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żołn i erzy
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kach o niepodległość Polski.
placu Zwycię
stołecznyrn
Na
stwa odbyła się urocz'y sta zmiana
nostc!'unku hono rowe.eo przed Grobem Nieznanego Żołnierza.
W Południe - zgo dnie Z rozkazem ministra obrony. narodowei oddano 24 sal wy artylery isk le dla

ucz~zen: a hi~to~ v rznei b it ,\~

I1 Lenino.
bny

'OOd

k 'ńra za l'JOe zat kowała ehlu.-

~z l;,ik

bri101.\

v L·1d0\Yego Wo j- '

,ka Pols · .ego . .

• •
I &ekretar z ~C PZPB . niezes ~ 

dy Ministrów . przewoómczacy Wo_J~
(Dalszy

ciąg

na str. !!)

RZECZNIKA

1; ·URBANA

RZĄDU

Robotnicr nadają ton Sankcie ekonom!czne. USA

godza'bezposredn10
wpolskie społeczenstwo

Nfkt nłe miał, ani tlził nie ma F.łudzeń, h droga do
hvorzenia .nowych swlllzk6w zawodowych będzie · łatwa, żl!
obejdzie się bez napięć, a nawet wybuchów niepokoju.
Każdy rozsądny człowiek wiedział, że opozycja polityczna,
wszelkie grupy podziemne nie złożtr broni, będą próbewały dać znać o swym istnieniu, nie cofną · się ·przed niczym. Niemniej faktem także bezspornym jest, że nowe
str uktury związkowe powoli i mozolnie zaczyna.ją poj awiać si_ę na polskim horyzoncie. Przy ich tworzeniu pomocodną będzie uchwała Rady Państwa, którą pubłikujemf

W ce,nt~um praS&Wy m „Int<>rpr liłl&" " odb yła 1i11 1.ł bm. co-tygodniowa
konfe-r ł!'1leja pra1ł0>Wa rz..eznlka rządu PRL, Je.rzego U.r bain a. J. · U rba.n
p oinf0>rmował HC?.egó~owo o przebiegu ocs-tatru~b wydarrz eń w Gd a ńsku,

na pytm!a dzde111DJ!.k air'l1y za·g r ani c1m ycb, do tyczą
1połec'llno-p&lityc'l!nej w klraju, sbos11111ku p()l1k.iej op;inll pubticzne-j do nO<Wej 11atawy o ww-iąz'.ka.cb u .w od o w ych, zgod ności ustJ.WY 'I uno:rm0>waniam1 mlf!dJZy:nairodo,w ymi oru procesu zakJac
da n i a nowych zwłąz'ków t;a wod0>wyeh. Obu&rną ctzę&.C swego wystą pi enia
n e co:nik rządu PRL pomt41o!l wetępnej ffllD I • :reakcji Zachodu n.a uchwal eni• ustawy e sm11r11ka<1h lłlllW'od•JVYCh,
ffn Mal T.Wlą'Zk<>
~Wł t-'Y ~ydl
Włród tyełt O<!głlls6w 1 pro- wyeh. lkd.~<MW HH> do Sejmu. Sej'n
sna.jdlł.łj41 lliię.
Jll, lin. Rady
Komlte.te>w~
i.
p!'UQt>asd
d.a. Zwl.ąo:ków zawodoMlllJl81lr,ów
wych, któ.ry · n()łli Ili ę z u mj arem
n lekt6pned.staiWie.i!lli
uprosen,i •
1'ych saoh-odru.ch orga111.izacj~ z'lvlązkiowycib.. a.by a.aiprKenrow a ć \m. na- ~
llia.e r•ak<el• z&.eh-Odple "tł b a1rd?.-0
11t'61!111ucowacne. N,p, d yir e>kror generalor.ga.nJ.zacj;
Mi~-ey11ua ,rodoiw ~j
a.y
stwie 1rdził
Blalll!C·h arcl
pan
P r • c;r,
m . i.n „ te pomitj a jąc all'tylkuil 52 ustawy, atan<JIWll: o.n a pO<Stęp w stosu.n.ku
proje.l;tów,
wszy$tik.lel:a Lninych
do
a

dzieln~e.

n astępnie

ce m. !:n.

Wielce eba.rakierystyczne Jett ło~ ie w l6dzklch za.kła
dach na ' ~zele irrup iniojatywnycb, których powstało jut
ponfLd 200 sia.fą działacze, którzy uprżednio dali się por;nd • dobrej strony w „Solidarności". Tak się stało
m. In, w LZPB Im. Obrońcłw Pokoju t " „Dywilanie".
Oo jeHcze wamiejsze, do noW)"eh swłtrsków wstępu;fl\
głó wnie robotnicy i oni io włainlt., w teJ pierwszej fazie
budowy nowych struktur, nadają ton, przyjmują odpowiedzialne funkcje. Jest ło oznaką Ich determinacji, b'y nie
dopuścić do wynaturzefl, by nowe zwil\zki miały rol,>o·
tniczy charakter, by nie poswoli6 nlkom11 na manłpulo
wa nie nimi. '
Wiele jest Jeszcze nieporozumłei\, a takie nieufności, ale
to zto'l:umiale. Rzecz . tera.z w tym, by w llPosób rzeczbwy,
bez zacietrzewienia dochodzi6 do obiektywnej prawdy. Pragniemy w t ym dopomóc poprzez now~ rubrykę, którą
wprowadza01y od jutra na nasze łamy - · „Związkowe
ABC" ma na celu przybliżenie podstawowych PoStanowień
uchw ały, ma wyjaśnić pojawiające s ię tu i ówdzie wą.tpli
~
'wośc,i, a także odpowiadać na n:vt» ni11
p osta wione nam przez Czytelników. La
m.v „DŁ" są dla niclt otwąrtP. Czekam J
na -n t y J tefofony.

odpowiadał

-mi•

Jutro

..

Dzień

Edukacji
Narodowej

n ·1·:..

W łYm. roku

1t0

w ałe-j ołwlacito l '
1'111!!il!!!lmlii!!i!!Dl!IE!Biillfl!!il!!l!lil!!ilS"E!ll!RIDi•••••„1!11•!11!!19!!!!1!!1 BlllllilJ, <>he odzonv bę~!e
E(hucii NlP'Odo w,.,~.
•
now a ·K«u.•ti. ..o .

Bra~rowa

akc1a
włoskich~ boliwijskich·
agentów· sil bezpieczeństwa

'\, !ldlwl~ !tch,vytano 2!-J etmego
. •rroryste włoskiego Pierl'UJ~ Pagliad.
Te>rr->rystę pode irz<>wa się o wspólUid?- i ał w zamachu h !Ub.owym w Boktóry 2 s\{o< pnla 1980 r·oku
'1ii
Ut>,ryw ał
spowodował śmle<rć 85 ooób
lliie w Boli~vH pos}ada! pasw<:>rty ~ a
Em.!il~~
nazwisl<o Mario B<>namęn.
A)be-rtr> Aeom-e BrUlflo.
Car\?aine !
W mi.nioną s.c>botę zootał na ' ulilcy
w Salflta Crwz rank>n.y d w-o-m a s1>rza.
lami w gfo'l7.rę.
na
Samol\<lt cza.r terowy ..D C: -10".
schwytany
lecdał
pokładzi e
ll'Jtór„~o
w Bo-1\wU pr~e-z połacz<:me bo11wijsk<:>--wlo~k1 e ~iłv be"Zpiec-zeńS'bw a t<!r·
r•o rv·sta wln-s!;:\ "fl>ierh.il~ł Pa.~1iaJ.. wylądował we wtorek po połtn:lniu na
Rzymi e
lo tn is~u .F'.umieLno w
ż r lidła
ły,

że

• •

no·l·c)'lne 'f 'Ftzym!e 1>oda a<i został schwytamv Pr'Z""-

Pa~!

mi

s1ęcy

Dob i egł końca poąty m iesiae
ey nB orb icie l~osmonautów
1

..,, Banta • Orn1:
pod:LeJe " "'ldlw1.Jsik11
de la Si &rll'a . lekil<;o ranny w strzelandall t<! która sie w eza>S.lt te'j akcji
wywi azala I Terrory<E~a zC<El>ał następ
przebyw•f.iacyrn
pn:ekaaalO.y
ni e
w Boliwli od kll!OOu dni funkcjon ariusz oon podiicjl włoski ej .

I

Od J)~JW<ntgo 'tut CIZ8S1.l Pa,~lillf,d był
włos
o bserwo w a111.y przez a.gen tó w
sikicb w Ar1g>entyini e . gdo:ie mies.zil!:al
ze s·wo jJl mł-Oo ą żon ą z Bue:noo
ALres. A\~ej a schwytania te,rrorysty.
"'"ła·c'l>!'t1e z przy s: O'l.cY\vacniem samototu cz;;irter ow-eg-0. z ostała Pt"zy,go<towa111a z mom ente~ uzyskail11a Lnforrmacji że P a~i a i o-puścił Argentyine.
ki•en1jac ·s:ę do Sa·nta Cru?- de la
pod
ją
P.rzepr-0w.ad z0i11.<0
Sierr a.
CD alszv

ru

b ędąc
u .poomał.
a:~
kt6r ymi
1
w W u n a!Wli<e w mad'u 1981 r. Na.to-

pre2yden't Reagan oświ adczył
w priz.e mó wlmiu r adiowym. że' woJ.'
ny. łwi.a:t: uiważa tę ustawę u fJ,k,cję.
N!e wiem - J>C>Wieclo:iał J. Urb an czy pan Bilmcha;rd należy do woJntgo śVv-ta.ta, • le poJta<tuje to uól:Lne za:z~e
l"icowanle ol)lsl _ 1
„~,„
"iefz...,,ltfke ;>re.o.liel"t„
Ot<W<.adMSZ
a1ncu&kiego
t.r
RJ!!ecot.nik
cEYł. że us.taw a pra-ktycz.nl.e [l,~;wid·~ je prawo d-o 51n'ajku. Jest to oc~yGdyby rzeczlll:lt
ni441l'ra w da.
w.tma
po-r6w111all
by
poq:n'oeil ekispe11„tów.
og.r41in!.co:e!r:ul.a JJI'a'Wa d<> straj'ku. ·jakl• uchrwa>Uł Se·jm z regltlacjami
pra>Wlnymd. o:awa>rtymA w ustawach
krajów za<rhodn lic<h. zawwaitvłby za P"Wlne. M p Ollska usta:wa nie odbiega apec jaillnle od !nllly-ch re.gulacl\.
a bkte st~nQIW\ wie.l ki postęp w ·pra•
WOdaws.twi.e poLsktim.
m.tuł

,,łerwny

1' 11 źri%i erniac a

D zie.6.
jitk ti
en
D ·e6
:;<il'&l1~zf~. -

11., któ ra naw;1u.u je do b hrl.ory"nei d aty 1'0Wołani a 'P1'·%ed -ponad
200 laty K,<>mis ii E du k acji Nuo-

.

ei;ig

na str.
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na orbicie

» r.a.- b adail nauko wyeh, obejmu.Jąęy ;m.

Ui; OCZ STOSCI

w

obec:nel eytuacJI

ipier w sze.go w E u rop:i e
do wej ministerium oświ<eceni a.
W myśl p0.st11;uow ień k:&rty, d.zi•ń
t~·n uznany został za łwię to wu yi
shkich prac own[k6w .o§w·liat y
/ jest ~olni od :r;aję~ lekcyjnyc~. Z
w eałym kraok:az.!1 tej o d będą
uroczystości .
okolic znościowe
ju
_spotka ni a . 1tk ade:mltt, kon.c e rly. W
Belwederze sootka ..i, «'!'Ul'• sułużo nych ped a Kog6w.

•i'

Zmiłiłaryzowanie

o Apel poległych o Wieńce i kwiaty·
no Grobie Nieznanego Zołn i erza
I i pod pomnikiem Braterstwa Broni o
Wicemin'ister· obrony narodowej
na akademii w Głownie
/

zoJ:n.erze
kościuszkowc~,
towe):
I i U Armii. partyzanci--. G L 1 AL.
wego Wojska Polski~o. Przerl Gro- uczestnicy ruchu o po-i·u. zo~rnerz !!
bem Nieznane.11;0 Zołnie"za odbvł się BCh i AK oraz uczestnicy \'\'alk
b" · . h
"
1-k· h
· · ·
•
,
·
. a
n•
~ • z .o_m'.\'C
aoel ooległych. Przed ~ym m1e.i- ".lO '" 1.c
u·o•'IJ:.~ ~ . .s•gnęłald1o_d7.;P. ~)~ apel11 ~v":z1va~m row·
l!t1!'11 ;:l'!UlH~c:
warta honoro ws. a takze poczty· mez zołmehy bratnte.i Armi; R;isztandarowe partii i stronnictw po- dzieckiei. kt.órych wiel!l tysięcy po litycznych, o rgapiza'c.ii s))Ołecznych, 1eglo w walce ? w o lność naszego
i mło dzieżowych kraju. Apel konczył stę sło w an11
kombatanckich
•
k
b • ·
· d
·
·
'
·
.
.
. , , .
o„ o ec,neJ. s o~
szkol 1 zakladow pr!!cy. 0. godz. nawiązu.iącym1
15 przyl:_>yła przed G~·ob Niezna n e: plikowa.n~J sytuaci1 .w ,;;raJll.~ ktogo Żołmel'Z a k o mpa nia ho no ro w a i ra wlasme od zołmetzy wy ma~a
orkiestra reprezentacyjna G arnizo(D alszy ei ąg na 11\r. l)
nu Łćłdzkiego W P. M eldunek o ga•owości do rozpoezęcia a pelu nrzvp - 'nomoc;n.ik
k WRON
'. ł
, · . "'.
Ja. .?Z1o ne
płk dypl. Kaz1m1en GarNall.i!-żałoby te ż wspom.n.ieć 0 w:vpo- KOK w l*<id asystentów s~re-tar za stac'lU bacik .
(Dalszy cią 11: na str. 2)
Zgodn;e ~ cer emoniałem odegraNany został hymn naro dowy.
stępnie a.p el poległych o dczytał kpt.
Tadeus1: Kowalski. P rzy-pomniał o n
dzieje po wst a ni a Ludo wego Wo jska .Polski-ego, szlak bojo·w y żo ln' e
rzy roz,poczę,ty 39 lait temu :Pa_.
miętna bitwą pod · L enino .. i zasłońee ,
d z isiejsr. ~· 1n
W dniu
wkroczekończony triumfalnym
w :i:eszlo o godz. 5.a6, zajdzie ~aś
niem do· hitlero wskiej stolicy
Gda ńdlik• o.us w dzielnli:y Gdal\<ko 16.47.
Wr -z.eme.iz, 1]2:vto g.HóW hav.«ią,oych. Berlina.
Do apelu wezwani zostali żołnie
. rz.e p0legli p o dczas II wojny swia(Dalszj_ ciąg na str. 2)

Stoczni

Uro<'zyśc:e obchodzóno \Vczoraj w

,Łodzi 39 rocznicę po wstania Ludo-

z-
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Jak dOIOOSl P e>lS!l:a Agencj a ~raso
wa. 12 bm. praik;tyc~ie WS'Zy-stikie
fabryki l -prziod.siębiorrstwa T:·ó.Jm.laJedyni•
sia pr a c<YWały no:rmalniie .
głównie
a
u·kładach,
kilku
w
w nle,kitó w Sto.etzni Gd ańsk.l.e·j ryc b Je j wydelałttb - grru,py . mło
dych . 11\ldzł ood j ęły <I.Walania . zmienas~ro jów
d<o wywołanLa
ro: a jąee
)>rot estu przecd'Wd< o ustaml.e o zwią2 kach zaw odo>'l!Y<Clh \ do pl"le\t'wanta
pr a;cy. nle z ysku jąc zrresizto S'Ze.J:SZ<lł•
!!JO poipa.TC.\a . Po piet'W8'Ze>j zm\a1n~e
zastoc'l11łow,cy sp0k<0jnie o.p1.1śc1J.t
N0<rm all.inde pirac o>Wał• U u g,a ·
kład.
zmia<J a ,
RÓ'Wlll.it!ł: 1 vr k tli!llCJU p&ŁOl!iltały,e!'ft u " m. tn. „Hyd,r o&>tall'o:e",
kład ach,
„Unlmorze" I w Po•rc le Półin-oeaym
po wyjaśnie.n!u wiirtipli!wiości
zało<gii
prz~s:tepowały -do pracy,
J)l'ze,r w
wywolan~ a
pr ób
Fi·asko
prod ukcyjw pracy . w :takładach
n:v·ch. !\\kłonlło iini>ejator6w do wywołani a nie1Pokoju na U!ica cłl Gdań
ska .
W 0Jk1ol!lcaich bumy stoeii.nt Gdaflsl<:iej jui od goo'Z:lny H g r-omadrziły
się g<ru1pki :.g.rupiów". które \l8'k·ty'Wlnlstocz&kłon.ić
ły , ~~ę -1 usll!o'Wa iy
do prób nairmzenda pon-io·wc 6w
A-gir esywn e u w mleści e.
J"Ząd·lm
ok-Oło
chowanie tm.ironl lic-ząe ego
koniecrz3 tys. e>s6b , spor"1'0do>waio
do
n · ość ln1erwencj1 i w1<;;ro.cize1n1a
akc.1l. sll por2ądik<J1WY,clłl.' W z~,jśct a eb.
kt<'>re kom:~nitrowały &!~ w c enwum

Parlai:nent · europ.ejs~
o nie kutecZności
sankcji· gospodarczych
jako środka \valki politycznej

E dward, Teo f ii

w dniu dz isiejszy m dla Łodzi
p rz ewiduje ne.stępuja,c~ pogodę :
Teinp.
duź e.
zachmurzenie
:maks. w d z ień 14 st. Wiat1; sła·
.
'
b~'·

r a• in. b adania astrofizyczne, geofi.zycizieckich Anatolija Bierezo \Voj a . i czlle. m e d yczno-biól-Ogiczne, ekspe· 1 rymenty t eeh no ~ogic z n e ! techniczWalentina Leb'ediewa.
Ciśn ie n ił' o godi. 19 w y nMi•
ne.
l 0 984,0 hPa (738,1 mm).
N a pokła dzi e zespołu o rbitalnego
Załoga z.espołu o rbitalnego po dczas ci.ługotrwałego ·oobytu w lios- przeb yw·ały i oomyślnie· zrealizomos ie zrealiz.owala bogaty pro gram wały swoje p r o gramy ekspedycje:
P11<rlameut europe_iflk! ~kierował a- mies-ięcy komisja EWG m a przecUo..
radziecko-fr an cuskie i radzieck a .z.
polityki
wspólneJ
pel pod a dresem Europejskiej Wspól- ż:vć pr-0pozrcje
G<>spodarczej, a by pow~trzy kredytowe.i jako podstawy handlu
noty
udziałem kobiety.
Wschodem. Jak wiadomo Wa.m.ała się o d stosowania sankcj i go- ze
W tym czasie trzy razy „cięza
spoda r cz;ych w realize>waniu celów szyngton za równo n11 fi>r um NATO ,
rówk a " k osmiczna „Progress" przy1962 - Zm. S. Sr ebrny, he!·
Eksportu
polityk i zagran:cznej. Tego rodz.aju Jak i Komitetu Kontro11
wo ziła na ookład sta:cj i paliwo nolenista, pr ofesor, tłu:rna,cz.
sa nkeje o-kazały się „niezadowalają (GOCOM) nalega na swych zachod\Vll aparat urę i spr z ęt badawczy,
aby
cymi" ! mo gą mieć negatywne na- nioeurbpejskich .soJuszników.
Wodę,. pro dukty żywno ściowe i ·~n
stwie>rdza slę w rezolu- drastyeznie ograniczyli współrnacę
stępstwa cjl u chw.aJ0111:ej 11 bm„ o tl'e:ki któ- g<:Jspodarez ą . s kraJam:I socjali,stycz·
con e mat~riały n iezbęd n e do
we w\ore.k age.n - nymi.
polniO·!'mowały
r~J
dzien n ego życia na o r b icie.
cj• DPA i „Associated Pre·ss".
Nleszczęśll wy to ezłoWi.ek, kt&Lo t ze1;1P olu o r b ltalnego .,Sal l1 t-7"
r.ego jedynym nawykiem jMt
- „ So juz T-7" - „P ro gre.qs-15" o<l.niez.deeydowanie.
Prem'er i 'Zef rza dzą.cl'!j w J a- b:vwa ~'ę b ez za1kł6ceń.
'
Stanaku ZJednoczonymd. na tle saThk• 1
zmie- 11
administracji Reagana.
cji
oonii pat·t.i i lib eralno-demo kratycz.
.
rza jącyc h . do storpedpwania gazowej
do
ne.i Z e nko Suzuki po d ał się
„transakcji stulecia". uchwała par- 1
.
d y m is .i i.
l
:
I
że
stwierdza,
europejskiego
lamentu
1
Infornrn c ię o rezs~na c ii i.uzukiezawarte p9rozum1enia handlowe z
Kiichi
g<) Ol!losił , i el!o sekretarz
wykonywane.b yć
prnszą
zasady
iż o rePowie d ział.
przysparzają
j\f' yaza \va.
Sankcje gospodarcze
d ·
,
od
· ł
w centrum Am-l>t erdamu do•z o z p olm.e 1'1'U nyeb warunkach e>ratz strat fin a nsowy.e h stronom uczestnimiPr zcłecvdo w ał s ie ustaoić. oo nie- 1>0Czatk1em
.
tygodnia do g ' vałtow· ich sya;npatycy. Na wieść o działan•ei„ czącym w konfli.Jrnie lecz takżeS:llkÓd.
j .„„
- 4' -dz,Jez·ą Be•. n'•i pa'llcji natuchm'188•
" ai n znał. ż e ·kra iowi i est nie- nyc h •·~tarć po.li' cJ·ł •• 1u
do n a prawienia
możliwych
• PC) 3\Vu1 s"
,
.
„.,
•
v
zhect ne nowe o rz vwództwo. aby sta- POśrednim ich oąw-Oderu było usu- \V<l,kół sr>orne~o budynku l przystą- których rozmiary nie sto-ją w żaus iły nej proporc.Ji do zamier-lonych. c~oroble.mom wew nętrz nleci·e orze<>: siły bezpieczeństwa INU· pilij ,d o bttdon.v-y baryk ad. N a
cwł&
wić
z bezpieczeństw.a posy1p ały s.t ę karn,i e- !ów. J eśl i jed nak z przyczyn nollnvm i zewnętrznvm. a t.akże ab:v ny b ezdomny>ch młodych lud7.i
•
tyc„ny-ch zasto;; owanle sankc.11 ,iesl
nie.
ze!Zbe;i:
ujęJ.I
,
który
,
domu
stego
PU
„zapewnić iedno ść uartii lib e ralno~
ko,nie.czne . to powtnny się one ograU
W 9ta rd!!ch. ll'.t6re 11otrwAly
wo·len ia włado:.
·
demokratyczne i"
W budylfllru tym mieściła s) ę b a~a ~orlzln. ?A poil.LcJantów odnio.s!o o- niczać do posunięć które koncentr tiwani.A.I ścisłej tajemnicy
zacho1
:Pnv
Jak oisze Agencja Reu1.ei·a. '71- be-zd omnej mto<lzieży ho,le·n dersk'\ej. brażenla
wodnych ją s i ę na dokładnie zdef!niowanyah w San l!'r ands.eo ro'Zlpocz~~, s•i ę zorU:żytó arma.te1k
produk!
o I Ozów lzaw1ąeych. !Wa łki toczyły sektorach gosp.odarczych
letn Suzuki ooclaiac s i ę do dymiZda.niem .o.b serwatoró•"' zajść
'(.an izD'l'1ane prz e" Pe,ntagolfl s:ymp!)k W . \ach. w których s:vtuac .ia rynkowa z j<um na temat
w s "1 _n1ema·l d<i ra.n~ we wto-re<
„ wi>.1ltlY elektronosi 1 wział na sieb ie odpowiedzi,81 - takicb ro•,mia.ra.c h n1ie noło·wano
sumie areszto~vano 124 osoby Sz·ko-1 EWG i Ich sojusżni.ków iest silna
we.i''
ność za nieoo;,vodzeuie rz<>do\vej po- Amstel'<lamie od dwóch lat
·
·
r)ie zostały jeszcze
Akcja wyprOM:adoonia dzikich l»- dy ma.ter!aL11e
Z przec iPków pira"Sowyc h wyn ika .
·
, litvk i e:osnoda-rczei.
parlan,e11! iż Stany Z.ied,n oc zone
jednak
Najwyra:inie.i
Sam. jednak !ipalony
rozpoczęła s!ę ;i:-0;;1.1„ko- o·szac<:>wane.
ka,torów''
intensytilrnJak tia razie nie jest ja s ne . c z~· wo spoko.inifl W poniedziałek
tram_waj europej sk: . ugi'!ł s i ę pod 1nesja wa- ia b'adan.ia nad środka,tru , pr owad ze-·
demc.mstr'.l!Jącycl1
o pr'Zez
decyzja Zęnko Suzukiego .ll,Znac za świde kU-kunast4 policjantów
d'). k<»;i:tuje w pi!"Zelu:ze.nlu _ 730 tys : ęcy szyngtonu. wzywając kom :~ j ę EWG· nia tego rod'laju wojny. · D"'enn 'k
do dok1>nan ' a przeglądu stosu n klm
natvchm iastowa rNvgnację 'l!' funk- .tale> s:ę do b udyni;:". od strony da- dota.r&w.
Sa1n Francisco Chronicle" po··. ·ołu
i.enol•
na ame.rvkańsk i e
s~ę
c j i szefa oilrti 1 ·i rząr111. czy też C!m I 7Rbrzymalo p1ęciu m.f!szkat\- · Po<llcja $kOr7ymla i- nad.ewyczaj- handlowych W~póinego ' Rvn k u z k ra- ią
czy
a
:
~twi..rdzen
i
RWPG
Jami
nsta•ra't.
PO
któ:-~
\l])rawnleń.
nych
1asl.to-·
prwe..
dzlałan\e
to
av;o
ow.
c
USA
pisze. lt obecn i ~
o )~kowe
w
oznacza - i:ik n 's ze AP - że n ie
pewnv. He1'1.H! , t.t'
J e5te~
ie
technolog
198n ro-1 sprzedawane towa ~ y i
kw1etn.,u
w
zastoso·wala
n•
ękS'Zych
Wli
stwo.rzvł-0
.
<>:e
.
..
te
czen
r!oi~
miJ.ia.r'lów
·
5
dO'
t)r'zezin•,czają
panowny
o
będz '. e · s i ę on nbieg:i.ł
wyr.z:uc1łe5
słu ż ~
•n.a ko.r y ta.u ~.~
}l$a.
w i<H w O<kr e«le roz;uchów to wa'?Y - b<O'ZPoś.-edni o lub no .~ r ed n '"
proble1.10' - Wówc~as jednak
Bprog,..
Je
'"
real~7...,ą,
na
ie
cl7.in
ro
~·óv.r
wvbór n;i •1.anow;sko przewo dni- r>bl' ".P •e W)T'"ZUC()nycb na ·bruk w y- •zar-:·r-h in tron-~!!~ króJo„;eij
Heniu!.„
potenc .1 alu wn j ,kow~go m6 ,r..'
Be- wnosttTw i
7-Wi q.t:a.n y ch i p r-o"Ą· adze-n1em
6
·
ą~u
i
e
yv
tzą<;ego partii.
11<>rjalistyc?;nych.
.lc-rajow
•
w I a:trdx.
s;tąif>vlli ('!.,, k<tór1t.y majdUJ!\ IO'.(I
1
---------~-------1
„wojny e.1eik1:r on.,,.v..ej''.

Rezygnacja
Zenko Suzukiego

ak

dz~atli:~!~ ~~ro~~nt~~. ~~e;,r;~ief"1ę;

o

Wo1·na e1,•fntili11tr:onowau
.l\ ' '

tematem .

SJllJ.XJZjmn

pentagonu

I

-

Uchwala Rady
(Dokończe n i e

ze s t r. 1)
w art. 53 u,.,t, 4 ustawy
z dn la
8 pażdz.:emlka 19112 r. o zwią'Zika.ch
za w odowych. Rada ~iń sbwa podj{;ła
u.c hwałę w spr awie :ziasad l sposobu
t wo rz enia or~ini2ac j l z~v iąZlkowycb
w za1kłaoclach pracy
Uc h wab stwlerd2a, co następuje:
Par. 1.
1. Pracownicy
nkładu
pr a cy. 'Jlami erizający założy~ zwi~ek
zawocloiwy w tym zakładzie; po podjęciu uchwały o założeniu zwJązku.
wyb i erają ze swojego
grona komitet zalotyclel ki i uchwalają sta.tut.
2. Komitet założycielski w akJadzie
co najmniej dzle!iięciu osób
jest
up~awniony do dokonania czynności
związanych
z rejestracją ~wlą'Zku
zawodowego,
3, l_{omitet izaloży cielski mote upoważntć co najmni ej trzyosobowy zespół ze swojego grona dla dokonania w jego itltienlu C'Zy nności zwią
zanych z l'ejestracją z wią-i:ku .
4. Kom!tet zalożycielski występuje
z wn1osk1em o rejestrację do właś
ciwego miejscowego
s;idu
wojewódzkiego.
Par. 2.
1, Wniosek o rejestrację
powinien zawierać :
1) l_laz'Yę 'ZWią'Zktt zawodowego i je·
go s1ed21bę; w stosunku do zwią1ku
zawodowego, tworzonego w jednostce wojskowej, zamiast sled.ziby moina podać numer tej jednostki.
2) i.tulona, nazwiska ! miejsce za- ·
mieszkania
osób
wchodzącvch
w
skład komitetu założycielskiego - oraz
ich podpisy,
3). !miMa 1 na'Zwiska
osób upow<l!'nionych do d.okonania czynności
związanych z reJestracją związku
4! informację o lic:r;ble ułożycl~l!
związku w dniu złożenia
wniosku
o rejestrację.
2. Do wniosku należy dołączyć
urhwalę. o której mowa w
par. t
ust. 1 oraz statut związku w dwóch
egzemplarzach.
. 3. Naz:wa nowa _ powstającego 'llWląz
k11 µowmn!' zawierać wyłącznie wy1·a•y „Zw1ązjlk zawodowy Pracowników„." i dalej nazwę danego zakładu pracy lub
„Związek zawodowy.„" i dalej na11wę zawodu i nazw!l danego zakładu pracy, Naa;wa
związku może l'ównież zawierać wy1·a-zy: „samorządnyt'~ uniezaleźny".
.4. Pracownicy ośw;a.ty i wy-0howan1a oraz szkolnictwa wyższego mogą
tw.orzyć
związek
zawodowy
o 111a!"w1e: „Związek Kauczycielstwa
Polskiego w„ ." i dalej naz.wa zakła
du prac~· .
Par. 3.
• i.
W z akładz.ie pracy
w 1·ozumieniu kodeksu pracy może
llyć utworzony jeden związek 'lawodowy.
·
2, Jeden vwiątek za wodowy twoTIY
się
również
w
przedsiębiorstwie
państwowym
wielozakładowym.
Jednakże
w
przedsiębiorstwach państwowych wielozakładowych. działających na obszarze
całego kra.ju lub kilku wojewódiztw
tworzy się oddzielne oz.wiązki zawo:
dowe w jedno tkach organizacyjnych
tego przedsiębiorst\va (oddz.iałach. fil1ach, ekspozy turach). będących zakładami pr acy
w rozumieniu kodeksu pracy.
3. w jednostkach organizacyjnych
przedsiębiorstw p a ństwowych wielo·

'

Państwa

-Posiedzenie Rady

odmówić

komitetom zaloiycieł
skim rejestracji -iązku zawodowego lub
2) wydać po9ianowienle o rejestracji tego zwlązku zawodowego, którego załotyciele wyr~lli gl}towość porozumienia t wystąpienia ze wspólnym wnioskiem o rejestrację jednego zwJązku zawodowego.
1)

'd:i.~ńa~a r':J:!:!a°.cti=,i:sł ww::::w~:
opłat sądowych.

Par. 8. Po zarejestrOWBllliu zwl11zku zt1wod1>wego komitet zalotycielski przeprowadza wybory do władz
7'wiązku
w trybie przewidzianym
w statucie,
. Par. 9. 1. Tworzy trlę. jako krajowy o.rga111 do.radczy ii inf~macyj
ny, Społeczna Komisję Konsultacyjną.

Do zakresu działa.ula koml1ji
w szczególności:
pomocy komitetom
w nruchantianłu dzia-

2.

należy

1) udzielanie
założycielskim ·

łalności związkowej,

21 opracowa.nie wzorcowego 1tatutu związku zawodowego i opublikowanie go w środkach masowego
przekazu.
3) społeczne wsp6łd'Zlałanle w kształ
towaniu I umacnianiu roll ri:wlązków
zawodowych
zgodnie
ri:
ustawi\
o związkach izaiwodowych •.
4) Inicjowanie
upowszechniania
wiedzy o udaniach i roli związków
zawodowych,
5) inicjowanie i oplniOWUll• wniosków. dotyczący-0h prosramów ll!kolenia działaczy swJl\zków zawodowych.
3, Społeczna Komisja K01111ulta.cyjna
przedstaiwia
Rad:z!e
Państwa
okresowe lnto.rmll,cje ! wnioski wynikające z ddałalnoścl,
o
której
mowa w ust, I.
ł. Obsługę komisji zapewnia Kancelaria Rady Państwa.
5. Wydatki zw!J\zane z
działal
noliclą komisji są pok.rywa;ne iz budżetu centralnego w części do,yczą
cej Kancelarii Rady Państwa.
Par. 10.
Dla zapewnienia pomocy w tworzeniu zwfąz:k&w zawodowych w zakładach pracy zaleca ai•
prezydiom wojew6dz1dch rad 11.arodowych tworzenie zespoł6w Informacyjno-doradczych. Stosownie do potrizeb 1:espoły takie mot:ą flWorzy~
prezydia miejskich 1 dzielnicowych
rad na.rodowych w
porozumieniu.
z PTezydium wojewódzkiej rady narod&wej.
Par, 11.
P.r;zewJdzlane w ustawie
o związkach zawodowych określenie
zasad i sposobu tworzenia ogólnokrajowych or«anizacjl związkowych
oraz zrzesuń I or1111ni'ZaCji mlędzy
'llWiązkowych (art. 53 ust. 1 pkt. I
i 3 ustawy) zostan·i e dokonane w terminie późniejszym,
Par, lZ.
Traci moe uchwała lłady Państwa z
dnia lS wrzdnla
1980 r. w sprawie rejeetra.cjl nowo
pow~tających oz.wl:p!k6w zawodowych
(Monitor P&lski nr !!, poz. 104).
Par. n. Uchwała podle,ra ogłoaze
niu w
D:r;ienniku Ustaw P&!Sklej
Rzeczypospolitej Ludowej ł wchodzi
w życie od d'llla ogłonenia.
PRZEWODNICZĄCY

'
RADY PAIQ'S'r1ivA,
HENRYK JABŁOIQ'SKJ

zakładowych moźna również tworzyć
oddzielne 'liWiS'Zki ~odowe. jeżeli

•

.iednostki te sa zlokailzD'Wane w róź
nych d'Zielni cach mi~ta luh w rót.Jak d owi aduje
się
dirl~nnlka.n
nvch miejscowościach wojewódmwa PAP, oglosze4llie Składl\1
Spoiecwej
I są zakładami pracy w rozumieniu Komisjj K<nwultacyjnej - jako szekodeksu pr acy.
rol<
iego
ci.iła 91>ołeezneg1> tll4. Przepis ust. Z I 3 stosuje się pić ma w na.jb<!Lts:z:iith dniiach. na
Rówodpowiednio do spółdzielni t innych nociześn i e nastąipi pOIWoł8Jn~
przM
przedsiębiorstw.
prezydia w-0ojewód!Z!kich r~d na,rodoPar. 4. CtZłonkami 'liWląz>ku zawodo- wy.c h,
!111!f~acyjno~o
wego mogą zostać em~yci J ren· r•dceych see:P<>llów
d~a
O!karzai!!!la
.m:y't~de.,
' cisci. którzy przed !lizeUciem
na I W'9!!e:cl1stro:med pomocy kom·ltetom
e?neryturę lub rel}tę bylf pracowni- -załotycie'!Stim w u'l<ład.'lch pracy
kami danego zakb.du pracy.
.
n.a te,re;nie poszcze~ólnych >v.i.~
Par. 5.
1, Sąd wydaje postano- wód>z·1lw ! ag[ocmera,cji m1ejSktch,
wienie o dokonaniu rejestracji zwląa:
ku zawodowego po stwierdzeniu. te
·złożony
statut jest zgodny z wvmogami
określon y mi
w ustaw.ie
o związkach zawodowych.
2. .leżeli sad stwierdzi braki we
wniosku lub statucie. 'l:a.i:ąda ich
1;1zupeł11ienia lub zmiany, wvzn.a.cza(Dokończenie se .-. 1)
.Jac w tym celu . stosowny termin,
po kt6rego bezskutecznym upływie
k
j
R d
Oe 1 ! N
d
poweźmie po tanowienie 0 odmowie s owe
a Y
a en a
aro owereJestracji.
•
go. gen. atmli Wojciech Jaruzelski
Par. 6.
1, W przypadku wyst11- spotkał się z 'Pełniącymi służbę na
pienia z wnioskiem o · rejestrację bojowym po.sterunku
żołnierzami
"~ią~k.u
zaw~dowego przez więcej jednostlki Wojsk Obrony Powietrsmz Jeden komitet zało~ycielsk! z te- nej Kraju.
go san1ego 7.akładu pracy. sąd proN
t
·-k
·
ponuje komitetom porozumienie i wy~. s an?'."15 u ogniow:ii:m.
gen.
stąpienle
ze wspólnym wnioskiem armu W0Jc1ech JaruzelS;k1 l towao rejestrację jednego 'Zwiaeku za- rz:yszący mu członkowie WRON,
1 zapoznali się z osiągnięciami szkowodowego.
·
~ 2„ W przy11 a.d~11 braku wspólnego leniowo-wychowawczy mi jednostki.
vmosk~, . o kt:>I) m mowa w ust. 1,
Po zapoznaniu s ię z warunkami
sad m 07 c.
życ ia i słl1żby - 'Pl'ZY żołnierskim
obiedzie rozpoczęło
się spotkanie
żołnier&kich pokoleń. Goście z uwagą wysłuchal i opinii żołnierzy na
temat najistotniejszych problemów
sp0łecznych i 11:ospodarczych kraju.

' •
przy .S8JID18

-,

Za umiarkowanie optymistycznym
wariantem pllnu 3-letniego
•

•

l

Społeczn~·Gospodarczej

/

Jako p,ierwsi
- pracownicy Ul
Jak nas rpoLrtformowal wczoraj -wiceprezes Sądu Wojewódzkiego w Łodzi
Bolesław
Kraupe, iako 'Pierwsi formalny
wniosek o zarejestrowaniu nowego związku zawodowego
w
naszym mieście złożyli pracownicy Uniwersytetu
Łódzkie(<>.
Jak dotychczas wiele 'Przedsię
b iors t w i zakładów pracy zasięga informacji, co do tormal·
nych
czynności
związanych
z
zarejestrowaniem
nowych
związków. Warto przypomnieć,
że praw o do rejestracji, z.godnie z sejmo w ą ui.tawa. przysłu1rule w yłącz n: e sądom
wojewódzkim.
(sk)

Rada S:połeczno-Gospodarcza przy Sejmie PRL sformułowała •Wł\ opinię co do „wariantów koncepcji Narodowego Planu Społeczrlo-Gospodarcze.go do 1985 r. i wstępnych załoień na lata 1986-1990". Na
posiedzeniu 12 bm„ którym kierował wiceprzewodniczlłCY Rady inż. Janusz Rogatko z Krakowa, Rada
wypowiedziała się za tzw. drugint wariantem pod•tawowych wskaźników rozwoju społeczno-gospodar
czego, zgłaszając jednocześnie swe uwagi do wariantów koncepcji planu 3-letniego.
O.zinacza to, że Rada opow.iada od rozwiązan\a problemów • cha- , łeczn~h, podniesienie d)'5Cy;pliny
się za tym umiark.owanie opt y- rakterze 1połecznym taklich jak społecznej,
po.szane>w.ande
pracy,
mi.st~21nym wa,,riantem w7Jrostu osiągnięcie porozumienia na.r odo- powstarue 11amorządów praoownidochodu nairodowego i produkcji, wego, zllk'W·idow.an~e na.pięć spo- czych i związków zawodowych.
który zakłada, że zbior y w rolnictWlie będą średnio dobre, reforma
gospodarcza będz.ie przynosiła &toipUDZIAŁEM
niową p.opr.awę wzrostu efekrtywn.ości i że uda nam się uzyskać
refinansowarue kredytów zagcramicznych na nie gC>J.myoh niż dotychczas wairunkach. To oonaczałoby, w
myśl tego w~antu, że w 1985 r.
produkcja
spr.zed.ana
przemysłu
wyniesie 1H5 µroc. tegorocznej, do'
chód narode>wy - 116 proc„ eksport - 1~ proe. ł spożycie - 111
proc. w porówinarniu s br. .
ot!.cjalna del~acja Poliaka pod
W dyskusji gł06 za'lroało 22 człon pr:r.ewOOn!C?twem wicemarszałka SejMi~
!t od momentu podjęcla
w trakcie wczora·.tszego BpOtlkainia
ków Rady, którzy ustosunkowa1i mu J)I'<>f. Jenteg-0 Ozdow.kiego, pr:r:esi 0 do proje.ktu planu, poruszając bywa.jąca w Rzym.te na uroczystoś l)I'Ze<z Radę M i:ni5brów nOlwej uchwa- omówi0r10 n :e t Y'lko pne-bLeg Inweły wyTZnaezające-j zwery~lkowane wa- styc j i,
c
iach
:r.wlązanych :t. kanonlzaeją ojca
lecz taikże sytuację społeczna tym tle wiele spraw społeczno
Maksym!Uana Kolbeg1> odbyła we run•k l realiizacji na.jwlękseej krajowej no-ipolityczną
wśród
z ałóg
BOP.
gospodal'czych. Opinie odlne>śnie pro- wbc>rek w amba~adzle
Pl\L w &toll- i.nwestyc}i pa[iw<l'Wo~eTgetycznej - Stwierdza.no .
że najle,pszym
bodźjektu były ZTóżnieawane i n'ie cy
Włoch
konferencj~
Bełcha1towskiego Ok!r<:§l P.-~my.slo cem do dalme j, tntensy1W11ej
prasową.
pracy
rzadko kirytyczne, a nawet skraj- Pn:Y'bYLl
na
nią
przedistawiclele wego minął dopiero miesiąc. wczo- były. dla bUd-Of\Vll'liczych BOP pleTWne. ZclaJniem np. Jana Paprzyckiego wmyst:kich wielkLc'h dzienników uka- raj. na narad.:ie e.ktyrwu społeczno S7.e efekty uzyskane z tej Inwestypooity.cznego ! gooopodarc2ego k-Oi)al- cji. Dy5lćutow.a.ne> o na j~va:lmoiejszyc h
(ślusarz samcx:hodowy z wrocław zu jących się w Rzymie. wśród n i ch
publicyści wy,specja~l2owanl w sprani i ełek,JtrOWl'li „Be!.ehait.6.w" pod- i na)piliniejszych problemach załóg,
skiego PKS) w konceipcjacll planu W.'l'Ch
wa,tykań$k.lch. Przewodniczący
jęto pró'bę oce•ny pierwoS>zeg9 okresu
do których należą
ro, in. bora.kJ
,,nie wddać perspekty·w przezwy- 1 członkowie delegac:fi odpowiedzieli- wrzec2ywisbndall'.l1a
Ndań wy.ndkają m'ies;zkarulQl\Ve.
n iedoskonała jeszcze
ciężeni· a kryzysu". W
optnii Ge- na· Uczne pyta.ula.
cych z tej uchlwaly. We wczo.Tajmej koordynacja przeworzów prac1>vm irarda Wróbla (1lechnik budowy onaradzle. kitóra o<l;była •ifl w elek- c-zych. kłopoty z codziennym życiem
Jak Podkrefill kl.erowndk 'tl'rzędu trorwni
krętów w St.oczati. Gdańskiej) pro..Bełcha~w"
uczestniczył w mieście Obecnie sprawy te r-0zjekt planu jest „l!lbyt pesymistycz- do Spraw Wyznań min. prof. Adam członek Wo-jskoweij Rady Ocaleni a w1ązyw8l!le są jeszcze przez kom isje
Lopatka wszystkie trzy mony za!-n- Narrooo.wego, mini.mer gómdctwa
! socJrulne
w 2akładach. lee-z
jut
ny", co nie daje t><>żądanycli e!l'ek- teresowane
•praw• wizyty Jana Patów mobilizacyjnych. Dokument, wła II tj. 1am pa,pie-t, rząd palski l &nergetyatl. gen, dyw. Czeołaiw Pio- "'ikorótce 'Z'!lajdą s i ę w centrum z.atnteresowa.n•i.a
trows
ki
.
I
.
dziaJań nowych a.rkitóry dziś opin:iujemy Jl()Wie- eplskQ1Pat. repre2~tują wspólnie oS tiwJerdZ«lo. t.e nie jest zagrożona ga n :-zae j i z wiązkowych . We wc.:orajdział Zygmunt Skrzypek (nemieśl pin1ę. te wi1:yta powinna być Pl>ŻY rea1iz ac'a rocznego planl\l wydo-by- szej naradzie brali
udział c:złon'Ko
nik z Wroclawia). wymaga - moim teezma , dla Kośc'ioła l dla państwa ~: a w KWB „ BełC?hatów". wy1noszą wie grup lnieja ty w111yc h z na.jwaip0l&k!ep;o
1
te
powlinina
mieć
rn.le)oce
cego1>
t ml.n 100 tys. ton węgla. Zo- · n oe j zych 'Zakła dów
zdaniem ponownego owaemva- w oltolle7mo-4c!aeh,
„ Bełchatowa",
które zapewnią, s tanJe oo zreaLi:Ze>watt1·y na j,pra~vdo
prac.ują.cych na rze<?z utwo.rzen~a n onia, w talk!lm kieirunk1u, aby stał silę a by przebieg.la 1 wldciWI!
godnoś podo·b:nle.j
jut
w
wych
poc2ątkach grudzw ! ą-z:ków . D2 1e1Hi s i ę
pierrnon zroz,urniały dla calego społe c ią l spełnlła
oczek1wanl1 z nią
11 do końca rio.1«1 przelk.roczony. szymi -dośWiadcz emlaroi
i spo~trze
czeństwa i pokazywał eo 'konkret- związane. Im.nieje tówn1et wspólna ni.a,
Natomiast
p'.erwszy,
pracujący
żen
l.ami
już
ze
swej
d'Z'.a1alności
.
M.
~n.
opinia , u wizyt:a wymaga pr;zygotonie się mnieni.
blok elektra.v.'l'li „Bełchatów" w~rót w el ek;tirov.' ni „ B elcható-w"
za w i ą
wa:ń zarówno ze .trony władz PRL,
ce
i:mzeka:!:e
do
siec!
zał
się
clek1toroenergejuż
komitet
zał<jżycielsl<d. nojak l
p<>lsklego Kościo
A o1Jo mektlbe micaegMy opł.nJ! ła. Oo ze•Ili sbroiny
tyc?.y przy"ot.owań :11e tycz;nej mlli.all'd k'1l<>1wa:tiogodzi1Il e-ner- wych zwlarzków zarwodowych prowaObecnie Horó~11ino w kopaJml. d'Zl!•CY e>becnle lntensyl\Vl!le prace &rRady. • Jej sdanlem w p]Mnłe .trony nądu 1 apl.skopatu. tD ._ - g!J!.
kOl!lce.ntruje się gan.~zacy jne.
któ:r e
w hajbllżs;zej
jestem D tym pol,nformowany ...:.. jak 1 elekitrOIW'lli
~•tndm
nłenal.ectyde
po11Jł.a:wf«ln& przec1Slębra1t1e
odPoWledinle kroki, roboty na reU!izacj~ długiofaJ,owego pr2yszłośCi ułatw:ą konkiretną dz ia1>rog,ramtt
r~woj.u
tych zakładów.
łalnolić st atutową.
m-ak
zastała lfPl'awa wYtywłenla I nl- a,by irtw1>n:yć właściwe wanmlt1. tawizy.ty - powl.e.cl;Jial D!1n. Łonlotwa. PlanowilnE'DW. ~ kll.e.j
patka.
•
produkcji J01uej a4e 1'owC!ZJIEJ'
'Wiceprenner llenoa Komender tnodipowiednl Wlft"oirt nakład6.w n.a fonn11J:Jąe dziennikarzy, ~e członko
rozwój rol~& l oded ~ Wl!AI delegacji nall• do Jtom .)! lll1cjująee1 PRON. liOdkreśl.'11, Ił. ruch
kl. tywnośalowej.
te'!\ d'Ziała na n:ecz doprowadzeni.a
··v · l
·ez;l'd e.nt 'Re-agan po•niedL!ał,
(Dokqpczenie ze "'1°• 1)
do sa·ko:ńczenla stanu w.ojennego w USA, k:tórły cyol'llcm.e irtWie.rd2lll, Le octeb·r&ill1e P oU.ce k laua;uihl najWolne soboty.
to watna lldo- Polsce. W tej ehwfili, ~edzh1ł na że po decy!Zljach ame.ryikańskich, P<>- wyżS>iego u pny>wiilejowan ia . n .e jest
bycz soojalna. Biorąc pod uWiag• ten nm temat prot. :r. Ozdowskl. łożen le rrządu PRL będzie utrudnie>- posunięciem w ymterzon y.m prtZec iiw
ne, a po.nadto por..vlnny one pogłę narod-O'Wi polsk iemu. :Sle po raz
ciężki 1rryzy1 - mm.dwe jest oiklre- · UcZ'l'l• ~ rze!lZe obywatel! d to w
p ler•w&zy prezydent oswkuJe woich
między
sowo zr~ygnowenie 1 woliny& IO- wlękaz~ci bezpartyjnych, naleit;;i do bić a;tmosterę kon!fro.ntaeji
komitetów obyw•tel.9kd.ch tego ruchu. wtad;<i a spoleczeństJwem. Jest to w yborców, przedsta w<l ając im obłud
bót PI'ZY dotrzymywaniu oklreślo R6win1et - J)OIW1erlizlał J. Ozd owJSlk,I.
ną
i
nl<!iprawd!hhvą
interpretację
nyeh wal'llnków (u.łoga rezygnuje - prymaa Gaemp wy.ruil MOO:·l,lmie- wy,powledt bardu.o 57C1Ze:ra.. poka><u- ,;we.j
jąca pra•wdmwe intencje rządu amepollityik.i wobec Po1skL Wszyst11: nlc'h okresawo, gdy analiz~ ee- nłe dla katollków ~W'leeldch. którzy rytk.ańskilego coru
k'.e kolejne sanJ<c•J e ekonomiczne
częście-,1 poctjudzalowoścl tego uttin-<>bu1' ~ uozl!l!>fmte.:11 w tym ruchu. Członko jącego Po-laików d·D wa•l!ki z władu.11. g<>d.za I>e:z.pośred ndo w po'.b kie s))Ołe
wie WJIO:ystktch orgianlucj! re.prezen- Np, rze.czn.ik Białego D&mu w:,;a:a- czeństwo, n a to m.ąs.t n ' e mog1' oczyl awduJ.ti, za.wodolwe).
towe.n'Y'Ch w Se:\lmle \\'6Tód nich or- Uł. ostatnio nedzie1ę.. ~ naród poll.- ~e zachiwlać
pań~wem,
ant
ganłzac11 katoUcklch dzia'łajl\ w ko- ski nie podda s'.o: rea:;mowym
na- sj)(lowodciwać 2darzeń ty.p u polityczRealność planu r;ależy rć.wniet mitetach
PR.ON na terente k·r aju, kazo-m. Tym samym pr2ed,;taw\i.ciea
neg0,
S3utki
eko<n·e>m
iczn
e
dla
Poł
):lt'Z.y cz:vm po Taz pierwszy w tak jedn ego
w;zyiwa naród innego ski. wyn ikając e z co fn.'.ęe ' a klauzull
dwte' &kall obserwuje sle aktY'Vl·- k.ra•}u d:orząd'\.\
n ~epo.sliu6-zeń~twa
wobec na.jwy•t szeg 0 uprzyw!Jej&w ania szaność 1udz1 nie m'Zfflia.nydl, ·
alllte!\- legalne·j władrzy.
cuje si ę \'cstępn le na około 40 mln
ty<cznych IJ)Olle<cznl.ltów.
(dod atkowe opłaty z tytułu
Komen·tując .s,zeroko Up<>'\\"S'Z&:hn 'o- dola.ró ·n
Na . ?>yianl11 dotyczące !IAID.kcji eko- ną, pi1.01:c z111ą wy.powiedź Ronailda da). ocz yw·iśc ie przy z ało ż e.n, u okrenomicznych wobec P$ki! zarlosowa- Reagana pra:ed jego wys t!j:pleniem ślonego puzoi.omu ob•rntó·W. Jest to
W czule beeyośrednioh '°im6w nych prze-z rządy U.SA 1 n'iektórych raduowym, w czasie ta:iw. proby mi- min1ej nl.t 1 proc. naszeg·o e ltsp<>rtu
1 żołnlen.ami I Hkretars KC P7JPR innych knjów zaeh<Odruch <>dpowle- k•roLoinl\1, k !ed y to pcrezyde-nt ob:rz'llclł do k r ajów k ap!talt.stycznyc h i oczyChSS. poseł włada:e
polskie
niewybrednymi wjśc-Je n·' e z ac hw; ęje państwem polnawiązał do· chlubnych, bojowych d.21ał pr:awodnicz11cy
Ku:lmleu
Po<iltretm te inwektywami. JeI'Zy Urban oświad skim. Na tomia<St w obecnej baxdz<>
tradycji or~
J10lekiego
Cl!'&S posunięcia Morawski.
te potwierdzają jedyn.!e czył.: Nie Wl!em, ezy t1> jeet jeszcze flrlll<l.nej sy<tua,cf„ w jakiej znajdu je
pokojowej służiby wojska.
pt"«!lkonanle polsk1ego epoł~emtwa, poll.iJtyka międzyinall"OdO'w.a. gd~ tego S'l ę poil..<tkle społeczeństwo . może o.no
Dziś bard7liel nili kiedykc.1.włek lt pod'lltawowe znaczenie dla naszego roduj.u ra:ucanle t111Wekfyw na~ety odczuć dOllegl!~wie de cyzję,
która
powi.edział te .na wskroś ipatrio- bytu nairod1>wego l państwowego, dla chy.b a %aiklWlaillitLkować 'ako objaw w,p!ynie na oigira.ndezen!e iln•portu ze
Stanów
Zje.d.nOC'l-OIIlYCh
poprzez
tyczne motywacje irprawdzaJll •i• naszego be2Jpleczeństwa mają przy- obseó'jl os®l&tej, P-Ollllidam j.u.t stowzminiej,;zenie wpłY'\VU środkó w.
za
zaczeripnięte
najwy.raź.nlej
w konkretnych żołniersk ich działa jacielskie lltOllunki s nMzymd 1<>c,a- nLctwo
które Polska mogłaby zakuµić n iellstycznym!
~ojuszniltamd. a
przede
z
diailogów
filmoiwych,
toczących
aię
niach. Ludowe siły zbrojne
po- wszyatklm :se ~ązkiem Radzlec- prozy barze w saloonie.
zbędne
produkty.
Dotyczy
to
głów
„
twierdzają swą niezawodną słu!llbą, k:itl. ~
nie lm.pe>rtu tywiności e>raz urządzeń
Nił·t<l'mlast w prz.emó\vdein.w -radioże godne są miana obrońców Polski
t materiałów . n ie2będ11'1yc h do pr-0dukci;i,. od k tórej zależy wi elkość
Ludowej. Dziękując za, takie !pOdostaw towarów na polski rynek.
staw·y , gen. armii Wojciech JaruzelTym s amy.ro restTykc je te godzą bezski - z okazji Dnia Wojska Pol poAre.dn!o w polslcle społeczeńistwo ,
skiego życzył wszystkim
jego
zaś sem;
spoieczno-q:>oilJlity.czny
tych
dowódcom, żołn ierzom oraz ich rodeCY!ljl je,st akurat odwrotny od tedzinom. a także rpraeow.nikom c y(Dokońcsenle se .U. 1~
rowa, a następn1łt sygnał Wojska go. co głosi R. Reagan. Wa~tto dodać.
te tę klauzulę Stainy ZjednowJlnym - sukcesów w słu ż bie o r a.z tilnef wolt, ni~itelnef postawy !'o1sk!ego.
czone odbiera.ją Polsce ni e po ru
pamyślności w życłu osobistym.
i cierpliwej l!łużby. Po llJJ)elu zaNa płycie Grobu Ni.ananego żoł ;pierwszy.
(PAP)
t>rzmiała trzykrotna. aaJ.wa hono- nierza wiązanki kwiatów złożyły
(.PAP)
delegacje społec.zeńsitwa Łodzi. Na
CZ1e1e deleg.aeji Komitetu Łódzkie
go PZPR stali se!kretarze - Maria
Wawrzyńska i Andnej
Hampel.
Następnie kolejno oddawały hołd
bohaiterom delegacje WK ZSL
z
Jerzym Chojnackim,
zalety bynajmniej na ogranJ.czan!u jak właśnie .stany Zjednoc.sone wcho- prezesem ŁK
SD
z
przewodniczącym
StaImportu wobec Polski. To nasz kraj dziły najostrzej na tradycyjne rynki
zainteresowany jest taką strukturą polslde. Dziś staramy 1ię je odzys- nisławem Żałobnym, Urzędu Mia(Dokończeni e ze str. 1) '
eksportu, .która najbardziej przyle- kać. G<J.yby więc nie eksport do sta Łodzi z prezydentem Józe- pet a>rd d ymnych o raz a rm.atek wodgałaby do óbecnych potrzeb.
krajów socjalistycznych część pol- fepi Niewiadomskim, Wojewódzk iej n ych ; Do szło do a•któw wand.a;l !zmu
W olµ-otach z krajami socjalistycz- skiego węgla leżała by dziś na hał- Tymczasowej Rady PRON z prze- i · pr ób za1pale111.:a po·jazdó w MO. Zanymi dominowały zawsze wyroby dach.
'
z ostało
kiJikadrziesiąt
wodniczącym
Igorem Sikiryc- tr~o;man y.c l)
przemysłu elektromaszynowego, ina ·
Warto pn:y okazji .przypomnieć byo.sob.
czej milwiąc dobra inwestycyjn e, :Sie łemu studentowi SGPiS. te kaida kim, Łódzkiego Komitetu · FJN z
•
Janem Olbrykiem.
są one nam obecnie potrzebne w tatDna węgla 1przedana na Zach6d, sekretarzem Uchwałą K o.mttetu Obro ny KTaju,
kiej skali, Jak w latach 70.
to dewizy na zakup niez.będnych Kwiaty złożyły równie!i delegacje Swe-z.n i.a Gd ań ska Im . Le.-il<ta ZIO&taNie mamy szans zagospodarowania dla naszej gospodarki ancrowców ozy Lud9wego
Wojska
Polskiego, ła od dnia 12 bm. zm1"1LtaorYtZO'Wate&'O typu utworów. Sprowadzone la- komp1>nentów. Blokowanie te10 eks- ZBoWiD, TP.PR, LOK, Ligi Kobiet na. Uchlwała ta ()2lnacza zawieszenie
tałyby na placach budów. c zekając
portu, czym grozi ·obecnJe prezy- Polskich oraz innych organizacji dotycllc7Ja soweg o
stoouinku
pracy
na rozpoczęcie Inwestycji, Marnowa- dent Rea1an. to mniejsze szanse ImWS'Zysłikich
praCOWl!lików
l!lłloez.nli,
Li- któl"ly
ła by alę zarówno ich wartość użyt portu
zaopatrzeniowego z krajów społecznych i lkombatanokieh.
z
chwiJą zm.ill.ltairyzowanfa kl}wa Jak ! starzala również sawar~ kapitalistycznych. który w ciągu 8 cznie przybyły na wczorajszą uro- zakł~u pD'Z'OSta•Ją w stosu111ik1U !luż
ta li' nich myśl techniczna. ·
czystość delegacje młodzieży i łó by. Prac-OIWl!lLk zakład11.1 zmlil:i•
miesięc:v br. spadł o dalsZP. 31 proc.
ta.ryz<>Niezbędne
natomiast d la nasr.ej Tu lezą l(łówne pn:yczyn)' występu dzkich zakładów pracy, Aipel za- wanego
t robzyv.·iąz•ainy
J>IOd!PO'"
gospodarki 1ą materiały i kompo- jących Jeszcze nadal - mjmr1 po· kończono odegraniem Międzynaro rządl!wwać je<'.ę
deey.zjom kieroVllllllka
nenty do produkcji pr z emy s ł o wej I mocy ze strony krajów socjnlistycr- dów k ..
- k om end a.nta za·kł.adu . W przypadrolniczej, środki żywności , wyroby nych postojów wielu maszyn !
nieoodporządkowan l a
si ę
tvm
Uczest-n icy urocz:ystości
złożyli ku
rynkowe.
urządzeń. Warto wskazać równl„t, te
kwiaty pod pomnikiem decyzjom. pracow.n'k za kładu zm.i.liWarto przy tym prz y pomn i eć, te nie kto inny, jak mocodawcy mnna- również
taTy:zowa.n
ego
p
odle<:a
sankcjom,
jak
w protokołach handlowych o ho" ia· chijskiej rozgłośni pozbawili Pola- Br&terstwa Broni w parku im. Po- za n leiwy•konan le rO'Zk azlll.
zuje zasada wy1nianv asor rymen :o· ków drobin. uniemotllwiając krerly- niatowskiego.
Wcześniej
odbyła
weJ. A wJęe dobra inwestycy }ne za towy zakup pasz wbrew zawartym s i ę tam uroczystość, w której wzię
W pon<edziałek. w i(odz :.nach w ledobra Inwestycyjne. Tymc , a s e 'u nasi poprzednio porozumieniom. Dziś dą
dzielnicy czoTIJ'lych
w
d"'ieln·lcy
Gdańsk
partneny odstępują od • e.l zasady żą do tego. aby nie można było jej ło udział społeczeństwo
Łódź Polesie.
-WTzeszcz dOS?Jo do alktó'w waindB!izna naszą korzyść. Za wyrohy prze- kunić równie:!: za gotówkę.
mu
dokonanyćh
prze,z
Mw.nturujące
mysłu elektromaszynowego uzyskamy
Nie ukrywamy ! ukrywać . nie zaę grupy
w w1<:1ksroścd młodych
inne towary warto~ct 150 mln rubll. mierzamy. te nas! soc.lallstyczni konWczoraj w Zakładach Motoryza- si
lu<izi. Spalono dw a samochody osoA wl~ nłeczeTpanle k<>rzy§el z trahenci dątą do nawiązania współ
polskiego kryzysu. ale doiła t '<owy pracy partnerskiej opartej na zasa- cyjnych w Głownie odbył.a się uro- bo<we szere!( k Lo"1<ów handlowych,
Dnia łaiwe.k. d em>Oolowaono reik.la.m v śwóefil
wysiłek krajów 1ocjaUstyc1.m •r.n dla
i!zie obe>pólnej korzyści. Nasz kraj czyst!l akademia z okazji
skierowania do Polski artvkułów nie chce l nie moie by~ na 1ar- Wojska Polskiego. święto to zbie- ne. Za jśc ia trwały do pó źnych goSl'llżby
oor-za~''o"ve
obecnie nam nlezbędnyah . 'llle re- nus'Zku ani wschodniej .an! zacltod- gło się z setną rocznicą powstani a dZliln nocinyeh
U żyt o g n ów
drykcle. ale zcoda na dokon!lniP. nleJ Europy. Chcemy w nas:r:ych zakładu. W akademii wziął udział t>rZYWróc iły spokój.
łlzaw!.ą
c
ych
oetard
rl
vm.n
„<'h
r-o z
korzystnych dla nas zmian w pro· stosunkach handlowych uwzględniać wiceminis~er obrony narodowej arma.tek wodnych, Zatrzym an o k2ltokołach handlowych, Tego „l\'olna
interesy wuystk!Ch partnerów. War- gen. bryg, Zbigniew Nowak.
Wła
kanaśol e osób.
F.urona" po- l)rostu nie do,trzega. to jednak wyraźnie rozgraniczy~ to,
Podobnie nes7.tą Jak niekt6rych ro wynika z ograniczonych motli- dze Polityczne województwa miej(PAP)
nrzyc„yn zwlek~zonego rksport11 dn wośri naszych soc.1 allstycznych part- skiego łódzkiego reprezentował sekra.iów
soc .1„HstycŻnych.
Chorlzl nerów - pisze Polska A~ncJa Pra- kretarz KŁ PZPR ...:... Konra.d Jall!łównie o we11;iel. Mant~' n?ilal trud- sowa od tego co jest działanie!" ni-0. W związku z jubileuszem zaRerloktor depeszowy:
ności 7. ocl7vskanlem tradycyjnych celo YYJD. skierowanym na osłablente
kład oirzymał Order
Sztandaru
ALEKSANDER
:SATOROWIC:i
rvnkliw na zachodzie I nie zaw•ze 11a•zej gospodarki ! pogłębienie pol- Pracy
II
k
l
asy.
Kilkudziesięciu
•vynlkaja one " C'Zv•to handlowych skiego kryzysu - działaniem ze stropracownikom
wręczono
•Redokfor
wys<>kie
odłechnkrnv·
nrzvc1vn. W roku 1980 f 1981, kleflv ny administracji Stanów Zjednric>10~"ac~falo wydnbyrle weo;la i motll- nych ł niektórych Jej atlantyckich znaczenia państwowe i res„rtowe,
ANDRZEJ WÓJTOWICZ
wo§cl nasuo:o ek'<portu. nikt Inny sojuszników.
(PAP)
(Bk)

GEN. C. PIOTROWSKIEGO
Konferencja z
prasowa /
Ocena realiZa~ji inwestycji
delegacji PRL i sytuacji społeczno-politycznej
w Rzymie
wBelchatowskim_Okręgtt Przemysłowym
•

Konferencja prasowa J. Urbana

J-.

Święto Wojska Polskiego

/

Brawur owa
akcja
(Dokońc zenie ze str. 1)
okiem funk.ojonaxhwzy włos.klieh s.J
be<zlpieczeńsbwa
! Iruterpolu.

• • •
SpeikJtak,ula.r •na a[mja.

w wyinJku
któr ej poldc ja wł·osk a przy współ
pracy z bo l:iwi j"ką z a.trzymała w Boliwii poszukiwa nego terrorystę wło
sk;ego P ie.rh1.ogi P agEai. m i ała w iele prec edensó w
N a,js ł v<0ni e js-zym
b yło
scll!wy.tanl e
o rzez izraelskie służb y wywiad>0wcze :,1 maja 1960 roku na przedm •esciu Buenos Aires hitle·r owsk iego
ludo bójcy,
po,g•ro mcy
żydów.
AdOIHa Elchmanna. Im aclczycy mieli uza sad niol!le po~dy . by uważać,
że AJrgelll<tyna n ie wyda im
z·b rod- .
n iaora:a ! te \VISZelk.ie dzi ałania na
!"lecz tej ek str adyc ji spło&zą Etc'h-

ma1nna.

Najwygodniej
Polska

Agencja Prasowa pisze:
s Radia „Wolna Eucoraz częsciej usiłują dokonywać
dziennikarskich
ekspertyz
polskiej gospodarki, opierają<' się na
informacjach pochodzących z nasze·
go kraju.' Nie ukrywamy i nie z~
mierzamy ukrywać trudnej S)'tUaLji
gospodarczej, Paradoksem jest Jeó.nak, że w 111>osób prymitywny usiłuje informować o niej r6wnież ror..
głośnia, finans&wana przez rrząd kraju dokładającego wszelkich starań,
aby uniemożliwić Polakom przeła
manie kryzysu.
Podczas &dY prezydent Rea1aa •flcjalnle i publicznie za-powiada zaostr'Zenle restrykcji wobec Polski 1
wciągnięcie do blokacly ekonomicznej zachodnich sojuszników - pisr.e
dziennikarz PAP Radio „Wolna
Europa " . pomijając ten fakt oskarża r6wnocześnie naszych socjalistycznych partnerów o wykorzystywanie
trudne .i s~'t\1acji gospodarczej w Polsce.
Taka bowiem była główna ten
audycji
Leslawa
Gawlikowskiego,
nadanej 10 bm„ który umiejętności
nabyte w polskiej wy*szej uczelni
sprzedaje
za
zachodnioniemieckie
marki. Twierdzi on że kraje socjalistyczne nie zwiększyły pomocy gospodarczej dla Polski. Posługułe się
przy tym wskaźnikami dynamiki w
eksporcie i imporcie. Fak•em jest,
że im"Dort do naszego kraju '1. pai1stw
socjalistycznych wzr6sl 11rzez 8 mie
sięcy mniej nit eksport z Po1sKI.
Dzieje się to jednak prr,v •• 'emnym
nadal bilansie nłatniClV'n l'ol ski z
Pseudopublicyści

ropa"

Prze transportowany
do
L'1Jfaela
zbrodn•la rz został &kazan y n a śmierć
i pow ieszony 3·1 ma•ja 1962 r.
Inna
podo'b n a
spr aiwa
dotyczy
f ra ncusk iego oułkow.n ika. A.ntoi.ne'a
Argoud. Sąd
f rancuski skaz ał go
zaocz.nie na śmi er ć w lipcu 1961 r .
za u d;zi ał w puczu aJ.g,ierskim. Został porwa111y 7.e sweg o hot elu w Mon ach ium w dniu 25 lu teg o 1963 r ,
a okolilcznoścl t " J rukcii są po dz iś
do ść
taj el'Dttl icze. W każd y m razi e
d zoe ń późn iej z nale2iono go Sk·TEll!>Ow all'leg.o w furgone•tce n a tyłach par ysk•iej ka .tedry Notre-Dame. 27 lute go został witirącony do więzienia
w F'resnes z wyrokdem zamJ.enl-cmym
na dożywot ni e w i ęzien ie. Ułaskawio
no ~o w ca:erw c u 1968 rok u .
Sły.nne są ró wn,\eż d wa Ln ne tego
t yipu 0>0rwrun la. 22 paZdzie.rni·ka 1956
roku francuskie lotnicitwo wojskowe przechwvc !ło samo lot.
któtym
lec iał
jeden z t'Z'W. „historycznyc h
p rzywód có w"
OO"-'Stalfl\a a!gjersk lego. Ben Bella, Uw·ieziony, po'Zosta- tymi kTa.łami .Ttlcf p ~fliv i u i nh-.icnie
wa ł w e Fra•ncji do 18 m a•rca 1962 r .:
winii (poza ZSRR) 62,5 mld złotych.
dat y podopi a nia układów z Evian . Nie tu Jednak leżv i:łóoV •la przyrzyprz y?nają.cvc h

A·l~:eril

nlepod[e<!łość .

na ni.Zs zej dv11an1iki l1nport11

110

Pol -

1 li pca 1967 r w cza.sie latu sa - !':ki. Wl)rpw nozC'lrom 10 on.1 w?~ślliP
molotem został uprowadzony b yły stanowi potwierdzenie pa:rtnersl<lej
p rzywód ca K atangi (s ecesjo nistycznej nomocy z tych krajów. Rzecz bop !'CYWlnc.li Konga - Kin szasy ), Molse wiem nie w tym. aby kupować
Czo mlbe . Flrze•wie'Zloo-0 go do A.Lgie- w•zystko i zadlnfać sle dale .i. N•r i\, l!;'dzle zmarł 30 c7e r~ a J.989 r. szym sorjallstycznym partnerom nica
I
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W GDAŃSKU

prawdy

•

„ • •

• • •

•

/

•

•

••

OC CZYTELNIKCW
FWJCPFF

WC n

"

JÓZEF B.: - W ubiegłym miesiącu 1marła moja silllltra,
którą od lat prowadziliśmy wspólne gospodarstwo domowe.
Siostra była osobą sa:motną, a w chwUi śmierci pracownikiem
jednego 1 łódzkich zakładów. Koszty pogrzebu .pok,ryłem ze
swoich oszczędności. N a jakie świadczenia mogę hczyc ze strony byłego pracodawcy zmarłej - czy również na odprawę po1

I

RED.: W razie Śmierci pracownika, członkom 3ego .rodziny, którz7 pozostawali z nim we wspólnym gospodarst'Y1e domowym, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości dw~
mie.sięc~nego zarobku zmarłego.
Jeżeli
zmarły pe.zostawił
małżonka lub dzieci uprawnione do renty rodzinne3; zakład
wypł.aca dodatkowo odprawę pośmiertną, uzależnion~ od ok;resu zatrudnienia. · Niezależnie oil tych świadczeń, slu:z.by 90<'.Jal-·
ne wypłacają .liasiłek będący odpowiednikiem dawnego zasiłku
(h)

O.. P.: - Mam dwoje dzieci. Pracuje tylko m~i, ja prz!bywam na płatnym urlopie wychowaw~zym. ~on~zy . lll1 się
on w połowie października. Oznacza to, ze 'Ili'. pazdz1ermku d~
chód naszej rodziny ulegnie 1naoznemu zwiększeniu. Ob~cme
wynosi on 8400 11 na osobę i dlatego ttlllż pobiera podwyzsz'?:;
ny sasllek rodzinny na dzieci. Martwię 1lę więc, czy mo,
powrót do pracy nie przekreśli uprawnień. do azyska!lia wprowadsonego prsez rqd Jednorazowego iw1adczenla p1enięine10
w wysokości 2000 sł na kaide dziecko.

Sejmowe lkomilsje: ępr.w Wewnętrznych i Wymiaru' Spra~edli
wości oraz Pr.ac U..tawodawcsych
na wsp6lnym l)Oliedzeniu. które odbyło się 12 bm., przyjdJ' iprojekt
ustawy o postępowaniu w .,,raw.ach
nieletnich.
Myśl przewodni4 telO ipro}ek~u
zawiera preambuł&, która atwierdza, że eelem ustawy ma być dą
żeni~ do przeciwd~iałania demoralizacji i 'PrZMtępczośai 111ieletnich
oraz atw111rzanie warunków umatllwiających 1POWrót do 1DOrmalnego
życia tym. którzy lJQl>lldli w lrontl.i:kt • 11>rawem btadi a -.damd
:i:.ycia aPołecllineRQ.

RED.:_ Uchwała Rady Ministrów. wprowa~~ająca 3ednorazowe jwladczenie . pieniężne dla rodzin o najnizszyc~ d~ho
dach ustala1 że o 'Prawie do 'l?spQ!j'.lnianego śwl!-d~zema decyduje dochód jaki rodzina osiągnęła we wrzesmu oru az.y
w miesiącu 'typi na dzi~i i inne os?bY utrz~yw.ane nal~
źal się jej podwyższony zasiłek rodzmny. Pomewaz w panstwa przypadk.u nie ma podstaw do ZJ?lian:r wyso~~i zasiłku
we wrześniu, zakład zatrudniający męza niewątpliwie wy~)ci
mu 4000 zł.
(

~ L.1 - ZUS pr1yznał ml n• okres · d•łewlęal.11 mielięe1 ren·
tę chorobową. Nie wolno ml w tym okrelie ni1dlle pracowa6,
bo jest on przeznaczony na rekonwalescencję. I widnie · '!" jej

ramach lekars rejonowy wystawił ml wniosek na Iec1erue aa•
nałoryjne. Ko_ma mam go pr1edłozy6, aby 1v.1yskaó 1klerow~nie,
jeślt
nfe jestem ani pracownikiem, ani rencistą 1 okrealo~
~rupą inwalidzką?

leczeń11twa.

RED.: - W Związku Emerytów l Rencistów 1kiero.wania na
leczitnia sanatoryjne moifł uzyskać tylko osoby naleząc~go do
tego związku. Związek dysponuje bowiem stosunkowo n1':wlelką liczbą skierowań. Renciści nie będący członkami związku,
osoby pobierające rentę chorobową, .podobnie jak pracuj~cy
mogą ubiegać się o leczenie sanatory3ne poprzez swój macierzysty -zakład pracy. A więc równie;ż i Pan powinien wypełniony wniosek złoiyć w zakładzie, w którym pracował Pan
przed choroba.
(h)

P.rojeklt wychodllil

INSTYTUCJE

Na

•o

Mąt uległ wypadkowi w drod1e
pracy. Cr;y natakie odszkodowanie, jakle je11t przewłdzi~n.e dla pracowników, kt6rzy ponieśli uszczerbek na zdrowi!' przy wykonywaniu czynnoścł służbowych? I drogie pytanie:
fdzie lllł
opublikowane przepisy m6wiące • odnkodowaniach?

P.ru:episy grudniowego n>nporządzeruf• stosuje się zd - do tych
spraw, w których uszczerbek na zdrowliiu zootał ~twderd!Z-Oilly
po dndu wejścia w życie r®pO!rządzen:i.a tj. od 1 stycz.nia 1982
(h)

REKOMPENSATA W CZASIE URLOPU WYCHOWAWCZEGO

W. jakiej wysokoici powinna otrsymywa6 rekom-

pensatę pracownica, która przeszła na urlop wychowawczy?
Mnie zakład wypłaca jedynie 1.000 zł, co wydaje mi się niesłuszne, .bo· otrzymuję większe niż inni przydziały mięsa.

RED.: - Pracownica prze)>~ająoa na udopie wychowa.wczym ma prawo do rekompensaty w wysokości 1.000 zł bądź
1.150 zł j.eżeli otmymuje zwiększone przydziały ka["!lk~we z
tytułu stanu zdrowia, jest w ciąży i matką drmeci g.r upy „O".
Natomiast gdy chodzii o rekompensaty , dla kobiet samotnych,
wyse>kość należnych im rekompensat USltala się biorąc za podstawę kwotę wypłacanego im zl!Slil:ku wycllowawc.zego. Jeżeli
zaś pracownica taka nie pobiera l!lasiłku wychowawczego, z.a
podstawę bierze się kiwotę za9iłku wychowoaiwczego jak:i by jej
przysługiwał.
(h)

KORZYSTNIEJSZA WERSJA

W. B.: Mam już 1i.pra"11.ienia .do emerytury, ale chęę przP.jść
na nią dopiero od 1 lipca 1983 r. Oznacza to, że w momencie
gdy ' ZUS przystąpi do oblicunia jej będą obowiązywały już
nowe przepisy przewidujące, jak dowiedziałam się z waszej
gazety, ustalanie podstawy wymiaru rent i emer:ytur od zarobków z 24 miesięcy. W moim pr'l:ypadku wiązałoby się z koniecznością wzięcia pod uwagę zarobków z 1981 r., a to byłoby
dla mnie dużo mniej korzystne. Czy mogłabym wobec tego
przy końcu br. wystąpić do ZUS z wnioskiem, aby ustalił mi
emeryturę w grudniu od za-robków mieszczących się w przedziale czasu od l stycznia do 31 grudnia 1982 r.
RED.: Wniosek taki może Pani złożyć, a po przyznaniu emerytury zawiesić przy~nane jej świadczenia. Następruie, po ustaniu zatrudnienia przedłoży(! w ZUS odpowiedni dokument, na
podstawie którego ZUS pl1Zystąpi do wypłacania przy2manej
ei:nerytury.
(h)
,ł
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POŁOWICZNE?

W ~wlązku r opul>ttkowatn4 w
„Dzienn!.ku Łódzkim" notatką nt.
zmian w !ódzkiej
komunikacji
miej.sklej )71'agnę podztettć 1tę kitkoma uwagami, odnosząc je do
propozycji
dotyczących
osiedla
„Chojny-Zatorze"
a
projektu uruchomienia
ttni! autobusowej.

WYJASNIAJĄ

wyraźne ·życzenie

.

Poczty,

klienta

pisząc,

co

wiązanie

·czekamy
'

na decyzję
nie sklepu monopolowego przy ul. Jaracza 13 na
sklep z artykułami dla dzieci.
Natomiast nam, jako przedsiębiorstwu handlowe~
mu, nie jest nic wiadomo, że lokal ten ma byli
zagospodarowany przez
SpecJalistyczny
Zespół
Opieki Zdrowotnej nad Matką. i Dzieckiem. Decyzję w przedmiotowej sprawie podejm,ą władze terenowe".
Podpisał zastępca dyrektora Oddziału d.s. Handlu
(pieczątka) mgr Henryk Ostro·.vski, z kopiami oryginału skierowanymi do wiadomości
Wydziału
Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi. do tego sam(lgo resortu w UDz. Łódź-Sródmieśc i e i do Wydziału
Ogólno-Organizacyjnego
śródmiejskiego
UDz., do CZSS ,Społem" w Warszawie i do Zarządu WSS w Łodzi, do lokalnej PIH i do Zakła
dowej Rewizji Gospodarczej w /m.

ntewystarcza.jące ł
zwląz.ku 1 tym

w

!owlc.zne.
po.nuję

~

pO-

pro-

albo:

1. Uruchomienie
l\.nłł autobuaowej łączącej „Chojny-Zatorze"
z centrum miasta np. r pl.
Wol.noścl tra3q z pętti przy "t . .
Kurczaki (Unia 59) tul>
przy
ut, Rzgowskiej (!inia 70)
2. Przedłutenie
ttntł pośpleunej ·
„L" z pęt!t przy ut. Karpackiej do pętli przy ut. Kurcza-

ki lub ul. Rzgowskiej.

Osobiście

takle rozwiązanie uz kitku względów za optymaLne korzyści w za:kreale taboru; potqczenle osiedla z , rejonem Ronda Tttowa co ma t&totne maczenie wobec projektu zUkwldowa.nlG !Init 28; bezpośrednie
pOlqcante autobusowe osiedla z·
ważam

Dworcem

Fabrycznym t

cem Póbiocnym;
!q.c.zmt• a.tedla

m.

Mam

w?a&nte
uwagę.

Dwor-

l>ezpośrednte po1 centrum mła

u

na~eję,

tę

MPK

propozycję weźmie

Być

pod

mote przyjmie tnne
podobne ro:rwtąra.nl4!. Nie do przyjęcia ieat w katdym razie uruchomienie Unit autobusowej jedyni.' do pt. Ntepodtegioścl, zresztą
jaką uttcą prowadzllaby
wtedy
tra.sa1 Chyba nte uz.tcq R:gow•ką?

Na margl.neste przedatawtonych
powytej
uwag chctatbym zapytać o losy tzw. ul. Projektowanej lńegnącej wokót 03ledta
od
ut. Rzgowskiej do ut. Komornik! znajdującej stę w rejonie ut.
Strze!eCkiej, Projektowane; I Socjalnej prawdopodobnie pętU autobusowej. Oddanie wymienionych "I.>
ol>le.któw do utytku w krótkim ł
czasie rozwląza!ol>y wiele z ko-

następuje:

,,Nadchodzące
do
doręczeni.a.
przesyłk·i
polecone IPO ueiłowaniu
doręczenia do miEl87kań adresatów,

przekazywane 11ą do wyid.a.n.ia w
urzędzie pocztowym, gdzi• 1>r:zechowuje się je przez 't dnli, licząc od
dnia nutępnego J>O dniu awizowa'1\e • .unya nai>rawaoh. Na- nia listu. Po 1.l!Pływje tego terminu
stęim!e dyrekcja ,,Domaru" ust.o- listy zwiracane s14 do urzędów na.tunkowi1,lit 8i4 do zarmtów k1ien- 'dawczych, bądź też beZ'pośredn!o
ła, któremu w wyzinaczonym
na do
nadawcy, o ·i1e ma pm.esy'łce
wizytę montera dniu Polecono być jest umieszczony adres nadawcy.
w domu w godzinach od 10 do 18
Przeo-pil!y
'[)OCZtowe
dotyczące
- 'Piilząc1 „'Pl"'Hldiział 11()(1.z!.n, 'W Ja- iprzesyłek listowych nie zobowi14zuk·lch monter zakładu
usług?wego ją nadawców do Podaw.a.ni.a adre•tawl •itt u klient.a,
uzależniony sów zwrotnych na wy.syłanych li;lftt od akitua:lnych mocy l>rZ!'l'obo- stach poleconych, nie przewidują
wych ;p'l.acówki. Ndemniej Jednak na równtierl: wpisywania w dokumenwyra:f.n• żądaniie ~lienta czas ocze- tach ,p rowadzonych przez placówkiwania na wizytę może być ogra- kl p.t. adresów nadawców· zarówniczony do I godz.i1n, nip. od 12 do , no przy przyjmowaniu, jak też i
15".
zw~ocie przesyłek: poleconych. W
związku z powyż ym
placówka
.
.
Poda3emy ł4 WY'POW'dedł dyrek- PT nie może udzielić ad.resaitowi
cjl w pemym brzmieniu, a'by dać pełnej informacji, kto był nadawkldentom punkltów usługowych ar- cą przesyłki poleconej sk·ierowanej
gum-ent nielatwy do od'J)llrcia. Do- do zwrotu".
'
·
tychcz.u bowiem, mimo wyraźnych
życzeń klientów,
„unkty wolały
Tyle wyjaśnienie dyrekcji„ al• o
Di• bawić •ię w uściślanie godz.i.n ile znamy rea.Ila, nadawcy przesyi l>rzeważnie amuszały kłienta do łek poleconych na ogół lllie mają
całodniowego
wycz~iwania
na zwyczaju wysyłać ic'h anonimowo.
przybycie montera. A tym samym Z czego więe wynik.a ten dyi;;tans
obligowałby go do zwalniani.a się poczty wobec iprzesyłek 'DOleconych,
z pracy · i brania
Jednodndowych w dodaitku usankcjonowany przeUJrloPów na „okoliczność" naprawy pisami, tak źle widzianymi pl'zez
lodówki ozy 'Pralki.
(h)
klientów poczty?
(h)

zwlaszcza
pośpieaz.nej

Ze zdztwteniem przeczytatem o
zamiarze uTuchomienia tinii autobusowej tqczącej oś. „Chojny-Eatorze" jedynie z p!. Ntepod!eg<ośct. Byłoby to moim zdaniem roz-

NIE DO WYKRYCIA

Ten liat mnie naprawd4 rozeierdsił, eh~ sdaważe pow1nien cieszyć. Byłoby lepiej, żeby
nie nadszedł wcale, Po dwu latach oczekiwania
mam przecież ~rawo llP(>dziewać 1i4
-poważnego
ootraktowa..'lia sprawy.
List WSS „Społem" - Oddział Sr6dmieście w Ło
dzi zawiera tylko dwa zdania. Są to zdania znamienne dla działania lokalnych decydentów „ róż
nych szczebli. Cytuję treść pisma w całości:
„Nawiązując do notatki zamieszczonej w 151/10145
numerze „Dziennika Łódzkiego" iii dnia 22.09.1982 l\
pt. „W imieniu 15 tysięcy" wyjaśniamy, źe _w ~·
mierzenia-Ob naszej Spółdzielni jest pr&ebranzow1e-

.J. K.: W oparciu 'o opinię biegłych specjalistów przyznano
mi W gr. inwalidzką z powodu choroby zawodowej, Renta
wypłacana z tego tytułu wynosi 65 proc. przeciętnego zarobku. Mam w związku z tym trzy pytania. Czy jest ona prawidłowo ustalana, na jakiej podstawie pracownik moze otrzymać
rentę wyrównawczą, czy mając taką rentę jak ja można podjąć jakieś odpowiednie do obecnego stsnu zdrowia zajęcie?

I

ZNÓW ROZWIĄZANI.&:

.artu

łoby się.

CHOROBA ZAWODOWA

„

rodzinnemu.
Zn.ac1.memu roznerzeniu ma tei ulec
ill:atalorr i roduj środków maj14cych charakter iprofilakrtyczno-wychowawczy.
Sądy maJłl 1>rs:r tym korzyatać
I WY'nilkÓW badań dzi-1 ' i młodzie
ży i:>rzei>rowadzonych w ośrodkach
dia1110atycmo-'koD11u'ltacyjnych re-

'*•·

nabywcy nie dysponują wol.nymi
lokalami w tym domu. a jeżeli nabywcy dyspanują wolnymi lokalami w domu wielomieszikaniowyni,
wartość częśc.i domu obejmującej
takie lokale ustala sill, Jak w przypadku na,bycia samodzielnego lokalu
mieszkalnego, w pozostałej
części - zaś proPorcjonaln!e do wysokości odszkodowa·nia.
Wartość innego budynku objęte
go obowiązkowym ubezpieczeniem
odp0wiadającej kwocie
szacunku
tych budynków w celach obowiąz
kowego ubezpieczenia w roku, w
którym dokonuje się wymiaru J)Odatku.
W razie nabycia w drodze •padku samochodu osobowego, samochodu osobowo-towarowego lub mot6cykla, na ' który jest ustalona cena detaliczna, wartość tego samochodu luib motocyi!da p.rzyjmuje się
w wysokości tej ~eny z dnia 11ło
żeni.a zez.nania
Podatkowego
z
uwzględnieniem stopnia zużycia. W
braku ceny detaliczne.i wa.r:tość samochodu lub motocykla przyjmuje
się w wY'BQ):tości warto.ści rynkowej.

m-uinłkacyjnych

problemów osie-

dla.

.KRZYSZTOF

Jedna

MA.Rusmsx1

usługa

~
~

·

kosztem drugiej
Zwracamy aię do Was z proś
bą, która dotyczy nas wszystkich
a szczególnie mieszkańców oSiedla Niska t kierowców
PKS.
Sprawa ta dotyczy baru „Ptttca",
który mieści slę na naszym tosiedlu. Bar ten ma być zttk.widowany I przeznaczony na przychodnię (podobne przychodnie
powstają w blokach na innych osiedlach, tecz nie likwidowane
są
sklepy t bary, tylko mają wydzielone mieszkania w
bloku).
My, konsumenci, plsatUmy pismo
o. przedłużenie ustug baru,
poniewat korzystamy z tego baru
a PKS stołuje się w nim przez
caly rok I pobiera zupy regeneracyjne
dla pracowników
na
okrea rimy.

W. LISTACH PODP0°"'1EDZIANE

~

RED.: Rentę ZUS obliczył Pa.nu prawidłowo. W my!l pra:episów bowiem pracow:llJik, którego zaliczono do III g~upy iir1wa1id6w z racji choroby zawodowej, uzyskuje rentę w wysokości 65 proc. przeciętnego zarobku, a z-alfo.zony do I i II
gl.'upy - 100 proc. Renitę wyrównawczą wypł;a.ca zakład zatrudniający ta!mego pracownika przed chorobą, na · podstawie
wyroku sądowego. Wysokość zarobku osoby otrzymującej rentę inwalidzką z racji wypadku przy, pracy, czy choroby zaiwodowej nie jest niczym regulowana, a więc zarobek jego może
przekraczać i to znacznie 60 tys. zł rowni·e.
(h)

młotem•,

W artykule .,A. ,.Ha~ Mhgowe anoinWa" ~ijmy m. i.U.
problem
naJ)l".aw CWM'a.1lC:rjn70h.
W odpowJ~dzi d~ekcja Przedai4bioratwa Haruliu .Artykulami Wyposatenii.a Mien&m ,,Doma.r" 'l)nlslała wyjaśnienie informui•ce, ii:
„usługi
gwarancyjne iwiadcnne
prze1 podległe na11emu pnedsię
biorstwu układy usługowe wykonyw.a.ne llł w nieprsekracsal.nym
terminie 14 dni. Powyine uwaran•
kowane jest przepisami sawartyml
w umowach podpisanych 1 producentami sprzętu oraz warunkami
gwarancji, kł.ór• nabywoy otrsymuJą przy sakupłe. O ile Die jesteśmy w ltanle dotrsyma6 tego
terminu 1 uwa«t na bNk esęśel,
wydajemy· klientom clokumenty upo)Vazniające cło wymiany
1pr11ę
~a bezpolrednio u 1prsedawcy. W
waszej notatce wspomina 1łę e kło
potach
zwiąganyoh
1
lodówką
,,Mińsk~16". Jest to Jednak 1pr1ęt
z Importu, do którego agregMY
otrzymujemy
okresowo
według
rozdzielnika i łO w niewielkich
ilościach,
które
nie pokrywa~
c,ałkowicie 11apotrsebowania".

RED.: - Przepisy dat.ye:r.ą~ świad~ń nalH.nych pracownikom z tybułu wypadków przy pr·a cy lub chor6b za.wodowych
zostały os.ta1m!io znowelizowane rozporządzellliem Rady Miindsbr6w
z 11 grudnia 1981 r. (D. U. nr 31/81). R07..porząd.zenie to podwyższyło dotych<izas obowiązujące k!?roty jedinorarz:owych odszkodowań do 1.000 zł za k-aidy procent uszczerbku na zd•rowiu. A jak wynika z pairagrafu 4 tego roz.porządze-nia, za.warte
w nim przepisy stosuje się również przy ustalaniu jednorazowych od&Zkodowań z tybułu wypadk6w w drodze do pracy i •
pracy.

roku.

114dow~

wywłaszczaniu nieruchomości jeżeli

•• powreele n
npltala pan nie. Tego nas• Czytelnik nie . kweZapragn11.ł
A. 1. 1utał w aweJ 1krsynce po- stionował.
„ dowiedzie6
„toweJ 1awladomlenie o nadejściu się jedynie, kto 6ył jej nadawcą,
do niego prze!l)'łki poleconej. Za- aby uotem wyjaśnić już sprawę we
lnłrygowany, 11dał lię niezwłocznie własnym zakresie. Ale i to okado wskasane10 ursędu, ale tu oka.- zało się niemożliwe. A ie nie dosalo li" te przesyłka 1ostała puszczono go prse-d oblicze dyrek·
1wr6oona, fdYł nie podjęto jej w tora,
któremu chciał przedłoiyc
pnewtdsianym przepisami terml- swoje uwagi, sprawa. trafiła do nas,
w
postaci listu, do którego usto1111111111a1111-._a-.1111n111111n1111111n111111111n111111n111111n-.11111a1111-w.__n111111_.n111111r.-.a1111111a1111-n_.111u..111-111.__n111111r1111u1111111a.1111-111_111-111-.."a.1111-n111111n11111111n111111r11111111111'111
sunkowa.ł się Wojewódzki Urząd

ODSZKODOWANIE ZA W!'PADEK. W DRODZE DO P.RACJ:
P.: -

a

rodzice "' oi-ym1 i 1łównymi
wychowawcami
młodeao 1>0k:olenla.
podkreślenia od'PC)w!ed1:ialności,
Dla
projekt wprowadsa sankcje 'l)rawne wobec tych
rodziców, k16rsy
lekceważą swoje OboWl.iłlJ.lld w ł:rm
zakresie.
Pr.awo do podejmowania wł.-.oych decyzji w iatot.nyoh llP?'aweeh
dziecka ma by6 l)O'W'.ier90ne "fll7-

Qo3-04 : i i IJPt/pPNitJdij
leży się

ł14oanłe

ca ods:r.kodowa.niu ustalonemu według zasad obowiązujących
przy

Taki 1p0sób określania wartości
IJ'Prawiedliwośc.l. Prz~prowa
dzenle badań będzie obowiązkowe stosuje się także do darowizn, jew 'l)rzypadkach wyd11nia orzeczenia żeli obdarowany należy do osób zao umieezczenlu w zakładzie wycho- liczonych 'do I, Il lub IIl grupy
wawQl7Dl l'lllb innej tego tY'PU pla- pOdatkowej. Do I grupy IJ)Odatkowej :&ail.icza się małżonka, zstęp
oówoe.
nych przysposobionych..!.. pasierb6w,
W woj..,. wtawy ollreiłlone llłl zięcia i synową. Do .u grupy poPO!dkreśla się 'P1117 łlFm ~· równie* - d y 11.ad1!l0rll nad wy- datkowej zalicza się utępnych i
do umacniania Nnt\:cjf, oPielcuńcso llonaniem on-.ń
dotyczących rodzeństwo, a do gru.py III :mtęp
wychowawczej i ~ odpowl• ni91..mloh, k*óry ądzle ipprhowa- nycll rodzeństwa.
(oprao. H. J!t!'.)
dz!..ałności rodzin a
'WYOhowande DY 1Drn1 MCfmów 1'0Cisl.1J1Dych.
łw!adomych
dzieci i młod~e!y ·swych obow!łą211ków ukmków GO-

SKIEROWANIE DO SANATORIUM

H; Z.: -

wyjaśnienia

rozpoi;ządzenie
Rady
\łinlstrów z 19 marca 1982

daje

Proiekt. ustawv o postepowaniu
w·sprawach nieletnich

DECYDUJE WRZESIER

o.

nteresujące

po- IP<>d&tawie zasad określonych przez
za,rząd Centralnego Zwią:1Jku Spół
dzielni Budownictwa Mieszkanio:oku w sprawie złagodzenia wego w celach rozliczeń 1 członka
z samodzielnego
obc1-t~"ń w podatku od spadków i mi 11:półldzielni darowizn. (Dziennik Ustaw nr 10 lokalu mieszkalnego stanowiącego
poz. 77). Przewiduje się tam, ie w przedmiot odrębnej włuności :..... odrall.ie nabycia w drodse
•p&dku p0wiadającei cenie eprzedaży lokaspółdzielczego prawa do lokalu, ••- lu prze'& l)&ńatwo obowiązującej w
modzielnego
lokalu mienkalnego dniu dokonania wymiaru ipodatku
lub budynku przyjmuje się wart9ść • uwzgllłdnieniem odpisów na zuw wysokoicl:
życie lokalu ~ odliczania p.rz~
- spółd~ielczeiro prawa de loka- znanych bónifikat li. ul'lr w 1Płac1e
Wartość
domu
lu - r6w.now.artośoi tego 11rawa ustalonej ceny.
ustalonej przez 9l)Ółd.zie1ni4
111a wielomieszkaniowego odipowia~ją-

bniertną?

związkowego.

...,,..

DAROWIZNY I PODATKI POCZTA

NA KOSZTY POGRZEBU

Ty1e zastępca dyrekto.ra Oddziału d.111. Handłu
WSS. Nie udało lmj się tak od razu dotrzeć do
kogokolwiek mogącego udzielić mi wyjaśnień. Treść
bowiem powyższego pisma nie zawierała niczego
innego, niż to. o czym pisałam w swych kolejnych
felietonach na ten temat. Powiadamiało o handlowym przebr.a.nżowieniu, o którym już wied·ziałam
i przeciwko której to decyzji Wydziału Handlu
m. Łodzi 'Protestowałam.
Protestowałam nie tylko dlatego, że . była o rok
t1rzyna•jmniei &oóżniona, ale ii po to, by dostrzeżono wreszcie prośbę specjalistyczne-go ZOZ z ul.
. Jaracza o przekazanie lokalu po sklepie monopolowym na potrzeby przychodni oftalmicznej dla
dzieci. Potęgujące się schorze:µia oczu u dzieci są
bowiem faktem nie wymyślonym przez dziennikarza. lecz :s-twierdzonYIQ przez kierownfotwo OJJieki
zdrowotnej nad matką i dzieckiem.
Liczba 15 ~ysięcy dzieci choxych . n·a oczy
jest
nawet większa w woj'ewództwie miejskim łódzkim
niż podałam w poprzednim artykule. Czy
więc
lokalu po sklepie monO'J)Ol.owym nie warto przy- ~
dzielić specjalistycznemu ZOZ Opieki nad Matką<.<<~-,
i Dzieckiem (mieszczące-mu się po sąsiedzku), . po ,
to, aby chore dzieci mogły korzystać także z badań oftalmicznych na miejscu?
Nie chcę być natrętna. Chcę pomóc chorym dzie- ,
ciom w uzyskaniu posklep0wego lokalu na cele
ooillki okulistycznej nad nimi. wyspecjalizowanej
w leczeniu najmłodszych pacjentów.
Nie znaczy to. że sklepy z artykułami dl.a dizieci
są niepotrzebne. lub że nie oowinny oowstać już ~,
od dawna w każdei dzielnicy naszego miasta. I że ~~
nie, znalazłoby s i ę dla nich miejsce w wi·e lu in- >c
nvch faktyczni~ prrebranżowionych lokalach
))O- s<
8klePQwych.
·
~}
Ale czy akurat w sklepie przy ul. Jaracza 13, ,
5
przylegającY!]l do orzychodni dla dzieci i n<1 cele
lecznictwa okulistycznego dzieci t111k bardzo po- ~~
trzebnym? Czekam aż wreszcie odezwą się władze l
m iasta i ipodejma stosowną decyzję. Mam nadzieję, S~
że pomyslną dla małych pacjentów. ·
~~

Nadmieniamy,
te nn osiedlu
tym nie ma
podobnej stoiówkt
ponadto
sto!ówka ta jest rentowna ! przekracza plany,
gdyż
post~kt w niej są smaczne. Uwatttmy te ta decyzja powinna być
rozpatrzona w najbliższym czasie,
bo ur%ądze.nla ch!Odntcze t maszyny,
które ta.m się znajdują
będą nie wykorzy11tane a I.oka!
ten będzie mus!at przejść remont
w celu przeznaczenia go na przychodnię. Przebudowa lokalu jest
bezsensowna, ponieważ w pobliżu znajdują się dwa
pawilony
spożywcze. które mają te same
·artykuly do sprzedaty, a ponadto w pobliżu
jest przychodnia.
Uprzejmie prosimy o Interwencję
w tej sprawie.
KLIENCI BARU

Nie dokończony
remont

-~

I

,c

~(.

KRYSTYNA WYRZY,KOWSKA

~

Przed trzema taty pisaliśmy o
konieczności
wyremontowania
chodnika na ut. Fornatski <j ou
ut
Karolewskiej (W stronę ul
Retktiiskiej). Wywa!.czyllśmy tyle,
że chodnik naprawiono, ale tylko jego część (od ut. Karolewskiej do szpitala).
Tymczasem, jak twierdzą mteazkający · tam ·n ast Czytelnicy, do
remontu I poszerzenia
kwattftkuje się tak:te dalsza część chod11ika. Jest on w tak optllkanym
•tan!~
:te gdy nastaną :Jestenne
"oztopy, nie sposób

będzie przejść

~im suchą stopą Tworzą się tam
nll>rzymie ka!u:te ! !>!oto_. co zmu•za przechodniów do schodzenia
na jezdnię.

W Imieniu Czytelników prosimy wladze poleskiej dzielnicy o
interwencję w tej sprawie, I to
tak skuteczną, 1>11 owa naprawa
chodnika d<11'0nana została :Je~cze w tym roku.
(s)

wszystkich gorsetów w jakie wtłoczony jest
\YSpólczesny, jako tako świadomy, człowiek,
gorset doktrynerski
jest
najciaśniejszy. ~i@
uznawać doktry-ny
akceptowanej przez większość, to narażać się na ogromne przykrości,
a niekiedy na banicję, bywało że i na śmierć.
Doktryn.a ,żyj_e niezależnie od okolicznoś~i
zewnętrznych
1 to muno
7.e fakty stawiają jej opór. O faktach tych
mówi coraz więcej ludzi i w końcu doktryna sobie,
a ludzie sobie. Kopernikańska nauka o systemie ciał n'eh:eskich czekała na uznanie Koścrnla ponad 300 lat bo
kłóciła sH: z doktryną ptolemejską i degradowała 'ziemię do rzędu ni~wielkich planet. Pominę tu już losy idei
Darwina, do dziś nie akceptowanych przez wiele religii.
.Dokt~yna to, jak ·wiadomo, zespół twierdzeń i poglą1fow określonej dziedziny wiedzy, np. filozofii, pontyki,
TeologJl, ald może to być także zbiór poglądów pewnego
systemu. Taki zbiór lub, zespół jest swoistą receptą, której realizacja da_je ludziom poczucie pewńości, daje, im
slanse zrozumienia zjawisk niepojętych
tzw.
zdrowym
rozsądkiem, lub wręcz nie postrzeganych, jak np. zjawi~ka w jądrze atomu. Nieszczęście dla zwolennika doktryny zaczyna się w6'wczas,' gdy tak
pięknie
zarysowany
obraz 'rzeczywistości lub jej fragment
zaczyna
pękać
i mętnieć. I co pozostaje wówczas? Są zaledwie trzy możliwości: uzupełnić doktrynę, odrzucić ją lub trwać przy
niej, mimo wszystko. Ten trzeci wybór jest wcale nierzadki, gdyż wynika z pewnej
inercji
intelektualnej,
zwłaszcza w starszym wieku
Ostatecznie to bodajże
-- Einstein powiedział, że triumf nowej naukowej teorii
jf'st zapewniony dopiero
wówczas,
gdy
powymierają
wszyscy jej. przeciwnicy.

- Nie znam dokładn) eh danych slatyi.tyc;;nych, ale prawdą jest przecież, że inżyn1erow
mamy w l'olsce na pn;ysłowio
wą „glowę mieszkauca" znacznie więcej, niż w najb1u·dziej
i·ozl\oiniętych krajach
zachodnich. Czy cokolwiek z tego faktu wynika,
jeśli patrzeć nań.
zza biurka preiesa. .Urzędu Palentowegu PRL?
~ Do spadku liczby wynalazków w drugiej
połowie 1980
roku wcale nie wyglądało to
najgorzej.
Liczba zgłoszonych
wynalazków
plasowała
nas
wówczas na 7 miejscu w świe
cie, a jeśli ujmiemy to inaczej
i mówić
będziemy o liczbie
wynalazków przypadających na
10 tys. zatrudnionych,
to na
miejscu 12-14 wriu; z dwoma
innymi krajami. Jeśli jednak
przyrównamy tu liczby obrazujące zatrudnienie inżynierów w
Polsce i za granic!\, obra:r: ryso\Vać się będzie
na pewno
mniej optymistycmi.ie. Zwłasz
cza, że teraz, woią:I: jeszcze niie
osiągnęliśmy
poe:iomu rprzed
roku 1980.
Oczywiste wydaje .!41 pytania - dlaczego? Otóż po pierw~
sze - inżynierów utrudnia aię
u nas zbyt często n.a stanowiskach
administracyjnych,
na
których nie majl\ ~ni żadnych
możliwości p.l'acy twórczej; -pó
wtóre nas! wynalazcy stawiają &<>bie chyba zbvt wielkie
wymdga.nia
J'.)()(i<!UAI, 1dy ne
świecie o PoStępie techi;lic:mym
decydują najczęśeoi•j wynalazki
drobne, a tych nrewolucy}nych"
jest lłHiiwie okoł(I 1-3 proce-ot;
'PO bl'zeoie nasi intY'Jlierowie,
a tym bardziej
technicy, n.i.
znają z reguły :r;uad „gry wynalazczej", a jeślif. jut w uczelniach technicJ'lnych
prowadz.!
się wykłady z tego zakrew, to
najczęściej na ostatnich eemest.rach, gdy kandydat na inży
niera myśli :już tylko o pracy
dyplomowej; po czwarte wresz"'ie - za mało je&t wciąż pracy nad rozwijan~ern talentów
twórczych wśród młodzieży, bo
przykłady takle, jak „młodzie
towe bim~o patentów" czy Turniej Młodych Mistrzów Teehnł
ld, to tylk(I element czegoł, eo
powinno był eyełe-mitm.
- Z tere, ee pan powletłzłał
wynikałoby,
ł.e nie jut mnł.e
najlepirj, ale traKłcznle takt•
nit' jest, mime rerre§U w 01tatnirh
dwóch latarh.
TJczba
"do 7.0nyeh l opafenfowanych
11~Wt't wynalazków, fo JPdnllk
J•llna ~11rawa. 11. lłrur . <'hyba
1:t naJi. totnit' ]sza, fo l<'h prakt:vnne zutosowanle„.

O tych ·mieliznach doktrynerstwa
pamiętaii 'doskonale
t•\órcy naukowego socjalizmu, dając mu instrument me1'1dy
badawczej
zwanej dialektyką.
Zakładali bowiem,
w oba wie przed skostnieniem teorii, że i ona musi się
7.mieniać, biorąc pod uwagę zmienione okoliczności oza~u
miejsca. Pienvszy z tej metodologicznej dyspozycji
marksizmu skorzystał, na ogromną skalę Rosji, Włodzi
mierz Lenin, o ćzym dziś wstydliwie politycy milczą,
a teoretycy r„echętnie
piszą.
Gdyby Lenin był doktry" t'P"em, albo jeszcze gorzej do~matykiem, t-0 wspókzesna
mapa świata wyglądałaby zgoła inaczej.
Piszę tu o Leninie nie bez powodu, ponieważ wsp6ł
rześn1 nam doktrynerzy nadużywają właśnie jego nazwi&ka mieniąc się ·leninistami. Prawdopodobnie dlatego, że
dob ·
· · t
·
j dy

7

Formułują

też

programy

„prawdziwe
jedyn:e leninows~1e" i chętnie mówią o sobie „my, autentyczna pol8ka lewica" W tych programach jeden punkt zasługuje
na szczególną uwagę. Otóż „prawdziwa lewica" postuluje
przeprowadzenie w Polsce kolektywizacji rolnictwa i krytykuje zarzucenie tej kolektywizacji po 1956 r. Z powodów taktycznych nie wspomina się przy tym, i:t stało aię
to z.a przyczyną Władysława Gomułlt!i.
Otóż trzeba tu jasno powiedzieć, :te formułowanie lak.ego p:ogramu gdy kraj nękany jest ciężkim kryzysem
społeczno-politycznym, to zwykłe nieodpowiedzialne, dolcwan'e oliwy do ognia. Co ~orsza, zwolennicy kolek:ty1,·izacji z.dają sobie z tego sprawę, ale w rozmowach
r:-.vwatnych tak argumentują: będziemy mieli na \\"$!
trudnosci 3 a może 5 lat, być moze nawet głód w m:a,tach. ale potem wszystko zostanie uregulowane l wresi·
c e zapanuje spokój.
Czy 111e będzie to Jednak przypadkiem spokój eme11·
tarny? To zdaje się już mniej obchodzi „lewicę". Ona .soh.e bardziej ceni doktTynalne „prawidłowości uniwersalne socjalizmu". To przera~ające, że 37 lat po wojnie są
ludzie traktujący chłopów przedmiotowo. A przecież
to
\\łaśnie Gomułka doszedł po dogłębnej analizie sytuacji
polskiej wsi, że socjalizmu nie możria
tam
budować
wbrew chłopom <;zy też obok nit:h.
7viyślę, że dobrze formuł\lje tę prawdę Ka7*mier1 Dłu
go,z w cennym eseju na łamach krakowsl;.ego „Zdania" gdy pisze:
Słabość Polski XVIII- i XIX-wiecznej wynikała w duz.eJ mierzę ze słabości, biedy ~ zacofania· wsi. Wszystk e
załamania i kryzysy w Polsce Ludowej swoje źródło miat.' także w tym środowisku i w słabościach rolnictw.a.
S.erpiei1 potwierdził więc; że o losie socjalizm~ decy,d.u;ą
1akże i to w s'"n'liu znaczącym chłopi.
Jesh z
S.erpni!l mamy się uczyć, a nie strącać go w niepamięć,
to trzeba zachować z niego i osadzić na dobre w św1a
domośĆi ·społecznej tę prostą prawdę, że orzyszlość socjalizmu zależy w dużej mierze od stanu i przyszłości rolnictwa, i że w naszych polskich warunkach trzeba go
budować razem z chłopami".
•
„Lewica" jak się zdaje, daleka jest od wyc~ągania z
Sierpnia podobnych nauk. 'Jej
koncępcje
wywodzą s.ę,
,.;p~·zed 30 lat i ich odgrzewanie, a. także tM?dsycame antagonizmów między miastem a wsią, to . proba storpe~o
rnma mozolnie toruiącej sobie drogę oolltyce rolneJ k.e10Knictwa pRństwa ·Raczej ·należałoby zastanowić się, jak
realizację tej polityki przyspie;;zyć, aniżeli uprawiać doktrYnalne awanturnictwo.
\.Vprawdzie „lewica", to margines polityczny; ale doświadczenie uczy, iż nie nRleży marginesów lekce•,·ażyć.

- W~katntk y;rdrożenł>a ·wy. t1a 1a.zk6w lJ'!!lt. w ogóle bardzo
~rz:nwoity, bo wynosi
at
l't'(>Cent ł bu !lllaleźlibyłmy się
w absolutnej czołówce Ś'll'-lato

•o

"''el. Tvlko, U! za wvnala7ek

"drożonv

u" aż.a ~ię ten, na
podstawie
ktorego wyls.onano
prototyp bądż
serię .:nfcirma·
cyjną, a liczące się w prakty~ może być dopiero wdrożenie
na skalę przemysłową. I bu jest
już bardzo źle. Jedna :i; ])l'ZYczyn tego sta.nu rzeczy, to fakt,
iż nasze wynalazka i;ą zazwyczaj wynalazkami konstrukcyjnymi, a nie technologicznymi.
Rodzą

eię

głównie

z

myśli

twórcy, a nie z cierpliwości i
mozolnego
dopracowywania
szczegółów,
eo dopiero
daje
szansę stosowania
wynalazku
na szeroką skalę.
Inna sprawa, to zainteresowanie przemysłu wynalazkami,
które w tej chwili jest znikome, ale tłumaczy się to sytuacją W' której prz-emysł i tak
sprzeda wszystko, eo wyprodukuje. Możemy oo najwyże} li<rs:rć M
t.o. że funkejonowan:e

"

DŁ"

takiego ~połPcznego przeglądu
odlozonych na półki wynalazków _i prop0nowania ich ewentualnie przedsiębiorstwom .
Chodzi głównie o te wynalazki, które są już sprawdzone i
które można wdrażać bez wię
kszych nakładów inwestycyjnych; a które równocześl1lie pozwoliłyby łagodzić obecne trudności gospodarcze.
Wiele mówiono o tym na ostatnim posiedzeniu Komitetu Gospodarczego Rady Ministrów.
- \V
powszechnym
także
mniemaniu istotnym hamulcem
rozwoju rodzimej myśli technicznej, jest wa dliwie funkcjonujący
system motywp.cyjny,
albo - jak twierdzą niek tórzy
- zupełny ·jego brak. Wynalazcy mówią często, ze po prostu nie opłaca się „r u szać 1ło
'\\'ą.„„

rozmawia

dr Jackiem
Szomańskim

prezesem
Urzędu

Patentowego

matu, a je:.zcze
częściej 1łabosc odpowiednich słuzb.
- A czas, 'ja.ki
trwa eał"
procedura, której finałem może być ewentualnie patent?
- Przeciętnie trwa to około
2,5 r oku. Pierwsze
jednak 12
miesięcy,
to czas, w którym
prowadzimy .z wynalazcą ll:orespohdencję wyjaśniającą, al•
przede wszystkim czeka.my, ezy
nie wpłynie do n.as informacja
o takim samym wynalazku z
zagranicy. Liczy się dzień zgło
szenia
i jeśli okaże
się, że
gdzieś zgłoszono taki sam wynalazek dzień wcześniej, to ten
nie może być uznany. Takie s11
właśnie między innymi reguły
gr., określ o ne konwencją mię
dzynarodow11.
A potem
musi być lee.cze
cz.as na dokładne sprawdzenie
rozwiązania l merytoryczna, ocenę. Im dokładniejszy, pełniej
szy i doS'kcmalS%y opis, ·tym
procedura krótsza.
Bywa, że
wynalazca sam nie potraii ocenić,
docenić i opisać istoty
sprawy. Stąd zasadniczy postulat: wynalazca nie mooe bvć
sam, trzeba mu pom6c.
I 'tu
ogromna rola doradców technicznych i rzeczników -patentoWY,ch.
- I na koniec pytanie moł.e
trochę naiwne: czy trafiają do
pana wynal a:r.ki
rewolucyjne,
,;enialne,
których
nikt nie
chce?
- Bywają i takie, które o1

balają
bądź

PRL

r.tonny 10.podarCEej 'łł.'ypracu
je mechanizm w 1.posób naturalny „zmUszający"
przedsię
biorstwa przemysłowe do zainteresowatti.a i inwestowania w
myśl technicz.ną.

- W
powsuchnym
dość
mniemaniu
jedną
z zasadniczych przyczyn malej w praktyce użyteczności polskil'j myśll technicznej
była polityka
1ospodaroza minionego dziesię
oioleoia, oha.rakteryzuJłca aię
między innymi orromnyml u. kupami konstrukcji i technolo- 1
rłt zagranicznych.
- Nle cm.olałbym się na ten
t.ma.t wypowdad ć.
Uważam
w~zak:l:e, :l:e zakup obcej m~'
śU technicznej
powinien bYć
zawsze l)rzypadkiem sr:czególnym i realizowanym dopiero po
Sl>t'aWd7.eniu, 07.Y nmyeh na~
na tó ie stać; nawet po przi!jrzeniu p6łek s opisami patenix>wymi, bo niewykluczone
- znaj<l.Zlie 111.ę tam coś, co kiedyś nil.e mogło być zastosowane, a teraz - d:IJięk[ pojawieniu się na -przykład
nowych
materiałów czy technologii może. NOT zobow:azała sii: do

-

To nie. je.;t lak. My naw Pol.ce płacimy przyzwoicie za wynalazek. Lepiej,
niż w niektórych innych krajach socjalistycznych. A dodam
jeszcze, że na Zachodzie za wynalazek jako· taki ,często nie
płaci się w ogóle, bo jego twórca za to m. in. otrzymuje stałą pensję,
aby pracował nad
nowymi rozwiązaniami. Może
co najwyżej
dostać specjalną
gratyfi.kację, jako
dobry pracownik. Naprawdę nie jest tak
źle, tylko że oi, którzy dostają
1
pieniądze. nie chwala się tym,
a skarżą się autorzy rozwiązań,
które nie mogą być wdrożo
ne.
pra>ydę

Nie. znRczv t(I oczy,dście, ie
prawo wynalazcze je.•t u nas
doskonałe, bo nie jest i obecnie przygotow) 1vane jt>~t nowe,
które bądziemy bardzo <zero, ko konsultować z klubami techniki t racjonalizacji.
Nie samo przecież prawo tutaj decyduje, a przede wszystkim Jego st.osowanie. Czynnikiem zaś, kf6ry na]5kuteczniej
zniechęca wynalazcę jest brak
stosownego dla tych spraw kli-

teorię

kopernikańską

sprzeczne są z prawem
grawitacji. Nie możemy !j'ię nimi zajmować, podobnie, jak n·ie
możemy. sitt zajmować wynalazkami związanymi :r: radiestezją,
bo tych ostatnich nie da się
obiektywnymi metodami ocenić
i wymierzyć.
Wydaje mi się, że w niczym
nie traci na aktualności stare
porzekadło iż matką wynala.tku jest potrzeba. Wypadki, w
których wynalazek
rodzi potrzebę są niezwykle rzadkie, a
przykładem może tu być kostka Rubika, która spowodowała na świecie aute:ą.tyczne za~
potrzebowanie na wszelkie gry
i zabawy logiczne. Zdarzyć Ili•
w.ięc może, że genialne rozwią
zanie nie znajdzie zastosowania
w praktyce, bo albo nie m;i
takie.i potrzeby, albo mażHwo~
ci, co wcale oczyw'ście
ni~
znaczy, że nigd,v nie będzie.
A wniosek praktyczny? Chr-ba taki, że wynalazcom proponol\'aĆ trzeba tt'mat_,-kę.
p1·osH"
o rozwiązywani!'
problemów,
które rzeczy.wisci„
w danym
momencie sa problemami isto'nyml. A dodam, 71f'> inwestow;inie w wynalazczość jest wciąż
świetna lok11.tą kapitału.
- Dzięku j ę panu bardzo

za

rozmowę.

'Rozma"l'\·iaJ:

JAN

BRZóZK.<\

emonty taboru kolejowego
_Taba:r k<>l.ejO<>\'V ~- nas-zym k.raj'll wymaga n.ezbecL."lej modern2Jzacj~.
'\ <;sluzone I zruszczone wagony towairowe n.eJedinokrotn:e w dużym
stopniu ut•udniaj~ i tak n'.ezbvt sprawnie <i·l1ałajacv transp(}rt Podob
nle wv~ląda także sytuacja z tabórem o'ob..,.wvm
przekonu.iemy de
o t;·m podczas na}krót!>zej nawe.t podróżv N'a wvstarczaiące nakh,dv
.nwe<;tycyine któr.e mogłyby poprawić dotvchczasowv •tain kolej lic2'-ć
nie może . Do złagodzen:a tych problemów orzvczvn:ć sie mo«a '" pe·.•. n'·m stopt1';1 zakłady naoraw·cze taboru koleio\\·eiio. Ale n:es.te·,· i e>c·•
borvkaJa ' e z trudnościami - braku.ie częśc:. mater,ałów . ncejedn<>krotn.e odpoowiedn!ch fachowców.
Zakłady N;,prawcze Taboru Ko~ejo~ve!(o w Opolu renontują wag :i-·
nsot>owe i wykonuia zestawy koło·we P-Od wae;ony t..,.wa.rr>we \Lme> tru nos.:; .zed;rn._• wvkonywa.ne są planowo A trudnnśc: t<> p~-zede wsz~·st
k•m 01erytr111c1.ne dosta•wy od ko-0.perantów i t,ek np DO't11a1\.~kl PO:-.iET" zaleE(• _z closta~vam\ od.•lewów a ch<>rzow•'<! .. Bumar-Fab\~k" n •
dof1tarcza na C•l.as armatuory hamulcowej.

, EDMUND TULKO

Braiti na rynku wielu podstawo,,-y~h tov.-:arów,

będące efektem nakładających się. i wza3emme determinujących przyczyn - 25 m1hardowego długu,
kryzysu surowcowo-materiałowe!(o, sankcji gospo-

darczych Zachodu. niskiego stopnia proeksporto' wości gospodarki. niosą wiele u jemnyc~ .zia:v1sk.
Większoścj z nich jestesm'I uczestnikami iesh ,nie
twórcami. Jednym jest lekceważącv stosunek producentów do nabywców, klientów, słowem nas
wszystkich.
Niska jakość· ~viększości wytwarzanych artykułów
się powoli problemem społecznym; Marnotrawienie i tak niewielkic'h ilosci surowcow • materiałów poprzez wytwarzanie rzeczy mało przy~
<latnvch. niezgodnvrh l ·gu<tarni klientów. o nisk1°J
jako~ci, jest efektem nie tylko przekonania, że
klient kupi wszystko, alę taki.c ;woistego parlact.wa, nieudolności, niskich umieiętnoki zawodo"-ych. Skala problemu iest coraz większa O jcj!o
rozmiarach można się przekonać czytają(' spr;iwozdania zainteresowanych kontroln~·ch inst' \ucji Ośrodka Jakości Przemv•ł'1 Lekkiego• i Państwo
;ve.i Tnspekcji Handlowej.
~taje

W f

l~kkim

półroczu br. prnhlt'l'1ell1 nr 1 W lHZPmyślP
stała. się rzelelnośf kla~yfikadi ialrnś<'io

"·ej w oparciu o normy. 'le ostf!lniP ><1 niesteh
n~~minnie nie przestrzegane. Dosc pow1edziei', ż,,,
" h8<lanych partiach tkanin zak\\ r-stio;v1 <ano w
··,'rzno<d o<l proclucenia o<l 7 rlo 40 proc. ,,.-yr1J-

'b6w, w dziewiars~wie do 16 proc„ w obuwiu do
1!,5 proc. Wbrew pozorom podstawową przyczyną
niskiej jakości jest nie gatunek i jakość otrzymywanych przez· przemysł sw-owców, lecz złe wykonawstwo wskazujące na gwałtowne obniżenie poziomu kwalifikacji zawodowych i braku motywacji
materialnej do dobrego wykonywania pracy. Tłu
maczenia zakładów o dostawach surowców p 1 zaniżone.i gatunkowości należy więc schować do lamusa. Winny jest przede wszystkim proces technologiczny oraz wykonawstwo niezgodne z normami technicznymi. Na si.voją obronę przemy~ł pokazuje zestawienia z których wynika, że wskaźnik
reklamacji znacznie obniżył się. Przy brakach rynkowych i uzależni~niu handlu od dostaw nikt nie
ryzykuje wejścia na drogę kolizji z inleres"mi producentów. Lepiej mieć towar o niskiej jakości niż
nie mieć wcale.
Gl~bokl niepokój moi.e budzić przedziwne usytuowanje organizacyjne służb odbio1•u jako&ciowego
w zakładach pracy. Zarobki pracowników tego
pionu są uzależnione od wyników finansowyrh
przed<;iębiorstwa. Tu zaś podstawowym wskaźni
kiem jest ilość. W NRD no. problem len rozwiąza
no w ten sposób. że pracownicy kontroli jakości
~ą co prawda etatowo związltni z produrentem.
je<lnakże premie otrzymują od branżowego o'ro<lka
1'adaniR iakośC'i. Pozwala to na wzgledna samn<lzielno,;Ć' 11'.i !(t'llPV pracowniKów on a<lministrarji
zakla<lów. W PolsrP oh;;erwn.iP ~i" ro ~orsw prnce5 odwrotny - likwidację komórPk kontroli ja0

kośoi w

wielu przed iębiorsh< ach. Pretek.'>t.em jest
gospodarcza 1 chęć wypracowania jak
największego zysku, nawet kosztem etatów.
reforma

Dramatyczny
wydźwięk
mają
efekty
kontroli przeprowadzonej przez PIH na terenie 12
województw w 22 zakładach drobnej wytwór~zość'i. Badano jakość odzieży i wyrobów dziewiarskich. 2/3 z badanych 105 partii wyrobów - ok.
40 tys. sztuk, zakwestionowano z powodu błędów
w konfekcjonowaniu i niezgodności wykonania z
parametrami technicznymi. Cześć artykułów skierowano do poprawek natomiast blisko połowę musiano przekwalifikować. czyli uznać je za buble.
To zaś oznacza zmarnotrawienie częstokroć importowanych za dewizy surowców, niepotrzebna ek;ploatację maszyn i urządzeń. że o pracy !Ud7.kiej
nie wspomną Wśród ~twórców" złych jalrn.'cio\\·o
towarów jest również Dziewiarska Spółdzielnia Inwalidów „Din51" z f,odzi.
Niepokój budzą. ujawnione fakty
kl11syfikowania wyrobów bez sprawdzania jakosci. Oznacza to, że przystawiano stempel - „jakość l"
bez jakiegokolwiek badania towarów. Wyszły także na jaw fakty świadczace że część ludzi zatw<lniony'ch w kontroli jednocześnie pracuje bezposrndnio w produkcji. Oznacza to, że jedni i ci
sami \\'Vt\1 arzali zł!' ·)iikościowo towary jak i przys•a,dali potl'm pieczątki o zgodno'·i \V\'l'Obu z
nnrmami
W I półroczu br. :i:e •knn'rolo11 an;:ch nrZ"7. PIH

zakładow

dostarczono do handlu wyroby o wart.osl'i -1,3 miliarda zł. Handel zareklarnowal tylko
77 promille. Porównajmy dwie cyfry - dwie trzede towarów zakwestionowanych podczas kontroli
PIH i nawet rtie 1 proc. zareklarrlowanycb przez
handel .. Je:st to jeszcze jede9 dowód na głębokie
uzalezn1eme handlu od przemysłu i umacnianiu się
tz~·· l'.ynk_u produc_enta~ na którym ani handel,
am klienci nie maJą nic do powiedzenia.
Opisane sytuacje świadczą o nieistnieniu ta~
uego me«_:hanizmu ekonomicznego zmuszająceg„
1>r~d.ucentow do wytwan:ania rzeczy dobrych ja.ko~c1owo, .zgod1;1ycb z ,polskimi normami i podo·
haJącycb się klientom. Na jakosć nikt nie zwraca.
uwa,gi: ~en . ~tan. rzeczy będzie trwal lak dłu,go
ctc;ipoki, Jakosc. me stanie sie jednym z mierniko;v. oceny przedsiębiorstwa. Uzależnienie wysokosc1 podatku dochodowego i obrotowego oraz
ulg w ~trzyn:aniu kredytów bankowych od przestrzegania rezirnu technicznego i technologicznego
·w pro?ukcji. czyli innvmi słowy od jakości moż„
s~·tu<l;CJ~ tę uzdrowić. Obecny układ jest nie do
przyięcia zarówno dla handlu, jak i dla k..,.n„1ment:ów. Takie też jest oficjalne 'stanowisko Ferleradc.i1 Konsumentów przedstawione rzadowi. Jak
n11. razii; uzyskano wstępna zgodę zainteresowanyrh
ministrow powiazania jakości z C'Pnami. 'ifit> barrlzo wiadomo .ie<lnak fokimi mPtodami i przy pomoc·:-· iakkh instrnmenlów mo7.n;i tl"go dokonać-.
~. Cb.)
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Nowy sezon w Teatrze im. S.. Jaracza
Stefa.na J'airacza otwie- nego k•Lna .. l.Juitrlia" (!\lł. .Piotrlke>w- za!Jd'os± na premierę „Kr6la MaciukOll.ej'lly sezon artystyczny ska 243).
Po wm01W!eniu diwócb sia Ple-rwszego" wig. .Janusza Koroto zaipowle- spentitaik:l!:
cieszącej się ogiromnym czaka w ada1ptacji I retyserdi Ewy
na
1powodzen•!em w ub1.egiyun sezonie Gilewskiej. Koi,jną premdeorą
Na Du~eJ Scenłe w poŁotwde l!l.- komed1!·! Gabora Dregely „Panna Li· tejże scenie bę<jl_rzle OIP&ebk.a „MikaArtura Sullivana i Williama
et.0ipada. odbęd'l:!e się premiera .,Ga- U I j~J dwaj mężowde" oraz ,.Pa- do"
Włodz.lmJerz
łazki
rozmarynu" Zygmunta
No- stórałki", która "'rana 9ędzl.e w o- Gilberta (reżyser
wakawsl<łego, w reżyser:id
•
Jerzego kire.s.ie Bo-żego Narod~enda· teatr Nurkowski). ·
Butka.
Nagtę,pny
premieirOJWy
speik---11a.kl na te·jźe sceruie to „Opera aa
trzy grane" Bertolta Brechta, w
reżyserii
Bogdiw.a HussakO!Wsklego,
Ada'JYŁacja .,Oziminy" Wacława Berenta jest ko.lejl!l.ą za,pawtledzią prapremlerow~
Du<tej Sceny.
Przedstawieruie to wyr~yseriuje Andrzej
Maj, W <ramach kllk!\lnastOtletruiej
wymia!lly kultura.Jm.ej z Tea~<rem Na«>d•01Wyro w Zienl.cy i;:ościć będzie
w tym 11ez<1ni!e e.k!lpa realń.zat<M'ów.
kt6ra z z~połem lódrzlktego · teatru
Dotychczas wydobywany w Kopal· trów sześciennych zalegającej nad
przygotuje wedłu ~ własnej adarpt:a- ni Węgla Brunatnego „Bełchatów" węglem ziemi.
cJI. spel<ta1kl
.,DerwJsz t • śmierć" węgiel pochodził z tzw. przerostów
Glówne złoże węglowe, ~óre odMesy Sellmovlcia w reżyserl.tl Zo- zalegających w stropie glównego zło
słoniło wreszcie swe bogactwa, zale·
rana Rlśtovićia.
ża. Eksploatując je, uzyskano do tej ga na głębokości 150 m l taki P.ocvlala Sceina za.pr1ąsza na premierę pory l mln 600 tys. ton pallwa dla
z!om osiągnęła już niecka belchajuż w pazd2lenniku. Będzie te> pnpowstającej w pobliżu
Elektrowni
i:r.·ernieTOwe przedsta·wlen'.e poem.aw .. Bekha.tów". której pierwszy blok to•wsko!eij <>dlkry!Wkl. Sre.dnia mi11~
szość pokładu wynosi ok. 50 m. a zadramatycznego
Bolesława Leśmiana
Już od dłuższego czasu przekazuje
,.Zdziczenie obyczajów poś:miertnych" energię do krajowej sled elektro- warte w nim zasoby węglowe oce·
nla się na prawie 1 mi~iard ton.
w reżyserii Bogdana Hussakowskie- energetycznej.
W ostatnlcf'\ dniach
(m-ak)
go. Premiua - 23 bm. W próbach bełcnatowscy
gl'.>rnicy
dotarli . do
2)na,ldu,fe sie S?Jtuika Ireneusza Ire- głównych pokładów
bełchatowskiego
dyńskiego „Ołtar1J: wzniesiony sobie"·
(reżyseria Bogdan Michalik) oraz złoża węglowego.
lltlrona Blał0«zewskileg 0 „osmędeu
W drodze do niego,
od ozerwca
sze"' \',~yserla - Tadeus·~ "lłobodzia
1977 r. kiedy to rozpoczęto robe>tY
nek.
Teatr „7.15"
lnaugu<ruje
IJW'oją górnicŻe, usunięto 1 przeniesiono n.a
dmla~ailm<1ść w n01Wyrn gmachu daw- zwałowisko zewnętrzne 264 mln meW dniu wezorajRY,m ofłce<r dytur-

«

Teailr

lim.

!liWÓj

na trzech scenach A
dzl Jll'emiier:
·

Bełchatowskie złoże weglowe
odsłoniło swe głólvne zasoby

.

ny Wydziału Ruehu Dr~eao ltomendy Wojewód-r;kleJ MO sanotowal
swoisty relmrd wypadlk6w, Do JO·
dzlny 13,00 wydau,yły •ł• ał M Jmctlizje - powl>d - zmlui.a attTY.

Automat, do badańia
ostrosc1 wzroku
Z

dużym

zainteresowaniem placówek'

służby zdro~ia

spot-

i Elektroniki Poliltechniki Szczecińskiej, kierowanych jprzez doc.
d" Zbigniewa Wysockiego, we współpracy z P~mor~ką A~ade•
mią Medyczną. Pierwsze dwa pro~owe takie, ~ądze~1a są
obecnie wypróbowyw8111e. Przedstawiono je wczesmeJ m. ltil. na
Międzynarodowych Ta·rgach Poznanskich. Jak. ~stalono, -'!i Z.akładzie Cyber.netyki i Elektr-0niI?. Pol~te~hJ?ik1 . Szczec1ński-;j
wykona się w przyszłym roku JUZ dmes1ęc takich urządzen.
Interesują się nimi również, widząe duża S2lanse eksportowe,
centrale handlu zagranicznego.

a.oo..... 111..30. Na lllk!r1EyWwanl!la
µlic l'lroml.ńskiego 1 M4Monowaj U.
~g~' d.a w. wpadł.a pod nad\jełlddlad11ceco
g~ Fiata" d<JrZJ!la•ja;c Wl!fn'Zf!LłMenioa mózG~ gu ora2 2łama'llia ręlkt.

..

g~ e Godz. 13.20. W ~ not 'Ili.
gc. 1 Maja 511 rOIWe.T!fY~• Piotr B. 81>0~i wod()'Wał 'Z<l<!!!'zeni• s 1am«h.odem
g mark! „ Wołg-.i ". dO'Zlllaj1t4 WStrUjśnle
~
~c.

i

nta mmgiu, złamani!& ko&ci ctemi9wej oraz ogólnyeoh potłucHń,

u.;M> mstr ad.a kam r&Mtitóiw.
119.00 Kompozytor •y~cll!lt!a Fry- aen Kl.
deryk ChOIP!n, 19,35 Program
na u; oo W'lad. 15.0li Pańoram.a literae:ka.
17.00
PROGRAM I
dobranoc dla dzieci - .• Spr:zeda,w- 15:30 Popołudnie melmnula.
11.00 Wiad. 11.05 Koncert pn:ed hej- c~ snów" - bajki Ma<ril Łastowlec Wiad. 17.05 Mu'Zyka (Ł), 11.11 Aldunalem. 1~.05 z IU'a.ju i n sw:ata. k;oej, ~.oo Piosenid z Wł~h. 20.30 alnosci dnia (Ł), 11.30 LwlO'Wa 1rtśplewaJ•- pllicu.ni•
(I.).
12.ł:i Rolniczy kwadrans. u.oo Ko- Now<1śc. z na5Zej f<>note ... i
W.45 my
1
m.1n:.katy I o,t·\ad, L3.l0 Radio kie- J'ęzylk h:szpańS
21.00-2.4.00
W1e~ 17.~0 Reportaż J. Wojcleucsyka (po•
ro Ą·ców 13 20 ll<ltuzykowan~e w lsteb- cz.orna au.ten a
lite.rac:Jco-murzyc"'na; rozmawiajmy o komunikacji tŁ).
neJ.
13.40 KQ!lloponu,ący !,łi.ooenka- 21,05 Nag;ran!e wl.eczor'll Zl..15 „G.rze.ch 18.00 Popołudni• w ate1eo ~). 18.2.0
ne _ A!lldrzcj zieUt'l&ki. l:l 55 stu- Chama" - fr, paw. T. Pa<rll'.)ickie· Magazyn W. Brodnlcltlego. 18.00
dio Relaiks. 14.00 Wiad. 14.05 Rytmy go, 21.30 '!lcha dTIJI.&, 2.1.40 'Ktronika Dziennik. 19.illl Kluycy muzyki rozmłodych - Kon~ert dnia 14.50 WU.er- muzycZ'tlych wspom\tlli.eń. 2.?..00 Re,por- rywlk.e>wel 19.30 Wieczór w tllhargz.e Stanlsłaiwa Czycrz.a 15.00
Wlad. taż literack1. 22.3>0 Muzyka przetrwa- monll. 21.00 Klub stereo. u.ao Fakty
15.lO Studlo Młodych.·
u;.QS Rad.I.o ta krytykl.
23.10 Wiersze Tomasza dnia. 22.40 Nocne divertimento, al.30
kierowców 16 oo w~ad 16.0S Muzy- Gruz.lńskii!g<l. 2U5. ~llędrzy jazzem a Glosy, Instrumenty, nut.roja.
ka l aktua.1Jn<1ścl 16 40' Polscy airty. r<>ck1em - przedsta·w!a R. Waschko.
TELEW12:JA
se.i w śwlatowym . repertuairze
- 23 ..45 W1ad. ~~-50 „Baśnl'.e. z tysiąca
PROG.RAM J
s. FiTl<!j i Anna WesQł<rnrska-Flr- 1 JCdoncJ nocy •
lej gira.ją utw-0ory
Dawida Poppera .
11.ilO
Tl'R,
R'l1SŚ matema.t~...
1'7.00 Dziennik, komUJnlkaty I rad:o
PROGRAM m
sem. 8. 6.~o TT.R, RTSS - ~yika,
kcerowców, 17.10 Panorama 6wiata
ó
sem,
a.
7.00
Je,;ień
n.
ł.09 Jl.illyka,
17.20 Kamerton _ Propozycje
do
.1.0.00 Kiermasz płyt wyitm rni Pekl. 6. 9.20 Klinika zdrowego człowie
L!sty Przebojów. ta.OO Wiad.
18,05 PJ.ta. 10.30 Solo i w duetach - .Ma- ka.
9.55
Sonda
.,Matnia".
10.»
SY9tem
Refl~je. 18.30 ABC p!oserud
- ryla Rodowi.cz, Ll.00 Klasycy dix.eczłowiek". n.oo Muzyka kl. l. 12.30
„Dziej sdę n.am ba&do" 18.50 ,,Ka- laJ!ldu - Eddie C<>'ndO!II. 11 40 Pr<>Reforma
starcie. 13 OO TTR, RTSS
tedra"
- 1ir poW. I. Grekowej. sto z ktraju .. 12.00 W fx:maojii 'i';ój- - język l>O
polski. sem. 1. lol.OO T'l1R,
19.00 Dziennik wieczorny. 19.2ii Radio 4d. lll.00 „Pozegnan~a l powll'Olty
kcerow·ców. 19.3Q z naszej fonoteki. odc. pow A. srogi. 13.10 Powtórka RTSS - matematyka, 1em. 1.. 111.25
18 OO Dla młodyc!l widzów:
20,00 Wiad.
2-0.05 K(llllcert eyczeń. z rC>Zry'Wil<ll,
14.00 T'Wórc:y muzylkl l\'URT
Kimo 'was-Zych rodziców. 19.30 Dla
20.30 Komu.n.lkat Totallizatora Spor. skrzypcowej.
15.00 SeTWllS T.r~jkl przeds-zko.J.aków:
„Tik-Tailt".
117.00
towego. 20.35 Gra zesp6ł ,Kasa Cho- 15.05 Big-beat liudrz.!,e. zja!Wfuska,
17.2-0 Ro'1Jmaditości IJIPOrWrvch" 20.45 Kronika sportowa Zl.00 epLzody. 16 OO Zapraszam) do TróJ- ln/ienn.hk.
we.
17.4il Los01Wainie
Toto-Lotka.
Kom!\lnlkaty 21 JO Koncert chopinow- k1, 18.00 C<>dziennde powieść V: WY"' l 7.5S Popołudnie reportartu. lB.l!O Doskit. 22..00 Dzlen.n1k repO!l'terów. wiad. daniu dźw1ęk01WYD;1, - I. Shaw. „Po- brane>c. 19.00 Wymiuy ŚW!Late - Pla7
spart. \ radio kleor~w 22 30. Jutro goda d·la be>ga.czy
19.3Q Sceny ze.;- neta Ziemia. gorejąca ~2d&. 19.30
w mono 1 w stereo :12.40 Notatnik poł<>we z oper Moza<rta. 19.50
Ke.n Dziennik. :W.15 RoU!n!c2e r<>rzmoiwy.
kulturalny.
:13.00 W!ad<>moścl dnia. F<>illett Igła" - odc. P<>:W· ~o.oo 20.25 Sposób na życie „B!tl.ek"
23.10 Panorama świata. 23.30 Zbliże- Ka·tail<>g nag.rań: J!mil He.ndm<. ~0.40 - pol1'k! 'dramat. 211.15 SprawC>Zdanle
n:a. 23.5Q Jazzowa dobranocka
.Zrwmnieć historię Bolesław LI- z meczu elimi~acyj.nego ME w plłee
•
manoowski".
21.00 Folk - muzytta not.nej ZSRR Finlandia. 2%.05
włóczęgów 1 poetów. 21.M Dialogi
PROGRAM U
Dz!ennil<. llZ.25 Pro«ram -publ1c)'Mypseudoplatońsk.!e: ALcybl!.ad~ I
2.1. 45 czny.
jamu.
22.45
„2>4
golll.30 Wład. 11.36 Komentarz zagra- God2J.tla
10 m!nJu.t" i ill'lformac je
niczny. 11.40 Po'Lsk!e pieśn! hlst<>rycz- dziny w
PR()(J(&AM D
ne 12.05 Od A do z polskiej pl<1- spo'l'io.we. 23.00 Za>praszamy do Trójsen k.1 - ~z.
Adam Hertm.an. ki. 23.55 Wierme Tymoteusza Ka.r1Mll Język an~ dla Na!WAllll:Z.30 Postawy l Wl!:Ol'Y, 12.45 Koin!r<>n- pow!cza.
sowanych (3).
1e.4S Język tran.cuPROGRAM IV
tacje bol.stocryczine 13.00 „CwieTĆ?l\l;:
ski ci>.
1'1.20 Kmo „Dwójki•'
ty czy ósemkl?" 13 25 5 mllnu;\ o na„Ciepło". 19,00 Wla.domołci (Ł). 19,30
9.00 W!ad. 9.05 „Kobie-ty z OgWSZłl• Dzlennllr..
uce. \3.3Q Wlad. t3.3S' Ze WS'! l o WISI
TELEWLZJ'A SZCZECIN
ruia" - tr. !>O!W. 9.25 Quod libet 13.50 Wlęced. lepiej,
nowoeześniej
NA AN"l'ENIIE .. DWÓJKI" - J'ESIE~:
10.00 Gdacom<> 20.os .• NN" - reip. f!Jmiotwy o żoon!e
!A.-00 Wątki ortentailne
w opeTach czyt!J! co kto 11\lbi.
Rossiniegfl, MozatrUI I IWoebexa 14.30 Meyerbeer - .. Hugenoci" - O'Pera w rzach 1 Annld W!P. 20.36 Uinl!wersytet
10.30 Z muzycrznych Szc::ec!ńskl - prog.ram publicystycz„.Tulia!Il Au~t'' - fr. pow. G, vi,. pięciu akitach
Il.OO ny. 2:1.10 że~Ia;r kie centrum - rep.
dala. 14.:W NaJp!ęJ<,niejsza jest mu- nagrań bratnich rad~ofonO.i.
zvJ<a poiltska
- słynne_ wodewile Książlld kit6re czytamy. lil.30. Muzy- z Trzeb'eży. 21.40 FestLwal w Między
lca
różnych
na.rodów'
Indie
12.00 zdrojach - reip. 22.00 Reforma po
15 3-0 Wiad 15 40 Liudzile I ich pasje
16.()IJ Magazyn dfa M:iecl 16.20 .Przed Wlad 12.05 Od Bacha do Bartoka starcie.
b:lansem" - dY<Skus.la. 16.45 Takie 13.00 Serwis informacyjny (Ł) •. 13,05
będą
Rzeczyipoc<opollte - kadilV dla z jednej strony long playa (kon<>ŚwJaty. 117.00 Nasz dom I my.
17.40 cert stereofoniczny) fŁJ. 14:00 SteZ głębokim ta.Jem zawiadamia·
Radiowy
przeg<ąd
publ!cy&ty.czny. reoforuczne archl!\Vl\lm pa•lsk1 e~ pl-<>my, te w donlu 8 patdl&iernlika
1982 r. &dszedł od nas niespodzle·
wanie, nasz najd·roó:szy Mąt. Tatwi i BTat
Dnia a patdziMm'ka 1982 roku o ~. 17.30, w smutną rocznicę
łmlenin zaiwsze żyjącego w naszych &ercach najukochańszego Mę
S. ł P.
ta i Ojt10Ulka
SRODA, 13 PA2DZIERNTKA

I

i

EDWARO.A Z(ELIASKIEGO
napra'ld?na zostanie msza
słaiwa K-0stki - katedra,
prosi

św.

.o

Rady

Karo·

w ko§clele p111r~la1nym św. Stan!·
życzlłwą o Nim chwilę wspom1i.eó
:toN'A w DZJEC!\tl

D·n ia 11

paźdlZdernd·ka

1982 roku

S. t

zmarł,

przetywM:y 111.t A8

P.

ANTONI MROWCZYASKI
!'~;;1.

kaphcy

·,

n~l!P,dtie

rr:cn•arza

się

dnia 13 października br. 11 godz. 16 s
rzym.•ka.t. na Dołach,
o czym po<Wiada·

LAT 35
1
pra.C0<Wnlk WSS.
Pogrzeb
odbędrz.le się w dniu
13 pa.ździernll<a br. o godz. 15
z kaplicy cmentar_za iw, Anny
na Zarzewie.
ŻONA,
CORECZKA,
SYN,
SIOS'.1.'RA z MĘŻEM I DZIE·
CMI ' oraa: POZOSTAŁA Rq
DZINA
Panu

DOC, DR

Prosi1n,· o nieskladanie koo.ndelencjl.

ZIĘCIOWIE

drugollgowego Widzewa - to wszystko oznacza, lt łódzkł• ze1p<>ły Ucrui lń• w lr:lt'ajowed
kO!!ll:ylkó~e.
Ran~
'Ml
ołlnita
ndeco
degir.adac'ja
~ugol~j
dro!yny
kOftY\k,airek
Tęczy.·
Wpra~v'dlz1e
m1ejsoe to zajęły rezerwy ŁKS, ale
dla dobra tej dyscypliny aportu w
naazym mle§cle, drugoligowy zespól
powlnlen znajdować slę również przy
ul. Karpackiej, Sportowy
aktyw
Ti:CZ'7 wląte Jl.&dzieję na odrodzenie 11• Ilgt w 1ch klubie z przyjtlelem pasjonata :teflsklej koszykówkl, znanego w Pabianicach 1zkolenlowca - Słe>mlńskle.go.
W h:ń•kiej koszykówce nie jest
więc :Ile, cho6 w ostatnich
dwoeh
latach 1padła liczba rzucaj11cycb na
koH dsłewcz11t, co odbiło •iii
na.tychm.laat na pozycji, jakle zajęły
nlektór• ł6d:zkle zespoły młodzletowe
"' ogólnopolskiej r:vwelizacj>i (np. kadetk1).
U J2!!1I wtę1 w pora11dku. Ale gdzie
t1 c:liłopyT.:: Właśnie, sdllleT Degradacja pierwszoligowców z al. Unit
(nie bes wpływii na spadek drutyny
ŁKS 1 9kstraklasy m1ała
kontuzja
jednego z największych talentów w
powojennej polskiej koszykówce -

w

•

k r

e

W Mosk1wiie odlbyl
cyjny mecz p!łlk1an!kiid1
E\llrOIPY «Wużyn
l«t 31) międ2y

Ilię

ellm-lna-

mist>riE<lSt>w
mi'odzie<Wwych (do
ZlMll>Ołam4

Następn7

me~

Polacy

girać

M bm. wła&nle z Folnlandd11.

będ~

e

Slattikairll!e pol&cy 'NYłit•li ostatni mec2 w pół:fiillla~e MIS, poktmując
CSRS S:O (&, li. 18) i wa~c'l:yĆ będą
o mie.jsca ~. w fina[• erać będą
o mde,!SCa 11--4: ZSWR - A4'gentyl!'la
t Brazyilia - .Jaip!Otllda..
Towairsyskde meen pllka·rllk1e.:
TamoVllll - W.ll!k S:„ :tJuł>aJft.Lal!ldca

e

-

Legia O:S.

e

°WCZ«ad m4ał ~yd •• mec11
tein16owej. ~ :RFN Polika.
Mdejl!lCem llPO'tkanda miał b~ BertLn
Zaichoocl. na -co nde wyirall zgody
PZ'IIS.

Poilnfot'mowaoo o

tym

e!\ll!'QJ>ejsk1ego 1'el!'IJ8a.

unię

e

Do plłikalraklep 11u8n1e}u &L1mpijsi!tiego w 1934 r. zgłosiło slę 86
państw. z A.!fytkl 2S drut.yn, Eurooy - 211 (W tym takie Pod.s.'ka).
W meczu ;)unlorów CSRS Polska
nasi
piłkarze
przegirali
w Trzyńcu 0:3.

e

W dniu I pa!d:siernlka 19!2 r.
na
r"jaToisza
Matula

odeezła.

ł.

ł

P.

JUSTYNA
Kl ELEK
LAT 13,

Pogrzeb odbędlds alę dnia 13
patdziernlka br. o sod,. 15 na
cmentarzu rzym.-kat. •w. Anto·
nlego w Łagtiewn1kat;h, o c:r;ym
zawladllJlllają PoSr11imi w głębo·
kim tału
COBiK,4 I

25-36

Wymouy terdecnell'O

ZIĘC

składają

'Z

JtUK.UŁECZKA C 11 36 PŁACI

! LOSOWA.NIE: za S
l.008 'Zł, 4 - 105 zł. 3 U LOSOIWAN~: n
li
l.3U d, ł+
362 ~ 4
a+ - 41
a - 20 zł.

u.

KJ.IKUŁECZ'KA

1.894 zl:, '+
3+ - 30

u.

zwycięstwem

m

traf.

5

H

-

761

zl.

fO

Ił.

161 si,

4 -

n~dlZiel.ę

odbędzie

• n n ·

st911

m

~1!-"~- _..,._

Pralniczy szcZ}1
w punktach „Czystości"

pałdoc:Ie;rnłka

Plunlkity prallnl:c2e .,Czyst.00c1" pr.zeprlllWda;l!we <>b[ęże.nie kW!el!'ltć.\\\ cbJe11cych oddać ga•rderobę
do
'P!'an!a. Wystuca:y !><>'Wiedzieć,
że
.1dli rwykJe jedna pralmJa pn:yjmo..
wa~a otk. l t:vB. SZ'buk
ga.rderoby
oibecnde !lf1'2yjmud• ok. I tys. Rów:
n~<! durżym poiwodzoolem
cieszlł
się te pu'lllkity. gdzie pr01Wadz0<ne .są
usłu®t błys'kaiw.lczne
l ek"1pres01We .
np. przy
u[. Piolbriko1wg!\dej 1111 I
ArmM ~„e,!'JW<1•nej 4, I tutaj obserwuje się ok. 30~pr<>e. wrzrost przyjęć. Na <igół te•rminy uo;aug są tu
ciCYtrzymYtWaine. chociaż zdarzają się
atWa<rle pnec!ążOll'lych urządzeń.
P<>d<1bn!e
z czy&ecze.nl·em kożuchów. J'eszeze w inajbl!t.szych dn;ach
zakład JlO"ry ul. Ln.ttomie.rslkiej 144 bę
d'l.!e dO<brzymywał terminu 18-cl.n!owego wykonania u&l.u!tt. jedinaik należy się spodziewać. że ~anie on
W:vtlłl\f<tony dtO 36 d111!.
Duitym t>O<Wodzenl~ clel!Zy się .ltedyna w Łodizi praibnJl.a !WY'rob6ow f'utro:arskdch ('PQIZa ka·rakułam!)
przy
ul. BrOl!lie'W'Sklego 60. ~'!:le zaM!~
lowany jest agiregat beinzynowy Tutaj termin wykonania usługi! wynosi Hl d11JL. ale lmledkl !Pragnących
od<!·ać do <renowalCji futra Sii bardzo
du ze.
Ploiwold ~blllża się okres przedgwlą
te.cmych ])Oll'ządków. Jut. teraz Czvstość" Pl'll:yj.rruuje zlecenia na mycie
okie"! czy sprzatan!e mieszkania
term.1onem wyikonan!a w !końcu pat•
dz.lemitka I począCJku listopada.
w
mtaxę z:błl<!al!lti.a się ~·rudnia terminy te ule.giną wydł~en!u,
1:ywają

„

1881

lat 81

S. ł P.

w

-

.w n•·JlbJi!ma:•

m1Btirzyń

Poli.ski zaik:ończył się wczoirajszy restanOIWiący jut ostatni sprawdz:!ain formy l)f'Ud ~ cod!!-lennoścoą. Wygrały apo1Jka111le ł<>dizllli!lki
79:49 (49:43). Naitwdęcej punktów dla
ŁKtS zdobyły: WołuJewiez llO.
Janowska 18 i Badoeha lł,
•
d•La
Włók.niuza•: NOIW&cka li, ltozeii'a 14
i Gbuirea:yk lt.
ŁódaJko-ipabl.an!ekt
duee zalna!\lgurude tegoirocroy pl.er'Wllzdl!gowy 11eZo0n meC1'81!'11Ji we własnyoh aaiLacb
z pom>ań51dm! d•r!\l<!y•nam4. Początek
mec1111 ŁKS AZS Poa:nań pr1J:y
al. Unii o godz. 11.39.
Na.tomiast
w Pabia.n.icach Wł6kniarz podejmie
w sobOttę Lecha (godz. 16.30), W niedzielę początek meczu w Łodzi ŁKS
- Lech o lfOdz. 18. a w Pabian!·
cach Włók!llian - AU!, soclm. 11.30.
wainrż.

głębokim litrlutku:
l!IYN.
SYNOWA,
WNUCZKI ,l PR.A WNUCZKA

ŻONA.

11 30 PŁACI:

za

zł.

się losowanie 30 zł, kloo\cówek banderoiJ.i w •• NÓWE.J KUKUŁECZCE".

Poniedll:!alkowY. pr<ied<l<!Jt.aitn! przed
ligowym sert,o.nem sipairir!ng dwóch
naszych . 11 espoilów pierws7'0MgJ01Wych
. J:;KS WlóklllJia•rz Pablanlce, wy'grałv koStZY'ka'l·kl ŁKS 90:64.

Pogrąil:enJ

11:1· zł,

-

Kofl.e6wlka
ban~d!i1
500 :d, a c~. 100 zl.

w

Wszystk'hn, któny wd~l! ttd'Zlał
Mtatnlm potegnantu mego

Męta

!. t

Wyp,rowado:en.IJ
drodch
na.m
do srebu rodo:inneco na.
w czwartek. lł październi
·ka br. o sodz. 15.30 z kaplicy
cmentarza
nynwkokałollckieco
pn:y ul. <>a'rodoweJ.

I

t

trat.

10 zł.
traf.

ll LOSOWANI·E: za li traf.

IZWłok
stąpl

'

-

I LOSOWANI'.!!::
Ul'l't zł. 4 1~

(wrb)

ROMAN
KOWALSKI

WSPOŁPRACOJWNICY
TSSE
ŁODZ WIDZEW
GORN~

»KUKUŁECZKA«

Rewanż też dla mistrzvń
•

włeku

o godz. 9.30.

powt6n:enie

pod 16dzkiml ko.sami.

W dniu 11
iroku zmarł w

~lub

· TradyicyJin1e jut po zaikończen!u
sez<>nu sta<rłloweg<1, działacze OZKol.
w
LodZI!.
z()ll'ganirz.owaai sipQlbkan,le
wladrz spO<l'tot\yyieh wo•j. łódzkiego
z prczedstaiwicletlamt Wy~z.iału ~.chu
:G;<1gowęg.o KW
MO. F\Unkcjona.rlusze MO mają swioje za,~llugi w Sl!)rawnym
pr'le;prowadizen·iu
Li<:z.nych
Imprez ~Olarsklch w woj. łódzik:Jm.
Za osląginięc!a pr2y ()ll'ganiza<:ji
urządza!Il·c!\l
z111wodów kolarsk;ch,
i;pec•j&nnyml dyplomami PZKol uhonorowa•no wczoora•j p!k Mieca:ysław!'
Kowa.lea:yka oraz m,ir mjr Włodn
mlerza KryJ\sltiego l Michała Ma·
nlosa. Gratulujemy!

ubiegłorocznego sukcesu w tym roku, działacze OZKosz. zgło1llol jut ze
pośrednictwem „oentraU" do FIBA
międzynarod owy turniej koszykarek,
który rokroczni• odbywał Il• będ7l\e

Rawilli.et

Łódzki

GRATULUJEMY!

osiągnięcia).

współnuci&

JATCZAK

KOLEGIUM

Hi bm.

dołka1

na

wyiprzedzają•c

f.rnfu. W11J:~~~ts1teszt~f~~~Fe ?m~;;:;

J'ake> plerw1zy zglo&lł się z ofertą
„organizacji" pierwszoligowej
koszykówkl męskiej w Łodzi - Sta.rt.
~itlrząe jedn>aik rea~nł•, pr'!edslęwz.lę
cle te> jest mo:tllwe do zrealizowanla jeszcze nie za rok i nie za dwa.
Może być koszykówka plerwszollgowa w bałuckim kLubie, pod warunkiem, że za deklaracją pójdą czyny. Ewentualnym konkurentem dla
Startu mote stać slę Spolem (ale
dopiero po oddaniu do użytku nowej hall) oraz ŁKS. Dl:l.ałacze • at.
UnU jednak, 3ak na razie, nie pnejawiają zbytniej ochoty do odbudowy pierwszoligowego m•sklego kosza
w swY.Jil klubie.
.
Organizac1jno-1zkolenlowe problemy nie są jedynymi sprawami
do
załatwienia w łódzkiej koszykówce.
Są też kłopoty z zapewnieniem odpow!ednlej liczby 1ędziów (brak kandydatów). jak i instruktorów gotowych do pracy z narybkiem.
J'ak
tu jednak namawiać dziewczęta
i
chlogców do koszykówki,
jeśli nie
można im zapewnić podstaW<lWej!O
Gprzętu treningowego: obuwia (brak
jut tµe tylko trampek ale 1 teni1ówek!), piłek!„.
I jeszcze jedna uwaga. W czaale
niedawnegs> spotkania działaczy łódz
kiej koszykóWki 11 prasl\ .stwierdzono zgodnie, :te 1aprzepaszczono znakomitą okazję do 1zeroklego propagowania tej dyscypliny sportu. Nie
wygrano bowiem 1prawy po Zde>bYclu przez koszykarki ŁKS mlstrzostwa Polski i wysokiej lokaty pabianiczanek (p~rwsze w historii żeń
skiej koszykówki w Lodzi tek dute

MATKI

śmierci

Bałuty.

) W. l'ledorcz:uka), spadek z II Jigi ze1' polu Startu sprawiły, :l:e łódzk•i kosz
męski w ogóle nie Uczy się na arenie krajowej. Spędza to .sen z powiek
kibicom
oraz
działaczom
OZKosz. Podobnie, jak nie satysfakcjonuje też nikogo słaba
pozycja
akademickiej koszykówki w naszym
mieście. Jakle w!ęe wyjście •
tego

Mając nadziej'

11

ModelarskJ I MDK z Tomaszowa.
1& I 17 bm. ·w Ozorkowie odbedą
się wojewódzkie zawody w letnich
sportach obronnyeh, Przewidziany
}est udz.!al przeszło 10-0 za!Wodników,
którzy wystartują w trójboju obron-

chłopy?.„

li PO•WOdiu -ZC011'11

MIROSŁ.A WIE

/

ZSRR

I Flllllallldiil. Sjpoo1fkAll'.)lie ndespod2·le-wande ulk<>ńc>eyŁo lill wyini!kiem remtsowym 2:S CJ,:O).

dziekanowi Wydo:iału Ekonomi·
czno-Socjologlcznego,
serdeczne
wyru.y
współczuci-a
z powodu

DZIEKAlll'SKIE
WYDZIAŁU
EKONO-MICZ·
NO-SOCJ'OLOGICZNEGO
UŁ

e

Ó C le

JtOLUAINCB

składa

I WNUKl

S

ZDZISŁ.A WOWI •
PROCHOWSKIEMU

MATKI

mlaJ11:
I CORKI, SYN, SY. ·owA,

:ll<Ii~trzostwo Polslt1. koszykarek ŁKS
i wysoka, pląta lokata pabianickiego Włókniarza, ugruntowana p<>zycja

ANDRZEJ JANUSZ
MAJEWSKI

P.

dJ:.1 ~.łle<niego ·pracownika Prezydium Wojew6dzkiej
d01Wej - biegłego księgowego,

Gdzie te

e

God!!. :LB.l!O. N9 lk!raytoweaitu
u Le
Sktrzydfat.ej i
Kasz.tlhńaktl.ej
klerówca „P<>lonua" Jan. M. ud.enył
w st<>jące!fo „l!'fa-1'&". w wyniku czego pa:sarżttlki „Pol'O!leza" Joal!'lna A,
I Dorota W. doO!mJlU7 ogólnych po1iuczeń ciaŁa.
(•. w.)

3>1-26

Z okazji!. Dll!.ia Wojska PoL.;i.: ,o i
Tygodnia LOK na Zdrowiu odbyły
się wojewódzk.le zaw<1dy w trójboju
st.rzele.ckim.
Startowało 18 drużyn
(712 zawodników). W klasyfikacji zespołowej zwyciężył
Klub Oficerów
Rezerwy przy LOK Łódź-Polesie,
przed ZD LO.łt - Polesie i Klubem
Oflterów Rezerwy LOK przy „El•
cie". W klasyilikacji Jmdywidualnej
najlepszym o}tazał się
Kaz.imierz
ChOTomański. wyprzedmjąc Ryszar_da
Flisiaka (obaj z P<1les!a i Eugenm~a Ciechanowskiego a „Ei!Jty".
Rozegra.no takt.e zawody
m<1deli
kołowych zda~nle 5ter-owanych, WZ'ię•
lo w nie'h udlz!ał 415 za wod·n!ków.
Zwyiciętył,
zdobywając
puchar AŁ,
Klub Modelars!Ci przy MDK Łódł·

Od poaded21!allku lrW>a w Wa•rszlM'le zgll'ltlipow~ie p0tl$\dcl1 b<>k'se1'6w,
lka,ruiyd111dacych -d<l teige> poojedynlku. Je11ot tam rÓWlrl1ed: tr-zech -pi~c'iarzy
łódtz,Jde,j
Gwairdii: miatr-ro.wle Polaki. Bog'l18ła.w PlećnylkOIW8ki! (musza).
Słaiwomir .Katmimarek ~plól'1kO!Wa) o.ra~ Jerzy Kaczmuek (lpółśredlllJla), który był najw<ięlk.lllzym ped101V"J1Cem zaikońeironych rui.eda!W1no m!JstJrzostw Polelkd. w Pormalll.iu. 'Drudno w te.j ch'W\!J1i pot\V1e>Cirzieć, 1<,tó<rego z łódzkl:ch
plę.4ctairzy zoiboi~ymy na r!ngiu Pałac.u !<po;r;towego zai:Iecyduj11 <l tym
l!!!>SJrir.ilnl!Cll podczH Zl!lrl\liPOIWain1.a. Na17W~ę:kme "7ainse wyrla•:te 1i11 mleć PleW!zykowSlk.t.
Oirganłzatony, RC1111c .i, • dutY'!D ai:ałnteresowainłem tym
połkaniem,
uruehlllll11a.ją cblł pn:ede1"1'2edat biletów. Można Je nlllbY'W&Ć w · nutępu
jących pnnkta~h: „Orbis" ul. Pi<>trkowska 88, ~GrOlltlada" - ul. Pioti··
k()WSka Z7 ł Wojeiwód~ Ośrodek llllformacji Spo.rt01Wej d Turystycznej uL Narutorw~cza 21'. Bitleoty moma nabywać r6wnieł w Pałacu
S~t0WY1111 pry,y ua, Worcella !1,
(sz.)

~g~

l

U--30

strze ~y

Na starcie
i modelarze

Po ~stwach P~1. w boksie.. miięd2:,-1pafl.!!~h me>czach z USA,
do.jdrziie do kotlejne·j !wnf;ronitaie!'. w s!)O'tkailllll\l ~eiprea:nitae.)l pool61kich botkse~ów. W na.jbllt11z11 niedzielę o godz. lo.30 na ringu Pałacu SportOtWego
w Ładzi odbę•dzle alę mecz Polllka - Węcry. Będrzile to i:ewan!!: za
ubtiegł00'01Czny pÓjedynek. który odlbył s~ w 8a~·tairjan .. gdrz.ie ~o
darze <>dnie~lll. wy$0ik:ie oZwyc!ęstwio 18:8,
TerH nadairoz.a iaę okazja do
ire<wa!fl!!u.

m<>t I e

Aut.omatycz.ny system badani~ ostrości wz.roku (ASBOW) jest
pierwszym tego typu urządzen~em ele~~orucznym, przezna~o
nym do automatycunego badania os,trc;isq1 "".zroku z zastosO\v aniem moniliora telewizyjnego do wyswaetla.n1a wzo.r~6w kontrolnych. Wyniki są automatycznie rejes_flrO\vane: ~ozllwe jest badanie każdego oka oddzielnie lub rownoczesrue obu oczu.
Unądzenia i system mogą ZJllaleźć szerokie zastosowanie zarówno w badaniaeh kontrolnych, przy których jest możliwe
wcześniejsze wychwytywanie wad wzroku, jak i w bad;miach
klimcznych, w specjalistycznych przychodniach.
Zostafo ono
zgłosz6ne do apat.entowania.

»-:Ili

6:8

a.

na łódzkim ringu

Polska

I

·

7:7
6:8

SIATKARKI tKS .
ZAGRAJĄ ·w RFiV

e

kała się unikalna aparatura do aut.omatycżnego .badama ootros.-

8:8

5. Na.przód

6. PoiClhale
7. ŁKS

Budowli.a.ni
6:8
19-J3
, 9. Cracovia
4:.10 40--$
Kolejne pierwsrol!gowe spotkanie Wyniki wtorkowej kolejki hokejo- 10. Stocul.i01W1lec
2:12 22-51
h-O<R-eiści LKS roze®raO.l na S!ą ku, po- wej ekstraklasy: fiK8 Tychy - ŁKS - - - - - - - - - - - - - - konując w~ora.j na lodowisku
w 2:4, GKS. Katowice - Podhale 8:4,
Tychach tamtejszy GK:S o&:2 (l:O, Polonia - Budowlani 10:0, Cracovia
3:0, o:a).
- St~znloiYlec 8:7. Naprzód - Za·
Bramlkl zdobyld dla ŁKS:
stop- głębie 3:~2.
czyk, Kuśmider Knprza·k i Masłow
ski, a dla GKS: Drasyk l wotnica.
Najwdęlkme
n.!esipodlzłainlk:a
wc20W dlwóch pa<pr!Zednllich pe>jedynkaOh rajso:ej sl!ll"iif s.poitika•ń - to Jl()!l'ail:ka
o mistrzo&two ekstra·k1asy ŁKS zre- n!edaiwne,go \vicellddeira, GKS Ty.chy
Obok pltl<arzy Widzewa, ~t6rzy N
misował z
Podhalem i przegrał z l!'la wiaSf\>ym boislm 'Z łJKS. Nie wle- tydz1eń w Wiedniu rozegrają o!erw•
katowiJdk!mi górn!kam.i.
o niepo- dtzde się nada1 wielok<rotne.rruu mi- szy ·mecz 11 rundy KPE z m!strzet11
wodzeniach w obu
tych
spotka- sbrrrol\VI!. Po['!;ki, Poohalu. Tym razem Austrii Rapldem. 3eszcze jeden
niach zaważyła· w głóWlilej mierze P-Odh.ale przegira!o w Kaitc;Wlicach łódz'kl zespół p\erwszol'Lgowy udaje
słaba dyspozycja strael.ecka.
z GKS 1 na~ za·jm!\l\je d•O!Piero 8 się wkrótce za granic-:. W dniach
Tymczasem. na lodoWlisku w Ty- pO!ey!Cję w talbel!. Nieoczekiwany \vy- 22-25 bm. w pobllźu
Monachium
chach ŁKS zaprezentował nareszcie n~k par:!ł w J'oa,nOl\Vde. M~a się by- odbędzie się turnie.I slat•karek. Obok
to, czego oczekiwaliśmy w łódzkich ro !lpOdizJerwać, te ITlll&troz PO'lskll, Za- drużyny ŁKS wezmą w nim udział
spe>tkan!ach. Doskonale grafący w giębde wygira z Na1przodem. jedmi.k najlepsze az6stkl w ubiegłoroi:Zlllych
bramce łódzkiej w. Koayl (do ~e ma~o kto ,i;~ spodlzilewał., że lldeir rozgrywkach
ligowych
z
~FN,
go nas już z remtą prz~wyezaił) na poikona g<rs,podMZY wyniJ<iem dwu- Włoch. Szwajcarii, Holandii. CSRS,
tyle zmobilizował
wc.:zoraj 1wolcn C~Ol\vym.
W Byitom~u wd.ce!l:ider Wet:ier i Francji.
kolegów w obroon!e . te potrafi!ll onl Poilt01nd'a, nie dała
W imprezie tej miała wystartować
naijnmiejszych
skutecznie wybija~ z uderzenia na- szalllS Budoiw3ia111ym z Bydgoszczy mistuow&ka
drużyna
krakoW5k1ej
pastników GKS, Po zdobyCiu pro· l w•ała mecz at 10:0. Dr.ama~z-· Wisły. Pe> „zdzt!esiątkowaniu" krawadzenia hokeiści ŁKS dali naresz- ne ~·tnl:anie odtbyio slę w Klraiko- kowskie-go zespołu przez url0ipy ma•
cie pokaz skuteczno§c:t gry w tercji wie m~ędzy zespoił.am~ zamyilta1jąieyrod cierzyń5ikiP w PZPS zadecydowano,
pneclwnlka zdobywając w drugiej 11.gowlł taibei,ę. Do Ili
mLn. hokeiści że w turnieju w RFN weźm1e udział
części meczu koleJne trzy bramki.
Stocm!>O'IMC a prOl\Vadl!>ill z Cr ac o-vlą ŁKS. Mie,Jmy nadziej~. że trener J.
Łodzianie zaimponowali tyskiej pu7
:4.
Koń.c<W.'kla nallel!ała jed•nak do Matlak 1 jego dzie•wczęta wypadną
bll~oścl doskonałymi kontra.taka.ml.
na ws))()Jll.!llllmym tu·rn!e.lu nie gorzej
g<1spodal!''ZY.
od krakowisklej Wisły. a udział w
Nie wątpimy, ta podO'bn1e będzie
tel
lm1:>re'Z·ie stanowić będzie dla ło
TAB~LA
w lcolejnyich dwóch meczach, które
dŻianek doSki,naly sorawdz!an f·ormy
ł.KtS roze111ra na lod<>'Wb'ku hal! przy
pr2ed 'Zlbhlrża.Jł!cym slę pierW'SzOlldgo12:~
Ul. Worcella: w pl!łtek (15 bm,) z [, Zaiglłę'b!e
wym· lle'Z<Jl!leffi,
(W)
UJ:4
bytomsk• Polcm.!11 I we wtorek (19 2. PO!Ol!lia
li. GKS KaltolMce
9:5
bm.) z !l'daJ\skim l!ltoc:rm!oweem.

Goo2. 10.()(1. w Pmtamcadl na
skirzy2owanil\l 'Ulic Alrml4 Ozenrone.J
~ i XX-11.ecia P.RIL A>lln• JC. wblellia
>c,,~ na :)tt;d·nię 1 Wi?Adła pod „J'data ",
~ doma.j11c og!>Jny.ch pottw::sieA eiałai.

ci wzroku, opracowana i wykonana w Zakładme Cybernetyki

S. t

Hokeisci tKS wvurali w-Tvchach

4. OfKS Tychy

P.

ST.ANISl.A W A
SERW.ACHA
wyrazy

podz!ękowal!l~&

składa.
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DKM - .• Coir~e" • • M
18 godiz. llf, li.li

le$

OKA -

.. P lr>•C·I na Pacy!lku" fr
god'Z t.:1.30;
. Wc lą:!. o miłość!"
fr od lat 1a <ińd-z 8 30 11
15

lT.
GOYNIA
Ktno ......n-~top
otl
i;od-z
10-22
C'Złow:e<k
klanu '
USA od lat 18 ·

w

olnierskie

\ILODA GWARDIA
ka ltpsv" USA od

SPRAW MIASTA

IO . 13

radz Gd lat 15 god't 17
IUUZA - Pożegnąn~e z tytułem
.B!Jbwa o Midway" USA od lat

••

~więto
okazji 39 rocznicy J)OWstaLudowego Woiska Pol&kieo we wszvstktcb jednostkach
;zkołach wojskowvch odbyły
.ę akademie spotkania i im>prev. Poprzedziły Dzień Woiska
'ieczoenfoe. ,w których ucze.sticzyli kombatanci i weterani
alk o wyzwolenie naszego krau. Wczorai odbyły sie uroczyte apele f zbiórki.
.
W Pułku Obrony Terytorial•
ej Miasta Łodzi Im. T. Glą;b
kiego w apelu wzięły udział
elegacie z oolesklch szkół • załadów oraey, żołnierzom zło·
' vli
życzenia
onedstawieiele
ładz dzielnicy oraz delegacje
unkciona,riuszy miłicji.
W Wojskowej Akademii Meiłyeznej im. iten. tlyw. e.· Sza·
reckiego
oodczas
uroczystej
zbiórki komendant WAM - płk
\lrOf. dr W Tkaczewski. odczytał o[rnlicznościowv rozkaz ministra obronv narodowej; Wrę
czono odznaczenia • i wvróżnie
nia. Odbyło się również spotka·
n:e kadrv W AM z kombatl!!nta- .
m. 1
byłymi
na:Uczycielami
akademickimi.
W Centrum Szkolenia. Ofice•
rów Politycznych im. L. Wa.ryń
skiego również odbył się uro, czysty
apel. W ooniedziałek
młodzieżowe patrole oodchorą,
żych odwiedziły weteranów ruchu
robotniczego w naszym
miescie.
We wszystkich sz.kołach i· jedno,stkach wojskowych
gościły
wczoraj dzieci. Najmłodsi przybyli złożyć życzenia żołnierzom,
a nast~pnie z dużym zaiin.tere-·
$owaniem zwiedzali iedno&tki ł
sale· tradycji. ŻOłnierze i nod-

12

na finiszu

D SZCZYTE

końcu października ·~
IUe
termin
przyeotowań
łódzkiej enertetyki do jesienno-zimowego
azezytu.
Jak nas ostatnio poiinformoVifał dyrektor Zakładu
Energetycznego
Łódź-Miasto - inż„ Wiesław Kmin,
prze<Wimowe
zabiegi wkroczyły
już w ostatnią !azę. Dokona.no niezbędnych prac • konserwacyjnych i
remontowvch .oraz przeglądu wcygtkich podstawowych urządzeń zasilających siec · energetyczną. W
terminie zakończono budowę stacji energetycznej o mocy 110 kiloV. oltów przeznaczonej
dla Sródmie.ścia. Wyremontowano już 200
kilometrów
sieci.
!)Odc.zas, gdy
plan p.rzewJduje rem0l1it 211 km.
Wszystko więc wskaeuje na to, że
do ko~
miesiąca podstawowe
prace w energetyce będ• nkończone.
•
Na bieżąco prowadzone 9' przeglądy stanu oświetlenia ulic. Ciąg
le ni?.stety .notowany
jest niedo·
bót źródeł · światła. Dostawy żar6 ·
weJ;;: - ostafoio ZE ŁM otrzymał
zaledwie 500 rtęciówek - starczają jedynie na
wymiany w ne·
wralgicznych punktach miasta: na
skrzyżowaniach
i Pi'ZY drogach
wylotowych.
Ekipy energetyczne
wkręcajil ~ żarówki! · przy · nie·
których szkołach i zakładach pra·
cy. Jest ·1.o ·odpowiedź na sygnały
mieszkańców pełne obaw · o bezpieczny powrót z pracy lub szko·
ły dQ domu.
Nie starrczy jednak
żarówek na postulowane oświetle·
nie parki·ngów czy skwerów; Wczo·
raj· wieczorl!!m przeprowadzony zo-

\V

120 lat dzialalnośc
~ólek ·rolni~żych
W tyrp roku dz.iałacu
kołek
rolniczych obchodzić będą ważne
dla tej organizacji rocznice, a mianowicie 120-lecie d21iałalności kółek rolniczych· na ziemiach palskicb
i 25-lecie ich
reaktywowania w
Polsce Lud01Wei.
Wojewódzki
Związek Kółek i
Orgańiizacji
Rolnych
opracował
program· obchodów
tych L"ocznic,
który zakłada m. in. organdzowanie lokalnych uroczystości takich
ja,k gminne spatkania aktywu kółek rolniczych
i kół
gospodyń
wiejskich, wieczory wspomnień o·
raz uroązyste posiedzenia rad spół·
dzielnd kółek rolniczvch i gmin·
nych związków KiOR.
Obchody
rocznicowe będą okazją do zapo·
znania mieszkańców wii z bogata ·
historia ruchu kółek rolniczych i
ich ud.ziałem
w · orzeobrażeniach
śrądowiska wiejskiego.
· Uroczyst.ość wojewódzka połączo
na z wręczeniem odznaczeń zasłu
żonym działaczom kółek rolniczych
odbędzie się w najbliższa niedzie·
le w Kółku Rolniczvm Retk.\nia.
które obchodzi ' 70-lecie działalnośri
i uznane zostało za n·ajst.~r~ze w
województwie miejskim
łódzkim
(ik)

obli...

tlenia ulicznego.
W
Zakładzie
Jln«11etyerinybt,
wzorem l•t ubiegłych,
pmygotowuw już i uaktualniono tzw. program awaryjn;r. Jego W"POOWadzenie zależeć będzie od aytuac}l w
państwowym systemie eneirge~
nym. W każdym rme, w wypadku deficytu ea:ierg>ii, najpie:rw o~aniczone zostanie zasilanie przemysłu, a dopiero w drugiej kolejności. „wył~cunia" obejmą odbiorc6w komunalnych.
Program
awa.ryjny zawiera też wykaz jednostek, które nie mogą zostać pozbawione dostaw energioi elektry<lZnej.

„ODGŁOSACH"

•

podarki ł ,oszczędnośoi ene-rgiL Or-

Dyausja
J>r«Y . r~dakcyjnym
eto1e PRACA:
OBOWIĄZEK,
KABA CZY ZEMSTA?
J# WtERSZE
POETOW BIAŁO-

ganitzowane są okresowe kontrole
sprawdzające wykorzystywanie re-

klam i

oświetlenia ozdobnego oraz
Btosowanie t.zw. oświetlenia dyżur

W

w

placówkach handlowych,
usługowych,
gas1zronomicznych l
magazynach, w ci;asie
pracy, w
dn.iaeh wolnych od ))racy- oraz w
nocy. Do 20 i:>aździieM.lka mt byt
zaikońezony ))l'!legląd
J!HYlll)towaM& zimowego budy.nk6w mi-lulnych, kt6ry obejmuje 1'ÓW11.łet IJlł&Jl
oświetleni.a.

RUSKICH
REFORMA

-~PIEltWS~

DQł.

WIADCZENlt\

-# KTO MA UTRZYMYWAC !Tt11/1
•

DENTA?

Fotoreportał.

z wystawy . fł3 DNI
POiWST ANIA WARSZAWSKIE-

GO"

SĄ

TO

„~RY"

?ANIE

BEiUL!

Jb.

CZY l'IONOKONG -. l!ION<l-

-<KONG?

•

Re.eeinrz)e, ł~ti....tony, AJENT WYl!IZ.EDŁ

(sk.)

DO

DY.RiEKCJI„.

trosce o bezpieczeń

Kddy wy~<dek
ramd w ludlzlach

dir-o.g~.
to

s

&.Ma-

W dniach 9-13. OO. ll!M r. na terenie Wojsk0>wej Altade.mll Medycznej w Lod'Zl przy pl. 9 Ma.ja Podczas pra.c
ziemnych orlnale.z\ono
SIZCzat;\<;l zwłok lud.zkLch Ze ,„-stęp.
nvcb ustałeń
wyni·ka iż s-zczą<t>ki
te pochodzą
z 0<k'l"eS'U Ili woj•ny
<\wtatoweJ
W związku z powyższ ym Wojskow
wa Prokuratu.ra Ga,rni~onowa
Lodizi ~wraca Się z prośbą do wszystk ich którzy byli świadkami eg~e
ku~ii
t(rzeban~ a
z.wtok zmarłych
lub onmordowa·nych bądź też posiadają 'o oowytsz:Voch zda·rzen\a.ch 1akl ekofw! e!k WI a(lomOŚC·l - O osobl·
ste llstnowne lub telef-ontane zgfo.
menie sie do Wo•lSk•Ol\IV'ei ?roku.ta·
tu'l'V Garnt'ZOOO<Wej w Łodzl ul :Rewo~ucji 19Q5 r„ nc ł. p, 210 (łel
221-54)

S'T'OKI • . Nie ()&([„dal ,,ę
,.
nami ld?'.\e k!'>ń" cze<. b.o i;o ?
16; „ Trzecb czę~ć n<'>cV" pr>I.
od lat t.ll &(00'1 18
SWlT
P0>wrót J\1e•·hago~'l Ili" jap. od tat 1.2 11:odz 10 !';.

617·22, 292·22

ł

Pogotowie cleplowntcze
253-11
Pogotowie drogowe
„Polmozbyt"
ł09 ·32
Pogotowie energetyczn~:
Rejon Lódź Północ 609·32, 334·31
Rejon Lodż Południe
334-28
Rejon Pabianice
15-13-10
Rejon Zgierz
16·34·42
Rejon oświetlenia uhc
881-15
Pogotowie gazowe
395-:J.S
Pogotowie MO
97
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc drogowa PZMot .
52· 81-10. 706-27
Strat Pożarna
96, 661-11
Inżynier
województwa
633-11
TELEFON ZAUFANIA
337-37
czynny w ęodz 15-7 rano. W
dni wolne od p.racy całą dobę.
. Dla kobiet z ciążą problemówą
i sprawy rodzinne 740·33
w dnt powszednie od godz. 12
do 22.

17 19
TATRY -

'Z okujl Dnia Woj•ka
Polskiego
Ciemna r'Z"'ka"'
pol od lat 16 &(odz 15 17 19
1·'-ERG~:1 YK
nlPczynne
H. LKA sPa1rts z.amkmiet,·
e;od'l 17; 'Z ol<azj} nnia Woj~'·.a
Polskiee;n Wszyscy I nikt"
pol nd \~:\ l1 go:l:z 19
PIO "lER
l'rzv d"1\
Kon·
d-<Ha· USA od \a~ 18 e:od-t ir
1.9.15

POLESTJ>:

- „12 pra
A'te ,x3"'
godz 17;
, '\~ H?");;tSZ
spokoju" po.\. od lat lll
g<Xlz.
fr

19

„·•

APTEKI

:'<lickiewicza 20 Niciarnlana 15,
Piotrka\ ska 67 Dabrowsk1ego 89,
}-utomletska 146 Oli.ropl i~ka 7 a

TEATRY
god:z .. 17.3~ .. Króle'.V-

WIELK.I na

•••

śnteżka"

NOWY -

god11:.

miarkę''
MAŁA

SALA -

niana

19 .. :i'.lllarka

za

Pabianice - Armii Czerwonej 7,
Konstantynów - Sadowa to; Ozorków - pl ·A 1m;I Czerwone' li:
Głowno Łowicka 38:
Aleksandrow - Kosciuszki 10: Zgierz
Sikorskiego 16.

god-z. Hl .. Dre•w-

miska''

JARACZA - godz. 19 .. J.ak wam
się podoba"
POWSZECHNY
ł!! lS
,.Szeo:yf Brandy"
MUZYCZNY niec.zy1I1nY
ARLEKIN - gootl:. J!!.30 •. Cesa'l'.'.·
skt llłoowlk"
PINOKI0 - g()d-z. 17.:IC
.• Ir·
stor\a drew n lanego na.ja Cla"
TEATR 7f - godz. 19 .• T·r-ett '>e-

DYŻURY SZ~ITALI

Chlr\.trgla ogolna - B!llutjl
Szpital \m
w. B1egansk1ego
codzlennle dla Przychodni Rej::>·
nowych n 1 nr: ł, 6 s. 9 10;
Szpital KlintcznJ lm. N. Barl!cklego - codziennie dla Przychodni Rejonowej nr 7; Szt>\tal 11n
M. Skłodowskl.e1-Curle
co·
dziennie dla Przychodni Rejono·
wyl:h nr nr : I . 2 S 5 w Zgierzu
ul Parzęczewska 35; Szpital ltl\J
Marchlewskle~o
- codzienn·P
Zgierz ul Dubois 1'T o~az miasto
I gmina Zl!;le1 z miasto t qipma
Ozorków,
miasto
l
g.Fnlna

selny"

MUZEA
BISTORU RUCHU REWOLUCYl·
~EGO
{ul. Gdańska 13')
godz. 11-17
(ul.
ODDZIAŁ RADOGOSZCZ
Zgierska. l47) godz 9-16
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE (pl Wolności' 14)
ll)-17

\tl-18

godz. t-47

282)

CWl~ckowskiego

11)..-.17

g10d2.

...

MIASTA ZGIERZA
Dioibroowskie.go 2iJ.)
APARE

36)

(Zgierz,

god~.

ul.

rzęczewska

11-18

"'.!PC~e'IVSka

c!ń"lklego

-

15.

17 .15.

-

.Sprawa Kra15 godz.

-

\9.30

. [9.30

17 15. 19. 30

STUDIO - „Wielka
'maj ówka"
p0<J od lait 15 godz. l7.J5 19.15
Sl'YLOWY - Kino filmów poi·
skicb - , .. Zaipach pe; ej ·s.e cścl" oo lat 15 godz. 15;
Mi·
~trz11wie
k\na światowego
.. Lot nad kukułczym 11;niazde.m".
USA od lat 18 i;:odz. 17 19.30

włamywacz•.
którzy
się do upatrzonych
obiektów.
pracowic ie pRują k·raty
wylamują kłódikl lub przy pomocy telaz.nycb łomów
wvważaja
drzwi
znacz.nie ła•twiej52ą metodę włama
nia ·zamie-rzali zastosować dwaj mie·
wkańcy · Bałut
którzy w nocy
22
wr'Ześnia t>r
usi.łowa•li dostać się cLo
sklePtt spożywczei(o przy uJ. Brze.
zińskiej 54
Wcześn!e,j jeden 1 nich u1kradł na
Bałutach samochód dostawczy mar-

dostać

k4

.Nvsa" Tym oo-iazdem wraz z
podjechali
pod upatr-zon:v
ul. Brzez lńSk.ie j
pr-o&ty Zł~zle·
je pnzvw i ą-za•ll jede.n koniec Un v hol<>wn icz e1 do krąty w o•k'fl·te wvst•WMvyrn a dru~l umocowali do zderzaka pojazdu. Tym sposobem
zak0>Jegą

wcześn!eJ sklep Pl"'Y
Plan włamania był

ul. Kopci nbki„go 2Z,
tel. 684-63
- Gabinet

StomatoloRiczny cui.
Kopcińskiego
22l
czynnY
w godz
19-1
w dni wolne
od prac;y - cała dnbę.

P 'iP' •.-Odlb• #:ltL,CflO' 7 F633t'C •a

•

f

lltW4'ift8' tP 1'JC!: 'łt\M"~ Q

oty

p1er" sz-e transpo1 tv- mrożonych k·.ir
z RF'N .Test to wyn,ktem korzys•ne,1 transakcjl wymienne.i (za 1 k~
kaczki - 2 kg kury) W oierwszej
d-z:ę;krl
~mu ŁZO
mngą ~przedać koleinoścl importowane ku:v trafi.a,
w naś-lym wo•jewództwie w paźdz\er· cio placó\yek. zbi.5'rowei;o żyw_\enia,
nllw jedy1r1~e 9 mlm1 4110 tys jaj. • n asteonie do ~odzk·ich sklepow.
czY'll blisko trzy mHlo•nv mn ie.1 niż
(s)
mier-ialll wy;r·wać tela!?.•ną oslonę -: we wrz.eśniu \ dwa - w paździer
mUJI'u.
P ie.rwe'le 'próby wyka2ały. nl>kJu roku ubiegłe(<> Niestety. na
te plan się powiedile. ·Włamywa poprawi; w Lyrn wizgledzie się. nie
czom udało aię już z.rLllCIZlrtlie nadwe. zaPowiada. ja.ko ż~ produ•kcja Jaj z
rężyć kratę.
gtjy pe>czynanUi pomy. wiado~ych wz'(llędów ule(!a o(r)'s!CJ<Wych złe>d2iei dostrzee:•l:i funkcjo· n1czeintn.1.
f
Natom'.ast ws2ystiko wokazuie
na
nariu..""e
patrolo•weg<1
radtowozu
W tym roku
na te·:·enie gm.ny
MO. Obaj panowie zostali zatr'Zyma- to. że w listopadzie ruszy znowu Pab ianice odda s.ę do użytku kilZap0<wiadane ka nowy<::h •klepow spozv-wczych
nl podczas próby dokonania prze· pr<>d•uk.cia brojlerów
dostawy pewny<>h ilości paszy ~pra~v ·I· nnemvsł°""vch P ierwszy •klep GS
stępstwa.
ly że czynione s~ już przygotowa. otr'l:vmatl~ mie<;zkańcv Gadki !"tar~.i
Na pod.staw:P decv'lii prok·urato· nia do wwowienia tel prrxlul<cji I ! okolicy. Dwa następne oh«a· je
ra ~lłrosła·w K. i 'ńin D z.ostali być może w stvczniu do tód?.kicb zosta·n a w
S1,·nkieJe,viP. i Widze„
ooatlzenl w a•resw~e. Po:;.tę.po•wa•nie '<kle.ców trafi - niewielka na ra,zie wie · Żd7.ararh.
ok 400 Lvs. sztuk btoJJe.
w lch sprawie toczyć ~;„, będzie w llo~ć Również
w Rsawer„w\e
ur7adz.
Na jakieś większe rlo5tawv ~lę dwa <>k•lepv
trY'l>ie dorat.nvm Osobno ro-z,patry- rów .
Znajda "i; on e
ich
tn:eba
będ'Z
ie
niestetv
poc.„„.
wana będz1~ P1'Ze!1.
oriiana milicji
za.inio' an>rh
w pn'1l\ie6'2czenfach
I pGOkUJratuTy spra~va kradzieży sa- keć do IV k.wartału ro•ku przyS'Złe. dotvchcza.< przez cie&78Cf! > ę
złą
mochodu. którv miał <luży.ć
ja.ko (o. jeżeli oczvwiście dostawy pasz:v on~nla rest;rnra<'je
Chlo·pka ". któna•tąp
i
a
z<:odn·ie
z
zapo·wiedoZ!ami
nletypOM·e narzęd®ie wlama.nia.
ra ·zqstala zlikwido·w:ma.
Do Lodz i
zaczynaja przybywać
(IS"o<)
:'\OW.

Włamanie przv pomocv samochodu
Zattwycuj

Internl<;tyczny cz;.;nny
wolne

I

I

się !em Nowakiem w 1'rzedszko<L1A 'nr
mat wlaścrwego zacho•wywa.nla
(na
na ulicy. Tak i właśnie scemairlusz 36 przy ul. ce„·amicznej 7/9
zdjęciu),
.
miało spot:t a n' e z funkc.1onarluszern
·
Fot.: A, WACH
WRD KW l\10. et. s.terż. K.rzyszto-

próbują

Gabinet

w goc1z 15-7,
w dni
q,d· pracy - całą dobę

- Gabinet Ped\atr yczn·: cz'Vnny
w ;:odz 15-7 w dm.i wo'.ne od
pracy cała dobę.

- ,Zemsta po latach"
kanad. od lat 15. godz. 10. 12.15.

ZACHĘTA

$?

cała dobę

ul. Ar111il Czenvont'j t5.
I ol 4'i7 >O do S4 wewn. in
- ·Gab\ne1
Ch\rurgll Dziecięcej
czynny rała dobe

J 9.30

,Dolina Issy" poJ. od
lat is godz. 10 12.15, 15. 17.15,

15

M)

ul Siet1klewicza 13i
tel 637 .oo wewn 31
- Gabinet
Ch1rur11:\ciny czynny

\

Wf,OKNlARZ - n ieczynne
WOL. •osc
.Sprawa Yr.amerów" USA od lat 15 e;odz. 12.15.
WISŁA

im

Pa-

A'lfBULATORIU I
DORAZ:-JEJ P0"1.0CY

us.„ od lat

merów"

10, 12 1:;, l5. 17.15

1Zf1. er?

Toksykologia - Instytut Medyevny ·Pracy (Teresy 8).
\'lenerologla
Przychodnia
DermatologlcznR (IZakatna 44) ,

„WeJście
smoka"
prod. Hongkong-USA od lat 18,
godz. 10. 12. 14 18. 18. :tn
•
IWANOWO - . Tess" tr od lat
15 godz 15, 18.30
POLONlA - „Konop'.elka" p.ool.
od lat i5 !(odz 10. J2. 14 16. 18.
PlłZEDWJOSNIE

"

3.i)

l.arvnf!;">\o.;i;la
C\-zu\+.a\
m.
Barhckiego (Ko .,o·ń<;\cegn 22.)
Ok•Uli&tyka - Sz,pi.tal 1m Skb·
dow"k'ei-Cur'.e
(Z11,ierz. Par-zęczewska 35)
Chirur11:i~
t la 1·yngologia dziec\eca - Szpital
\m.
Korczaka
(Armil Czerwo.nej 15) - la'l"yngologia; Sz·pital im. Biernackiego
(Pabiamice) - ch1rurgia.
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital lm. Ba rlickiego (Kop·

w godz. od 10 do 20. W poniedziałki nieczynny.
OGRÓD BOTANICZNY czyrrny codziennie od godz. 9 do
zmroku.
zoo
codziennie od godz.
9 do 17 (kasa do 16).
PALMIARNIA
codziennie
(oprócz poniedziałków) od godz.
Il do 1$.

.

Szpi<t; I

fYkłodowskie,J-Cu

•ka· 3 15) c?ynny codzienn·e
w godz. od 13 do 20 dla grup
zorganizowanych od godz. 10
W soboty
niedz\ele l święta

20

3';)

Neurologia

(Konstantynow-

-

Pan:ęcupv

Górna - Szpital an. Brudz in~k'P·
~o
(Kosynieró.v Gdyń,k\ch 6 );
Polesie - Szpital m Kopern„<a
(Pabianicka 62); Srńdm ie5cle
Szpital im S<>nenbenia (Plenby
30); Widzew S'Z!p:tal Im . sonenberga (Pienllny 30)
Chirurgia 1.1razowa - Szpital im.
Skłod·CJ<Wskii'j-Cur\e cz11:e•z.
Pa-

HISTORII MIASTA ŁODZI
(ul.
Ogrodowa 15) godz .. 9-16
WŁOKIEN!'."IC'l'WA
(P\otrltowska
SZTUKI

e,m1na

\leki::~ndrńw

BJOLOGIJ EWOLUCYJNEJ
UŁ
(park
Sienkii!wicza) ~ · godz.

LU

b.'>

REKORD
,S'edm'oe;rnclzian P.
na Dz;k m Zachn>~
rum od
lat 12 g·Qd<z. 14.'.lO i 6."5. 19
SOJUSZ - nleczv•nne

JUNA

Szcze.g61nie bywa Ol1'10 doitklhiwe. gdy
ofiara pada dziecko.
Dla~ego te:t.
tu.nkcjona.T·iils'le
Wydzila'llu R!Ucbu
Droe:oweg.0 KW MO w Łodrz-l prowad2ą systema,tycznie różnego rodzaju
dzfałaJ,ność pro.fila'ktycmą u,powi;-zechnlając
w!ed'l<e o pra'Wlidłowym zacbO:wan·łu sle na ulicy v;-śród najrnlodszvch
mi\eszkańców
nas-zego
mia~a
Akeja t.a roiz,PC>Czyna się Już
w tra'kcie wakacjtl kiedy to
w
!lOOBÓb
przystępny
zasady bezpie·
C'le11sbwa ruchu . dTogO<Wego propagowa-m! są na ko1onlach I e>bozach.
Póź.niej
juź w czasie roku sz,k?l•ne~
służą
teml\l zajęcia w „mia·stecz')ru ruchu drogO>We.go" przy ul.
Drmvne>wsk.je-J kończące sle z reguły egzaminem
wpraiw.rui.a.jącym
do
oosiadarula .ka.rty rowe.ro~vej".
Dzlałailność
S!łuiżb preiwencyjnych
W1tD KW MO
e>bejrnuje rów'Oież
na·1mlod.szych · oby<Watel.I na61Zego miasta tycb uczęszczających do przed!Wlk•tl'ld Tutaj krótka prelelkcja k;oń
c:;.y slę wyświetleniem· ser~i atrakcyjny-eh tl!Jm6w np. z Bo•lk1em l Lolkiem. propa.J(ującycb wiedz~ na te-

Komunikat
prokuratury
wojskowej

. 9.:10
ROMA
t..P.an!' . tarrik~1 P+._,
oiodz 10, Z okazji Dnia Wnj .
-ika Pol•kiego
Bołdyn" poi o"l
lat 15 ,zoou
12 14 3fl 17
9 3n

731.32
rntormacja PKO
198 IU
Cnfot•nacja o u"ługach
·412-01
lnformacja turystyczna
lnformacja PK S:
26Et 36
Dworzec Centralny
i47 2U
Dwouec Północny
93
lnformacJa telefoniczna
Informacja służby zdrowia 615-19
Kon;i.enda Wojewódzka MO

BAŁTYK -

"· ·· ··

nieszczęście .

Cvrk w cvrku" C> 0 S
i::ocfa ·· 1.5.30; Anna I wam·
p' c'
po•l ('Id lat "1s 6(007 i7.~0

b .o

WAŻNE TELEFo,'·y

~.

W NOWYCH

W'iel-e 11wag1 poświęca się rbwlldei problemowi racjonalnej gos-

ne-go

18

1F..<l<i 19
POK0.1 -

elektrociepłowni

lromi~wy 'PL'ffł}~

15 30

Mtynairczyk I kotka„
NRD bo ' godz. 15.15;
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Wiel.e więc
jesz.cze zostało do
PodczM wczorajszego ootygodniowego posiedzenia w UMł,
dotyczącego wewnętrznych spraw miasta i województwa, oma- 2'lrol>iema. Przypomnijmy, że druwiano aktualny stan przygotowań do zimy. Obradom przewod- gi stopień gotowości zimoweJ wyznaczono na 15 'listopada.
Oo 1
niczył prezyd~nt Łodzii Józef Niewiadomski.
grudni.a natomiast nie powinny poW dniu 15 paźclziiernika upływa Swzególną uwagę zwraca &ię na zostać jut żadne zaległośCJi poz.watermin pierwszego stopnia go\c)wo- ciągłość dostaw energii elektrycz- lające s}użbom komunalnym zasci do zimy. Jak stwierdził d~Tek- nej dla liczących się producentów skoczy(: się zimie,
(sk)
tor Zarządu Wojewódzkiego Gospo- rolnych oraz ziii~ładów pr.zetwl>rdairkJ. Komunalnej
w Łodzi - stw a rolno-spożywczego.
Jerzy Janczak - zostały już opraZa kilka dni rozpocznie Ilię ncowane plany zwalczania s-kutków zon ogn.ewczy. Okazuje się a
zimy w poszczególnych
dzielni- potwierdziła to akcja • kontrol!D&
cach Łodzi i miastach woj. miejs- zlecona przez inżyniera wojewódzkiego łódzkiego. OkTeślono Uości twa - że nie wszyscy gospodarze
potrzebnego
sprzętu,
taboru i domów
zadbali
o l.nsta:lacje ośrodków, zapasy oraz z.1!.Bady dy- grzewcze. W niektórych budynkach
strybucji paliwa.
zastawione
lub zamkndęte
,,na
Specjalne komisje skontrolowały głucho" są wejścia do węzłów ostan
przygotowań
w Miejskdm grzewczych. Dokonujący przeglą
Przedsiębiorstwie Oczy52czania o- du wielokrotnie
musieLi usuwać
raz w miejskich
i rejonowych ,sterty rupieci, a nawt włamywać
rzedsiębiorstwach
gospodarki
kąsię
do
tych
pomieszczeń.
W 'PI'ZYWyjąbkowo pomyilny był tegorocz.
P
·
t
ny przebiec remontów w łódzkich
munalnej.
Pozostaje tam jeszcze padku awarii interweatcJa pogo o- elektrociepłowniach. Jak nas poin·
do załatwienia sprawa odzieży i wia energetycznego
napatyka · w formował zutępca dyre·k tora tego
butów roboczych,
akumulatorów takiej sytuac;ii na poważne tr>lld-: przedsięblontwa - mgr inż. Wiesław
do ciężkdego sprzętu oraz uzupeł- ności.
· KlrocheckJ - w tel chwili wszyst·
nienie zapasów · chlorku wapnia.
Sporo 'kłopotów ll!ll'aJWiają nadal kie łódzkie elektrociepłownie osiągnę·
Kończą ...,..,.ygotowamia do zimy lokalne kołtowinie.
Ich przegląd ły Już 75 proc. gotowości do ll!'ZO·
...... ł
k
ł ·
d
·
h nu 011'1'11.e<Wczego, 'podczas gdy w tym
drogowcy. Jak nas podnfQl'.mowa wy aza • ze 0 pracy przy piecac
terminJe wymagana jest 50-proe. godyrektor Ok·ręgu
Dróg Publicz- często angaruje się ludz,i bez u- towośt.
nych w Łoqzi - Jerzy Cymerman, prawnień. W ~.ielu przypadkach
Do zakończenia prac remontowych
przygotowano już plan zimow.ego niespra1!17na jest wentyllieja. Zgro- pOflllltały jeszcze ł kotły - po jed.
utrzymąinfa dróg. DODP również madzono natomiast wystarezają.::e nym w każdym układZie . Przewinie ma dostatecznych zapasów 90- zapasy opału. Nie najlepiej przed- ·duje się że wita.na one odda.ne do
li. Na """lirzebnych 1100 z„"romadzo- stawia się jeszcze sytuacja w za- utyllklu jeszcze w iym miesiącu,
""
t'
d hó
w me·
· ddękJ
caemu 'od dnia 1 lbtopada
no na razie 400 ton chlorku wap- kresie remon ow
ac w.
elektrociepłownie
lódzkiłl
osiągną
nia. Deficyt środków chemicznych którycll. dzielnicach wykonano za- 100-proc. gotowość do sezonu ogrzewspowoduje, iż w mieście posypy- ledwie pbłowę koni~ych robót. czego, wymattana :na 15 grudnia.
wane będą solą tylko nawierzch- Ciągle brakuje papy, lepiku i o- Tak ~zybki przehie,; prac remonto.nie na stromych
podjazdach i cynk01Wanych blach. Zła też jest wych był możliwy dzięki uzyskaniu
wiaduktach.
Na drogach woje- jakość tych materiałów . Wystarczy wlęuze-J ilości wykonawc6w I to.
wo'dztwa •tasowane
b-"~ mieszan- W&])Om'lllieć, że produkowaną obec- bez mała z całego kraju. ·
0
'<"<+
t i
Dzięki decyzji o próbnym . wh,cze.
ki chlorku z piaskiem. Drog~cy nie papą trzeba aż trzykiro n e po- niu ogrzewa.nia w Łodzi.
poddano
dysponują nałomiMt dostatec;i:nym kTywa:ć dachy budynku. Są r6w,; r6wnież „na goif1tco" próbie urządze
upase-m paliw I olejów.
•
nież kłoPoty ze szkłem okiennym. nb. we wszystkich łódzltith elektroehorążowie gościli także w łódz
Akcja zn.mowa na wsiach 1'()l.e- Zbyt wolno p:I:'zebiegają prace p.rzy ełepłown.ta.ch. Jak dotychczas. dzla.
fać będzie przede
wMygtkim na uszczelnia.n.iu
i
do-pasowywa'lliu łaJ14 one b~ zanutu, ee atwarza tlo·
kich szkołach i ~zkol.ach.
(sk)
utrzymaniu dl'óg dojazdowych do d.Mw!
)lrowadzących do klatek IJT;a:.aD«D;l,~:'p~!.~:· za.pa•y węgla.
J'IUnktów skupu. szkół i sklepów. schodowych.
·
EC-IV ma Je na blisko t.5 mieAiąca.
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Ouywtśeie pr6Qne włączenie ocrze„
wania zwiększyło nieco zuiycie wę
trla. ale Jest ł11 natychmiast uzupeł
nlame Yytmlcmyml dostawami ze
Slit•)!:a.
(S)
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. Czu Ap<:>.
lat 18 &(od'Z
11wój ból"

Wez,mę

19 1.s;

tloraz t.rudmej k.u."01Ć ,,. łód'Zkich
sl<l.e.pach sw ież e jaja. Stało Slę to
za sprawit wprowadzen~a centralne·
go rozdzielnictwa
tego arty.kuł u
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