~::t~~;t::;~~t:t~~~~~
~,..~"""'
n wojny twdatow ej,
~~~~-~-~-~-~-~-~~~::
~„""'~~~~~
,...~~
:::~~
członek ZBoWiD , odznacz ony Krzytem
~~~~~
~~~~~
'"~"
:""i
vVC)
~
Kawale rskim Orderu Od·
W
z
p.rzedrodzeni a P<tlski.
c stawień teatraln ych, seansów kiPogrzeb odbędzie alę dnia 30 maja br. o g<Hk,
Chirurg ia urazowa - Szpital im.
13 1 kaplicy
r nowych I imprez rozrywk owych
cmentar za rzym.-k at. przy ul, Ogrodow ej.
Kopern ika (Pabian icka 62)
, < w dniach 28-31 maja - infMmU ·
NeUt <JChfrurg !a
- Szpllal Im
~ jemy, te 111ie
CORK.A , ZIĘC, WNUCZ KI
dotarły
do
nas
Barlicki ego (K<>pctńsko!ego 22)
'
s~czegółowe dane, które placówk i
La•yng" lr>itla Szpital
Im
t kultura lne
będą
ewentua lnie
Barllckt ego <Kopcińskiego 22)
czynne. Wszystk ich zaintere sowaZ 1łęboldm talem tegnam y zmarłego tragiczn
Okulisty ka - Szpital Im. Barie nanego Kolegę
nych prosimy więc o be'Zpośrednl
lLck!ego (Kopcińskiego 22)
kontakt z wspomn ianymi pl&·
Chl,urii:
ta
I 1arvngnl o&1a dz tee6wkam l.
cięca - Instytut Ped·łatri.! (,'i.oorPORCZY~SKIEGO
na SSf,10)
dhtgolet nlego z-cę dy.r ektora WPHS Hurtow nia
WAŻNE 'l'ELEFO NY
ChLrurg la
szczęk<>wo-twa rz<l'Wa
Nr 2, a ostablo
głównego specjalistę d.s. g.ospoda rki
- Szpital tm Ba•rlłcklego !Kopmagazy nowej WSS „Społe m"
Central a Informa cy)na PKO
ZOT Nr 21 odznacz onego: Odznaką Zasłużonego
.c!ńsklegn 22)
Pracow nika Handlu I Społdrlełczoścl.
m-n
Brązową Odznaką
Toksy'ko dogla Słutble Narodu ",
ln.stytu t Melnforma e,la o usługaełl
Medalem 30-lec!a PRL, Srebrny m Krzytem „W
398-10
dycyny Pracy <Teresy 8)
Zasługi. W Zmarłym
Informa cja PKS:
tracdmy zasłuronego I oddaneg o
.
Wenerol ogi.a
sprawie
handlu
Przycho dnia
pracown ik&
Dworze c ceuiral ny
Z65·H
I Przyjacl elA
Derma tologlcz na tZakątna ł4)
Dwone c Północny
HT-!O
całą d<:>bę oprócz niedziel l świąt
Informa cja telef<>n lczna
Pogrzeb
93
odbędzie Idę n maja 1981 r. o l:<>d•.
14 na cmentar eu
31. v.
Komend a Wo.lewó dzka MO
&w, Rocha na Radogo szczu.
677-22, !92-tt
Cbft'IJTgLa ogolna - Bałuty Pogotow ie clepło.wnicze
Szpital
im
Pasteur a
253·11
<WiguPogotow ie drocow e
ry 19). codzien nie
Szpl:tal
im
. HZZPH. !S, NSZZ „SOLID ARNOS C", OOP PZPR,
'(
„Polmo
DYREK Barlicki
zbyt"
ego
409-32
<K<>pelń.~klego
. (
22),
Pogotow ie energety czN>:
dla przycho dni re1">now ej nr 7;
(.
CJA, KOLEżANKI i KOLED ZY
Rejon Łódź-Północ 334-31, 609-32
Szpital
Lm Skłodow<klej·Cu.rle
~
Górna - SzpLtal lm Jonsche ra
Rejon Łódź-Południe
tZgler'Z
Pa rzęezewska 35),
33ł·28
(
dla
(MUi<>n owa 14); Polesie Rejon Pabiani ce
przych<> dnl re1onow vch nr nr I
Sz.pi37·16
Dnia IT maja 1111 r. zmarła
tal Im. PLrogow a (Wólczańska 195)
Rejon Zęierz
2 a. 5 Szpital im Marchle w•kle·
z głębokim talem uwiada mia16-34-42
Srbdm!eścle Rejon oświetlenia ulic
Szpltal im . B!ego (Zgierz Dubol~ 17),
881-15
Zglen
my te w dniu IT maja 1981 r.
MGR
gańslcte
go
Pogotow ie i:azowe
(KnLaz!
Ozorków Alek•an rlr'>w Par·t eczew
ewlcza ~/5); W•l 395-'95
zmarła
dzew - Szpital t.m. Se>nenb erga
Pogotow ie MO
~
Górna
97
- Szpital tm Brudzlfl (Pienlny 30)
le Ratunko we
sk!ego cKosynl erów Gdyń<klch 81)
99
._~ Pog<>tow
Pomoc da'ogow a PZMot.
Polesie Szpital Im. P !1r<>g<>rwa
ł.
P.
Chiru 1g1a "'azowa - '3zp1tal un.
52-81-tG, 706-27
(Wólczańska 195); Sródmleśele STRZAŁKOWSKAJ'i:lonScheira (MliliK>n<>wa 14)
Strat Potarna
Szpltał im . B i egańskiego (K•n ia98, 666-Jl
Neu x:u : 1u 1gl.B
un.
795·55, 257.57
Szv 1 tał
zlew'Lcz a 1/5); Wid.:ew Szpl\t.al
Koperni ka (Pabian icka 62)
!Jm. Sornenbe crga (Pieniny 30)
_
TELEFO N ZAUFA NIA
na.sz były długoletni pracown ik,
337·37
Laryngo loitLs
lm.
'6zpttal
STRZAŁKOWSKA
•
czynll.y w godz. 15-7 rano
wybitny pedagog Wydziału W11P irogowa rWólczańska 195)
Chbrurg la ura:r.owa ~pbtal
kałno-Aktorskiego,
wychow awca
Okulisty k.a - Szpital Im. JonSkłodowskle1-Cur!e
(Zgierz.
Pa·
~ KĄPIELISKO FALA młodzlety.
czyinne
schera (M111on owa 14)
rzęczew•ka 35)
b, solistka Opery Łódzkiej I Tea•
C<>dz!en nie w g<>dZ . 10-19 (kasa
'
Chi 'ur 111•
la 1 v11g .11ogla dz le·
Neuroch1 •u111,la - Szo!tal
'
Im
<>d g<>dz . 10 do 19.
Wyrazy głębokiego W'!'Półcrzucla
tru Wlelkde go w Łodzi.
clęca
Szpital tm. Korczak a
Skłodowskiej-Curie
<Zglt'>rz.
PaZOO Rodzłnde składają: ·
oodrzden nle
(Aml11 Czerwo nej 15)
od
g<>dz.
rzęczew<ka 35)
9 d<> 20 (kasa d<> godrz . 19)
Wyrazy
Cnirur g1a
głębokiego współczucia
czczęltc.WO•twarzowa
Laryngn lolt'\a
- Szpital
Im
- Szpital un . Ba•rllcki ego •KopPALMIA RNIA - oodmen. nle
Pirogow a (Wólczańska 195)
Mętowi I Rod'Z'inl e składają
SENAT , REKTO R, POP PZPR,
od
clń•ltle&o 22)
ge>d z. 10 do 17
Okull<rt vka
KZ NSZZ
(oprócz
Stoltal
,SOLID ARNOS C"
J><>·
!m
T91tSYk oiogla
Skłod·nwo;kle1 - CUrlt
nledzlal ików)
Instytut Me•
oraz STUDE NCI PANSTW O(Zgierz
PaDYlłEB:CJA
oraz KOLEU Ndycyny Pracy (Teresy 81
rzeczew •ka 35)
WEJ
WYŻSZEJ
SZKOŁY
OGROD BOTAN ICZNY Kil 1 KOLED ZY I TEATRU
Wenerol ogia
ChLru rg\8' I la ryngolo gla
CO•
Przycho
Muzyc
dnia
zNEJ
dziew
ŁODZI
dzilennie od g<>d'Z . 9 do 2'llllr<>kU
Dermato logiczna (ZaKątna ł4) cięca
Szpl>Ul lm. Korcz.all<a
WIELK IEGO w ŁODZI
całą dobę oprócz nledZlel I śwlą\
J ~rmid Czerwo nej U)
Chirurg ia
w.czek<>wo -twarzo wa
APTElt J
30, V.
Szpital Im S'klod<> wskleJ-C u- ,
Z głębe>'ldm talem zawiada mia·
Zawiad amiamy , te dnia 27 ma•
r!e (Zgle.rz, Pa.r:zęczewska Ml
A\ M\,cklt'>WICZO 20
Chirurg ia ogOlna - Bałuty
Plotrko w·
my. te 4nla Z6 maja · 1981 roku
ja 1981 r<>ku z.ma,rła nagle, w
T„ksvlło
log11
lruitytut
ska 117 Dąb r <>w<klego 89 Nlcl.ar·
Szpital lm Blegan.i klego
Me.
tKn1a·
wieku
zmarła
łat 70
na.sle, przetywa rzy lat Il
dycynv Pracy ITereay 8)
nlana 15, O!lmp1J •ka 7a,
zlew!.ez a I/$) . ctXtz1enn1e Szpital
LutoWenl!!rol<>gla
mlerska 146 '
Przycho dnia
un Barllckl ego rKopelńsklego t2)
S. ł P.
Dermat ologicz na <Zak11tna ł" ) dla przycho dni re1onow e3 nt 7;
;>;
całą dob11 01>r6cz nle~e:l l świąt
'
DYZUR Y SZPl'IA LI
Szpital
Im.. SltlodoW 'lkie1-CU rle
(Zgierz., Parzęczewska 15)
dl•
ChtrurgJ .e ogblna WOJEW ODZ&A STACJA
Bałuty przycho dni reJonow ycb nT a.r i~
szpital Im B1eganto klego (Kn!.a·
POGOT OWIA R"Tl'Nl lOWEO O
2. I 5, Szpital Im Marchle wskie·
zlewlcza ł f.11 <">dzien nie Szpital
t.6dł. Ili SienkleW leza 11'7
go
(Zgierz Oubol& 11) Zgll!!rz
Pogrzeb
odbędzie się dnia SI
un Barlicki ego •Kopclfl sk1ego 2.2)
tel
lzorkł>w Alelt•an drOw. Pai-zecz ew
maja br. o godrz. lł.50 z kapllcy
dla przvcho dnl
•e1'>n<>wei nr t
Gbrna - Szpital Im . K<>pern.U<a
•w.
Antonie
go
na Ma.ni, przy ul.
Pogr11e1J
odbędme 1111 dnia li
szp:ta! - 1m Slcł'ld"w<>k1el·Cur!e
OOńl. NOł nozit1
(Pablan lolta 62) ; Polesie - Szpital
Solec U.
Zgierz
Parzęczewska 151
maja br. o godz, U 1 kaplicy
PUNKT l~FORMArYINT
dl•
lm.
Kopern Lka (PabLa·n icka 61);
Odeszła od na• na zawsze Zo·
przycho dni re1onow ych 1u nr l
Sródmieścle cmentar ze na Zarzewl e,
dotycząey pracy olacbwe k dutby
Szpl1>ai Im . Pana. Matka I Babcia, o czym za2. a 5 Szplł.al 1.m Marchh• wskle·
steura (Wi guir y 19); W'lidrzew
zdrowła ,
czynny całą dobt1 we
wiadamiają
go <Zgierz Dubna 17\:
Z•len
SlllplitaQ lm. Sonenb erga (Pieniny
wszystk ie dni tygodnia
SIOSTR Y, BRACIA
tel
')zoritnw l>.1 ek • • nd ·'>w P1 • ·tecze-w
30)
MĄŻ, CORKI z MĘŻAMI
515-19
ł RO·D ZINA
I WNUCZ KOWIE
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NilE'DZ IELA, 31 MAJA
PaOGR AM I
10.00 Wlad. 10.05 Informa cje sportowe. 10.10 Twórcy polskiej piosenki. 10.30 Radiow y Teatr dla Ozlecl „Jej łza". 11.00 Niedzie lny
koncert. 12.05 „W samo południe". 12.45
Polskie miniatu ry muzycz ne.
12.58
Informa cje dla kierowc ów 13.00 Studio „Gama' '. 14.30 „W Jezioran ach"
odc. pow 15.00 Koncert życzeń.
16.00 Wiad. 16.05 Teatr PR: „sroka na
szubien icy" słuch
17 OO Radiow e
orkiestr y przed mikrofo nem.
17.30
Studio Młodych .
18 oo Komun ikaty
Totaliza tora Sportowęgo. 18.o:; VIII
Tydzień Kultury Języka polisum owanle Tygodn fa 19 OO Dzienni k wieczorny, 19.15 Przy muzyce o sporcie. 20.00 Koncer t tyczeń . 21 .00 Wlad.
~l.05 Kabaret y, kabaret y aud. I.
Hepoen . 22.00 Teleitra my muzycz ne
ze świata. 22 .30 Moja audycja muzyczna. 23.00 Wlad 23.05 Informa cje
sportow e, 23.15 Rewla piosene k,
PROGR AM II
9,00 Transm isja mszy łwlętej
w
koście!<!
św.
Krzy!:a
w Wa rsizawle. 10.00 Niedzie lne spotkan ia
program llt.-muz . 12.05 Koncert zespołu „I Soll~c\ Aqullan l"
podczas
festłlwalu
w M<>ntre ux-Veve y
12. IX. 1!180 r . 13 .00 Teat,r PR: .wnhelm Tell" - słuch 14.30 Wlad 14.36
Do Bytows kich Strzł!!lców. 15.00 Radlowv Teatr Młodych „Uriecz ka''
cz. IV serialu słuch 15.45 Muzvka .
16.00 Koncert rhop\no wskl t9 .30 M\ę
rizvnaro dowy Dzień tart(! I 'Humoru .
18.00 Panoram a wokalis tyki nolRkiej .
18.30 Wiad. t8 35 F'P\1eton T . 'Zlmecklego 18 45 Muzvka 19 OO Stara i nowa muzyka wojskow a m t9 15 Stara I nowa muzyka wo1<knw a <II).
19.20 Studio Mlndvc h 20 oo Wlelr.y artvścl e•tradY I '<abaret u 20 30 Jazzowe snotkRn h1 . 21 oo WoJ•ko , ~tratelda,
obrońność . 21 15 Reeltal DorlR Day.
2t 30 z c:l~le16w muzyki
starooo l~kle1.
22.00 Czvtam y klasykó w
Rachlld e - aud 22.30 Mat?azy n Rtudenc'<i. 23.30 Wlad. 23.35 Co sl:vchać
w świecie. 23 40 $olewan e strofy.
PROGR AM III
10.00 90 m\nut na godzinę.
tt.oo
Przeboj e z nowych płyt - aud . . 11.30
Non Stbp Inaczej aud. 12.00
Małe kanrysy wielkich
mistrzów .
12.30 Byli świadkami. słyszeli li
-częśc aud. dokume ntalnej . 13.00 Mu.
zyka z sal koncert owych 14 <IO Ekspresem Pr7.ez świat
t4.05 Kontrapunkt . 14.30 Z naitrań Pr. lll . 15.00
Sza1buś" J Kam\etl •klego t A . Mai~ckie!(o . 15.20 .. Ctonle" nowa pł;vta
J . J . Cale'a . 16 OO r.iterack le upodo·
bania - aud. J W!tan t8.15 Laure•
ac\ 1 gqścle f P.stlwalu „Złota Tarka" - 81. 17 oo Prol!l'am wieczor u.
t7.0~ 3 m!nutv dla ktP.rowc 6w. 1'7111
Ballady gplewa R . Me Tell 17 30 AUd.
.o Piotrze Bruei?h elu" 18.00 Laureaci i gośde fe•tlwal u „Jazz nad Od·
rą 81". 19.00 „Swlat cały - jakte
?mieścić <!o w trenlcv " aud . 19.20
1'11'1„co l\ry~znv tercet" - ~a zesn6ł
'IB13.
19.30 EksnrP~em nr~et świat.
t9.35 Ooera tygodni a . 19.50 „Notatk i
•cenarz vstv" - t odc . kslątkl J S.
<1tawl1'\•klei?o 20 OO Jazz p\ano for•
te.
20 40 Tomik noezj\ śolewanej .
2Ulll z tys!a ea I 1ednP.j o!t'>śnl
Madry~11lY niemiec kie R
Srhutza
•ud. 22 .00 Wlad . ~!)Ort . 22 10 Ptwory
w•oółc7esnl' :12 .51$ M\.ron Bla:'l-o~~f!W
•kl czyta swoje w\„rsze.
23.05 Mała
noC'fta muzvk11 . 23.30 Leonard o
da
Vinci „O malarstw !"'". 23.4G Między
dniem a sn.em.
PltOORA rM IV
l'! .00 W1ad. 12.0S TeatT Kl ~l dla
Ml<>d·:1Jlety Szlkolne j „Całe tycie Sablnv" słuch . 13 10 K1ub Ollmotj .
czyków (historia ) 13 30 Sf.udlo Rtert'>o za'!)ram a . 14 lll Wersie I komt.ro-wersle. 14 .40 'Roman Wase'h!< o t 1eg<> olvty. 15 OO Teatr PR : „Czerwo ny bulklt'>t" - •!uch . 16 OO W\ad lR.OS
Tematy
symfonl tizne
(ł.).
t6.31
Test
k-ontrol ny ' IŁ).
18.33
M!lnsn" tematy m,erowe opr.
M,
Hoffma nl' IŁ). 17.00 1'11 Studfo 4 Warszaw !"ka DYl!lkOtt'>ka .
17 3q War~~ws'k l Tnoon lk ntwl~y
1-11.00
.st~e<> t w
ko-lorze "
z u<l.,..,alem
•krzvnk a P M~lewo;k \ eito 19 30
M.
Rimski Korsako w
- Suita s y mfon iczna op 35 „S?Jf'che reozada" . 20 .15
Cz~ć I Orazlo Verehl - L'amf\.
l'J a rna.• o, kom ma'Cl r~ię . w ~ alk·tach.
~ 10 Utworv t><>l ~'k!c h 1rom-po zyt-0rów
•· r~ ~Ąl~
~ P<1Tl YCh ,

UZIENNID.

ł.00Zf(I
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WARANASI I NIEŚMIERTELNOŚÓ
Waranasi nad Gangesem jest dla HinWaranasi wpływa do rzeki tyle nlieozystodusów tym, czym Mekka dla II'-Ua:ułlIIla
ści, że jony srebra i substancje promienów. a Rzym dla katolików, może nawet
niotwórcze w Gangesie nie nadążają z
czymś więcej .
Pielgrzymka do Mekki
niszczeniem brudu.
·
lub Rzymu. ułatwia dostanie się do nieUliczki starego Waranain 1ą tak wąs
ba, natomiast pielgrzymka do Wraranasd
kie, że czasem trud'no wyminąć się na
umożliwia ooś jeszcze lepszego: roztopie:nich ludziom Gdy w tłumie pojawia się
nie się po śmierci w bosk!m absolucie.
ki:owa, powstają korkii. Dopieri> po pewHindusi wieI"zą w niebo, ale od zwykłe
nym czas·ie spostl"zega ·się, że krowy Wago n·ieba wolą niebo bogów, bezpośre
ranasi są ł bak mniejsze od normalnych,
dnie uczestnidwo w boskiej nieśmiertel
jak gdyby prawo selekcji naturalnej d.zia
nOści. Szczęście to spotyka prawie każ
łał>o · od tysiącleci w tym labiryncie ulidego, kto odwiedzi Waranasi i wykąpie
Ilię w Gangesie, a już na pewno każdego,
kto tutaj umrze. Ci, którym było są
dzone umNeć gdzieś indziej, mogą m !mo
tQ stać się cząstką pier-..viastka boskiego.
Czarna karetka przywozi tu
zmrarłych
z miasteczek i wsi odległych o 100 mil
od Waranasi, a stosy pogrzebowe rłoną
na nabl"Zeżu od rana do późnej nocy.
czek i dO'prowada:iło do pojawienia
się
Za dekoracją reprezentacyjnych
bV.rasy, mogącej w mia.rę swobodnie przedynków nadbrzeżnych ciągnie się
lrabi.
ciskać
si
ęprzez
zaułkd
świętego
miitasta.
rynt uli~zek, gdzie niemal równie czę
Wa•r anasi ma 700 tysięcy mieszkańców,
sto można spotkal- umarłych, jak i ży
ale ponoć pl'zebywa w nL'lt również 330
wych. żywi spM:edają czerwony i ponuamilionów bóstw hinduskich.
Upodobały
ańczo')Ny proszek ofiarny, różańce z na[ion
sobie to
miejsce, gdyż z niego najłat
rudr.akszy. wyrzeźbionych
przez
wiej komunikować się z Siwą, jednym z
naturę w boski W'l.Ór Siwy i W•iórki
z
najważniejszych bogów hinduskich. Wiedrewna sandałowego, drajqce, orzyjemny
lu ludzi w Warranasii wygląda na pogozapach stosom ciałopalnym. Umarli, owidzonych ze swym l~sem. W Pl'Zytułkach,
nięci w całuny białe, czerwone lub żółte,
stłocrzonych pNy
uliczkach
niedaleko
kołyszą się n·a bambusowych drabinkach,
na których ii:losą ich !tu rze<>e tragarze,
Gangesu, setlci sta~ów, wdów i chorych
czeka spokojni~ na śmierć, która zapewwołający z daleka ,,Rama naima
satja
he!" (imię Boga jest prawdą).
ni 1m zbawienie i nieśmiertelność. Typowe dwupiętrowe schronisko, utrzymywaWoda Ga!Ilgesu działa b!lktel.'liobójcw !
długo nie tęchnie . Mądrzy Hindusi wiene pNea: dom przemysłowy Dalmid
w
sercu starego Waranasi, przyjmie klażde
dzą o tym od tysiącleci. Jeduak C'udowne
go zamiejscowego Hi·ndusa, który jest u
własności Gangadżalu, wody gangesowej,
kresu ~ywota i może uJAcić nominalną
mają swe grainice. Ze ścieków i kanr:i.łów

Nad

8Wyoh 1ympatyk6w I nawet
ezłon•k6w
partii, by wyzbyli się wiary w bogów.
Podwójna toleranGja, ze s-trony przywódców hinduizmu i pl"Zywódców KPI
i
opłatę
wysokołe!
li!! pals6w (ok. I
KPI(M), okazuje się korzystna dla spra~łotych) dzienn·i~ Kapłani i śpiewacy za- . wy komunistycznej.
trudnieni w schrooiisku recytują werseW Waranasi nawet lci.lku kaplan6w naty Gity i Ramajany i intonują
pieśni
leży do partii komunistycznej
Kanhja
nrabożne siedząc u łoża konających,
ale
Panda, członek KPI(M), jest ghatią, czyli
jeśli ktoś nde umrrze w ciągu 2 tygodni,
wykonra wcą obrzędów religijnych na naodsyłają go d.o domu. Zdarza się to jebrz~żu Gangesu Siedzi w kucki · pod
dnak bard·ze rzadko, ponieważ selekcja
wielkim
parasolem z l.iści palmowych, a
podca:as przyjmow8!Ilia do przytułku jest
przed sobą ma dzbanek ze świętą wodą
barda:<> surowa.
gangesową, pudełeczka z proszkami i pastami, święte nici i inne akcesoria hinO! mieszkańcy War8lłlas!, którzy
nłt
dui&tyczne. Wiernd siadają orzed
nim.
chcą godzić s.ię ze 1wym doczesnym lo-

w

świętym

Gangesem

sem, popierają komunistów. W 1967 r. w
wybo·r ach
do parlamentu indyjskiego
zwyciężył tu przedstawiciel KPI (maXksistowskiej), jednej z dwóch
indyjskich
partii komunistycznych, zaś w zeszłym
roku mandJat do zgromadzenia stanowego
w okręgu wie)sk.im pod Waranasi uzyskał kandydat KPI. Popularność komunistów w najświętszym mieście hinduizmu i jego ok:>licach może wydać się
niezwykła, ale wynika częściowo ze znacZJnej liczebności tutejszego proletariatu
(oo siódmy mieszkaniec Waranasi
jest
tkaczem), a częściowo z pewnych
cech
samego hinduizmu. Jest on n·ie tylko religią. lecz również spooobem życia
do
tego silppnia, że pierwiastek czysto religijny przestaje czasem odgrywać rolę
pierwszoplanową . Z drugiej strony
ltomundści indyjscy nie domagaj~ się
od

a w·fedy Klanhja polewa im ręce wodą z
Gan.g esu, rozbryzgując ją długą łyżecz,ką,
jak do mieszania koktajli, wypowiada ja!_(ieś wersety i kładzie im na . czole znaki · obrzędowe, czerwO!JJ1,
żółte i białe.
Otra:ymuje z.a to monetę, którą wrzuca
do dzbanka
Gangadżalem.

z

Spędziłem pod parasolem Kanhji Pandy kilkadziesiąt minut W przerwie mię
dzy obrzędami powiedział mi: „Imperialiści powinni
szczeznąć
jak najszybciej,
a tymczasem są wciąż silni. Dlaczego są
tacy silni? Może dlatego, że u nras działają wciąż dwie partie komunistyczne i
nie mogą się zjednoczyć. I nP..si wielcy
bra~a. Rosja i Chiny, też nie !'!loga dojść
do porozumienia . Tak; to chyba cpatego.
Ozy· nie mam racji?".
RP.

esteśmy matu wydajni,
bo za duLu nas na jednym hektarze :i:iemi„.
'stwierdzaJ4 specjali·
ści rolnictwa franou~kiegu, proponując ograniczyć licihę 3 mi·
lionów rolników du 600-100 tysięcy, Ale
poza ogrnniczeniem
liczby zatrudnionych na roli my
śli się u innych jeszcze uokach,
zapewniających inteni.ujące pro
gnozy rozwojowe wsi. Niektóre
materiały . grupy
futurologów
francuskich w zakresie
przemian w rolnictwie brzruią, jak
fantastyczne mrzonki wizjonerów.
Poważnym przemianom ulegnie przede wszystkim sama prze
strzeń wiejska. Przewiduje
sis
skupiska ludzkie na . ok. 1000
mieszkańców przy załużeuiu, ii
dystans między nimi nie może
być większy niż 5 km, a zagę
szczenie ludności
rolnicz:ij 3-4 osoby na kilometr kwadratowy. Jak wynika z relacji miesięcznika „Revue de l'amenna·
gement
et du developpement
regional" - regułą stanie
się
przeznaczenie
w
sąsiedztwie
miast specjalnych obszarów na
cele turystyczne, przy zastosowaniu rotacji: camping - pastwi
sko, uprawa - obszar spacero·
wy. Na rekreację wykorzystywać się będzie zarówno lato jak
i zimę, gdyż z uwagi na obniżony wiek emerytalny wzrośnie
znacznie popyt na „usłu2'i wypoczynkowe".
Przyspieszenie produkcji hodowlanej - zdaniem ekspertów
francuskich można
będzie
osiągnąć przez opanuwanle
zasad reprodukcji 1:wierzęcej. Temu celowi służyć będzie m. in.
intensywniejsze stosowanie zakonserwowanego nasienia, zamrożonego do 180 stopni i wykorzystywanego w każdej porze
roku. Pozwoli to m . in. uzyskar
potomstwo od owiec dwa razy

J

Francuska
wie' „ ,
anno2000
w roku.

Można

będzie

również

skrócić

do 50-70 dni
,izjologiczny okres czasu mi~zy ocieleniem się krowy a następnym
jej zapłodnieniem
(normalnie
okres ten trwa 100 dni),
co
przyniosłoby w efekcie
wzrost
wychowu
cieląt
o 12 proc.
Wskaźnik ten muzna by jeszcze
podwyższyć,
stosując naukowe
(a więc wymag.ihce Ingerencji
specjalistów) zabiegi. zmierzające do · uzyskiwania cieląt-bliź
niąt.

Większą niź dotychczas płod
dność zwrerząt pragnie się uzyskać również drogą stosowania

nBIEDNY I SCHOROWANY"

PRZED WERDYKTEM W. KARLSRUHE
Liczy dzii 87 lat. 35 z nich przebywa
w więzieniu w Spandau, na mocy wyroku Międzynarodowego T·rybunału
w
Norymberda:e.
Niektórzy pragną w n.Im widzieć
~
myleńca. Jego adwokat Alfred Schickel bombarduje wszystkie możliwe ul.'zę
dy 1 władze petycja.mi o zwolnienie swego klienta - człowieka ciężko chorego,
wobec którego należy zastosować „prawo
łaski". Jego syn Wolf Ruediger walczy o „anulowanie wyr~
nor~mb~r
Slkiego", dowoda:ąc, te OJCll!ll podeimuiąc
swój samotny lot
w ltie.r·u nku Wysp
Brytyjs·l!Jich, . nie pragnął niczego i·n nego,
jak tylko zapobieżenia dalszej wojnie".
Ón sam gra nadal rolę, jaką obrał na
ławie oskarżonych w Noryni.ber<he - zastępcy Hitlera. Więcej , układJająo 11;pele
i proklamacje do narodu .niemieckie.go,
uzurpuje sobie „kompetencje wodza". Pi·
szę „uzurpuje" g·dyż Hitler dwukrotnie
pozbawił go tego prawa. Pierwszy raa: w
dniu wybuchu wojny, kied:\" swoim pierwszym zastępcą mianował Hermana
Goeringa i po raa: drugi, kiedy Hess 1.0strał aresztoiwany na Wyspach Brytyjskich
i „ti:zeba było zeń zrobić szaleńca".
PRAWA RĘltA „WODZA"
Gdyby nie „przemożny urok na·rodowego socjalimnu", jakiemu uległ młody
leubnan·t - uczestnik pierwszej
wojny
światowej, Rudolf Hess potomek' zacnej i liozącej · się w kołach towarzysldch
rodziny mieszczańskiej byłby
na.jprawdopodobniej inżynierem lub - jak
chciał jego ojcdee fizykiem.
Opętany ideą nienawiści do ,,,lpnlwc6w
klęski
Nlemiec - Żydów i viywrok1wc6w" - dostrzegł w Hitlerze tego, Ido
t11 nienawiść nie tylko ugruntował, ale
dawał 9zanse na przekształcenie w ezyn.
Razem z Hitlerem bierze udział
w
krwawym listopadowym puczu w 1923
roku Wraz z nim ląduje w celi landsberskiej twierdzy, gdzie formuh1je i koeyguje dzieło życia swego
wodm.
„Mein Kampf".

I DZIB1fNIK l..ODZKI ar lff __,

Po zwycięstwie hitlerowców nie odst11puje .ani na krok swego patrona, który
uzna go za idealnego ,,sekretarza", mianując w 1933 roku swoim „zastępcą".
Hess, który naśladuje Hitlera nie tylko
w gestach i ruchach, który podobnie,
jak jego „fuehrer" nie pije, nie pali
i
głosi wegetarianizm, je&t nie ty1ko wygodny dla Hitleria (nie zabiega o osobistą władzę lub ma,jątek), lecz również
stanowi doskonałą „zasłonę dymną" dla
zagran•icy. Układny, dysponujący dobrymi manierami, . a przede ws·zystkim pochodzący z „dobrej rodzi.ny" Hess uwierzytelnia niejako władze IIl Rzeszy wobec równie dobrze
ułożonyc-h l wyeoko

W 1941 r. pMeratony obrotem syłuaeji,
zwłaszcza zaś widmem wojny na dwa fronty przeciwko koalicji zachodniej i Związ
koWli Radzieckiemu, Hess zaczyna obawiać się o los wodza i kraju.
Sam, czy za wiedzą ·swego wodza, posba.na wia podjąć się jednej z najbardziej
tajemniczych misji: pertraktacji z Anglią
na temat separatystycznego p0koju, który ułatwiłby Rzes-zy walkę r. jego głów
nym wrogiem - Związkiem Radzieckim.
Siada więc za sterami dwumotorowe„Messerschmitta - 110" l wieczorem
10 m11;ja 1941 roku ląduje na spadochronie w poblitu posiadłości swego przyjaciela w Szkocji - księcia
Hamiltona.

'°

„Jeśli prawda jest powiada Wolf
Ruediger Hess - że dokumenty związa
ne z misją mego ojca mogą być ujawnione dopiero po 2017 roku, a więc najwcześniej za 36 lat, to musi się w nich ·
kryć jakaś bomba. Jeśli zaś jest to bomba niewygodna dla Anglików - dedu'kuje w rozważaniach na łamach zachodnionJemieckiego tygodnika „Quick" - t.o
Anglikom będzie zależało na tym, aby
mój ojciec nigdy n'ie ujrzał świiatła wo.1.ności".
.
· '
Hess-jundor I cała zachodnioniemiecka
prawica bardzo chcieliby widzieć „zastępcę tuehrera" poza murami Spandau.
Dlaczegóż to mówią uwolniono
Speera, ca:emu wyszedł
Baldur
von

odpowiednio dobranej , naukówo
zestawionej paszy, zawierającej
wszystkie niezbt:dne
składniki
odżywcze z dodatkiem substancji, pobudzających procesy rozrodcze. Zadaniem ekspertów bę
dzie równocześnie troska o to,
by składniki te nie miały aegatywnego
wpływu na
jakuść
przeznaczonego na cele spożyw
cze mięsa.
Wizje francuskich
futurologów mają posmak nieprawdudobnej fantazji tam, gdzie kre·
śli się grożące rolnictwu
konsekwencje nieustannego rozwoju nauki i techniki, Kiedyś rolnictwo dostarczało
surowców
dla budownictwa. odzi'!ży, komunikacji i - wyżywienia. Dziś
to ostatnie staje się jego głów
ną domeną. Futurulodzy stwier
dzają, że w przyszłości zaistnieje możliwość pozbawicma go nawet tej sfery działalności. Ich
zdaniem, przy tak szybkim rozwoju chemii, świat będzie wtedy mógł produkować częściuwo
żywność bez udziału roln'ictwa.
.Już teraz przecież
do niek tórych pasz zamiast maitucbiiw
wprowadza się wyprodukowane
syntetycznie bogate w azot ami
nokwasy. Niektóre krochmale
kwasy tłuszczowe mużna wytwarzać z węgla, tlenu lub wodoru. Nawet gdyby za :iakleś 100
lat sztuczną żywnością karmiono nie ludzi, lecz zwierzęta twierdzą uczeni - \ to już
to
będzie
przyczyną
poważnych
przeobrażeń w strukturze rol•
nictwa, gdyż Jak wiadomo pra-

urodzooych dyplomatów :nagrlllllica.nych.
Jego o.wba i na'llwisko
w gabinecie
Trzeciej Rzeszy (podobnie zres?itą,
jak
nazwiska ludzi pokroju von
Pappe<na)
sprawialą, że wiele spraw, poczynając
od wszechwładzy aparatu SS i polkji,
poprze.z
usba.wy norymberskie, si
po
prakty1d eutana.zji osób kalekich i nerwowo chorych - staje lię ł11;twieJs·ze „do
przeł~lęcia" dla cywilimwanego jwla.ta,
który ciągle jeszcze :tyje złudzeniami wobeo Hlltler.a i narodowych BOCjaUstów
,IZALENIEC' ·

LĄDU.JE W SZKOO.JI
H- nie tylko firmu}t IJW()lm na.w!!lklem 'wszystkie te ba.rbe.r.zyńsltie t•stawy. Bierze również czynny udział
w
przygotowaniach do wojny
w „Ans.chlussie", a więc przyłączenia Austrii do
Niemiec, w aneksji Czechosłowacji,
w
napadzie na Polskę, kampanii przeciw·k o
państw.om Europy zachodniej F·NlillcJl,
Belgii i HoJ.andii.

Hamilton - podobnie jak Hess zapalony miłośnik lotmktwa, szybkich samoahodów i nowinek techni~nych,
poza
tym spokrewniony ! zaprzyjra:f.n.iony z
rodziną Haushoferów, która zaprzyja7miona była również :i: Hessami - wydaje
się być dla „zastępcy tuehrera" idealnym partnerem roa:mów.
Hamilton jednak mwod~.
Church!ll
podobno nie- chce 1łyszeć o ładnych rokowaniach 1 Hitlerem. Hess -taje intemowa111y. Hitlero'wi nie pozostaje nic
innego jak ogllosi~ swe«o zastępc~ ,,naleńc«I!," I ,,Mrajcą".
Choć W&zystko pi:"Zema;wla sa ła·kłl Wet'·
sj11 Hess ani słowem· nie zdriad'ldł ' co
&yło tematem jego propozycji, jaką Pr'\IY·
wiózł Anglikom. Zarówno adwokat Hessa
ja,k i syn ostatpiego więbia w Spandau uważp.ją, że tajna misja nie zosłla
ła do d~iś dnra całkowicie wyjaśni0111~.
~wodem do tego rodzaju -supozycji
jest rzekoma decyzja wład2 brytyjskich,
kt6re nałotyły eml;iiargo na wszystkie dolrument7, 1wiązan1 1 lY'm wyd11;rzenłem.

Schirach, a nie można uwolnić „biednego,'
schorowanego Hessa"?
Po oo utrzymywać armię 200 ludali,
która strzeże jednego więżn.ta? W imię
czego zachodnioniemiecki podatnik pbacić
musi rokrocznie 1,6 niiliooa ma,r ek
za
„luksus" utrzymywa·nia Spandau?
Adwokat Schickel, który
postanowił
odwołać się obecnie do najwyższego autorytetu prawnego - Federalnego Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, nie
mówi nic wi o winie Hessa za to, co
zdarzyło mę
między 1933 rokiem a rokiem 1941 w Niemczech i na świecie, ani
też nie wspomina . ze jego „klient" Jest
jedynym pozostałym przy ży~iu
wśród
wszystkich podsądnych z
Norymb!!11'gi.
który n•igdy nie UZ!Ilał
siebie wirunym
za zbrodnie narodowych socjalistów.
Czy .człowiek, który nawet po 40 latach internowania nie zmienił
ani na
jotę swoich przekonań, powinie.n zażywać
wolności ma zdecoydować Ka·rlsruhe.
Jeg·o decya:ja będzi-e obowią :mjąca
dla
rządu federalnego w Bonn.
.JULIUSZ SOLECKI

wie dwie trzecie powierzchni
gospodarstw rolnych służy dotyc-hczas , żywieniu zwierząt.
Cóż więc pozostimie
rolnictwu? - pytają autorzy rozsnu
wanych tu wizji. J zaraz sami
dają odpowiedź. Rolnictwo
w
przyszłości przestawi
się
na
produkcję
luksusową, a więc
np. na kwiaty„.
Można wprawdzie z dużą rezerwą odnieść się do prognoz
francuskich futurologów,
ale
jest faktem. iż w świecie nie
ustają badania nad przyszłością
rolnictwa I jego miejscem
w
oorąz
bardziej
urbanizującym
się świecie. Wielu !)lanistów już
dziś pragnie zarysować
Jego
kształt I określić jego funkcje.
Czyżby ograniczyć
się one
miały Jak to wynika z niniejszych refleksji Jo roli
ostatniego rezerwatu
wolnej
przestrzeni,
zamieszkanego
przez nielicznych fachowców i
gromady spragnionych
\'l>ypoczynku emerytów?
• MIKOŁAJ .JULIJS'SKI

NOWY PUNKT USŁUGOWY
SPÓŁDZIELNIA PRACY

SPRZEDAM

„SPES-ELEKTROMET"
w

rek>reacy}ną.

DOM

w

DOM
jednorod7Jlnny lut
blltnlatk
kuplę .
Ofert1
„ 17838"
Prasa, Piotrkowska 96.
SPRZEDAM działkę leśną
3.000 m. starodrzew, Z5 km
od ŁodZJl . Tel. 390-49.
17061-g

punkt usługowy, wykonujący zlecenia dla osób
prywatnych l prze<lsiębiorstw uspołecznionych, w.
za~resie:

+ usług pomiarowo-kontrolnych, skuteczności uzie-

bJiźn~ak (mt>że być w sta.
nie surowym) w Łodzi. W
roz11czeniu
dwa
mles·zkain!aewentuaLnle
M-5 kom ·
fortowe
(telefO!lly, gara2)
oferty
„159s1"
Prasa,
Piotrkowska 96.

mienia i zerowa.nia; •
•
napraw radiowo-telewizyjnych (telewizory
kolorowe);
napraw urządzeń chłodniczych, jak: szafy chło
dnicze, komory, zamrażarki;
oraz drobnego sprzętu gospodarstwa domowego.

SPRZEDAM dom jednorod.zinny z ogrodem. Łód~ stoki, Jesienna u.
17258-g

GwarantuJemy wysoką Jakość usług.
usługi

I

PRZEMYSŁU

PASMANTERYJNEGO
„LENORA"
.
w ŁODZI, ul. SREBRzyNsKA 42

DOMEK campingowy przenośny oraz-· tregry 5 m sprzedam. Zgierz, 1 Maja
77 m • 12.
17414 g
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PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż samochodów:
„Syrena R-20", nrr rej. LDA-989 N, m podwozia
368966, nr silnika 3744,95, rok prod. 1977. Stopień zużycia 60 proc. Cena wywoławcza 39.600

ł!:;
I

,t

OGŁASZA

j;

I

„Syrena R-20", nr rej. LDA-990 N, nr podwoizia
319812, nr silnika 7765, rok prod. 1976. Stopień
zużycia 60 proc. Cena wywoławcza 39.600 zł.
„Syrena 105-Bosto", nir rej. LDA-988 N, nr i>odwozia 00978, DT silnika 37 4495, rok prod. 1975.
Stopień zużycia
75 proc. Cena wywoławcza
33.750 zł.
Wymienione pojazdy można oglądać w Zakładzie
Urządzeń Elektrycznych „Zeltech'' w Łodzi, ul.
Ele-ktrO!llowa 6, od dn. 10 czerwca br. w go.dz.
8-14.
PierwSQ:y przeta!l'g
w dniiu 15 cizerwca br. 0 godz. 10 w siedzibie ZUE „Zeltech" W
Łodzi, ul. Elek~rnnowa 6.
W pl"Zypad'kiu, gdy I przetarg nie dojdzie d10 . gkµtku, II przetarg odbędzie się również w dniu 15
czerwca br. o godz. 12 w siedz'ibie ZUE „~eltech".
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławe2:ej
należy · Wflłacić do kasy ZUE „Zeltech" najpóź.niej
w przeddzień przetargu.
Zgłasza się prawo unieważnienia przeta.rgu bez
podania przyczyn.
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szczęnlęta krótpo medaliście -

Tel.

752-69 po
17539 g

OBRĄCZKI; •pierścionek _
.sprzedam. Oferty
„17261"
Prasa. Piotrkowska 96 . .

}
}
}

PL

~

~·

•

~

•

j

absolwent po ukończeniu kursu otrzymuje bezpłatnie poza
swoim zawodem prawo jazdy kotegorii B.
Warunkiem przyjęcia jest ukończenie 8 klas szkoły podstawowej
i dobry stan zdrowia.
Zapisy f'rzyjmuje sekretariat szkoły, ul. Kilińskiego 74/76, tel.
331 -85
1223-k

KIT
J>SO!CZcltl oc~ysze-zany,
reeeptu•ra. Slo-57-4'7.
13044 li:

1500'"
18274-g

KAROSERIĘ
„Fiah 128p"
(1980) Po wvpadku.
tel.
622-93, po !8.
17503-g

„WARSZAWĘ 223"
do remontu, bardzo tanio sprzl!·
dam. Hufcowa !Ba. m 21.
17625-g

SPRZEDAM ,Ładę 1500 S"
(1978). tel. 847-01, po 18.
17697-g
„ŁADĘ"
cdbiór
natychmfast - sprzedam. Dzwonić wiec7=em 851-ij8,
17689-g

„FIATA
1260
K lub S"
(1981)
odhl0r natychmiast
oraz pralke aut<>'rnatyczn;i
kuplę. Tel
728-10.
17693-g
„FIATA 126n - 600" oaź
dzlernik 1979 Fallst:;
133,
Po 18.
17467-g

i.NYSĘ
• Ml" {blncharka
. ,AIWA", japoński system do remo11tu) pilnie sprzestereo >. tuQcerem i ~as-de ~m .2eto0mskieł1'1 .&9. m
17479-g
ckiem. 55 W - sprzedani . 3.
tel. 7~6-43
17781 &
„FIATA
l:lep
55~ S"
SPRZEDAM
wzmacn)acz (grudzień V80) nowy ga·
WSH-205 2x65 W nowy na rażowanv,
wzmocniony
gwarancji.
tel. t,09-91 po układ hamcwania - s<)rze16.
17844 g
d am Oferh
1741'' .
Pra·
sa. Piotrkowska M .
PŁASZCZ skórzany czarny
męski
(rozmiar 46)
„WARTBURGA
353"
sprzedam. Tel. 51-16-02.
17851 g drzwi
leki<'.>
uszk~dZO!Ile
kupię, tel. b7'~09 rano lub
wleczbrem dd godz 23. '
CEMENT, siporeks - ku17547•g
pię. 16-39-06. po 16.
25_9_g „ŻUKA"
_ _ _ _ _ _ _ _1_7_
sprzedaltl.

ł

„ZELTECH"
w ŁODZI, ul. ELEKTRONOWA 6

nową

(kwiat) Sprzedam. Widzew-Wschód,
Bartoka l
m 184 blok 427.
17555 g

ł

PRZETARG NIEOGRAN·ICZONY

wtryskową

}

~.+'JtF~.+'-..Y;;.r+r~,..yĄ.1.-+J~~~..;-r~~~~~...v~~rY~~

ZAKŁAD URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

kuplę,

KIOSK warzywa _ O<W'OCe
pilnle sprzedam . Lódź, Pustynna 11 (Rokicie Stare)
17460 g

~~~~-V~-V:o/""~..Y~;J'..Y~-V-V~'i"'~~~..V~..YV-V~~

.

PKO

RADIO
z
odtwarzaczem
.,Pionier•• _ japońskie i 2
gośnlkl 20 W - sprzedam
tel. 324-56.
_ 17743 g

;:f"

Przyszły

~

„POLONEZA" (1980) przebieg 20.000 sprzedam
lub
zamlenle na mn1ejszy, tel.
37~6 Sleradoz.
17243-g

tel
52-49-18.
17630 g
---------SPRZEDAM ro~sadę gerbery. Berazińskl tel. Tuszyn
17736 g
273.

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykionanie n.astęRu.tących robót:
odtwo~zenie komórek, WC, pralni wraz z podłącze
niem illlstalacji sanitarnych i elektrycznych w adaptowanych parterach budynków n.w. pose!!ii, przy
ul. ul.: Granitowa 22, Tuszyńska 11, 19, Sanocka
35, 37, 39 ..
Termin wykonainia całości prac do dnia 30 września 1981 roku.
D?kumenta•cja odtwQneruowa wraz z kopsztorysam1 znajduje się do wglądu w PracO'W'Il·i rzygotowania Terenu, ul. Okrzei 40.
Oferty należy składać w ciągu 7 dni od da ty
ogłoS'l:en'i.a przetargu, w pokoju Illt' 115, ul. Okrzei
nr 40.
Przetaa.-g odbędzie się dn·ia 8 c~rwca br. o godz.
10 w pokoju nr 115, ul. Okr7:ei 40.
Zakład zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta lub uznania, że przetairg nie dał wyniku.
1298-k

~

TAPCZANO-półka

grzecznościowy

OGŁASZA

N,·l"'iA·UKA r·RWA 3 LATA •.

SPRZEDAM
.,t.adę
(1977), tel 386-98 . .

BONY

INWESTYCYJNYCH „INWESTPROJEKT"
ŁODż, ul. SIENKIEWICZA 101/109

ZAWODOWEJ

• mechanik maszyn i urządzeń energetycznych
I ktromonter.
•
ee

FUTRO
karakułowe brązowe łapki sprzedam. Tel.
56-98-39.
17683 g

BASSET heund - suka 9miesięczna
do sprzedania.
17605 g

~~~~~
~,Y~,.Y~;J-V~-;J~...V~--V...V~"l'~'"'t

I

SZKOŁY

na kierunki:

SPRZEDAM Zastaw~ llOOp
rok l979, tel 767-08

tel. 716-02.

ZAKŁAD PROJEKTOWANIA i USŁUG

ZASADNilCZEJ

BŁAM łapk.1
karakułowe
sprzedam. Tel. 853-61.
17645 g

fabry·
cznle nowa jasna. Sprinterów 6 m 14.
17604 g

PRZET,,ARG NIEOGRANICZONY

~

skórzany.
ko:!:uch krótki, długi - damskie nowe sprzedam. Tel.
51-10-64.
17643 g

~

PRZETARG NIEl)GRANICZONY
na sprzedał samochodu osobowego marki „Fiat
125p'', roik prod. 1972, Ril' 'silnika 511524, nr podw~zia 110394. Zużycie 70 proc., cena wywoławcza
54.810 zł.
Plraetarg odbędzie się w dntu 10 czeTWca br. ·o
godz. 12 w Łodzi, ul. Srebrzyńska 42.
Samochód można oglądać 2 dni przed przystąp'ie
ndem do przetaTgiu przy ul. Jarzynov.iej, w godz.
13-15.
Wadium w wysokośd 10 proc. ceny wywoław
czej należy wpłacić w kasie najpóźniej w przeddzień przetargu.
Dyrekcja zastrzega sobie prawo wybou:u oferenta
olt'az 0:dstąpienfa od przetairgu bez podania przyczyn.
1319-k

}!

~

PŁASZCZ

~

OGŁASZAJĄ

ENERGETYCZNY ŁODZ-MIASTO

ogłaszają zapisy uczniów z terenu województwa miejskiego
łódzkiego do

>

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

ll0\1~~:ł:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZAKŁAD

~

~·

udzielamy gwarancji.
1236-k
TJYOTJ017.

ZAKŁADY

oraz
>

kupię

ZDECYDOWANIE

im. W. LENINA

w ŁODZI

~-

Ksaw1!1:owle lub ·
ku 1
Jl!rasa
Plotr.kowska 96.
,

(róg ul. ZbaraskleJ)

Na w.w.

ZESPOŁ ELEKTROCIEPŁOWNI
J

17272-~

dziaŁkę budowlaną
plę .
Oferty ,,17619"

w pawilonie przy ul. Kossaka 5

+

leśn ;;

1ar.acza 14/48 ,

po 17

ŁODZI,

ul. NARUTOWICZA 24
łnfol'muje PT Szanownych Klientów, te od dnia
1 czerwca 1981 r. Z'OStan:ie uruchomiony

+
+

dziabkę

PIERSCIONEK z ośmioma
brylancik;unl
1 szmaragdem 0,41 ka.Tata sprzedam. Tel. 51-19-18.
17309 g
COCKER-spaniele
dowe sprzedam.
12 m. 4.

rodowoŁanowa

17306 g

BRODACZE
monachijskie
niezawodne w obr.onle,
w tresurze - szczę
nlęta
po
Importowanych
CACIB
cham plonach
sprzoedam.
W1ęc'k<>WS\kiego
48 - 5.
16154 g

łatwe

PRALKĘ

kupię.

automatyczną

Tel. 857-00.
18205 g

----------

AUTOMAT do
produkcji
lodów włoskich - kuplę
Ktobiera . 97..fOO Bełchatów,
Oś. !OOO-lecia b~ok 9 47 .
Tel. 227-69 po 2G.
_ _ _ _ _ _ _ _1_7_07_B_g
KOMPLET
I sypialnię

wypoczynkowy
białą .Jugosłowiańskie sprzedam, Tel.
51-14-96.
17126 g

SPRZEDAM tanio: 2 opony
titywa:ne Continental
195/14,
lampę
kwarcową
leczniczą,
rower-skladalk, na grzewnłcę samochodową.
W dniu ogłoszenia:
Strzelcizyka M m. 5.
·.
16933 g
SPRZEDAM tmlo: Casetendec<k
„sony'"
TC-11-2
Do<lby,
radio „Meluzyna'"
ze wzmacniaczem. kolumny
Hi-FI 25 W. Wimacntaez
Qu.adro - 2x28W. W d.ntu
ogroszt\nia: StrzelC'ZY'ka 32

m. 5.

16932 g

Maratońska 45.

m. 65, blok

228.

17506-g

„AUSTIN Mini lOOn" (197ą)
- sprzedam. Tet.
840-69.
wleczor.em.
17571-~
SPRZEDAM
,żuka" . aikumulat.or lub zamknię n"
działkę
tel 788-06. •
17759-g
„FIATA 12~p" (1978), ł kÓz oponami okolcowanyml - sprzedam.
Wyspo·
wa 7.
17825-g

ła

„WARSZAW]\' 223"
(1973)
tanio sprzedam Bler11 a 9.
\
17341-g
,AUDI 100 GL" sprzedam
lub zamienię na „żuka'",
„Nysę". Kilińskiego 92 m.
4.
17286-g
„FIA.TA
126"
(wrzesień
1978) sprzedam, tel. 51-71-96.
1'1280-g

~l-1~-91,

Tel.
18542 g

SPRZEDAM BMW 520
oglądać
sobota
parking
przed hot.etem •. centrum"'
(lS-19)
18615 it
„AUDI 100 LS" (1977)
spn:edam TeJ. S2-94-80 oo
15
18Q7il g

godo:

LUKSUSOWY samochód O·
robowv - kupię 51-16-!H
18541 0
·-------~
•• VOLKSWAGENA" (JM~) sipr-zed·am. Telefon: 53-59-31
18370 g
--------

SILNIK
nominalny
do
.,Fiata' 125" sprzedam, tel.
302-78, od 18 do 19.
17258-g
SPRZEDAM• „Zastawę-750"
na części. Obr. Westerplat•
te 7-30.
15550-g
„WARTBURGA 1000" sprzedam. Mielizny 12 m. 3.
17183 g

B" z uszl:o-

rozrządem

dam. Tel. 329-85.

sprze111941-g

MIESZKANIE
własnościo
we M-2, telefon,
okolice
radiostacjl
sprzedam
Oferty
„17956"
Prasa,
Piotrkowska 96.
MAŁżERSTWO

poszukuje

bezdzietne
mieszkania
w
lub okoli·
lub 2 lata , Tel
17655-g

Ąleksandrowle

cy na l
12-14-26.

M-4
Widzew WsclJód
zamienię na większe
lub
podobne Chojny - Zatorze
Inne propozyc1e Sprzedam
nową
pralkę
automatyczną ,
magnetofon M 2405 s
Oferty
„17700"
Prasa,
Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ

lokalu

na

pracownię rzemdeślndczą blellźnla·rstwo, tel . 56-74-35

(wleczorem).

17708-g

WIELUR - adwokat
po.
szukuJe pokoju z wygoda mi. Oferty „17616" w Zespole Adwokack>im Wieluń
M-2 w Pabianicach - Jruc
pię.
Oferty „17621" Prasa .
Plotrkow&ka 96.
TRZY
pOikoje,
kuchnia ,
5'1 m, VIII piętro,
włas
nościowe,
telefoo w centrum sprzedam. Ofe;rty
„17727"
Prasa,
Piotrkowska 98.
SWIDNICA - M..f
spół
d2'-ielcze, tręypokojowe, I
piętro
- zamienię na 2
pokoje, k'UChnię - wygody,
Łódź, lub oilrollee. Swldn!ca
58-101,
Wa•ryńS1kieg o
41/4 . Lubas.
17509-g
MAŁŻERSTWO . studenckie
cudrozlemcy, poozukują
M-3 lub M-4, tel. 52-89-53,
Tra•ktorowa 63 c m. 23.

17841-g

0

BAŁUTY

- ~a ·
grzeez55-10-77,
godz
16901-g

M-3

blo1~

mieruię na M-4. Tel
nościowy

M-3 kolejowe Kutno - zam.lenię na spółdzielcze iJil.
ne, Kutno, Łódź, Zgierz,
Łowicz, S:Irlernlewice Inne
Pabianice,
Sniadeclclegc
2/41.
17206-g
KUPIĘ,

WY'flS-jmę

M-2 lub
samod1lielny pokój. Ofea-ty
u17162"

Prasa,

Piotrkow.

ska 98.
M-3
komfo,rtowo wyikoń
cz<>ne - sprzedam . Oferty
„17125"
Prasa, Piotrkowska 96.
POSZUKUJĘ
pomieszczen!a na w2orsztat stolanlti
Tel. 56-80~0 po 20.
17473-g

MŁODE małreń$t.W.O poszuk·U Je mlesz1urn.fa lub po-

k<>j•u . Tel.
godz 17.

53..177-14,
od
18'7&1 g

„TllABANTA 801" (197ł-78)
w bardzo dobrym stanie
kuplę.
Oferty
„17129"
Prasa, Piotrkowska 98.
NADWOZIE ,Trabant& 801"
(1975) oraz kompletne zawieszenie
sprzedam.
Oferty 18169-g Prasa, Piotrkowska 911..

MATEMATYKA M-'M-10 PRODUCENTOW błotników
mgor Plusikows~
samochodowych
plastyko15643 g wych, metalowych, Innych
- - - - - - - - - - - części blacharki - artykuMATEMATYKA,
chemia. ły do wyposażenia dom5!-57..f7 . Architekt. 1304'11 g ków, miesz~ań - poszukuje •klep Łodziński, KraąZWACZ1'Ę
sam<'dzlel- ków, Pstrowskiego 36, teleną
zatrudnlę
uczennkę fon 607-77.
1096-k
pełnoletn~
(hafciarstwo),
przyjmę.
Więckowskiego
28. Mończvk.
17426-g

.

BUKIECIARK'

wykwall·
flitowaną
•atrudnlę
na
dogodnych
waTunikach.
Oferty
•. 17678"
Prasa
Piotrkowska 96.

TV

-

„Jowisz'•,

naprawa,
Hoff.

„Rubin"

51-54-93

int.
9754-g

CYKLINOWANIE bezpyło
we,
lakierowanie pairkletów. Bednarczuk 721-63.
14771-g

to
emerytów DRZWI harmonijkowe
warsztaCl\e 1 m kw. dodatkowej pomieszkaniowej.
Ra· wier-„chnl
przeciwsłoneczne
fowa 28
17626-g Zaluzje
alumihlowe.
Duży
wybór
SZWACZKĘ
zatru4nlc wózków skład„ków i modOferty
,17613"
Prasa, ny,:h wyrobów 2 drewna Pk,ltrkowska 98
karnisze, •tollkl, luslra, żY
randole,
kinkiety, lampy,
SZWACZKI
krawcowa - szalfkl na obuwie, abażury
zatrudnle
Oferty
„176:M" - sprzedaż Irena Malczewska, Łódź, Wschodnia 56.
Prasa , Plotrkmvsk.a 96
14285-g
Ja·
BJOJ.OGTA.
719-46
kubowskl
17747-g TAPETOWA:NIE,
malowa- - - - - - - - - - nie. Tel
56-94-e5 po 17.
17480-g
POSZUKUJĘ
OSoby ble • Wrzosek.'
gie roblacei na drutach i - - - - - - - - - szydełkiem, tel. 758-34 od. UKŁADANIE,
cyk!lnowa14 do 18.
•7342-g nie,
iaklcr„wanle parkie
tów. 6'1'7-82 Wycech.
SZWACZKI do szycia bie·
17745-g
llzny,
k<mfekcjl
lekkiej
po~zukuję. Tel 758-35
od UKŁADANIE
glazury po14 do 18.
17343-g wlef2onej, Tel. 778-95 1'0 lT
RE~CJSTOW

do

pracy

ślusarsltlm

-

w

przyjmę.

H1łjman .

M-5
czteropo.kojowe
sprzelfam
Oferty „17086"
Prasa, Piotrkowska 96.

16-21.

aPEUGEOT-204
zonym

kupilę.

SZYBY . przednie „Opel
Record 1700", „Audi !OO",
„VW-1300"
sprzedam.
Tel. 53-48-05.
10837-g

„FIATA
126 P"
(1976)
sprzedam, tel. 51-24-68.
17147-g

BA NFI
Hajsun
sprzedam, Tel. 52-60-23.
16790 g

BONY PKO

SPRZEDAM „Trabanta. 601"
(1975) 834-22 godz. 7-9. Staffa 1 m. 38 po 17.
17107-g
I 18372-g

POKOJ z kuchnią w blokach zamienię na trzyooko}owe
Ofer ty
.,1730'7"
PLotr!kowska 96

„FIATA 1500" (I rejestr.
B. I. 80), nadwozie „woł·
gi Gaz 24" po wypadku
sprzedam.
Zgierz. Stępo·
wizna 15.
17081-g

SPRZEDAM
nowoczesny
zestaw wypoczynkowy kolor
pomarańc..owy .
Tel.
620-78.
18002 g

„WARTBURGA 353" (1971)"
sprzedam, tel. 52-8'7·95.
17520-g
---------SPRZEDAM ciągnik C-360,
C-330
Kalino 19, poczta
Rzgów.
11029.g

HOSTO" (1978)
sprzedam, tel.
787-61, po
17146
lB.
-g
"126p - 600" (1979) - sprzedam." Tel. 51-85-79.
16929-g

„SYRENĘ

DRZWI pokojowe białe sprzedam. Tel. 52-60-23.
16789 g

SZTANGĘ
sprzedam.
Oferty
„16836" '
Prasa .
Piotrkowska 98.

„AUDI 100 GL" sprzedam,
19/21 ro. 84,
bi. I.
I
17273-g

Słowacldego

MATEMATYKA,
MalJIJruoiwisc;v.

17'ł-62

ttsyka.
lił398

'

g

POTRZJ>BN A . krawcow~·
Oferty
,, 17296"
Prasa
Piotrkowska 96.

P_O_S_I_A_D_A_M--,,F_i_a-ta-~-c-o_m_b_t"

- wolny czas - oczeku.ii:
propozycji. Oferty .,17128"
I
rencistkę Prasa, Piotrkowska 96
zatrudnię
stoki,
WeoselPOSZUltU.JĘ
skradzionego
na 30, gcJd?. 13-15.
1?068-g „Fiata 125 p" LOG m9 (.k o.lo.r storczyk j. tółty). DePRZYJMĘ
szewca na ob11- rendarz, l{ornandorska 1/12 .
16821-g
Wlie meskle.
Andrzejów.
ul. Sl<mecrna 27a.
MalePOSIADAM
„Nysę
towos"
sa.
17252-g
wolny czas, oczekuję proOPIEKUNKA
femerytikal pozycji. Oferty 17578, Prasa.
dla starsze) pani potrzeb- Piotrkowska 98.
na na letnis.ku
Telefon
SAMOTNI! Wiele Interesu737-77. W!ri•ciańsk a 23
jących
ofert
matrymo1R743-~
nialnych l><lsiada Prywatne
Biuro „Venus·• , Koszalin,
Czarnieckiego
7.
Oferty
przesylamy htyskawlcznle.
194-p

SZWACZK°E

WYTŁUMIANIE drzwi, najnowsze wzory oraz zabezpieczenie.
52-42-57 po. 15,
Blas$yk.
1~684-g

FOTOUSŁUGI

Szymczak.

56-97-56.

-

13393 g

SZALIKI do plirowanla Oferty „15273"
PRODUCENTOW modnego przyjmę.
oquwia damskiego, męskie·· Pra•sa, Plotrl«>wska 96
go oraz atrakcvjnej gaJanterU sikórzanej. spodni, kur TELEWIZORY naprawiam.
8~-92 Bed1t1a~ek.
tek, koszul sportowych Itp
131589 g
poszukuje
galanteryjny
sklep
nr
~wr w
Nowym
MYCIE okien, pranie dyTargu, ul. Manifestu / Lip- wanów, •przątanie wnętrz.
cowego, tel. 32-86 lub ofer-· Mlguła 264-43
ty ,.6704G" Prasa, Kraków,
16840 g
Wiślana 2.
rnscs k
TELEFON w Pebl'<!nlcach
CYKLJNOW ANIE bezpyło - zamt\en1ę na nr w Ło
we,
lakierowanie. 53-48-27 d,z l
najchętniej .,52"'.
Grzywacz.
Oferty .• t.SS30" Prasa, Pi<>t-r·14595.g kowsk._ 96.

~~
~

i

~

„AUSTRO-DAIMLER"

któreg.o akcja dzieje się w 1939
roku (w 0°k resie wiosna - la~o),

Ił * ubr:i::G::!k~AK:~ltury,

1

kos·zule, kapelusze, buty, krawaty oraz wszelkie dodatki;
# ubrąnia damskie (suknie, żakiety, kapelu!!ze, buty, bielizna, torebki, biżuterię oraz inne dodatki);
ubrania chłopięce (wiek 15 18 lat) - spodnie, kpszule, pulowery, swetry, marynarki,
buty itp.;
oraz rekwizyty z lat 193ó-39
- znaczki, podręczniki gim.,
1!1aski p-gazowe, bqtelk,i, pocztowkl.
Skup wyżej wymienionych ubrań
oraiz przedmiotów odbędzie s1ę
na terenie Wytwórni Filmów Fabularnych w Łodzi (haJI dla sita. tyS'tów), w dniach 2 i 3 czerwca
br. w godz. 10-18. Liczymy na
liczne przybycie oraz c'ieka•we
propozycje.
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY.
1221·k

*
*

~>Wif1'W};ł9o~?iło~?9?1~>t/l'I

DZIENNIK ŁODZKI nr 106 (9857} 'I

,

/

PIĄT'EJ[,

lt MA.JA
PROGRAM I

Idztenntczel< I
+

WEZWANO MILICIĘ
•klepu samoobsługowe·
so „Orlon" w Szczecinie
Patrol zastał tam zatn:y.
manego przez personel 25·
letniego osobnika, którego
przyla pa no
na kradzle:ty
dwóch butelek wina (póz.
niej ustalono, te będacy
w chwlll zajścia pod 11tazem był Jut czterokrotnie
karany. a w ogóle nigdzie
nie pracuje).
Milicjanci
wyprowadzili pijaczka na
ulicę by wsadzić co
do
umochodu I odtransporto·
wać do aresztu, . Jednak
łdY
niefartowny
klient
lło

ku dziennym. Z ciekaw.
szych okrzyków wznlesio·
nych przez lnterweDlluJ~·
cych cvwllów warto odno·
towaC: „Cl!cecle w Szczecinie nowego Otwocka?!"
Koniec końców zatrzy.
many skorzystał s zamieszania! wyrwał się I tyle
co by o widać. Byłoby Je·
szcze ciekawiej gdyby któremu& ze swoich obrońców
podprowadzi! portfel albo
zecarek.

+

AUSTRALIJSKI PSY·
CHOLOG
W Rewera jest
zdanta. :te najkorzystntejazym dla zdrowia
zawodem 1est zawód dyrygenta Harmonijnemu funkcjo·nowantu organizmu, pozwa

11.00 PIJiOllram dla najmłodszych. !ll.30 TTR. RTS~ matematyka, sem 2 14.00 TTR, RTSS - mechanizacja rolnictwa, sem. I
14.30 Redakcja Szkol n.a za powiada 15 30 NURT - po.rozmawiajmy z mtnlstrem. 16 OO Dziennik 16 15 Obiektyw 16 30 Dla dzieci: ,Kółko graniaste" 17 OO Magazyn motoryzacyjny 117.20 Latarnik ..:. filmowa adaptacja noweli H Sienkiewicza 18.15 Swladkowle.
18.35 „Leka n: rad-z:!'' - grutl\ca 18.M Dobranoc 19 OO Monitor rząao
wy 19.30 Dziennik 20.00 Gdy myśle - partia - refleksje prof.
dr Wł Mat'klew!cza 20 .15 Rolnicze rozmowy 2.0 .25 „Krótkie wakacje" - mm prod. wł.-htszp. 2.2.10 Listy o gospodarce.
212.51
Dzlenn11<.
(Ł).

-

Tak zosleliko, w domu wszystko

porządku!

genta
połączeni• wystiku ksze
zdzlwlenle musi bu·
fizycznego z um11siowym.
dzić lnformacJa. ie kopal-

+

PRZED
SĄDEM
W
Tarnowie
zaJkończył
"ę
proces, wytoczony okręgodo rawej
dyrekcji
poczty w
dlowozu szdclu młodych
Krakowie przez Władyslaprzechodniów
I zatądało
uwólnlenla złodzieja. co w łającemu
przez wlete !at wa R. za niewywiązywanie
dzisiejszych czar.ach Jest 11 zachować
dobrą
formę, się z umowy i niedosfarnas niemal Jut na porzad· sprzyja t0 profesjt dyry- czanle zgodnie 1 nią gazet
do domu. Podczas trzeciej
• rzędu rozprawy zapadł
wyrok na korzyść skartą·
'""~„
cego. Poczcie nakazano nostarczanie gazet do mlesz·
kania
Władysława
R.,
obeiążono ją równleł kosztam! procesu. Sąd stwierdził w sentencji wyrotm
„niestaranność
poczty w
wykonywanlu, umowy, za.
wartej przez nią z prenu·
mPratorem".
NlEZWYKŁI!: NAZWY
ULIC t0 Bukareszcie: Utica nocnego azylu,
Ulica
atarszych panów, Ulica noty, /!.leja tab, Droga anatfabetów.
• A
KARLINO to wprawv
dzie nie Kuwejt, ale !ednak ropę tam wydobywamy. Do tego lnaugurar,Ja
w
grudniu była bardzo
szumna I gorąca. Tym wtę·
zaczął krzyczeć I
ovładzy, oodbległo

ublltać

~~

PROGRAM U
10.00 MagazY" mot<>~eyjny 10 20 ,Gwl.a2ldozb!ór". 14.05 Wiem
co jem - program red rolnlcze1 18 30 Jęz ros. (10) 17.00 Jęz.
francuski (10) 17 30 Jęz ang dla zaawans"wanych 19) 18 OO Kino
Telewizji Dziewcząt I Chłopców - .. Skąd my to znamy" - .. Historia kalendarza" 18.30 Pe>radnla
'Zaufanie" 19.00 Wlad. (Ł}.
19.30 Dziennik 20.00 „Harf;i 1 net. w dU!!<:le" ~o 20 Sylwetki pisarzy - Ha\lna Auderska 20.50 24 god?Jlnv 221 OO Program muzyczny. M.05 T1>atr Telewizji 1970 - Marla Kuncewiczowa - „Cudzozlemlk.a". 2.2.10 Listy o g-ospodarce.

-_,,

+

nia w Karlinie wciąż nie'
posiada telefonu. Wprawdzie budowę linii, Już toZJ
poczęto. lecz nie zanosi się'
na rychłe zakończenie prac,.
bo .linię trzeba
ciągnąCI
m. in. prze:1 sady l ogri>dki
działkowe
obywatelt
Karlina. a to jut nie każ
demu się uśmiecha. Czło
wiek mote być dumny
z naszej rÓpy, niote nawei
podśpiewywać tango o 1.<arlińskiej ropie. ale na swo·
jej zagrodzie jest panem
I basta.
W GOETEBORGU u.
JĘTO ZŁODZIEJKĘ specja11zującq
się w okradaniu
sklepów.
Gdy
zapytano
dtaczego rię tym zajmuje,
odpowledz!ala, :l:e tyje w

SOBOTA. 30 MAJA
PROGRAM I
6.00 TTR, RTSS - matematyka, ~em 3 6.30 TTR, RTSS
me·
chanizacJa rolnictwa, sem. 2 (Łl.
7.00 TTR, RTSS - ho<lowla
zwierząt, sem 4 7.30. TTR. RTSS mechanizacja rolnictwa, sem.
ł (ł.l. 16.00 Dzlennfilc: 16.15 Obiektyw W 30 Telewizja młodych kosmonautów .Orbita•· 17.30 ,.Radar" 17 4S ,Gwiazdozbiór"
Jan N<>Wlcltl. 18.30 Rumunfa 81 18.50 Dobran-oc
19 OO Telewizja
młodych - .• c.D.N'' - .,Ostry d)11u:" !dl 30. Dzlenntk 20 OO ,Punkt
wldczenioa" (5) - •erlal obyczajowy TP 21 05 Blisko 1 daleko rep Z!.40 Dziennik. 111.55 „Rodzl11a Stamperów" - film prod. USĄ.
23.45 stud!-o fest1wali krakoW"klch
PROGRAM O
lS.30 „Militari.a, obronność, nowoezesn-ość"
16.00 „Popołudnie
przyg-ody I poclróty". 17.30 S_TUDłO 2 - na dobry początek. 17.35
Czy kultu1'a może na siebie zarobić? program pub!
18.05
„Porwanie" - 2 odc serialu pro<! czechosłowackiej pt
Wyrok"
18.59 Gość Studia 2 19.00 Wiad. (ł:..). 19 30 Dziennik 20 OO Muzyczne f-orum Stud•ia 2 20.50 ,Kiedy patrzą na to to .. - z Kazimierzem Kutzem rozmawia Nina Terlent\ew 21 20 .,BlLzy" (1) - serial filmowy 22.15 General Sikorski - tajemnica śmierci
program publ. 23.30 24 godzimy 23 40 F()ITlO'teka Studia 2.

+

ziych warunkach mteszkantowycn w pewnym sensle wizja toka!na potwlerdzUa tę opinię: cale jej
3-po k j
o owe m 1esz k anie b ylo
zawatone ·pod
sufit
skradzionymi rzeczami, ledr
wo mo:l:na byto przedostać
się do lMka, a kuchnia t
toateta byly wręcz
nie·
dostępne.

Na aukej! w Nowym
J'or.ll;u
spraedano autopartr·et Pabla Plcass.a z 1901 roku. (z okresu „ błę
lci tn.ego")
za rekordową
cenę
5.300.000 dolarów.

CAF -

upI

wy". ts.łO .• w śwl.ecle dz1kl<:h zwierząt" - „Zm)'6ły !!łutące przetrwaniu" 16 05 Motocro~sowe Mislrzostwa Swlata
16 55 zespół
Kameralistów FliharmonJj Na•odowe1 pd Karola Teut•cha 17.30
,,Me>rze obiecane" fr tum fab 19.00 Wieczorynka 19 30 Dziennik
20,00 •. Buddenbrookowle' ' 16) - mm Tv RFN ?li oo Sport-owa nled»lela './,\.30 „Pamiętnik zza kulis sceny" Ryszarda Hanln.
2.2.25 Studio fest!wall krakowskich
PROGRAM Il
H.10 „Krótkofalowcy" 11.40 Pur>kt widzenia" (li). 12.30 TYLKO
W mEDZIELĘ - Na zamku Książąt. Pomorskich w szcze<Jlnie.
12.30 Wiersz dla Ciebie" 12.50 Spór o 7.amek 13 20 Giełda bibliofilów O) 13.35 Dla dzleel: „Przygoda z Pl.ffem·• 14 20 Jak potoik
płynie czas" rep film 14 a.; Regaty o puchar TwN. 14 50 Samotni teglan:e 15.10 ,Sejm czwartego wymiaru czyli od magu
do p•ychotronikl 16 35 Regaty n puchar TwN 15 50 . Czy Szczeci·
nowi potrzebny ke>.nse•wator?" 16 15 Flnal regat o Puchar TwN.
18.25 Kryzys rybolów<twa
16 50 Jan KOt'hanowskl ,Odprawa
posłów grecldch" fragmenty spektaklu 17 30 .Dziwny cudzoziemiec" - reportaż. 17 50 Giełda blbll'>fllów 12)
18 oo Stereo
I
w
kolorze.
19.30 Dziennik
20 oo
Wiersz
dla
Ciebie.
20.05
,Carmeti"
~pektakl
baletow;i
20 50 Kle1not:v książąt pomorskich tl.00 P<>tegnanie ze Szczecinem 21.05 Fllme>tek.a
Narodowa - fllmy K. Kutza: Lud:llle t p0~lagu".

życia
wybrał S:ię w
podróż i.a ocean
mie57-ka-

W 101 roku
daleką

niec Palermo Giuseppe Varagooa

~
zamiair~m
odwiedzend.a swego.
młodsi.ego,
98-letmdego brata Mi-

chela, który mit!SZka w Alabamie.
Na zdjęciu: wiekowy pag,a.żel' n.a
lotnisku w Nowym JOI'k•u.

CAF -

łamania

oRozkoszy
głowy" nr 220...

Kebu• 1portowy1 .Janun

PONIEDZIAŁEK.

223

Uaidfax

Rozwiązanie

Kołliflskt

Wirówka: - Akademia, k.a.nlste<r, •ymuSant, estalkada, H<renada„ natkom.an. patronat adorator. promotor.
Szyfrogram teatralny: Ope.ra komlmina „Ryeerz S11Ilobrody" Offen~
eha należy do wybitnych przedstawl.eil Teatru Mu.zycznego w Lod!Zi.
Dwuosobowe blletJ' 4o Teaw.u Muzycznego 'lfl'loaowalt: lreneuS2: Bldt.
nlew:skA t.6dż ul SzpLtaLna 1/22, Jan1.na Wołoszczak ' t,ódt, ut Wseho<lnia 22/:łb, Stanisław Kłos Łódt ul Obr Staliingradu 76/2, Iga Adamowicz Lódt, ul W·rooła'R'Ska fia/20, Tadeusz .Jasek ł:..ódt, ul Ma·t'Y'Slń
. _ 18/20. Odbiór billetów w Teat.r:ze MU%y<:znym w Lodzi. ul. Półnoena.

NIEDZIELA. 31 MAJA
PROGRAM I
G.20 TTR, RTSS - hodowla zwierząt sem. 4 .. 6.30 TTR, RTSS mechanizacja rolnictwa, sem. 4 (ŁJ. 7.20 TTR. RTSS - .,Wleda:a
naszą szansą" 7.40 Nowoczesnoś~ w domu I zagrodzie 8.10 Emeryturv dla rolników 8 20 „Od słr.wa do działania" - pro~ram
red rolnej. 8.35 Telewizjada 9 OO Teleranek 10 30 Antena 11 00
„Wielkie miasta świata." - San Francisco - francuski film dok.
IJ2.00 D?J\ennik 12.40 Co dale1 z koniem" - program red r-olnej
13.10 Mity polskie - Sarmatyzm 13 >!O ·Kon.cert chop\.n-ows.ki 14.2S
Dla dzieci. 14.55 Losowan;ie Dużee:o L<>tk" 15 1n •.M<>nl>tt>r .,.łrno-

KEDAGUJE JERZY

KAŁUŻKA

...i nr 221

Zadanfe •rytmetyeme1 •+~e+a+e
+3+3 ~ 111.

K.ny!ówką1 ?celomo: Atena, ak'l',
Nagrody
ksTą1'kowe
wyllosowall:
osa, lura Serb, ku-tant, siew Aza BogumUa Radzyń«ka Tomaszów Maz
oazy, lewar, Inka por film. talo- ul Smutna 13/S
Janina Sk-orupika
ny, lupa 'mara. bal, oma
sauna t,ódt ul Strvcha rska 14{18
Karol
Plonow-o: Akra tran, n-os, asesor Hertel Łódt, ul Tatrzańska 46/48.
aura, aria, luz bez,
kaHf towot Grażyna Radzt.kowska Glownn 111 SiWY'd1'y, !ampa-s Nil. klub, p0ra. ona korskiego bi 9/21. Marzena D•nleamon. tama. Ala
lew<ka Kalisz ul WLdok 89/3~ Od·
Biedronki:
Jedna z wielu Od•po- blór nagród w sekretar1.ac1e u.aazej
wledzi: A-6 C-3. D-1. F-4
red•a•k<:jl.

Rebus

RQZW!ązanie r•bu.su Jest ctwuwyra zowe o początk<>WY'Ch lit•·
rach· M. T
Do rozlosowania: 5 wart<>Ścio
wych nagród książkowych - term\.n nadsyłania rozwiązań - ty!:Od.niowy.

1 CZERWCA
PROGRAM 1
111.30 NURT' - p!y<:hologla 16.00 Dziennik. 18.15 Obiektyw (Ł}.
18.30 Program dla dzieci 17 4~ .. Cztere1 i:>ancentl I oles" .Tiergarten". 18.50 Dobra n= 19.00 !!:cha ..,tal'.l!.onów 19 30 Dziennik 20.00
Roln1cze rozmowy 20 10 Mówle do ciebie p0 latach ml!czen1a wldow!Bk<> p0etyckle oparte na w!eronach Cz Mlł<>«za 21 IO P\ngpang - fUm dok 21.25 Synd:y:kalizm - progr pub! 22 OO Rozm-owy llteraclde. 22.30 Dziennik 23 45 Stmllo festlwall krakowskich.
PROGRAM O
lUll .Jęz. ros. (Il) 1e.:Y.1 Jęz franc (11) 111.25 Jęz. aing
dła
zaawan90wanych (10) 18 oo . Wernl•aż w Bllgr>ra1u•• - rep 18.25
Program muzyczny !840 T lekaM: żolnleNem bvwa" - rep 19.00
Wlad. (Ł) 19 30 Dzlennl>k 20 OO OZ!F.1'l° l'UNF.7.V.JSKT W TvP· 20 00
Goście ,Wieczoru" 20 10 „Mała wieś - rar•zl•z" - film o Tunisie 20 25 Goście .Wieczoru" -io 35 .Ka•t•glńczvcy Rzvmlan•le.
Arabowie I Inni .. " - fl\m dok 20 55 -:;,,~ć ..Wieczoru"
21 05
.w~chodnle wybrzeże"' - film dok 21 3!1 24 godziny 21 45 Rozmowa z tunezyjskim! specjalistami 21 !i5 Gość .Wieczoru".
22.10
„Wielkie połudn~e•• - tllm dok 22 30 G<>~cle •. W1eco:oo-u".
WTOREK, ! CZF.RWCA '
PROGRAM I
14.30 Telew1%ja w sprawie m'.llarclów 15 30 Telew1l:Y'1\Y Kt'llb Seniora ąoo D7Jlennlk 18 15 nblPktvw r?O<Znat'J) 16 30 Magazyn rodrlnnv 17 20 Polska Kronika Filmowa 1 7 30 . Tnter•turl!o" •n OO
Telewiz1a Mhdvch - mal(azyn c n N 1a ;n D<>brano~ 19 M CRmerata 19.30 DrlPnnl'k 20 15 ,Doktor .Tudvm'' - p0l film fab.
11.50 Dzienni:\< 22 05 Stud·i<> fe,tlwall krakowskich 22.20 Telewizja w sprawie miliardów.
PROGRAM•U
18.30 Jęz. ros. (1~) 17.00 Jęz franc (12). 17 30 Jęz ang.
dla
zaawansowanych 18 OO Kino telewlzli na1ml<>doszych - . Przygody wakacyjnP" 18 30 Sl<J<Wn1k ,7tukl wsoók•e,ne1 - a•kademlzm
l •wangarda 19.00 Wlad. - wvd. kieleckie (Łl.
19 30 Dziennik.
20 OO •• A ntycznv ~wiat prof Krawczuka" 20 30 . Wtorek melomana" 21 30 24 godzlnv 21 40 Wieczór fi\mowv - sootkanle z J BeZ·
kowsklm - ..Olcowi<> mlRsta" - polski film dok.: ,Zmienna og•
nisik-owa" - pe<lskil flilm dok.
I
SROÓA, 3 CZERWCA
PROGR~M

I

roz1omo1 Cl MJ.Hto, rJ'Da I/UO 0Dl\l.Dl.ar1ta cio ol>Clnanl.a metali, T.
•· Do rnaryinat, 11 Najwlę!kszy wysiłek zawod1nika przed
14 Niechęć, 14 Imię Sari, 15 Opera G Verdl\eg-o 15 Kurek, zawór, 17. KTyty wóz dwukołowy utywany prze2 ludy kocze>wnicze T\llrcjl 11. Piłka p<l(Za bo1sklem, 20 Głos teń!lk!l. 22,
Lekka komedia oparta ns błahych ke>nfliktach I komizmie sytuacyjnym, 24 Ru1:2 przerobiona z długiej, 25 Kraj z Bombajem
l Kalkutą :ł7 Twórca oowleścl ;,Hrabia Monte-Christo". 29 Waluta
naszych sąsl.adów, n Instrument muzyeziny (strunowy) 34 Zawiera na'\lkę Mahometa. M Klell.szek wódki 38 Kawałecze~ chleba, 40 Splewający ptak, 43 \Vy&pa kMalowa w k«1:tałc1e pferścle
n!a. ł4 P<>staw.a, .r. Spełnia rolę faloehronu ł8 Autor powieści
„Przed potopem" 49 Jeden z trzech mUtStZklete.rów, 50 Pospolity
chwast kl!ujący. 51. Stain pogody, 52 Ojczyima.. 53. Mozół, fatyga.
Tętno

metą.

Plonow-01 1. Obs2at gruntu nJte zabudowanego w mieście, I. Na
t.rasie Pablanłce-'Zd·uńska woa,a 3 Na nle4 aktorzy, ł P<> drugiej
stronie mety, 5 Siedzenie. pl.lnowa.nie, 8 Dosłowne przytoczenie
w tekśde fragmentu obcego tekstu 8 'Związek ijed·noczenle, 9.
Połączenie k<>~cl. przegub, 13. Syn Zeusa I Hery 15 Pierwowzór
liczydeł, 18
Autor powieści ,Buddenbrookowle "
11
Królowa
kwiatów 23 . . Mocne olwo angle!.;kle 24 Owocowy ogród,
28.
Drzewo z tołęd2·l.aml., 28 POdan.ie bajec~ne, 30 Ozar, krasa, 31.
~Yb.a wód błotndstych, 3'l Tragedia Cornellle'a
33 Skóra oweza
pokrrta wełną. 3S Samochód
37 Miara pal)l.eru, 38 Szkla·n y
u lampy, 39 Nie zawsze zdobi człowieka. 40 Grzyb, lub taniec,
łl Hartuje ciał.o, 42 .Jede.n z twoich zmysłów. U. Sl<>5tra mewy
•. P-I'l!ysparza Bllłga.rom d~. te. FUsy, ustoiny.
'.!)O ROZLOSQWAN'IA:
DOWAŁA KSIĘGAIRNIA

PIĘC NAGROD KSIĄŻKOWYCH UFUN„WSP0?.CZESNA" W ŁODZI.

l

14 ~ Telewizja w sprawie mlllardów 15 30 NURT - języlk polski. 1'6.00 Dziennik 16.15 Obiektyw 16 30 Ola dzlec1: .Michałki" .
17.00 Losowanie Małego Lotka I Express Lotka 17 10 Zaora•zamy na Targi P<>znań 81 17 30 Stu<l\o Soort. -'- finały w PN 1untorów Eure>py 18.20 Kluo dobrej książki 18 50 Dobranoc 19 oo
„Wvspy Hl•zpanir' - Caber11 19 30 Dziennik 20 OO Pr,..gram oubl.
20.30 Splewa Dorota Pnmy'kala ?.I 10 reatr Tele\v\?:jl - .Tózef Kuś
mierek - .. Superata" 22 OO .• Horyzo.:i.t"
.Cza• Mitterranda".
~.30 D"Zlle-nntk 22.45 studio fe<itlwall krakowskich 23.00 Telewizja
w sprawie mU!a-rdów.
PROGRAM tI
Hl.Hl Jęz. roli. (13) 15.~ Jęz franc (13). l'l'.10 TWP - „Tajem.
nice soraW'!lego cl!rlałanla" (5) 17 40 ,Zmlenno~t gwiazd" - węg
dramat obycz 19.00 Wlad. (ł.J. 19 30 Dziennik ro oo .Swlat na małym ekra.n le" (!). 21 05 ~4 godziny
21 1S
Bomba środowisk-owa"
- orol(ram publ. mlęd'Zynarodowej 22 OO •• Sw!at na małym ekranie" (2).
CZWARTEK,

ł

CZERWCA

PROGRAM I
14.30 Telew'l'Z1a w •prarwle mmardów
!S.30 ,Tumlel zastępowych" 16 OO Dziennik 1615 Obl•ktyw 16.30 Czwartek Te1ew1z11
Dziewcząt I Chl01>Ców ,17 30 Tnformator turv-;tyc-znv
17 45 . o'adntctwo wojskowe•• - wo1„kowv program hist
18 15 l'Plewlzja
mloctvch orzed<tawla 18 50 Dobranoc 19 OO .S<>nd"" 19 30 Dziennik 20 111 .. Soadkoblercy Pani ·Burke" - lrlan4zkl mm krvmlnar.
nv 21 20 Pel!aZ 22.05 •• Próby" - mag społecztlo-ekonnmlC7:nv (ŁJ.
22.35 Dziennik 22.50 Studfo fest.lwall krakC>WSkich. 23.05 Telewizja
w sprawie m\llarrlów.
PROGRAM Jl
~8.;!11 Jęz. ros (14) 17 OO Ję'Z franc (14) 17 30 Ję'Z ang. d~a
za11wan~owapvch
18.00 Program morski 18 30 Szacunek dla chleba" 19.00 Wlad (łJ. 1930 Dziennik 2000 NURT - 1ęzyk ool~k!,
20.30 NURl' - oorozmawla1mv 1 mtnl•trem 21 on NURT - PSV•
cholo-:111 21 3~ tł -:odz!ny 21.40 .. Portret ~ autol(rafem" - Martin
Rtteman - tenor. 22.10 • Bez receot''. ii 35 „Obroftey" - amerykafts<kl fHm krymtnalny,
·
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