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i rozszerzyć
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Płooku
Z aktywem partyjnym płockiej
Pet:rochemli
i przedstawicielami
załóg innych zakładów przemysło
wych spotkał- &ię 30 września w
Płocku wicepremiEl', p:r.zewodn.jczą
cy Komitetu ds Związków Zawodowych Mieczysław F. Rakowski.
Ogólna sytuacja
społeczno-gospo
da:rcza kraju, aktualne p:roblemy
polityczne oraz szeroka płaszczyz
na spraw dotyczących stosunków
pomiędzy rządem i ~iązkami byty domlnującymj, tematami spotkania.
(PAP)

Rozmowy eospodarcze

J. ,Obodnwsldrego

z

OBRAD RADY GOSPODARKI ŻYVVNOŚCIOWEJ

AZ

P rz,ebywa JacY we l"ra·n cJi wd.ce.
p remie r JaillUlS>: Obod<JM'Sk'i w rama.eh p rowadlZIOilYCh rozm.ów g-04po.
d.a.rcz}'lch, s!)Oltk.ał stę w środę "' miml.strem ha•nd-lu za,p;ra.n•i.c7meg,o, M:chel-ean Joibertem. R=moowy te są
ir.wJ,az:aone z praca.mi rizą.d<01Wej p,od.
sko--fim..nousktel KomJ!.S\}1 d.s. W$pół.
-pracy GooP<>C1a1riozeJ.

DETALICZNYCH lYWNOSCI

We Francji zn1ł1esiono
karę śmierci
30

wirześnia

Gruntowna zmiana poziomu i relacji cen detalicz nych

1981 rokJu prze.!dele do

!!.:storld E'ra.n.wj!,

dart.a zn.!esiecla kaoi·y śmi~rci, 1 sk·a-z.anta J(li,J.o;ty n
na p!'Ze:!Scie do sal mruz.eaila yeh
lV doniu tynn boiwdem Seln.a t i'ra'tlcu.
ski za.aoP001bo<wal wc:ześnliej pr:zyjęty
p~ez ZiQrom.a.dizenle Na~<l!We poro:\eklt ustaw,y, znosz~cej k'tre śmier
ci. Obecnie, :!:.eby ustama weszła
w życ ie, m'\151 Ją ogŁo.stl,ć pr-ea:)lldemt
FI'a,n.cols Miltterramid. W CU!S'le kam.
pan!.! w:Y'boilC1lej F. Wtterira•nd z.a.
OOIW!iadal

:f,aJko

&toa!M!WCro,

że

artykułów żywnościowych

d:rażliwoś::i tego p:roblemu z punktu widzenia społecz nego -

jego

,s

samo podwyższenie cen detalicznych artykułów żyw
nościowych
nie zlikwiduje
też nawisu inflacyjnego ani
też nie spełni nadziei na zrównoważenie rynku, jeżeli regulacji tej
nie będą towarzyszyć Inne mechanizmy pozacenowe
zapewniające-

nząd

wysta.pli o zntes!.end.e kaot·y Slnioere1.

Posiedzenie Komisji
Wewnątrzpartyjnej
30 września br. pod przewodnictwem członka Biura Politycznego,
t"ekretarza KC PZPR - KAZlMIERZA BARCIKOWSKIEGO odbyło
się posiedzenie Komisji Wewnątrzpartyjnej Komitetu
Centralnego.
Zatwierdzony został regulamin pracy komisji I plan jej pracy, do
któreg~ P~ojektu wnie~o_n!J
w
dyskus~i liczne UZUpPłmema.
Poat.al:łow1on~ pr.tystąpić do oprl\cow-.•7
n1a mater1ałow dla oceny sytuach
w partii po IX Zjeździe.
Wiele miejsca w dyi;kus]i zajęła
sprawa upowszechnienia i realizacji Statutu PZPR
uchwalonego

jest - niezależnie od
nieuniknionym i niezbędnym elementem przy-

wracania równowagi rynkowej i reformy gospodarczej.
Aby regulacja ta p:rzyniosła zamierzony skutek, należy skłaniać
podwyżki cen w krótkim terminie. Podwyżce cen żywności musi
pensat dla ludności, w tym także dla rolników.

KC PZPR

się raczej do przeprowadzenia zamdniczej
towarzyszyć sprawiedliwy system rekomczący

Państwowej Komii:ji Cen Zdzisław Krasiński. Charakteryzując główne założenia
i

wzrost strumienia towarów I wYdajności pracy oraz uporządkowa
nie gospodarki pieniężnej i płaco
wej.
Oto niektóre wnioski I opinie przeważające, choć dalekie i.Jd jednomyślności zaczerpnięt<? przez
dziennikarza PAP z dyskusji
nt.
koncepcji zmiany cen detalicznych
artykułów żywnościowych, jaka odbyła r:ię 30 września na plenarnym
posiedzeniu Rady Gospodarki Żyw
nościowej. W obradach.
którym
przewodniczył wicepremier Roman Malinowski, uczestniczył stkretarz KC PZPR - Zbigniew Mi-

minif-ier

uwarunkowania

tego

stwierdził m. in.,
musi uświadomić

iż

projektu

społeczeństwo

dyskusji stała się poprawiona wersja wstępnego projektu zmiany cen detali~zny~h artvkulów żywnościowych, którą
to
przez IX Nadzwyczajny Zjazd,
a koncepcję przedStawił pn:ewodnitakże zadania instancji 1 organiza-cii tiarty}nych we wdrażaniu postanowień
ustawy o samorządzie
pracowniczym.
Następnie
rozpatrzono
projekt
zmfan w strukturze organizacyjnej
komitetów wojewódzkich
PZPR.
Komisja przyjęła także propozycje
dotyczące sposobu
wylcoreystania,
~!(o 'e t ohecn.ym brzmiAni . 11 "afutu, części funduszu składkowego
partii na włar.ne potrzebv -,odstawowych organizacii partyjnych.

Ziazd NSZZ 1 SolidarnośC
knntvnu ·ie obradv

(PAP)

SENSACYJNE ODKRYCIE \V f'.HOJNEM

W

piątym dniu obrad drugieJ tury, odbywającego się w Gdal1sku
zjazdu „Solidarności", rozpoczęła sie

niej znaczne grono ekspertów. W
rezultacie powstałv rlwa opracowania: skrócony projekt
programu,
skupiający
się głównie na 11ajbliż
szych. sięgajacych dwóch lat celach
zwiazku oraz dokument obszernieli:zy, traktujący program perspektywicznie. Obydwa opracowania kreślą wizję warunków życia w kra(Dalszy ciąg na str. 2)

1:% Widzewa z Anderlechtem Bruksela. W II połowie
meczu mistrzowie Polski gór~ Szczegóły o meczu w relałlji specjalnego wysłannika „DŁ" red. Wiesława Wróbla
na str. 5.
l/f Tylko Legia awans'owała.
W. Szombierki i Wisła W)·eliminowa.ne.

Propozycja władz ChRL
• Tajwanu
w sprawie
przedld:zień

Pl"Z~·p.ada·j ąc~<>

ej.. klóie w ta.\<::eJ. czy i•u nej f<>r·
m.:e były itm: na ogół odd~.e1nie

1 PQ.td7iiem!Jka święta narodoa.~
- 32 roczntcy prokl.amoWMlia ChRL
- Władu chińsil<le wy.stao!ły z pr<>pa.zyojam: POd ad!resem Ta 1wan.u
maJacymi na celu l>OkofOWe z1ed n<>czenie kraju.
W wywiadzie dla
agencji „stn.hua"
przewod•nł.C1!acy
stałego
Komitetu Og61nochlń -,kleg-0
zgr-0.ma.d2en.:a Przedsta wlcieU Lud<>wvch. 83-lebni marsza,lek Je Clen- ~n g.
wyra.zńł got-owotć wl>a•dz ch\.ńs1dch d-0
prizy:i;na,n.l;a przywódcom ta1wańąk im
szer•ll'l(l\l
stanowisk
TdeT'<llWn lc>:y cli
w ChRL l dK>P115ZC>zen\a kh d>O
udzla ;.u w rzad~n 'u kra jem.

Na zdjęciu: fragment
św. Annę Samotrzeć.

jeanego z

Niedawno członkowie ZPAP
Jerzy P<>tz z Lodzi i
Staonisła w
Grzesiek z Poznania, wykonując na
zlecenie wojewódzkiego k-0nserwato?a zabytków prace konserwacyjne

za.prop0inowal 0in n.a.Wliazanle roomów między KPCh a Kuomlntan..
~em, pod/jec.le po;sundęć w '!Qlerun .
ku ulabwlenia wynLl.ii.ny PoC>Jlio!wej.
ha.nd•l10wej oraz komunhkacH lot ni.
czeJ I żeglugi, lak również wvm: a.
nv w'.z:vt międizy r«t:i:Lnamn. tur y<olami. nauko~amt ekipami sPGM<lwvmi tto. Zagiwara•ntowal e>n. że
oo zlecl•noczentu. Ta 1wan m<iee uzy.
<;kać wy9<llkl !rtoo leń autonomH . •a .
ko 11oecial111y re>on ad•ml lstracvJnv
I mooe utr>:ymać własne siłv zbrol
ne <>ru za ,wJadywać lokal·nvm• ą or a
wa•ml. a talkie zapewni~ D<l<">zan-0w~
nlie obecnego ustrotu sooleC"Z>n.o-go..
s Po<l.a·~cze.11;0, ~t:Wu życia. !>OIWiaz.a ń
gogoocla1rcz'll'ch l kultura,Jnych z za
l(ram \eą.
za(l("ra•nic'lnvch
lnwe„tvc1l
prawa . wlasn<>śc! .
laC'Zll'lle
OOk l'YlYt"1 oo ·a"o·,v przedstawiający oraz
z
własnośc
i
a
ziem\.
Zaoropernowa!
F-0to . Tadeusz Karpińslti
-0n przemV"sl'OIWcom i; 1 Tajwanu 1.n;we.
1 QO<!'!'.łll'le>wai'.i le. pzl;ąłaJ.
re nesansowych stalli w kościele '<w. stow~·nle
1(09PO<la reU"i na lko.ntvilemc:le.
Anny w· Chojnem pod Sieradzem, rn-Ok\
1DO'illilwc>5cl ą od!P,..,_w.,..d'Za'tlla
zys.
doko nali sensacyjneg 0 odkr ycia.· lola k6w.
odwrotnej · stronie f ragmentów ptyWtad:ze ta1wań5ik!<?o
wle.!ok rot.n!e
(Dalszy ciąg na •• r. 2)
odrzlliCały wi~ks~fo: tych pr~y.

przeds taw.ia.ne orzez wła.d!Ze
ch l ń·
skie. W oo!owle września przedsta.
w ~c iele
Ta'lw.anu. PO u Jawn.le·n'u
praez
wiceprzewodnlcza~
KC
KPCh, Teng Siao-pinga mo.ż L~woścl
ogłoszenta
taikLch pr()POQ:ycj l , rów.
nież
z góry UstO!>Unk01Wa'1l 1 \ę cLo
n.ich n~a·t ywm '.e
ł

Dalsze

.potkania
•
A. Gromgki
min
Minister
spraw
zagranicznych
ZSRR Andriej Grornyko spotkał się
z szefami delegacji i stałymi przedstawicielami w ONZ,
Bułgarii,
CSRS, NRD, Polski, Rumunii, Wę
gier, Mongolii, Kuby,
Wietnamu.
Laosu, Afgani stanu, Etiopii, Angoli i Jemenu
Południowego
na
XXXV! Sesję Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.
W
spotkaniu uczestniczył t1ały obserwator KRLD przy ONZ.
Podczas spotkania, które przebiegło w serdecznej, partyjnej atmo~ferze, omówiono niektóre' między
narodowe problemy, znajdujące się
na porządku dziennym bieżącej sesji Zgromadzenia Ogólnego.

„Dar Pomorza" kończy służbę} na m-0rzu. Po powrocie z ostatniei:o
rejsu do Kotki, statek został ob.znaczony Krzyżem Komandorskim z '
Gwiazdą Orderu Odrodzenia ,eolski. N/'l: przemawda minister, Stanisław
Bejger.
CAF - Janusz Uklejewskli - telefoto

Pożegnanie
30 września w Gdyni odbyło
się

uroczyste l)()Żegnanie „Daru Pomo~".
słaWtnei białe.i
fregaty, która zapisała się jak
żaden inny l>Qlsk.I statek w naszej najnowszej historii mor~kiej. PO'Wl'llcający ze
swego
l05 rejsu
J)Od biało-czerwoną
banderą
żaglowiec do
portu
wprowadzały w honorowej asyście ' aż ~tery holowniki.
Na
nabrzeżu przy skwerze
Kościuszk;i zebrali się licz.nie mieszkańcy Gdyni,
ludzie morza,
przedstawiciele władz. Obecny
był członek Biura Politycznego ·
KC PZPR -; Jan Łabęcki.
Po zacumowa'l'l.!u statku, na
jego pookła&ie odbyła się uroczystość
dekoracji
żaglowca
Krzyżem
Komandorskim
z
Gwiazda
Orderu
Od:rodzenia
Polski. Aktu dekoracji dokonali: I sekretarz KW PZPR w
Gdansku Tadeusz Fiszbach
i
kierownik
Urzędu Gospoc!arki
Morskiej min. Sta'l'lisław Bejger.
„Dar
Pomorza"
zakończył
czynna służbę morska. ale nie
zakończył życiorysu. Teraz peł
nić będz.ie funkcje muzealne. Na
morskich szlakach zastąpi
go
od przyszłego roku „Dar Mło
dzieży" nowa,
nowoczesna
iednostka ża,«lowa budowana w
Stocz.ni Gdańskiej.
CPAP)

•

•

ogran~czen1a

Jak poinformowała agencja MTI,
Węgierski Bank Narodowy wniósł
zmiany do spisu towarów, których
nie wolno wywozić za granicę. Z
dotY<'hczasowego spisu wyłączono
czerwona 'Olłorykę, ziemniaki i
czosnek. a z drugiej strony ~pis
ten uzupełniono następuiącym! towa:rami: syfo~y do wody sodowej.
odzież dla dzieci , w~·roby pończosz
nicze i naczynia emaliowane. Wyże.i wymienione towary nie mogą
być wysyłane pc-:ztą ani też wYwożone bez specjalnego
zezwolenia. Tym samym bez 'Odp<>wlednie go zezwolenia nie będzie wolno
w przyszłości przesyłać pocztą ani
wywozić następujących
towarów:
kJełbasy salami, l !nnych wYl"Ob6w

DZIER
KIESIE

"D ru Pomorza"

z
1

W kołach administ:racji w · Wa•
szyngtonie , twierdz! się, że przebieg i ton obu spotkań Haig
G:romyko znacznie
odbiegał
od
ostrego na ogół tonu
wystąpień
przedstawicieli obu mocarstw
w
debacie generalnej ONZ. Oba spotkania - twie:rdzi się - miały charakter zdecydowanie pragmatyczny,
konstruktywny i były
wyrazem
zrozumienia, że abi:olutnie koniecznym jest utrzymanie i rozszerzanie dialogu i współdziałanie
na
rzecz umacniania bezpieczeństwa, a
tym samym zmniejszania niebezpieczeństwa konfrontacji.

11

przewodniczący Kumii:ji Programowej. Bronisław Geremek. Komisja
- przypomniał - w czasie przerwy między turami zjazdu, obradowała w 13 zespołach tematycznych·
Prócz delegató'lll uctestniczyło W

debata programowa.
Rezultatem
dyskusji, która trwa w „Solidarności" od kilku miedęcy a przez delegatów była
już
prowadzona
wstępnie podczas pierwszej turv i
w okresie między sesjami zjazdu
- ma być opracowanie podstawowego dokumentu związku. 'lrogramu określającego oblicze „Solidarności", jej cele i zadania, iej lńiej
sce w polskiej rzeczywistości.
Dotychczasowy stan prac
na:d
programem związku przedstawił

W

W kołach politycznych Waszyngtonu, w Kongresie, adhlinist:racji; w
kręgach dyplomatów i komentato·
rów zdecydowanie pozytywnie .ocenia się przebieg i wyniki oierw~-zej
w okresie obecnej kadencji przydenckiej, rundy rozmów amerykańsko
radzieckich na t-zczeblu ministrów
spraw zagranicznych. Do tej pozytywnej oceny i wzrostu nadziei na
dalsze rozszerzenie dialogu, a w
perspekty:y;ie
na
zahamowanie
wzrostu napięcia na linii Wschód
- Zachód, przyczyniają się w znacznym stopniu wypowiedzi samego e:ekretarza stanu Haiga, jak i
cytowane na łamach prasy amerykańskiej
fragmenty
komentarzy
agencji TASS.
Sekretarz stanu, Haig, w wywiadzie telewizyjnym udzielonym stacjom systemu NBC wyraził pogląd,
że jego dwa kolejne spotkania
z
ministrem
Gromyką
w Nowym
Jorku „były poważnym wkładem
do poprawy stosunków ameryka!\sko-radzieckich". Sekretarz
stanu
potwierdził również, że trwa wymiana zdań na temat możliwości
amerykańsko-radzieckiego
«potkania na r.zczycie, dodając, że 5potkanie takie uzależnione będzie od
stanu stosu·nków
pomiędzy Waszyn2to.nem a Moskwa.
Wielkie dzienniki amerykaliskie,
jak „Washington Post"
„'New
York Times",
cytują
również
fragmenty
komentarza
age:icji
TASS, który podkreśla, że spotkanie .na szczeblu ministrów jest najlepszym dowodem, iż clrona
radziecka nie szuka konfrontacji
a
zabiega o obniżenie napięcia i zahamowanie wyścigu zbrojeń.

sobie konieczność
dokonania wysokiej podwyżki cen
żywnoścL W przygotowanej prze.z
PKC propozycji zakłada się - śre
dnio - przeszło dwukrotne podniesienie cen artykułów
ŻyWnościo
wych objętych reformą.
Ludność
obawia i:ię, że odbije się to boleśnie
na jej dochodach. Chciałbym zaznaczyć stwierdził minister że
bez względu na przyjęty wariant
podwyżek rpropozycje PKO prezentowane są bowiem w takim ujęciu) ,
rekompensata w skali ogólnej bę
dzie prawie równa sumie dokonanych podw~·żek cen żywności. Prze(Dalszy ~iąg na str. 21

chałek.
Podstawą

HATG

PO SPOTKANIACH GHO:MYKO

Cena

•·
ie

wędliniarskdch,
mięsa surowego i
wędzonego , tłuszczów
zwierzęcych
i roślinny c h. cukru. mąld, ryżu , ka-

wy, kakao. pieprzu czarnego, czekolady, cukierków. serów,
fasoli,
lekarstw, środk6w piorących, artykułów dla niemowląt, syfonf>w,
zabawek tY'PU „Lego". oda:ieżv i
bielizny dziecięcej, obuwia
dla
dzieci, wyrob6w
pończoszniczych,
tiranek, dywanów, aparatów fotograficznych,
kamer
filmowych,
projektorów filmowych, nierdzewnych sztućców I naczyń emaliowanych. Zakaz ten nie doty czy przedmiotów osobistego użytku.

W 27' dniu roku
słońce
o godz. 5.36, zajdzie

wzeszło

zd o 17.14.

chOd" •
Danuta, Igor, Remigius:i:
' ('I

w dniu dzisiejszYm dla.

Łodzi

przewiduje na.stępującą
pogodę: zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Możli
wość wystąpienia słabego deszczu. :Rano za.mglenie
lub
mgła. Temperatura minimalna
~ st. a maksymalna około 20
st. C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków
wschodnich.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło 996,2 hPa (747,2 mm).
O. I

f~

r.

1951 -

Zm. A. Kowalski.
ruchu robotniczego.
1956 - Zm. A. Polewka, pisarz.
1901 - Vr. S. Przybyszewska, pisarka, malarka.
działacz

Wdzięku
się

młodości

z wiekiem,

nabywa

KUNCE CJA ZMIAN CEN

(Dokończenie ze str. 1)
prowadżone obliczenia wskazują, iż

około

66 proc. badanych

~ospo

darstw : domowych wypowiada się
za tzw • .. wariantem :E:, który zakłada bardzo zróżnicowany poziom
rekompensat. w tym tylko niewielkie dla ludności zamożnej.
Przy
tym rozwiązaniu reforma c;en żyw
ności zdaniem prof. Krasifo:klego - nie będzie miała charakteru
drenażowego. W skali bowiem globalnej w wyniku reformy tych cen
nawis inflacyjny wynoszący obecnie jak się szacuje - od 500
dO 700 mld złotych,. zostałby zmniej
szony tylko o 40-50 mld. zł. Skutki tych podwyżek odczułyby więc
tylko J!rUJPY ludności lepie.i rzarabiaiacej. Nie oczeiku.imy stwierdził minister a]\>y społeczeństwo
mogło być zadowolone. Nie może
my jednak dłużej dotować konsumenta. Obecnie bowiem
prawie
wszystkie
ceny
finalne
gotowych artykułów żywnościowych są
niższe od cen skupu
surowców
ntezj>ędnych do do ich wyprodukowania, a przecież ponoszone są koszty przerobu, transportu, obrotu
tymi wyrobami.
Jeśli idzie o techniczne
str,my
podwyżki cen żywności to Z. Krasiński
zaprQ,!mował etapowe
jej
przeprowadzanie. Jeden etap
polegający na zmianie cen pieczywa ł wyrobów zbożowo-mącznych
- mamy już za sobą. W ciągu tygodnia - 10 dni przedstawiony ma
być do komultacji projekt podniesienia cen opału, energii elektrycz-

MIN.

z.

nej, gazu, cukru, dżemów. mączki
ziemniaczanej, soli i zapałek. Bę
dzie to operacja trudniejsza. niż w
przypadku pieczywa ze względu na
bardziej złożony system rekompensat. Następnie w dalszej kolejności
regulowane miałyby być ceny pozostałych

artykułów

żywnościo

wych. Min. Krasiński podkreśEł, że
już w ramach drugiego etapu podwyżek
po raz pierwszy proponuje się rekompensaty .także dla rolników poprzez wzroit cen skupu
żywca. W tym kontekście poinfotmowano członków Rady Gospodarki Żywnościowej o projektowanej
już w najbliższych dniach
podwyżce cen skupu trzody chlewnej,
która została przekonsultowana z
zrzeszeniami branżowymi producentów rolnych oraz związkami zawodowymi rolników
indywidualnych. RzeCll jasna przy tej podwyżce cen skupu otrzymaliby
rekompensatę tylko producenci żywca
wieprzowego.
Minister Krasiński stwierdził, że
w wyniku odbytych przez niego
kilkuset ipotkań w różnych krę
gach społeczeństwa
i zakładach
pracy dokonane zostały określone
zmiany w pierwotnym
projekcie
reformy cen detalicznych żywności.
Nadal jednak poglądy na ten temat są bardzo zróżnicowane, -:zę
sto rozbieżne i przeciwstawne. Oceniam - powiedział - że nie ma
jeszcze wystarczającej
akceptacji
dla tych propozycji, .iest ona
wszakże większa niż przed dwoma,
trzema miesiącami. o~tateczny ma-

KRASIŃSKI:

teriał

opracowany
przez
PKC
przedstawio11y ma być do
powszechnej
konsultacji w formie
broszury wydanej w kilkumilionowym nakładzie.
Wypowiadając swe opinie na temat przedstawionych
propozycji
reformy cen artykułów żywnościo
wych członkowie Rady stwierdzali
na ogół, że należy poprzeć główne
jej założenia, choć kontrowersje i
wątpliwości budzi wiele rozwiązań
szczegółowych. Stwierdzano przede
wszydkim, że reforma ta jest szan
są na urealnienie cen żywności
i
poprawienie systemu relacji tych
cen do kosztów produkcji oraz cen
żywności
do innych
wyrobów.
Zmiana cen stwarza więc sza:a5ę na
porządkowanie przedpola dla
reformy gospodarczej oraz przechodzenia naszej gospodarki na właś
ciwe relacje ekonomiczne. Regulacja cen detalicznych żywności musi
być jednak ściśle powiązana z poziomem płac i kosztów produkcji
oraz działaniami faktycznie zapewniającymi wzroit produkcji.
Zgadzano się, że stoimy przed
bardzo trudnym zadaniem, ale nie
ma innego wyjścia. Każda podwyż
ka jest bolesna dla społeczeństwa
i będzie nią jeszcze bardziej jeśli
nie przyniesie odczuwalnych skutków. Chodzi zaś przede wszystkim
o stworzenie warunków do uzyskania równowagi
rynkov.(ej,
do
zmniejt'Zenia uciążliwości zakupów.
Proponowane zmiany powinny uzyskać akceptację społeczną. Nie może jednak chodzić wyłącznie o akceptację reformy cen w momencie
Jej wprowadzania, lecz głównie o
akceptację dla jej skutków.(PAP)

Zmiany cen beda konsultowane Zjazd NSZZ
miany cen podstawowych artykułów żywnościowych oraz zasady ich rekompensowania
oędą przedmiotem konsultacji
ze społeczeństwem i związkami
zowodowymi - stwierdził
przewodniczący Państwowej Komif:ji Cen Zdzisław Krasiński
odpowiadając w tej sprawie pełnomocnikowi d.s. żywności KPP NSZZ

Z

„Solidarność".

Broszura o podwyżkach cen zostanie opublikowana - czytamy dalej w odpowiedzi - po rozpatrzeniu jej na posiedzeniu Komisji d.1.
Reformy Gospodarczej. co nastąpi w I dekadzie października br.
Podwyżka cen ryb słodkowodnych musiała być dokonana wcześniej
w trosce o zaopatrzenie rynku. W związku z prą;ejściem państwo
wych go~'Podarstw ryl;>ackich na nowe zasady gospodarowania konieczne było podniesienie i;en na ryby słodkgwodne dla zapewnienia opła
calności ich hodowli. Podwyżka ta jak podkreśił w swym piśmie
Il).inister Krasiński - nie jest obliczona na drenaż kieszeni obywateli, ' gdyż jej skutki będą uwzględnione przy określaniu wysokości
rekompensaty przy najbliższym etapie realizacji reformy cen żywności,
opału i energii. Dotyczy ona ponadto artykułu nie mającego więk
szego znaczenia w wydatkach ludności. Nabywamy w Polsce średnio
ok. 0,6 kg ryb słodkowodnych na 1 mieszkańca rocznie.
·za słuszną uznał minister Krasiński uwagę, iż nadużywane
są
przepisy Uchwały 112 Rady Ministrów. Dotyczy to jednak nie tylko
przedsiębiorstw państwowych, lecz całej drobnej wytwórczości. Sze•
rokie uprawnienia do ustalania cen zostały przyznane jednoitkom
drobnej wytwórczości dla zapewnienia im warunków ekonomicznej
samodzielności oraz stworzenia zachęt do rozwoju produkcji i usług.
Państwowa Komisja Cen będzie stwierdził w odpowiedzi
jej
przewodniczący przeciwdziałać w ramach obowiązującyr.h przepisów
niewłaściwemu wykoi:zystywaniu tych uprawnień dla jednostronnego
windowania cen.
'
(PAP)

Droższe ·biletv

Koleiowe i lomicze

na liniach miedzvnarodowvch

Ministerstwo Komunikacji informuje, że zgodnie z decyzją operacyjnego sztabu antykryzysowego
wpritwadza_ się tzw. dopłaty pozataryfowe do należności za przewóz
koleją i t'!lmolotami komunikacji
międzynarodowej osób, bagażu,
przesyłek ekspresowych oraz towarów.
Poczynając od 1 października br.
- za usługi lotnicze a od 12. X.
br. za kolejowe, dopłaty te będą
pobierane od obywateli
polskich
przy sprzedaży za złotówki biletów
(lub innych dokumentów przewo:towych) lotniczych i kolejowych.
Do krajów I obszaru płatniczego
tzn. socjalistycznych dopłaty wyniosą około 90 proc., a do II obszaru
płatniczego (zachodnich)
ok.
60
proc., w stosunku do dotychczat'Owych należności.
Dziennikarz PAP pisze: jeżeli za
najtańszy bilet lotniczy z Warsza'Y do Nowego Jorku (tam i z powrotem) płaciło się dotąd 20.380 zł,
to z dopłatą bilet taki będzie kosztować 32.608 zł. Miejsce tam i z po"1rotem w samolocie z Warszawy
do Moskwy (taryfa ekonomiczna),
które dotąd kosztowało 2.242 zł bę
dzie teraz droższe o 2.063 zł. Za podróż pociągiem Warszawa Warna II klai-ą, będzie się płacić teraz

bieranych od obywateli
polskich
prywatnie, z opłata
mi pobieranymi już od dłuż<:zego
czasu od jednostek gospodarki'Uspołecznionej za podróże zagraniczne
delegowanych przez nie pracowników.
Przewóz polskich pasażerów
l
towarów na trasach zagranicznych
- wyjaśnia resort - wiąże się z
ponoszeniem przez nasz kraj znacznych i szybko wzrastających wydatków eksploatacyjnych, płatnych
w dewizach. Wyitępują one przy
korzystaniu nie tylko z obcego, ale
w pewnym zakresie także
własnego taboru (np. zakup paliw.
opłafy portowe, diety
personelu
przedsiębiorstw przewozowych). Podróżujący prywatnie obywatele polscy opłacali dotychczas należności
za bilety według kursu, daleko odbiegającego
od realnej
wartości
złotówki. Nie zapewniało to właści
wego, uzasadnionego ekonomicznie
ekwiwalentu dla wydatków ponoszonych przez PKP l J?LL „Lot".
(PAP)
podróżujących

środowa Jlra.sa ameryikańsk.a przyzł (dotąd 852 zł).
Natomiast podróż II klasą pocią n1o.s.ła na azO!ł6'wikach ~nformację
o
że pr.ezyldenrt Real(alll ll'Qld,Jął
giem'· Warszawa - Moskwa będzie :tuttym,
zasadruLcize decyizje Ąa temat
kosztować obecnie 874 zł (dotąd 455 kiel'UJil.ku
21brojeń
stra~Mych
&taonów ZjetcilnOIC!Z'O'nych w dkTesle
zł).
Zależnie od kształtowania się kur- jego prez,.,a.em:tury. Zda•niem d:zlen.
sów obcych walut - stwierdza mi- n.ilkarzy, aik•redyiborwainycll l)lr:tY B1.aD~
są. to
ct.ecyrzj,e następu.
nisterstwo - dopłaty będą ulegać łym
jące:
wahaniom. Aktualnie wynoszą one:
Na terenri.e sumów Nevada t U•t ah
dla I obszaru płatniczego ponad 21 wybuctowainy wsta1noie syist.em ty;stą.
zł do każdego rubla, a dla II obsza c.a pOldrz.iemnych wyimutnl, J?O~acizo
ru - niespełna 21 zł do każdego ny.ch tnmeballl'ld. W tu.nela•h tyich,
na specjalnyioh Poi.1.aizdach poruS"Lać
dolara.
się bedziie
100 międrzyiltontym,erutal.
Dzięki tym dopłatom w odniesie- ny.eh
ooohs<kó•w
r.aikiet'O'WVCh
ty.
niu do drugiego obszaru płatnicze pu MX, wyipiooaronych w gł<>tWice
go nastąpi ujednolicenie opłat po- arommve.
Ceolern budowy systemu

Gotv cki e obr·azv

I

ogromną
ryczną i

wartość artystyczną, histopoznawczą. W prze.clwien-

stwie do Innych zachowanych do
dziś obrazów gotyc.ktch, te ,.- odkrylle w kościele św. Anny w Chojnem
wyróżniają
się
czystą
formą.
Po
prostu w ciągu ostatnich 500 lat pozostawały w ukryciu i tym samym
· nde dokonywano na nich żadnych
zabiegów konserwatorskich,
które
choć
zachowują
dzieło
w dobrym
stanie, to są jednak pewnego rodzaju Ingerencją . w pracę dawnego artysty,
J. CYPERLING
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SD

~pracQWaniu r...tanowiska Stron-

Od

nict~

~okrai7czna10
wobec
prob
.
otnoścl społeczeA
stwa
zdrowia oraz dokenaniu oceny aktualnej sytuacji społeczno-polltycznej,
poświęcone były obrady rozpoczęte
go 30 września
w
Warszawie
IV plenarnegd posiedzenia Centralne~o
Komitetu stronl!lictwa. W
obradach, oprócz członków
CK
wzięli udział zapr011zeni goście
i
eksperci.
Posiedzenie
ptowadził
przewodniczący CK SD Edward
Kowalczyk.

~;t,!ania służby

Smierc irańskiego
ministra obrony•
A.rmta brańska, ol-ew.ą.ca 111"; Jl\.e•l'<W•
szyim 01d r()jkru S'\ilk.cese;m oper.acv,Jn;Yun po wyipa•rcdiu waj:slk ~raicik.tch
z rej(m!U Abad.al!lU 1 znies!emd.u bl<>kady tego amcyo;va.-tne;go ośr<>d!ka n.a.fto.~o.
cie~ą

1>0111.'0ISła
nleocizeikliw:a1ną.
!!tria~.
Samc>OO.t wo1.1"1\oolwY

• •
wchodzi w zyc1e
ustawa o cenzurze

dziś

1 października br· wchodzi w ży
cie ustawa o kontroli publikacji l
widowisk.· UE:tawa o cenzurze
warto przypomnieć - jest realizacją jednego z postulat6w, zapisanych w porozumieniu gdańskim z
sierpnia ub. roku. Prace nad nią
trwały wiele miesięcy. Brali
w
1
nich udział przedstawit:iele wielu
organizacji, dzięki czemu ustawa,
przyjęta przez Sejm 31 lipca br.,
jest w pełnym tego słowa :r.naczeniu dokumentem społecznym.
Podstawą ustawy powiedział
dziennikarzowi PAP poe. Zdzisław
Czeszejko-Sochack i, który w imieniu Komisji Spraw Wewn~trznych
i Wymiaru Sprawiedliwości
oraz
Prac
Ustawodawczych był na
wsoomnia.nvm
posiedzeniu
Sejmu oosłem-soraworzdawca iesŁ
konst:vtucy.i•na
zasada
wolności
słowa
i
druku.
Odstępstwa
od te.i zasady sa ściśle sprecyzowane P<mrzez
zakazy wynikające z ochrony
nadrzędnych
interesów
politycznych i społecz
nych państwa. Chodzi na przykład
o zakazy uprawiania propagandy
wojennej, godzenia w niepodległość
i integralność terytorialną
PRL,
czy w konstytucyjne zasady polityki zagranicznej Polski i jrj sojusze.
Inną, niezmiernie ważną kwestią

zawartą w ustawie, jest wprowadzenie i;ądowej kontroli
decyzji
cenzorskich, jako obiektywnego i
niezależnego sprawdzianu prawidło
wości stosowania ustawy. Chodzi tu
o jednoznaczne określenie, czy na
przykład kontrola
wstępna cenzury dokonana została w konkretnym
przypadku w oparciu o zasady w
ustawie, czy też wykracza poza
nie. a więc czy zakre!l publikacji godzi np. w konstytucyjną . zasadę
polityki zagranicznej PRL, czy też
takiego elementu nie zawiera.
Uitawie, która wchodzi w żyda
od 1 października br. towarzyszy
niewiele aktów wykonawczych, Są
to: regulamin określający
szczegółowy tryb sprawowania kontroll,
statut głównego
urzędu oraz za•
sady wynagradzania i rozmieszczania okręgowych
urzędów.
Rada
Państwa zakończyła prace nad tymi aktami·
Kończąc
pos. Czeszejko-Sochac kl
podkreślił,
iż
przy omawianej
kwestii najważniejszą sprawą jc<:t
świadomość obywatelska, a zatem
wewnętrzne przekonanie o słuszno
ści postępowania zgodnego z zasadniczymi interesami
zbiorowości.
W myśl ustawy nikt nie jest uprzy
wilejowany; zarówno władze, jak
i obywatel mają określone prawa
i obowiązki.
(PAP)

z mi1nil.stirern o.brony, dioiwóc:Lca wic>J&k
lobni.Jco:yich.
u.mędl\Jijący.m
i;rz.e'fem
sz.tabu generabnego. a balk:Łe dlfllWódcą Gmall"d.J!•t Riew1cl\JU1cY1ine.j, ti00bił si ę
n.a nd.eiwil.edlk11m lotmiiislku J)IOd Teohema.
nem, a WISIZY'SCY 7Jnal)d1U1jac" !llę na
t>OO<ł.a<l'Zlie zgtnęLL Wialdomość t~ radio Te'hlera1n nadało z ct.urtym oroóź
niien1em. Kioanenta•rze b~h0d
n1e nie wyk[IUC'Zlll..!ą priamdi<J<POdobiień
sitiwa siaiOOt.aoo n a tle za101Stnmtl ąc e l
s!~ sytuacj i
POlttY'C"Zlllej w Ir.ani~.
Teheran na1tom4aet Dl"ZYP!su·Je WYpia'd1ek
d.efektowii
technlc?.nemu.
W sto<lk.a·OO. b1!$kOW1S1Cho<lmich podik•reśla si ę. U! le'kkomy.ślnościa by.
!o Loiklofwia1111e w jedinyun samolocie
Jalk wyinńlka z informacji Min1i&ter. - od 1 t>aicLz!emnJika br. Wlptl()Warmn!stra 01br<J111y i całego S'Zlta'bu wyt.
szych o.N.cerów.
stwa H.alilld[u WeW111ętnzm~ i U.sług d.z.a się kierowaną sp !1Zieda:t myict}a
toailetow.ego w t y.m mleisLacu,
Il>IL
śrrdlkto,wą crz,eść ka•NY culkrowet;l.
0

My~ło

„Solidarnośf'

na kart ki

kontynuuje Obrady

ze str. l)

cji zawodowYch i branżowych ro- zwol.lłoby ro:DW>ażyć "łlMystkiie taele
lę rozmaitych
porozumień poza I argumenty przed Pod.Jęciem deic'l':z.ji,
ju, jakimi widzł je „Solidarność". statutowych - a także
zadanła
Próbują, zwłaszcza pierwszy doku- środk6w W)'1"8żania i kształtowania
W kllkiu wypowiedziach znala.zly
ment, odpowiedzieć na pytanie, jak ooinii: prasy zwiazdtowej i w~ech się a.kpenty krytyczne wobec
pewprzeżyć kolejki, ale się do
nich nic „Soliidarnoici".
nych !Jlfakt>1k, mający.:h miejsce
w
„Solidtairinoścl"
nie przyzwyczaić i jak wyjść
i sposobu za1ooviwaz
Za sprawę wielkiej wagi umia- nia się niektórych członków i d:liasytu$cji kryzysowej.
Podczas dyskusji
w zespołach no w projekcie pr-0gramu, by de- łaczy twiązku. Jero:y Zurawieek1 z
Konina ziwrócil uwagę na zd111rzają
ujawniły się różnice zdań, nieraz cyzje i działania wszystkkh instan&1ę wyipadki pijansbw.a i „roozrana oe
daleko idące i różnice te - stwier- cji związkowych opierały się
biactw.a", ~tóre ujemnie wpływll1ją
dził mówca zostaną przedstawio- rzetelnej znajomości opinii i wo- np. opinię o 2'wiąz.ku zwła57,cz,a
w
ne przez referentów poi"Zczególnych li członków związku. Proponuje maiych miejsoo.woocia..:h, gdzie prakzespołów. Rozbieżności l kontrower- się· w związku z tym powołanie tycZ'nie wszyscy się znają. Krzysi;tof
sje dotyczą jednak raczej czasu l przy Komis.id ~a~wej i. zarzą~ Ry•twilńisiki z ~onu Śląslro-Oąbrow
sposobu przeprowadzenia ewolucyj- qach regdon.alnych zespołów ' tema- ski~o zał\J/Wlatl:Ył, ż.e ró.Wlllież „Sogrozi tendencja do twonych zmian w kraju, jakie postu- tycznych składających się z dzia- lidarności"
rzenia się elity.
luje „Solidarność", aniżeli zasadni- łaczy 2'JWią7.!kowych i ekspertów,
czych celów związku. Charaktery- a także rozwijanie ośrodków prac
Następnie .z>ja2ld podjął uchwałę, w
zując projekty dokumentów
pro- społeczno-zawodowych, które mają której stwierctza się m. in., że k.a,ż
gramowych. B. Geremek podkre- m. in. przeprowa<hać reprezenta- demu d.Zial.ani>u zwią!Zd<lu zw~ąz.5nemu
związkow z dą1enl.em do poprawy wairunków
ślił, iż pozostają one w duchu ubie- tywne sondaże opinii
ców. Przew:iduje się rÓWIIliei sto- życia i uzyiska ni.a pt:z.ez spoteczengłorocznych
porozumień
społecz
stwo sv.-obód ol>ywatelskich,
t.owaważnych
nych, ale wskazują takźe na po- sowanie w szczególnie
r.zyis:r.yl.a a.ntyihuana.nltanna kam.pan'.a
trzebę zawarcia nowego porozumie- przypadkach referendum w skali straszeni.a nairodu utDatą niepodległości i Jorwawą Jronfirorutacją zbrojnia, dotyczącego głównie
trzech regionów i całego z·wiązku.
ną,
dziedzin: walki z kryzysem, reforJedna z tez projektu programu
my gospodarczej i przemian w ży stwierdza, że podstawowym
Dekliaracje u.życia siły - stwier·
spociu publicznym. Mówca
wyraził soqem realizacji pracowniczych
i d'Za następnie dok wnen.t - stwwr.zanal;lzieję, że na przebieg dyskm:ji
ol:t(watełsltkh i·n tel!eaólv czfl>nków jące JlQCZl\JOle ootawic~ za_gri>J:e! kształt proi?ra.mu nie bedzie mia- zwlązatu Sfł UZ1g0dnienia { '(>()rozu- nia bytu i bezpie•czeństwa w.pd.alii
pr-zede V11SZystldm najsłabsa:ej, na.jła wpływu . podżegająca i budząca
mienia, a gdy one zawiodą - ak- mnlej odponneJ
części społeczenstwa.
emocje propaganda, ani też próby cje protestacyjne.
Proponuje się Związek nie dąży do klrwawej k'OUsterowania z zewnątrz podejmowa- przyjęcie zasacy stosowania
w fr.ontacji. Naszą jedyną bronią je.st
ne czy to prze-z: władze, czy grupy pierwszej kolejności takich środ sua przekonywani.a,
użyta w obronie
polityczne.
ków, które n.ie naruszają spokoju naszych rac.fi i wola odm.owy pracy
w
przypadlml zagroc!:enia "JlGleczZgodnie z propozycją nrzewodni- społecznego. Nakreślono m. I.n. zaczącego Komisji Programowej po- sady prowadzerua negocjacji władz nY'Ch interesów. Stroną konforont.'tCjl
nie może być świadome i zdyscyplistanowiono całość debaty przepro- związku z organami administracji nowane
społeczetlstwo
polskie
wadzić na sesji plenarnej, ale z po- państwowej lub gospodarczej
w I Kra}owy Zjazd Delegatów NSZZ:
działem w czasie na trzy bloki te- svtuaciach konfliktowvch. w któ- „Solidarność" domaga się
z.a pr7.ematy~zne:
problemy
wewnątrz rych rozw;ązanie drogą uzgodnień stania propagaindy .strachu.
Domagamy
slę
tego
w
imieniu
wszystzwiązkowe, związek wobec zagad- okazało
się niemożliwe.
Wśród
kich
PG~aków, których najżyWOltnlej
nień społeczno-gospodarczych, zwią akcji protestacyjnych wymieniono
S"LY interes staje slę przedmiotem
zek, 1a życie publiczne.
bojkoty, strajki ostrzegawcze
i nie znanego nam t>'l"Zeta.rgu,
Projekt uchwały program.owej w strajki właściwe, które ze wzglę
Pod koniee piątego dnia obrad na
części dotvczacei spraw wewnątrz du na straty ekonomiczne traktuje
związkowych
zawiera
jak się jako o&tateatność. Uznaje ~ę f.oru:n zja!lldu powróciła sprawa., budząca
już poprzednio wieie emocji
stałe prowad'Leme
stwJerdzono zresz.ta w dyskusji - za niezbędne
stosunek zwlą2lku do usta.wy
o
·sporo
stwierdzeń
ogólnikowych. konsultacji z członkami związku -samorządzie
pracowniczym. Prz-enstaPodkreślono w
nim na wstępie, w trakcie negocjacji i protest6.w. wiclel K<imisji Uchwał 1 Wniolsków
że fundamentem
życia związku
poinformował dieleg.atów, te do pierOsobna teza dotyczy
kontroli wotnego
jest demokracja oparta na podpopoojeJr,tu uchwały zjazdu
i krytyki instancji zwiąll.kowych. w
tej sprawie wpłynęło wiele porządkowaniu się woli
większości
Proponuje się tu szereg instytu- prawek i propozyicjl. Toteż Jedynym
przy zachowaniu szacunku
dla cji typu parlamentarnego
jak in- wyjściem jest g.l.OSQwanle nad pdpogl!jdów mniejszości. W kwestii
terpelacje, votum nieufności i vo- SZC2lególlnym! tezami,
reguł &mokracji projekt uchwały
odsyła przede wszystkim do .sta- tum zaufania.
Podcza& olbr.ad W}'stąpUI dwaj ga<ltutu. Proponuje się przy
tym
Zabierający głos w dyski\JJ&jl dele· cle zjat:du: praedstawkiel Federacji
przyjęcie zasady, że dozwolone są gaci, aczk'Cliwiek formalnie zo!mwią Norweskich Zw!lązk6w Zaiwodl'>wych
HLuorsen
1
lQslądz
Józief
działania, które statut przewiduje zani do trzymania się ram proble- Tor
i których wyraźnie nie zabrania, matyki wewnątrz.mviązkowej, nierza~ Tischner.
co stwarza bardzo szerokie pole dko poza te gra·n.lce wyiJcrncz:aJi. JePo 2'J8!ko.ńc7JelI\.lnl Cibr.ad J)lenemych,
dlilym z ta'kich zag.a.dnień ,pog.r.a.n1do dmałalności związku.
cza" była kJWestia stoouuoou do in- ll11Z%tlltPi'Olno w goda.hnaich nocnych
W projekcie uchwały ofil"eślono nych
do
Pt\a/WYlborórR w re~.ch
zw!ląz.Jtów
oraz
pokrótce zasady funkcjonowania l!JMl'P i ludlZi o zaiwodowych
odmiennych pdgią
(1PAlP)
region6w, ogni.w pośre<!nich, sek- cl.ach. Deleg.at z Tlltl'nobrZoe1ła J. Mał-0bęcki pos1ltllowa 0ł, by dopóki zwlą.z
ki brantowe będą p:rorządowe, nie
wch<Xl:zić z nimi w żadne sto"Nnki.
zaś do zwlą"Zków autonom~z„ych u.-

Zbroieniowe decvzie H. Reagana
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(Dokończenie ze str. 1)
eln: głównego ołtarza, pochodzącego
z około 1650 roku znaletli dwa obrazy
gotyck.ie
nieznanego
autora,
.przedstawiające św. Klarę
1 św.
Annę Samotrzeć. Są to prawdopodobnie rewersy skrzydeł boc:r.nych
dawnego tryptyku. Kolorystyka, cechy stylistyczne kompozycji l orinamentyka tła pozwalają przypu~z
czać,
te obrs.ly powstały około
1460-1490 roku.
Zdaniem wojewódzkle·go konserwarora zabytków - Wiesława Sawickiego,
odkryte obrazy mają

(Dokończenie

~et

chować

WSkazał

da~e'ko

także

poS11miętą

rezerwę.

na istnienie rozbicia
„SIOlidarnoQŚci<>WYJ!ll" ruchu ' 7JWią!Z.
MX jest maiksymailine za•bez.oiec.zen:e w
kowym
rolników
pocl.slkóiw przed hiilJllOtety.cz;nyim a•ta- by „solldaTność" i posta.wił wnioosek,
praC'OIWn.lc_za doklem a.tioanowym.
Sba111y Z jedawtez<>ne p11Zy.stą,pią do pomogła w przezwyclętentu rozlaml\l.
proclwccJ1 n01Wego tYIOU bombo'Wca
Raz jeszcze w dy\Slkusji wypłynęŁa
mied:zyk0illttY'llentalnego
o
n.a7'Wie
ek.sl)e'I'ltów lcll kompetenB-1. Do 1986 r. wy1bl\lrll()\Wo8111Y'Ch :oo. spraiwa
cji,
:r;aikresu działania i sposobu po'SJtaonLe c<> il'laliim!lliej 50 sam?(JWoltów te. woływania.
r.o tVJpU. Riówino.cześn.Le p11Zyspleszy &twierdził. Bogdan Li.s z Gd~.ń~lka
te postulowane przez nresię
prace nad samo:!otem ty.pu
deleg.atbw wyeJlm!.nowanle
„Stealth", ni.ewilld.oi07JUYIIIl na ekira- których
ekspertów
i !LOtt".ad.ców z działalno
naic!:l radia rowy.eh.
P.ro:y:>pi<$rony 2101S1ta.n.ie
prowram ści związlkU byłoby n!ewyba.cz.alnym
buicLcJ<wy ooc!.sków rialkdet()IWych ty- błędem. Odwirotnie - zjazd oowlpu D 5 Tri.den.I
!JfZez.tiaczonych nien wyrazić ekspertom podzi~kiowa
diLa dkrętów 1t01dW1od1nych kl.asy Tri- nie za ich pracę, Mówca poi.i:ulował
po<ljęcie
specj·a.lnej llchwały okrederut II.
ś1"81jącej
sposób 1 kiryterd.a powoły
P11Z:w;tąipd się d>o roorg.ainlrz.ac:fl. sy.
wania
ekspertów,
M1eczyislaiw Zlaja
·stemów łaci.noścd W01.)Sik<J1Wej i two- z Mało,:ioLski uznał za
potyteezne zaTTZ<!ln;a spec:iailnel sieci na wyipadek sięganie opinii również
ekspertów
d11,k1ł.ań wojemnych otr.aiz rozbud'°"--v
nieprzychyJmyich
zwią~lmwl,
co
posy.stemu o.brony !)01wletrnnej.
Pow~sze i·n<.orma.o.le nie ma.ją na
rarz;i·e cha1ralkiteru formail•nego. Ogło
si Je sam prezyd.en.t VI n.aJibliższy
piątek w cz.a1
siie za1Po1Wled~lia111ej na
te.n
dlZlień
k.onf.ereinc'li J\NlSIOWej.
Faikt !)Odjęcia dec:vm.)i w SPNIW.ie
zbrojeń
stN1.tegtoznyC'h,
2lMi<:l1Uje
1edinak po.bw:lerdrLemie w wYl!»Wlediziach wmy.stki.ch
kompetenotnych
Dr>ZedstatWiicieU admln·lstr.acji.
We wstęimyich kQIJil.enta'I'"Lach pra.
sy ameryikiańsktie1 stlwder<:lrz.a się. że
Jalk )uż ilnf.o.rm-OW>8iliśmy, 29 wrześ
d.ecY17J:ie prezydenta Rea.ga'!la
mają
nt!.a br. w późnych godrz!Lnach wńe
n.!etJWy1kły ciężar ga1tu.nkowy t WY·
znaCZ1a.Ją
kierunek ame.rylk.ań&klch CIZ'OtmYoeh, p,odicms tnasówlk'l w kopalni .,Szczyigrow:iice" w Y .l.urow.ie.
.,,brojeń stra.t~.7Jnych na okres os.
lego obecmego dmiel!lieciolec'a. Uw.a. pod,jęba :t>Qstał.a d.ecyrz,ja o prrz.erwa.
intu
oMa.~ką oikiu.!)8cy}nego. Podtrzyta.
się, ~e m.amy
do czyni.en i.a
z 111.at}oowatl:n\.eijszymd 1 na.jdaile.1 !Idą. m111.Je się
ld.n:alk.te g,ot<l!\VOŚĆ at;raj.
cyiml d1e.cYl2<Jiami :r.br.Qjen.!IOIWY'Illi admi- lkowa.
ttlistracili waszvin.<OtiońskleJ. J.lczą.c co
bł' gómLc0e podjęły
na1jmnlel od Lat 11>ięćd1Zdies!atych.

...

O wytjaśnienie pro:yoozyn W•Pr<llW••
d>renia
regl[Jamerutacjd,
dizńetmiikarż ·
PAP zwiróctiił slę do milnlstra handlu
wew.nębrzniego i u.sług Zy@nu.nta
Łakomca. Oto jego wy,J)Olw\ledź:
- Od ma.ja - z powodó.w SUlt'OIWcowY'Ch - notujemy &Wailtowm.e otmoi·
tetnte poidiaży mydła i og;rom~
t.rudiności z jego na.byciem, a talk.że
zJaiwi.>lko wYJltu.pyW.a.nia tego artyk!ubu. Od pewne.go czasu rówJlllei
reS10r.t spootY!kail się z !iCZlllYl!lli po.
stulatami wprowadrz.enla r~men
taoi'i my>d~.
Byto to cl.<l'tyichcrzas
ruemo.żli we,
ze wizę;J.ędtu
na brnk
.1twatna1ncJi ot.rrzymam.ia nl~dnych
dost.a.w myid.ł.a z przemY5łlU. P<l'W&tnie lilllb1towainego braikiem surn.vców z iomoorit.u. W drugdej pOił<l!W~e
wnz.eśn!.a, dzięki kontraiktom, za1wartyun prrzy WISIPófudrmale MHWtLU i 1eo oomocv dewihzowej, stało się
re.ailne

podiwy>ŻSZJen.ie

WYJ!Olko&cl
llreetnYsliu.

prodiu.kicll'

IJZ<!ICZY'Wtstelto

cl<.>

pat.etn.cj.a~u

Dosta,wy w oa.tdrz.te.ml®u br. w.v.ni<l6ą w całej .1trutllie mydielr.toaletoiwych,
oółtoaletOtWych
ooo.z liPecjaŁnego prrzeznaczenlii), około 4,5 tys, ton w tym 2,5 tys. t mydl.a toalet.owe11;0 w ka.wałkach. Tym
sa1myim osi.aginAęty wst.a.t\d.e ~red.nl
~ k·raJo.wych llliJes1ę<:0I}ych dostaiw z. lV kwairt.aLu u.b. rOlktu <llraiz

:zna.cznde

przekr6cz.one

Jr,wartaŁu

!Il
3,'l

br..

doelalwy

wy.n~

o4coło

ty,s. ton m~ci.niW.
Pr<Jd'lllkcja \ara1iOW.a nie wystaircz:a.
ła·bY 1ednatk na wProwadU>nie
retacjl,
na-t przy ollll!lc~

no.._

~J

q

li\.alo

~

Cell:!

wtowałlzeni6

na

paicltzilemilk i ll'..stoPaO ~ 1,, tye;
to.ny myJCieł z za.grnDll.cy. W s.un>:.e
w.ięc bilbans na te diw.a mle&il!iCe wy
nosi 8.4 tys. tom mYldel toaaetowyc!k
w k.atW1aihkach.
Cbcąc a sądzę, że talkJ.e 1111 POstt.ml.a1y sDOJec-zine - dawać co najmn1ej oo 1 kastce my~ła mle91«1CZnLe.
wirmlśmv mleć na !01>l'Zeldet
rei;:lamentO<Wa•ną
w
paźdz\.eornliku
i ldstOl>ad'Lie około 8,5 tys. tony my.
d.l.a, cz l o.kolo 4,Z--4,3 tys, tany
mlesl~e.
T.a1ką
ilością.

niestety, nadei nie
dyspanujemy i dyisPOOlO<Wać w tym
okresie n ie będ.zJiem y Warto jEiSQlcrze
dodać. że około 600 ton mY'dła toale~o w ka1waitkach m=imy pnzez.naczyć
miesiec7Jniie
be7Jpośrednno
dlla zalkilaiclów pracy. Jest to Ilość
absoiliu•tnie rnltnJJmaJna t nie za-oo.
kaiJ.a POtweb.

Jedno n.a tomlast n.Le wLeg.a wąitip;l.1że rymeik wewnętrzmy otriLYma w 1>11,7,dlzieormku i lt!.ston>adlUe w
sY'Sltemie ka·ritikowym wi.eceJ m~.
ni:l:
dostS1rcza.Jdśmy
b~
ka.rtek
w oataillnlch klJJku mlies!iącaeh. 'tyt.
ko z te~ wzielędu zdecYidOWlllldśn'IY
!Ile na worowaazen4e ktelroiwanej
s.omedaty. Obecne dostawY IOWiałl"an
tuJą wpra~e mi.n.lmalny. aJe 111'!'8·
wti.edJlitWy !)Oda;i.ał,
kltóry diotyehczu
nie tnJ!ał m!eJo;ca. Na z8lkltllo myidła
pcn-W<Jill.ć mot.1tLl sobie wyłą.c.zm4e l:u.
cizrle, kltórYIC'h stać bYllo na dłtt«<>
t!'Wlale WVIC:z.ek!tWa.nie w kOl!ejkach. ·
Tak, jak i w.sz.ystkle poprzednie, reJIJJJamenl\iac.:le. test d.la n.as PM:Ylk•rll
ikondecrz.nOŚC'\.11,
ale także llllt()lllOlbe1
W()ŚCl._

~a

apdkrollatQj:l.

K. A. Morawi.eeki Kronik11
odpowiada
z wolnej stopy

wypadlt6w

•

Gocl:z. 10.30. W mLe~C'l
SOl!ca Wi.eillka, 11;m. Ozoirkbw.
kAerowca „Z.uu" Zygmunt W. jed.ą.c
brai\YIU rowo., dioiprowadrzJł dio pnze.
wrót:enla się p0ja0du, w wym,lku
c:zeg,o pasa2'er Aindtt'ZEl.1 W. d/JIZ.nał
sZOlk1u pawyipa&owego. Sbraty rnaterLalne - 15 tys. :z.ł.

Pooiklu.r.ait.u ra Re.Jonową d!la drzi!.el.
11111.cv WrocłaJw-S.ródrnieś<:le s.klerowaLa alkit o.s\c ~ Ńenia p.rzec.iiwko Korinelowi Aindirzie.Jowil MoratWieoidemtu.
z.a=•ca • Jemu. te w dkres1e
od mada do 15 w.ro:eśn1'a bT. we
Wroclaiw.iu, w rec:La.ll)owa.nw.i 1>rze2
siebie
„Bbulletyniie Do!mo6ląiskdm''
zamieszczał,
a
n.ast~le
rozoowr.neclmlał OIPnl•COW.al!'lia l ode0WY.
silderow.ane prize.obwfko jedlllości 9011\l19Z111!icze1 PRtL

Oskadony
z wolLneJ sto.ny.

z ZSRiR.
bęct:ztl.e

odJpo(W'lJadal
(PAP)

•

17.05.

GodlZ.

na

Kir6'tkiej

wl.

AfeklsalTldlrol\li•

J.aid.ący,

+

~.

19.40. Na lll. 5zczectt\ll9, kierO!W'CB „FI.alta"
Ja.K. na 1echal na llile o&wleitlone brurlery dtro,g~. sy.gnałi7JU1jące
roll>Ottv. Zal!lotowano straty ma·i..oriał
ne na lilUllJlę !O tYIS. zł.

skdej
tlJUISIZ

+ anGodiz.
na

wrot

19.40. W tr.al!TltWllt:tu J4..
ull. Ktlilińsk.iego prey NaMa·mn B.

Ila~

3'l.

msłabł
pasa.ter
Plrizybyły
lekanz

stwd~ird!ZlJł

PooR'QttotWia

7Jltl<m.

+

$wladlkowie p0brią;eenta pliesz.e.
pmez motorowe.N~ w dniu
1981 r. o godlZ. Hl na
al. Kośc!l\llSaJk~ przy ul. A. St·ruga,
prosizenl sa do WRD MO w łAld<Z.l.
Ull. Wł, ByitomSkA.ej 60, te!. 'M5-M.

.go
29

Wtl."7leŚnd.a

(eh)

pmyil(.Olt~wanla

n.a śc!.anacll: 1 prU><I.
aby uruchoan4i: wYdobvcie
węg•a od no.cnej ZlffiiialllY 3(1 wt1Ze{;nla
- oo do'boiwYm oooo.c:zyil'lku st-ra.J.
kiUJących. Str.adk. w J.OO<pailm „S?.crzy
g!owtice'' trwał 5 dtnl!.. Nasu gosPC>d.a•I'.k·a
straelie
k'Clilejnych
około
69,5 tys, to,n tak Poitrrrebn.ego we-

rowerem

0

nd!i

Przerwano strajk .
w kopalni „Szczyglowice"

w

s;awomtr D. spOWOdorw.ał Zderaemie
z „Fl!ate;m". W wypadku l"O!WierzYsta
domał
wstrz.ąMieno\.a
mózgu
4 1>nzebvwa w szpi taro,

k.aoh,

ltla .••

~PAP)

Redaldor depeszowy
ryk ChadzłckL
Reda:ktor technkzny

nard Perczak.

Ren-

• -ROZMOWA

z

POSŁEM

w

Se;im PRL podjął uchwałę w sprawie powołania stałej komisji sejmowej do spraw samorządu pracowniczego p.r.zedsię
biorstw. Jej przewodniczącym jest prof. Adam Lopatka. Tym
samym liczba sejmowych komisji zwiększyła się do 24.
Z inicjatywą powołania takiej komisji wystąpił Klub Posellllkii PZPR, a wniosek w tej sprawie przedłożyła Wysokiej Izbie
grU;PQ 18 posłów, wśród ndch poseł Zdzisław Czeszejko-Sochackll. którego poprosiliśmy o rozmowę na ten temat.
Jeśli zatem chcemy, aby Sejm
ohy'btJ powłedzłeł!, fe
po Komisji Nadzwyczaj- mógł ten temat traktować probTtej 'Pf"Of. J. Szczepańskiego - dru- lemowo, poważmie, to musimy mu
fG komisja sejmowa, kt6r11
nosi dac również organizacyjną szansę.
rui sobie n.iej11ko zn4mi«
naszych Komisja - jak to z uchwały Sejmu wynika - ma się zajmować
C%43ÓtD.
rozpatrywaniem problemów zwią
- Naturalnile, ie tak. &im mu- zanych z działalnością i rozwojem
al być otwarty nie tylko na po- samo.riządu pracowniczego, w szczedejmowanie problemów, które w gólności zaś dokonywać będz.ie aaktual!D.ej i perspektywdcznej sy- naliz i ocen funkcjonowania sajego
tuacji· aą wailkie społecznie, musi morządu, form i sposobów
iiównie.ż wychodz.ić im naprzeciw uczestniczenia w zarządzani.u przed
siębiorstwamd.
Chcielibyśmy,
aby
w aeasie organWicyjnym, krótko tego rodzaju forma
sprzyjała stam6wiąc &stosowywać formy swełej
pieczy
Sejmu
nad
samorzą
ao działania do żywotnych potrzeb
nuodu. Odbicie tego stwierdzenia dem. ()(!powiada to również p<>czas
znajdujemy w Inicjatywie posel- stula towi, aby co pewien
llkiej 'J)O'Wołania komisji do spraw róWlllież i posiedzenda plenarne
samorządu
pracowniczego przed- Sejmu, słowem wszyiscy posłowie
siębiorstw. Zachodzi tu oczywi&cle bez względu na to, do jakiej kotym
)>eWien zwdązek z ustawą o samo- misji przynależą, mogli sie
pewna
:r:ządzie załogi, którą Sejm uchwa- tematem interesować. Tu
lił, myślę jed nak, że jest to rów- uwaga uzupełniająca: nowo powow
nocześnie idea daleko szersza
i łana komisja ma wprawdzie
centrum swojego zainteresowania
lbtbsla. Chcę tu podkreśJać rzecz problemy
samorządu pracowniczew moim przek001aniu podstawoiż
'Wll, a mia;nowicle, że samorząd za- go, ale to wcale nie znaczy,
łogi ale jest
tematem
oderwa- tematyka ta nie będzie się przewlijala
w
pracach
innych
komisji
11ym, a ltanowi jedną z form pocięż.kiego,
budzania samorządzenia społecz sejmawych, przemysłu
nego w aerokMn tego słowa po- rolnictwa i ~odarkd żywnościo
wej itp.
jęci.u.
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Meble typu

„Pakość"

- Trudne;
1Ztukł aamorzqdzeniB zaczynamy lit dopiero uczt1ć,

może to być mtem droga najeżo
na trudnościami. Czy komłsja bę
dzie otwarta na tzw. sprawy bieżące,
jakie mogq wyniknąć
z
ksztaltowania się aamonqdów
w
zakładach?

· - OczY'\Vliście, talk.
C~lałbym
jednak, aby nie było nieporozuKomisja nłe jeat pomyśla
na jako organ zarządu, nie będzie
zatem rozstrzygała spraw incy<!entalnych, pojedynczych. Ma trak
tować temat problemowo, a zatem
przyglądać się i oceniać, w jakim
stopniu idea samorządności
jest
prawidłowo wyrażona w ustawowym zamsie i na ile prawidłowo
jest realizowana w praktyce. Jednostkowe przykłady mogą być jedyme sprawd7!ianem pewnych 1.ałożeń, natomiast nie mogą
być
przedmiotem ro.zstrzygn.ięć. Nie jest
t.o :is.de.n organ bezipośrednio za-

stwierdzeniu tym nie ma wca le przesady, bo jakże Inaczej nazwać sytuację, w której z1nalazł się Instytut Fizyki Politechniki Łódz
kiej? Nie można przecież mówić eufemistycznie
o · trudnościach
obiektywnych, czy przejściowych kłopotach gdy ponad stu naukowców nie ma gdzie pracować, a normalne prowadzenie zajęć ze studentami stoi pod ogromnym znaki em zapytania. Nie można też powiedzieć, że zamknięcie pomieszczeń instytutu przez Państwowego
Inspektora Pracy było zaskocze·ni em, gdyż od dawna dyrekcja tej
placówki wiedziała, że jest to tylko kwestia c·zasu. Dla uczelni jest to
rzeczywiście katastrofa, której skutki mogą się okazać wpmst nieobliczalne.

mień.

mądzający,

NA ULICY WÓLCZAŃSKIEJ
zaczęło &ię w roku.„ 1974, Wtedy to
zapadła decyzja o Wy>burzeniu ozęści buWydziału Mechanicznego PŁ. gdzie znajdo-

A wszystko
właśnie

dynku

wał się m.
stanąć nhla.ł

in. Instytutt Fizyki.

Na jego miejscu
nowy, okazały gmach, a f.izycy na czas
jego budowy mieli się przenieść do pofabrycz·n ego
obiektu przy ul. Wólczańskiej.
Było to typowe
życie?
wejście z deszczu pod rynnę, bo już wówczas - Rzecz jasna, te nie.
Sejm 7 lat temu - budynek pNy Wólczańskiej nadawał
się tylko do rozbiórkó., o czym najlepiej świadczy
przecież w swojej
Mliała!noścl, fakt, że poprzedni
jego użytkownik po prostu zojako najwy>Ź8Zy organ -państwo stawdł go własnemu losowi.
Przeciwnicy przeprowadzki na Wólczańskll czuli
wY. musi posługiwać się r6żmy
m.i środkami, urozmaiconymd, do- czym to się może skończyć, ale n~kt nie chciał
przyznać im racji. Argumentowano. że przecież to
stosowyiwainym! do potrzeb, jakle tylko na parę lat, że w tym czasie rul!ll!y
inwezgłosi życie. Jaka l)osłowie,
jako stycja przy Gdańskiej i fizyka jeszcze w latach
Sejm nie mamy na oiół bezpo- 70-tych dastanie nowQczesne pomieszczen·i a, więc nie
średndch
czyinno.ści
władczych. ma oo przejmować się na zapas.
Stanęło na tym, że budynek przy WólcańskieJ
Są to raczej rmdkie, wyspecyfikozaadaptowano/ dla potrzeb uczelni koi'Ztem ok.
wane przypadki. W zasadzie nasza 20 mln złotych, a stairą siedzlibę linstytiutu Fizyki
rola ogranicza się do kierunkowe- przy ul. Gdańsk.iej, czym prędzej rozebrano. I . bJ!°Ć
go patrzenia na problemy, do ich może wszystko byłoby dobrze, gdyby rzeczyw1~e
kontroli, oceny i &nalizy. Jakie- przystąpiono do budowy nowego gmachu. Tak s:ę
jednak nie stało. Inwestycja spadła z planiu, • fikolwiek próby wchodzenia w bez- zycy musieli „wziąć na przeczekanie".
:pośredni zarząd byłoby przejmoJAK DŁUGO MOŻNA
waniem funkcji, jakie z
natury
SPOKOJ'N1IE CZEKAĆ! .
rzeczy na•lei.ll do rządu.
Okazało się, że aż cztery lata. W 1978 roku w
- Dzłęku.ię 24 rozmowę.
październiku, dyrektor linstytutu Fizyki PŁ doc.
Jan Karniewicz, skierował . do &wczesnego rektora
Rozm.I WIESŁAWA LASKOWSKA - prof. Edwarda Galasa. pismo, w którym ofic{Intetpress)
jalnie informuje o warunkach,
w ja.kich działa
Instytut i Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od samego początku przeciekajłl
dachy. skutkiem czego do pomieszczeń naukowych
i dydJktycznych leje się woda, a latem - Bllloła.
Naprawy szedowego dachu nie dają żadnego skutku. Wentylacja nie działa, ogrzewanie jest tałcie, że
zimą temperatura spada
czasem nawet do ok.
10 stopµi. ściany zżarte są przez grzyb, a instalacja
el ektryczna eo iakiś czas się pauje, co prowadzi do
tego, ,że nieraz kilkumiesiączn1 praca przy wytwarzaniu kryształ6w, idzie na marne, wskutek
braku dopływu prądu elektrycznego, nawet w eillgu kilku minut".
To był pier.wszy, oficjalny sygnał nadcillgającej
katastrofy. Potem doc. Karn.iewicz jeszcze parokrotnie poruszał sprawę warunków pracy Lnstytutu Fizyki na uczelnianyeh
konferencjach partyjnych.
Wszystko bez skutku. Jedyną reakcją władz uczelni
było przeznacza111ie kolejnych milionów złotówek na
Dyrektor , Amerykańskiej Agen- remonty, które i tak nie mogły poprawić sytuacji.
Budynek przy Wólczańskiej był już bowiem w stac}i dis Kontroli Zbrojeń Eugene nie agonii.
Rostow oświadczył we wtorek na
i: oto 20 maja 1981 roku, stało się to, co stać się
konferencji prasowej w Brukseli, musiało: decyzją Państwowego
Inspektora Pracy
iż rząd USA wznowi w lutym ro- zamknięto większość pomieszczeń lnstytutu Fizyki,
kowacia z ZSRR w sprawie ogra- ze względu na zagrożenie dla zdrowia, a nawet ży·
cia przebywających w nkh osób.
niczenia
zbrojeń
strategicznych
I znów nie ma w tym żadnej przesady. Zdarzyło
(SALT). TOCEyć się one mają w się bowiem, że spadająca z okna w dachu szyba
Genewie - podobnie jak roko- uderzyła w bLµrko jednego z pracowników. Tylko
wania między obu mocarstwami w cud sprawił, że nie zginął on na miejscu. Innym
razem, w innym pomieszezeniu z sufitu urwała się
SP1'włe rak.i.et atomowych
śred- duża lampa. raniąc w głowę jednego z robotników,
nie.go zasięgu w Europie.
prowadzącycJ:i tam prace remontowe.
Robotnicy
-

Czy zatem wyklucza to wei·
komisji w rolę mediat0111 w
konfliktach, które może fW2ynieść

ścłe

Zapo_wiedz
• •
wznow1en1a
rokowań

SALT

N/tr.: podatawo;wym elementem ~outrllikeyjnym tego systemu
. je~t formatka .m~blowa, wyilrnlll!~a z uszlachetnionej (lakier<>•w a~~J) płyty paździerzowej, NajWliększa zaleta „Pakości" jest mo.
żl1~os~ CłGwolneg,o zestaoW\lania 1 wymiany eleme.ntów. w zalezn~sci od aktualnych po.trzeb i inwencji użytkowndka. Na wystaw.ie za~.rezentlowa- k!ll!ka sestawów w ttwóch ko.lorach - bill·
Iym ł flJielonym.

Idea jest prosta: kilkanaśofie
płaskich elementów-, które za
pomocą
nieskomplikowanego
złącza dają się formować
w
różnego rodzaju meble, którymi można urządzić miejsce do

przerwali remont i więceJ JUZ na Wólczańskll nie
wrócili, a rozstawione przez nich rusztowania, stojll
do dziś. Do dziś też sytuacja Instytutu Fizyka PŁ
nie uległa :iadiiej poprawie.
Czy znaczy to, że od maja do października nic
w tej sprawie nie zrobiono? Nie, tak powiedzieć
nie można. Władze uczelni natychmiast po decyzji
Państwowego Inspektora Pracy
powiadomiły o
wszystkim prezydenta Łodzi i Komitet Łódzki PZPR,
zwracając się z prośbą o przekazanie politechnice
jakiegoś zastępczego obiektu, gdyż iasne było, u
tylko takie rozwiązanie wchodzi w rachubę. Na
specjalnej naradzie ojcowie mia&ta obiecali, że speł
nią tę prośbę. I rzeczywiście, na wniosek rektora
PŁ i prezydenta Józefa Niewiadomskiego, Mini·
sterstwo Przemysłu Lekkiego wydało decyzję o nie·
odpłatnym przekazaniu Politechnice Łódzkiej biurowca ZPJ „Pierw.sza" przy al. Politechniki, co
miało nastąpić 1 lipca. Niestety, wiceminister Stanisław Bajur. który decyzję tę podpisał, wkir6tce
jll„. cofuął -; jaik mi powiedziano ·- w wyniku
protestu ze.logi.

SPRAWA WROCIŁA DO PUNKTU
WYJŚCIA

Pozostaje w nim zresztą do chwili obecnej, mimo

te prezydent J. Niewiadomski, wiceprezydent Zbi·
gniew Turewicz i I sekretarz KŁ PZPR - Tadeusz
Czechowiez, nadal obiecują pomoc. Trudno więc
zarzucić im obojętność i brak ko.ski. a jednak„.
R-Ozpocaiyna się właśnie nowy rok akademicki.
studenci wracają na uczelnię i przynajmniej część
z nich nie będzie mogła mleć zajęć z fizyki przedmiotu bądź co bądź na Politechnice podstawowego - bo nie ma ich gdzie prowadzić. Odnosi się
to zwłaszcza do zajęć specjalistycznych, których
prowadzenie wymaga uruchomienia aparatury. A
apairatury uruchomić się nie da, gdyż zairnstalówana jest w zamkniętych od maja pomi~zczeniach.
Skoro już o tym mowa. to trzeba też wiedzie!,
że wartość tej aparatury wynosi ponad 50 mln zło
tych. Łatwo sobie wyobrazić, oo -py się stało. gdyby np. któregoś jesiennego dnia... zarwał się dach.
A przecież i z tym trzeba się liczyć!
Więcej: ska.ro z aparatuiry badawczej korzystać
111ie można, nie można tei prowadzić normalnych
prac naukowych. Instytut nie będzie się mógł za•
tem wywiązać z zawartych porozumień i umów.
Instytut, który prowadzi m. In. badania w ramach
prog~amu „Interkosmos". Faktu tego nie chcę komentować, bo musiałbym użyć zbyt mocnych słów.
Przed kilku dniami rozmawiałem z władzami PŁ,
Instytutu Fizyk.i, z przedstawicielami związków zawodowych. Wszyscy byli zgodni, że tak .dalej być
nie może, że fizycy muszą dostać jak najszybciej
nowy obiekt do swej dyspozycji.
Obiekt o powierzchni 4 tys. m kw., w którym będą mogli
pracować co najmniej do dwutys-ięcznego roku. gdyż
o inwestycjach nie ma przecież na razie mowy.
Dop6ki to nie nastąpi. zajmą kilka pomieszczeń w
budynku Wydziału Budownictwa I Architektury.
Nie sposób jednak nazwać tego wyjściem z sytuacji.. Jest to po prostu konieczność, i to bardzo
smutna! A z.a tem ...
Myślę. że wnioski nasuwają się same. Ch.ci~łbym
jeszcze tylko postawić pytan.ie: jak moina było
dopuścić do takiej sytuaeji?
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pracy i wypoczynkti, 1>0kój dla ~
dziecka
i inne pomieszczenie.
Autorami
tego pomysłu są
dwaj młodzi projektanci... stąd
zapewne tak bardzo odpowiada
on młodym lud7.ii.om,
którzy
wyrazili wiele pozytywl!lych ol>inii po obejrzeniu
wystawy
a.nł Maria ma 91 lat ł doskonale
pt. „System meblowy Pakość I''
pamięta czasy Rewolucji 1905 roku
w Instytucie Wzorndctwa Przew naszym mieście. korzacka szarżę
mysłowego w War.w.awie. R-ona Pi.otrkowskiej. Z trudem natodukcja tak zwanych mebli skła ~
miast przypomina sobie, co zdarzyło się
danil!:owych ruszy jeSJ!cze w tym
przed rokiem. Starość. Mieszka sama. OQ
roku w Kujawskich Ząkładach
Przemysłu L?lliarskiego ,,Linum" ~ blisko dwóch lat nie wychodzi z domu.
w Pakości. To właśnie
,,Ll- ~ Drzwi trzyma stale otwarte. Czasem zajnum" =óoiło się swego czarzy jakaś zaprzyjaźniona staruszka lub
su
do Instytutu Wzornictwa
pielęgniarka z punktu z zastrzykiem. OboPrzemysłowego z propozycją owiązkowa codziennie przychodzi jedynie
pracowania projek.tu uwzględ
siostra PCK. Już od ponad roku pani
niającego wykorzystanie
suMaria jest jeooą z trze ch stałych podrowców odpadowych pov/stają
opiecznych siostry HELENY NOWICKIEJ,
cych przy obróbce lnu.
Stąd
która dzdesiąty rok z ramienia PCK pełni
pomysł wytwarzanda mebli
z
codzienny dyżur wśród najbardziej potrzepłyt J>aździerzowych.
bujących opieki.
- Dzisiaj się spóźniłam, bo stałam po
Na razie produkcja
będzie ~
-~
jajka.
Nie starazyło. Udało mi się za to
niewielka - sześć tysięcy mekupić bułki, to będą na śniadanie - woła
trów kwadratowych
rocznie,
tzn. około czterech tysięcy ze- ~ od progu siostra Helenka. - Zaraz wszystko przyszykuję. Zobaczymy co z nogą,
stawów
wartości 7 milionów
zmienimy opatrunek. Lekarstwa wzięte?
złotych. Mogłaby być znacznie
- Po tych proszkac h
co mi ostatnio
większa,
ale producenci obapani doktor przep isała, to nawet dobrze
wiają się czy sootka l!llię
ona
spałam i dopiero co się wygrzebałam z
z uznaniem klientów. Szkoda,
ł6żka.„ O nawet się nie zdążyłam jeszcze
że taki skromny początek przy
ogarnąć usprawiedliwia się pani Matakim braku mebli na rynku!
ria. gorączkowo obciągając nocną koszulę.
Wielu klientom nie che><Wi przeNajbliższa rodzima - synowa i wnuczek
cież o to, aby pokoje wYposamieszkają w Toruniu i babcię w Łodzi
żać w wytworne meble. Wprost
przeciwnie. Chcieliby, a.by były
rzadko odwiedzają. Całkowicie zdana jest
one przede wszystkim funk- ~ na opiekę obcych ludzi.
cjonalne i niedrogie.
Proszę pani, ja mam zdrowe ręce
i gdyby nie to nieszczęście z nogami, nie
Zastanowić się też warto na<!
byłaby mi potrzebna żadna pomoc - tłuNie mogę chodzić.
możliwością podjęcia takiej pro- ~ maczy staruszka. dukcji przea: inne zakłady wy- ~ Nawet laska nie pomaga. Jakby :nie nogi,
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twvzające 'tlłyty paździerzowe.

PAWEŁ TOMASZEW·S~I

t.o ja bym poszła do kolejkt O, tu mam

jeszcze całą kartkę na mięso z września,
nie wykupioną„. Ale ja ooś pani pokażę.
Z tego okna w pokoju widać sklep rybny.
Tam, edzie stoia ludzie. On~ tak co dzi eń
sterczą. Sąsiadka mówi, że czekają na dostawę. Patrzę na nich z okna i tak sobie
myślę, ozy przed śmierci21 zjem jeszcze
rybkę? Najbardziej lubię wędzone makrele. Mam pieniadze. Dosta..ie co miesiąc
3100 zł rellltv i nie chce nic za darmo...
Ja wliem, że siostra nie może stać godzinami przed Sklepem zanim CQŚ przywio·
zą, bo inne chore na nią czekają, ale gdyby tak tę rybkę.„
Rocznie na kilku klursach orga.n izowanych przez, ZŁ PCK, śzkoli się bHsko 200
sióstr PCK. Do pracy przystępuje niesp eł·
na 20 spośród przeszkolonych. Reszta rezygnuje jeszcze przed podjęciem obowiązkaw.
Mówią, że odstraszają je trudne
d uciążliwe wairul\ki pracy. Swoim P-Odopiecznym załatwiać muszą wszystko.
Prać, sprzątać, przygotowywać posiłki, zapewni ć ooieke medy cz ną. robi c zak upy.
Są powierniCll:kami w najbardziej osobistych sprawach. Na nogach są od 6 rano,
a kończą.„
- Z tym to już różnie bywa. Ja nie
rozliczam się z pracy od„. do i -papierków
w stosunku do swoich podopiecznych, tylko z... seirca - twierdzi pani Nowicka.
Czasami od zmajomych słyszę: „co ty świętą zgrywasz?",
W odpowiedzi macham
tylko ręką, bo co im mam odpowiedzieć?
Szkolenie opiekunek PCK, to tylko jeden malutki wycinek z działalności jaką
prowadzi ZŁ PCK. W czasie gdy siostry

biegną

do kolejnych podopiecznych, ~ni
JOLA WESOŁOWSKA, z zarządu, odbywa
kolejną rundę z paczkami żywinościowymi.
- Rzadko mn~e tu można zastać, bo jest
tak; urzędujemy niby na Piotrkowskiej.
Tu orzvchodlla zawiadomienia o or.zesyłkach. Tu zgłaszają się też ludzie z prośbą
o pomoc żywnościową, ale magazyn, gdzie
trzymamy te wszystkie rzeczy, jest ·· na
W61czańskiej przy 22 Lipca. Za cały zgromadzony tam majątek odpowiadam materialn.ie, więc z każdym muszę osobiście
tam jechać. wydać. przypilnować. Transportu własnego też nie mamy. Korzysta
się z r6żnych 11rzypadkowych okazji, z ·
taksówek„.
Magazyn przy Wólczańskiej jest trzecim
z kolei w ciągu ostatnich kilku miesięcy,
gdzie tymczasowo udzielono gościny łódzkiemu PCK. Przed la·t y Czerwony Krzyż
miał swój własny w pobliskiej posesji, ale
w 1950 roku ktoś wpadł na pomysł, że
jest to marnotrawstwo pomieszczeń i magazyn zamieniono na mieszkania. W wyniku decyzji sprzed lat, teraz trzeba żebrać o każdy skrawek powierzchni. na
której można byłoby złożyć napływające
dary. W większości są to prooukty spo~
żywcze, które pow.!cny być przechowywane w specjalnych warunkaeh. Powinny„.
Pani Jola korzystając z okHji, że przyszedł pan Marek, kierowca na pół etatu,
szybko go „rekwiruje", po drodze objaśniając dzisiejszy „rozkład jazdy".
Najpierw ZBoWiD na Pojezierskiej. Wydać
trzeba z Wólczańskiej dla 41 osób po kilogramie margaryny, cukru i po paczce
purre zieminiaczanego. Później Dom Dzien-

.

•

-

I

~

~

~

~

•

nego Pobytu zabierze dla 18 podopiecznych marga'l'ynę, cukier i Ironserwy mięsne. Dalej w kolejce jest następny Dom
Pomocy Społecznej ... Dalszy ciąg instruktażu przerywa hałas dolatujący z korytarza. Słychać donośny głos kobiecy, który
domaga się natychmiastowego widzenia z
kimś „z góry".
- Dajcie mi mleko w proszku dla mo·
jego dziecka - krzyczy młoda kobieta. Ja stąd nie wyjdę dopóki mi nie dacie!
Później słychać już tylko sfloch i urywane, pojedyncze słowa: wy to macie pochowane, dla znajomków trzymacie, na
łapówkę czekacie! Padają dalsze ostre za·
rzuty. UrzędniC1Zlci, które wybiegły ze swo·
ich pokoi starają się uspokoić płaczącą
i nie zwracają nawet uwagi na padające
oskarżenia, ale nie na wiele się to zdaje.
Całe szczęście; że z odsiecza przybywa ten
„z góry"; sekretarz ZŁ PCK - STANI·
SŁAW MACIEJEWSKI. SP<>kojnym głosem
tłumaczy. że ostatni transport mlecznych
odżywek dla dzieci z Norwegii i Danii był
w li~ i że wszystko zostało już dawno
rozdane. Skupione wokół kobiety potwierdzają te tłumaczenia, ale do płaczącej nic
nie dociera. Dla niej jedynym ważnym
argumentem, który ciągle powtarza, jest
stwierdzenie przyjaci6łki, która kazała jej
tu przyjść, bo tu dają mleko dla dziec!.
Kolejna porcja tłumaczeń, że Czerwony
Krzyż to nie zakład produklUjący mleko
w proszku, ~ni też sklep, do którego docierają systematycZ'lle dostawy zdaje się
ją wreszcie przekonywać. Wszyscy oddychają z ulgą,
:ie udało się zażegnać
(Dokończenie na str. 4)
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Z roku .na roik
!l)Olty
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sowym bearobooclern w RFN spraiwtły, te wtadrze tie.go k.r.ajru oo.rarz to
nowyim.i !il)oO&Olbami ogran'llcza ,ją naz wyJątlklem
pływ ~'l"aJ'O!wc6<W,
~y·wdścńe 0.bYW61tel4 krajów EWG .
'którzy lllaila pralW'O wybo.ro miejsca
zamles2Jkiania 1 pracy w kaMym
z klr>a.:lów cz,tomkOIW'SlkdJch. Po or:zy.
wirócenl'll <>'OOWLa~ wilioo!We•"" wo.

bee km.Jów, skąd „tu'l"YŚCi" na,pły.
walL! naiJlltozm.!.et1 ~Llic7Jba prrzyibywa .Ją.
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ZiaJilOlblkOJWed, a tallt dJlu.
prrzewał.
w~taicję z zasii!Jkru l
gą
n1ie w oborzi>e, nie ka<idy wyit.N.ymu.
je ps:y>Clhrozinl.e i tio:ycznie. ?Ny·b y.
OOQJ.aildstyica.nych nie
SUI z kmdów
rok zabiegać
prrz·e z
praiwa
mają
o lieJtalme za,tJ1Udirulenl.e, Lecz nawet
i po uipl.ywd.e tego okresu wy.crzek·lJalk ollll7Je soc.1<1Jdemoik'l"a
wamia tyczny ty.g<Jtd.n!lk „ Vorwa er•ts"
„sz.a,nse l.llZysk.ania zatrud1n.ienla rysu.
d[a azYll<llW>czó.w sk•romn.le.
}ą się
Tyllko 'NYd·artJkOWIO wnzędy oośredln~comedsiębdorod'.eru•Ja
pracy
twa
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CJl.ąigiu

Trwa spór o przyjęcia
na studia w AM
Adtaidem.l.e me<LY>Ozne <1,yispon.01Waiy
tym roJ<,u Hioobą ł'111'6 mde)sc n.a
I 1'0lk słiUi<Mów. W rok1l biegłym
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1pmY!lęto

Na1jlisto<\JntLeJ•S1Za
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&&'10

.test , Jedlnak

!llc21ba mle,jsc n.a wy.
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Na tym tle
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r=gorzał

medycziw n'11eikltóT'Y\Oh ~oo
;n,yicth. OL, co ZldalLl eg;za!mliny WIStęp..

dZ>ców komiltet spolecamy, klwestLo-

11JUJe zasad•ność prrz;y:Jęć nia I rok
studlów WY'dll!La~u lek.aTSklleg<> mnd.ej.
szeJ lLcaiby mlod7Jieży, nM: w laita>eh
ub\egłycp.

że

dJC>wało,

karnd)"dacl,
wst~1:mym

Q~ra~eni~

to

s;J)O<Wo-

nie otnzyimalld lmdlelkrow
na e.gzasmrule
k1tórrzy

uzySkailil n!Le.Jedmolk;oororule
n!iż kallldJ'1(1acl, PIZY·

lepsze WY'nliki

w innyich uoze1n1iach medl'C2relktor
presją rodziców

~cl

nyich. Pod

wcześn.led

tuż

oostan<l!Wil

pn:ydą~

Tak dalece akTQ?0111N.N w ruchech

k'<11nd~idac1 n.a l)Ol7J()Slt.a.nie w R!\N na
PoP.adia.la. plme „Voiiwa~".
stałe,

w

depresję.

w\kra,cza.j.ą
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Pr6'by saimobÓIJ,Stw
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Pogorszenie
stanu zdrowia
U. Kekkonena
Opllll!1l!l)tow•n:r ._ wtorek bllltletyn
łeka·mik4

ftwl,e?ldrza,

at..iet~

t.e llt&n JK!orotwla

nruaondiL,

1lt1-.ea:~

U.rho Kelkfttoonena,

k.tóry Gd lilliku

tyigodmd, Jei11t por,viarłnt. oho.ry, Uiległ
nlediomogów
Obolk
l)OJgOll'&'Zenliu.
1 ttiewtlaściJWego
krąt!enla
ulklad'll
dopłyiwru kJrw1 do ~ występu.
Urho
J11 od<res>otWe mru\lki JNi~l.
Koeikikomen l)OIZ(llStaJ e na st.a.norwLsXu
11>rezYldenita od lllM roku; W 2'Wi;i7.fku
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ez~e! ~ ·~ stoe:r. te ~Pl
pn:ed
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te.rminem

Decyzja rządu egipskiego

.UU. uculllnlie, a mini&ter zdrrowla
' opliekd ąpool007.neJ t:y11Jko je alk.ceip.

Uczelln1e mli.ały te<.!: praiwo
wyst-111pienla o etWen.tiua.Lne nwlięk1S1Ze
we
Władze egipskie nakazały
nll.e Mmd:tl>w prrzyijęć - co też nLe- wtorek roi;wiąz.ać się Arabsko-Ra:itit61'9 wcrzyin!iy, Jaik n.p. ~tocka dzieckdemu Towa.rzystwu Przyjaź
llódaJka, poo:·n.afu>k.a, k•tóre
lAllbełl$ka,
ni, działającemu w Egipcie, TowaW!y&k.ały peiw.ną L~oz.bę doda.tacowych
prrzyjęele rzystwu dano pół roku na zlikwiP<JIZWJOll~ to na
miJEdsc.
rw tyioh alkiademi.ach medycrznych dowanie swych spraw. Proces li<!waj
wm;yStik•roh k.an<!Ydaitów. Móny zda. kwidacji mają nadzorować
il! ~m'lln ~pny - chocld n!e- wyznaczeni pmez rząd inspektorzy.
kon.Lecznie na te wydrzil.ały, na k~ó
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W krakoiwiSkieiJ uczelni[ medycznej

jolJt Old tygocJ•n1a trwa okupac1a aul'
która
rodrziców młodizieży.
zd.da, a nle została przyjęta z br.a
Jw m!e:tsc. Wyto!liony spośród ro.
13mez

Najstarszym
który w tym
jamę,

mieszkańcem

roku

wz.noszącą

się

.Japonii,
Fudti.

zdobył
na wysokoś~

3.776 metr6w, jest 96-letni mleszka.
niec prefektury Fukuszima. Po.infortym rzeczn.ik. utwou.onemował o
go 7 lat temu w Tokio Związku Seniorów - Zdobywców „Swięte.1 G6ry", Najstarsza kobieta. kt6ra wsplę.
la się na ten suzyt, Hczyła 98 lat.
W tym roku z powodu du:tycb
opad6w śniegu, sezon wspJnaczkj
do dw6ch
był ograniczony tylko
lipca i sierpnia.
lettńcb:
miesięcy

ucieszy zapewne pona deski sce.
Tea.w .i Noweg.o „ Uciech starop<>iS}{ich" - ba:wią
cych widzów rlU'bawrót

niczne

szny:m hU1norem pol-

S!'edlniowde-

cza, Renesansu i Baroku. Pnypomnijmy,
ten re-

K

Dej-

mek, scenofJ!ad'ia to
dzieło J. Po Lew'ld, a
kostiumy - A. Stopm. in.:
Gra.ją
ki.
E. Jasińska, B, Baet1,
L. Benoit, J. Choj-

noWSlki, R. Dembiń
ski, J. Kasprzykowski. .J. Kub!clki 1
któR, Stogdwsk!,
rrzy

1ul!: 8 bm.

!WZY-

oomną

nam, Jak to

Plot.: -

A. BruS'tman

d~~lej w Pol.
szcze rad•OtWać umia(&!)
no„.

się

(Dokończenie ze strony 3)
konflikt, ale przeświadczenie to niweczy
wypowied:lliane w drzwiach stwierdzenie
wychodzącej kobiety: „Najedzoie się tego

sami!".
- To nie jest odosobniony przypadek .
Z !akimi awanturami spotykamy się niemal codziennie - stwierdza S. Maciejew·
~ ki. - Ludzie wylewają na nas kubły pomyj za to. że nie mogą kupić wielu po·
lrzebnych produktów i żądają od nas nie·
mal cudownego rozmnażania napływają.
Posądzają, że ukrywamy
<'YCh darów.
1H·zed nimi to. co do nas orzYchodzi . Tłu
maczymy im: ludzie kochani nikt tu ni·zei;(o nie ukrywa. a dawać możemv ty1'ko
o, co dostaniemy i nic poza tym. Wszyst·
to dcbrowolne
ko czym dysponujemy,
z innych
p rzesyłki Czerwonego Krzyża
krajów świata. Dary ludzi dobrej woli.
Delegacje z krajów ofiarodawców są u
nas częstymi gośćmi i dokładnie sprawd zają, jak my tym wszystkim, co do nas
przysyłają gospodarujemy. Tu u nas nie
śmie się zmarnować nawe drobinka z te-

ł

Litycznych prezydenta Sadata.
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wyjśołowa jest nutl:pujflca, Cytuję: „„.w kręgach ludzi spra-

wujqcych władze w centralnych 01'ganach państwowych, w kt6f'1/C'łl. nGstqpłły

daleko idqce zmiany pl!1"sonnlne i w stylu dzia-

lani4 pojawia

dę

juJ: 2a c2as6w antirchii szlacheckej nodzo-

ne, a p6mlej pf'2ez hr Wielopolskiego,
pawtarzane twierdzenie, 1e Polacy
f'2ądzenia",
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Piłsudskiego

Gomułkę

i

nadzwyczaj

narodem

Ci krnqbrni Polacy! Nie praca, a po-

o tym,

pracy, Nie praca, a tylko opowiadanie o pracy -

szeć, że

nie

mógł

on
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itd. Po
zrozumieć
aż

Gomułki miało

większy posłuch

chyba

Gomulki dalo

dlaczego Polacy 110

prze,i:id go w 56 roku

uwielbiali. W

strącili,

październiku
niż

dzii

się

sly-

bo

slow o

56

papieża.

A czy

cłdkł Io• spotkał? Przecież chciał dobrze, a
łsceC nieałe

dzisiaj w „Szpil-

Cna rysunku) transparent

kllc'łl."

ob124rpenu

płgem

„Nigdy więcej drugiej Polski". Gierek tei Jedząc

Stoczniim. Waf'Skiego

poparcie

pracą

dla

%

na-

w

robotniczy chleb otrzymał wielki kredyt

zaufania, a po wizycie w

Gdańsku

aławnego

nawet

potężne,

bo azczere

banku 24 miliardów.

mi~a.

Nagrodą ta. k<tórą Jeat lltatuetka
Jaclts
dihlta artysty rrze:llbdG.ru JiUJry Pod 1>Neiwod.ntc.
Dworisklego,
bwern Wo.tciecha Drzd.ecL1119ZY<:klego uhonorowaio wyiloonanle pra:e-z a1rtyst.
o.art.U sollowetl w koncerele na
kę
Sl?IlY'<;.U:cwą
otiklestrę
i
kl.awesyn
Hemrytka Gól'edtl!ego z torwia,rrzysze-

Prof. W. Markiewicz powiada w
irwym wystąp'ieciu, że od zaratj.
nia swej pracy socjologa od 1964 roku - polemizował z tezą, jakoby narody dzieliły się na
<!o
łatwe do rządzenia i trudne
niem Poilsk1eiJ Orikdes.t.ry Kamerailnel rządzenia. Bowiem kontynuuje
!>Od dyire'kcją Jen:ego MalksymLuka dalej prof. Markiewicz należa
(PAP)
łoby w konsekwencji podzielić narody na lepsze i na gorsze, a to
jest
oz.nacza, że takie dzielenie
„właściwością teorii skrajnie nacjonalistycznych lub wręcz ra&istowskich, których żaden rozsądny
W komlsańadlie p<Jddic'Jl w Cblce&o i uczciwy czło'W'iek nie zechce zazl.a"-* się w J)Ol!lliedlz.lałek &kil'Ul!IZOIIlY aprobować".
zaobóJca. nl.e ~ący pr:zeiboleć tale·
tu za!llbOrdowa.ma swej pnyjac!óHcl.
smakowd.cde
Mnie ten wywód
Dla 11rzekonan.!Ja zaiskoca:onYcll l>Olli!- łechce podniebienie, odpowdada mi.
przyin!óll Ileż to razy Wllnie,
cJ.a-ntów o swej
przede wszystkii;n
Oezołolmdony
ze sobą ciało om.ary.
w rozmowach pryWatnych - muoo~i.k Joseph OUnttn stwierdzi!,
siałem wysłuchiwać tego, Jacy to
że w swej koarii!'rore sp0tyikal s1': 11\lt
z '>rzyipadtka.m.i Z<ltiasz.aonia a!ę pn:e. my jesteśmy. Spisać się nie da
orrze.bolee nawet na bawolej gkórze. Właści
nie mogącyich
stępców,
!alk.bu pa,pe!n.l.el!l·la zbrodJni ! lt'CJ'l,o- wie to byśmy sobie tylko powojowyeh oonieść ka~ za sw6J czyn. wali i ochotą troszeczkę, ale
aQe pi,erwszy r.arz SIOOMtlBl s.tę z Pl'IZY. lancą lub z butelką benzyny byz
oa·dikiem zada.n.la sobie r>nzea: morz honorem lee, to znac.zy połączyć
dercę fatyg! przyd0w'loga.nil8 na t>O·
z
się na wiecZ'lle od1J0CZywanie
!Le'\<> „COl'l1US deliO(.i".

Corpus delicti

go co dotrze. Mało, napływające dary na
własnych plecach znosimy z samochodów
Tak było w czerwcu z
dostawczych.
„Hippami". Trzy TIRY przywiozły póź
35 t<m tych odżywek.
nym wieczorem
Rzecz jasna w zarządzie już nikogo nie
było, ale kierowca był uparty i odnalazł
naszego kierownika administracyjnego w
domu. Telefon.icznie zawiadomiliśmy ko.go
się dało i do ra'!la rozładowaliśmy samochody. Magazynu, nawet tymczasowego,
Nie było innego
wtedy nie mieliśmy:
tylko upakować wszystko na
wyjścia,
Piotrkowskiej w zarządzie. Zapchaliśmy
kartonami cały varter i bramę. Zanim
późn.iej to wszystko rozdaliśmy, przez parę dni przeciskaliśmy się między pudła
mi jak w górskich wąwozach.
Pretensje o rozdział Pacz.kowei żyw.
ności zgłaszają nie tylko miejscowi. Odzywają się również w tej sprawie rodacy
z zagranicy. Nadawca z DM.ii wyjaśnia,
że wpłacił 70 koron na konto Duńskiego
Czerwonego Krzyża i teraz życzy sobie,
aby paczki żywnościowe otrzymali kon-

można rządzić Francją

dlaczego Polakami? Temat ten pod-

Socjologów w

kretnl jego krewni. Podaje ich dokład
ne adresy. Dla wszystkich jest jasne zaszło tu widocZllle nieporozwnienie, ale
nadawcy tego Iistu trudno będzie pogodzić się z my§lą, że procedura przekazywania darów, jakll sobie wymyślił, jest
nierealna. PCK nie może wyręczać poczty
w doręczaniu przesyłek konkretnym osobom. Zgodnie z: mzvię.ta zasada humanitaryzmu, która obowi11wje nie tylko Polski Czerwony Krzyż. ale i wszystkie tego
typu or.ga'nizacje na całym świecie, udzielana jest pomoc wseystkim potrzebującym
i żaden prywatny interes nie może tu
wchodzić w grę. Jeśli krewni rodaka z
Danii są tymi najbardziej potrzebującymi,
to pomoc otrzymaJ11. nawet gdyby nadawca tego listu nie wpłacił an.i korony. A
je§!i nie? otrzymaj11 il\ inni, bardziej potrzebuj11cy.

•

•

w chwili śmierci. Tak my
siebie rozumiemy, tak siebie wid7Jimy, tak siebie przedstawiamy.
Paręnaście lat temu z obroną polskiej mądrości na polu walki wyi wystąpił Zbigniew Załuski grał ją. Lecz zdaje sie jec!nak na
krótko. Dz.iś czkawka się odbija,
bo Polacy znów kombinują rzekomo jakby sobie na ten tradycyjny ho.nor zasłużyć. Otóż całej tej
tak S'komplikowanej dramatycznej
rozpatrywać
sytuacji nie można
uwzględnienia przeżyć pobez
nad trzydziestoletnich, które przecież na przemian znaczą się jednym wielkim pasmem od 22 lip~a
z do „a: 0 ~zką
nadziei
1944 roku:
nawet entuzjazmu, ?JWątpień i rozgłupotą

czarowań,

gcoma~enia

s~ę

gni~wu

i wybuchu pro1est&w. Z analizy
nie
tych przeżyć pJwoiennych
wyrzucić pewnego
można również
fenomenu. któremu na imię szafow8dlie obietnicami przez władzę.
Na wyrost, zdecydowanie zawsze
ponad polskie możliwości. Obietnice 45 dały wielkie reformy. W
sum:ie obietnice 45 zostały speł-

wyjścia. Przed
ją ich jeszcze

„

Naprawcze
Zakłady
TaiboTu
Kolejowego w Radomiu
jedyny krajowy producent włeb1
niezibędnych części dila p~
tu
kolejnictwa. Wytwana się
m. in. armaturę hamulcową.
smar.ną i ogrzewczą, a także e1e·
elektrycznych,
trakcji
menity
orai szereg innych częśd zamiennych. Wysyła się je do 140
odbioreów w krajl!. Nazwr
nie jest juź dm4
naprawcze do
adekwatna
zupełności
w
więcej
działalnoścJ za.ldad6w ni'Ż
tu się bowiem wytwarza
pracuje w Radoremon,tuje miu nowoczes•ny pa~k maszynowy, łącznie z obrabiarkami sterowanymi n!lmerycl.Ilie. R,adomskie ZNTK pracują 01becnie na
pełnych obrotach aby zapęwni~
możliwie ja'k najwJęcej tak bai-dzo potrzebnych kolei części H•
m1ennych.
· CAF - Wojciech stan

Polakami

Gierek nie ma prawił pytać aam siebie, dlaczego i jego tak

dla E. IJlojmOOaj
19&1"

1atu.nk6w sera?

Jaka ona powinna być

zdo.l>l"Cla FudtlJamy poltJęło
816 os6b w wie.ku powyhJ 79 lat,
w tym 53 ko.biety.

Murzyki

Polakami. Jak

retorycznie gen. de Gaulle -

dtdesląt

20f't/

Pr6bę

ra na

pytał

rządzić

trudnym . do

Fudżi jamy

SympaitY!ków teatru

że spektakl
żyse1rował

fali aresztowail przeclwmk6w 111>-

Staruszek zdobywcą

„Uciechy staropolskie"

slklego

w.tcepremieł'ów, uwięziony na 1)9cząt'ku września w czule wielłdej

sbudi<><wać.

nlek-tórych uc~1ach, laik n,p,
n.a&!
trwa
AiM
IW wa.risza<w&kieJ
młod<Zrle:!:ą
ąpór międZy wiladJZ.am1 a
d lel rodtz>carni. NJe otll'Tz.ymało tu.
ta•J ~n.d'E!iksów, z bNiikJu mdeJsc. 180
osób. W Slllmd.e u.cze1nLa prrzyjęła na
wydzl&ły lelka•rsk1e o 60 osób mnie1
'!lit w rokru u;b. Sen.at UIC'Zeln1 ·WY'PolW'lleidrzdiaa się prrzeciiw:ko zw.iększe.
nlu Vl=by PI"rZYJ.1ęć, n'i.e widiz.ąc moW

tJ!Jliwoścl

towanystwa pnec~
A!t'tywa
na własność pailstwa.
Na czele towarzystwa lltał Abd
el-Salam el-Zajjat, jedel\ • byłych

,

•

Trudno

mt.eJ5c -

prąir;n<:[l.

I

le.ieałne«o".

labie UJtlruldJndenla

;ne, a n1.e zoortail.l

"ł'Ch

Części zamienne dla kolei

dlu pośredln1cltwa prac:r., aizyiOJWkir.e
nile mo,g,ą na WlłaiSIIUI r~ę za<a:twlć

dJC>da.tlkowo 50 osób, które wzyslraly
n.a e~zamLru!e stosunlkoJWO dobre wy. Wlidlz>lanym na !'Ok 19114
wYJborbw po.wszecbnych.
nLki (50 prunik1ów).

J7!1Zyljęc1 z braku
polkrz~rzieni,
się
czru,Ją
dJotma.g,a,J11 się 1ndeiksów strudencklch
.Dl.a wyiJ.aśnneruLa n.a•le<ty d'odać, że
Llm!Jty pr.zyJęć ustaaały
~rOCZllle

•

dotarciem do domu czeka·
zakupy i stanie w kolejSiostra Helena
kach. Normalne życie.
twierdzi, że dziś miała szczęśliwy dzień.
Udało jej się kupić dla swo.ich dwóch pod·
opiecznych jajka i trochę mięsa na kał'tkj .
I tylko dwa razy wyzwali ją w kolejce.
Pani Jola obiecała dzieciom, że zab.jerze
je do. teatru i martwi się teraz czy uda
jej się dotrzymać słowa. Niespodziewanie
nadeszło zawiadomienie o kolejny«h przesyłkach dla łódzkiego PCK i trzeba do·
kładnie &prawcla:ić, czy cz.asem nie doty·
czy te1?0. co już dawno zostało Przviete
że paczk i
Nieraz już się tak zdarzało.
daw.no były w magazynie, albo już rozdane ludziom, a tu przychodziło awizo po
raz drugi na te same rzeczy. Sekretarz
ZŁ PCK, martwi się. co zrobi gdy okaże
się, że przesyłka jest prawdziwa. Gdzie
t-0 wszystko pomieścić, gdy nie ma ma·
gazymu? I kto zaimie sie rozładunkiem?
jest przedwczesny
alarm
Może jednak
i niepotrzebnie jiUŻ teraz martwi się na
EW A WYPYCH
za.pas„.

tym fenione. Im zaś dalej rzej. Z paździer·nika 56 ostał silt
ów socjalizm siermiężny Gomuł•
lti, a Gierka „druga Polska" rozsypała się jak domek z kart. Ta•
ka jest ta 1hi8toria pokolenia
i nie można o niej tendencYini•
zapominać w momentach szuka'!lia
dlae:ze10
odpowle<tzi na pytande,
Polacy są akurat tacy, a nie hl•
n.i i tak tru<!nd do rządzenia. Kiedy narastał kryzys roku 80 - Po- ·
Jacy dyskutowali nad pytaniem:~
siła nadz.lei związanych z kolejnymi obietnicami sprawi, że władz• ·
ponownde, in blanco, otnyma kredo
zaufania i wolne pole
dyt
nie
samo.istnego działania? Ale
s
że
przypuszczaliśmy wówczas,
taką nierwykłą siłą rozlegnie się
charakżą<!anie zupełnie innego
teru, a mianowicie żądanie gwa.
ranc:li. Chyba taka eksplorz;ja ~
dań

ąarancyjnych

zaskoczyła

dosłownie

wszystkich: samych Polaków, a nawet tę część !wiata.
która szczerze in~esuje się Polską i która szczerze jej życzy najleJ>SZego.
Może to co piszę jest wielkim
uproszczeniem. Na pewno. Ale obstaję, że w tYm jest źdźbło racjonalne.

Polacy dają Się rządzić, ale daj'
programami,
się rządzić takimi
które mają szanaę, a aie antieii>
niają się z czasem w pęczek JUe
spełnianych obietruc, ale we wapom
nienie o szlachetnych intencjacb.
dla
Sz~~· jaka wielka szkoda
<Wis1eJsz.ego,. a też. i dla Pl'SYałelO
pnykolejni
nast
ze
pokolenia,
wódcy P<> kryzysach nie miewali
refleksji nad konsekwencjami tnebanego zaufania. Dlaczego nie młe
wali? To też wielki temat dla cjologów. dla (już) nawet hiatoeyków. Przypomina się nam AW'IH
Janos Kadar, człowiek, który .,_
stał wyniesiony przez krwawy dra·
mat, a dziś doszedł <!o tytułu przywódcy autentycznego n·ie kwestionowanego.
W całym procesie rządzeruia wyrzą
stęp~j~ zawsze dwi~ strony:
i rządzący, Nie można nigdy

dzeni

tylko problemu rządzo
na
nych. I dobrze się stało, źe
ten
zjeździe socjologów w Łodzi
temat został przez· prof. Markie-

rozpatrywać

~cza .wJ'.Wołany. Sądzić też należy,

ze ":'eJdz1e na warsztat badawczy.
MUSlmy wreszcie poznać siebie naprawdę. Musimy wyrzucić z hukiem te twierdzenia, które często
są wręcz bałamutnymi 'POSB,dzeniami. Musimy ustalić, jacy ci Polacy
są. o co im chodzi, do czego dążą,
jakie ich nadzieie. iakie aspiracje.
to jest iei zaPol~ka Ludowa rozbudziła
sługa hist01·yczna
nadzieje i aspineje
autemtycz.n e
Ale
narodowe oraz jednostkowe.
:i,est dy~kusyjne, jakie st'W'&n:ała
warunki dla tych nadziei i aspiracji.
Kiedy się dyskutuje o fronde
porozumienia narodawego - trzeba UWZJ'!lędndać i tę myśl prof.
,.Zamiast zapnatać
Markiewicza.
sobie i'łowę - mówi 1>rofesor
beznłodnymi rozważaniami na temat narodów łatw:vch i trudnych
do rządzen.fa ustalmy. że są narody oo prostu lepłej i gorzej rzaOsobliwościa historycznie
dzone.
zdeterminowanej oolskiej kultury
jest między innymi
nolityczai.ei
przekazane
nam
przez tradycje
przyWia:z:anie do państwa nie jako
wartości samoistnei. lecz jako instytucji słu7ebnei wobec narodu
funkcje oJ'.)iekuńcze
spełniajacei
wobec obyWateli. Inaczej m6wi11c:
dobrze rządzić Polakami - znaczy
rządzić demokratycznie, a więc nie
uszczęśliwiać ich wbrew ich woli,
lecz w maksymalnym stopniu zapewniać im możliwość współdecy
dowania o wszystkich obchodzących
ich sprawach". Takie r0'2:poznanie
cech naszego narodu ma diiś jejł
ną konsekwencję, a jest nią
walka o llinię porozumienia.
(I'llterpress)
STEFAN KURECIU

..

,

Gdzie sw1n10 pogrzebano t J#li•l:i( klił•l:i' l#1ifł•l5i
Kiedy „Solidarn0\9ć Wiej.ska" zabiegała o rejestrawtedy jeden z jej transparen,tów głosił: zarejeatrujde „Solidarność" a będziecie jeść szynkę.
Nikt pewnie tego nie brał .zbyt serio; ale też mało
!Ido pr.zypuszcuł, że ta szynka będzie miała zupeł
n.le 'taki sam &mak, jak wybO'rc.za kiełbasa.
Ale dajmy apokój dowcipom, z mdęsem coraz i:orzej. Już nłe ma mowy o porcjach kartkowych,
s niedaw.nych, lepszych crzasów odnowy. już wiadomo, że nie wrócą te dobri! kartki nawet w tym
roku, nie tylko na jesieni, jak obiecywano. Nie
wrócą, bo na skup nie tytko nie trafiają świnie nie
obiecane, nawet te przez rohlilców obiecane gdzieś
:sabłądzi.ły. I tym razem nie znajdzie ich „Solidarność" w eksportowych transportach, tam zaś, gdzie
mogłaby je znaleźć. tam ich nie szuka. · Zanim powiemy o miejscu wbytu tych świń, słowo o innych realiach.
Wiemy, że -roln.icy oczekują czegoś więcej niż rewerencji :na dożynki i ludowe święto, czegoś wię
cej niż zapewnień o głębokim sojll.ISZu miasta ze
wsią. To, czego oczekują więcej, to maszyny, nawozy 1 węgiel. Tego dostają 'z a mało, ciągników
dostali ostatnio o 12 proc. mniej. A więc prawdopodobne jest i nawet trafiające do przekonania
tłumaczenie rolników,
że nie sprzedają, bo nie
bardzo widzę cel w użytkowaniu pieniędzy, nie widzę, co mogliby za gotówkę kupić, zaś PKO jakoś
ich nie przyciąga, gdyt jejlf n.ie można nic klllpić za
pieniądze, to za procenty tyle samo. Takie tłuma
czenie, jak się rzekło, można uznać za racjonalne.
Motna by, gdyby było prawdziwe. Aie nie jest. Bo
to nieprawda, że rolaiicy nie chcą pieniędzy, że nie
chcll kh przyjmować. Oni chcą, oni je nawet przyjrnują, tyle, że są to pleniędze dużo większe, niż te
~kujące w punktach skupu. Jeździłem ostatnio
po trzech wojey;rództwach, nie tycli zachodnich,
kt6re nu jeszcze ciągle mięsem karmią, ale po
wechodm.lch I centralnych - najbardziej zawalają
eych &kup. W Radomaldem, w Siedleckiem. w Waraawsldem, bez trudu można kupić worowi.nę po
~ llłotych za kUogram bez kości, schab po

280--300 złotych, żeberka po 22~0 złotych. Motna
kupić prosiaka po 110-130-150 złotych za kilogram żywca. Można dostać dowolnlł Ilość kiełbasy
w cenie 28~0o-350 złotych za kilogram.
Czy
myślą państwo, że to wszystko można kupić ukradkiem, konfidencjonalnie, źe tntłć można do pry-·
watnej masarni tylko z zaufanym przewodnikiem?
Bogać tam! W dwóch znanych ośrodkach kiełba
sianych w Siedleckiem, wchodziłem przez szeroko
otwarte drzwi.
Oczywiście, na podstawie takiego jednego udanego rajdu nie można tworzyć uogólnień, Że niby
w całym kraj111, wszędzie gotuje się i wędzi kieł
basa po 300 złotych, że ws;zyscy rolnicy po 140 zło
tych biorą za żywca, który za nic nie chce iść do
skupu. Nie, tak nie myślimy. Ale faktem jest, że
na przykład do setek większych Instytucji przynajmniej raz, dwa razy w tygodniu przyjeżdżają
kobiety z pełnym asortymentem rębank.I cielęcej,
wołpwej i wieprzowej, po okolicach dużych miast
krążą z cieknącą ślinką mieszczanie wcale nie po
to, żeby, dowiedzieć się co słychać w Wiejskiej „Solidarności", po to, żeby dowiedzieć .s.ię oo słychać
w chlewie i po ile słychać .••
Spekulacja n:ie tylko nie ma kłopotów z naszymi
rycerzami do jej zwalczania, spekulacja obejmuje
wieś.
A tam jest najtrudniejsza do uchwycenia,
m . im. z powodu powiązań rodzinnych między pokątnymi rzeźnikami i Ich potencjalnymi ciemńętca
mi, z powodu powiązań nie tylko rodzinnych. I tak
powoli dochodzi do absurdu: będziemy sprowadzać
wołowinę z Argentyny,
aby ją spr.zedawać na
kartki w geesach • .Bo już wiele regionów wiejskich
więcej dostaje na kartki niż dostarcza na skup.
Tak powo1i musimy szukać odpowiedzi na pytanie: skąd będziemy dla naszej wsi importować jaja,
mleko i drób, skąd bme artykuły, których w hutach i elektrowniach rrle zrobimy, a sojusz l'<lbotniczo-chłopski wszak zobowiązuje. Nie możemy naszej wsi zamorzyć głodem.

cję,

OSWARTllK. 1 PAZDZIZRNI,KA.
l'&OGRAłl

I.OO Catery pory

I

~dkU.

dJ,o' klerowcaw. 12.05 z
łwlata.
lD.25 Mueyka

lt„IO Tiu f&l-

}miaju i z.e
w Zazllowica.ch. ~.415 R>olniczy kwad<rana. l-S.00
Kom1lJilJ!Jlmi energet,.czny. U.Ol Ryba.oka prognoza pogody. 113.05 Studio
Gama"
l!ł.00 Wiad.
14.05 StUldLo
:Gam.a": u;.oo W lad. 111.os Popoł.ud
nie dziewcząt l chłop.ców. 15.30 studiO' RE!lalcis. l.ll.315 Co jest gTa·neT muzyczna ntespodzlanka. 15.$5 Czło
wlelt. i środO\WSl<o. 16.00 Muzyika i
aktualności. li6.30 Fdiosenlti trochę zaJ)Olllniane. 1/7.00 Wiadomości 1 infor:.
macje sport.o<we. l/T..10 Riadiowe spotka.nl.a. 17.30 Ra.dlok.u.rier. is.oo Dziennik wieczorny. 19.25 Kiermasz pcll1kiel pio,senld. JiS,łO „Punk;t widz.en.la ". ~.oo Wl.aldioiności i informacje
dla klerowiców. 20.05 Ko.nee.:t :tyczeń.
3jl 30 Ml.strJl(llWie nastroju. 21.00 Waa.d.
~1:o:1 K.ronllca sportowa. 2.l..Zll Przeboje z intel'.1Stiudia. 2'1:.00 Z \<.raju l
ze świata. 212.20 T'U radli<> kierowców. n.23 KieLce na muzycLnej anjienie Zł.OO Wl.ad«noścl., infomne e
apc.lrtawe
oraz
„Polemiki".
23.30
A.Udycj& p110Ucy.st~zna.
..

PROGRAM II

e.•-wtad. .._. Chwila muzylil.

8.40

1teporter zanotował. 9.~ Dla ld. ł „.Jak blje serce przyrody'• - a.ud.
z. BaunoW>SltleJ. 9..30 lll mi.nut z
lt8lpelą.
s •.i Radlic> Moskwa.
10 . ~0
Dla k!l 8 Oo to za llczba.
>538?" :_ aud, T.' Sledla•roweJ. 10.215
Nle tylko dia sllUehac:i:y w mundurach. 10.50 Minla;tury muzyczne. n.oo
Dl.a szikół średnich - „ Tajndik.1 duszy kobiecej" (o łlwórczości M. Kuncew1C'2l0wej). lll .30 Wiad. ll.:J:5 Co slYchać w świecie . 11.łO Radiowa Poll'adnla Rddrzinna. L1.ł5 Muzyf~a L11dowa. 12.0$ Od miniaitury do uwertury 112.25 Nie ma mairginesu 12.45
$.plewający aktorzy. 13.00 Dta kl. 4
,Jak bije ser.ce przyrody". ll!.30
Wiad. 1'1.316 Ze Wl5i i o wst. 13.51
Pod.haJ.ańskie n.uty wie:-chowe . l>ł.10
Gospoda·rett
problemy
regioni>w
lł.30 .J. H.ayd,n: Symfonia G-dur nr
H - „z uderzeniem w kocioł". 14.40
NURT ..:.. Współczesne problemy peda.goglki pracy !S.00 Zespól „Sląsk"
15.10 Magazyn lowledld
l!i.30 Wlad.
L5.35 Popcllu.cl!nle dziewcząt 1 chłop
ców. .~.OO Arie z oper W. A. Mo.zarta. 16.30 RTSS dla Pracując~h.
16.M Pan inspektor prz:yiszedl. 17.00
Socjotechnika
dll~
wszystkich Pm:ezwycięten!a l~
l stJrachu u
dzieci. 17.20 Pol.Slde zeJ!!poły wokalne
il!f.30 Sze!lSZe spojTZenle. 17.50 Artur
Rubinstein gu utwory komoozytorów hlszpań9klch. l'łł.05 SlJadem inwestowanych mllia11'dów.
18.30 Echa
dnia 118 40 KaJejd~op nauki 19.30
Ml~zynarodlC)wy
Dzień
Muz:otki K. Penderecki - I sv:nfmia. 20.05
Recital organowy. 20 .30 Le'l<e1a· ję-z

ANDRZ&T TUMIALIS
(lnterpreu)

rosyjski~ ll0.ł5 Lelreja jęz.
nlem.leJckdego. ZUNI Nauka - praktyce
- „Pomy$ł na •przed:a!". :łl.'/JO Wierne
śpiewane Leszek D1'.1gosz.
21..30 Wiad,omości i infO!Nila.cje sportowe.
20..40 Wersje i k,ontrowersje.
:Z..05 Reporta:t literackd. 21.!.30 PogoiTellc gira Ch<l1pina. 23.15 Notiatnik kult1.11ral'llY. 23.30 Wiad. 23.35 BLa.slk.i l cienie muzyki jazz...rock.

PROGRAM Ili
8.00
~spresem przez śwlait.
8.05
Nie:za.pomniana
()l'ki~bra
Percy
Faltha. 8.30 P.rosto z klra}u. B.45 Md..
1arorecital Pata Bonna. 9.00 Dni walcząc-ej stolicy K,ronika P-OIW'Stania
Wa.rszawśkdego. 9.115 Da,wne tańce 1
melodie. 9.55 Wiersze z.apomnlanych
poetów Oświecenia . 10.00 Cd kto !11bi.
10.30 Ekspresem
przez świat.
m.~ Kderm.aisz płyt. U.OO Codziennie powieść w wyd!aniu dźwiękowym
- I. - TU1rgieniew: „O}cowae i dzieci".
11.30 Chick Corea solo i w duetach.
!Il.OO Elkspresem przez świat. l~.05 W
tonacji Trójki. 13.00 Powtórka z rozrywki. 13.50 „Prywatne życle ducha
dziejów" - odic. pow. 1"1 OO Sztuka
skrzypcowef interpretac ji Zino
Francescattl. 15.00 E!mpresem pl"Zez
świat. 1.5.05 W dueelie z gltatrą '.I'hljs van Leer.
15.3G
Odkurzoone
przeboje 16.00 A J. MoSltefa - , Pamiętnik
j:asn;c,'Wi.d:za". 16.Jfi Muzyko~
branie. 1.8.40 · „Abstrahując od tego,
lle będą tyll" - rep. l. lwańskde,i:o
i W Ogrodziń9klego. 111 OO Eksprese.-n przez śwlat.
17.05
Omówienie
prog>ramu. l!l.llO Muzyczna poczta
UKF 17.40 Bhue-s w.czo.raj i dziś .
18.10 Polityka dla wszystkich. 18.25
Czas relakJSu. bil.OO Fotografia dziełem sztuki. 19.ZO W nastroju g,ra
zesp. „Old Timem". 19.30 Ekspresem przez świat . 19°.35 Fletowe sola
T. van Leera. 19 411 Dni walezącej
stolicy - Kronika Powstania Warsza.w!lklego. 19.55 Muzycz,ne impresie. 20.00 Ml•ni-max. 20.45
KJsia~a
tygvanta:
W. P.
Szym;i,ń.Slki
„Niedźwiedź w katedlrze". 211.00 Reminiscencje · muzyczne. 21! .00 Fakty
dnia . 22.08 Chvial'J<ia ,iedmiu wieczorów - J Pa,ss. 22.15 F. Nietz~ehe ,Tako rzecze Zar atustra". 22.30 S:tudlo Nag>rań. 2J3.00 Wd.e-isze z „Kramy
Ognia". 23.05 Miedzy dniem a snem

PROGRAM IV

L3.40

„La fdola" P.

Szymańskiego

(stereo). 10.'8 Czytamy kau;?k~w „Portret Doriana Greya" - fragm,
pow. O. W,llde'a. 14.10 MlędzyMro
clJolwy Dzień ll{uzyki (stereo).
li.OO
Studio „Gamal' w ste<l'OO (stereo).
16.00 Wlad.
16.115
Mi~d~ynarodo'wy
Dzień Muzy1ld (!Stereo). 17.00 Aktualności dnia (ł.,),
17.20 „w tóltych ·
płomieniach liści" koncert (t..).
17,35
.,Przed koncertem w fUharmonil" - Inform. Anny Kola1y (L.).
17.50 MlędzynarOdowy Dzień Muzyki
- koncert w Qpr. Ilony Grzesiak
(L.). 18.20 „Stracone godziny" - aud.
Józefa WoJciesz-czyka (ł.,). U.35 .,Muzyka z księgarskiej półki" - :iud.
Jana Targowskiego CL.), 18.45 Prezen.ta.cje (stereo). 19.23 Giełda płyt
(stereo). 20.00 Wybitni aktorzy ezyta1ją
uh1bione książki - „Totenhorn" f•ragm. pow, K. rrue:1anowSk!ego.
2!0.30
Międ:cyna.rodowy
Dzień
Muzy'kl (stereo). 2.00 Wiad.
22.05 Teatr PR: Scena Polska - Ludwik Solski we fragm. szt.uk A. Fredlry: „Zemsta", „Pan Jo0wialskl" i
„Dotywo'cie". z:t.05 Międzynar.cidowy
Dz.leń Muzylkl. (stereo). 23.48 Ka->tki
o mu,z yoe (stereo). M.00 Międzyna,ro
dqwy Dziel\ Muziylld. (!Stereo).
~~A

8.00 TTR, RTSS jęzY'k pa.tSki,
sem. 3. 8.30 TT.R, RTSS - biologU.,
sem. I. 8.111 Dla m!k:ół: Plrzysposobienie obronne, ltd, I l 1 lic. 11.20
PUchair Europy w pllce run~j. 12.50
Dla szkół: Języ!k Polsk.1, lrl. 4 Ile.
1'!.:ro TTR, RTSS - fizyka„ sem. lJ.
14:9'1 TTR, RTSS - bloliolgla, sem. 1,
l/6.30 Dzd,enn.lk, 1'7.00 ,Czwa.rtek TDC".
Ul.OO „Paibrol" - „Na telaznyc:h makach". 18.'5 Międzynarodowy Dzletl
Muzy'ki, 118.50 Dobranoc. 19 ~ „sonda" 19.30 Dziennik. :ll0 .00 Rolnicze
rozmowy :IQ.li „Spadkobiercy pani
Butike" (3) - „Dobry bradszelt Jee"
- ~rLa,nd-z!kl seria! kiryminai!Jny 21.111
„Pegaz". l'tl.00 „SledZltwo dokumentacja do aktu oskalI'llenla". 22.35
D:zd.ennl·k. 21Z,50 Telewizja w sp.rawie
miliardów.

o.oo Wiaid . 9.05 Pornnek w studiu
„Gama" (stereo). 10.00 „Egzy<;tencja14.sta" - ooow. M KUoroczlkkla. 141 .20
Recital W Wllkomirsokiej i D. Gairve:via (stereo). 1'1.00 Wiad. 1~ 05 MlPROGRAM II
<itrzowie pięknego sl<>wa - „P<łn Tadeusz" - fra~m. poe:natu A 'Mickie19.00 Magazyn kulturalny (ł..), 19 30
wicza. 1.1.25 Muzyoczne nowości radiofonld. 12.os wiad. IŁ.). 12.08 „za Dziennik. 20.00 NURT .:... Innowacje
l!"rankami miast" m:u:azyn Re· metodyczne w nauczaniu matematydakcll 'Rolnej Ił..). 12.23 Chwila muzyki (Ł.). 1'2.25 S!vnnl <o0li~ci er~ja ki Cł..), 20.30 NURT - PlrO'blemy WY·
Bacha („tereol. 1G.OO Wlad. 13.05 '.'dlę chowania przed<S?Jkolnego i niwczadzyna rodoWY Dtleń Muz~! i stereo) nia POCZątkowego. ~.oo NURT Cywilizacja l krudlbun"<i wspólc:resna .
211.30 24 god~ny. 2MIY Mllęd:zynaTodO•
z wJelkim bólem zawiadamiamy, te w d,n Ju 27 w.rześnla 1981 r.
wY Dzień Muzy!ki,
zmarł śmiercią tragiczną w Wileku lat 35, w czasie pełnienia obo wiązków społe~znych, nasz ukochany Mąt, Tatn§, Syn, Brat l Zięć
W dniu 2'7 września 1981 roku
zmarł tragicznie nas:i drogi Koleg& ł Przyjaciel
MGR IN~.

pracownik

PoHtech.n!kl
Związku

Lódzklej,
wiceprezes
Sportowego w Łodz.1.

Akademickiego

ANDRZEJ
KROL
wlce_prezes

Zarządu

Srodowlskowego AZS.

Wyruy
głębokiego
współczu
cia Zonie. Córeezce I Rodzicom
Poi;rzeb odbędzie się w czwartek, dnia 1 pażdziern!ka br.
o 11::0112, 15 , na C.tnentanu Komunalnym na Dołach.
:tONA s C0RECZKĄ, RODZICE, BRAT z ŻONĄ
TESCIOWIE i POZOSTAŁA RODZINA
Prosimy o nlleakładanle kondolencji na cmentarzu.
W dniu 31 września 1911 roku
zmarła po dlugfoh cierpieniach,
przeżywszy lat 75

S.

ł

P.

ZOFIA
BORKOWSKA
o w:lelklm ~ercu, w:io.
rowa Matka i tona.
Pouub odbęd<Zie się w dniu
2 wrzełnla br, Wyprowadzenie
zwłok
z
kaplicy
cmentarza
ewang~llckle •o
nrzv ul. Oa:ro.
~owej o codz. t5.30,
8'1'N, SYNOWE, WNUCZEK
oraz POZOSTAŁA RODZINA

PODZIĘKOWANIE

Tym , którzy nieśli pomoc I,
okazali wiele serca w ostatnich
chwila r h oraz wszystkim, którzy
w-dęli
udział
w reremonli poęrzebowej
naszej
najukorhaflszej, nieodżałowanej . żony i Matki
~

S.

C z łowiek

ł

P.

serdeczne

składają

KOLEZANKJ I S:OLEDZY
1 AKADEMICKIEGO
ZWIĄ•
ZKU SPORTOWEGO,
Pogrzeb odbędzie się w d.n lu
1 patdziernlka br. o godz. 15
na cmentarzu Komunalnym na

Sekretarzowi generalnemu r.TN

MĄZ.

n•

częśoi

l!ll"'Y.

składa

l SYNOWIE

l'O'ZlptOCO!iął

A:llldel'leohlt

aoqbka,nJe w SWIC>lm ZIWY'CIZl3ju,
.1.ak
„elkispres". Ndm się łod-zlanle 1>0zbde.
raoli, 111a ta.bliey Jut wid>llial
wy.
n.Lk 1:0 dla A•nkte.rle.chtu. „Spr.a;wcą"
n1eszcizęśol.a
by>! Brylle,
br·alffil.lto
atnre~ny na•oastmilk Altld.ertLeeht<U. By«> to w 5 m.lm. Sl))Oltka111~. Lozano

pme.cl1iwyiclił p!~ę n.a środJk'll bc41.slka,
podlał do Cluytensa,
ten t.dealLniie
„obsŁ1112Ylł" Brylle I noalP>alStnlik Amder-

Lecihitu z n.atrodmdll<.a poola ka•rne,g,o
n'le da<ł t.id1nyteh !PZalM Młynarczyko
wi. Wliodizerw na•da~ J!,Jrla zia,~bllOny.
W I mm. żmuda r8ltu\J<e s<W'61 u.
S>oół od
urorelty bramikl. n.a !lt~OtUle
nlel~mlsay ko:M.rait.alk W.ldrz~a,
lecz
F11Uoczak AAilbl ci'.lllkę. W 15 mln
aoo<\Jkamo\a na<Sfteml1.1e bard!Zl\i.j !lk<XJtr
d:vtlllO!wany
ait>aik
W!Ldrzeiwa.
Da.je
o s>ol>I~ 2lTh8Ć Zble:rriew . Boniek.
Pmedrzlera się Potd bramikę Ainder1eoh/tlu. sil1Jn1e !lbro:e!l~f. heocrz na P-0srerumatiu zna11d1111~e sie Mu.nar.o,n. W
~ ttl/ln. sP<lrtlkia1n~e Wlidrze<w,
k~ó ·v
1>ÓIW'CJ/ll1 01trz11osa Slot: Z Pl"Z0€1Wa•lt'I Bel-

SZOMBIERKI

,

Do

.

110w. ~zek:wrui:le rmut wotliny. K.rzy.
sztof Surldt s!Jhn.!e sitorzela, lecoz l)litka
n.ald pa,przecziką. Anderlecht noie parositaje jedlnaik cLl•urt.ny.
W d'Wlie mun.u/ty później Gi.urts traf.i.a oiJllk,ą w s«u.P€1k. RioPOOta Widz;;.
wa t.est Jednak
na~ycllJmlaSIOO!Wa.
Do.br.a a1k<:1.1a. dto6:iodlkowa1rul-e W1Zdd111:ż
!'mi bramkQW11!'.1, le.crL Smolarek I Filipe.zak nde ~ dklopaść pl.lfi<.i, odbhtej pmez Murwurona. W ' 29 min.
mec:nu zin.órw wda!na aokc.1a Wldizewa.
Mist>rz.oiwiie Po.l·sk.l. którzy WY>ciąg.nę
lii wiru!oSll:d z plenw.szeg,o mecziu., klledy to Aind1€trlechlt z Lwbośclą „~ni
'na spa.~o", Ln1.cj111.1ą uda1n.ą alklcję.
Twż za
PołOIWą
bolil!;lka
Smolarek
otnzymaje OQ1da1nde o.n F!Upczaka
i kdedy ma tylllko pi1Zlecl lllOl>ą Olsena, ten l>e7lpa1Ild0tnowo la1pie l!O za
ręlk~. 1121\llt wonny i„ . żółotą ka111tke
<>linz:vtmru1Je Zlaiwod•nllk be1gJi,1Sk,l. Szansa fed1naik 2l0Stała za;prnepa,S0CZ<J1na ...
W łO min. spotkania
naste1>uje
nllepl!ZyJemny moment dla łódzkiego
zespołu. W zamieszaniu podbramkowym zostaJe staul~any
Zmuda.
Karetka po~otowia odwozi reprezentacy)ne1to st.opera do szpitala.
Po meczu dowladu.lemy sie. te żmu.
da doznał złaman'la nasady nosa.
Według opi,n11
lód'Zkich mkole.n iow.
ców, kontuzja ta nie poW\inna wy.
el•imlnować
go z ud-ziału w arcy.
ważnym mecz,u
w Lipsku z NRD.
Zakoftczmy Jes.zeze pierwszą poło.wę
spotkal'llła odn-Otowanlem
faktu. ze
węd1r·wje

FEYENOORD 1:1

szc~ęsc1a

W rewanżowym meczu pierw.sa:ej
rundy Pucharu UEFA, Szombierki
zremisowały w Bytomiu z Feyenoordem RmtMdam 1:1 (0:0).
BrSlllllk1
Zdotbyli: d.la Szombierek Oga.z.a
w 54 m.Ln„ dlla Feyeno0ord111 - BO'uvens w 111 min:
3'3 mlmwty na.da:i-e.t prizeżyllil k~bd.ce
Szombierek By,t<Jon podoC7>3s rewa·nrowe.go IneoC7'll Ich dtru.żY>nY z Feye .
noordem Roltte-ndam. Ro0po,częły s i ę
<>ne po zdobyio!JU przez Oe:aze oro .
watdrzenla dl.a gosoodaorzy w 54 m Ln.
s~ka'lloia,
a zalk>OlńCtLyły, n~ estety.

byIo blisko.„
w c°hlwdJld.. zcty Bciuvens wzyskał WYró.wina!nle, a bY\ŁO to tnz.y mdm111.ty
pmed zalkońozeni.em me=. Od ~o
czasu a1taikil b}'tom.La n by.ty w m1a. rę
d:y1n.aml.c:zne I cl.osyć 1.a.tiwo 7Jtl&}do
wały d1roge w wł:lll.te bram.kl orze.
ollwnllkórw. Ntestety, zaiwOldrzlł.a sku.
tecznooć, bowiem Szombierki mOtl(ły
pPZy.na.Jmnlo!!ll dlwUikrottnle umleścjć
pi,hke w bramce Holendil'ÓW.
Stało
s ie fednak 1,n.a•cze.1 I do dlru11:iej run.
dy roogryw.elk Pu.charu UEFA awa.n- .
sował Feyenoord. ze.spół w onzeik1
ro)ll obu meczów na o!>Wlno lePSZy.
ba ro!Zllel diO 1rrzatly i s!mtecirniiejt_qzy.

VALEHENGEN 4:1

LEGIA

JOZEFOWI
MATUSZEWSKl·EMU
współczuda

KOLEDZY oraz PRACOWNICY BIURA t.ODZKIEGO TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

miili'.

w 42
&potkania Zblaniew Boniek otrzymuje iółta kartk111 za f&ul
na Lozano.
W druglej częśd 1potkan1a ol>serwnljemy na boi.sk•u wpelrue
in:ny
WLdrzew„ ten który pnecLeż
nosi
m4ia1110 mistrza
Po!Sld.
ł:.odzianie
przez cały czas prezentują J)l~ę na
najwyższym poziomie. Mimo to, ju:t
w 56 min, meczu Belgowie uzyskują
drugiego gola, Zdobywcą 1ego jest
Geurt:s. W tej części meczu w roll
stoperów wystęipuiją Boniek I Tło
klńskl, a mimo to prz~aga nald'Y
do łód•zkiej ekd.py. W 65 min. t'ilipczak podaje et.o Smolarka, lecz ten
nie :z;dątył dO' pitkl. I wreszcie następuje radosny moment dla łódzkiej
ekipy, Smola.re,k tym razem wpisuje
się n& listę strzelców w 66
min.
spotkania, kiedy to w popisowy sposób ogrywa Broa.sa l nle daje ża
dnych szans Munaronowi. t..od7Janie
w następnyich :ninutaioh
stW1airza.ją
doslro>n:ałe
sytuacje
podbramkowe,
le.cz bez efek~ów.
W.sp01Inniałem
już
w
pier.w.szej
części
relacji,
:te bait'<Lzo romądlnie potra(ią „rozg.ryźc" belgijski S:\'stem ~ry „na spal.o>n~o". W 71 min. spotkania łodzia
nie są w sytuacji trzech· na jednego lecz braik .w końcowej fazie akcJl
dokładnego wyikończenia. W 2 mln.
p67m~ej ź<nów łodzianie w popis01Wej
ak,cji trzech na dwóch nie poiti:· afią
zlDlllsi~ clio k.aipitul!.acjl Munarona, W
podobnej sytuacji tym razem
sam
na sarn :rm·aJdt11}e się ~eJk.o,
po
udanej indywidualnej ailticji, lecz rozpa1c~ wybieg,iem rait.u•Je syit.UJację
bramka.!'2
Anderlechtu, 30 metrów
przed bram.ką. W 74 mln. „pot.l<JAnla piłka po raz druigi wędru.1e do
bram'ld A'llder1eehtu po a•kcji Lon. ka - Smolarek, lecz sędzia nie uzna
Je jej, uważllljąc zresztą stu.sz.nie, :te
pa.dba ona z pozytjl spalolnel
Ju:i:
pod ko;niec mec7JU w 86 :nin. Petursson popisu~ się
znakomitym
9brzał~, lecz w pięknym !§tylu broni Młynarczyk, I n.a tym e.."llocje te.
go meczu skońlC'zyły slę. Wid:zew pożegnał P\lJC'bal!' EulI'Opy z honoirem,
Rie'f'l.eik&.Joe z ~ meczu
l)ITIZelkal!ę
Czytelnikom „DL" w ponledział·k<i
wym numerze
WIESł.AW WROBEL

Ipswich wyeliminowany
Relao0ję
Z
oozo.st.aiłych
ffieca!ÓW
ewro.pejlslk leh praedlll~a<Wlimy Czyteln!JkC>m „DŁ" t;>ll.ko wy.rY'Wlk:oiwo ze
wiz,ględlu na późną Pore rorilpoczęcla
pa ;zicze(l(ólmyieh meczów. il d•ruk Jta.
z~y
1J1rze1C'.etż ma swoje prawa.
W
Pucharze UEFA największa
chyba sensacja było wyellminowanle
11>11w•ch Town. ubieltłoroczneg-0 zdo_
byWCY
Pucharu
UEFA,
Anglicy
przegrali
wyjazdowe
spotkartle
z Aberdee,n 1:3, no remisie na włas
nym boi.&ku 1:1. A tak a.watn.90>Wały
d>a1leJ zinane ~•=y: Sou.thamllJllon,
S1ru.rm Graz Cwyel'lm'l.nOIWlllł CSKA
Mioolkwa). Lookeren (Po zwycięstwie
nad FC Na:llltes 4:2), R.adJnic:zld Nl.$E
(\. yellJanilmow,ał FC ·Na,PQ!d), Spa>rta.tc
M~we.
Arsenał.
PSV Ellftdb<>ven,
D:y1namo Drezino, Inter MedJio.laill,
Borussia M-idadba.oh, Rea.I Mad'l"yt,
Cairl Zetlss Jena I Hambwrger SV.
W Puchai!"Ze Zdobywców P\Jlcharów
l Pucha me EJwmpy ob:vtl'o sile bez
n'.espod121!and<. AwaNo.wrJi ~wory
cl.

W rewanżowym meczu I rundy
piłka.rskiie,go
Pueha,ru Zdobywców
Pucharów, Lecia Warszawa pokonała
na stadlonie Wojska P<llsldego
norweM<.i zespół Valerene:e.n Oslo
ł:l (2:1), Bramk.I strzelfli: dla LeJlii
Bara.n w 1 min., Adamczyk
w & min., Tonolskl w 58 min, I Mi
łoszewfcz · w 90 min., d[a
VaderenJ!Jen - Moen w 25 m hn. Żółte kartki:
Tumińsk.i CLegia) i Brevjk CValere'lla:en).

i z dy·naun:.C:Zne,go na ooc:zą.tk.u meczu szybko stał sl.ę <>tn si,a,ry i POzbawdoony W1Zlot6w. Tu, te goście tet
ootra•fia llJrtać w pi~kę I być nd.ełbez
pieC'Loni. o.ka•zalo się w 2S mLn. po
la1d.nej a1kcji. d•lu.9i~m pad•a.n~u ka,p\.
tana V.aterengen . Ja.oobsena.
Plllkę
pnzechwycił Mo.en i stras.rem z 15 m
z,a,skooczy} K.a-z::rn.ierskie.g,o.
Po ZllllJial!lde sbron Le?;la n.nsizy,Ja
oonowmie do sZJtu.r.mu . W 48 m hn.
hu.raJZ.an braw S1kW;•tow&I i.fetkt<J<W,ny

Kdedy !>O killk'llldrniesięc iJU setkunda.c h
g.ry Ba.ra111, oo pierwszi.j aokcji me.
czu i ~amd,u Kusty, UJZyskal prowadizenle c!Jl,a Le!l(li, wvdawalo •lę
te doldrz:ie do P<ltl'(romu !!ości. Tyan
baildalief,
te
p!.ęć
mLnUJt pótnlej
Adanu:zyk p00rwym.zył wyrn.dlk r' 2:0
I ty>m r.a.rz.em ws.oóła u~ori.m gola
był Kusto. który
cel'llie dośroc!Jk.o.
wał,
a riOO pilJnowany Adamezvk
celnie sbITLeW itlo!Wą . Szybko l bez
wi-eksa:~o0 ' t!'U<!'ll zidoby>te bra.mlkl po.
d'lll.alały
na Legl.ę demo<b11li'l.IU1a<'o

którym bramkar>z m i ał olbrzym:e
kk>ooty . !O m!1n. oóźn.le1 ofensY'W'!lle
e;·ra•fą.cy 1 cze~to strzela l~cv obroń.
zgromadziły
tyislące
mieszkańców
c,a Tooolsk•l ,
w:v<korzyetał
9Prv·tne G•rud:ziądza delegacje k'tUJbów sioorto
ooda•n.Le MiJ.o.9zewLeza 1 było 3:1
topołecznych
z
N>leco o6żn.\ef ideail.nej pozycji oo wych i organizacji
oŚlrod•ków,
przedstawideli
kaoi.taJnym zai>;ra11!u Kwsty nie wy Innych
centralnych
1
wojewódz3clch
władz
korzvma1! Adamczytk Kiedy oubl~.crz
sportowy.eh, miejSklch władz adminość oµu.sz.czałia
tuż trybuony, Miilo
szeow;cz lad•n:vm strz.a·łem
po
raJZ ni.straey1nych.
C?JW'a !'ty J)Ol<;).ał '>H!ke do sia !kl. za
~n:la•J<1c swej druiżyinJe efe'<itowne
zwV>ciesstwo I aiwa ns.

\VISŁA

strzał

Okońskiego

(lorzewrotką),

P<>

Kom.plelts Szwedów
W rewa.ntowym me-czu pie"rwszej
rundy Pucha.ru UEFA, Wisła Kra
ków przegrała z Malmoe FF 1:3 (l:O).
Bramkędla Wisły zd-0był Kapka
w 5 min„ dla Malmoe: Palmer w
51 mi.n., Pry~ w 58 min, Cz karnego) I Nilsson w 73 mln.
Kdeody w 5 mm. K1111*-a \l'ZYilkał
Wyrazy se>rdecznego współczu
cia Rodzinie z powodu nagłea:o
.,.gonu Koleżanki

KRYSTYNY
MAJEWSKl'EJ

bramk4l dilia Wt.sły, wyd.a,walo si4:, że
kra.k<l'W\ilklch oi>llkaotiY niewieLe clJZle.
Li od odrobienia stra.t z o!e:-wsze"o
mecru l urzvskanta awa.11.su do dru.
11,;lej t'Undy Pwcha•ru UEFA . Krakowianie roz.l)()C:Zehi w WlieJikLm sitylu
Za1Btakowahi z oasją i PO b ramce
WM-YstJko w;ąkarzywało na to, ż~ pój
d13 za ciosem . Szy;bko jed1t1allt wLśla
cy zm!enilli spOoSób gry. stosowaai
ata•k l>OiZVCY.1ny, z któreroo ndc nie
wyiniokało .
Szwed1z:i szybko woonząd.
kawa.U s-wo1e s:z.ereim i w mia•re
UJPlY'W'll czas-u nrzi.:tmo.wałl knlc:la,ty.
wę. Na ntc zdał sie żywld.orwy doPhll.11 w!.el.otyslę02>ne1 wLdownd. z mL
nu'y na m!,nu~e e;o.sp.oda•rze
grali
!(<OIPZeJ. a corarz oewinlej p0ruszali
ste oo boisku 01.tka rze Mailmoe.
Wpr.aiwdlz ie olerwsza oolowa
za
sde konz:l'stnym dla Wisłv
rezu1:t.atem. ane tuż oo ~nowieniu
itry, oo sertl ata.ków W isły, g,oście
prze.prowaa.2im 1 kontrę, w i.felkde
której Palmeir celnie stI'Zel~. Gośc'e
oorari:
crzę~elef
z,a.grataU
bramce
Adaanczy•ka ' Mnooyły
s\ę
błędy
obrońców Wlisly
i padały d.als-ze
bramk·i dl.a 'S'ZJWedów, Mórzy wv.
Wla!Lozvlll a wa1T1S.
koń·czyła

składają:

WSPOŁPRACOWNICY, RADA
ZARZĄD oraz

SPOI.DZIELNI,

ZAWODOWE
TR NSPORTOWEJ
SPOŁ
DZIELNI PRACY „AKORD"

ZWIĄZKI

w

Wyr&zy
cia

ŁODZI

głębokiego

współczu

WŁADYSŁAWl1E

głębokim żalem zawiadamiaże ctnda 28 września 1981 r.
zmarł
nasz naJukochaftszy Mąt.

Z
my,

O.fciec, Brat i Dziadek

S.

skła.dają

PRACOWNICY I DZIAł.ACZE
TOWARZYSTWA
PRZYJA~IOr.
DZIECI

w środę odbył się w Grudziądzu
pogrzeb Bronislla,wa
MaMnow9kiegd
tragicznie zma.rłego, pod.czas wypadku samochodowe.go, czołowego polskleg-0 lekkoatlety, mistrza olimpijskiego z Moskwy, dwukrotnego mistrza Europy Uroczystości t.ałobne

zadecydował

Nieoezekiwa.ne decyzje zapadły n&
84 sesji MKOl. w Baden-Baden.
Or~ ,ni,zację
Letnich Ig;rzys.k OlimPl.79k.! ch
1988
OO'W ierzono stolilcy
K<:< rei Połud·rnLowej - Seuaowi., natomiast Olimpiady Z!moowe-1 - Calga·rv !Ka,nada).

EXPRESS LOTEK

1, 15, 17, 26, 31
MAŁY

+

LOTEK

LOSOWANIE l

1, 6, 8, 25, 29
LOSOWANIE U
1, 3, 6, 17, 23
KOiq-C, BANDEROLI 7109.
DUŻY LOTEK
LOSOWANIE I: 511 rozw. z 5 traf.
prem. - wy~rane oo koło :14.500 zł,
78 rOftJW. z 5 traf zwyik} - wygrane oo oiloot!o 16000 zł , 6.366 rolllw.
z 4 trdLen iam! - wy~ra1ne po 296 zł,
124.!57 ro.zw . z 3 trafieniami - wye;t'a ne oo 15 z>ł.
LOSOWASIE II: 'l'7 rorvw. z 5 t ra.fiEm~ami
wy~rane
po
""<olo
3!.000 z.!. 4.67.1 rozrw. z 4 trafieniami
- wygra.ne oo 7'i'l zł, 87.800 r.m,w
z 3 trafi~mi.aml - wv,gra.ne oo 68 zł .

Z

głębokim

talem zawiadamia.
29 września 1981

nas na zawsze,
Mama,

najukorhaft~za

Babcia I Siostra

S. t P.
WIKTORIA

·

śLUBOWSKA

P.

s domu

MICHAŁ
PłSAREWSKI

śmierci

11 'l'N A

B. MALINOWSKIEGO

te w dniu
911••••••••••••••• •1 my,
roku odeszła od
nasza

KROL
z powodu

POGRZEB

MKOl.

FF MALMOR 1:3

PROF, DR

składaJlł
podziękowania

:U.C!Zi!lJa
gnu.pa po1S!dclt k1Lbhc'6!w,
.prned.e Wl>"TLY}st.ktim z Ladri!iL, w d1ro.
d'Zle dlo Br>Wkl9E!H P11Ze1Wl'JdY1Wała wy
!('raną mlst11Z1a Plol.Skl 4:0.
Wierrz,ond
w tein Slik.oes, choć tnz-eba pnz y.zn.a ć.
te wytdiarwał s ię o.n nłeprarwd.o.po..
dqbny. Praewtl!clyrwa1nia te nile &Pr&iW·
cllzHy Ilię.
choć
mlimo p~ran"J,
mistrrowii.e PO!Lskd za1µreumitowaWi się
~ta>Cl!ioniie w BnwklSelli z laik naJ.
Let]:BZleJ strony, Z!Wlas'Zcrza w drull(ieJ

SO N'I'

ją

• przynosi•
ujmy Die

Mistrz P41sk.I - lóchkd Widzew nle awansował do 111&Stępnej irundy
rozgrywek Pucharu Europy. Po poraue w ŁodZi 1:4, J,o.dzlanle musielll
uznać równdeż wytuość mlstrza Belgii, Anderlechtu Brukseła. prze.g-ry.
waJąe na Astrid Pa11k 1:2 (0:1).
Bramkę dla w ,ld,zewa strzelił w 66 mln.
sp01>kania Smolaretk, dla Anderlecht11 - Brylle (5 miin.) 1 Geu-rts (56 mLn.
s J>O>tk&111ia ), .
.
WIDZElW: Mlytnarczyk - Pll~h (~muda Cod łO mtn. Motejko), Tlolkiń
ski, .Jeżewski - Woźniak (-od 85 mln. Lonka), Rozborski, Bónle>t<, Su.rllt
- W!tipczak, sm-0Iarek.
ANDERLECHT: .M\IJllaron - Olse~. De Greef, Brooa, De Groote Cluytens, Lozano, Hofkens, Ve.rcautere.n - Brylle (Pe<tunson), Geurts
(Hansen).
8ęd'l1iowała bardzo d>O!hn:e trójka Wai!Jczyków Uwen, pdffo.rd, Bur11::e.

Dołach.

wyrazy serdecmeg<l
z powodu śmierci

ZOFlll
ZAREMBA

Porażka

w.<

l'ltOGRAM I

mgr Int. ANDRZEJ KROL

ANDERLECHT BRUKSELA - WIDZE\V 2:1

Pozostawiła

kniejsze
bńl

Pogrzeb
odbędzie
sle
dnia
! patdzlernlka br.
o godz. 12
• kaplicy cmentarza katoMckiego
na Dołach.
Pocrą:lona w &m.utku
RODZINA

NASKRĘCKA

po sobie
wspomnienia I

najpię
głęboki

Uroczystości pogrzebowe odbę
dą się 2 patdzlernlka br. o godz.

12 na Cmentarzu Komunalnym
na , Zarzewie, o czym powiada-

miają

SYNOWIE z ZONAMI, WNUCZEK I POZOSTAł.A RODZINA
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W minionych latach pisano o instytutach, których badania nikomu nie służą, o doktoratach,
których tematyka wzbudzała uśmiechy, o uczelniach, które powstawały na pustyni intelektualnej, bez wyposażenia, kaa i perspektyw. Pisano - ale nie za wiele, bowiem powoły'l'l(anie tych
placówek służyło zaspokajaniu czyichś tam ambi~ cji. To, źe nie służyło potrzebom społeczmym, nie
~~~ było wówczas ważne.

S

II

Dla tych placówek badawczych nadchodzą czasy ciężkie. W nowych warunkach (po wprowadzeniu reformy} trzeba będzie się bowiem zająć
me tylko badaniami, z których musi coś wynikać,
coś, za co warto zapłacić (niezaleŻl!lie od tego kto
będzie płacił - rząd, resort, branża czy przedsiębiorstwo}. ale też realizować te badania sprawnie, doprowadzić do efektu użytkowego. Kto Illie

działać

życie

tak
wyrzuci go z
gry. Będzie to zapewne przykra weryfikacja, ale
czy można powi.edzlieć, że nieoczekiwana zarównp
przez społeczeństwo, jak i pnie.z ~łe środÓwisko
naukowe?
Kłopoty mogą mieć także dobre placówki ba-

odpowiadających

ołrod-

kompleksowych,
ambicjom
k6w badawczy.eh,
a jOOllocześnie decydujących
o postępie ekonomicznvm jednostek go.sJ)Odarczych.
Takich programów nie mogą, ·jak na ruie, przedstawić am przedsiębiorstwa,
a.ni - sięgając już
wysoko - Nąd. p 0 prostu wszęd:&ie brak służb

wadzone badania. Czy gosl)(>dar>ka

zdoła na!lczyć ~

si~ formułowania takich prof!ramów? P;ytanie to ~
me bez powo<fu enębi obecnie pracowników na- ~

uki.
Osobnym tematem są sprawy ludzkie. Tu może być wiele goryczy. Ale kariery nie muszą być
złamane. Będą one zapewne w większym stopniu
zależały od sukcesów ~rupowvch od powodzenia
zespołów badawczych. Należy się też liczyć
z
konlecznościa koncentrowania kadry tam, gdzie
jest coś do zrobienia, g~e są zamówienia
na:
badania. Tzw. mobilność kadr, która kulała latam!, mimo _wielu przepisów administracyjnych.
będzie wYmuszona przez samo życie.
Reasumując: nauka nie iest przyl(otowana do
funkcjonowania wedle mechanizmów, jakie przyniesie najprawdopodobnlei reforma gospodarcza.
Zmia.n y mogą być więc poważine. Ale w ostatecznym rachunku mogą wyjść tylko na konyść
naukli.
TOMASZ MIECIK

&lwcze. Gospodarka nie bardz~ potrafi formułoprzygotowanych do prac programowych, kadr c!ować zadań dla ząplecza , naukowo-badawczego.
statecznie z.nających problemy badawcze, organizaMniejsze kłopoty są z zamówienia;nd typu „pogocyjne i ekonomicz.ne.
towia", przysłowfowymi
uszczellmnri, elementa- ·
Krótko mówiąc: żeby nauka mogła · ~obić coś
mi niezbędnymi cl.la bieżącej produkcji if;p. Gi>rzej
pożytecznego ·i konkremego musi znać konkrety,
natomiast z przedstawianiem
nauce programów
wiedzieć o co chodzi, jaki cel ni.aj, spełnić pro-
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Szanuj:my

energię

Coraz większy deficyt" w krajowym bihnsie energetycznym zmusza nas do radykalnych oszczędnosci.
Cięcia w dostawach energii nie ominęły także naszego głównego przewoźnika kolei. Spektakularnym posunięciem było zawieszenie kursowania kilkudziesięciu pasażeri:kich pociągów dalekobieżnych
i licznych lokalnych· Powstaje pytanie, czy racjonalizacja zużycia energii w transporcie kolejowym
musi się jednocześnie wiązać z pogarszaniem warunków podróżowania? Czy nie ma innych rezerw?
Transport, w tym zwłaszcza kolejowy, jest jedyną ·dziedziną naszej gospodarki, w której w cią
gu ostatnich 10 lat
zanotowano
zmnleji:zenie zużycia energii. Tak
w wartościach bezwzględnych, jak
l na jednostkę wykonywanej praĆy przewozowej. Wzrosło wprawdzie na kolei zużycie energii elektrycznej (z 2306 GWh w roku 1970
do 4106 GWh w roku 1980), jednak
całkowite zużycie energii wyraźnie
spadło (z 7239 tys. t paliwa umownego w roku 1970 do 4723 tys. t
p. u. w roku 1980). Dodać przy
tym należy, iż w tym samym czasie przewozy ładunków wzrosły o
ponad jedną trzecią, z 99,0 tło l35,I
mld tonokilometrów. Przewóz panżerów w tym czasie
się nie

\

zwiększył.

Spadek

energochłonności

kolei przypisać trzeba przede
Elektryfikacja kolejowych.
szlaTak dalekich podróży nie odbystkim postępującej
elektryfikacji ków jest, jak widać, jedynym słu
najbardziej obciążonych
szlaków. sznym kierunkiem działania
'na wają .towary w żadnym z kraj6w
w
Ten bardzo korzystny dla naszego dłuższą metę.
Co jednak teraz? europejf:kich. Nic dziwnego, ~
tej sytuacji na 1 km linii kolejowej przypada u nas ponad 5 mln
ton ładunków rocznie, czyli od 2
do .5 razy więcej niż we Francji,
RFN <$Y Wielkiej Brytanii.

Wf.."/.Y-1

uległ
WYTażnemu za-

bilansu energetycznego proces

w ostatnich latach

hamowaniu. To m. in. zmusza do
szerszego
korzystania z bardzo
obecnie drogiej (z uwagi na ceny
pracy ropy} trakcji Eipalinowej.

--......

__

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

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

kiadowo: średnia odległość przewozu . 1 tony węgla kamiennego wzrosła · między rokiem 1970 a 1980
z
262 do 292 km, rud - z 246 do 348
km, kamieni - z 204 do 209 ,km,
cementu - z 282 do 327 km, zboża z 267 do 350 km, a ziemnia•
ków - z .337 do ,345 km.

~------

·Nadmieme obciążenie transportu wynika z wielu pirzyczyn. Najistotniejsze z nich
to struktura
przemysłu ('Przewaga surowcowe)?o
i ciężkiego}, struktura zużycia energ·ii . (trzy czwarte energii zapewnia nam węji!iel, jedna trzecia obPrzecież brakuje węgla, są ograni- ciążenia - kolei to jednak transport
czenia w pracy elektrowni. Rezerw węgla}. wreszcie niekorzystna getrzeba szukać przede wszystkim w ografia zalegania złóż surowców,
transporcie ładunków. · Przemysł oołożeni!ł i:>rzemysłu i portów.
przecież obecnie nie pracuje
jak
dawniej, zatem i transport winien
Niepośledni wpływ na nadmiermę zmniejszyć. I rzeczywiście, wg· ne obciążenie tra1Dsportu ładunka
danych GUS za I półrocze br: ko- mi wywiera obowiązujący do dziś
lej przewiozła w
porównaniu z dnia si:>osób oceny l»racy zakłaanalogicznym okresem roku q,bie•
głego znacznie mniej: węgla (o 22,0 dow przenwsłowych. S'J)l'zyja on
mln ton}, rud (o 2,3 mln ton}, kru- lekceważeniu ponoszonych kosztów,
szywa, naturalnego (o 3,7 mln ton}, w tym także transportu; im Sił
cementu (o 1,3 mln ton}, kamieni one wyższe, im offieglejsi sa ko(o 1,8 mln ton}, ropy i jej !)rze- operanci,
t..,.... łatwiej wvkonać
tworów (o 1,4 mln ton), metali i
J •••
'
wyrobów z nich (o 2,8 mln ton}. wartościowy i:>lan i uzyskać l)reMimo znacznie mniejszej ora<;y zu- mię. .Teżdżą więc ładunki,
<'ZY
życie energii
w
transporcie w trZęba, czy nie.
pierwszym półroczu br. spadło tył.
.
.
.
ko w niewielkilll stopniu.
WydaJe się, iz zmiana cen towa.rów z „franco" odbiorca na „1~Istotną , pµyc.i:yn.ą , ,j~ zły $tan
.„„ d "....:,- ·
j .
ł t t „li
tech~ćzny nawlerzchnl lfo~ę;ió~:i:~. ~;,.Rs:•awca,l.~ 8~.a CjJPa ra.
Sprawia on, że pociągi muszą jez- towych przY!la1mme1 na tyle. by
dzlć wolniej. Pęknięte szyny, zu- równoważyły
one
rzeczywisty
żyte rozjazdy, przei<tarzałe urzą- koszt trensportu uzdrowiłaby sydzenia zabezpieczenia ruchu są po. •
' ·
_.:a__k~'i
wodem niezliczonych zahamowań tuac3ę l doprowadzilła do r=u J
na trasie. Każde zaś zatrzymanie wielu
milionów
ton zbędnych
i ponowny
rozruch to ogromna przeim>zów. Dałaby w ten · sposób
strata energii.
pewien oddech kolei, który pozwoObok poprawy stanu techniczne- liłby jej szybciej uporać się z rego kolejowych szlaków oszczędności mantami i moder.nizacją tras.
W
energii upatrywać trzeba także w sumie .zaś z pewnościa wydatnie
lepszej organizacji przewozów. Kraj spadłoby ~ięki temu zużycie e·
nam się przecież nie powięk~:za, a
tymczasem średni promień dosb\W nergiii., a oto nam -przeaiez choładunków kolejowych rośnie. Przy- dzi.'
P: A.

„ ·

Nowy

sz,l)ital

dla

mieszkańców

LubartDwa. Obecnie trwa jeszcze jego
W szpl.
chLrur.
opera.

wyposażanie, ale już wkrótce zostaną przyjęci pierwsi pacjenel.
t.alu będą się mieśclly oddzialy: internistyczny, 'pediatryczny,
Położn.ici;o-ginekologiezny
oraz laryngologiczny, NJIZ: sale
eyjne są już wyp0sażone w nowo czesny sprzęt,

sil,

CAF -

z.

Jaśkiewlcm

-

I

neJ strony strunowi rzeozyw.Jste 01llra niczen<!e sprawności w ży.c!Ju codrz.iennym i pracy zawodowe_j, a z
drugiej nasiila kompleks pSychi=y o mnie}szeJ pi:izyda.tnooci sp~CtZIDerj. I choć nieJ.edinak.c>wY PO<ZWm
Ul!iz.kodivenila słuchu w różnym sto.t>niu u<tt'UJdJni'.a chol!'einU W\Slt>Ólżyde z • o<b<lczenlem. to jednaik f.alkt ol:m1:i:<l'!1ej sprarw.!lJC>Ścł tego z.myslu t ctą;głe oc:zeictwanie
na poglOl1SZeillde, musi kszltałtorwać n•iieustanne na.pię
cie PSY>C~ne, lęk przed prayszł-0śclą, dJraili.WlOŚć
i nle,połkój. Dlaite,go w.łaśnie. modil11 7idanlem. nałeQ:y
osobo.m z n.iespra Willym na•Mądem słuchu wyjaśnić
współcrz.esne mO!iliiwości leczenia, zwłaszcza. że wiele
l>O'Stacl niedlOsłUJchiu mO!te być z oowodzenlem· ooddany.ch leczi!'ndiu, krtó.reg-0 celem będa.ie. ałbo Pop.raiwa
slllllChu, acrlbo za,pah1eQ:enle postepCJ<Wan!Ju choroby.
PoJ)UJla.rne wyjaśrui.enie tego n\elalf:wego 1>robilemu
Jest 1ednalk tak zlł<>Ż<lne, jak złożony \est cały system od•bierainia dź.więku u człowieka.
Spróbu·Jmy
]oonalk to zrobić, J)O'Ilieważ leczenie najczęściej dot)"C!Zyć bedzle l>OStePOWa•nia operacyjnego,
kti>rego
w natu.ra.Lnym odruchu p0dświadomej sallllO<>brony
będ!z:ie u.nhk.2. od<kłada,Jac POdjecie decyzji „na 1>0tem". ~ niejed•nok.ro1'nie prze!kreśla szanse wyJ.eczenia, na 0 raż;i.jąc chore~o na lln.O!Żil.llwość daJiszych, groi:nie}szzy.ch

oowilkł.ań.

Zac~ąć lmzeba od tego, że upaś~ sliucłw. mo..
mieć cha·rakter uszkocweń systemu pra,ewodlLące
dźwięk! ora'I: systemu
octbierają.ce,g-0
wrażenia
d<ilw~owe., a
ta.k.źe mo.gą
d<otyozyć obu
tyoh system6.w.
czyli mogą mieć chara•kter mieszaJIJ.ych
'UiSZlkodrz.et\
orzewod-zeniowo-odbio rczy.ch.
Pięrwsze
z ·ni.eh - U5z.kod'1:enia słucbru oraewodrzen!Jo<we - ma-

gą

g.o

/

. 111 miejsce wówca.a5, gdy choroba d>Qtyczy przew<>du
8łucil<l'weii:o. błony bębenkowej,
kosteczelk sł.ucho-.
·WYIClt, zna}dnlją.cyoh się w Jamie bębenkowej, lu•b
trąillk-t słuchowej, tzn. pnzewodu, który stanowi POl~ende Jamv bebenlkowej z częścią no.sow.ą ga.rdła.
Dru~ie uszikodrienia "lu.chu od1biorcze - wySltę
'OUilą wówcz.a1;, gdy oroce.s chorobowy dotyczy śli
iniaika' <c·zęści u~ha wewnętrznego ). nerwu s~uohowe
IJ.O, !Jub ośrocllk.ów słuchu w mó'Z.gl\l.
UpośJ.edrzen:a
&Luc.hu o cqaraik·ter~e mleszanym (ipraewodzeniowoodbio=e) ma.ją miej.sce wtedy, gdy oba te komponenJty (najczęściej w różnym stopniu) na1kładają
się na siebie. Aby UIZl!llyslowić OzyteLnlko.rn, jalk to
się dlZ!eje, że d,7iwti,ęk dociera do na.sa:ej św.liadomoścl.
wLnien 1estem następu•iace krótkie wYl.1aśnLenie. Fale
d»:w~owe wpra.wLają w d•l')(ainia bKmę bębenlkową,
!która następn ie orzeka?JU.1e be dl11(anla traem koo·t eczkoan stuch<>w:vun, zam.ocowan:vun w pootad maleńki<lh
dź~·ni w j~urnie bębemkowej. Os ta.tnia z tych k.ostec7'elk (str-zemiląC7.lko) przesyła da'l.e.1 te dir'l!:a n!a do
'PłV'Thnego środowiska ucha wewnętr:zmei(o, w k·tó.ry.rn
'P(l'WIS.tają malenkie zaWlirowa'llia, pobudza,jące komórik1 zmvs!owe ślimaka. a wY'tlworzone w ten sp.osób
b lo J)Otencijały eleiktryozne.
pr-..:esy!ane z.ostają prze2
nerw do odoowied.ni'Ch ośrodlków słuchowych w m6'1:lfU, Cat.v ten proces jeSlt oCZY'wdśc ie o w.ie.le barcl7..i.ed
ł
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ZAMIAST GIPSU
Firma I M opracowała produkt o na11;wle Scotchcast,
)!tóry ma zastąpić tradycyjny przy złamaniach !Pps. Produkt ten wykonan.y jest a włókle.n poliuretanowych, nasą
ezonych tywlcą. Czas twa-rd:nlenia materiału wynosi. w za.
letn.oścł od wlelkoicl pokryte.i powierzchni, od 15 do 30 ml<nut. Jest on nadzwyczaj wvtrzymały, odporny na -.odę
{mot.na się w nl·m nDrmalnle kąpać) i ulatwiający oddYchanle skóry, dzięki dutej po.rowatości. Trzy razy ltejszy
od l'il)5U, jest Jednak osiem razy droższy, co mocno 01ranlcza Je.Ko zastosowania.
SKŁADANY ŁUK.

We Francji rozDOczęto produkcję składanych łuków s.porto.wych, które montuje sle z trzech oddzielnych części.
Najwięk&zy mOdel takie1to składane11:0 łuku ma wysokość
175 cm, a po złoteniu - zaledwie 70 cm. Istnieją w sprzedały trzy rodzaje takich łuków o sile od 11 do 20 kG,
Cena -Jwfększego modelu wynosi 2.050 franków.
RENAULT EVE
Prototypowa konstrukcja francuskiej firmy samochodowej Renault, bedaca rnzw,fnięclem modelu R·18, spala
33 pre>e. mniej paliwa od swe1to pierwowzoru. Prototyp
o na:r;wie EVE ma całkowicie prze.robioną karoserie- która
smnleJsza do minimum op6r uowietrza . Zdaniem specjall.
stów Jest to rewelacja w te.I dziedzinie. Dokonano ró.wnlet
przeróbek •Odwozia t zastosowano siln~k z modelu R-5
eraz spec.falne elektroniczne urzadze.nla re1t11lu.iace. W rezultacie- zużycie paliwą na 100 km zmalało z 6,3 {dla R-18)
do 4,1 1 'Przy szybkości 99 km/godz., a w mieście z t,ł do

„

l,ł

Artykuł

ELEKTRONICZNY TERMOMETR
fi-rma Teshlba wYQrodukowała nowy typ elektron·l.czne1to termometru. Ekran z ciekłych krysztal6w Dokazuje te111peraturę w stouniach Celsjusn w przedziale
3ł do ł3 stopni DO t . minucie trzvmanla pod jęz~klem. Do.
kladnoić pomia„ów wynosi 0,01
stopnia. a cena te.f nowości. zasilanej dwiema
baterY.lkaml ze1rarkowymi, nie
przekracza 64 d'°'larów.
NA

co 11;roźnieJsze -

PRZYBYSZ ZE

tirugĄ

ooz:viwiśol.e teczen.ie oii>era.cy•}ne; ~egaJące na usunięciu miiszozeń. wyiwo!a.nyeh z.a.pale.niem. i
prób;i
- pocfilt,reśl.a.rn: z próbą - ocltwoN.enia w irposób
u.tuciz..ny, całego systemu Dl'Zewodrże~;

Czasem. załe0nie od rozmt.a,ru amaezefl, odtworzenie sy.steanu oITZewodae.nia dźwięków. dtlkonu•Je e ię
.1ednoetaPOWo, c;zasem (llA.estety, ~ej), wyma.gane
są
dalsze za.biel<! operacyJ<ne. DOntewat w~·jainie
się przeszczepiany-eh mateńałów mających na&ladować runkcje naW.ra.Inwch kostec0ek słuchowl"Ch .Jest nl·epra.witdrowe w zalnfekqwan:vm otoczeniu. O·peracje w przeWl&!ych -za,paaenlaoh ucha maj11 na cel u przede wszySJtlk!Jln ustrzec chorellt<> przed DOW'lkła_
· niartlli., za-"'8.ta jąc:vunt tydu (za,l)&lanie O.POn móz.goWY·Ch. roJileń mó~) • .a dopiero w nut~el koleJnośc·! mo.e:a zm\enzać do DOW.awY Iłu.chu.
T·ruclą
Pr'ZY•CZY•na OITZewod'l:enlowYeh 119Zkoduń Uutchl\l Jest
otoskllero-za. !Jub POI)rawmiej: Oltosooni{l.02.a. Jett to
<:.hQrOba o. nieust.a[<>ne.l et\olo.a:U, wyst~pu:ji\<Ca u lludzl
'Jeśli za.oa[eonie - a talk Jest. na.Je·zęś~iej ...,. . ~
tn~blkę sl.uchową PI'zen lesie &lę na po;:.o.stałe cześ-c i
młódY1ch. n.a icz,ęśc\e1 u koblet.
szczeii:óLnJ.e często
u osób rasy białe.j. w PolsCe crzęstiość Je.l wY&tę<po
ucha środikowego, pnzede wsz:i-istklm zaś na Jamę
wa.nia ocenia si~ na 1:1000. el1Qt klinicznie {tzn. UJPObe.benikorwą, to obra'I: UJPOś.'feózerua słiUJchu t.Y'PU · 1'.l>Newodzeniowe.g o un~n i<o wylji,tn~u nasileniu. W P<>- , . .śl.edtcenięrn stuch•U, za-uważal<nYl!ll d~ eohO~o w POstadach ostryełt domini!JJ.e ból, ~1:miiemłe 69brośc i ,. ~C'iil.ęj mowie). m,a,nllfestuje się o Wiele 1'%<adrzi~.
sły~nla I wyolek z p.ITZewodnl słuchowe.go. Praw.i. '
Chor«~ba ta . PC>l.es;:a na wystęoowaruu nie<Praw!dłowe
. go orocesu kootniema, TJWilaszoza w m1er:lsou pr.zy:t._
dlowe leczenie SPBC.laHstY<CZ>ne nadoz.ęśoiej 11Jktwldu,1ę
s.ta;n zani.amy l tpO a-4 tygodlni!ach (slicl) siuc:h mooe
Pnia t~ ieil ikioiStecdtł llutcholweJ - --!~mk&
czek słuchow:v-ch, co WIP1Y'Wa na gorsze praewoda:en.ie dźwi<Olklll. W prak•tyce dość często, zwłaS1Zcza
oodczas kataJI'\1, sUniejsoo c:zyszczenie nosa WY'W'Ohtj!!
gwałtowne oogo=en1e słuchu. Jęst to właśn ie vwią .
za'tle z n.ieprarwldlową wen-tydacją jamy bębenikoerwe.J,
a oonad~o stan taki stwarza morblbwość „ wtł0C2enia"
do jamy bębenlkorwej ba!kterL'i t PoWStar;le o.st<rego
zapalenia ucha. Wbrew l)OIZJ()l'\OOtl, leczenie ró:!:nych
„ ba.naJ_nyich" tllie<!Ytów błony ś1u'Zowej n.o&a, łą<Czą
cych się prawńe zaJW1SZe z za'bUl!1Z!!>n"'8.rnl czynnoś>Ci
tr~llkll. l!lłuchoweJ - nie Jest wcale łatwe i ·m a lst<>fuly
wpłyiw na spra<Wność nalI\Zadu słuchu.

SŁO!Q'CA

.Jeden z wybitnych radzieckich utronom6w. prof. s.
WslechśwlatskU 'I uniwersytetu w Kijowie uważa, że „pioruny kuliste" - od dawna będące za11:adką dla fizyków,
to nie tnneito. Jak zae:eszczone, i:o.race kule plazmy„. sło
necznej. Ponieważ .le.I czastld mają ładunek elektryczny
I własne 'Pole magnetyczne. mo11:ą wędrować w strumie.
ntach „wbtru slonecznee:o" jak wewnatrz kanału mae:netvczne1ro. Niektóre z nieb mol(a też trafiaE 1 do atmosfery
Ziemi. Na korzyść te.I b/io'Pote:i:v przemawia dostrzetony
zw!azek miedzy czestośeia ue>Jawlania sle pdorunów kulistycll, a aktywno§ma słoneczną.

ten zamie.szczamy z e>kazji

blOIIlY bębenkowe.J.

„AE!tOBUSU"

ejf, rejs techniczny na trasie Moskwa - Symferopol odbył
w !lfe-runiu br. z 310 osobami na 1><>klad'Ziie radzieck<i „ae.robus". tł-H. Dystans 1200 km samolot pokona! w e:odz.ine
i 40 · m.inut. Na Krymie udający sle na urlop nad Morze
Czarne prarowDllcy.„ „Aerofłotu". którzy postanowili naocznie unekonaE sie. jak sprawuje sie nowa maszyna. WYsledii. a miejsce ich zaleli. n;e oczekuJacy nawet takiej
niespodzianki „wvkli pasatero.wie Przy okazji uo.fnformo.
wano, ie zutycle paMwa w tym na.!wlekszym I najbardziej
l!konomłr.zn:vm radzleckom samol<>Ci• uasazenk~m. jeSt o · połowę mnlejne, niż w Tu-15ł tub lł·BZ.

Wspólczesne .możliwości
leczenia uszkodzeń słuchu
albo -

POK.ŁADZI·E

• przy1ro.towali do p<>djecia n'°'rmalnej eksploata-

W '

Międzynarodowego RQku Inwalidów,

prn:y,CtZy.ną l>Ne<Wod~yich U5Zkocl2eń ~u są zapalenia. Mo,gą one dotyczyć WSJ)Ollilm.!aned tut trą1blki
słuchowe\!, które.1 zada.niem Je.st UbI'ZYl!DY'Wainie <>llloowiednie~ c iśnien1.a powietm.a w lamie bę.benkorwej.
Zmiana rego ciśnieni.a o«ram.1-eza ruchotoiość koste-

I.

Japońska

wrócić do normy, choć l)OZ09ta~el zai))Q~e.nia w 1'0st;u:i zrostów nadał ~ą doprorwądzać do gorS'te;&o
przewo&zen!a diżwięków. Oz.asem ledn~ . rrumo naiban:l'l:iel ora•widłoweico oostęoowa.nla, oroces choroboWY tr\Vla nad<ll, co w W'M!lu 1>I"LY11>Bdikach Jest
złoQ:on.y. a swzegórowe WY':laśnienta zaehod~ącyich zla. zwiatzaine z obniżeniem odtPOrn-O<łcl chorejto lub WYw.llSk p!'zekiracu..lą ramy tego arty.kuł·u .
ją tkorwa z!o~\<WOŚO\.ą tLory baikteryme.1.
Wówczas.
wytwa.1'28 s.ię obram pt"LeWlekłego za;pałenla, cbaTakTeraz mooemy j.u!t teid•naik ooroa:mawlać o na:twat_
teryiz;ującego s!,ę l>OSterroJą.cym WPOśledirent.em stu,chu,
nie:lszY'Ch -przycrz:ymach I mOOl:iW'OŚclach leczenia n.ieok.reoowyimt WYCiekami ropnymi z . pm.ewodl!l stuchoktóryich USZikodzeń nairrządu słuchu. Zaczn.\Jjmy chlroWel(o I rzadiko k1edy ból.em. Może się . zdarzyć także,
n<Jilog~nd.e od praewodlzeniowych US'?lkodzeń sŁuchu.
iż m imo oostqPoWan.!.a choroby 1 stopnimwgo n \S2Na:ibardrz.lej błab:ą przyczyną uW\ldin!ającą prneinoszeozenia sbMlJkt.1.Lr kostnych · w obrębie ucha - si·uch
nie d:bwdęiku jest Ww. c:rop wOSIZCZYIIl<>WY w orz.ewonie Ullega ooii;omzenlu. I?zieje się tak dila.tego. te pewd'Lie słuchowym, czvili wYd<Zie.Una natburailoa Jirill•CZoną rolle w przewodrzenw diźwlęku p.mejmiują PO =~
łów zawartych w slkórn:e. GmmadJZąc się w nadmfaąz.onyich kosteczkach smchorwych tkanki nl~pranze. wvbwa ma koreik. który ha•111JUJe fale ilźwięlk<>'"e.
, w ld~orwe. oowstałe w nastepstw.le .za,pałeń.ia (2iarniUsunięcie W~'ZYIIlY nie za,wsze jest ła·trwe. zwł.asrz- ·
na). Ten obroniny odic'ZYl!l ot'ga.nizmu nie 1e&t ~tnak
cz.a u osó.b ze s,kłon.nośctą do nadmlel'lP..ego je.j girow stanie ?JWalozyć roozącegto się 1>rocesu chorobowego
ma·d'l:enia - 1 P-O!W'itruno być zawsze WY1kot1yiwame przez
~ mało. może go narwet ood<trzymyrwać, grod:11c w!elolairyngo!oga, P<>nieowat n<Lewłaśclrwe p0stępo<wan.ie girnma ba·rel20 ))OIWatn:vunt· POW'ilkła1niaml. W p,osrt.aclach
'Z'i 'Uls71kodtzeniem, aa.bo skóry ~IU sruchowego,
· 1:n1zeiwl.ekłeJCo· za,paaenia ucha, ~J>OW.anlem }est

PROF. DR HAB. B. LATKO\i\7SKI
U.POŚle<Werue iuu·c.hlu.
J)02lba•w.Laj~ce
C!Zlłomeka
bo-ca·ctwa świa,ta ~w.Lęków, ni.esie z sobą tym samym
- poza obciążeniem osychLcz,nym - niezwykłą trudność
ad'a,pt.acji we wsp6łc.zesn:vun społeezeństiwie.
Dziej.e się taik przede wszystJk~m na sku~ek utl'Udn!Gnego por.oo.urn.ie.wania się z otoczeniem, co z joo-

telefoto

l\IORDEIRCZA FARBA
W Wielkiej Brytanil wynaleziono farbę o nazwie Stere-pel,
która odstrasza i zabija lmsekty. muchy, mrówki etc.
Przeprowadzone w kliku krajach badania wykazały, że
muchy glmi. 111t 12 irodzinach kontaktu z tą farbą. Mrówki
wytreymaly 6 11:0dzin, a komary zaledwie dwie. Sterepel
działa
również prewencyjnie.
Komary, a nawet szczury
unikaj• pomleszczell pokrytych tym preparatem.

do

płym,nego irodowdska ucha
wewnętnzine!(JD. Pto.9tę
pują.cy oroces kostinienta ogra.ni.cza ruchomość strzem!ączika i tym samym utrud1nla pr7ekaz:vwa•n1e dźwię.

ków.

Podstawowymi obja.wamt charo.by są sz.u.m
Ul)()Śledzenie 1duchu bez bólu I wycle<tu 2. przewodu sŁuchoweiio. Oca:YW.!.ścle, Im dłuże1 trwa choroba,
hm proces kostn1enia 1est ba,rd~ie1 zaawa.nsowany,
tym t!IPOŚ1edrrenie sbuchiu :)e9t większe 1 tym m.n1eJsze są szanse na wyleczenie. Trn:eba o<>dlkr~lć z _nacl8kiem, że otosl)Oil,g·Lorza nie leczoin.a, prowa.d2i nieuchrcmnie do całkowUel głuchoty. Le.ozenie operacyjne poi!~ na u.suni~lu maleńldeii:o. killcumlJ.imetrowego .straeml ączka i za.st~plen!u go rów0nie
m~a Dmteaiką z trworzvwa S'ZtUCIZJlego {teflon. tarllen),
ltUb metaJ,u (;platyna). W ten 5'POSÓ b 1>rzYW1raca się
r·uchorność
eałemu
systemowi 0NeW'Od2eniorwemu
i ·fa[e diiw.iękoerwe ponorw.nie mogą docierać do za.
kończeń nerwowych. P<mrarwa sbuchu zalety od wielu
i

czy.n,n!Jk6w. z których jednak na.Jiwa:!Jn\e:lsZ:vun (P<>Za
techinilka Ot>era cyJn11), 1<ist czas t·rwa:n,fa ehOroby.
Omówione w:vtiel niektóre U'517Jkoda.enia słuch-u tyl>U przewodizen!owego są w chwili obecnel Jedyiny.
ml, dil.a których medycy.na WSPółczesna opracowała
teoretY'CZnie Skuteczne metody POStteJ><>wania, ledYnym,i, k·t óre mO!l(a być ~eczone ood w.airu.nklem
wczeimeito roz,ooznan!.a choroby.
0

Usz.kodizen1a 91.uchn.t tyipu odJbl orez~o.
a
więc
U922kodzenia dotyczące ucha wewnętmzinego, nerwu
~ub ośrodków słuchowych w m62.gu, są nadal przedm iotem LntensY'\VllY'C'h badań , 2lmi.erza.jących do Oll)raoowanla metod OO!!t.ęPOWa<Thla lecznLcze,go
Prrzyczyi!l,
WJ-w,'0!'1.lją.cych te USZikoda:enia 1e9t bardzo wiele. dlatego <>ltraru.czę się do WY•S'ZtCZel(6tn.!.enla naJC2ęstszych.
A w.tę.c: na.rażenl.e na hałas, Cihoroby zalk.aiZne {l!:rY'Pa,
rótyC1Z1ka. S7.ika11"1.atyma), zatruci.a zewnati-z.oochod.ne
<leki. w tyim także niektóre a<nt:l"blotylk<I. su.bsta.n~je
. t~sy.ctZne), zatrucia W'E!IWnatmpochódne (produkty
nieoraw.ld<łorwe.j
prn:emlany
mat.erld),
zaburzeni.a
wkrwienia u.cha we<w111e't'r!l:nego (l!ladclfoienie, miaż
d·życa, ch01roby 1'nwi), a takre rótne wady wrod~e.
' ()bjaiwami US7kodrzeń oobLorc.zych ~hu są pmede
wszy.stiklm SZlUJl11Y, ph;k.i, gw\rzldy w uchu chorym,
a w DÓ:tnlejszym Okresie słyisz.en:ie, leoz n1ero2lumiente m01WY. Nie '1lta tu mg.dy bólu, ani i.nnych objawórw z.arpailen1a. J>.01Z1p00na nie, ok.re_śla,jąee ty.p umkodzenta. może oczy·Wiścle oostawlć wy~ąca.nie oto.'la' ryingolo.g, P-O za.sbosowa.n1Ju różnych testów aud1omet.rye'1:nych. Leczenie uszkocl.zeń sł'Uchu typu odbiorczego Je5't w clwdll ()becne-j wyłącznie zaohowawcre
i POleiia, na..1o:i;óLnlel rzecz biorąc, na POd·tr7ymY'"('BlllW lwb Pf'ZYWróceruu
uszioodrzonym sr.rukturom
wa.rulllkóW. n'.wbędnych do żyicia 1 spr>a<Wlniejszego
~nlkcilonorwania.
·
Nie chciałbym Jednak końc.zyć tym l>BSYmlstycznym aókcenitem. W w.l.elu ośrodlkach na św.lecie
{IW tym taikże w Poilsce) prowadooone są bada.nla nad
m.o-!:llwośclami leoz.enia \ISZlkOda:eń słuchu typu odtbLo<rcze,go. Podejmuje się ~ęc próby · zastosorwa·n.La elektrostymWa.cfl narządu sł'UIChU, aby w ten SPOSÓb po.
butci1Zilć metaiooMzm n<!ek!tórych strn.tiktiur
1 nieja!ko
·„zim.oblUzować" je do llntensywniejS>Zeij -pracy. Są to
dOIPlero Dierwsze k·oo.kl.
Na PetWlno d.a~a l~t jeszcze d!ro~ do uzyc'lkanla
J'.)Dilllyśll!lych wy.n.ików. choć na-leży sa.ctiić, ie w nieda·led<.iej przyszłości n1ek.tóre z tych US'Zlkodlzeń będą
&klll1eozmle leeizon.e - tak. lak dl2llś otOS<l)ongiOIUI,
kł:óra
Prn:ed ki«k.udziesl.ęcilu iLaJtr mosł• 11 1o't!a
Widmo &Wichoty.

OPATRUNKOWYCH
Pabianice, ui. Żymierskiego 13/15
ZATRUDNIĄ OD ZARAZ:
1. PRACóWNIKóW
NIEWYKW ALIFIK.OWANYCH w zawodach: konfekcjoner, zgrzeblarz,
sprząta„zka 1 omiatac,z ka maszyn i . urządzeń; robotnik transportu, palacz,
2. PRACOWNIKOW
WYKWALIFIKOWANYCH
w zawodach: tkacz, snowacz, ślusarz, tokarz,
frezer, szklarz,
3. PRACOWNIKÓW w celu przyqczenia do zawodu tkacza lub sn.owac·za (absolwentów ZSZ o
kierunku włókiennic~ym),
4. FUNKCJONARIUSZA pożarnictwa.
Płaca wg układu ~biorowego pracy dla ~rzemysłu lekkiego.
·
Zgłoszenia osobiste przyjmuje dział spraw osobowych i socjalnych, Pabianice, ul. Żymierskiego 'CJ/15. ,
'

I

czdc1

„

M-9 1p6ld!letcze
(Saluty)
atnlentę
na M·3 I M-2
lub na t razy M-3 bloki
na korzyatnych warunkach.
Or.rty „31005" Prasa, Piotrkowska 96.

Jtatl m"

kupl~. tel. ......

11r.

,e tod••
•

komfortowe
kuplę.
Oferty z ceną
„31097" Prasa, Piotrkowska

aua-c

98.

mleHkanie
Retkinia.
Oferty
„31111"
Ptava,
SPRZEDAM
karo11er1t: Piotrkowska 11.
„Fiata 121p", po wYP•dku.
5<5-37-32, po 19.
CUDZOZIEMIEC ł)Oszukuje
segment
lub mieszkanie
DWA
pn..Snl•
błotniki nie
umeblowane,
telefon
nowe do „zaporotea" ku- 51-D-31', ·pO lł.
31045-g
plę.
Otarty „auilt" Prasa, Piotrkoweka 911.
DO wynaję<:la umeblowane,
dwupokojowe &7 m,
wazy1tkle wyaody. Płatne
za rok z góry. Oferty
„314"" Praia, Piotrkowska
SPRZEDAM

111'8„ wła9nołclowa ·

M-4

"·

11lnllt
!
„Syre- SPRZEDAM

oprzyrz11dowa~lem

mleśzkante

/ Piano,
~Marshall" Ballil sprzedam. Płużek, ul. Powstań
~-30.
.
ców Sl. 9/23, 42-500 Będzin.
2228 k
MŁYNEK do tworzyw Iw-.
pię .
Przyjllnę
pracę
na ------~----------
wtryska.rlke ·dlO 150 g, Aleksa.nd<rów.
S!OIWla.ok•iego 1, SPRZf:DAM pł113zcs 11k6rn·
DnzewoęzetWl!ikL
30859 g ny damiskl, tel, ~eczno
ści,owy ~714 godz. 14-20.
3111'25 g
JAMNIKI sirea:.endęta rodowod<O<We - sprzedam, D.a
leik. Gaindlhte,go 7 m. 7.
sKUPUJ'Ę me'bll.e u~y:wa.ne
312&1 .g i nowe. Telefon ~7·11, go_
_P_O_S_Z_U_K_U
__J_Ę_ _Od
__b_lo-:-rc_ó_w d:!lliny 7-11, 20-m..
30392 g
chryzantem.
Tcl.
467-83,
gOOIZ. 1~20„
3'121l9 ~

SPRZEDAM wlfulę Z d•Utyan za,pleczem budyinJ<()w
'°'9JlQdanlczyich prriy trasie E~l'.l.
Oferty
.. M512"
Pra.sa, Pi<>tl'lkowsika 9Q
ODDAM
w
d.zleN:awę
i,s ha memi. bu<iy·nJ<,t go.

~J)OC!a,reze 80 m klw. (Łódf) .

Ofenty „310Jl7" Prasa, Pl.o.
titk-aWISka 96. '
KUPIĘ

!Julb wyidJzl!erża!Wlie
budynek. nadają.cy stę na
'MLI'S7Jfla•t mecha.nilk.t p0ja'l
dowej. Of•erty .,309<57" Pra.
sa, Pl.oblłkOIWISlka 96.
DOM w '11\llsrzymle
sprze..
dam. ot~nty „311025" Prasa, Pk>tnkOIWSka 96.

„J<J<Wlisz".
kg,
tel.
30437 g

„FENDER"

SPRZEDAM SZllThairagid nle
OfON.'WJIOltly, T-etl. 56-511-&8.
31317 g
GoLf"
RADIOODmORmX z H- „VO.LKSWAGEN
ga rem
elelkltr001<iiozlnym '. lub „Passat"
4-drzwiowy
bu.drzliik!Lem
„SoUll!d-270" po wypadku kuplę.
Tel.
(RFN) apl'Ud.am. $1-46·9<1, 16-34-95.
31.367-g
PO 17.
M.:!09 lit

DOMEK z dl!lLa.!!kl!, „Tra.
ba•nrt.a" oo t!'Ze'Ch La~. ma- FUTRO - łalllikd k.aralklllłoły
p!'Lebiie,g
k111ipię
Otenty „305/m" P.nasa, Pio. we kamad!y\j,skle spra:ediam
_660-stl.
3!250 g
<tnkowska 96.

KUPią
prądnic• .
do
„VeTolexa
350",
te!Jefon
53-14-31, od godz, • do 11
1 od 19,
313116-g

knJ.plę

Sw•nouJśC'le

blliSloo.

HAJt holcw:nlcsy do „malucha" aprzedarn,
liel•fon ·JUJPl'ł mieszkanie w 1ta31012-i rym budownictwie 2-J-pokojowe. T•I. 634·71

ALEKSANDROW M-2 dwupokojowe,
własnościowe
zamienię na
domek
(dopłata). Oferty „30541" Prasa, Piotrkowska 96.

DWIE openy 1118 l!IR-11 21inienlę na 1• SR-1 3 , tel. POMIESZCZENIA na sklep
KUl'lĘ M-3 duże, na Wi749-88.
·
3lOOO-C wydzieloMgo 1pod kwatedzewie lub
w
centrum.
runku
poszukuj•,
Tel.
Oferty „30478" Prasa, Piotr31426-g
„JUNAKA" kup14. ~X tłe U.01"'2, po 18.
kowska 96.
- •przedam. lłl'-łl (14-lT).
łlC!9f-I ZDUtłSKA 1ł'Ol.A, aamle" M·I własnościowe (Karo- - - - - - - - - - - ntę M-11 na M-a lub M•I
lew) zamienię na M-2 lub
„PIATA 115" 1ioo em do w P•blanicach. Pabianice,
M-3 własnościowe
Biały
rem0<ntu pU'ftie •priedam.: ltobQtnicza s m. a.
stok, tel. 56·07-45.
31420-1
tel. 178-ł'f (wttezerem).
30444-g
&1011-C
DO Wynajęcia
podptwniMIESZKANIE
3-pokojowe
„RENAULT
:bauphln•" c11nie w
nowym domu.
wynajmę
rodzinie
obcosilnik · częśclO'M>
do
re• Tet. 12-10-8', Aleksandrów. •krajowców, tel. 821-95.
31418-&
.
30905-g
montu, blacharira po r•
monicie · - sprze!Sam w ca· ------------~
łości lub na C%ękt. Ofer• SAMOTNY lekarz
polZuM-Z (38 m kw.)' Bałuty,
ty „3Ó683"
prasa. Piotr• kuJe pokoju. Oferty „31311"
Czarneckiego zamienię na
kowska 98.
Pran, Piotrkowska 98.
równorzi:dne Łódź - Górna. Tel. 403-91.
30854-g
WTNAIMil pok6j z e.e. I
ZAMIENllli
„Mtrced•a odd2lelnym Wejściem. Ł11608" (19'f2) M „408"
lUb c1ycka łO.
31310-g
Mt.ODE małżeństwo, człon
podobny. Henryk ŁU!eW•
kowie spółdzielni, poszukuczyk, Łódł, Podhalańska
je mieszkania, tel. 877-73.
zamienię
na
2ł/ł7.
. . . . . M•I Oórtla
30805-g
l""- d:ilelntćę. 11-ot-as, po

6

*

Robotni-czy

w

K-11

312ł9•g

18.

KOZNE
ezęłel „ZutavY
1100p" umiem"
na will
rozrz11du lub kllP14.
Za• ll•ł D11browe (trrypokojomra:tHll~ kupt11.
Rowero• _ , zamienię na M-2 1 M-3.
wa u.
30911-C DtibroW1kteao '3 m. JO.
31218-1

.._.

"110

Ml.ODE bezdzietne małżeń·
stwo poszukuje samodzielnego mieszkania.
Oferty
„30528" Prasa, Piotrkowska
96.

PABIANICE
M-3, telefon
, wynajmę
najchętniej
cudzoziemcowi, tel.
15-64-78,
godz. 15-17 ,30.
30560-g

dom 1ed1no. SKORKI z niutflld
~Pl'Le· PRZYCZEPI'; campingową
Lolc!Z!. dam. Pbotrków T<r:y'b. l'I0-45, Romi-2
(dwuletnia) oka·
311248
72-600, Grun- · .P<> 16 •
g zyjnie
sprzedam.
Het- „WARTJłUJUł 311", 1iln1k,
wal!idmka 62b-4., A>!llna Tur.
oblaehow1nie
.man,
Szczerców,
Piotr- ·osprzęt,
sk~.
~85-8 ~
przodu
nowe . sprzedam,
PŁASZCZ
skóm.a111y diaatl- kowska 5, tel. 9&.
!>'k.L. meskJl,
spraedam.
tel. 202-sa rano.
Si.ena<iiz, a1. Pok<>du 3 m . 40
~3122 g
NADWOZIE „Lady-S" no- NOTARIALNIE
przejmę
we sprzedam.:.
Oferty wkład
na
„Fia.ta 126p",
SPRZEDAM ja.lOfWCe, tiule. „:ll1495" prasa,
Piotr.kow· odbiór natychmiast~ Oter·
ś,'Mierlkl złote cyrprysl. ska 96,
· ty „30869" • Prasa, Piotr~
kii. K.oan'UII18dna 211a.
APARAT
~ibLozny
kowska 93.
31320 g
„LeLea" l'lllb Jmmy prz.ed.
SPRZEDAM ciągnik C-330
IWOjeruny 'kluiP~ tel. '1:1·0'1-57
aitI'lalkcy.Jną lub 355,
Marian Okrasa, ODSTĄPIĘ pnedpłatę na
Wa•nszaiw.a,
Uil,
Górskle- SPRZEDAM
sukiti ie: (;]ru'bn4~ tel. ·s1 ·Oll-98. · DinO!!ln lroło Głov;ą;i.
..,,FJata . ~", .odblói; l~łl.
ito im.. i.
~k
_______...;.__.__._.._'.'-31-~_...,_l( ~ , ,
·uSls-g Oferty - „308łf;•
- Prasa,
Piotrka.wska 98.
llORKI
d'WIXl'inbowe
do OBRĄCZKI złote 1ł k „FIAT 1500" rok 1974, przynaibcń
k<\lipi,ę.
Oferty sprzedam
na
Taxi
Oferty „31298" gotowany
z ceną: · Z:LelJOlna
Góra . Prasa, Piotrkowska 96
sprzedam.- 111-G!l-'19,
godz. „FIATA 128" nowelio kuGnw.I'Cl'id LUlCllQWle.1 8 ~1. tel.
8-14.:
31411-g plę, tel. łOł-91.
63-426, Ź8iim.<l.WlSikJL
2238 k
SPRZEDAM psy owczarki
niemieckie
po
szkole, ZAMIENIĘ
„Fiata
12'1"
BONT PKD k·UJP~.
tel. Łódź, Kolumny 62 od 8- (1974) na „Fiata 126"
lub WYNAJM1J
&arat,
naj·
811-11.2, PO 19,
31()00 g 16 (Chojny), tel. 446-70 . rod sprzedam. Tel. 111-93-81, po
chętniej
na
:tu bard z.lu.
16-20)
31198 g 18.
.
.3140S.g Kupię pianino, tel. 51-59-57.
KUPIĘ
oot · elelktTyozny
30M1.g
d!o tlkainlln. O.tenty ,,311068" „PRACTICA"
z
lampą
l'i
bł)"skową sprzedam. Ofer- AKUMULATOR d,O „ a•
Pna.sa, P!iQtnkOIWSka 96.
kupifl.
TeJefon
t y „30969"
P rasa, P Iotr-· s.ta-a 126p"
GARA~
lluplę w okolicy
2 4_93 .
31313-"
-.. Fram:is:!lkańakle,,
PRASĘ hydira1uJ;l.crzną
md- kawska 96
Mary•
111imunn 40 fu.n kiUJplę.
~t\sklej,
lnflanćk!ej, OferCamaro
Oferty .„3144!5" Prasa„ Pl.o- SPRZEDAM
wtryskarkę ' „CHEVROLET
ty
„306!!7"
prasa,
Piotr•
lp!zetrll«l<wsk.a 96.
pionowa ręczną, Tel. 841-37 Z 28", role 1980
kOW§ka 118.
31018 .g dam. Tel. 53-36-M.
~~~~~~~------~
31234-lt
ZAMRAŻARKĘ
d<lJil<liWą
J<upilę. Ofet1tv .,31425" Pra. TUNELE foliowe 30 m x
GAlłAŻU
pomtkaj., tel.
sa No.trat
Sk
96
6 m 25 x 7 m - aprze- SPRZEDAM
ka~oserlę
IU-20-'12, po 19,
• ·
?W a
·
dam, Tel. 52-99-12,
„Fiata 125'!>" po wypadku.
31017 g Rok prod.
POTRZEBNY zay ol.es dJti.
1975.
JuUan
ŻY I mały, Oferty „3'1.a.37"
Cel, Radoszyce,
ul. KoDWA
nowe
dywany
Pua.sa, PlotrikOW1Ska OO.
necka - 38, woj. kieleckie, OARA:&U na Mowym !lochińskie wełniane sprze- tel. 11&, pa godz. 16.
ll1c1u ponukuję, tel. łSi-ff.
KUPIĘ b1am
!Ila
wrtikę
dam , Oferty z ceną · ,,305311"
.
'
~-g
daanJSka iz kair.alkllltu
lrub Prasa, Ptott1kowska 96
baipelk, ezairne. 65<6-~ 6 '
PIANINO
SPRZJDAM „Fiata 12Sp KUPI~
1aut
!lda4a.ny
-----------------3-1Mi4
_ _g dam. Tel. 61~~~;ne sprze- 1500" '(silnik oraz karoseria („Syrena"). Oferty „31168"
po
gerieral1,1ym
remoncie).
Prasa,
P1ot~<>Wllka
98.
30487 g
KUPIĘ
P!aszc.z Skórza,ny
Tel. 51-34-93, gom. 15-19.
'dam.siki hardZJO tei@.. Ofer31218-g
PO . cham.
ty „:W.Nil" Flrasa, Pio~r BASSETY
GARA:t do · wynll.jęcla
piance Polski
sprzeikOWSlk.a 96.
Retkinla,
krańcówka
P.
przyczepę
dam . ' Narewska 27 (kolej SPRZEDAM
PI~NINO
~UJJ)ię,
tel. Obwodqwa)
30464 g campingową „128 E", war- Płatne 111 rok E góry.
„31493"
Pra11,
szta.t mechatll!kl pojazdo· Oferty
!13"2.4""6, 'PIO 15.
31i1'86 g
Piotrlrows}!:a 118.
SPRZEDAM lodóWkfl, kol wejr tJarz~owa H.
drę
puchow11
używaną,
Ż'l:WIC~
,,EpdJdliam
12A"
. .
.
11327-g
btanany
tel. 769-69
30494 g
KUP°'
gard
"""'1'iR z ~wamdrzac.zem du.
Telefon
b
fil.ość
k'llip!,ę.
Oferty
SPRZEDAM •• ~irtta",
tel. lub plalltyikoWy.
313.'łł-g
,,311'111" P.rasa, Pl.atl'lk<liW. ~~e~~:~ W„~ny !t~~z; 490-50.
729-31.
31306-g
Ska 96.
rem,
30920 g „NYSĘ" po wypadku
SPRZEnA.M „narta
li"
KUPIĘ regal, ·dJwle szafJ<i
sprzedam. PKWN 27, m. 3ł. (1i!l'l'7), tel. 7113-0I,
suknię
- sztLfilady oraz Po1Jedvn- ZAGRANICZNĄ
31301-g
cze s21a1flkd „Nawa Łórl.ź"
ślubną
sprzedam.
Tel.
T€11. 56-97~19.
30993 <\ 53-08-97. po 17
30871 g „PE<UGE<OT 504" - klJO<cld
hamulcowe
sprzedam.
Wojewódzki
Oferty
„31297"
Prasa,
ZAMIENIĘ
zamrażarkę
Piotrkowska
96.
'
Uniwers:ttet
(100 1) na chłodziarko-za
mrażarkę (245 l) . dużą chło
ZSMP
Sny- SZYBĘ czołową do „Fiata
KUPIĘ z<iecyidowa•n.ie
no. dziarkę Kubamki.
spra:edam.
Oferty
iwą
za,mra.ża rkę.
Tel. cerska 5 m. 1 wieczorem 125p"
30820 g „31296" Prasa, Piotr~OIW
53-39-'18, Jllo !(Oda:. 2<1 .
i n 1 or mu je,
ska 96.
3}()64 li;
SPRZEDAM pierścionek z
posiada jeśzeze
że
„Volkswage„MITOLOGIĘ"
Pa.ra.n<IOIW- d'!'oma brylancikami. o- SPRZEDAM
lik•ie,g<> olilinie kupie.
tel ferty „30809" Prasa, Piotr na t'.100" z silnikiem 1300
52-9'7~12.
31151 li; kowska .!16
cm sześc. Pieniny 15, m. 6.
wolne miejsca
31272-g
na kursach języka
SPRZEDAM
sznurki
natuKUPIĘ wista~! d.o kwla korali
Oferty KAROSERIĘ „Zaporo:!:ca",
•tów. RiefJkdińSka 100 (1~1 8) ralnych
niemieckleg~.
Prasa, Piotrkow- kompletne
31037 li; „30954'
wyposażenie
'
ska 96
wnętrza
po · wypadku
· •
'
DRUT 3 mm
kuoie
sprzedam. Tel. 788-33
lub I n f ormacJe 1 zapisy
Ofenty „31024" Flraisa, Piio- PRZYCZEPĘ campingową 458-20,
wew.
20,
godz.
przyjmuje śeKretaGK 100 nową - zamienię 7.30-15.30.
·tl'lk<YWsk.a 96.
31268-g
na
telewizor
kolorowy
riat WUR, ul. Pi-0trOVERLOCK,
drz.llllr'ka•rkę,
„Jowisz" lub inny nowy,
NADWOZIE ,;syreny 105" kowska
!n.ne. telewi!Jzoir koil:o rowy tel 807-33
232,
tel.
30851
po wypadku kuplę.
Wialk•ui:>ię, tel. 2119-4-0, 9-17.
3Q5124 g - - - - - - - - - - - - - - g domość: Hektarowa 3 (Ko614-54
eod.ziennie
PRZYCZEPĘ
cąmpingową cha:n6wek).
31260-g
fopr6cz . sobót)
ZDllCYDOWANIE
kU1plę
nową kuplę lub zamienię
~'Olweeo
„Lucmn;!lka".
tel. na kolorowy telewiior ,So „BMW 320" (1978) aprze- g~dz 9-18
22116 k
13-517-58, od 112-15.
ny". Oferty „31494" Pra- dam, tj!l. 11-24-02.
v
•
•
tJ •
31195-g -...:.~
sa, Piotrkowska 96
PILNIE

rodr:!l!nn y

z wy-

ZAMIENll; M-1 Retktnla
(parter) na M·ł lub M-3
Teofilów - Retklnia. Tel.
l:a.87-21, Parter wykluczony. ·
31«3-g

31ł28·1

ktJPllli mieszkanie 2- lub
3~kojowe,

soda.

li.

tel. 857·56, po
31303-g

M•I 1półdzle1cze Retklnia
- centrum zamienię na
pOdobne lub większe. Koziny, tel. 51-48·68.
31283-g

ANGIELSKI - nauka, korepetycje,
konwersacje,
mgr Sleleska, Jullanowska
1 m. &8.
31344-g
SZWACZKI
(<Chętnie
rencistki) zatrudni pracownia,
tel. 402-35, po 19.
30797-g
POSZUKUJĘ

M·ló (3-pokojowe) 70 m kw.
(Sródmieście)
sprzedam.
OterJ:l.'. „31275" Prasa, . :Pioti;·
ko,,...slta 96. ·
ODNAJMĘ

na rok 2 pokołazienka (Sródni!eście)
cudzoziemcowi.
Oferty „31269" Prasa, Piotrkowska 98.
je, kuchnia,

BIELAWA M-2 komfortowe zamienię na mieszkanie Łód~ - okolice lub
kUpię mieszkanie. Szwemberg Henryk, Ellelawa, ul.
Oł.
Wł6kn1arzy ła/8, woj.
Wałbrzych.
31205-g
alJNCISTCB oddam pokój
za ponioe
przy
1taruej
osobie. Kasowa 1/26.
31198-g
BIAł.Yl!ITOJt

1p6łdzlelcze,

2 pokoje, kuchnia, bloki
ł8 m, teltfon, zamienię na
równorzędne
w
Łodzi.
Wiadomość:
Łódt
771·34
(goaz. 11-20).
maa-a .
lokalu
na
POl!JZlJKU,Jlll
sklfft
metalowy,
telefon
81-Gł-80, po 18.
31190-&
pól!IZUJltJJĘ

· samodzielne•
go mieszkania, tel. 379-97,
w godz. 17-20.
31187-g
POMIESZCZENIE ok, 15 m
kw. nadające tlę na 1klep
najch11tniej w Ar6dmteściu
kuplfl
lub
wynajmę.
Oferty „31180" Prasa, Piotrkow•ka H.
KOMl'ORTOWZ czteropokojowł, 120 m, zamienię na
równorzędne, dute dwupokojowe rnteszkanie. Oferty
„31110" PrHa, Piotrkowska ·
96.

KUPiii lltb wynajmę mieszkanie
:ł-3-.pokojowe na
kilka lat. Płatne z góry.
Oferty „310BO" Prasa, Piotrkowska 98.

panią

robiącą

na drutach. Oferty „30821"
Prasa, Piotrkowska 96.
!'ODEJMĘ praeę na wtryskarce ' ręcznej.
Oferty
„30826" Prasa, Piotrkowska

RENCISTKI
do
szycia
zatrudnię, tel. 794·77. Bes)dd:zata 152. ·
30465-g

- wymagane wykształ•
cenie podstawowe,

+ MECHAN,l1K MASZYN

włóklenni,czych
wymaga1ne
wyk·ształcenle
średnie techniczne.

Zainteresowani
proszeni
o· zgłaszanie się do działu ,spraw osobowych, Pabianice, ul. Żymierskiego 2.
są

2198-k

AKWIZYTOR wprowadzony w rynek przyjmie do
rozprowadzenia
wyroby
branży krawiectwa lekkiego, dziewiarstwa I bieliź
niarstwa.
Oferty „31290"
Prasa, Piotrkowska 96.
ZATRUDNIĘ
tu ślusarza

na pół etanarzędzJowca

oraz pracown i cę w zakła
dzie ślusarskim,
telefan
408-70, po godz. 19.
31323-g
ZAKŁAD

rzemieślniczy
od zaraz ślusa
ftałogów, obezna-

zatrudni
rza bez
nego z robotami blacharskimi,
tel. 264-78, godz.
~16.
31334-g
MEClłANIKA
samochodowego
zatrudnię
Lipczyński, Suwalska 24.

31406-g

kupię

DO

szwaczkę,

sztrUJkS. Tel. 735-33.
31423-g

pracowni

przyjmę

·

SZWACZKĘ
313.-ł!.

Tel.

krawieckiej
Tele31Z10..g

rencistkę.

fon 46'.l-81.

za,trudnię.

31489-g

pracownika 1
ucznia do za.kładu pozłot- KOBIETA po'dejmie p:acę
_,
„ w . sektorze
prywatnym
mczego.
Oferty
„30972
o))l'ÓC'l szycLa. Tel. 707-41.
Prasa, Piotrkowska 96.:
311503 g
PRZYJ'MĘ
zgłoszenia telefoniczne.
Oferty „311łł"
Prasa, Ptotrkowskll 96.

azwaczkl do
krawieckiego.
„31008"
Prasa,
Piotrk<>~a 96.
zakładu

MONTAŻ

karniszy,
mocowanie kołków
rozporowych, haków, uchwytów,
śrub itp. w ścianach, tel.
SZWACZKĘ
na overlock 53-52-10, Zamysłowski .
- stebnówkę na cały etat
31662-g/31665
lu·b
1/2 etatu
przyjmę.
Oferty
„310ł2"
P .ras.a,
PlotrkOWSka 96.

(szycie
spoo.nt,
ku<rte)t,
spódnic), Tel. 723-33, uł.
Krzewowa 25 (Julianów).
31075-g

ZATRUDNIĘ

wysoko

WPHW -

wlalk,
•.

Narutowicza

47, m.
31208-g

SZYBKIE
żeństw,

to

Firmy
„Halina".

kojarzenie mał
efekt pracy
Matrymonialnej
Błyskawicznie

wysyłamy atrakcyjne ofer':

ty 90-955 Łódż 8, 1>krytka
pocztowa 65. ·
3115$-g
ZA WIADAJ\UAMY
Szanownych
Klientów, '
że
zakład odświeżania t renowacfl oilzle:!:y slforzane'f .;::,
licowej,
został
przeniesiony z ul. Wschodniej 72
na ul. Zachodnią 77.
Za-'
praszamy.
31349-g
DOSTAWCOW
dżLns6w.
sztruksu, koszul, galanterii i konfekcji damskiej,
męskiej,
dziecięcej
oraz
dziewiarstwa
poszukuj,ę.
Zbigniew
Kw,latk':owski,
Bydgoszcz, tel. 42·40-71, po
godz. 17.
31402-g
REGENERACJ'A
·programatorów do pralek. Dwuletnia gwa<rancja.
Gótslci,
Wrocław 2, poste resta·nte.
2226-k
ODCHUDZANIE

z

awa•

rancją .
Modelowanie prawidłowych
wymiarów

sylwetki.
Kosmetyka
„SABA",
Piotrkowska 18
(w podwórzu).
31330-g
TANIO,
szybko, solldlllle,
bez usuwanla mebli
czyszczę metodą na such9
· - ściany i sufity w po:.
mieszczeniach
biurowych,
mieszkalnych, sklepowych,
malowanych wapnem, kre•
dą, emlusją oraz tapty pa•
pierowe,
Bogumiła
Dą
browska-Swiderska, ul zt ...
lona 40, m. 13.
31001..g
.
Przedćtl:•
biorstwo Surowc6w Wt6r•
nych w Lodzi unieważnia
zagubioną
w dnią 11.. oo,
br.
pieczątk11 ' o
treści:
„Okręgowe

Przedsiębior

stwo
surowców
Wtórnych w Łodzi, ul. Rewolucji 1905 r. ł4, Zakład E,
Portierll'ia".
•
Zid-&t

ODDZIAŁ

ARTYKUŁAMI

I
~

ZATRUDNIĘ
pracownika
i
stażystkę · krawiectwa
damskiego, ciętkiego, Pa-

dostawców
galanterii
męskiej,
koszul, spodni, swetrów
odbiór własny.
Jaworzno,
Grunwaldzka 60, Zbigniew
Stępień.
311958-g

HANDLU
TURYSTYCZNYMI
l SPORTOWYMI w ŁODZI,
ul. TERESY 100
uniewaźnia skradzione w dniu 15 wndnia.
1981 roku pieczątki o następującej treści:

wy-

szwaczkę

• krawiec.
31197-g

POSZUKUJĘ

UNIEWAŻNIENIE

POTRZEBNA
pomoc domowa do dwóch osób. Telefon 603-00.
31130-g
POTRZEBNY
Zgiel"&'ka 220„

USZCZELNIANIE,
prże
róbki okien, montowanie
zapinek.
Tel.
845-06
Jung.
31~19-g

OKRĘGOWE

ZATRUDNI1J

MŁODE maUet\stwo poszukUje
mieszkania,
tel.
s1-1MS, po 17.
3ms-g

ZDECYDOWANIE
wynaj·
mę M-8 na okre1 t roku.
Oferty „31009•1 Prasa, :PiotrkOWSkt 98.

+-DRUKARZ TKA·Nl N

PRZYJ'MĘ

Oferty

ZARAZ

osoby w celu przygotowania
do następujących zawodów:

ZATRUDNIĘ

kwallfilcOIWaną

zA.MtENiĘ
M-4
(1\adogo1tcz) na M-3 na zagajnikowej, tel. '118-37
~ieczorem.
a1on-g

ZATRUDNIĄ

„

96.

M-3 na killta
miesięcy. · Oferty „31143"
'Praaa, Piotrkowska 96.

im. Bojowników Rewolucji
1905 roku
„P A M O T E X"
w Pabianica~h

POTRZEBNA
pomoc domowa co drugi dzień na
god-zlny.
Wiadomość:
ska lU m. 2.
30868-g 3
tel. &40-54, po godz. 19.
31407-g
KOBIETA technik plastyk ze stażem podejmie
pracę. Oferty „308·70" Pra- SLUSARZY
spawaczy
sa, Piotrkowska 96.
oraz siatkarzy
zatrudnię.
Warunki
dobre.
Tel.
449-64.
UCZENNICĘ
pełnoletnią
.31412-g
(hafciarstwo)
przyjmę.
Więckowskiego 28.
30532-g PRACOWNIKA do szklar-P_R_Z_Y_J_M-.,.--------- ni przyjmę. 'f'el. 449-64.
pracę
na
31414-g
overlock.
Oferty „30592"
Pras-a, Plotrko\Wts_a 96.
ZATRUnNI1J
mę:!:czyznę
do pracy na zgrzewarce
z umiejętnością
prostego
szycia lub emeryta na pół
eta tu.
Oferty
„30ł&2-g"
Prasa. Ptl.o<tlrik01W1.ika 9~.

ZAKŁADY

PRZEMYSŁU
BA WEŁNIANEGO

WYKWALIFIKOWANĄ
szwaczkę zatrudnię na pół
lub cały etat.
Piotrkow-

POSIADAM
samochód
dostawczy, podejmę pracę. O!erty „30002"
Prasa,
Piotrkowska 96.

POSZtlKUJĘ

PABIANICKIE

96.

MAŁZE~STWO

pUnie wynajmie
~okój
z kuchnią
Łódź
okoli~.
Oferty
,;3111'11" Praaa, Piotrkowska

Zapisy przvjmują także
zarządy miejskie ZSMP w Łasku, Poddębicach, Wieluniu I Zduńskiej Woli.
2204-k

30'52-g

NIEDUZE pomieszczenie na
pracowni«: krawiecką wynajmę lub kupię.
Oferty
„30486" Prasa, Piotrkowska
96.

5l-8ł-ta.

KUPIĘ t€ilewitw<r
b~lę gairową 111

„

POSZUKUJĘ pokoju
godami. Tel. 466-36.

..

organizuje Od października br.
WOJEWÓDZKI UNIWERSYTET
ROBOTNICZY ZSMP W SIERADZU,
ul, OGRODOWA 2, tel. 46-36.

trzypokojowe 80 m
Il p. spółdzielcze
zamienię
na 2xM-3,
Widzew . Czajkowskiego 2
m. ł6.
·
31020-g
M•&
kw

1półdzlelcze,
na 105" po df'lłllm nllłte. włUnośctowe
Tel. u-so-a, ut. Grabi•· M•2 parkiet, VIII piętro.
mee a. (drtlW'nlany dom). Oferty, a cen11 „31448" Pra*78-C ia, Piotrkowska 96.

„PIATA Ulp" (lftł), łtat\
bardzo
dobry
ąnedam.
Kaintanowa 20 a..
110..C

••

M-ł

Ili-I lllb

KAR08BRIJI ,;:rtata · JM"
sprzedam. Tel. atł-00,
od &PJlZl:DAM

9 do 11.

KURSY W WOJ. SIERADZKIM:
na mistrzów dyplomowanych,
na mistrzów ł robotników
wykwalifikowa.n ych (kwalifikacyjne we wszystkich z·awodach)

'

1. „WPHW Oddział
Ha·n dlu
Artykułami
Turystycznymi i Sportowymi Sklep n.r
1085, Łódź, ul. Piotrkowska 90" (1) (2),
Z. „Sklep 1085 WPHW 0/H Art,
Turyet,
I Sport. Łódź",
3. „Z-ca kierownika
sklepu Jad>wii:a Sob.
czyńska"

4. „Sklep 1085 kasa (1) (2)".
5, „Kierownik sklepu Kazimierz
kowski".

DZIENNIK

ŁÓDZKI

Starzy•
223Z•k

nr 192 (99'3) y:

'

•-run19 ..-

lat 15, 1odz. 111.15; „Obcy pasażer

Mimo dobrych zbiorów

H.o n·o r .Y
dla ,zasłużonych
dzie!nky Sródmieście odsię ostatnio
uroczystość
dekoracji zasłużonych
łodzfan
oc!znaczeniami państwowymi i
·Honorowymi Odznakami. m. :Ło
dzi.
W

była

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymała Zofia Szkopińska, a Brą
zr:rwy K.rzyż Zasługi Andrzej Kocik, Władysław Twerski, Jerzy Wojciechowski.
Honorową

Odznaką m. :Łodzi
zostali: Ewa Balcerzak, Anna Buźniak, Krzysztof ,
Czajka,
Zbigniew
Czerwik,
Krystyna Flis, Tadeusz Jujka;
Irena Kazimierczak, Irena Kow- ·
ner, Zofia Majchrowska, Ryszard Marczak, Eugenia Młod
kowska, Jakub Polak,
Józef
Pustelnik, Danuta Rupniewska,
Artur Skwara, Stanisław Stanisławski, Danuta Smigiel, Ryszard Sliwczyński, · ALicja Turlakiewicz.
wyróżnieni

I

W porównaniu z barc?w złymi wynikami rolnictwa w ub.
roku t~oroczne zbiory zapowiadają się dobrŻ e . Wzrosły plony
zbóż, ziemniaków i buraków cukrowych, co pozwala na optymistyczne prognozy w kwestii zaopatrzenia łódzkich rolników
w paszę. TegorOC:Zille żniwa przebiegły sprawnie,
a obecnie
nieźle postępują jesiellJle wykopki. Trzeba .ied•n ak zaznaczyć,
że produkcja rolna w woj. łódzkim w żadne.i mi.erze nie zaspokaja potrzeb żywnościowych mii:szkańców.
Stanowi oo.a
wyłącz.nie uzupeł·nienie, a większość żywności dociera do :Łodzi
od rolników z wojew&!ztw ościennych .
Podobnie można ocenić produkcję dem zastoju w skupie jest nie urezwierzęcą. Pogłowie bydła, trzody gulowana kwestia cen.
chlewnej i owiec w
gospodarZauważalny jest pogłębiający się
stwach woj.
łódzkiego
wzrosło rozdźwięk
opinii
mieszkańców
wprawdzie, ale nie ma to wielkie- miast i wsi na teniat sytuacji żyw
go wpływu na zaspokojenie potrzeb nościowej. Rzucane ~-ą różne toskarw zakresie zaopatrzenia w mięso. żenia, a wszelkie organy samorzą
Obi::erwuje się natomiast na tere- dowe nie mogą opanować tej synie woj. łódzkiego zjawisko wido- tuacji. Czy w takiej chwili
wyczne w całym kraju: wyraźny spa- starczą apele do rolników o obywadek wielkości skupu i to zarówno telską postawę? Potrzebne są raproduktów roślinnych. jak i zwie- czej zdecydowane kroki zmierzają
rząt. Mieszkańcy podłódzkich gmin ce do zaopatrtenia wsi w możliwie
korzystający z kart zaopatrzenio- największą ilóść węgla, nawozów i
wych zjadają na razie więcej mię maszyn rolniczych, a o tym decysa i jego przetworów niż oddają duje przecież produkcja tirzemysłu.
żywca do punktów skupu.
Nasila O tym ia,Ji: przerwać błędne koło
się przy tym pokątna sprzedaż mię dyskutują obecnie wszyscy na czesa, a we wsiach panoszą się ~-pe le z polddm parlamentem.
kulanci. Panuje opinia, iż powo* • •
W obecności przedstawicieli instytucji obsługujących rolnictwo, kółek i organizacji rolniczych, łódzcy
radni przedyskutowali kwestię rozdziału · rodków produkcji dla rol-

Uchwala Plenum tK SD
W ub. poniedzi.ałek ~było się kolejne posiedzenie plenarne :ŁK SD
poświęcone aktualnej sytuacji społeczno-politycznej kraju.
W obradach, które prowadził przewodniczący ŁK SD - L. Gąsec
ki, uczestńiczył z-ca kierownika Wydz. Polityki Gospod&l'czej
CK

Trzy piece

z NRD

ników

z

terenu woj.
miejskiego
Projekt sposobu dyśpo
nowania
maszynami i nawozami
będzie jeszcze przedstawiony
samorządom wiejskim i radnym. Na
razie ustalono, iż rozdziału ciągni
ków i maszyn powinny dokonywać
komisje powołane przy
urzędach
gminnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w rozdzielnictwie deficytowych maszyn, a zwła~
szcza ciągnik0w, winna być możli
wość
odwołania się do zebrania
wiejski.ego.
Ciągniki
wycofane z instytucji
uspołecznionych i wystawione
na
sprzedaż powinny .w pierwszej kolejności przypaść rolnikom zamieszkującym na terenie danej gminy
i nie po~iadającym jeszcze
takiego sprzętu. Chodzi o to, by w licytacyjnym trybie sprzedaży, kiedy ciągniki osiągają , duże ceny, nie
mogli
korzystać spekulanci i ludzie nieuczciwi. Wszelkie decyzje w
sprawie sposobu sprzedaży ciągni
ków powinny należeć do naczelnika gminy, który musi konsultować
je z samorządem.
Dopracowania
wymagają
jeszcze zasady dystrybucji nawozów sztucznych, co w
głównej mierze zależeć będzie od
ilości tych środków
chemicznyeh
przydzielonych dla naszego województwa.
(sk)
łódzkiego.

I

już

'"

Łodzi

SD -

B. Sobczak. Po wprowadzeniu do dyskusji dokonanym przez
przewodniczącego ŁK, rozwinęła się żywa
i przepojona powagą

'

dyskusja. Pódjęto uchwałę, w której czytamy m. in.:
Łódzki K<>mitet SD potwiierdza swe stanowisko, oparte na uchwala<:h
XII Kcmgresu, że sojusz z . państwami ob01:u socjalistycznego. 011>arty
na zasadzie r6wnoścd, jest • uznawany przez nas. ,lako trwały eleme-n t
pol~iej polityki zagraniczne.j. N.iedopuszczalnym jest Jed.nak w naszej
ocenie d-iiałaule, naruszające godność narodowa.
Istniejąca sytuacja w kraju grozi zachwianiem · P-Oron:umień s.polecznych, stad lód.z ka o-rganlzac.ia SD wyraża przeJ<o.n anie, że naloty Jak
najszybciej podji\ć dz.Jalania, prowadiące do wsp6lnego stołu <>brad. Nie
do przyjęcfa jest dla członków stronnictwa stw;ierdze.nie wygaśnlęc.la
ważności umów społecznych, które w dalszym ciai:u -01K>wdązuJa wszystkiich P-0laków. Zro:zumie.nde · po-wagi sytuacji mu&! dopro.wadzić do :roz.
W,iązań, akci:ptowanych przez sP-Oleczeństwo.
Łódzki , Komitet zobowiązuje członk6w CK nasu10 województwa do
wyrażenia "dezaprobaty, co dlO treści ośwladcze.Diia Pre:zyddum CK z dnia
15 w.rześnia br. z uwagJ na kOiDtrowersyjne wy&tapde.nla niektórych
członków SD, piastujących funkcje publiczne Łód2'1<1 Komitet SD
uważa za celowe po.wołanie rzeczll!ika prasowego Centralnego Kc>In.ltetu SD i przy wojewód<il<'i•ch komitetach SD. ŁK uwata. te publiczne
wyst~Pie!lfa
d:!lialaczy SD, a
w tym p.osłów na ·Sejm, muszą
-0dzWlerc1edlać od·czuc1a ogółu członków nasl:ej partló oraz stanowisJ<o
władz stro-nnictwa. Szczególny sprzeciw wzbudzili-O , wystąpienie w telewizji poołankd Barbary KoaleJ-Zukowe·J we wneśnilu , br. ŁK o~wdadcza,
że stracił do niej zaufanie.
Wy.rażając s.woje zanieP-Okojende z powodu braku postępu w realizacji
Uch"!"aly nr 112 RM w s.prawie rozwoju drobnej wytwórcroścl, ŁK z.obowiązuje czł()nków CK do pr:r-edstawienia tel spTILwy na najbLltszym
posled:zełl;iu Centulneiro K<>lnlitetu i polntormowama Ł& • · sposobie
załatWlema sprawy.
W zwdązku z opinią wielu o.bywateli PRL i ZSRR, . źe wzajemne stosu n kl gospodarcze są nJiekorzystne, ŁK :r-w.raca się do CK SD z inlcja.
tywą po.wołania llliieszanej kollliisji polsko-radzieckiej dla obiektywnego
opracowanlia i przedstawde.n.la o.pintl l publicznej obu k;raj6w analizy całokształtu wzajemnych stosunków i:nspodarczych, ze szczególnym uw-iględ
nieniem wymiany towarowe,! w latach 1971-1975 I po 1975 roku oraz komis~! historycznej do zbadat11ia całokształtu stosunków polsko-radzieckich.
łJK uwata, iż zi:od·n le z wcieśndeJszym stanowiskilem pre'J!Ydlum, na.
loty ustaLić zasady korzystania ze środków masowei:o przekazu prze:r.
partie polityczne, związki zawodowe, orr:anizac.le społeczne l samorza.
dOw•. Zasady powyższe wJnny bye także stosowane wobec Koścdoła katoUcklego i innyrh zwia„ków wyz.nanlowych. Uwatamy także, że dzia·
laln?ść środków masowego prze-k azu powinna 1>0dlei:ać społecznej kontroh.
Łódzkii Komitet
~ przekazywaniu

SD uważa, źe obiektywi:r-m, · rzetelność i rzeczowośt
. informacj>i, zarówno w polsk!1ch, Jak I zai:ramcznych
srodkach masowego przekazu, ,fest Jednym z czynników, ma,fących wpływ
!la zachowanie spokoju spolec:r-nei:o w kra,ju. Odi:r:vwa on r6wnleż dU··
za ~olę w kształtowaniu więzów przyjaźni mdędzy naroclaml naństw so.
cJaltsty~nych.
·
Łód1Ac!i Komitet SD stwderdza, te dz.ialalność · prokura.to.ra i:ene.ralnego P~, _czu_b~ńskiego I jeg-0 zastępcy żyt-O, Jest sprzeczna z odez'IJciem
spra-Wl~.cil1wosc1
naszych członków t te nie posladaJa ont naszell'O
zaufania.
Łódzki Komitet SD .les.t zdania, te centralne wład!lle SD mają obowiazek szybkiego wypraco.wan!la ' stanowiska wobec najwatn•eJszych wy.
darzeń społeczno.politycznyeh i g-o spodarczych. Stanow1
isko to mm;j bYć
konsultowane z instancjami wojewódzkimi I 1'()dawane do publiic2ne,I
wiadomości.

W trakcae posiedzenia odznaczeni zostali zaslużen3 tJ-iialacze SD: Bo Krzemińska -· Złotym Krzyżem Zasługi o-raz Elżbieta Sie.rańska,
Stefan )\laUnowski l Roman We-s twal - Brązo.wym Krzyżem Zasługi.
żena

2 w rz eśnia , p ó źny m wieczo rem, do jego mieszkaniu część skradzionych
prywatnej pral ni i farb iami kożu z pralni rzeczy: 20 kołnierzy, 8 czachów przy ul. Jaracza 5 dokonano pe·k
ł kożuchy. Resztę włamywacz
włamania. Sprawca oderwał i{16dtd, zdążył Już sprzedać
paserom , W
wyłamał żelazine sztaby I z magaJego melinie
znaleziono
również
zynu tego za kła du wyniósł 5 ko- inne przedmioty, które najprawdożuchów, 10 czapek z Usa I 25 Usich
podobniej pochodzą także z kradziekoł ni erz y. Wa rto ś ć sk r adzionych toży.
warow o szaco wano n a prawie pół
Wkrótce po zatrzymaniu Stani.sław
mUiona zł .
L. zacząl symulować objawy choroby psychicznej, skierowano go więc
Po szukiwan ia
p rowa dzone
przez do szpitala.
Pierwszej
nocy,
21
funkcjon ari uszy KD MO bódź-, września
skorzy~tał ze sposobności
Sródm leście sz ybko pozwoliły ustai. uciekł ze szpitala. W kilka godzin
lić
sprawcę
włamania
Okazał
się
póhliej już zdołał
włamać się do
nim 34-letni Stanisław L.,
nigdzie sklepu monopoloweg0 na Salutach.
n :e prac uli ą cy , ki.lk a1kro tni e ka•ra.ny W chwili, gdy uchodził z lupem wjuż włamywacz . Stanistaw L. został
stał zatrzymany
przez patrol MO.
zatrzy many, a milicja.ncl znależll w
Sta n isław L.
oczekuje teraz w·
areszcie na rozprawę w sądzie .
(sk)

Wieczór
z B. Bartokicm

Tradycyjnie już z O'k azji Między
narodowego Dnia Muzyki Łódzkie
Towa1rzystwo Muzyc2!ne im . K. Szyma•nowskó.ego przygoto'wa!.o koncert
mono~ralficzny. Będzie on paświęco.
ny twc'.>l'CZości Beli Bartoka. W pro·
gramie: SZJkice op. 9, Sonata (t926),
sonaitlna w opr. A. Gertlera, tańce
rurriuńsllrle i 8 pieśni ludowych. Wykona.w cami będą: Teresa May-Czy.
żowska (so'prian), Jerzy Godziszew:;~d
(fortepian), Zenon Hodor (skr zypce),
Edward Przyłęcki (fortepian) i JanUJsz Cegiełła (komentarz).

li\lP.REZ)' KULTURALNE
Sobota, 3 października. • DDK
(ul. żuba,~dzka 3) - godz.
spotkanie w klubie Hi-~'i z
programem: Adriano Celentano, zespół „Pink Floyd"
a w godz. 16-Hl
- koncert nie znanych gorup roriko·
wych pn, „Pierwszy k1rok w roc-k"
• Impreza „Wiecro!ry estraQ.owo.filmowe" w kinie „Stylowy" (ul. Kilińskiego 123) o godz, 16.30. W p rogramie: koncei; w wykonaniu Jacka,
Lecha ' z zespołe:n „Primo Voto" i
Elżbietą Ja.giello oraz projekcja film~
Agnieszki Holland ,.Gorączka".
Bałuty

Sobota, 3 października. • .. Spacer
Łod-z! z TPŁ" . Zbió:k a ucze8tników pod podden,iami !'Óg ul. ZaTen kameral ny konce r t odbędzle chodm·ieoj i Obrońców StaLinig~a.ctu .
się dziś, o godz . 18 w sa.Ii Mu2eum godz. . 15.
Historii Mia.sta Łodzi (ul, o~r cxlo
Niedzlela,' ł patdziernlka.
Wy, (rs)
""'.a IS).
cieczka r-0.w erowa trasą : Łód7. - Ro·
p0

+

I

DZIENNIK

ŁODZKI nr

192 (9943)

Centrala InfomiacyJna PK0

_
131 82

Informacja o usJucach
398-10
informacja PD;
265-98
Dworzec Centralny
1'7-20
Dworzec Północny
93
Informacja telefoniczna
Komenda Wojewódzka MO
&11-22,

W ostatnich tygodniach Oddział
Produkcji WSS . „Społem" urucho~
mił siedem różnego rodzaju pie~
karń, z których do skle)Jów , napływa odczuwalna obfitość pieczywa, głównie pszennego. Co prawda
wczoraj łódzcy piekarze nie miell
żadnego zapasu mąki potrzebnej do
wypieku bułek, co stawia pod znakiem zapytania dzisiejsze ich dostawy, ·ale miejmy nadzieję, że
mąka nadejdzie i wszystko zakoń
czy się dobrze. Niemniej w bliż
s_zych i dalszych planach WSS
„Społem!• jest kilka nowych, poważnych inwestycji piekarniczycn.
których realizacja z pewnośc:ą
wpłynie na poprawę zaopatrzenia
łodzian w pieczywo,
W ubiegłą sobotę do Łodzi przywieziono trzy
nowe, doskonałe
piece piekarskie produkcji NRD.
Przystosowane ane są do wypieku
wszelkiego rodzaju pieczywa,
w
tym również i cukierniczego, a
specjaliści wyrażają się bardzo pozytywnie' o ich działan i u. Dwa z
nich zostaną zainstalowane w J)iekarni przy ul. Przędzalnianej 93,
gdzie znajdować się będzie takie
sklep. Trzeci pracować będzi e w
piekarni przy ul. Suwalskiej 1.
prace przy buNac!al trwają
dowie wielkiej piekarni i ciastkarni przy ul. Wróblewskiego. Po

ChSS za spokoje1n
i

rzetelną pracą

29 wrzesma odbyła się uro ::zysta
inauguracja działalności po wakacyjnej przerwie łódzkiego oddziału
Chrześcijańskiego
Stowarzyszenia
Społecznego. W uroczystości udZ1ał
wzięli m. in. przedstawiciele ŁK
F:JN,
Rady
Ekumenicznej,
ZG
ChSS, Wydziału do Spraw Wyznań
· oraz żołnierze Września i AK.
Zebranie składało się z dwóch
części: uroczystej i organizacyjnej.
W pierwszej części obok reprezentantów róźnych instytu cji wystą
pili także: pierwszy ranny
żoł
nierz w bitwie o WesterplaHe Ryszard Duzik oraz były żołnierz
AK - inż. E. Głowacki. W c zęśd
drugiej / zebrani przyjęli
m . m.
uchwałę, w której czytamy: „ Aby
spełnić swą misję dziejową Polska
musi być zdrowa, silna i zasobna.
Może to być osiągnięte j edyn ie w
warunkach p ełnej konsolidac ji społecznej, rzetelnej i wydajnej pracy każdego Polaka i patriotycznego pojmowania nadrzędnych interesów i obowiązków Po.lsk i. jako
członka socjalistycznej
w sp.ólnóty
narodów i państw".
(hz)

tódzki weekend
kiciny - Koluszki - Łódź , Spo tkanie uczestników na Rynku S ta rego
Mia.sta godz 9. • „Sp acer d l a seniora" do Skrzynek, z.biórka - Dworzec Fabr yczny, godz. 9. • Wyciecz..
ka piesza na trasie: Justy11ów Gałkówek żaikowice.
Zbiórk a o
godz. 7.45 na Dwoncu Łódż-F~·brycz
na. Odjazd o godz. 8,
IMPREZY
REKREACYJNO-SPORTOWE
Zarówno w wo 1ną sobotę, jalk 1 w
niedzielę, wszystkie ośrodk-i w y poczynkowe WOSiR udostępni'.\ ją swoje tereny spa,cenowe, stalą baze no·
clegową l ga.stro nomlczną, u rz ądzenia
rekreacy,jno-sportowe i wy po ~yc?.alnie sprzętu (z wyj ątkiem wo d ne,go).
.
(j. kr.)

ich zakończeniu będzie ona dawać
na dobę 60 ton pieczywa i 9 ton
:iiast. Termin zakończenia . te.i inwestycji - sierpień 1983 r„ chociaż
niewykluczone,
że
jeżeli
ŁPBP nr 1 zwiększy zatrudnienie
na tej budowie, będzie ona oddana wcześniej.
Rozpoczęte już zostały prace przy
budowie trzech piekarń osiedlowych, dających po 2,5 ton pieczywa na dobę na Osiedlu WidzewWschód przy ul. Węgierskiej, na
Osiedlu Retkinia przy ul. Dzierżyń
skiego i w Zgierzu na Osiedlu
650-lecia. Przy każdej z nich znajdować się będzie sklep. Cykl tych
inwestycji jest dwuletni, spodziewać się więc · należy,
że w Ili
kwartale 1983 r. dadzą one pierwsze wypieki.
Natomiast na skandal wręett zakrawa praca bydgoskiego „Spomaszu', który instaluje · wyprodukowane przez siebie piece w piekarni przy ul. Franciszkańskiej 135.
Nie chcemy się wgłębiać w szczegóły, wiadom0
nam
jednak,
1ź
ekipy tej fabryki ciągle wymienia
ją cał e zespoły w tych
piecach,
prz e prowadzają u siebie dośw1ad·
czenia. wstawfają je znowu. by z
kol ei wymontować następne. Ta
tak potrzebna inwestycja mogłaby
już dawać pieczywo od kilku miesięcy, ale „doświadczenia" bydgoskiego „Spomaszu" skutecznie te·
mu zapobiegają. Podobno z tego,
co zainstalowano pozostała już jedynie sama obudqwa... Do tego
wszystkiego dołożyła się również
opieszała prac łOdzkie.go MPRIEC
przy instalacjach. W sumie więc
ta pechowa inwestycja jak na razie nie ma sza.ns na ukończenie.
A miała to być pierwsza z praw·
dziwego zdarzenia piekarnia szkoleniowa. Tymczasem szkolą się w
niej... kon~ruktorzy z bydgoskiego
„Spomaszu.
(ms)

10.30

292-22

17.30, Ul,30

ROMA - „Braiwurowe o<l>I'Wanie"
USA od lat 18, godz. IO, 15,
;t,7 .ts, 19.30; „12 p.ra.c Asterix.a"
:f.r, b.o., ~odrz. l@.15
STOKI - „ Testament Agi" węg.
b.o„ godz. 16;
„Aż
rozłączy
nas śmierć"
NRD pd lat lB,
godlz. 13
Swrr - „Helga" RFN od la.t 16,
go.ct.z. IB; „Mara.tx>ńczyik" USA
od lat 18, go'd z. 17, 141.30
TATRY „SUp~wór"
jap,
b .o„ godz. l!i; „Nieme ltlno"
USA od ],ait; w. godrz. llf, iS
ENERGETYK - „cy.rk w cyorku-''
cres, b.o„ g,odz. 16.30; „Brawurowe porwanie" USA od lat 18,
godz, 18
PIONIER - „Powrót sbra-oon,yctl"
jug_ od lat 12, god.z. 15; „GorąC7Jka sobotniej nocy" USA od
la.t 1.5, godz. l!T, Ili
REKORD - „Brunet wieczorową
porą" pod. od lat 12, godz. lG;
„Niezamęl:na kobieta" USA od

Pożarna

TEATRY
WIELKI -

cygań&ki"

godz.

JARACZA ati.antyk"
1.15 -

Ul

-

„BM'on

giodz, Ul.;IO „Tran.s„Mihść

g<>dz. 19.16 -

Wenecji"

w

POWSZ~CHNY godz. lJ!.16
Król IV"
MUZYCZNY - nieczynny
ARLEKIN - godz. L7.a<l - „Koguty"
PINOKIQ - godz. 17.30 - „Ba.jki pa na Ba.ja.rza"
TUWIMA - 11JO<l1Z. 18 - „Miora~
ność pa•nl DU'lsltiej"

MUZEA
HISTORII RUCHU REWOJ.UCYJ·
NEGO (Gdańska 13) - godz.
·oDDZIAt. RADOGOSZCZ (Zgierska 1147) - godrz. 9-16
l\RCHEOLOGICZNE I ETNOGRA•
FICZNE (pl. Wolności 14)
g·odz. 11-18
BIOLOGU
EWOLUCYJNEJ UŁ
(park Slenkiewl.cza)
godz.
10-18;

WŁÓKIENNICTWA

282) -

(Piotrk<;\Wska

godz. lll-117

HIS'l'ORU
MIASTA
ł.ODZl
(Ogrodowa 15l - godz. 11-15;
SZTUKI
(Więckowskiego 36)' godz 11-19
POLSKIEJ WOJSKOWEJ Sł.UŻSY ·
ZDROWIA (Żeligowsklt!go ';)• g-O<iz. 10-1'!
MIASTA ZGIERZA (Zgierz, ul.
Dąb.roW1Skiego 21~ godz. l'l-15
WYSTAWY
SALON SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
(Piotf'lrowska 86) - godz. 11-18
- R:,isu'DJ<i A, Mleczk:-0
.
GALERIA SZTUKI tWólczańs.ka
3!/3G) - godz. 11-13 - Wystawa g;rafiki
GALERIA BAŁUCKA (Stary Rynek 2) - godz. U-18 - ("„rafika A, Łobe><lzińslk'iego
•
•
*
zoo - codziennie od godz. 9
do 1'7 (kasa do godz. 16)
PALMIARNIA - codziennie od
godz. 10 do 17 (oprócz poniedztaLków)
coOGROD BOTANICZNY
dziennie od godz. 9 do z.-nrdku
KINA
- „Człow1ek z 1~I=a"
poi. od lat 12 godz IO, 13, i6, 19
IWANOWO - „ Nóż w Nodzie"
poi. od Lat 15, godz. to, IIZ .15,
15, 17.16, 19.30
POLONIA - „Człowiek z żelaza"
po!. od lat 11.!, godz. 10, 13, 16,
BAŁTYK

19

PRZEDWIOSNIE „Glha czy
łajdalk"
f.r. od la.I: 18, godz.
\'O, 112.1'5, 15, 17 .15, 1.8.30
WŁÓKNIARZ „Ciemne sl:>ńce"
czes od lat 15 godz, 10, 12.15,
l4.30, 17. 19.30
WOLNOSC - „żandarm w Nowym Jorlcu" f·r b.o. godz. 10,
1!!,15. 16, 17 15 19.30
WISŁA
- „czut-e miejsca" p oi.
od lat 18, godz. 10, 12.15, 15,
!7.15,

!S,30

- „żanda.rm w No.
wym Jorku" tr b.o., godz. !li,
12.15, 15, 17 .15, 19 30

ZACHĘTA

a

od

MUZA - „Dziewa:YIDJk,a,
k t óra
lubi :narzyć" NRD b.o,; godz ,
L6; „Cenny depolzyt" fir. od lat
112, godz. 17.30
& MAJA - „żand.a:rm na emeryturze" 11r. od lat 12, godz. 111,
17, fg
POKÓJ - „EOOom~" NRD b .o .,
gOtiz. Li!,30; „Alicja ucieka p o
raz ostatni" k. od J.ait 16, godz.

52-81·10, 106-21
18, 666-11
195-55, 257°-51
TELEFON ZAUFANIA
:1'J1-37
czynny w godz. 13-f rano

strat

od

_ lat u godz. 17.15, 19.30
.
STYLOWY Panorama Inna
światowego
Tylko dla kin
atudyj11ych
„Szalk.a! z Na·
h.ueltoTe" (Chile) od tat 18, gO!dz.
15.30, llf.30; Najciekawsze dllbiuty reżyserskie - Andnej żu
ławsld „Tttecia część nocy"
poi, Od Lat 18, g-odz. 19.30
. DKM - „~watn.e piekk>" USA
od ta.t m, goM.. 111. IJll, 20
OKA - ,,Przez Góry Skaliste"
USA b.o., godz. 1111, 13, 15; „Cudl!le t>ieniądz.>e" fr; od Lat 18,
godz, 8.30, lfl, 19.15
GDYNIA
Kino non-stop od
goc!Ż, Ul „Za-u lek d2iewic"
mEJks. od lat 15
HALKA
.,A-r;y prLestwOll'zy"
a<ng, od lat Ili, god!z. lli, 19 ; seans za.."nknięty - go.dz. 1'7
MŁODA GWARDIA
„ Inny
mężczvzna, lnna szansa" for. od
Lat 1&. godz. 9,30, 112, 14.SO, 17,

Pogotowie cleplownlcze
253-11
Pogotowie drogowe
ł08-2Z
„Polmozbyt"
Pogotowie energetyczni!:
Rejon Łodt-Pólnoc 334-31, 699-32
33ł-28
Rejon ŁOdź-P-0łudnie
31-16
Rejon Pabianice
16-3ł-ł2
Rejon Zgierz
88I-15
Rejon oświetlenia ulic
S95-35
Pogotowie ga.zowe
91
Pogotowie MO
19
Pogotowie Ratunkowe
Pomoc drogowa PZMot,

. 9-18

10-i4 -

WYCIECZKI TURYSTYCZNE

WA2:NE 'rELEFO]iY

~nc.

NNost.N>lmO"

lait

,

~.

15,

111.45,

19.16

SOJUSZ - ~HajdU· Cy" rum. od
lat 15, godz. 17
POLESIE „Ewa chce spać"
pol. b.o., godz.. 17; „Pars zywa
dwunastka"
USA od la.t 18,
godz. 119
APT'EKI
67,
Dąbrowl!olkie.
go 89, Nicl.arniana 115, OlimpijSk·a 7 a. LllltomieT>Ska ll46, Ml.okiewilcza 20 .
Pl<>t1'~ow.ska

•

•

*

Pabianice
Arunii Czerwonej 7; Konsta.n tynów Sadowa lll; Ozonków
pl. Armii
Czerwonej 17; Głowno
Ło
wicka 38; AleksandJróiw - K<> ś
ciuS2lki 10.
DYŻURY SZPITALI
Chtru.rgia ogólna - Baluty
Szpital
i:n.
Pasteura
(Wi~ury
19);
co'dziennte
Szoital
Im. Barliokl.eg0 (Kopcińskiego 22)
dla on:ychodni relonowel nr 1
Szpital Im . Skłodowski!!1-Cur:.
(ZgJen:. Pa~ęczewska ,., dla o rzy .
chodni refOnowvch i:ir nr t. 2. ~
5,
Szoltal Im. Marchlewsk1eg-0
(ZE(1en:, Dubois 17) Ze;lerz. Ozor
ków.
Alek~andrów
Parzeczew
Górna - . S?Jpital im. Jonschera
(Milionowa 14); Polesie - S.tpita,l im, Biel'nackleg0 (Pabianice,
Kairolewska 65); Sródmleśc ie
s.zpital. im . Biegań9klego (Knl a.
ztewlcza 1./5) ; Widzew - ~zpital
im. Sonenberga (Pieniny :J.O),
Chirurgia urazowa - Klinika
W AM (Że romskiego l~ll)
·
Neurochirurgia Szptłal b1,
Ko-pe~nl.ka (Pa1blan1cka 6'2)
La.ryn.~logia
Szplhl
Pirogowa (WólczańSka 95)
Okulistyka - Szpital im. Jor..
schera (Milionowa i4)
Chirurgia ! la r vngo logia dz e.
c lęca tnstytut PedlatrU CSw r .
na 36/50)
Ch trurg!a
szczekow<>-1.wa rzowa
- Szpl-tal lm, Barticklego (Kop.
c i ńs>klego

2.2)

Toksykologia
ln.sty-tut Medycyny Pracy (Teresy 8) .
Wenerologia
P~ychod'll1a
DeMnatologlczna
(Za;kątna
44l
całą
dobę,
opr6cz nied'Z<iel

l świąt

WOJEWODZKA STACJA
POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Łódź. ul. Slen.k iewicza 137,
tel. 99
OGóLNOŁÓDZKJ

PUNKT

ISFORMACYJNY
pracy olacówek s}utzdrowia , czynny całą dobę
wszvstk le dni tygodn ia

de.tyczący

by
we
tel. 6 !5-19.

TRZEBA WRESZCIE ZROBIĆ POHZ:\DEK

d

mętów społecznych

przypominają,
na
t'O
W targowy wtorek na „Górnia- sprzedaż)
ku" jak zwykle mnóstwo straga- przeznaczony jes t ten Przes tronnów z warzywami i owocami. Ce- ny pawilon. Pozostałe towarzystwo
przesiaduje
ny warzyw od dłuższego już cza· spekuluje towarem,
su nie ulegają zmianie. Na wyso · godzinami na rzęźniczych ladach
kim poziomie, wbrew ~ oczekiwa- i „kurując się" piwkiem, odpoczy
niom, utrzymują się ceny . owoców. wa po · rtocnych alkoholowych liPo kilku dniach wręcz letniej po- bacjach. W hali i na placu targogody znowu zaroiło sią od sprze wym od strony Domu Rzemiosła
dawców grzybów. Spore zaintere- wśród kramików z różnymi akce·
sowanie
' kupujących
wzbudzaJą soriami na skrzv-necza:kch tocza sie
popularne ostatnio opieńki sprze· zacięte licytacje w. trzy karty.
dawane po 30-40 zł za kilogram.
Akc.ie antvspekulacyine; obławy
Nadal bardzo wysokie są ceny mi!icyino-wois-kowe i różne donabiału. Mendel jaj rzadko kosz- raźne
' kontrole niewiiele pomatuje mniej niż 200 zł, litr śmieta- · gają. Wypuszczeni z aresztu awanny - 250 zł, a kilogram białego turnicy powracają jako bohaterosera 200-220 zł. Najbardziej wie i są przyjmowani jak boha·
chyba poszukiwani są na rynku, terowie przez oczekujących kolei
,po zawiesze-niu wolnorynkowego ków. Pracownicy hali boją się in·
handlu mięsem, sprzedawcy żywe• terweniować, kupujący
ze stra ·
go i patroszonego drobiu.
Ceny chem przemierzają niektóre frag ··
kurczaków, kur, kaczek
indy- menty targowiska. Pows t a je pyków są wręcz paskarskie.
tanię: co zrobić z tym ośrodkiem
Kupujących tam łodzian oburza społeczneg(l zła?
jednak utrzymująca się od dłuz·
szego czasu bazarowa
atmosfera
Jedni wypowiadają się za na„Górniaka", na którą składają się tychmiastowym zamlrnięciem hali
codzienna, uciążliwa obecność ca· południowej i likwidacją targowi·
łei rzeszy ludzi z marginesu. W tei ska. Inni bronią tradycji i odwosprawie zabieraliśmy już głos nie· łują się do historycz•n ej przeszłoś
jednokrotnie.
Hala targowa
na ci tego centrum drobnego handlu.
Górnym Rynku stała się azylem Sama hala targowa rzeczywiście
dla ró:imego pokroju
handlarzy, nie spełnia już swojej roli. Poza
spekulantów i mętów społecznych. tym, jak się dowiedzieliśmy, stan
Jedynie kwi;;iciarki (nie wszystkie techniczny budynku pozwala jeszposiadają z·resztą ·zezwolenie
na cze na pół roku eksploatacji.

Tak

czy inaczej

problem

moze

r-ozw i_ązać,
jedynie
zdecydowane
prz;c1wdz1ałan ie orga nów
bezpie-

czenstwa pt1blkznego i t o powinno
nastąpić jak najszybciej.
(ROLA)

'

W kilku zdaniach
• „Aktualne problemy teatru" spotkanie z reżyserem Jerzym Hutkiem - d-ziś o go'dz. 17.30 w bibliotece ŁPUSB (ul. Sienkiewicza 85/8"1 J.
• Zapisy na kursy tkactwa artystycznego i haftu ręczne~o przyjmuje SUK „Lokator" (ul. Nowop·)Js~a
J.2/14, pokój 14), tel 757-92, codziennie w godz. 114-1'7.
• DK „Energetyk'' (al. Politechniki 17) tel 466-94 codziennie w godz.
12-16 przyjmuje zapisy dorosłych na
k?rsy i lektoraty , kroju i modelowa.
n!a, tkactwa artystycznego, j.~z. an.
g1elskiego i niemieckiego oraz dlieci
na za.lecia w kolach plastyczn( .n i
fotograficznym, zespole
woka nym,
Dziecięcym Klubie Filmowym i Klubie Młodego , Turysty.
• Teatr

zaprasza na
kan'.lvda tów
przygotowujących się do egzami nów
na wyższe uczelnie artystyczne. 7apisy i into>rmacje w MzDK ,Lodex"
(ul. M. Buczka 17/19), cod zle:inie -.v
godz . 9-20, tel, SJG-14.
zajęcia

„Problemy"
fakultatywne

