przydziałów
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POSIEDZENIE SEJMU PRL

•

Trzy ustawy wsprawie

~

sz zó i wina

na kartki

M;nister;;two Handlu WewnętM
nego i Usług informuje, że z uwagi na okresowe leosze :z:aonatrzepie
turowcowe· orzemvsłu t.łuszczowe)l!o
oraz DO'Prawę rvtmiki oracv w• zazaistniab
kładach orodukcvjnvch
na
moż;liwość zwiększenia norm
tłuszcze w aJ)rzedaży re1tlamentowanej.
P~ząwszy od 1 HstO"Pade 1982 \'.
rwiekHa si' 1'rzydziały mar·J l;aryny

o godzinie 11 zbiera się tvczącf' projpktów trzech u,;taw.
Dzi ś
one dotyczą różnveh·
Sejm PRL„
Wsz.vstkie
Pre>kurator geni;raln.1 P:f(L Fran- stron patologii sPołecznęj i niaia
ciszek Rusek przedstawi infotma- na celu skuteczniejsze przezwycię
cję o działaniach na rzecz umac- żanie t.vch niekorzvstnvrh zjawisk.
Pos Jadwiga Giżvcka-Ko 0 rowska
niania praworządności oraz zwalClz&nia niektórych przejawów pa- przedstawi sprawozdanie o rzadowvm oroiekcie ustawv o postenotologii społecznej.
Przedłożone zostaną.· Izbie spra- wanihl w sorawarh nide\nirh. C<'wozdania komisji sejmowych do- le nrrmnnowonpi u<tawv - to orzę
dwdzhłanie tłPmor'alizarji i Pl'ZP<tenrzo<\ri nil"let.nirh oraz 'lwal'7anie war11.nków nnwroln •ln nnrmalne!!o 7.vria tvm nir>l"tnim . ldfir>.„
oopacili w kQnflikt z orawc1n. b>tr'IŻ
zaqrJemi wsnół7vria spol_e rzn"g().
1'ekst orzerl<!;1'vio·nv fabie elf' rmnatrzenia przewiduje najkrócej mówiąc, że meżczyzna w wieku 1845 lat. jeśli co najmniej przez 8
miesiace nie , pozosta.ie ,:;, ~tosunk•1
pracy lub nie pobi-era nauki w
szkole a także nie jest zarejestrowanv iako posznkuiącv r>racv obowiązany . .ieo;t z.E(łosir ·się i zło?.ył•
wy.ia«nienia we 1.-łaściw;-111 terenow 'm orl(anie , administrac.i; pailstwowej Projekt wylicza ka tegorie osób zwolnionych od tego obowiązku (inwalidów. rolników. ·rt"'młeślników itd.). Jcśli zaiulerespwany złoży wiarygodne wYjasnie-

(Dalszy eiu na .ta-. 2'

• 1

• \VIELOKROTNY WZROST PODATKÓ\V STAWIA POD ZNAKIEM I
ZAPYTANIA . DZIAŁALNQąó 40% RZEMIEŚLNIKÓW e CZY
2 MILIONY OSÓB B~DĄ ZATRUDNIAĆ MILION(!) KSIĘGOWYCH?
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•

rzem1 es·
. lniczy ch

(Dal,sl':y ciąg na s,tt« 2)
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Prymas Polski poinformował
papieża o sytuacji w Polsce

••

NIEDAWNO PRZEZ SEJM, „SWOJĄN USTAWJS, t:'ZNAJĄOĄ n
GOSPODARKI SOCJALISTYCZNEJ. S.'\ WIĘC WYPOSAŻENI W
!MOCNE ARGUMENTY. cz-r WYSTARCZĄ ONE JEDNAK, ABY ZMNIE.TSZYC NIEPOK()J TEGO. ARO·
lJOWISKA CO DO SYSTEMU PODATKÓW \V ROK'U PRZYSZŁYM?
RZEMIEŚLNICY MAJĄ, UCHWALONĄ
OZIAŁALNOSC ZA TRWAŁY ELEMENT

,·,Sztuczna skóra" dla n1edycyny
~ . rodem z todzi
w Zakład!!le

Artykułów

b':lłv

w 2·0

1<1'n'1<:•~h

I

Wzrot1t ])()datków był bardw 'DOwainy; niekiedy J)&radokulny, Rrozałtv zwiększyły &ię 3-11-krotiue.

Były 1~dnak przypa~i.

,1
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•

h azy

Zł

dniami z jut karany. Obaj 11rzestępćy wła
Przed kilkunastoma
. kościoła . parafialnego w Kopańcu mywacz i pase-r z.ostali zatrzyma.ni .
słttad7iooo Obrazy zostaną. wkrótce zwrócone
jeleniogórskie)
boj
•Jrzed<tawia iac:vch orawowitemu . właściciele>wi. (PAP)
13 ' obrazów
one
Zostałv
•. rlrogę krzvżovt" ",
namalowane przez nieznanel(o arWedłu/i!
tystę . W' xrx \\'.ieku.
w~'ępn:vch , szacunków 0 rzed~tawia
ja l"i'a rtość kil1..-uset t:vsięcy zł. '
dochodzenia prowaW wvnilru
dr,onego tl.rze7 \/IO. obraiy zośtały,
onnalezione u oasera w Jeleniej
Górze. S'Prawcą włamania' i k:rarlzieżv obrazów okazał się miesz'rnniec oodieleniol(órskiei wsi, niKo~cZĄCY S:ę paźdtlernlk byt cterpi unrzednio
gdzie nie oracuiacy
lejmy ni?; normailinie - l\~IWe·t pod.
dnl
lt,1dJka
byŁo
miesiąca
konl.ęe
i oiękma' słone,cziną pogodą l tempe-

~l!:-.-

'
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„
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Ma~! ~ecn,11
rz:emieslmc:r.ych.
ok. 2 milionów
k.nięto 17 tys.

ff

lO!r~

.

•w

2ll8 iYfl. sttld:ad?

11

Zamku Kslążą.t 'Pomorskich w
"'' "'e~Ln le odbvło s\ę po9łed1Zente ple·
na"ne 'Za·rz~u Kra1nWU:<:> 'Z1e~n<>
Gru.nwald'
P;Jt-rlótv<'•nell!o
cv•n'.a
W

»r•oz !T] k'1'a1nwa l{n<nfe.renc;a h!•to'Blal~
rY<''tna tel!<> •1edn<l<''tenla nt
Wv~ł-o.c:?.nT'l(li refeiran--łv n;id O<lira"
powstol'l1rt1u
!n.
m
•v
0 nśw"e<'<me

LudO'tV~~o
zbr.;.i:n~mu
rv.vnn•\v"i
W<>iPka P11·t~kie<!o w latach 194!1. ·1"45
~ tak7rii ''·"n6łcze~n vm .asn~.\{tnm zwy_
'rle<twa w ma1u 1945 r l P"'W>rO'tu
Polski na ziem!e olast<>-wskle
Po<l teto "E!2<>1U<'1e w 1<-tóre• wyra.

Y,,no nP!~P 1>1>parclr dl.o 1<lel ' dozl·ala·1nl'll\el PAtr\Mv<'7.<ne<!o Ruch'u O<lro-

IPAPl

'<ai·,,.,.1nw„,~,.,

tl'.'e,n4~

Argentvna oskariVła W. Brvtanie
o aktv wrogości
'e leczy
ozuc1e•

•

s~ąciz llf „a~\V -Oig!09C~" w rej<>t!MI
At1a<ntyk'LI po~udntowego w.CJlbiło .,,._

.Cni.na Dal•ly" <>koło 34-0
ochotników z całeg<>
w teBt<>wanhl
ude'
0:rnrłllk<\-Wa
,,.b11w1a
M1(12'nP1vr•-np~"'

~Y

ne.<(o

PPkln!j!

w

Prawi„

te C'hodzen1e»

,.\V„?V•C"

w

maizne
tvc.,,nvrn ohuwlu 'o">leo•.,,vł·o w -M..
n"m •to.o.nlu Ich stari •dr,owla l •a~tv.r i errl·til ·

m.npt')'r't.uc1e.

w ostam,!a soboI nled·z1el1: zan-0t-0wa no w kra,1u

Straży
tę

Pożarnvc)'l

166 wvoa·dk6w z czego
bo 99 w roln!dwie

najwtęcej,

,:;:e
rótntą
'1le
wvgla<lem od normall1vch nat0mt,ast
w kto re
ma ;a •pec 1<> lne zelówki
ma>!l
wmn-nt.nwamo klLka ołvtek
nes6w P!vtkl te rłntvka iace so~v.
ficznych miejsc na podeszwa'c h st6p,
wvtwar„a1a oi>le ma.<inetvc„ne. •tv.
muluiae "n" ld\liące sie na stopach
wretlfwe na prad elektr„cwy m'ejner.
system
:.a
!ICA I nddz'.ałują

SP-OVl'OdO'wał
straty
"'a i"·1ekS?e
r,rta tn Io poża.r który 23 bm pmvstał
·.v oścodku rekreacvtno-wvpo,ctZyonkoSpł<męło
wym PZW w Szczecinie.
campingowych
do,mków
38
lam
25 łodzl m<>'to•rowvch 2 motoe:v:tt1e
"ilnikl do łod'l!l \ !l'Zęścl !llfłmochodo
"" wartości. ja.I< O.bllczon-0 io mlJn
energicz-nej a·kCji
Dz,li;.\<ń
tłot:vch

WOW'/

7

„ Butv

i:d:ro\.V~a·"

nwanaśc'.e

Slzanghaju 1

' szp!tal1

Kan<łlO-ni~

w

Pekln!e.

posługuje

się

Jecl-:io-stek

sitraż:v

oo-ża.rnycb.

ura.

towan>0 611 da<IS7,ych d<>mków :r, wyPtowad'l!en!e a•kcji rap:i-satżeniem.

.

., .

WlnOUJSCle

, '
:'I
...... ._ od
· ......,.,., g. •:. ~ .-Oli vr po.c.lł-

róW

paaącyoeh 11ę

wag«>ó<w 3

pod poc,ląg towa<rowv,
jezdrżający 00 81!s<i.edn!Jl11 t;oi:ze.

wpadły

o~.oby
orzeJed-

na kobie<ta. o nie ,ustalonych dotąd
pe.rsonallach. j>on.!Jo\!!ła śmierć. a d,wlie
ranne. oso.by z0istały or-zewi~-0ine d-o
s'bpitaJs w Kamle.n\tu Pomorskiim.
nw.., plę1iroiwe waog-0ny p<>e.iągu <>SOboweg·o ułegły całk<lfWliitemu. a trzeci
Przerwa
- częśe>lowem'U spaleniu,
w ruch'U na tym SZJ!aku trwała w
n',edzie.lę do 1-0dz. 23.15.
Wedłrug

wstępnycł.

u„taleń . „J>()m<OI!'·

i.k.:e.f DOKP przy•czy11111

a d

nle.POokoliły

rzyiy

W ostatnich d'n:~ch po·n<l'Wn!e wozr!>sla l~c„ba r.i02a1r6w. Jak wy.nlka z tnor-z.eka2a.nvch pr2eoz rzecizfe>rm~c,ii
KO'rl'lendv Główrie.1
~Lka pra>S<>Weg-0

ś

§~i:5~b°}"-ym Sru!'Zecm Gq6wny -·
. °' lśc e, na trasie M-0•kr2yea
W1el!ka - WaJtf!l-OIWO, wybuchł po.żar.
przez pasażeP<>Q za11 Qptl·3'4C'Zlm~a

sk!ch

się

zagrożenia _ pożarowego

We<'lh1g

pa<'1e·n•ów
kraju 11''7.ieł{'l

.

.Szczec1n •
N bm

p<>żam

było

m1•

Reoub!J.k.a !'<f-d&a~a N:emt.ec ty.le w tych df!liacb nowym skandazac)lłannościa
1'W\,ązanym - "
lem.
tirm dążącycb za W'3ll:elką cenę do
zbicia zysków Sprowad1'aly one de
RFN \V'Oł-O<W.:Oę. cie•lęcilnę l wieprzowinę

cy

W'.e~'klej So.cjałistycmei

!- ----------------.

DZIEK

Rewollucji

Pażd„ier.nikoweJ a także cl. którzv
p:owadzi.1i tajne naueza.n'e dziect
'. młod„ieży w <>kre$'e olrnpacjl h ••
·iecowsk!e,i.

oświadoe-.zyl
i;;k,oqystaja
Sienkiewicz os<>by mające obY'Wate•lsbwo oolsk•ie.
PRL.
stale zarnleS<Zkałe n_a tera1ije
Jete.l!I są człon,kami ZBoWlD lub
tego
spelo~aj4 wa.rumik'l C<li!onilto,stwa
zwiazk.u, Sp~łni~n!e wa.rucków. uzy.
pl.'Zewldeian ycb
U<Praiwnd.eń.
skan·;a
w ustafWie ora% Olktrel:y · dz;ał.aLności
kombatanck{.e.1 ustala ZBoWiD.
Ustawa zachowała wszystkie· d<>tycbczas <>bowiązujące upra•wnlervia.

z '.ltprawnl"ń uo;tarwy -

o!·k

KIESIE

H

w szczególności:
• zalicn ok,res dzł.ał'Bi!Jn"'cl komzatrudnie.ni41.
ba,t ancklej d.o . oi<>resu
od· które.g-0 zależy przy'Znanie lob wy.
sokość świadczenia ód za1kładu p.racy oraa: eme.rytury ,lub r~nty;
sankcjonuj e prawo przejścl>& na
1
emeryturę o s · ta~ wcześniej to znaczy po uzyskani.u pr2ez kol>ioetę 56 la·t
ż:v>cia. a prze.: rnęż,cizY'Llllę 60 lat;
• 7'Więks'Z& rnrl.o<p, wy,paczynk•<>Wy
o IO d<nl roboc'tyclh (d-0fy•C"ly to koi;nbatantów nadaJ pr.acującyd1 zaJW10d<>· ·
wo o.ra>Z:
e Ul!Iloż11w!.a u.:ySkAnle 4tme~yt>.i.i:y
lub renty, p.rzyz.nawane.1 w bryble
nie
;vyjątkowym, o il-e komba1ant
na•był praw do emeu:ytu.ry lub renty

W · dniu d1:lsłejsz :r1n głońc
wzesr.ln o indz, 6.19, zaj<'lxie za·

o 16.20.

I

pociągu

ba.rd>Zo sl!lne ~k•r>Ze<nie \ pO'WstanJe
luku elek>brycvńe~ na skutek uso:kostamków rybac!td.ch,
lokomotywy popan<ł:ogra!u
dzenta
adresow-anym do Jl.lldy clag>u osobov,;e.go.
(!PAP)
się,
Bez.pleczeńs1'W.a ONZ stswie<rd.:a
ż<1 w· dniach 10-18 mześnla bT. brytyjski!e śml·gł'()IW<te w<>jslkoowe 17 ra-

ryba1ków airt:eint:vń
Ws-zys.'tlkde t• !Jncyde.nty wydaw tzw. s<breUe ochron,nej
arbi<tralnle l jednostronn.\e ogłos-zooej
p;·zez rząd bry;tyjskL
Stre<ta ta wprow.a<l=n'a pro:es B<ryPO otCU>ldu Fa1klamd6w
tyjczvków
w pr<'l'lTiienlu 150 mil
e.lę
wzcląga
1853 m)
m-0-rsk i·ch cmna moTska U'l'v.s:k•-.tjac IVokól wysp Bryt:y 'CILYC'V o<l czasu
buw~em
mag.netycznvm
pom n'ilne . rezultaiv w terapi i. nad- otizv~kan!·a l!'alkdaridów pr2ek,;ztald...
i z-a.bu1r.zeń ner,vowych
c:;śn ienia
li •.\·yspy w baza wojskowa.

,„· ~ct

pożaru

ofiara

w

Kombatantami "'I boJ<l'W\!llcy 0 uzachowa•nie poLliskoścd na z.ianfach
garni'l'tYCb przeoz zaborców uczestni-

śmiertelna

Jedna

l(entyńskicb
W liścłe

0

Chn'iscv specjal:ścl ">'P'ac""<all m<:i·
del ma,enetvC'l!O' c'h ~"'6w kto· vab
nosze.n ie obnl'-$ r-1ś'!'l:e,1e "tt-rwi le.
bei.-;00„
czy wyc?.eroaltl~E' „erwn: 'e
doQegllI.n nvch
•zeoreg
ność <>rae

I

I

..,m\.an,
'nite pr:ie.1v'1.d<Ui. "Nliękm:ych
Spodzie.wane .le.st UJC:hmlll!·r.enie um.iaTrvieiwte.Lk1ml
k<>wane z okiresawyml
opada.ml Mogą wystąpić mgły t r.am.
raturami wyższymi od orzeclętinycb !!'len.la. Temp&atuey ma.k~ma.Jne pę.
dla tegc okresu. Można spod'Zleiwa ć da od tit d'() 18 st„ a m\n!ma.tne od
sle 1eszcze ltl[lka dni dol>Tej p0gody. 2 do 7 st. Moollwe są lokalne pro:yInsty'6Ult Meteorofo~ti \ Gosl)Od•a•rkl m rne kl Pod l<Qn!ec o'krew m ożUIWe
(PAP)
'
Wodne i w' <>k,res\e <>d 26 do ~ bm. ochłodzenie.•

Ar:i<e.-,,tyna Mka"'żyla Wteilk11 Bryta,nJe o d<likonanl• w ubleii;łym ml•-

I

o'In eh

1
Vlńa1wa - j>otwl<Ml.rdał on - ok~en«?h
Pracu je W
osób. W br, Mm- śl.a podm'0ot()wy zalkrea je.j ohowiązakładów. Główną zywan·La KO«llb&tantem 1est ten kto
brak 'urowców. ucu~sbr!JLczył w wallka.cb o wyzwo·leprzyczyną 'był
Obecnie motywem rezye;nacji staje nie na.rodowe l epołeczne ojczyzny
_ w ~jacb o niepo1cNegłooć . . przec,w.
;
· t
· ,.
. ·
się w coraz ~li:ksi;ym • OP~-U 5Y k.o siłom rea·kcj~ l fa<lil.tyzm0owi. Są
stem J)Odatkowy. Trudno . •11t dzl· nlm.l takd:~ uczestmcy k;oal!icji antywić, że odchodzą od rzem1ooła. lu- fl\S'ZysroWSklej. żołri!er'l!e ruchu <>po~b. Nl, \vii:mfow.te o.bo„ów lronc&itra•cyjdzie. którym wymierzony w
roku podatek rz1;:du • tJ'll. zł wzrosł n:vcti ora-z el,, ki1J>r.zy wię'Z!iend byli
156 pr"eir famystólw ze w-z~ledów poaltycz.
obecnie do 497 iy1. zł lub u
oyc'h, naa"od<>Woś<>!•oiwycll L raSO>wych
·
(Dalsr;y olu aa •.' S)

Nadzieje. na kilka dalszych
dni z dobrą ' p.ogodą.

Obradv Grunwaldu"

Prymas Polski, arcybiskup gniez- legat prymasa do · spraw ciuszp&sJózef Glemp _terstwa polonijnego, biskup Szczep~zybył w poniedziałek z tygod- pan Wesoły, prze.dstawiciele Watykanu i liczni przedstawiciele du01ow ą wizytą do Rzymu.
Na lotni'sku La~na1·do da Vinci· choweństwa polsk.ieg1'.
p
~
rymasa Glempa witali tak.ie
i>rymasa oczekiwali se~etarz konferencji Episkopatu Polski, arcy- ambasador PRL w Rzymie, Erąil
biskup Bronisław Dąbi·owskl, ·de- Wojtaszek i - pod nieobecność we
Włoszech kierownika Zespołu d. 's
' Stałych Roboczych KGntaktów raiędzy Rządem PRL a Stolicą. Apostolską, m.inistp pełnomocnego Jerzego Kuberskiego - sekretari tego zespołu, Edward Kotowski.
Na lotnisku rzymskim arcybiskup
Gl~mp odpowiadal Przez chwilę na
pytania dziennikarzv. Powiedzi~ł
m. in,, że w Polsce nadal pr~wadzonv jest dialog między rządF'nt
·
a Kościołem .
,,.
W kilka godzin P«' prz:vloci" arnpYawnlentach J cybiskup J 'Glerp.p został przYią•,·
IP!.C%ególnych
!lejsn 11ehw,~lil w nlĄJtl Itr. utl!w' „O
llombatantlhv • W!i.ldz!11 11na w .t~c1e 1 styctnla tS8~ r. Niekt6r. sicn1:n- na obiedzi„ prz~ papiei:a. Prvtll"'
rp . ł
O \li{ J _
r'
<>nlllllta ' 1Jl'PllS1?." 1> w "'"lln\\>f'rhl •v:l21„!nnt1
"
v, dntvcg~<"e
1
• 0
a.va
· """'
.,.,
gencjf Pra1<nv~J dyrektor r;ah1ne-tu pr.,,,Ha l.!rtęr\u ·d .a. Knruba- ''y'{ ·~ '.~
tki&j
5. .uacn w ,,o1"Ce,
łantów, ]llk· H&nryk Si1>nk!&wic1.
oieńsko-warszawski

•
. zen1a
• do wprowa d
przygo· towania

pr'te.pToWadll!ono próby na łOO O'.he>rych Wyipadły 0tne pozy-tywnle. co
,na.lazło te<t potwierd11.e.nle na spewłóklenn~k6w_
ko.n!e-rencjJ
cJal.ne.1
medyków 0091.V'lęconej ternu temat<rNl Po uzyskaniu steSbu lnstytutu Ul<ów orod!Jl<oowme l 11 >ż oJ>JI.;
trunki d<>~ta"czane będa słwthle z:Qtrow!a. N~ .ra'f.l.e k<>r~ysta; 'l ni.eh bę.
l'l kUn l<t l t>'D\~.a,e -3~f'l<!b<>V;:ł·
n,e le~ i•-~i·na~ "':~c.,,n1e \lr:eorgie. ·~byl't>'1 ogromn.c
Cod<>l(a.rd
ko tP.
\or-zvdatnv w 1~'l!n!clw\e omvairtym
m. I.n d1a chc>rvch z <>~<L•xhemam~ t)llakowvmd po".\ud>V'.a .• któt"vcb,
1es~ w naszym 1<~a:\'lł k.l:t><ad'l!\es\ąt
(PA.Pl
11,<'!7\• tv~.eev ·

M@dycz-

n y<:h Centraline11;o Ośrodka Badaw·
Dz!e.
Pr2emvsłu
czo-Rozwo1owe11;o
·»carsk'e.~o w Łod<Z! pod1eto oroduk'llW•·
cjl'< o.aa.trunków .Codoo.,.d"
nvch oo-•oeznie .-,ti,lc7.na gkór11
odoowl.e<1n!cb
Inlękl zastnsowa.nfu
ni•ter!ałów t kon„trttkc.11 ooatrtt'l'H!l<
!f'>'I mot.e ..,:.reso.w" ",oełn~el' !u.n1<<'•!
lej
'U<l?.rlej <' 6n W 17r2y·pedkach
, h\t.<bw np . w wvnil.<u rm:l~~!vch
t>r>n„·-uń ttp
Technol"°"ia .,,,-y~war'l!anla te11;a n~
wel(f> ar+vk\l,łu menvC'Znł!<(n o-praco". ·~na •o•tah or'l!e-z ~esn6l l!pec1a1\•'il·v • Ct"B'R o.o•tMmkl Cn<l,..e;ard"

. tr <tn·"an~

f)koło łft.lllle H6b 'W'!lęlo udział
S7.paler
w bw. . ,mośr,1 e pokoln".
mleszkańc6w •tollcy Szwecji. tnyatW'ierdrllł .,,mwodłll- ma,Jących 9i~ H ręce na mak po.
Te-n rO'k
11arcta dla pokojt1 na świecle, ciągnął
eząćy Krajowitj Ra<iy,_, RzemiOl!ła·
kl!oml>tr6w
przedrH-ni ' f
11.ll
~!ę
•-i..
..,...u Jtt•M mlM'llO.
Kazimierz M o d zelews„, w
konferencji prasowej - by~ WYilltko
t!!Al" - AP - ti.Jefoto
wo nie))()myślrty: Nae ugruntowa~
poczucia stabilizacji. Na trudnośOil
zaonatrzeniowe i. rueh cen nałożyły tię bardzo -poważ.ne opóźni~nia w wymierzaniu podatków, zwła
!ZC7A tzw. ryczałtu umownego. Z
tormy tej korzysta oo i:>iąty n;emieślnik. Niekt?J'ZV Il i:iich d_oP1.ero w październiku dowiedz.leli 1111,
do
ile J)rzyjdzie im odprowadzić
lbud±etu państwa.

m. Im. z talf<Lch

państw,

.laik:

Australia Brazylia.. Ma.rclko ! Turcja kupują-c mięso w firmach sprzepra<wda tanrl.-0 ale za
cla,jąc:v-ch co
t.o bez O<lpow~.ed n1ch pozw01leń,

w ciągu ostafutch
W , re2u1Jta.cle.
RFN. zjedil!
toWlili<nej utrudnlone było u wzglę. ·dwóch lat obywa~eie
du na na~:·o.madze.nie w ośMdk~• du- wie,le mlęsa z kangura które ucho.też kontnę
jedli
wcłow!.nę
u
dziło
i:yc•h Ilości ,Pa•ll'V\I': ben2yny i gawu
owcv
ośl:nę l mięso z chlńs:kle.1
or o.pan-butan.
te
or·,ekona<11Je.
mając
T mln zł nłęki•tnej
Straty OSZf.Cn!Wa.n„
wie.przowlnę.
lub
cie•lect.ni:
jedzą
poź.a<r
n~edzqe,Ję
w
spowodował

Łucja11,

Ewax,,st.

•

na podsta•włe ~nny>eh ..,cze.gółowych
przepisów.
SpoŚTÓd nMV<> ó<k,r-e..ll1·01nych ul?raws.bwiea:dru pil'< H Sienkien :e11 przew!driianych w u&tawle
wicz dla kombatant.ów na<fa,J pracujących.
wymien'.ć warto zasade stwie'l'dozajastosu•nku pracy
cą. że rozwtąza.n'e
o.kresie 2 lat
z ko,f fibata.ntem ,.
pni:ed osiągnięciem wiek.u u prawniającego

d-0

\W.ześnie.iS'l!eg'()

przejścia

na emel!')rbu·rę. moiż e nastąp·ić jedyni• po u.przednim U>Zyskainh.i zgody
'

sny w RFN
U<'~~>!.oowano

1$

następują.cą

pn;ewiduje

Łod1!i

pogodę

. ząchmurzenie 1 małe. Ra.nQ iam
glenia. Temp, -maksymalna ok

11 st. Wiatry słabe.

· Ciśnienie o godz. 1q w~
992,6 hPa (i44,5 mm),

osób,

nQ•tio

Proce§ 19 czołowych
(tzw.
Centrolewu

1931 -

dzfałaczy

brzeski).
1952 . -

Pierwsie w y bory do

1955 -

Uchwalenie ustawy o
Austdi.
Zm. N. K~za11'rlzl'lki s,

Sejmu PRL.
Dł'utralności

1957 r 'reckl poeta.

(Dalszy eial( na str. ~)

Do>tyclle2as

w dniu dzisiejszym db

• .

o le
Ubóstwo

wyleczyć,

nigdy.

...,.......,....„,.._ I
_ a•;nmdmal
'·a~m--ie•s•z•an..,y•c•h--'v...sk

rzr,cz~

śl

mui\11~

ubóst"' o

l:\(WQ

cl uc Ila

łmlechnlJ śl

Szczyt .
jesiennych

przelotów

.rak \nformuja pracoW!llky Wootń
i.kiego Parku Na.rcd<oiwego n.a viy.
brzetu szczecińskqro w rejonie któree;o l<rzyiują się trasv pta-slch wę
w m!e1sCO'\l!OŚC! Gawl'<k Wiellkt woj .
d rówe'k z północy na południe <>raz
Splooełv 3 budy.nkt go.
su·walsltle.
fałs'lY'We
że
Jak to s'.ę dz!alo.
ze wschodu na zachód utrz~rnuje si<!
s1marc'Ze. 2-0 świń, Diony i maszyny· ml ę".o prze"ra-czało e:ranice~RFN bez szczvt jesiennych pr2elc>tów ptaków.
r<>lnicze
wvma~ane są "Pecjal.
enoć
trudu
Ze wschodu na z~bód , przelatu 1e na
pożar
•>'ę
za<kończyt
Tra~iczn!e
Werner <lobę do sbu a w n'.ektóre dni na~,·et
ne badan.ia je~o 1ak<>śc'
mle"'2:kanla w Kłodz'l<u wo.1 wał. He,m.pler pt:.k'lill'ator krajowy w Mo-· wdecej stad szpa•ków tu.ra•w<l · gęsi brzv„kJe który p()wsta'l od urzad„eń gu.nCJ1l która jef>f; ośrodkiem s.kan- n:el<tóre ·z ruicb licza od tys!aca do
O·Ji;r~ewcz:vch Smlerć w plomoen\a.cb
nóltora tysiąca wtuk l'<leco mnłe,1Po- da1lu m'esne"(o. podał. t.e tkmy za- 'ze są przeloty i p61n-0cy na D<>łlud
ooniógq 78-le·t n! Alei<sander c.
d<>liny wvipadei< mW moejsce w Ja- chorinlon·emieck!e PO prostu
prze- ri ie. orzem!eszc.za 1ą sie w tych re.10ul. Rvnek 2 l(dzle śm!eir~ kupy·,,ai.,. tr'l!ecb ln„pektoró·.v wet„. 1a h obe.cnie m ~ g'1s1 I kaczk'•.
ro;;ła<w~'ll
Pożar powoorulósł 9~ - letn •I Józef D
przyle.
Na w·ybrzeże !IZC'leoińsli>i~
·n po<luszce elek- ryn~rvln 1·ch na i;:ran!cy w Sarze. c :ały też już z>mOl'.v~ mewy.
:r.wa.rc!a
o<l
stał
~AP)
'
bryoi:ne.j.
g<rantco:ą.ceJ s Francj1t.
(PAP)

n•

-

Nie

ma,

a

C8

tla.!1

Chciał~

-

?

Dz~"°.,~~i~~zen~~ ~·~~~~~ ~~R~ wi~kszenie przydziałów tłuszcz~wl :~:::::;ie
nia, ie pozostawanie hes pracy
{lub
niepobieranie
nauki)
2est
1powodow1me szczególnymi okolicznościami (stan zdrowia, warunki
osobiste lub rodzi•nne) - wpisanie
d9 ewidencji zostanie odroczone.
• Osoba znajdująca się w takiej ewidencji, która będzie nadal uporczywie uchylać się od pracy lub
nauki zostanie wpisana do odręb
nego wyktazu i będzie mogła np.
być wezwana do złożenia oświad
czenia o źródłach utrzyma.ńia: wymierzony jej będzie naleiny podatek dochodowy. Osoba taka będzie
mogła być robowiązMla do wykonywania robót na cele publiCZ111e
w wypadkach siły wyższej lub
klęski stanowiącej !»ważne zagrotenie dla normalnych wuunków
egzystencji ogółu lub części ludności. Projekt przewiduje sankcje
karne ia niedopełnienie obowiąz
ków przewidziarnych w proponowa.nej ustawie.
Rządowy projekt ustawy o pr,zeciwdziałaniu alkoholizmowi przedłoży pos. Jan Waleczek. NiS1Zczycielskich skutków alkoholizmu wyliczać się nie musi, ograniczmy się
do jednej ilustracjk obowiązek powstrzymywania się od nadużywa
nia alkoholu orzekany jęst przez
sądy wobec eo drugiego irkazanego
za znęearnie się nad rodziną. Pro-

:wi~1~n6nl~Y{C:ahr~andrz~i:we:d~z:1.wn: a:c:ha:1.5~~ I

wina na karty zaopalrzen1a między FPK i KPCh

Na.d wszystkim! tymi problema(Dokończenie ze .tr. l)
Równieł w llsfopadzie br. utrzymi rozwil!l.ie sie dyskusja poselska. lub tłuszczów zwierzęcych
(wy- muje się możliwość zamiennego zaPrzewidzia·ne są tet interpelacje miennie) na karty zaapatrzen!a ty- kuw cukru za mięso w proporcji
zaovtania ooselskle.
(PAP) pu ,.P" z 375 g na 500 g.
1,5 kg cukru za 1 kg mięsa i jego
przetworów.
zaopatrzenia
W celu poprawy
rynku w papierosy wyłączono. poczynają.c od .1 listopada br.,
ze
sprzedaży reglamentowanej kolejny gatunek papierosów, a mianowicie papierosy „Koral".
Ze względu n.a dobry
urodzaj
owoców. a w azczegćlnooci jabłek,
zwiększyły 1i•
znacznie dostawy
na rynek owocowych win krajowych. W związku z tym, poczynając od listopada br. wprowadza
millOSła, I taki!9 W pmeipftsa.c11 O ""1- się możliwość zakupu tego wina za
(Dokończenie ze str. 1)'
k-010~111!Ju hanl!fui.
Komlbartantom - emery1'om, r•cl.- wódkę i papierosy w proporcji 4
właścruwego terenowego orga111u admlnlstrac Ji; przepis tego a.rty'kJu!u ma srtom I !Jnwaatldom pr~giu.ją: ulga butelki wina za 1 butelkę wódki
taryrowa
w wysok.oścl 50 prooc. przy lub za 12 paczek papierosów.
na celu za.pe-wnl&t~ z•w aJnianemu
Utrzymuje się pozostałe zamienz pracy komba.ta<!itowl! 'Oll>lekl. a tak- pr.zeJarzdacb środkami PKP I PKS.
•Jtl:ga
w a,!xmoamelllltorwycib o;plartacb nik! za alkohol l papierosy.
że zagwan<!ltoiwaind.a mu moil!wości
kc:>nty·nUO'W3Jt!Jloa pracy w' formach teolefua'llcw.ych, be-zpła<tme k.oI"l:yS/tainie
W z'l'IJ'ią7Jku z koniecznośc ią dostol na wa~unkaob umoż,U,wdają-cycb z u;rząd:zeń rad·l!O'wo-teJ.ewl!rzyjnycb, sowania zakupów w ramach kart
w opŁrutacb za kOI'Zyliltalllle
oelne wyikor2ystamle jego kwalLflke- uQga
cj.! I dośw!.adc~ń.
z
energdi
elle4cbryic7'lej.
garwwej
.
lsbotnym upra1Wr1len~em kom.baitan- I cJ.eptnej d4a ~ domowych.
tów, którzy na.byłl praiwo do emuy- Kiomł>atan1>om - inwaMdom pmysru-1
tury lub renty I n1.e 1>trzymują do- gruje tak:!:e llD.g• w oipłaitach rejesbr•- - Strzały
daifiku z ty<truł'll odmaC'Zenl.a Grderem cyjny<ch.. ubetl\p!ec<Zend.orwyeh pojarz!Ju,b tyitułem bmiorowym, jest doda- dów sa~h.
1
tek kombafa<nckl w wysokości rów.
Wejście w tyicl!e ustawy WJ1111.Bła
nej dod·a tkon.vl z tytułu odma.crŁen1a wydani.a S'Zel"egAJ akrtlYw wykonaiwGrderem Z zak~esu uprarwndeń eme- czych, które w
ryta[nycb zastuguje na pod~reślelllle O'kireś'lają zasady I tryb ko;rzystan[a
także prze.~s ut. 'lA kitóry wprowa- z tych upraJ\V111<i.eń. W kMku Irompedza Gbnl~enle do 'Ili lat g<ra'tllcy wle- tein<tmych r~tach tt-wa wlęc praca
lw. od kt.órej przysłiug'llje określony nad przyg-otowarniem nlezbęd<nych dow przepisach o pO'W'9Zechnym zaopa- kumentów norma~ywmych. P.race te
trzeniu emerytaJnym pracowników z'lliStaną ww ~ścltwym termmde ,.._
W~łu« donle&eft • M.eiborume. fa•ri i.cJh rod'Zdln - d<>daitelk pleli:gnacyj- kOńCIZOl!le.
meny aul!'hrail.ijs:y. tyjący w _0 dJleny. Rozme'l'!Zono uprarwnde·nda k-O<ll!!baNa zalk.<mcrzen!Je - ołwdadeotył pllli: gl:ok4 o1<olto mo km od tego miasta.
tan tór.v dlO ~oxzystan!a z OIJ)iekl zd.-o- H. Sienkiewdciz - wyjaśnd.enla wy. Z10baC1LyQ! o zacbJodziie ałońca e>bieik:t
woone.j w placów'kach słurl:by zdrro- maga kmestila dolwmenitu. .-tarnO'W'!ą na nd.eił>!e. który \W!ęll1 n „loa.ta:)11cy
wla . pod[~łych W€Zyst"k1m
miru- cego podstawę kmystal!ll!a s uprarwWerz". N.le namyśllając slę wiele.
strom
ni<eń. zaJWall"tych w usta~. Wm'YfiCY
otwM'izyJ4 ogdeń H sbr!zelb do pro:ySWzegól.ne macurue m.11 ari. 18 d.O<tychCzas uipralW'nlen! do lłwladcrzeń, bysrzów
s k09IIIOSU.
nowej ustaiwy, z k:!tórego komba-t an- przysługujących kombaltantom otrzyKJu uctesze strze!loeów wsooml!IJl.any
tom przysłu~uje: u3lga Pl"ZY przejaiz- ma!! - jak wtadomo wydane obiekt u.C<tąl aoz~ <><Pada6 na zil.e"d~ch mdej&'kim1 środkaam lok:oqnocjt. prrierz wł>adrze wojeiwód!!kle ZBoWllD
mlit. Gdy przyby'li na miejsc' gdrz.ie
Z<łltJka ceny wykrupu od państwa lo- zatwiliadczeru11. lob wa~ć po.zostaje
spadł, okarzało się. te był to baQ'Oc
na
własność. w mocy I będą one wYSta<reza•Jącym
k.alu
mie&zka·Lnego
1t1~r..ny.
pLerwS'leńsf:wo w na.bycau · od
pań. doowod~
pos!edarn·lłl
uprarwnieł\,
W tej całej s:pre!Wle
izastan~...1~
stwa dzialild rek·reacy$nej ora<Z p1erw- określonych ustawą z mia 2111 m.... tyQko
jedlno p!.srze PAP. J.,.,,..
!1Zeńs1M~ w uozyskaniu zezW'O!ende na ja bir.
ost!'ll:etamy praiwddrwych prri:ybyszów
prowadozen!e dtz:Lałalnoścl gospod111irz lintn<y<eh planet, n.le w.!ad()mo. crzy
C1Zej:
przewidzianej w przepl5ach
M<o1Jc>.weł I
~
814 marizenł• n11W.iąozarua
WITOLD 81\IOLARB
o W:VkOl!lvwan!u I orga'tllrzac·j.!
rnelooorutaik1ll1 ;z lstortaml I'O!ZJllml!'.lymil z Innyicb iW:l.alibw l <12y strizelan1• do
wszywtkieg'jo, co wyda1je się podejn-zane. je.t jut. jedynym odruchem istot

Przygotowania do· wprowadzenia
szczególnych
uprawnień kombatantów

Krajowego
Zjazdu LOP
Wyborem nowych władrz Ligi
Ochrony Przyrody oraz ustaleniem
głównych kierunków pracy LOP
w najbliższych latach zakończył się
25 bm. w Warszawie. dwudniowy
krajowy zjazd tego stc>warzysze.nia
wyższej użyteczności.

Zjazd wybrał nawe władze LO;?.
Prezesem Zarządu Głównego Ligi
ponownie wybrano prof. Henryka
Zimnego, sekretarzem generalnym
ponownie Jani•nę Orłowska. <PAP)

„Wszystko o reformie"
.w „Rzeczypospolitej"
Dziś ukate się pierwszy numer dwutygodniowego dodatku do „Rzeczy.
pospoliitel„. pośwl~ony w całośc1
sprawom reformy r;:ospoda<C12!ej. Na
jego łamach pul>likC>Wane będa r<npc>rządozenla l uchwały Rady Mln!l'ltrów or8'2l ważniejsze zall"O:ądzeinla .
dotyc-zące
reformy
!l'<J6podarcze1
z komenta<rozamd I wyjaśnl~nlund
W pierwi;rzym
numerz-e dod.ałlku
za mlem.czOl!'.lo tek&t utJ)Oll'tU Dehtomo.cnlllta nządu o J)l"Zebiegu l itkwtkach wd-r31twn'a rei!01rmv ,,;ospoduczej
(PAP)

w

DNIACH 29.X

4.XI

Dodatkowe poląezenia PKS
(INFOl\MACJ'A

WŁASNA)

k11rsowa6 będlł nułępuMee aało
bu1y
dalekobfełne1
Tomasz6w
Maz. Wrocław
prse11 Wielu4
(odjazd z Tomaszowa - 1odz. 8.28,
powrót z Wrocławia - 16.l'O), Tomaszów Maz. - Kr.towioe przez
Cżęstochowę (odjazd 11.10, powrót - 12.30), Piotrk6w Tryb, Wrocław przH Bełllhatów
(odjazd
- li.OO, pow.r6t - 13.30), Bełcha
t6w - Opole (odjazd - UO, powr.6t - 11.30) oraz Radomske Wrocław (odjazd 'I.li,
pow~ ,_

Zbliża Ilię święto Zmarłych, kJtóre w tym roku łączy Ilię dodatkowo z dwoma dniami wolnymi od
pracy. Zapowiada
to wzmożony
ruch pasażerski w pociągach I 81Utobusach
PKS. Jak się dowiedzieliśmy zapadły już decyzje dotyczące
uruchomienia
dodatkowych połączeń dalekobiirllnych w
okresie świątecz.nym.
W ~niach od 29
paźdzlernłb
(piątelt) do 4 listopada (czwartek) 15.10).
Niestety nie lll09tlllllłe U'l'Uchomtona :Ładna dalekobieiżna lim.a autobusowa z Łodzi.
Na
łódzkich
dworcach PKS przygotowane natomiast Bostan11 wozy rezerwowe,
które w zaletnołcl od potrzeb wysyłane będą na trasy jako autob115y „bisowe". :iazw:yczaJ !!bisy"
kursowały w olm'eele Swięta zmarłych w kierunku
Nowego Mi11Bta
n/Plllc11, Tomaszowa Mu., PQdlfę
tx'yC7>na czynności ua:as·a d.nione
bic, Radomia, Sulejowa 1 Piątku.
popełnieniem makabrycznego czyDecyzje o Ich uruchomieniu ponu I to z pobudek najni,ższych - dejmowa6 będ11 k'łerowm.1C7 dworrabunkowych.
ców.
Co prawda · oskarl.ony przedstaJak ne poi'lltormowano w J6dmw.ił wersję obronną,
motywując
swój ozyin niewłaściwvm zachowa- klej Dy>rekcjl. Rejonowej PKP na
niem 1ię gospodarza, ale ani do- razie nie zadecydowano o wprowody - a co więcej, motywy - wadzeniu na okres twlątecz.ny dopoł~zeń
kolejowyoh.
nie potwierdziły jego a.rgument6w. datkowych
Natomiast faktem jest, że oskarżo Zgodnie z rozkładem · Jazdy w
ny cierpi na encefalopatię :.. usz- dniach od 29 października do ! Upocląir
kodzenie pourazowe
centralnegę stopada Jmrsowa6 będzie
układu nerwowego. Sąd nie przy- pośpieszny ' „Pomorzanin" 1 Ł"odzl
jął opinii jakoby działał przy o- Kaliskiej do Gdyni (odjazd o 14.42).
graniczonej Sw'ladomości, a jeźell Możliwe, te eentralne władze kotak, to w sliopniu bardzo niewiel- lejowe podejmą jeszcze w najbliż
kim. Cały przebieg jego postępo szych dniach decyzje o uzupebniewania świadczy o wyrachowanym n1u rozkładu na czai wri:moźonego
popełnieniu podwójnej zbrodni.
ruchu świąteczmego.
Od 28 października
w Jr111ach
Sąd jed.nak nie przychyl1 się do
wniosku oskarżyciela publicznego, biletowych PKP można będzie naktóry żądał dla, oskarżonego kary bywać błlety na pociągi kursują
śmierci i wydał wyrok skazujący ce do miejscowości połotonych w
go na 25 lat pozbawienia wolności odległości mniejszej nłZ 100 km na
dzień
do 3 listopada.
(także - 50 tys. zł grzywny, 10 lat dowolny
pozbawienia praw publicznych ! Pozwoli to rozładow·a~ tłok przy
konfiskatę rrtjernia).
kasach. W okTesle
świątecznym
Wyrok nie jest jeszcze prawo- wzmocnion11 tet r;ostan!e informamocny.
(tar) cja kolejowa.
(sk)

Sprawca skazanv na 25 lat

15 sierpnia 1980
r. małżeństwo
me
otworzyło
prowadzonej
przez siebie kawiarni „Kameralna" przy ul. Lutomierskiej. Również ich mieszkanie
pozostawało
zamknięte. Matka małżonki poiJn.formowała o tym milicję, wyraża
jąc niepokój o życie córki i zię
cia. ·Niepokój
był uziasadniony:
małżonków znaleziono
bez życia,
zmasakrowanych w okrutny sposób.

Młodz.i ludzie (34 i 32 lata, rodzice 7-letniego dziecka). prowadzili od Lat kawiarnię. Najpierw
„Jasia", potem .• Kameralną". Cieszył.i się dobrą opi•nią. 14 sierpnia
w kawiarni odbywało się przyję
cie weselne brata pani B. Uroczystości zakończyły się pabytem w
„Casanovie", gdzie pan B. spotkał
mężczyznę,
którego przedstawił
osobom przy stoliku jako dobrego
znajomego z kawiarni „Jaś". Nad
rai;tem małżonkowie
B. wraz z
„dobrym znajomym" pojechali do
swego domu. Dalszy ciąg wydarzeń many jest głównie z wyjaś
nień oskarżonego oraz logicznego
powiązania ich z dowodami zebranymi w śledztwie.
Małżonkowie pokazali przybyszowi mieszkanie, jego wyposa.że-
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co b:,>ło irozumiałe ze względu na
wypi (y alkohol, i udali się na spoczl:ro~t pozostał przy piwie. Potern chwycił metalowy świecz.nik
i zadał nim niezliczoną ilość ciosów śpiącemu gosoodarzowi. a potern w ten sam sposób zam.ordował panią B. Nasteonie zabrał z
mieszkania 200 tys. zł oraz kilkadziesiąt dolarów i innvch dewiz.
S!adv swej bvtności usunął. Butelki. §wiecznik kluczP !>d mieszkania i in. spakował ra,.:em ze swY:
mi
spodniami,
ooplamionyrm
krwią, do plastykowej torby (przebrał się w spodnie zamordowanego) i wrzucił do zsypu.
Za zrabowane pieniądze
kupił
sobie lodówke. magnetofon, odbiorn!k radiowv. kolumnv głośnikowe.
z1ewozmvw11k
i różne
artvlrułv
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kwoty -480 tys. zł dochodu brutto
Jrogresia ta wynosi 85 proc. W praktyce oznacza to. iż nie opłaca s ię
specjalnie
osiągać
w rzemiośle
obrotów w i ększych n iż 2,5 mln zł.
Nie załatwiają sprawy 'ulgi inwestycyjne - stwierdzano; liczone są.
one bowiem wyłączni e w stosunku
do połowy nakładów. Zwykły 'Diec
piekarniczy kosztuje dziś ok.
5
mln zł. Kupując go. rzemieślnik od
2 5 mln zł mu~i zapłacić oodatek.
'Bez zbytecznel!o w tej sytuacji
komentarza pokazano
dziennikarzom wykres obrazujący rozwój zakładów rzemieślniczych od 1948 roku. Ich liczba obecnie odPowiada
niemal dokładnie sytuacji S>Prz;ed
34 lat. Dano jednak do zrozum1enia. że nie
jest wvkluczo,ny regres, jaki miał miejsce w latach
pięćdziesiątych
- o ile oolityka
fiskalna wobec rzemiosła nie bę
dzie długofalowa. iednoznac:zma, a
nade wszystko promująca działalność Inwestycyjną.
{PAP) '
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l)Onled71Lałe'!t rano w neapo<!Mańwięzieniu Po,.,~doreale wybuchły
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p!stolet.órw a po mieście riyies-zh· się
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~ ooo tys. zł. 1rltóre zatbrall1
1 na~ uicielkili z miejsca pr'Ze-

stępstwa ~Fdaitem lMp". lklradztonym
weoześn!ej·
we 'Włos'zlCrzOl\Vej.
A<Uto

parzucill w l'a.mowski.Ch G6';ach.
Otiatra rorz.b'Oju,, s olbtr ałemd.aml gło
..,,., przeiwierztlona została do !l'Zp!Jta!a
Do naitycbmdasboWego dZ!lałarn!a fJ'I"i.Yst!!IPIM !Ulnlkcj0tna!!'dume m1Mcj! z KM
MO
RadOl!lllSku 1 z KW MO
w Jlll.ołlrkoWle Trybu!!l.8'1Sk!m. Czynn.okd te doprowadrzftły do u.jęcia
!IJJl'&/WC~
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dllllla. zartnzym11110 loch w ho~e.W robot:nd.crtym w
Bytom;lu.
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byLt pracOIWl!lloy jednej
Obaj przebyrwaj.ą obecnle w a•rt!S'lcle tym,c2asowyim.
$led>ztlwo loon~ynuowarne jeM w po..
sbl.powaniu d·e>rdmym.
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W godiz.IJnaich po.-połu<lnlo;wych sily
porządkowe opanowały
sytuację
l
wlęz!e.nde znalarlo si ę pcm1'\V'n!e pod
kon.troJ.ą
potd,c jd.
Szc-zegół:v strzelanLny nie lllł znane Nea1001itańsld korespo;nden~
agencj~
AFP <>l"Z:vpomlna, te w wlęme.nlu Po~gk>reale panuj11 bM'dzo złe warunki I te odsladu..f11 tam wy·rokd za·r6wn 0 człon
koiwie przestępczej mafii Camorra.
jaik 1 członka.wie
ter-ro:rystyocznych

.Cozeirwonych BTy!(a.d".

•

mięsa

ponad miliard dolarów

Roilln.!tc~o ~tei-Skie.

łaca:ące w ne podaje. k w c!ągiu <>statmich S lait;
całość
ntiea:de:!mie . sa- Węg•ry ek.sporto.wały
miliol!l
ton
wielkie gQ6PtOd3JI'8tWa pa!\- zb.ota rocznie. Zbiory tegorocrzne sza9tW'OIWe 1 d'111alk1 pr>zyzagirodowe. jest cu,ie się na 14.2 mlin to.n. w po•rówz peownością na~dajniej:irze w Eu- nan1u z !~ 7 rill1tn ton w reku ubiegropie wscbl0dm.1ej - p1eze w kores- łym.
IXJ'lldencjtl z Budapesztu ame-rylkań,
sk4 d'Zl~ „Christian Scdence MoLudtn<llłć W~tt •WYi!!O&! 10.7 m1n.
n iitor".
co Zl!laczy że na jedl!lego mieso:ka ń
ca
k<raju przy:padro w · tym roiku
Korespondent d'Z!en.nike, llrU! :Bourz górą 1,3 tol!ly zb<>U. p.r-zesozło
dlW'a rarzy Wllęcej n it w Polsc~.
ha.rmo.na..jną

rrządiz arie

KOMUNIKAT MHWIU
W 11.atW!ą.zarnd.u c!to lmltormac l4., po- I zestal\VU komibdl!'.I01Wego „Woałbrzych".
de.nej prozerz PAP . 8 bm. o zaikarzach
Wobec &twlerdo:&1La. że przed&tazallcUpU l ~a:edai!y nl.elkit6<yich me- wlomy komAsjom w.sad materd11łowy.
btl!
ml.eszk.andiolw'Ych..
Mlmli'teirstwo procH prodULlreyfny 1 poczynio.ne
Hal!ld!u Wewnętrmego 1 U.słtug !Jnfor- ułe1psrzen!a konstrukcyjne l organiozalllll<:i.. H na Wlllioseik dyirekcjl za.ln- cyJne spełtndaiją wszyS'llkde wall"UJilk.!
teresawa111ych producenrtów. to jest: oso.ąg.ania dl()Jbre.j jaikośCI! tycll wy.roZamo~h
Fabryk Meba4,, Jairocj ń bów on11:. Ile tch stos01Wanie w peł
llk~b Fabryk Me~ I DolLnośląskicb
nym zak«"esle I bez zmia111 dają rę
Farblryk Mebli. pro:eprowado:·<>na zo- kojtmJi.41, lit mel:>lle te po W\Prowadzestała przeq; mieszane lromdsje ekspęa-
n lu do o)}rotu hlll!'.ld'lo<Weg.o I w tr a·kthw hand:Itu t prozemyisłu mebJ.arsk.fe- cie użyitkOtWand.a spełtn1oać będą zało
go ocena prrzedsięW<Zięć wyżej wy- żoną' funk.cję zg'Odnle z przeo:nacą;e
mJeniOl!'.lyc-b producentów. ma.ją.cycb niem I nie pOIW~nno w n!ich wystę
zarpewmć
nale'Żytą
jlllkość
dalszej pować wti.ękme nas.ilerue wad uk~y
prodtUk.cji meMI. objętych d<ecyzjami tycb - m!inister handQu wewnętrz
mLndstn baru!l!Ju wewin~rm.ego I usług nego I usrug u.\Wgllędtnt! czt:ścLowo
z e bm, d'Ortyco:ącyml! zaikao:u zakl\1- wnioski k!e>roJWnlctw wymdein-ionych.
pu 1 sprozeda2y zestaiwu „MO<l'ando", zaikładów. dotyczące
ll'Chyłen~a zazeBtalWIU
&egJmen1>awego
.. Jairocin" kazów zaiklllJ!JU i sprzedoaży Oltna wianych me,IJl,i I zaiwlesi.ł na ollt·r es pół.
roczr\Y moc oooowtiąo:rującą za«aizów
za:k upu I spr<Zedaiży - d'OiPUS2'iczając
te me.bile dlo obTo<bu harndllowego warrunkOJW<>.
(PAP)

do jak najszybszego załaty.rlenia tego paproblemu.
Przede wszystkim władze zade-Jtłarowały się nie
zmieniać systemu zaopatrywania w surowce i materiały
przemysłu
drobnego, wyodrębniając na
ten . cel pewną ich pule,. która bądź rozdzielana
bedzie cent_ralnie, bądź przekazana w gestię woje-wodów i prezydentów m iast. Sposób rozdziału
jest t'U zresztą ..sprawą drugoplanową - ważne jest
to, że surowce i materiały będą. Kolejną ważną
sorawą iest opodatkowanie drobnej wytwórczości.
Jak zapewnił min. M. Nurowski. państwo w sposób istotpy zainteresowane jest rozwojem drobnej
wytwórczości I wszystko wskazuje na to, źe terenowy przemysł państwowy będzie niżej opodatkowany niż przemysł kluczowy. Sprawy podatkowe
opracowywane są przy współudziale stron zainteresowanych.
Wiadomo już, że minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej zadeklarował 1ię przekazać wszystkie zakładv orzetwórstwa owocowo-warzywnegą
państwowemu przemysłowi terenowemu. Podobne
rozmowy toczą sie z minist rem budownictwa i materiałów budowlanych.

pogłoski. te więzrn.LO".v!e ujęli dwóch
strMm1k6w k1órych po.traktOJWali Jako z.ai\<ładn!k6w.

Węg~erski eksport
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Stara to prawda: zlikwidować jest łatwo, ale odtworzyć później bardzo trudno. iw takiej właśnie
sytuacji znajduje się obecnie państwowy przemysł
terenowy. który decyzją „zza biurka" w połowie
lat siedemdziesiątych został dosłownie zmieciony z
!!oopodarczej mapy kraju.
Część jego majątku
wchłonął przemysł kluczowy. część - spółdziel
czość, reszta zginęła bel'Jpowrotnie. jako że maszvny . które z powodzeniem można było wykorzystywać w drobnych orzed.siębiorstwach, w dużych organizmach gospodarczych były Po . prostu
nieootrzebne l ooszły na złom. Kiedy minęła epoka dynamicznego rozwoju i gigantycznych przedsię
wzięć. kiedy zaczęło brakować m. i·n . wideł i Łań
cuchów, dopiero okazało się, iloe te małe, dr<>bn•
przedsiębiorstwa czyniły dobrego gospodarce. Kiedv więc POdięto odpowiednią. decyzję. rozpoczęto
proces reaktywowania przemysłu terenowego metodą .• małych kroków". Wystarczy powiedzieć. że
do tej pory w 14 województwach reaktywowano
zaledwie PO iednym takim , przedsiębiorstwie.
od7,ieżowe.
Jak przyspieszyć ten proces? Zastanawiano s ię
Morderca
34-letni AndrzeJ naą tym w czasie wczorajszej narady (z udziałem
1
Alek~andrr Szvmański iest olasty- przedstawicieli województw centralnvch i północ
kiem z zawodu l•k.-,ń 0 ?Vł Liceum nych) zorganizowane.i w Łodzi przez M inist erstwo
Plastvrzne w Łofl7j) _ żvł ze 5prze- Handlu Wewnętrznego i Usług. które reprezentodażv namalowanvrb orzez siebie wał wiceminister Maciej Nurowski. Władze poliobrazów. Rozorawa przeciwko nie- tyczne i administracyjne naszego województwa remu zakończyła sie wczoraj przed prezentowali sekretarz K.Ł PZPR - Jarosław PieSądem Wojewódzkim
w Łodzi. trzyk i wiceprezydent - Jeny Łapiński.
Trwał.a bardzo długo, bo też barNie sposób jest tu wymienić wszystkich truddzo dłul!o trwały powtarzające s·ię J ności 1 kłopotów
związanych z reaktywowaniem
badania spi:.cjalistyczne oskarżooe- państwowe-go prremysłu terenowego.
Wymieńmy
go i szpitalna obserwacja psychia- ruitomiast zapowiedzi działań władz państwa. zmieI

. .. ~ sprzed 34 lqt
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Podczas rozmów szefa ' FPK :i:
sekretarzem generalnym KC Komunistycznej Partii Chin Hu J~
pangiem wyrażono zgodę na of1~jalne wznowienie stosunk6w mię
dzy obydwoma partiami. które zerwane ro.s tały w 1965 roku.

zakładów rzemieślniczych

d.o " 1ała1ącyc
talerzy"

,amtesa!lruJ!lcych

EPILOG POD,:VÓJNEGO MORDERSTWA

B.

Liczbo

{Dokończenie ze str. 1)
t ys . zł do ponad miliona zł. Nie
są t o przypadki odosobnione.
Z
dużym
niepokojem oczekuje
również rzemiosło na decyzje dotyczące zasad wymiaru Podatków
w roku przyszłym. Ciągle brak :leszcze bardziej precyzyjnych propozycji. Zdaniem przedstawicieli rzemiosła obecne przymiarlci
mog11
(w przypadku ich realizacji) nostawić pod z,nakiem zapytania działalność ok. 40 proc. zakładów.
Rzecz
w koncepcji obowiązku
prowadzenia
ksiąg
handlowych.
Miałby on obejmować
tę grupę
rzemieślników. której dochód brutto przekracza li-krotność -orzecietne_j
płacy w · gosPod'.lrce ?st>Ołecznlone.J.
Uproszczoną ew1denc3ą
proponuJe
się objąć zakłady o dochodowości
3-krotnie większej.
· Według szacunków Krajowej Rady Rzemiosła wiązałoby się to
z
· •
ś ·
: ·
komeczno
c1ą
wchłonięc1a
· nrzez
ten dział gospodarki ok. miliona
osób, które trudniłyby się księgo
woś<:ia. Prowadzenie ksiąg - podkre
ślano w toku konferencji - wymaga ponadto dobreao lub nawet bar"
dzo dobrego rynku. na którym rzemieśln"icy mogliby się nie tylko zaopatrywać. ale także uzyskiwać bez
trudności dokumenty patwierdzają
ce zakup surowców i materiałów.
R
. 'l ·
· h""" ·
d
t
z~~1es mcy .mec „.nie go ~ s f1
.wa~ rówruez z iatruejącą obecnie „rogresją podatku dochodowego.
Od

•

Wizytę w Chinach zakończyła delegacja Francuskiei Partii K-omunistycznej z sekretarzem generalnym
Georg.esem Marchais n a czele.

--------....l--------------------
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Zakończenie

zaopatrzenia na mieso 1 le10 przetwory do struktury dostaw mięsa .
począwszy od 1 listopada br. zostały wprowadzone do kart odcinki rta mięso wołowe 1 cielęce
z
kościa.
.
'
Równocześnie przypomina się, że
październikowe karty zaopatrzenia
ważne' są do końca bm .. z wyją.t
k.jem odcinków na proszek do prania i mydło.

\'f'ęgry

Opr6cu: zbota,.

róWll'ltież
v1rpłyiwy

eksportują

Dlll.ęso
W
ze.s-złv m
roku
z eksportu mies a wyniosły
przeszło mLUa.-d dola<rów
si>ożycie
mięsa 1 ry'b na Wę11:rzecb
wynosi.
jak p!.siz-e „Cbtrlstlan Science Monitoir•• 66 k\logramów na 1ednego mde•
szkańca rocznie (lwecBug ln>nyc•h źró.
dei, sięga 75 kllll~ramów),

stwierdza.
te
nowoczesne roln.iteflWo

B~rne

i

SJ)la~

wydajne

węgierskie .

krajowi
potycizek za!1iranicznych.

zara•biając

de~V<iriy,

•
Wę.gry

za.Jn:itują

ułaflWia

•
obecrtie

dr ci g.e
miejsce w świ ec i e
po Danood
wzgilędem
produk<'1l
mięsa
w1e.przowego na jednego m i eszkań
ca. Pogłowi-e traody e<hleiwnei w:v<nosi około 8 mLU ~nów sztu:k.
Połioiwę
pr~mcj.!
wleprzOW'Lny dostarczają
pansbwowe
gooJ)Odairstwa
rolne
i spółd<zie1inle produkcy:tne a d·rrugą
pało.wę dzlalkd przyzagrodOtWe I róż
ne gospodaT6twa pomocnicze.

rzających
lącego

Poruszano wiele ieszcze Istotnych dla przemysłu
terenowego spraw. M. in. wnoszono o dopuszcze. nie tego typu przedsiębiorstw do puli dewizowej,
1J0dnoszono celowość ścisłej współpracy z przemysłem kluczowym Itp. Istotne jest jednak to, eo z
całym naci1kiem podkreślał min. M. Nurowski. że kierownictwo rządu Jest ..zalnteresowane przyspieszeniexr. prac nad rozwojem drobnej wytwórczości.
(ms)

KRONIKA WYPADKÓW
• Godz 8.4<l . W Szatoni _k•ier<l'Wany
pl"Zez Tarl·eusza K. .Ursu.s" IlJie ustą
pił oieTwszeńs m'ł a
przeja'ldu t zderzy1 si ę z tra11ruwajem !!nil 44/1 o
l\ra·ktorz yGt a
dooznaa
n.iegroźneg-o
c>ta.r cla naskórka oasaże·rowie tram.
wa ju wymll 7. W°y'padlku bert szwanku
• Godz. 9 .2~
Na r>krzyżowande

Wynurzenie ludobójcy
Klaus Barbie, były_ szef gestapo
w Lyonie, obecrnie obywatel
boliwijski o nazwisku Klaus Altmann udzielił ·wywiadu boliwijslciemu dziennikowi ,,Hoy", w kt6rym oświadczył
cynicznie, te w
cząsie drugiej
wojny światowej
występował jedynie
„w obronie
swego narodu", gd:y francuski ruch
oporu „mordował tysiącami je)!o
rodaków". Dodał. że wojna z'akoń
czyła się przed 39 laty i że nie
może bv ć skazany po tak długdm
cz.asie. Zresztą przyoomniał m!~zy BoJ.iwią a Francją i RFN
nie ma układu o ekstradycji. Jak
wiadomo, oba te kraje wystąpiły
z odpowiednim\ wnioskami
do
władz boliw ij ~ ki ch.

uu Gdań.skll,eij l M. SkłodowSlklej-Cu
ne wjechał przy cze rwooym św i e
tl<' Za!)(}rożec" kle-rowanv przez Dar iu9Z a S Skut ek - zde·tZ<'·nie z Nysą" I n \eg r owe u.razy u dwóch pa.
sa~Mek tel'{o sam -och<JQu
e Godiz ln.2'0 U zbiegu ul:c Piotrk<>wsk.ie1 I 8 Ma.-ca , Fi.a~- 126p„ kie.rowa<!ly prze-z Józefa K s-kręcajac
"'. prawo pO<tr ącdł na przejśch.i dla
p_1eszyc'b Mleczysla wa B. Skończ y ło
sie na ortardu naskórka u ooszkodowa<neg•o.
e Gc:dz. 15.10. W GłOW111ie na sikl"ZYżowanie trasy E-12 z ul
Ta.rg.ową
weszła nie-ootrożnie Janina S
Potrą
corna -iG&tała prz!!Z .KOIIDa ra"
dozna 1ąc pri:v tym WSl:rzaśn le11ia móz"'U I ra•nY nosa
·
• Gooz
19 30.
Nie.trze~w v
!g na.
cy W wszedł na je-zdn ! ę ul Obv w• te.lsl\;iej worost Pod na<l 1e ó:'17 a • •c e~ o
Fiata !Mp". P ieszy d m nal •irn u
t;lowy, zła man i a obo jczyk a 1 że b er
(<!' \\")

Redaktor depeszowy
ALEKSANDER

BATOROW !Ci

Redaktor techniczny
ANnRZEJ WóJTOWI<'7

'
że

Szkoda,

koń

biono 1111-, by iplr'Zyozyny łelO nledysipozycjl wYJaśnić.„" powiedlliał.
W hoitelu ,,Fleming". gdzie mieszkali plęclobol.8ei,
wrzało. Wciąż wrac.ano do wydarzeń na ipa.roouI·sie
Kojarzono pewne fakty,
rod7Jiły się podeJ;rrLen.la.
Okazało się. że konie na dwa dni przed rowoozę
c!em mistrzostw zostały zamlmięt e w stajniach i
tam trzymB.!Ile bez ruchu, czego nie praktykuje się
n Lgdy przed zawodami! Ta ki przestój wiplywa bowiem n!e'ko.Nystnie 111a żywotność, sik:ocz.ność i szybkość wierzchowców. Jeden z Fra'Il.CUZÓW widz.iał
Ponoć jak k.toś z obsługi stajni kręcił się przy
„Hererwoodtziie" tuż pra:ed starlem chowając w
ręku przedmiot, i>rzypomina.jący ~t=Ylkawke. Zastanawiano się, <![acz.ego po losowam.i u inie WiPUS&cwno trenera Domirruaka i Peciak.a do ISit.ajnl. Chclel! zobaczyć „Her~ooda", ale im nie pozwolono,
i::ow<>WJąc 11!ę n.a. bli!ie] inie sprecyzowame„. przepisy higieniczne!

Co sie zdarzvlo

Rzym

okazał się

dla polskich pięcioboistów wyjąrtkowo niegościinmym miastem. JechaJ,i tam w roli
obrońców tytułu mistrza ~iaita i fawocyitów imprezy, wrócili z niozym. Vramaityczne WYidaTrenla
na raymskJm h.iipodTOl!Ilie „Circolo Lwico" pogra:ebały wszystkie szamse Janusza Peciaka L dr.uliyiny.
Nligdy j~ w hristorM ]:Yięcloboiowych zawodów
tej rang! jama konna me d\Tlleslą;bkowała tak faworytów. Nd.gdy nie było tyilu „zrzutek" „wyła- •
mail", U'!)adkbw ! dyskwalli:flkacji.
Powszechme
udawano sobie -pytamie: .,Jalk do tego dOt!llZlło?" I
jesz.cze jedno: ,,Jakd sens ma ryw,ailiu.cja l!IPOTltowa., w kt6>:ej o wyoniiku zawodnika dECyduje ni•
jego kllasa., a kJ.asa ezy aktualna forma koinda?':.

~cjele U!PMB z szefem tederaol,
~rwym
Svent!M Thofeltem niechętnie wracał! do wydarzeń
na hirpodromie, które nie tylko-.Llla organizatorów.
ale także d l a działaczy tego śwJ'a:towego forum- pię
ciob<>jawego były pewnego ro<lzaju komrpromita.cia
Wyka-zały bowiem sł.abość przepisów regulammiowyoh i niezdecydowa.nie tegoż gremium, które uni'kało wszelkich kłopotów d jak się wyda.je koncentrowało uwagę na„. oticjatnych bankie'tadh..
/
Włosi rozikładali ręce i przy każdej okaz.li 71Wlt'acali się do Peciaka .słowami ,,I'm soriry„.". A naH
mistr~ mógł tylko zg.rzyotać 111ę'bam4...

~plący „Hererwood " .
~Hererwood", ciemny wałach o potęŁnej, ciężkiej
syJwelce stał .się mimo woli ,inegatywnym bohaterem" konkursu. W pierwsrLeJ serii wylosował go
Holender Frank Wijna.nds i &tracił sporo punktów,
ale konkUJrencje ukończył. Holender nie był dobrym jeźdźcem, co zruuważyć motie nawet laik,
ale ,,Hererwood", acz do doskooałośoi mu daleko,
wyka.zyw.ał ll'(>Or!l och~ do ska.kania. Kiedy więc
po ~u los prezyd'nieldł tegoli Wlierechowca Jainu.wwd. PecLakowi, wydawało się, że nam: m~trz
da eobie bez trmW. rad• z koniem i l)I'IZeS:z:lkodamii

na

Daniele

l>~e.

na)lepszyl

'

na· llCircolo lppico

11

powody do r.adoścL, a moliina aąd~ć. ff N.dość -

ms.ciły jednaik przed711W•ne wyden;eni& 11& „~rcolo
Lm>ico". Mietrzositwa toczyły 11!• do końoa w at-

mosferze podejrzeń i nieufno8ct. a 11WycJ.tcmro M&.sałl ni• miało ju6; tfco blulw. A tnlkOO... bo a:vmplJtyc.zny <p!ęcioboittte. .1 Rzymu, kiłóiry od W ba-uwteozni• wailc:zyt o mtamo 11<!1JJ!epszego, był tym
re.zem '!»Za kooikur&ncjlł. Prsygotow.ał Id• nakomlcle, był w śwlelbnej formd• · d n&wat J&lllft18il Peo-Lak nie daiJ:;by 'Pe'Wi!t!• rady md~ ~

PMebiec jamy ilt<mn•i na n:vmekdm ~·

będzie za<pewne

hirt wlkoróitce 'Pr~etem do a.taku
na akitiuailne prr.~lsy plęcJobojowych ll'Al.~?w·
Skoro kontrola a:ntyd01Plmtowa je6lt jut rzJlllWifliuem
llOW\!>ZWhnym w irporcie i podrlawanl są jej ludTJie,
dlaczego nie obejmuje wierzchowców? P.rzecle2 or- l!llnil7m konia jest na te Arodk·i r6Wllli• 'POdadmY oo
!llPO:riowca, a nieipodwai,aJ;ny fakt, że koń jest; um:ci.'WISIZY od OZlłowtlek.a. inie może by~ tu• ł.ednym .,._

Pode)rzenl1
Janusz Peciak n·ie lltallt\ł na starcie d~iei ko.n~
kurencji tum.ieiu &2lJ)a.dowego. „To mój osobisty
protest. swojego rod-z.aju „votum nieufności" w stoirun:ku do organizaitorów i sędzi.ów. Nie wierzą, by
„Hererwood" byl lldrów t mun tal, że 11.~• llr()a

•••• „

był

Dainlele Masala mdabyl delty meda!, druty.na
Włooh takj:e stanęła M. l)Od.ium. Wloal mieli will(!

Tymczuem jtut na rozgrzewce „Hererwood" aaehowywal 8ię pódejr.zanie. Sprawiał wralienie otumamdonego, nie wykazywał krzity enerigili i nawet
na uderzenia batem nie reagował tak jak inne
wierzchowce. Poruszał się po torne „bez j!k;ry",
strącał nfemal każda przeszkodę, a trzy>k;rot.nie odmówił posłusze!Wtwa. Na „trójszeregu" zbuntował
się oota.tecmie 1 mistrzowi świata nie pozostawało
nic lnnego jak zrezygnować. Tym ba.rdiz.iej 'i:e zabrmiiał gong, OIZ?lajmiający upływ czasu na przejazd. Na t.r}'buinach - pcrunende. Główny rywal
Włocha Dłllll.iel> Masali :tuż sill nie llcny w rywa.liuc}i, a druzY'!ta miS'brz6w śwJIRlta ll'l'l"Zed roku
tytułu teł 11.tę obroni. Flra:egraJ.i rwe szanse linini,
Ameryikainin Burley, Belima.11n1 s RFN,
Aingllilc
N!,ghltLngede, a złoity medalista z R~u. Anait:.oait
Stairostllll esy mistm świa.ta z Buda~u Robert
Ndem!lln sitraci1! do fawOI'yta gOl!llPOd.any - Masali
Misko 200 pu'!llkltów.
Jut l'ierwuego dinia mishizostw było niemal J)e'W.ne, że ml~trzem świata
ro.sita.nie W1och - DanJele Masal-.

• ,

~erutiem."

'l'OMASZ 'l'Bzcd'SKI

du na

W rzeczywistości jednak, miast roi\tłikły
meandry i pogmatwania
hinduskiej
religijno-moralne i i tamtejszego, nadzwyczaj
pewikłanego f skomplikowauego
panteonu bogów (co, rzecz jasna, d'la Europejczyka
byłoby
doświadczeniem równie
ciekawym). obejrzeliśmy spektakl, który ~
kostiumie hinduskiej
kultury podejmuJe
sprawy dla nas bliskie, ja'ko ie mówi,ce o

Obejrzeliśmy
przykro}onll do możliwoiłoł
l)ercepeyJnych ws-oółczaaneio widz.a legendę, która na Drzełomie XIII ł XIV Wieku
była tematem acaniczn•i• wers)! ~nego z
rodzajów
ludowego
teatru ltarożytnych
lndi:i. W tym dzisiejszym ujęciu ~o
autork, jest Shanta Shandł (tekst 1 Miyseria) - opowieść o losach wedyjskiej lllmfy staie się pretekstem do POkazania :!)goła
przyziemnych wyborów. Wyborów istotnych
zarówno dla staroliytnych Ariów, wyznawców buddyzmu, hinduizmu. chrześcijaństwa,
czy też po prostu ateistów. M1łość, wierność,
uczciwość i sprawiedliwość to te wartości, którymi spektakl kusi nas ze sceny.
Kusi, jako że ich istota pokaz.ana jest w
SPOSÓb nazwyczai czysty i przekonywający.
Prawie bez żadnej scenografii, z oszczędnym
rekwizytem, za to w:yraz.istym (acz dla nas
symbolicznym)
gestem, ruchem,
tańcem
i łpiewem Hindusi zyskuls. nasze umysły

w.ać
myśli

n

FP

W dniu 21 paźMl!ernika 191! r.
w Pa<nu, przeżywszy lat
85, nasza d<roga I troskliwa Siostn, Clocla i Szwagierka

za.snęła

ł

ł.

WARCHOLlllłSKA

odbędizie

się

dnia !7
paźd.ziernika br. o godz. 11.so z
kaplicy cmentarza -rzvm.-kat. na
cmentan komunalny na Zarzewie, o czvm oow1adamiaJa pogTą·
teni w głębok>im smutkU:
MĄŻ, C0RKA. ZlĘC i WNU·
CZEK

•

RODZINA

Drua Z4 października 198% TOll'll Gdso:edt .na zawne ukocha.ny
Mąt, Ojciec, Tdć J Dzladizhtł

S.

ł

P.

DOC. Da MED.

BOGUMIŁ KOZŁOWSKI
OKULISTA
Ur-oczystości

J>O&'l'Ubowe _gdbQdą .ię w cl.111tu 2ł pafd'Ziernłka
)>'I'. o· godz. 15.30 na Sta.rY'm Cme<nta:r2'U
przy u1. OgrodoiweJ.
Pogrąi:en1 w rłębolclm 1mutku:
...,
ŻON A, COB.KJ. ZltECIOWra i WNUCZKA
Prosimy o ni<!!>kłada.nie k<o.ndol--eJl.

„ ...,..„...

Dnia IS
po

wleku
•Y I

61

paźdz!eTnika 1t8Z roku
ciężkiej
chorabi~, w

lat, n·a 'z

n.aj<Lroższy

ł.

ł

Mąż

~ ~ p1tlnl pod
)ro...
~ je9t faJ\lll.olWa'Il.a.. 8ętlrz1oiwde n.le

DZIENNIK ŁODZKI nr 175 (10169)

Przyszli maryn arze
najlep si w karat e

nem

doarbriz.egaJją

pirzeW1\Jn!enia 'i<JraikO'Wia;nje.d~ f.aul.
Zdenel!'Wo~
„ odd:a~" Ha~\Jnle Iwallliec
1 ~dia. Wlis<a ma n:.ainsę oQdskoczenLa ne I pkt, Trener k1ra1"!OIWia.nek
Lain.r~
iruyg;nuje s ra;utów. Iwanle.c prl!ygOltoi\.Y'l.\je się do ~rz.u~u
plllk4 s auibu. Do k'()lńca mec:ziu · 22
9E!kl\llldy, Podanie k<rak.O'Wi.anek nlec<lflne. p!tka na a;ucle.
Wyn1ucamy
P'tll!latolwym walkqm Og6Jno.polskles Ulltnl. li we.kood do klOńCla.
M. go 'I'urnlejl\l Ka·raite - Shotokan. jaSsy~a decyditJ.le ~ !. vaf'!;a •
ltd. JetllZIC'Z'e
wana Tere9&

r a,noowska

z Indii

łAZIS

c.triska).

kl z ~!Z.lałem 111! z.&JW>Od•rullkbw 1 za-

P-olbteC'hJILilka SlzczeI

W kalf>e drruty<nOIWO wlłród mężczyizn
wod111<iiczek z :tł kG.ubbw l ognisk zwycdężył AZS WSM S'Z<C!ZelClin. a ln'I1KKF odbył ~ę w S!Zetzecl.ński'lm WO.. d}"W.idUlllilini.e Jan'llsz Kinapczy<k .
j.e!wódlZ!ldm Doonu Sjpol!'1Ju. toiwurzy_
Zaiwody Z-O<l'gaillli'ZOIW8ł ZBT!ląd, TKKF
myła pełna Wlirl•CYWnd\ll.
w Szc'le.cinie.
Be%1k>0nkltllI'emicyj•nA okuaO!l. się k11l!'atecy z AZiS Wył.sze.j Sa.ikcly MOiI'skO.e.j w Szezec ini e.
,
W stylu kiunlte lndy'Wdduaklie
wśród mę!lcizyrz·n
z•wyciężył
JalilJUsz

SZACHOWA

najukocbań

!

Tatuł

P.

FLORIAN
RATAJCZYK ·
Pogrzeb 0<dbęd:z!e się 26 pat d.Zli e:rndk a. br, o go d„, 13.30 p ó
m.szy Aw., z kaplicy cmentarza
Doły,
o czym zawiadamiają po gqtenl w nieutulonym talu
ŻONA,
C0RKI. ZIĘCIO·WIE,
WNUK, SIOSTRY, BRACIA
J POZOSTAŁA RODZINA

•

Wygrała R~sursa

„Sucha zaprawa"

W

haQJ. przy a[. · Włóklll!arrizy
m.iędzyinarodowy
tucniej

odbył

(Gwau:dia). przed P. WY'Ptoszem (Resursa), 66 k.g - M Woc•h (MKS)
prized J. MHskłtn (Resursa) 71 kg __:
R. Rlydn!ckl (MKS), prrzed P. Hawtlc•klllli (Resursa). 75 kg - A Br-ot
(MKS). µrzed
A JOillcsą (H<>nved),
83 kg - B Babel (Honve<l) przed
M
Pietr"Zaklem (Resursa) 90 kg Psionka pra:ed
W. ·Nzywa1klem
W poszczególnych kaitegoi1'18JCh wa- T.
W n111jblldżgzym cz.8JSIA! AiKN ma do
(obaj Gwarrdia).
za.proPolll<JWl8011a W\S:zys>tkim począit.ku gowych 2wycię;yil.i: !13 k•g - M. Ryfw)
(Re&uTsa) przed K. Paiwełc:zy.
Jąeym nłlll'<:la.rzom u.dlZ<iał w killrsi e bus
naTclal!\SkJlm, Zarpisy będą d.Olkonywa- kiiem (MKS) 60 kg - J. Banaezcozyk
ne na lmauguraicyjn'Ylffi wyikładzie
w dniJu ' 28 pąUl!Z<len111kiii 1982 r o godzLnle 18 w l(lmach<U Wyd.'lłału Budowinl.c1Jwa Polltechn',kl Łódzk i. ej (al
Już czte.ry punkty d'ldelą pill<a.rzy
Pol'.itechnlki 6, a.ud'Y•toriillm B-11).
bałll'Ck·ie-go Sta•rtu Od pr2od<Ująeej w
74 załogd wy•ruszyły na trasę so- tr2ecrlodigzywe-j
(a. w.)
tabeli ołock i eij W isły.
bo;t>niego
nocneg<> ra.jdu samocho- Sta<rt uemis01Wał
Włocl.awiki\l 2:·2
dowego, orgamizowanego prrzeiz
A?,, a tr'l~i w tabeli .VL
łódzki Orzeł (nięĆ
Nle<Zbyt dłpga. ale trudna t rasa wy. punktów
,,-traty
do
lidera)
zrem isoelimLnowała w le1u dookonałych kle.Z ta.Jem zawiadamiamy, że dnia
22 paźdz.lerni•ka 1982 r.
fO'Wców.
Nie ulrończyi11 ll!'nlJ)Te"Zy wał u s\ebie 'Z Conco<rd!ą l:!.
odszedł
• • *
od na.s nagle, naM .µkochany Tam. ln. tacy 2na111! automobi~iści. jak
W dir<U~oli.gowy ch łódzk.leh derbach
~ 1 Dzia<lziuł
z, Za.pędowskl, a także trzy,krrotny koS'1.y;ka;ek
Wc
trii\lmfaitor ra.jdu w. Gołębiow 76:56 i 75:74. d"Zeiw pokOiilał LKS
ski.
l. ł P.
w ltaiasyfikacjt generallJnej m e«lmj- U'd<anie zakończyły robotnlo-łlienacj.I mistrnostw dkll'~gu zwyclężyLI dzielne
mecze o inistrzostlwo TI liJAN
J. Szulc 'Z L. Królikowskim jadący
siatkamk1i ChK!S.
k·t óre •wy~raly
na .• Zastawie - 1000" (oba·j AŁ) wy. gi
w
KatolWicach d....-uk;rotn le z AZS
LACHOWIC Z
orzedrza•jąc T. Barańskiego 1 s. Wys.
'OO
3:2
Soołeim
OO'koinało
u sieb ie
mvka.
MISTRZ TKACKI
3:! I 3:Q Slabkairze WlfaW ra,jdzie dlla k.lerowców beiz li- Ta<rnov\e
mv
wy;gr•li
we
wlasne1 sati <.obotni
cencji
najlepszvm
J.>ogrzeb 0<dbędzie się dn. %6 paź
oka1Zał
się
z Gwardią 3:2 ! przegrali redziernika br. o godz, 15 z k apli·
T. Michalski, jadący z Ewą Marr- mecz
wanż 2:3.
cy cmentarza &w. Wojciecha przy
szałek na „lladz.ie - 1500''.
• •
Ul. KUTC'lakJ..
Z'v1ryciięzcy
poi2C'leJ>;ólin V'Ch
•
kil.as:
W II lido:e oiŁ'kl ręcznej sió:lemka
kl. I - w. l B. Miksa. kl II \V. Pięta z M, Strl!Dlbskim, kil. LH ChKS zmie.r2vła się w meC'Zach .. na
CORKA, SYN, SYNOWA,
<.-oczyoie" 'Z AZS w Gof'lO'W•:e. wyWNUCZKA ! WNUCZEK
- T. 1 A. Kirausyykowie.
'!rvwa iąc 26:24 l remisujac w rewan!i<U 29:29 Pab!anlcki Wlókn1al!'z
wyg.rat w Ciechanowie z J'lllraindem
:l.1:30 ! uległ w drug1rn meczu 23:27,
Dnia 12 paździeTnika 1982 roku,
Dnia U paźdl!.iernika 1982 roku
przetyiwszy la.t 7' zma'l'l
zmarła, prz.etyw"y lat 89
A<lllademiok:i Klub Nareianki w

Ło
dzil µrzygo.tmV'\l,je szereg intereSJU,ją.
cycb lmlpreo: w nadchodlzącym sezonie, Bęid11 to m In. obooy narciarskie. ~ellne lil'.lljpl'eo:y narrciarskd.e
w· okollńJcach Łod~i.

si ę

jun.Ao-

rów ! junLorów młodmych w drudo. W kalsyfikaeji zespołowej 7.wyc;ężyli gospodarze Lmprezy mło
dll! d2udocv Resursy . wyprzedzając
węg:i.€'1'sld H<>nved i MKS Pałac Mło
dziezy.

/

ECHA NIEDZIELI

Na ,,tadzie" i „Zaslaltie"

. . •.

I

„

•

ł.

ł "·
li

Pogrzeb 0<d•będzie łlę dnia %6
patdziern1ka br. o godo:. li na
cmentanu pny ut. Ogr<>doweJ.
ZONA; l!IYN z

ł .

Wyrazy głębok<lego współczucia
Rod?.inie z powodu śmierci

P.

HELENA
KLARECKA

JAN
MARCZEWSKI

RODZTNĄ

„l9il„„ml!ll,„„„a;:ii:rm1111111"!1C!:ll!!!'.~.~rm~~~'l1ł"
- ' 1 '!.lllu:ii11a11„„„„„„„„lli!l!l111111„„„„„„„„„

,'

Pertiniego i premiera - Giovamil
S-padoliniego. Wyróżnieni
~aH
wJ'S(Jkimi odznaczeniami państwo
wymi.

.-....

• •

pogrzeb odbędzie się w d'n lu
28 października br. o godz. U.30
z kaplicy cmentarrza katolickiego
na Zarzewie, o czym zawiadamia
pogrążona
w smutku
RODZINA

z1parł,

pucharu otrzymanego :ta
tytułu m:istrwwsikiego.
Piłkarscy mistrzowie świata llOstali w. poniedziałek prriyjęci także
przea: prezydenta Włoch - Sandro
zdobycie.

I

t '·
JOZEF
ZELER

P.

millliaturę

Kurs S"dziows ki

„

MAJER
z d.
Pogr„eb

Na smutny obrzęd pog-rzebu,
który odbędzie się we wtoirek,
26 październ iika br. o god'l. 15
z , ka.plicy cmenta:rza św. Anny
na Za.rzew1e, zaprasza tych wszy
stklch, którzy zechcą towa.rzy·
S<ZYĆ zmarłej w .Jej ostatniej Mo·

mln. jut tyilk<> jed•nym
punktem.
Potem jeszeze kra'kO'W!.aalkd odskoczyły na 5 pu.nkitów.
Na 2 minuty
pl'2ed lrońc«n było M:58. Me Wisla
ni•· sdobyła późndej
ani jednego
punk.W. a my crz•tecy kOS1Ze. I r<YZP<iPa.pl~ Ja.n Paweł II prayjął w
częła ldtlt dll'a.matyc=a k10ńc6Wlka.
poniedziałek na specjalnej audiein2ludęita waMt.a pod koOll"Zem. Sfa1UQocji
w Watyiklllllie piłikarską reprewa111a K-a. Dwa celhne U'U<!.y ooob:!Me. Znó.w faud - tym. ruem na zentację Wł-Och, która J)1'%ed tmema
T--1• Gburcisylk. Ceil!le !'2ltl.ty
t miesiącami wywalczyła w HlszpaWdl!lła p?OIW'adm :i-zez• !56-ł5. potem
nld tytuł mistmza świata. Paipiet
left jiu! tyMDo ,IVl':lle., all.e cląigil.e pa. pogratulował aukce!łU włoskim aa~ te Nlolwadl:a, M. ~ymańw<lldnikom, a cl w.ręczyili Janowi
9kia- ' t:llbur.yk milldlł po • prUIW'J,..
Pawfuwi II wyk<>naną w erebne

Dhaulagiri

sowaniu' baru. Chod:zi tu przede
WS2:ystklm o 'szczególną form• ~
mocy dla ludzi żyjących
pon iżej
min'mum socjalnel(o, a takich Potencjalnych gości baru mlecznego
je.st w Skierniewicach wielu. WSS
zobowiązała się dokładać do zaplanowanego deficytu baru li annych
dochodów.

CECYLI~

ANTONINA EMILIA
BAGIASKA

dU·

ł

Papież _
Jan Paweł U
przyjął piłkarzy Włoch

~~ przyilplesrzyty ~. t>Oobronę 1 w 2'1 mlnuele prugorywamdśmy jut ty@to 35:33, a w 29

zdobyli

kcipnowanla baru :les-t im;ponuiaco drugi i zawiera POtrawy mogące zaspokoić wybredne !(usty nie
tylko jaToszy. Warto też wiedzieć,
że najtańsza ootrawą
jest ZU'Pa
W pierwszych
dniach bar nie
mleczna za 5 zł, a najdroższs. bigos z bułką za 36 :zł. Przyzwoity cieszył się szczególnie dużą frekwencją,
ale
należy
się liczyć z duobiad (np. zupa pom'.dorcwa. kopyt
ka i zrazy
z konserwy) można żą w pra:yszłości popularnością tej
placówki
tak
potrzebnej
w czazjeść za 53 złote„.
sach kryzyim.
doświadczającego
Nie oodajemy wszystkich
cen, prz.ede w szystkim najbiedniejszych.
(trs.)
ale sa one na ogół niskie. Bar n ie
zarobi na siebie I zapewne przyniesie deficyt, ale takie założenie
było uczvnione z góry pr:sy organiZ głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 24 pażd.zier·nika
1982 r. ama!"ł, o.p&Jtizony łw. aakra.mentaml, nasz naju'kocba11szy
z 1'łęb0<kbn talem zaiwiadamiaMąt, Ojchic, Bu.t, Teść t Dzła.
my, te d'llla Zł patdziernika 1982
cłziuł
roku zmarła, nas"Za najuko;chaliua żon"' -Mamusia i Babc1'9.

P.

•
Odmawia

Japóńczycy

1111"

Nie zarob i na siebie ...

KO}urnb'la

~~T=~s~ as~~:~oowo jego klub I O~IMPIADA
i Jl~ wrat'l.!rwotć dla .spraw. o których ze
W
sty~u
ka·te dll"lńyno......_, v;śród
k.<>bol.et zwyc-iężył Sl!kO<Lny Kllub Ka11Ceny ohcll mówić.
no.te z Prud111ika, a l.ndyw:bdalalm!e
W na}bli'Ż.s>zll !flrodę w Wa1rsza,w!e
odbęd2ie
s1ę
uroczysbe pożegnanie
Dobr• al.• w!" stało, łe na pierwszy p!er1W&e miejsc-e zajęi!a Bożena Ba- repreize.nitac.jl
PO!ls'ki. udające<j się
kont.akit ...::- bNmi to. oczywiście, :paradoksaldo
Srz.wajca!1ld
nJ
m:acbową o1i.Jlllplani• w tym w:n>adku, edyt dał11ze mogą się
dę.
w ogóle nie zdarzyć li odległą nam
ntukll wylbrano apektakl nie wymagający
W nasa:ej mę.słde,j dłrlll!Zy<ll!ie 'Zlllałeili
się dlWad a:reymistnww!e: Włodrz'.imien
.lbyt wi.i:Jti„o trudu w -przełamywaniu baSchmidt I Adam K'lhllig<C1W'S!k.l
oru
rier kulturowych. Czujemy się prawie swojAle'ksande:r Sznaptk. Ja1cek Bi.ellczylk,
1ko. obserwując (język nie poZ'Wala pow~e
Jan
Adamski
l
.AJ!'1bur
SyigiurJ5k,i.
dzi«: słuchając) ludową jurność, ironię w
K'Obleca d·ruży111a wystąipi w posbocunku do uznanych sił ziemskich i niedobnym składzi-e. Ja-li: na Małcce
biańskich, Jarmarczną wesołość. To wszyw Buenos Aires. a więc: arrcymisbreyni Haltllila
Ereńska-Radzeiwska
stko jest nam bliskie. Nie zna.na jest nam
ora2
GrażY111a Szmaci-liska. Agnieszka
natomiast fascynująca forma wypowiadania
Brusflmain
!
l\1ałg-0rza<ta Więse.
tego wszvstkiego. Fascynująca na tyle. iż nawet u najbardziej zagorzałych eu:ropocentry'ków musi zrodz.ić się refleksja, że to, co
Trzech uczestników
japońskiej
uznajemy za sprawy w życiu ludzkim naj- WY'J)rawy alpinistycznej zd<>było 18
't
ważni ejsze.
niekoniecznie musiało zrodzić bm. Dhaulagiri (8167 m), w HiOZiKru. w Łodzi or,ganl,zu.je amrs dJa
Nepalu, karu!ydatów na sędzlóiW kolall'sklch.
się nad Wisłą i że człowiek boryka się z malaiach w centralnym
na szczyt nowi$
drogą Przyjf!llOIW<al!l.l
pewnymi problemami dłużej niż licl!:y sobie wchodzl$c
będą k•a111dydac1
w
.
.
·
· • wieku lS-Ą~ lait.
lat historia Mysiej Wieży.
wiodącą połnoono-zachodnhl ostroZgłoszenia w OZKol„ pl. Komuny
JERZY BĄBOL
gą.
Paryskie.J 5, pc1k<'.lj 15. tel. 56-U-Ol.

rzeczach uniwerulnych, wa!ldoh bn W7Jglę
azerokosć czy dłueość eeografiozn11.

6

straklasy -LKS stanie d21ś na lod<>· wisk<U lód'lkiee;o Pa<aeu Sportowego
do walkd o m:,;trzow:sk•ie p<Unkt~ 'l
sosnowi·e<c•k im
Za~ęblem.
Z info·rmacj!. jaJ<ie obr zymall śmy z Sosnoiwc.a . wy.n a
że ~oście za1pr e:zei11tują
się łódzkiej pull>licznośc t
w swym
n.ajs!Ln.lejsiym składizie. A
"Zespóil
Wy~ralliiśmy z WisU! bo nie mamy LKS?
k-Olffi[plleksów nawet WO<be.c
najleip.
W
d•mtżYll'lie
łód"'1t
iej uabraknie nte
S!Zych. Nie u.k.ry.w.am. że usaty&faktyl].ko W. Kosyla. - o czym pi58Jliś
ofOillOłWała nais wygrallliB :z W.islą, Jest my w po!Il. iedrziałek. a[e 1 klllkl\l
jego
to pl.ertwsze ~two nad „Malą k<Ol.egÓIW. Grający w ki~ mecizach
g'Wliarzdą"
pod kll'alko>Wk!ml kosz~ z k0<n.łluizją k0<1aina J. Sto.p czyk mumil.. Miło jest nam rów;nled:. że li- siał poddać się \nitensywinemu leczedemjemy.
W sobotę też będziemy nliu. M. Kasprzak ma skrręc<:>ny staw
cMi~i ~agirać jak n8!JQepliej z obroń- ba.rloolwy (k<msek'Vl'encja
zder2enia :z
cizyn>aml mls·trzowskdego tytułu.
przecl'Wlilik-i em
w czasrl.e łódzki·ego
mec<Zu ze Stocri:nl~em). B. Cyniak
1·
na poniecliziallkowyon treningu ,_doCW>rb)
- - - - - - - - - - - - - - - - robił Slię" ura2u nogi. Nie. u.nikn~li
t akże kon<tuzj i dwa j oqro11cy lód2,
cv - A. C.hodakowski ·i A. Biele·
n·ienik.
Nie zazd-r<>śclmy L. 'Lejczyko'w.i ani
Rzec2nik
prezyde.n-ta
KoLumbU
oświadczył w !>O<llled!ziałek, że Ko- J. Ste!a111!.ak<>'W.l kłopotów Z'"1iązaoycih
z
wystarw~enLem {>r:zeciw sosn<>'Wiecłumbd·a n•ie przeprzywad'Zi filllałów pili.
ka1rltitdJc.b lllllsbrizostw iW>Lata w 198'6 r. kilem u zes.połOIWi m~IW'le jak najRru:.aznlJk )'.>()dał, że uzasa.dini.erue leiP,SZego skhdu.
pod•jęci.a taik.iej decyzj<i prze'k.arże pre~rzyipomnij:my, te dzi5iejS'Zy mecz
zyden<t KolliuJmblil w
przemó~du pamdęd.0y ?..KS 1 ml!strzem
~ł
rad~~ietWizytjn~
:zalJ)1.1.11101Wa- roo.pocznie się w h.aili pt'rzy ud, Worrnym na -W'bo!rek.
cellla <> go<iiz. 18.
7 metrów. Prowadzimy 59:58! O:;tat·
ni a-tak W1iSly Bramlka·rska pa<radlll
M. S:zymańskle.J. wpada na nią Pa.
tyc k•a a: Wisły. Dwie sekundy, Rzut
sędzl-O'WSki.
M
Szymańska wybLja
pJlk.ę 1 nal!'eSZICie korulecl

rpr.a'Wiły

Goście

progu
nowego
sezon11 spotkała
teah:omanów spora niespodzianka.
Przez dwa dni mieliśmy okazję oglądać na
scen-ie Teatru im. S. Jaracza Zespół Pań
stwowej Szkoły Teatralnej z Delhi. Sądzę,
lż
dla większości tych, którzy 'hi'llduski
-spektakl obejrzeli, była to niesPOdzianka p0dwójna. Sprawiło to nie nazbyt fortunne
streszczenie wy11tawianei a:rituki (moł.na i•
było przecz.ytać wczcilniet w prasie lub też
zapcznać się z nim w DOORranrte do apektak.lu). sugerujące. iż utwór, z którym teatr
przyjechał „Jasrna Od.an". jest Jakąś Jtlasyczną wersją starodawnego ep05u filozoficzno-historyczneg o,

Po długich spcrach, obietnicach i
wykrętach zainteresowanych stron,
handlowcv ze skierniewickiej WSS
wreszcie zdecydowali się na krok
- w warunkach reformy - ni.emal desperacki. W, ubiegłym tygodniu w POmieszczeniach ciesząc.e
go się niezbyt dobrą OP'inią cockta:ilbaru przy ul. Sienkiewicza otwarto bar mleczny.
Nowv bar czynny jest Już od l?Odzi ny 7 (do 17) i od rana oferuje
pełny proponowany tego dnia zestaw dań - także goracvch. typ0wo obiadowych. Jadłospis - przynajmniej w pierwszych dniaeh fun-

w S01botę (30 bm.) pod koszami
bali prrzy aQ. Unll. o<lbędrz.ie s»ę nlecodzle,nne Slp()tkainde ple.rwszo.Ugowe
O g1odtz. 16 NYIJpoczfi,l e si ę mecz mlstrna Polski t Lld<e<ra taibe!l.l. Kos2yka;rkd U<:iS podejmą "Zespół pabianLckieg<> WM\ml.axza. który po sensacyj,nym zwyclęsbwde
nad Wilsłą
·
"jął
od
lctw0
w KnlloolWie
o„
PN <llWlfl.
w tabe!ltl. Teg<> jesz.cze nie było w
histotrit lódzlkiied k<>ErZylkÓIWlk~
teńskde1. w aob?otę cize'k<&<ją wli~ aym]'.>8ityfkÓIW „ilr.osza" nie lad•a emocje.
Alle n!.oe z.aibraikło Ich rówinie<t pod
kll'alk<>'W\Skdm!I.
ikOS'Lami n w m\JnL<>ną
soboitę 1 nded2'ie:t:ę. Oto eoo nam po..
wiedizlał
po lJOW'fOCle z Kirakoiwa
mgir Hemyk Lam.gie.rowim: trene't'
alk•bua~neigo lidera tabeM.
- Wca•l e nie zaipo<wi.ada~ się. te
zxiolamy pokonać 14-krotn.egcr m istrza Pol.l;OOi, Cbociarż bylbym W n~ez·god'Zie z praJW>Clą. gdybym po1w1edzlał. re nie manyla nam się "''Ygun.a. ZObowd~y·wało nas do tego
pr01Waido:enie w c:rwairte.j m1n1UCoe 8:4
1 dtr;ielrtąrbe1 1~:112. Potem WisŁa odroiblła jednalk ~raty. głównie d!z.ięki
doS!ronałe~ o!N:<:>nle 1 szyblk1m k.olntratakom. My r7)llciilllśmy 19 punkotćw.
a ll'l'ak()IW'iank! w tym 11amym czasie at M. W prrzer'W'ie poiw.ledzLallem: &Myzy&wjc.le. Nie ma si41 co bać
rzu416w na k()S'I:. '11ra~ - domu,
nie wy.jdt.me - trudno.

••

Już u
łódzkich

p

Tego jeśzcze nie było ~~~„~ !~~~~~~

• •

NA tóDZKIEJ SCENIE

S.

tJ#hfl•l:i( lfilł•l:ii J#3i1•151i

nie m6wit

IRENY
NAROLSKIEJ

domu BEDNAREK

Pogrzeb odlbęd'Ue się 27 pal:.
dzie.r nika br. o godz. IZ na cmentarzu przy ul. Szczecińs.kięj, o
czym powiadamiają pogrążellli w
żalu:

MĄZ,

i

DR MED.

CORKA,

POZOSTAŁA

SYNOWIE
RODZINA

.

naszeJ dcrogieJ Koleżanki. wielo let.ni!'~O . i cenipnegn praeownl1<a
KI1ntkj t Porad ni Dia·betologicz·
ne-J AM w Łodlz<i, składają:

1

KIEP-OWNIK KLINIKI I PORADNI
oraz
WSPOLPRA ·
COWJ•aCY

.... 11&1„am„„„„„...„„„1._...„mmm11......mm._~~
- •

-

PŁACA:

KOŁO

ZAMACHOWE. GOSPODARKI
dużo, ah! o ta.k zandnlcze 1µrawy Jak n11.
te, formułowane choćby na dwu ostatnich
naradach ministerialnych. "' których brali
udział dyrektorzy wydziałów zatrudnienia ;
dyrektorzy zakładowych służb socjal n~ eh.
!'lfówili: o dobrej pracy, a wiC<C Q wydajnoś
ci. a wiec o 'zysku, a wieo o plan. decydują
dziś w znacznej mierze czynniki niezależne
Takie- jak ~urowce.
orl przedsiebiorstwa.
W zyscy chcieliby je mieć. a maja 11i<'którz:v.
Niektórzy wiec t:1rlko bt:dą. rlobrzc ?,arahiać.
Wywoła to konflikty i dod11lkowe 11cr!urb:t·
rje w zatl'Udnieniu.
Istotnie. możemy mieć do cz.vnien.;1 7.41
r
zlawisk:ern, kiedv zacznie s'~ l'l"~z.uki\i·„ nie
dobrze pła•nej pr„cy w lep j pro9erują }Ch

z JA USZEM PAWLOWSKTM,
(llożmowa
dyrekt11rem Departamentu Płacy Sfery ·Produ.koyjnej w Mlnister~t.wie Pracy, Płae i
Spraw Socjalnych).

naczelny „Tu , teraz",
Ks.zim:erz Koźn.ew..,k1. reda,..;tor
czesto występuje publicznie z 002ladami. które sa co naj·
mniej nie.szablonowe Wvwołuie więc repliki niek edy
jego
riałne oburzenia. Przed kilkunastoma miesiacami
hipotetvczne rozważania o możliwości otrucia mars1.ałk1
Rydza-Smig!ego na rozkaz władz podz.emnych · ?.7,,,.oła
ł:'1 rirotesty wielu publicystów i historyków.

hy była to ~red;:i;a z trzvdziestu lat mo:iel
pracy, co. jest niemozliwe technie2lnie. Stad
wiec nr'opozvc ia nagrody za <>kreślon• liczb•
lat pracv jako krotność płacv minimalnej.
Dodatki za pracę na drugiej i trzeciej zrni•n:e. Pvtarn - .czy ira wynagrodzeni611 z.a
Chyba nie, praca jest taka sama,,
pracę?
wspólnym mianownikiem Jest tvlko POra WTkonania nracv i od tego wspólneico mianownika trzeba zacząć ustalanie w;sokoścl. do-płat. czvli ied nakowvch dla 1.'l'szystkich z~
trud nioovch \V tvm czasie.
- Pozostaje tak kontrower~yjna apnwa
Jak deputaty i 'karty pracownicze. Tu pro•
pozvcje są. radvkalnl'. uznają.o 1tatu1 qut>,
lJr7,!'l<reśla sle wszy~tkie uan~e rozwija1;1la
tpj formy wynagl'odzf'nia. na pr7.yszłość.
- Tak. Propo·nuiemy rzeczvwi~cie całko
wite zamroźente tel(o rodzahi w:vnagrodzPń
i v:Jiczeni.e ich do wvnagrodzenia u praC'"
I t<1 chirurgiczne cięcie wvńika z i~totv M"zej koncepcji, która. przvPOmniJmy. zakła
tla, że 1q!)d?.:iemy równi wob~ świadczf'ń
,., z:v~!uculacvch nam powszechnie, a w'l':o
nic nie stoi na nrzeazkodzie. aby n\eniężn!l
uhonorowania p()szczególnych grup z1twodnwvch, które dzi.ł wyra!i:a karta l!ZY d!"lluht,
v.-montoWyWa•ne były w l'I'%:VSZlości w p!iielł
za.sadnicie -pracown·ików. Co więcej - o to

- Panie dyrektorze! Od stycznia 11rzysrle'" roku ma wejść w ł.ycle reforma plae.
C;:v wiec bedziemy modi powiedzieć: Polakowi w Polsce opłaca. sie pracować?
Wszyscy .chcielibyśmy pracować w dobrze orosperuiących przedsiębiorstwach i dobrze zarabiać. Ale tego 111ie da sie zrobić s
dnia na dzień. jednorazowo, a :r;właazcza umvm aktem o reformie płac. Od stvcznra·
przvszłego roku maja bowiem b'yć stworzone dopiero nod~tawv orawne ze wskazaniem
rozwiazań możliwvch do wdrożenia w nrze<l"lebiorstwach. które qasz:vm zdaniem nasilą
motvwacvina funkcie ołac.
- Jest parl współautorem ogólnych u.łoł.efl
TPform:v płac przedłożonej w broszurze „llP?
Komu? Za co?". Ten dokument wywołuje
wif'le sprzecznych omnu.
- Nie m~ systemu plac. któt'Y zadowołi;i1)'1
wszvstk.ich. Na płace i:>ałr:r;y aię przez J)ryzmat różnych interesów - apołecmych. trunowych. partvkularn:vch. ·także l'trzez własn•
O kontrowersyine opion.ie ·właśni•
k:eszeń.
nam chodziło. Na ):)Odstawie szerokiej dvswłaśnie eh~zl.
ku~ji ma J)rzecież pawstać wzor"tec nowego
C1y wobee ł„e mo:łna JH)Wledsie~. te
systemu płac.
t.e. oo po •tronie wynagrodzenia za 'pracę
- Co w ministerialnej k&nceJIC'.lł uwda
·a wlee l!łaoa suadnłcza, dodatki funkcyjne,
pan za głowne atuty w grn e lepu" płallfl
premia - mote by6 Dnedmiotem dysku.dl.
za lepszą. prace?
' nel!'oejaoJI zwit,zków nwodow:vch s praco- Pozwoli pani. t. uczn• od 'PYtafl I prodaW'cą.. ••morzą.du z dyrekcją., To natomiast,
bi emów. na które staraliśmy aitt znaleźć od•
M PG llrul{iej stronie, esyll dodatki 1 łwlarł·
l'OWiedź formułując nasze pro-p0:r;yc:lit. A wi.ee
nie.
aenia
z .iednei strony - Po11tulittv załóg, aby nła
bowl„m netoclowane
Nie dosłovr·nie,'
cić za pracę I jej efekty, W wuunkach remogłyby być dodatld za warunki -pracv. dnformy <n:naczać to może znaC'7J!'.le ró:imiee
datki zmianowe i nocne oraz dopłaty za 1>ramiedz,v wyoagrodzeniem pracowników w poeę w godzi.nach nadlicz.bowvch.
Hczególnych zakładach ))racy, bra.n2:.a.ch, a
ne bedzle ko~ztowała reforma nłac'
nawet gałęziach gospoda;rki. Z drugiej .tro- Czesto slvsze to onanie. Odpowiadam:
ny - oostulaty el(alitarvzmu w J)łacach. eo
prze-d,;ieb,orstwach. Ale czr z Lei!<> oo·.1·o<lu
chwili nie chod:iii o oleniildze. Sa n 'ptej
w
zlawi&k~em
Jest'
w w!runkach kryzysowvch
.
naieiv bić na alarm?
potrzebne. Chodzi o ))rzetrunowanle śron
cto<ić powszE!1'.!hnyrn I ))rzybleralacvm na 1ile.
- .Jest I druga strona medalu. l'la<'a mików. Każda zmiana svstemu ":vna1?rat\zani11~·
I dalej: czy można. jak ff szkołne.l tablic~·
nlmalna ustalana. centralnie. przf'Z Rade Mikolapv się iednak o'racown kom z '>:v7:Szit
, zetrzeć to, co zapiE;an• w obowi11=J11cych
nistrów, ma być podstawą. dłl naliczania dopłacą. Rozwi11zania nrzez nas propanow:rn"
))rzei:>ii;ach o wynagrod~niach 'Po stronił'
datków do płac i świadczeń. e w\miar'.llf'
oozws.lal• na iiodwyżk• w granicach 5-10
~wiadczeń I dodatków do ))łac, a eo zostało
których w większości dotychczas decyduj\'
.Proc.
u~odo>vane w św·ia.domo~ 1mołeoznej Jako
bardzo zrót11icowa11a;
płaca indywidualna.,
- A czy nie dyszy D&n wówclll!I 11yt1.ni.a.
rdob:vcz historyczna? Zwłas~• w Olttatnich
także zasady przyznawania świadczeń i do- 110 eo w takim razie mamy zjeść te tabe?
dwóch latach, w wynłku nacll!'ków podw:"Tż
datków msją. hyc ujednolicone. A \'\'ie<' rów- Żebv oczyścić ))Ole dla działania zdrowe.i
szono 'Płace .! rozwinl~ obsull.' łwiadca:eń ;
ność, e której nan mówił, oznaczać h~tlzie
l(ospodarczo i sl'Qłecznle :r;a:sady leniej ołacić
dOdatków. 21I1ienial•c l>Qsta.noowlenl.a układów
dla wielu mniej, krócej, gorzej, w zakrtsie
za lepsz11 ))race \ stworzyć szan"e nasilenia
zbiorowych pracy. eo osłabiło •lls mo.tywaI dodatków.
śwladczd
motywacji do osiąll(ania eC>Tez to lepszych
i·n!.iacyjną ))łacy, prz:vsl!>ieu:yło :r:iaw!Ska
wyników ))racy.
Jej
!
'P'l'll.C•
za
więcej
to
u
a1e
Tak,
cyjne. D<Mtrliśmy za.tern do wni06k1U: kamie„fekty teru i w przyszłości coraz wieceJ.
J11.k srekapltulowałby 'llflD naną r11z·
jest
niem wegielnym zreformowanie. '!)łae
inowę".'
Zaprezentuję ten punkt widzenia na wvbrRr.<>stanowienie. te i:>łaca wvnikająca s kwanych konkretach. Dodatki .tażowe. Nie znajJeśH z systemu wynagrodzeń chcemy
rtikacji pracownika. la.ko swoista cena war11czynić kolo zamachowe eosoorlarki. to ni<"
duie soolecznego uzasadnienia. aby praco!oki, którB. ))racownik sob• )>rzedstawia. nie
Li1Pol.sce
w
przepracowali
wnic.V. którz,v
111.a innel!o wviścia. jak i~ć droga utrzymoże bvć baza naliczania żadnych 'P()chodmania olacv minim~lnei na l(raoicv. na lsdowej określona I:czbe lat. różnili "ie tym
nvch. To zależenie oozwoliło nam na wykwasie
róinia
że
dlatego
tYlko
rtodatkiem
ka stać gospadarke i w onarciu o te-n DtOI!
chcerlzielPnie obszaru wynal(rodzenia. l(dzle
1
lifika~jami. A k\1'alifikacie to orzecież inna
silnie róż-nicować płace za prac<: Ro ie<l1
my hołdować zasadzie silnvch preferencji
r·adaJ bl'dziemv dzielić efe;;:tv orarv oorl hRza indvwidualne wyniki w prac:r oraz ob za- ~prawa. To ilość i iakość pracy. A za p\'al'F;
rrzec:eż chcrmy ołacić lepiej. !'l:aiirnd v juslem. że wszvscv mam v taki@' ~~me. żołarlid
r 1 rlotlatków i świadczeń. gdzie realizow~nA
bileusz<>\\ e. Czy iest słuszne. ŻP ieżeli orzed
· rlo;-,uścimy do zbvt narlmi"r„ei:o ~nłas'!:~z.•
"Y!I uk!ah~dz'.e zasad~ el(alitar zmu. W
dyrektor•
na
mn:e
bv
powolano
miesiacem
nia nla . to l\·6wczai; przes'ana nnbrz" r>-arlzi" moim zdaniem. zaczyna rlziałar meehai na tym stanowisku konczit trzvdz'Pki lat
rować rów•1ież ei. którzv akt 1ain:e ~a ~iła
nizrn: wlccej zrobisz. v:iecei zarobisz.
pracv, aby nagroda liezona b ·is od tych
ti>.f r:o~por!ark'
nai:>ędowa
- Trn "łaśnif' podział httllzl, wlelt kłlłlRnT-mawlitla: E\,-A OSTROTfSK .\
v;łahi• 'POborówt Spraw'edli\\·:e byłoby, R;dr!'~f'(óły, kt6ryeh
tnwer~ji. Nie chodm ml e

O.,tatni felieton Koźniewskiego w „TU J TERAZ" (nr
2l) być może nie wvwoła takiej burzy, ale oodnosi problem. który jest wvsoce delikatny w obecnej sytuacji
•nołeczno-oolityczneJ. a dotvczv jednomyślności. Punkt~m
wyjścia rozważań autora ~ą wvniki !(losowania w Sejmie nad ustawa o związkach zawodowych kiedy to l'l'Zypomn:jmy - 10 oosłów oddało głosv .. przeciw„ a li
v.•strzymało się od l(łosowania Zdaniem Koźniewsk.ego
1'.ało się dobrze. gdyż „sprzeciw ·poselski ',": Sejmie jrst
niezbędny dla uwiarygodn;enla jego ustaw „
,,Edmund Osmańczyk, jeden 1 tych dziesięciu posliiw,
ł.torzy głosowali przeciwko uchwale o 1wią.zkacb iaWo·

dowycb, jui raz, kiedyś oddał naszemu społeczl'ń~tw11,
PolsC'e Lµdowęj, ogromną. przysługę. Opublikował w rn·
lru 1946 swą. znakomitą. kslą.źke .,Sprawy Polaków" No·
ta.bene teraz, 110 trzydziestu z gerą. Jatach nieohecnośe!,
(Wydawnictw11
wydaniu
nowym
w
JHzyp~~nlaną.
cza<u
owego
„Slą.sk ). „Spritwy Polaków" odegrały
n~.romną. r~lę w mobillzac.ii polskiej lnteli1encji dla ra<'Jt państwowych Polski Ludowej,

"Ch~6 Jedno ~ czołowych wezwał\ Osmańcsykll - e spoi czenst~o w1elklej I wyfetonej 11ra-0y, pracy przede
w~zystk1m - do dzisiaj' nie zostało wypełnione'; kolejne,
(lbccne wy~anle tego znakomitel'o dzieła publicy~tyrzne·
--~· stanowi autf'ntyczną. krytykc teg" wszy1tkiPgo. en
Pl zy wykorzystaniu firmy ,Solidarność" działo sie u nu
"' 1?81 roku. Otót teraz ten sam Edmund Osmańczyk
- nt~<'h mi "'.oloo bedzle posłuż'."ć sie przykładowo tym
oddal Polsoe Ludowej kolejna
jPdn~ m nazwiskiem 11 1rro111na przysluge, glosując pneolw przyjęciu usbwy
e ~wiązka<'h zawodowych,

ł ~ tf'n ~~wiem 1po.sób uwlenytełnll

polltvrznlft wsr~·5c rlec~:z11 tych czterystu kilkudzlesleclu posłów, ktńrH
0 0
przyjęciem te'j 11atawy, Gdyby nie było
I' ~ w.a.1t u
':rzer1wu, w~rtość tel ustawy byłaby parokroć mnid1 .~. Jednomyslność w . tyciu politycznym I publicznym
jf'~t zawsze czymł najbardziej 11odejrsanym".
. W dals7ych •~eh rozważaniach autor dochodzi do
~ n1os~u. rz. Patr1otycznv Ruch Odrodzetria Narodowego nowin no to bvr 1ego na JważnieJsze zadanie - wvoełn'
',"'a rolę najlepiej gdy wvoracu1e i ujmie w ra~v sv-

romu konstvtucvlnel(o, orawnel(o f oolitvczqel?o formv
publicznej wobrc działalności rząd.u
?Pinii
.. kr.-t:t"ki
l wlad:i;y panstwowej".

1

iP!alx_a to b_ędzie sprawa, zwłaszcza, że tt:s~not.v
narodu. tu
moralno-pol'tvczną
1e~nośc1ą
~a
Cóż iPdn.rk w "'""
1 ńwd~:e .. d~ją o ~obie znać
•n·m z,-c·u 1cst łat~? Weźmv nr> k\Y~t:e mlnpowiedziano i nap:sano,
: "'.''· TIP Już na ten temat
a c.a>!le i~szcze oełno niejasności j wąti:>li?.·ości.

.Terzy Kw_ieei.ński "' „ODGŁOSACH" (nr 29) zwraca
na Jeszcze Jeden UJ>ekt, a mianowicie problem
~oc1al.stvcznego systemu wartości w wychowaniu mło
tlego ookole_nia_. .~óżnie z t'rmi wartościami bvło do nieda w~a. „i:n1raze . kulerv. lansowane także oficjalni~.
zrob1lv wiele spustoszenia w sferze moralności. albomiiwi6
trudno
wiem „bez sprawiedliwości społecznej
uw'.łgę

n

moralności".

„T) lko faktyczne zr6wnan!e w prawa.eh i oboWi'\zkac}I.
moż.-.
flOW!nna ~11riyjaó reforma gospodarcza.
mo1111 zdaniem, wyeliminować poczucie nieprzyrlatnoś<>i
1 h1•ak 1JCrsT1cktyw tyclowvch odczuwanv nrzez młodych.
J'orł w.arunkiem wszakże, łź tut u murami fabryki ni„
rn•plf'ni~ją sie fortuny tych, którzy dzfałalnością. nie
11 za~admo11ą
ekonomlczny111i konlecznoiciaml. cfaist.o ra·
rzej obrotnołclą. niż rzetelnym wvsiłkiem. uzyskuj• dorłtody przekraczające wielokrotnie poborv m;nistra rzr,•
Pod warunkiem
~u , PRL, nte mówiąc o wojewodzie,
łllkie, Iż nie hi;dzie sle tolerowali. te nie pracująt" nil{·
dzic można mieć ile nieźle i .kpić s tych co li\ „1łupi",
'
bo tyrają".

f'?.„~ 1 1u

il' m11 co ukrywać wielu młodvch nie chce b~·ć
„dvżtn·nvm tematem" publicystvki. Antoni Szpak
i !\1arek Sobczak w „SZPILKACH" (nr 24/41) wręcz
·
ni.<zą:
„ \ zystkil! zabiegi kokietują.ce młodzież, jak deklanc-je <'TY obiecanki są po prostu irytujące. (... ). Nasz zaprzyjaźniony dziad który na młodzieży nie lylko zja•H
7.ebY, sJe niejednokrotnie nroponowano mu objęriP ka·
h>ilry na WSP, powiedział. te taka będzie młodzież, jakli' Rze<>zypospollteJ chowanie".
:Wocno nowiedziane!
przypomnie<!. !e nadal toczy si~ ·nrocf!I kif'rownictwa Komitetu d.s. Radia I Tf?lewizji. T!>n
maraton sądowv trwaiącv od początku roku. zaWvst.arczy
nosi się na wiele jeszcze miesięC'.'v.
zieć że już drul(i miesiąc od1'vws się orzesłuch>
wanie ~wiadków i dotvchcza.~ zeznawało ich zaledwi~ ...
pięciu. Jeden z zastępców głównel(o oskarżonel(o. Mac:eja Szczepańskiel(o „wvstępował" aż oieć dni. podobnie
h. dyrektor PHZ .. Poltel". A świadków w kolejce czeka
k lku~et 1 Oskarżeni nie ułatwiają postępowania sądowe
l!<'I. składając. i to im wolno. dłul(ie oświadczenia. czestnkroć powtarzajace się. Po zwróceniu uwa~i przez sędz}p1!<'1 nrzenraszaią. siadaia i oo ne1.'l•n-vm czasie znów powtarza sie. składanie oświadczeń" Lisfa zarzt1•6w z~w<1r
t„ch w akc'e oskarżenia iest równiei dłul(a. a każdy
zar::ut wymaga wyjaśnień. zeznań itd.

P.

or~

Chwilami proces iest nudny, ale sa i momenty ciekawsze. Do takich nale:!.v charakterystyka stosunków nanujących w tirmie M Szcr.Poańsldel(o i E Patyka MariĄ
opisujP
Osiadacz w „PRA WIE T ŻYCIU" (nr 34) tak
fragment zezn-ań. Oto jeden ze świadków „( ... ) o rozm11wach z Eugeniuszem Patykiem ~ jak twierdLi - nil'
może mówić, g<lyż na ~ali sa kobiety. Słownik Eu~eniu·
~za Patyka, którego używał w rozmowach ·z pndwlalln:--mi, .iak z tego wynika, n~e nadaje się do szenieg11
udostępniania (... ).
.leszcze jeden iwiadek. B. dyrektor Biura Admini~! ra·
eji, Remontów i Konserwacji, Omawiają.c remont przeprowadzany siłami pracowników warsztatowych 'w mie~zkaniu prywatnym E. Patyka. zwią.zane z tym 1·oili.·
czenia finansowe. odnowie na pvtaniP są.du w k'westii
zl<'<'eni<' bylo u~lnr.
rosnących kosztów te,;o remontu: Gdy koszty wzrastały. powinienem był tJrosic o zler•enif'
pisemne. Ale Jak miałem to zrobić, Wysoki Sądzie? Na
kolanach'!
uwagi n.a brak miejsca \sygnaiizllie jeszcze c,Plcawy artykuł Ireny Dryli „ZYCIE GOSPODARCZE" (nr 39) o trzeciej zmianie I\' przem~·ślio
włókienniczvm. ot. ..Bez owijania w bawełnę".
zakończenie „PRZEKR0J" (nr 1949) o sytuacji l\A
ryn.i:u.
1'ndnosi
.,Ceny - powlad~ Falcz~lt
11.iki je potem tylko 'l'ryro"' nu~".

apekułanł,

a ttll•
(l'·o)

o

,
Niemal w&:iy.st'~e bez v; y jąt
ku roz1\ aż.ania o sytuacji oswi„ty na wsi koncentrują się
warunków, w jakich
wokół
funkcjonuje szkolnictwo w śro
przede
wiejskim dowisku
lokalowszystkim warunków
wych, wyposażeniowych, kadr.owych. Nie jest to przypadek.
Owe warunki bowiem w zasadniczej mierze decydują o Jakości' pracy szkół wiejskoich, a
o poziomie
N> za tym illlie kształcen.ia i wychowania mło
wiejskiej, jej edukac:li
dzieży
To 1
Atopnia podstawowego.
k.olei w ogromnym ~opniu o·dalszego jej
szanse
kreśla
na poziomie śred
kształcenia
nim i wyższym, a zatem i jej
awansu i:yoie>wego.
Powszechni" znane li\ r6tniw moiliwo!ciach pełnienia
dydaktyczno-wychofunkcji
?.·awczyoh i kulturalnych, mię
dzy szko?ami miejskimi i wiel<>kimi, na niekorzyść tych ostatnich. Cały też czas podnosi 1lę
eliminowania okonie~ność
wych róznic, niwelowania d>spraktyczproparcji, usiłując
nie rozwiązać ten problem, z,
wii;kszym czv mniejszym powodzeniem. Wydaje się jednak.
że takie dażenie do wvrównvwania poziomów szkół miejsjest tylko
kich i wiejskich
{'ześriowo słuszne z uwagi na
to. iż nie obejmuje 0110 zagadnienia równania oe>ziom6w e.dukRdi. w oełn-v:m wymiarze, w
obu tvpach 9rodowi«k. Z tskiepunktu widzeni•
IZ<'I howiem
„,k,.,łv wit>1skie winnv f!.Órow~~
miejskimi ))Od
nart •zknłamf
ko7d,·m wzgl~dem. \
~e

tę· łatwo uzasadnić. W
m :a ''arh. Z\Vłaszcza wiekszv.-li.
ist.ni..,ie jeszrz„ i
orvik szkół
wiele iniwrh jednosh'k
t\~i,,ło
't'ezę

i ')lacówek wvchowawrzvrh !
domv k111\11r:<".
kul'nt'alnvch:
klu bv. świetlice, biblioteki księ
teatry, muzea.
garnle. kins,
galer'"· różnego r-0dzaju ngoisita arh·,tvc:me. ośrodki •oortoleż różnel(o
"" itp.: dziala.ia
'vn 1 •or.i;an'?.Rci" ml'ldz'rŻOWP.
gytuacji e1Hmtualne
W takiej

szkolne · nledo6tatki edukacyjne
mogą być: dość
I k.ulturalne
łatwo korygowane gdzie indziej,
braki uzupełniane.
Na wsł natomiast z reguły
cały ów proqes edukacji realizuje •ię w szkole. Stąd i SZ'.ikoła wiejska powinna być znacznie lepiej ·wyposażona i dysponować więknymi możliwościa
dlliałań środowiskowych niż
1'1:koła miejska, jako że ! obowiązki w tym względzie ciążą
ita niej większe. -Szkoła wiejsmieć me>żliwości
ka powinna
rekompę.nsowąnia lokalnych nie-

mi

dostatków

infrastruktury

luralno-oświatowej,

kulw

choćby

. skr:o.mnym wymiarze.
Istotny j„st tu jeszru jed•n
problem. Otót. Inny .Jest na wsi
rytm tycia niż w mieście, int\•
zajęcia po,a5zkol·
obowll',zkl I
ne cią:l:ą na młodzieży wle.iskl•.f·
.'<ajcz.ęścl"j jest to praca. pomot
"' 11;ospot'lar~twle. przy obrzat'lk\t
polow pracach
tnwentaTZa
wych .. Zajęcia owe dość trudnn

z potalekryjnymi ohopogodzić
domowym
wlazkamt •zknlnvml,
odrahhrnlem lekc.fl, samok•ztalrenlem !fd z konier1nośri wlęr
rały prore. ~,dukacvjny mlod1leiy Wle.fskle.f winien IJyć reall,owanv pr1Prfe wsrystkim \V ~zko
le. jako te 1101a nla nie ma na
wl•le t7a't1 I
1n 7Wvklp ,byt
'J'o 1•vr7P .!•den armo;Jlwośrl
kog~1ment 1>ruma wla.ląrv ~"
nostavdrnb o(wiatv
n1erznośrla
na w~I na możllwl• na.fwyt.<>vm
.on7.lomle. 11'k naJl•p•zro:o "·voo"·I• l•kl•r:o
"7kolnlrtwa
<ażenla
hazę. środki I
w odpowl•dnla
mot.llwokl d7islanla.

..

-h'k

prz•d•tll" la

•1~

•vtuar.1a. '?.kolnlrt' ·~ ""
Oto •kr6łowv pnor:liuł .,..„.

ohrtn~
"·•!~

11att'lmla•t

rnnków w na~7Vł11 rtęfontr.
W wo 1Pw6tł7tWil') 16ct7khn :1r 111t
oh•rniP 4~ wl•t•kirh '71<61 nodltlial•ta.wn\vvrh t ~ p11nkt6w
nvrh. Plaróąkl t• d7łal~h w hHfl7n trudn' h n"l rt~ół ,,:ar1111karl1
Wicl<'7n'ć 1 ntrh
lokalow\ rh
.feHt7•
w sta ryC'h,
nile~rl. •I•

pr7.Pdwo.1C'nnyrh hudvnkac·h ad:..p1 owa nyrb dla notrulJ o~wlalo
T~•lko

ia.Jlllul•
now• ohlekty. 11owstale po UH r.
<\t ~n prne. ohiektów nie po<lao~r7rwania Jnłła t"PntralnP.gn
<lalar.H "·odnPI I kitnali.arjl, up)eC7.a aor,falnegn,
wyrh.
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•zkól

sz~ołr ))Odstaw 8-latkl, poza tym
województwie jest
w naszym
jeszcze 1 1zkoł1t o klasach 1-6,
l o kl. 1--4 i 1 o kl. 1-3. Spośród 9 iiunktów filialnych w S nauczanie obejmuje k.l. 13, zaś w S - kl. 1-4. Zmni~j<iza.sie
ostabn:m
9zyłt sJ, w
liczba ekół pracujących w aystf!omie klas łączonych; obec.nie
wojewódzbwie są
w naszym
tylko • takie placówki. 10 pia~
cówek oświatowych to zbiorcze
pełniące poza
szkoły gminne,
zasadnicz• działalnością dydak~

wiejskie

we to

pełnił

tyczno-wychowawczą

także

e>gniw
tunkcje podstawowych
na
oświatowej
admi•nistrac}i
11'si i sprawujące jednocze9nie
· ! metoo))iekę merytoryczną
d~·ezną nad Innymi, mniejszymt Mkołam-i wiejskimi.

szyrn ~egionie pracu~ 680 :i.uczycieli. Tylko 32 proc. sposród
nich ma wyższe wyksztalcenie
))edagogiczne, natomiast 4 proc.
nie posiada żadnych kwalifikacji zawodowych. Brak pełnej
obsady etatów nauczycielskich
w szkołach wiejskich. W chwi11 obecnej potrzeba do nełne
go ata.nu :u ))edagogów, zwła
ncza 1pecjalistów nauczania poNajczątkowego 1 ))olonistów.
poważniejsza ))rzeszkodą "-' zaoewnieniu kwalifikowanej kRszkołom
pedage>gicz.nej
dry
mieszkRń
wiejskim Jest brak:
dlal nauczycieli.
Kolejnym problem<"m le•t ow szkołach
pieka zdrowotna
W zasadzie t\•lko
v.·iejskich.
gminne tna tą
zbiorcze szkoły
stałych lekarzy. Zupełnie natomiast bule •tomatologów.

Do wiejskich szki'tł podsb1voJe~li idzie o resortowe phn·c
wych w naszym województwie · 1
przewidywał:-·
Inwestycyjne,
w bieżącym re>ku szke>lnym uone wybudowanie 5 szkól i 1
c..:ęszcza 10.76!1 dzieci. W tym
domu dziecka do 1985 r. Tvmt'zape>nad 400 dzieci zostało zakwagem praktvcznie możliwa jeql
litikowanych do nauki w szkorealizacja Jedynie· S inwestycji
łach specjalnych, z czego fak))Odstawowych i
2 szkół
t~·cznie korzyst-a z takich si<:kół
domu dziecka. Poza tym przewitylko 377 dzieci; w pozostałych
duje się zwię-kszenie funduszy
prz,-padkach rodzi~e nie wyrana remonty kapitalne i moder·
zili na to zgody.
oh atowych,
11izację obiektów
11. takż.e na. remontv bieżaC'I' i
Prob:emem. :i jak!m n11 <'O
nrace konserwatorskie, ~o rhoć
~ię o wiat• na
rl.zień bor:rka
w pewnvm stonniu pozwoli pow,•!. iest dowożenie d 'eci do
prawić warunki nrar.v I nauk:
Obecnie w na. ym wo~zkół
w szkołach. wleiskith.
jewódzf;l'de. dm\ozi się codzi<'nnie na· zajęcia / li>krvine 2.7fl5
W sumie ten skr.ótowv z ko1.744 własnym
dzieci: z 'ego
daje d'lsć
nieczności przcglad
transportem szkolnym. Reszta
• re~ymi~'VCZny, •zary Obraz WRkorzyst11 ze środków lokomocji
runJcÓW szkolnict't\"a na wś:. Dr>
PKS, MPK i SKR. . "ie nwf>ze
:i.:ezb ędnP
o~!agn!eci11 choćby
.je~t do d,v..,oozvcji v.·'"-qÓdnv a'.1/!O, orzvzwoltf'R" minimum t<l
h:rwa
J„ncze
t<>kar, M:ę.•to
)eszcu d:1leko.
d~gn. k l': ))rZ'<'CZ"'P'l·
~RJn, IEW
OWA
11W "7.kołath · ri j<:lcicti. w
0

nzm. <·m:
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pqyty li koll!Certów, 111.111 NURT Piet"W5'Ze 1111\C'Cesy,
pierw""e niepowodzenia. 15 3-0 W•lad.
15.40 Ludzile
I lcb pasje.
16.00 Muz~=e ·Intermezzo. 16.10 D-z!ś PY'talilie. d-ziś odp0wledt - Sza.nse dila młodych a'\ld. z tefof. ud'Zlałem irłuchaczy tel. 44-74-31 17.00 Nas-z dom l my,
17.40 Radlowv pr-zegląd publicystycznv. 19.00 K-0anpmvtor tygodni-a
Nl~olo PagaJI1!inl. 19.35 P.r<:>gram na
dobranoc dla d-zlecl „Siedem
bledron'ek" - shu.eh. Iueny Landau.
20.00 Muo:yc=y sea.n11 :t!JJmowy
,Nowy rodza•j m.iłoścl".

111. oo

W!.ad
11.Oli Koncert J)r!Z e.d
hejndem. 112.0ll Z kJraju 1 ze świa
ta. 12.45 ROl1ni<!'LY k<wadraru;, 13.10
Radio kierowców. 13.20 Z test~walo
wej estrady żyw!ec
82
13.40
Film I plooenka - Jerzy Matuszkiewicz. 13 55 Stiud•lo Relaks.
14 OO
Wiad. 14.05 Wspominij mnie - Ko•ncert dnia. 14.50 Wiersze Stanisława
J"erzego Leca. 15.00 Wlad 15.10 Stud lo MłOOych 15.55 ~ad.io kl-erowców
ll! OO Wlad 16.05 Muzy,ll:a I aiktualnoścl. ie.40 Polscy a.rtyśc! w świa
towym re;pertu.airze śpieiwa
K.
Pustelalk. 17.00 Dzletllilik. kom1un!katy I ra.d~·o kierowców. 17.10 Panorama świata. 17.20 Kame!lton - Prop<:>zyeje do Listy Przebojów. 18.00
Wiad. 18 05 Retl<!lksje. 18.30
ABC
plogenkł Pr-zeboje 82, 18.Sl! „KatedO'a" - tir. paw. t. Grekowej . 19.00
l>ziein.n.lk w!eczor-ny. 19.25 Radio kierowców.
19.30 Z naszej fonoteki
to.oo Wlad.
20.05 Koncert ~vczeń
%0.33 Koml\lni.~aty Totalizatora · SPOJrtowego.
20.:!:i Gra zspó! .Chałtur
:n!k". 2-0.'5 I<;ron:ka sportowa 21 oo
KolIIJUn!katy 1 radio kierowców. 21.l O
W\elkoe d?.leła. wielcy wykona1wcv
!2.00 DzlenJI1l•k reporterów.
W?\ad
•o<>rtoAA•e
ora>r 4 radl.o
k!er-O<WcÓ'w.
M.30 Jutro w mono !. w stereo 22.40
Reporta·± l!Jterackt 23.00 Wladom<:>ścl
dnia (w tym wladomo~l spoTtoiwe
l radio kierowców) 23.10 Painorama
łwiaita. t3.30 Zb'.!M:e:nla. 23.50 J"azzowa dobTan<>C>k.\.

PROGRAM

m

1~.00 KtermaS'll ptyt, 10.1'!11 Codzieinn!e P<>Wieść w wydaniu
dżw!lęko
Wyl!l\ I. ShaJW: „Pcgoda dla bogaczy". 11.00 Ze:społy gwiazd Colemana Hawk~nsa. 11.40 Kl'Ub d[a ka:l!de~o
12.00 W .tonacji Tir6jkl. 13.00

P<negnanfa l pO'WTO'ty" odc.
A. Srogl. 13.10 PO<Wtórka
:r:
ro>rry<wkl.
14.00 P-agarunl w l!'Ześcw
m·z:v'Padkach.
15.00 Serw.Is Tirójkł.
-15.05 św!at w którym żyjemy 15.25
Muzyka, l\llode.j Generacji. ' 18.00
Zapra?Zamy do TrM!tl. 19.00 Magazyn, 19.30 Klasyczne bnmien'.e gita•ry, 19.50 Ken FoJ.1.ett .• Lgła"
ooc. pow ~o.oo Cały ten roc..'<. 30.45
Poołuchać warto
21.00 Slad-aill)1 ja-zzowych legend '11 30 Erazm z Rotterdamu - O miłośc-1, ~.45 Mistrzowie fra.ncu.sklego ba.Toku aud.
K. Lipki.
22.43 .:M god-zi<ny w 10
mlm:it" i wlad sport. 23.00 ZapTamamy do Trójk.l. 23.M Wterme Tadeu~a B0trowskl.ego.
"POW

PROGRAM Jl

lt!.3111 Wlad. M.~ Kcmentąir>r mlę
d-zy;narod<>w:v. 11.40 MuzyOZllle wyclnalflkl.
12.05 Od A do Z polsk~ej
~<>sen!<! Elżibieta Horbaczewska
l:l.31l Ze 6wiaita nauki. 12.45 Sprawy
l'l<>dzlnne - Pomoc młodej rodzinie.
13.00 „Spt-amy, lł:uchamy".
13.25
Kodeks d·rogOJWy d.ta d'Ziecl,
13.30
Wiad. 13.3S Ze wsi I o Wił.I.
13.50
Wię;cej.
lepiej nowot:1:eśnlej.
14.00
Polscy ~lewacy na ,,Cenach łwi.a
łA Bogma SokOl!'S!ta, 14.30 „Julian
Augiust" - łt,. POIW. G. Vl.da·la. 14.50

PROGRAM

rV

Wlad. 9.0ll NO'WO~~ wydaiwntcze. 9.2S Quod lcbet - czy[! oo kto
lubł. 10.00 K. M. Weber „Wol-'
ny str-zele-c" - opera w 3 aikitach.
10 30 z muz~znych nagrań bratnich
radiofonii.. 1n .OO Pocr.tret plsa.rza
tut ErenlruTga. 11.30 M'llzylka róż
nych naTodów. 12.00 W!ad 12.0S Od
Bacha do Bartoka 13.00 Serwis In·
fnrmacyJny (ł.). 13.0!-. Mozaika rytmów (Ł). 13.10 Z cyklu „Przemie9.00

ny"
ka -

Central a NBP i Ministe rstwo Fmans 6w -

(Ł}.

13.!I
Franeuska retroteopraeowa.n!e Marli Hoftmann
W stylu conmtry.
114.30
NO<We
Od miesięcy 1>0wracamy do tego tematu, wciął
nagrania
rad~ome,
15.00
W•' ad.
16.05
.,Zlle!ony
gal'tlll- nie wiedząc, jak Inicjatorzy akcii przed'Płat na satuir"
- <:>pow.
E,
Frleda.
lS.30 mochody osobowe krajowej produkcji wyobrażają
P<:>porud~.ie meloma.n.a
17.00
Wt.ad.
17.05 Omówienie programu I muzy- sobie rozwi~zanie tego drażliwego problemu.
Wiemy, że przedpłaty
przyjmowano w6wczas,
ka (Ł), 17.10 Aktualności dni.a (Ł).
17.30
z c~'1<lu: .,Ok1>Uce kultury". gdy jeszcze nie rysował się aż tak katastrofalny
tel.
w. Jatdżyńsk!ego pt. spadek produ'kcl! w FSO i FSM, ki~y liczono na
.,Literatura f polityka" (Ł).
lT,40 dewizowe wpływy· z eksPOrtu umożliwiające zakup
KwadraD!I
li
jednym
wykonaw- niezbędnych surowców i kom1>0nentów 1>0trzebnych
cą
Trio
„Comes"
(Ł).
11.55 do produkcji małych
i dużyeh „Fiatów" czy „Po„Za fabryC'UlĄ bram~" (Ł).
18.10
•• Pejzate" (Ł). 18,30 .• Spojirzenle w lonezów" •
Blisko
'l)Ółtora
słońce" miliona kl!ent6w w.płaciło około
rep.
Cz. M.airi<de<W'l.C'l!a.
19.00 I>zle:nindk. 19.0ll KIJ.asycy miuzyikl 110 miliardów złotych [ nadal co miesiąc wnoszą
rcn,rywlkOIWe>j, 19.30 Wdiecz6r w fLl- raty na samochody, których wielu
nie otrzyma
hairmonl!
Recltd ch.oą>ln<l'W61d
Jewgenlja Wti\Jn.lna ~Moskiwa - s!er- w terminach ustalonych 'PQd~as losowaA w oddziałach
Powszechnej
Kasy
Osźczędności.
plień
B'l).
:111.00 Kllub stetreti. 212.30
Ani t>rzyjmujący
1>rzedrpłaty Narod<>Wy Bank
Faikty dnla. 21.40 N<>Cłl• divertimento. 93.30 Głosy, !Jnstrumenity. nastro- Polski, ani nadzoJUit1c• 1>rzemysł motoryzacyjny
je.
Ministerstwo Hutnictwa ł Przemysłu Maszyno-we'!)i;,LEWIZ.JA:
go nie zdołały dotychC'LllS przed.Stawić wiarygodPROGRAM I
nych informac}i klientom. ilu z nich nie otrzyma
w tym roku wylosowanych 1>0iazdów i jak długo
8.00 TTR: 7.00 Jesień M. I.OO ~
będą
musieli na nie cze'kać. Nie ma też, oczy,yk p~l. lcl. 1 lie. 9.30 P'llin dla
dr.uglej zmiany „IY'f. ~ się•. wiście, Informacji. iak l!Jrzebiegać będzie realizacja
11-00 P1a&tvata. 1d. 3. 1'3..34> TTR. 15.4'5 orzedpłat w latach następnych.
KwadO'ans z Air;telem. 18.00 Dla młlo
Pisaliśmy o tym wieloR:rotnie, uważając. te wydy~>h wtld'Zów: ,.Laota.jąey HolendeT".
16.30 Dla d!Ziecl: „Skalkanftta".
17.00 jaśnienie tej sprawy jest nieT.będne, choćby dla
Dziennik. 17.20 92mlu:)my wsponmte- utrzymania wiar:rgodnośoi PKO. do której wpłynęły
nla ,PodT61:e z Hagaiwem". Ilf.BO ł wpływajt1 n1emałe przecież kwoty.
·!nteTstlu<l~o".
18.20 .. D<>1rumentacja
Na razie głott zabrała w tej ll'!>raw1e jedyn1e
do temaru" - pr, pu.bl. 18.50 Do- Fabryka Samochodów Małolitrażowy
ch w wyjaś
b.r111noc. 19.00 Czas pr!Zeszły d<J3oon.aprasowego
ny - Skad nasz ród. 19.lW> Dzlenndk. nieniu J:Jl'Zekazanym przez rzecznika
2a.lll
„Chi.opl"
(13)
„Zemsta" Edmunda Czerbaka, który określił. li już w 1981
(ostami odc!Jnek,, llt.1111 RotlJnico:e roz- roku FSM, z 'J)OWodu ograniczenia l)Todukcii, nie
mOtWy, 21.~ ,LLczą się fa:kity", 31 .515 d06tarczyła 29.600 „maluchów" na przed-płaty.
co·
Dz.lein.ni!k. m.1s Błao:en, alkito<r 1 w!ds 1>rawda. nie bardzo
wiemy. o jakich przedpłatach
- Helmut Kajzer.
tu
mowa.
bo vr:zecie:!: PKO przyjmowała i l<>sowaPROGRAM D
ł,e. przedipłaty dopiero na okres 1982-198S i nalll!.1111 .Ję'lyik ToOSy~i (&), lrr.3111 W stępne lata mote ~ chodzi o jakieś zaległe
obieldyrwle
hlstori!d:
uCzteirdo:l~ wozv na talony
czy sprzedawane w eksoorcie
olerwmy"
dT.ama• rewohlcyjiny wewMtrznym . Faktem Jedna'k jest, że w bie±ący
prod. rado:. 11.00 Wiadomości (Ł). rok FSM
weszła .z minusowym Mldem. A realiza1'9.30 · I>zietnin!k. ~.oo Nlezaleme. sacja zadań 1982 r. teł przebiega w niezwykle trudmoTIZądne, robotnicze C'Z. 3. Il.OO
Wtorelk memc.rn.a111a. n.oo „.Jan !leir- n:ych warunkach. Od poezątku br. do września
ce" (4) .. ~eszeo:Oltt". 13.00 K'Wa- wvkonano w Tychach zaledwie ok. 102 tys. ,;poldtalTllS z Al"telem.
skich Fiatów" 1211 l>". na czwarty kwartał zapla.no(Ł).

114.00

WPł.AT~

na „1tap" (11986)
rejentalnie
oclstą.p1.ę.
oterty .37865" BIUTO Ogło

szeń.

P~Oltrkowska

M~'H-10,

'

Mn8 g

96.

DZIAŁKĘ

zagospodal!'owa w J11.1Stynowie, kożuch
damSk.I ~ sprzedam.
Tel.
273-17,
37809 g
n'I

DZIAŁKI; J)Od f-Oll!ę Bałluty, Widzew łub okol~ce.
W"'21lne w dzl.erżawę.
teł.

805-&l. J>O 1,.

M'73e g

WIELW - działkę domelk
91>rzeda:rn.
wydziert81W'ię.
L">ne propooy.cje. KrakOIW~kie

?.rzedmleścle

911
379~

„ •ow.\

lod6wke

.• i!ń

k • ..,ię . -ofertv

"

„3763~" Bluro
Piołlrk-O'WSka 96

Oe(ło-szeń,

l 'ODOWK~ . p!illn\e
Cieszyńska 14-27.

·owy

R

a:.tumu~am

ku"'!'l.

M

Ah

St>rzedam. Oferty
37631"
Bluro ~os:zeń. Piotrkowska 9'1.
PRAKTIC.11;-- :rL\000. telew\zor 22-0/I:! Volt.
kotucb
mes'k\ - snr'Zedam. D-zlerżvńi<lidego 76-14,
blok 370.
Retk1nia.
37864 g
NOWĄ maszynę
doz\ew\.arską „5" z napędem
e1e1!:-

trvcznvm - sonedam Mo~Hwość
przvucze:nla
Tl!>l
'126-64. po 18
37925 g
STOŁ

da·m

k~eś1arskl

Tel. 53-75-49

}'; URTKF

dam.

Tel

SM"le-

37947 I!

z nutr!.!
53-81-92
37932 g

MASZYNĘ

1Slrą

na

l<r•af\'\il\ecką

<przedam,

Komunal37805 g

za.

KIOSK.
"'ltal!lkę

4118-10.

m~-

nada·jący

-

sle na
sprzedam. Tel
3'7822 g

ŁODZ

motorowa 4-o"1<>bowa. • sLlntk . Wi<>her 35.0" snrzedam. tel SS-68-44
37778 g
CAFFE-Bar 7.
sprzed-am. tel

Sj;-68~44

!(

NOWĄ wł0>"":ą
ską
męską

55-52-90.

b1a-r'kę

1Mp" r1971.).

ręoz,.-ią.

kUrtk<: damoTao: kmuch
sprzedam
tel
377112 g

MASZYN~ .. stnger"
tuterko jagll1!ęta - gprze<hm
750-77.
37877 ~
KOŁA

„Du'tllOIOV" aikumula•toir nowy .. Fiata 650'" snrzedam. tel. 52-69-16 Jl-O
18.
37860 ~
SPRZEDAM dwa
przedwojenne te-1
nośclowy 56-47-81,

2

hePPO<lY

„Re'kMd"
sprzedam
Tel. 53-IPT-IH. P<> 16

••l".tATA l~p" sprzedam
").Vle<r-zbowa 4lla m., 13.
• 3'!'87S g
.• VW
Zgierz.

1~ 1v•

L~C1:ydka

sprzedam
1~ m. 7.
37882 g

„FIATA 1260'' (1978) sprozedam te1. 55-U- 9.
•• WARTlJURGA 1000" sprzedam. tell 1&-36-57, po 15.

g

biegów
do
Fiata 12Sp"
pradnlcę do
.żuka" ufywane. !;'przed ~m. K'U;rczakl 1145
379113 g
KAROS~n;

„Fiata ll!il!p' '
oo wvpadl<'ll
przeilam
Ofertv 37633" Bll\lro Ogło
s-z eń Pootrk OJWS!ka 99
SPRZEDAM nadiwoz"le do
Moskwie-za
412"
nowe
z wvl)<l6ażeinlem. Siemio
nek Bo!!:dan uJ Jędr<YW-lz
na !Il ISt<>k.I)
l7949 g

-_,
-

KU~

d<i .Fiata 125" )>6ł
osie kół przednich \ uty
wanv
a!kl\lm't.Llat<><r.
tel
51-3'7-52.
371l50 g

nad'W'O'Z"!<!
•J'ia1 a
\ 2or>''
oo
wV<Pad•ku .
te ł
5~·89 71.
po 17,
37885 ~

STRÓJ
ślubny
r! msk' <;PR'lF.DAM 'l<kTo:vinle ble
meski - sprzedam TPI 'i r.ów ut<>mat ciz«iśc-1 Opla
750-13.
37238 g Dvolomat". el &3-~7-69.
.
--:J7693 g
SPRZEDAM ~i:eckl błam
kara'<_uło'WV, cza1rne la-ok!
NADWO'ZlA ,S-yireny 105'
te.I 5:>-47-30.
37580 ~
Nysy N SS" _ "Pf?edam
OBUWIE mę-<>k·ie. damskie Allende 41ia m. · lQ, bl 381
37891 g
I dzLeci'tlne kuip'llje I sorzedaje, Plotrko'Wl1ka 16
3617S R AUTO najkorr.i:ystm!e1' Iw
pisz
spr-zedesz tyLk o
KIT pszc-zel\ (lf'l'OPOllti)
pr'Zett
Inter-Auto.
Lód ż.
&J>t'a:edam. Tel. 113-01-!bl
aQ Ko~iuszkll 91 m S. te1.
817-i9 ~o<l'Z . ł-llf.
352114 g
i

.
.

3381~ ~

ż YRARDOW,

M-2
spóld z!e1oze zamiMlę na m!eS'z:kanle w l.odz.1 l'Ub <>k<>llcv (dobry pu1'11k.t), Ofe.-ty
„37594''
BillMO
Ogłoszeń.
p[otr!t&w1rka· 911.

M I.ODY, pracujący i ucz11c Y sio: bardzo pH.nie
P<>S'Z ulruje miesrzlkanl·a z wyIl o.rlaml na 3 lata .
Oferty
37'ro3"
Bl'llro
Ogłoszeń.
p lo<trkowlska 96.
MI.ODY mę:tczy'Zlrta Po6'ZUk uje sa.-noo„\e!n~go l)<}lko~.

~l

Ml-36-89,

p OSZUKUJ~
M-1.
M-t.
b loki!. dp WV'Ilaj~a.
teł
tn -21-118. po 111.
311958 g
pracująca

p OMIES'l:CZENI A

(slla.

g

wtasnoi§c!~
mlelillę na wll1ę lub

M-S

Oferty
S'Zeń.

37930" Bll\lro
96.

Plo~rkowSika

zadom
Ogło

'
~~,........
,int
~ę
ang.lelską). Pfil&rS'!ta. 5i~49:
ANGIELSKI

MŁODA
pade>jmie
c hałupnl.cz11. apr6e1t

pract:
11o:y.c!a,
m!i:d'lY lnnymd maszvJI10p lsaJI1le.
Oferty
„37841"
B !.u.ro Ogt~eń, Jlliotrl<,ow_
ska 98. •
p OSIADAM lokat

sta.ntynowie.·
(tworizyrwa)

w

!Con-

lle'ZIWO>lenie
poszukuję

wrspólinlllca
I
gotóW'.lal.
l ntereStU.je
mnie rćwinie:t
b ranta samochodmva.
tel.
11-13-9:&. pO li.
311'1!3 g
p RZYJM~ 11'.lra"MCll do IZT-

c'
spodni,
tel.
p iotrkov.·S'n tu.

113$-Tł.

PILNIE
k'\l!plę
M-S l'Ulb
M-3 Ofel'ty .379'14" Bl·U>ro
'Ogł<>S'Zeń P.Lotr'kO<w&ka
96

-

POSZUKUJĘ
M....t
(kawa
1erkł) z wygodam1 na t-3
l ab Płalf:ne z !(ćry za rok
Oferty .37906" B!Juiro Ogł<>
sze·ń. PiotrkOIW'Slk·a 96.

MŁODE

malfeństwo

J)!lin\e
w:v-najmie samodo:lelne mle
S'l!kan.le - najc'hętnlej Gór
na . Tel 113-09-35, po li!.

-.

:rnne

g

-

„

ZATRUDNIĘ

Tenclsl>ę

"
Praca

Zgierza 11\lb l.od-zl.
w Zg1e-nzu. O!erty „3'1'690"
Blum Qg!oszeń, P1ollrk.o'Wska 96.

. M8'7a g

ZOFIA KafJmlerezak zgJUbihl wkładd<41 sa~en.\ow.ii W~.
3'1'191 g
UNIEWAŻNIAM

li!aradzi!oną
p!.ecząt'k11:
„T.ax!. C60bowe 4QSI HenO'yk Duś.
Łódź, US.. Kiusoclńskl~o &O

m.

ś.

3'1733\g

ZOFIA Sizymaru;ka zgubiła
wkładki
zaopalflr2eru\O<We:
W-614l<le. W-6141107.. W-014HJ8
W-olł!Oll.

~

g

zg'llbdł

w:kładlkę za.opatrzeW-131080.
3'7964 g
----------WŁODZIMIERZ
Hl.mstedt
zg>uib!9: wkładkę zaopatr'Zen!o•wę W-'1'15aas,
311'9~ g

maityc~nych.

Zar,ębskl.

„Swalflk·a".

Plotrkoiwska

lGS.

338&4 g

U

na

BM.

SAMOTNYCH
~naje
Biu>ro .,VICTORIA".
Pabl.ain~ce 1. W..y<lka lG. •

W~l59002.

MARl':K

Rajski
,,,gubił
zaopaitrzenlOIWlll
437810 g

w>kladkę

3~UI

g

REGULACJE
1Z8plOlIIÓW.
gdlnlków
elektronowych
a'PMaitem .. Cr}'Ptolll".
ul.
Kwie<hniOIWB 17. SU.pady.
-

~brtt\Jcme

35710 g

~~.

---------~--'-g
KRYST'Y'NIE Du~11irs sl«a..
dzlono leg. stuż'bową 300!19.

I WONA

W,Vdamą

wkładkt:

pnzez VIII LO -

Ł6dt.

Y-191nM.
ZBIGNIEW
lllelkl!era Zgl\1b!i W'ldadlk:ę uoopaitrzenloW-'l'20081.

3'115&1 g

WINCENTY
Kozme<:kl
z~Jt.Lbił wkładkę zaopatrzenlom111 Y-M14'112G.
37586 g

HENRYK

G11J11
zgub!!
za.apaiflrz-el!l Iową
W_-S'L3958
___._ _ _ _ _ _311_603_g
MICHAŁ Grzesiuk
zgi.tbdł
w'kładlkę

Wlk~adk41

saopatnzenl-O<Wą

D~.

878()(1g

HENRYKOWI
skradrzi=o
wkładikę

W-3110'757.

Paiw1.akom
dolk<u1111e111ty.

gaoop8JfJrftłt!ow11

WALDEMAR

KO'Ćl

zgu'bił

Wkładkę

zaOJPB~rnenlową

\V-4'36018_.

37696 J!

STANISŁAW
bił
Wkładkę

Cieśla!!<

zgu.
zaopa>brzenloWll W-482600.
, 37106 g

~ g

MAREK
bil

Grabatrc11y:k t:«Uzaopatrzenio-

wlkładkl

wet W-2155078,

W-~.
~.

ANDRZEJ Nowak
leg, 8łludencką 1'7151

lllllJllbdł

UŁ.

""111 g

SKRADZIONO W'khdlk.1 t:aopatr-zeonl01we:
Stanl$Ław
Port:z W-1552Cl3 Maciej
W1S52i34. Pal\veł W-1~5.
37728 g
ZAGINĄŁ
Jlliff Cocikert1pa11tlei!
ezMno-błeły
na

Retlklni.

Plee ch<>Ty. Wd.a-

domość wyina~odz41.
Guzek.. D!z11.erlyń&'k1~ lł/19.

3"'311

8KRADZIOWO

wkładki

lkoc!śnlenlowyml.

Plf.

Ta1nbmskl!
zgubił
zaopatrzen Iową
W-503%2
37887 g
BOŻF.NIE żaik: !'kradrz.!o.n.o
uop8Jłrr-zemlową
W"~ładkę
W-338951.
ml48 g
w'kładkę

SKRADZIONO wll<łsdkę M·
W-TM<leO Kle-

mentY'l!Al Ch'\ldeeke.

g

W-W1747

zgubiła
uopatr-zen'01Wą

ka

netrr'Od•.

....

-·

3773S g

W-tl93831.

3'1731 g
MARIA

KTat~a

:i:fr\lblła

lell}Ltymację 9łlude<ne<ką

UŁ.

wkładk"
W-&736~

U-416

37749

g

Y-1435:1i! .
TOMASZ

EWA

AndO'ylllak

wkładlkę

W-812346<1,

z.git1b!ł
uo.patrzenlową

&71411 C

lli!OUb!la

n'OJP8.>flrrzend.01Wą

~

Gralbain,!a

llO.

STllG g

MARD Kler&slfu!lkle-j ma.
d-ztono wlkładkę 1ao.patrH•
n-loiwą

W-Oloe&ł.

GLAZUR~. teira'l<:otę ukła
Pęcizek. tel. 56-59-58.

dam.

3'3576 g

POSZUKUJĘ

prod•1cent6w
handQ'O'W<:ÓW,
chcących
atrakcyjne
wvro.by o lll!'ostel teehno-.
logU s
direwna.
me-talu
l
łw<>ll'IZY'W
sztruc-znych,
-zgi06'Zone do Urzi:d-.:i Patein toweti<>. Oferty ,37682"
Bliuro ~eń. P1oitrlkowua 98.
l

prod'Ukowa~

ZAKŁAD

Mechaniki PojazdOIWeJ. Łódt BlokOJWa 9
Rudizlkie-j)
wykonuje
naprawy: stlJnLków. podW-Ołl.i
Macha rskde.
P-O'WYpadlko-we.
zabeizpiec-zenie
antykorozyjne. Piw<>ńs'kl.
(od

37604 g

NOWO oł!wairty 11\t[e'!) kupno - spnedat pły.t, kai;et,
upom.linków za1>t'as-za mlłyclh klientów
\ dosta-wców". Pr%Y'bygozewS'.dego 145
(Promlń.Sk·lego
Róbń&t!

ska).

Tatrzań

-

Szubka.
37762 g

PRZYJMl'J wep61in!ka z golub wydiz!erżawię
Prmbrvikaitów BudOIW'lany.cb k. Łodrz,I,
Zakład uanaszyinowLoo y. silos
na cement OSO<bne ujęcie.
prąd-O<W<>-siło<wy
I wodne.
Oferty „37742" Biuro Ogło
szefl. P!otr'kmv&ka 98.

tówlkę
Za.kład

KRZVSZTOFOWI
WJ'll'lliSY wep6łceucl& ·• PMr'Od• lm!erel

MA'Rlll

~'
PBACOWNlCY STUDIUM WYCHOWANIA
Fl2Y.CZNEGO PŁ

PARKIETY układanie.
cy.Jclinowanle,
la&:lerowanie. ł'l'l'-82. Wycech.
183118 g
MONTA1: kM!n!my. Mocowanie śrub. haików w łcda
na.ch. Ted. 93-69-&'1. Zamy.
słoo.vftł.
3'8079 •

m-M. ·

•

IS'l21 g

t.teł.

Wkład·kę
W-8~.

~~~~~-~~~~-

MERCEDES.
Volkswagen,
AUrld, Citroen - dOll'ablanle prol!ów.
Zakład ślu
Sllll'skt U>dź. Un!01Wa e N(llWe Złom.o. Boc.tanowskl.
37600 g

R01lZ nall'!'O'bne.
oerMnlctwo, ud. La'W'lnowa at.
llO

CYKLINOWAN IE.
lalr!el'IC)IWanle
uldadal!l1e. M«.
939-78,
~ g
WYTŁUMIANIE
Mdobne
dniwi. !lk.UJtecme MJ~le
c:zanle. mointa:I: śrub. Blanwyt!i;. n-c-m. U-813-83.

DOC. Da llllBD.

BOGUMIŁ~
KOZŁOWSKIEGO
Rodzhi.111 ekladajll
ftACOWNICY ODDZIAŁU OCZNEGO
aZPITALA łm. .JONSCBE!RA.
Wyu!I!„

słęboldego

t&ła

nuda d~ocłej Kolełlllllioe

DR

URSZULI
KOZŁOWSKIEJ-ZODKE

• powodiq

g

llKUP - sipro:edait a-rt. gospodairstwa I wyposa±en.i•
domowe.ii<>. meblii ZapraSJZB g-\deJ) 21 Upca 0.
stm laszeik.
3'1720 g

WESOŁOWSKIEMU

188lif g

BARBA•RA .Tersyna ugub!.la Wlkładk4 !llllopaibra:4ll!ld>lllWe
w dmdu 112. x. :ioea.

53-ae-le.

7~-83.

3ił7!14

JtOL. MOB

MAŁGOKZATA
Małlu91ak
zgublla
l~tym.acj41
studenck111 12wr Uł.

POstADAM wotne moce
Pl"ZeTobowe na wt~ll'k1
(leo 11. eo !(). Wytwanam
n01WY wiz6r T--='llek do to~b
J)la~h.
Tel.
51-'1'1-111. WY1J>ych.

wldadlkę

M'lliT g

w• -

UKŁADANIZ
gda~:yo.
rallcoty.
Jędirze<:)calllt.

.JOZEF

łl.

MARIANNA G<rzelalk: Zl(Ubl1a w'kładlke zaO<Paitne.nJ!o- PLlllOWAN'IB
l'Ollejlkl
wą W-380510.
37781 « inallC21k.l..
Kasztanowa 26a,
36557
WŁODZIMIERZ Knemdeń Mellelr.
g
zgubił wkładke uonetrze„
nlową 009164.
87830 I( AKTUALNIE
IOudinle regenero.jt:
wały
kOl!'bolwe
SKRADŻIONO w'kładJke H· •• Trabanta". „Wairtburga".
!.
El±~•
W'-' .. Syreny" 04'H motocykl<>t
ona· rzen OIWll
=et:v
""'
g'We>ranoja - k4"6tW-t!083'12.
3'1&"7 « kle terminy. Wa'l'8l!tWa-żoDNIA 111 J)llM'Złen:ilika br. libo4'z-Wa1WTT.Y1Szew.
ul
w okioMcach Alelksaind/M<wa WólmyńS!ta 1M'. tell M-'70-11.
za~!nął
ozamy -..a-.:icer PocT.tll nl• wysyłam. Szym(brodacz monachd}sldl. Ul!IZV cuk.
1343 k
nd·e obcięte.
Ted. 2172-02
i(od/z. ł-1e. Za tnfoirmac1e
RUBIN
1\aiporarwa.
WV90'ka na~oda.
39009 i( SS-llf..(111 (9-1111). !rlt. Z111ad'l!kl.
'M31/J8 g
BOKSER ?llrf'(O<Wany Clnąl
13 bm. tell. 9&-111-11111, wyso-

tawa~llY*ł

w<kładlke

Ł6d11:ka

WYROB steh~ do abaturów. Wlęcłarw. &re1:>r-zyń
Ska n m. !3.
36359 g

sa-

PAWEŁ

wy-

uJe lnt. Sl\lipady. Ksa-

«

Q1Pa1>roienl01We"
Stan.l&aw
K'Wlaśny
Y-1~.
Anne
Y-1696~.
KMaT:zyna
Y1119647
l'l'8M g

opaitrizenlO'Wą

1111-31-110.

TYKOROZYJ'N E zabea;ezarua samochodów
goirąco unządzeJI1lam1

pni:)'llt

Teł.

'17)

WojclechQ'W'Skl.

3G45ll g

M:owsllł,

„.

-

JAN

mt.

1'19e5 g
----------MAŁGORZATA
MJllwlska
zgubiła wkładkę zaopatrzeniOIWll W-2.4912.
3'1811 g

autob<ueoiwym pn:y uil. :
!rowej
zg<ublłam
por
Z'JW?()t wyttla~'Zfl
Jolan..
ta Olaeizek.
Wiincein tego
Pole • m; M.
37890 g

tr~

wą

Łćdt.

90-4C4

NAPRAWA lodów>dt.
Wysoicki., 745-83,

W-'150000,

SAMOCHODY.
cląg.n!kl.
akcesoirla. naned~la.
kupno spnedait
RaS'Zyńska
i~
(za poses.1ą

c-zęścl..

Br-zezlńSk-a

SAMOTNI
oferty w
Bi'UT'Ze
Matrymoniallily m

GRZEGORZOW I. Matt!:nowl Olej:nj,c-zallcom z~ęły
'Nfkładkl
zaO'J)aibrze'!liowe:

ZOFII
Sleiradzk.leJ
dzloJilo wkładl\cii zaopa
nloiWe: Y~1'07689. Y-1
Y-1076911.
3'l'I

sk.! ~bił wkładkę HIOIP&-

JADWIGA Woeelk

'

WZ--06'79G4.

NAPORSJU
JeT'Z'J ~Ił
Wfldadkl.
za<>'J)albrzen!01We:
PILNIE - l!lecę wyQronenle W-55128'M,
'W-'iMAl'ill.
Wf omm wtrySkorwych.
Ted. . S52374.. W-'1'26738.
l'7łllll g
73-0-72. pO 19.
lm3 g
'
_S_Ł_A_W_O_MI'R
____Le_w_a_in_d_ow_-

niow"

MATEMATYKA ,
Ba ker ek.

Wlkładkę

. REGENERACJA ,
wymiana i zabeo:plecza;n.ie pro"ramatorów pra[eik auto-

Kopeć

Illiio<Wll

BABU: lato ~ląda.j prrzez
czyste myby
Spr7ąta.n:e
W111ętl'z <:>feruje FIRMA KlWIK. tel. 8'18-95.

M55ll g

876-94. Limboiwa 315.

WŁODZIM'IERZ

(

-

..

z,giu.blł
zaopatrzeniową

Moszkowskiej
zaopaD-9691'29,
wkitadJkę

CYKLINOWAN IE
be-zpylaki!eirowanle.
Tel

łOIWe

M-17-10. Jaikson.

t:abezp!eczamieszń, ga.-afy, domków. sahodów, u]Xony tyiry.
owe - puancja. In-t.

MAŁGORZATA Wank·le<wlez
zJ!'U'biła w.kładkę 2ao.pabr-ze-

MATEMATYK.A ,
52-88-211, Slermt.

ANDRZEJ W!aeło

~r.adrzi01110
tiro:eJI1kJiwą

PIĄTKOWSKI

(„Życie Warszawy")

41

IRENA MHthrtdewiea: zgiu..
bila w1d~dlkę z.ao<pa'brzen,l<>wą W-9951139.
37702 g

3?1~

biła Wikładlkę HO!P&lb!"ZeniioWll W~4653.
$78'78 g

BARBARZE

DARIUSZ

LARMY

SPRZEDAM M-5. 06le<l le
Z!(lerska -Stefa.na.
Ofert y
33878"
B!u-ro
ogło.szeń
PloifJri<O\Yska 98,

M-3
na Radlostacjd
sprzedam Bony PKO lt'\l
pię. Tell. 847-05
.

zaopatr:zen.\o•wą

T

SKRADZIONO
wlkładkl
zaooatrze11lowe :
Teresa
Andrzej S1!JwlńlSCY W-783885
W-783901.
37699 g

•-

T.l!'Ublla

Sulej

milczą.

wano realizacją zwiększonych zadań i dostarczenie ok. 54 tys. tych wozów. Na ile jest to jednak realne. trti'<lno określić. sk9ro w F~ nadal
brakuje około 2 tys. ludzi do pełnej obsapy stanowisk. nadal nierytmicznie i z o'l)Óźnieniami nadchodzą m. in. koła z Lublina. opony i dętki z Dę
bicv. lak~ery z Cieszyna,
uszczelki
z
Sanika,
17rądnice i rozruszniki ze Swidnlcy oraz dziesiątki
innych detali.
Jeśli nawet uda sie wykona6 wszystkie zaµlanowane na czwarty kwartał ••maluchy" i faktycznie
FSM 'Przekaże w tym roku do „Polmozbytów "
113.200 samochodów dla krajowych odbiorców,
z czeto ok. 76 tys. na przedpłaty wniesione i wylosowane w PKO, to i tak stanowić to będzie zaledwie ok. !IO proc. tegorocznych zobowiązań. A co
z pozostałymi wozami „126 p"? Co z zaległym~
„Syrenami"? Co wreszcie z żerańskimi „Polonezami" i .,125 1>". których dostawy z FSO przebiegali! nawet gorzej niż wozów z FSM?
Nadal oczekujemy n.a wyjaśnienia tych kwest!!.
Oczekuiemy m. in. na informacje. czy i w jakiel
ilości stosowane będa w tym roku tzw. z.amienr
ni'ki na np. ..Skody". ..Dacie" ..Ła<ly",
za
•. Polonezy" i ..125 o". a np. „Zaporożce" i „Trabanty' za nie dostarczone .,maluchy".
Oczekujemy wreszcie na zajęcie przez Centralę NBP i Ministerstwo Finansów jednoznacznel!o stanowiska: · kto ooniesie odpowiedzialność
materialną. jeśli klienci nie otrzymają wylosowanvch samochodów w 1982 r.. a Ich cena ewentualnie wzrośnie?
,
Wiemy. że w Za.wartych umowach w tzw. „Postanowieniach " oodano. że obowiązuje cena aktualna w dniu odbioru wozu. Ale czy rzeczywiście
iest to zgodne z zasadami 'Prawa. iż klient będzie
m1Jsiał dopłacać. jeżeli nie ze swej winy nie dostanie
samochodu w ustalonym przecież nie
nrzez niego - terminie?
Trzeba pr71estać udawać. że .,nie ma sprawy"',
bo w grę wchodzą nie tylko grube miliony. lecz
~rzede wszystkim zaufanie setek tysięcy klient6w,
którzy powierzvli swe 'Pieniądze PKO.

z

M-4 ~asnośc.Lo<we I ple tTo Pabia1nt.ce - spr'Zedam
Ofertv .37833" B'UTO Ogło
S1Zeń.
P!ntrkow6ka 9e.

CUDZOZIEMCO WI M-4
' telefonem na l.S roku wy
naJmt:. tel. łlll-112
g

ALICJA

vW!:Ładkę

SA-'154937.
37879 ~
----------MABl'ANNA s.tęp!Mka .,,;u-

ZGUBIONO wkładik:~ zaopatrzenLoiwe: J8/!l Kabat W810726.
JoaJI11na
W-&1CJ'11211,
Bożena
610728;
37941.1 g

U-5110879.

POSZUKUJĘ
samodzielne - KAZIMIERZ Meruieł tg>ugo m1eslkaJI1ia. Tel. . 671-69 blł W1l<ładkę :taOJPaifJro:enio37589 g
3'1926 g w11 W-34-0<Wl.

.•POI.O 'EZA" - Flah
Dacie 2--3-letnlego kupi ę
TP1 53-18-39
39799 g
sprzedam
l1u.b
Teł. 52-92-48
3953t g
----------NADWOZIE „Zastawy" w Y·
remontMva.ne
spr'Zedam
Tel. 423-72 god'Z. 1'9-21
19614 g

nJern1ecPte.trasl.ak.
3'l9M g

po-

S'ZUkl\lje m\esozkainia. me-te
b yć w mairvm budownictwie. tel 4115-14,
37654 g

?CV" „·a <?len!t:.

„ltENAULTA 5" reflekto1
ZG80 C ll
J)r•WY
Maa:
I
PA1801
spr?e<i~m
!'r;.nciszk·ańSka 46/iie m
37
37645 g

37Q66 g

------

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

MI(')D. kit pszczeli (pro:połl•l
(>CZVS'ZC'tanv . receotuTa
- so""e<lam 7!H-30.

M-'3 df\lllU.pokoj<YWe 37 m. bl~. rorzkła
dowe,
balkoin (Teotf.16<w).
n a większe l'\lb równorzęd
n e. Oferty „375~2"
B!uiro
o ~ł<>!i2'eń, PlofJrkOMlka ~.

c .o ) n a wa'!'srlat r-zem!eśl
n !czv ~echarii'.<a precyzyj.
37704 I? n a)
POOZUlruję.
Ofeirty
37716"
Biluiro
Ogqoszeń
SPRZEDAM .. F1J.at4 13!p'' Pio!;rkowska 96.
(1976) Myi!Jna 117. po 1'4.
małżeństwo
:ml94 g BEZDZIETNE
p<YSZ'llkl\l1e mleszika;n!a Platn e z góry. Tel. 53-:4-l56
SPRZEDAM
roz-rzutn\lk
•
37'72e g
dwuos!owy Zduńska Wola. TowarMVa 7.
KATOWICE. M-3. 50 m 37609 .g 7, am:e.nle nA
ood<>bne w
L odizl.
Roba.k
Kato/Wice
Ułański! ~200 IJUb TomaSPRZEDAM
Fiata l~p"
szów
Ma'Z<YWlec-k.L
tel 32-47
3..J.etn~. tel. 65-27-21.
37824 g
37511 g
POSIADAM lolkacr 300 m
- na.jchęt>n!ej dia fi'!'my
„WARSZAWĘ 1123"
lłP!"IZe
dam. Ł6dż. Zamojska 5fl J>O<lonljnej. ote.r1y „37931' '
Bilu.Hl
Ogłoueń. ~lotrkow
37571 g
sk.a !le.
SKRZYNI~

'196-1~.

z AMIENIFJ

s AMOTNĄ

KUPIĘ
~7748

kł •

M -4 sprzedam. Prr.i:eistr-zeinn a :łi.
37667 g

WKŁAD
!'\a.ta 1'26p" (odbiór 1983) - zamien lę na
Wlkład .. Fla~a 125p" odbiór
1963 b'b na
Flata 125p"
1 2. Tel. 601-!lS (10-18).
37&2.! ł

WV"1!VTI1dem
37780

mookl

„l'ICCOLO-Duo " w c-z~
c.lacb. kOlffi-piletny
sprizedam. 116-1'.!_~. po 17
3T1911 g
.,FIAT A

JtOMAN Wa.ngi!etrlel' 2!glllWl'.dadkę H<JIP8ilr'ZenioW-t4'11100..
378811! g

bll
w.ii

~~~~~~~~~~-

M ATEMATYKA.

SPRZEDAM „SY're:nę 1"'2"
w ca!n<C\c! 1ru'b na cześcl.
Oglądać PO g<>d2. 16. Ty.l..
ma11 M'1rooaiw. uł. Nowe
Z9:otno 31/l.
S7954 g

NIE STAflczy„

Nareszcie oficjalne, ·stanowisko FSM

· ~ ·.

WTOREK. ff PA:tDZIEIU.-XK A
PROGRAM I

PRZEDPŁATY

łmle:reł

OJca
DOC, DR MED.

Bogumiła Kozłowskiego

skfadaja,
PR°ACOWl'flCT „ ODDZIAŁU OCZNEGO
llZPITALA Im. IONSCBE!RA

l90U g

DZIENNIK ŁODZKI nr 175 (10169) I

- , , , , , , . , , ••c·rs·''''PP'''''''''FF''''' ''P't''''''''"''IJP''C
1

aodll.

od lat 10.
11.11, 11.ao

lł,

11.11,

•·

ITUDIO - „Orkiestra Klubu •••
rnotnych serc slert Pepper11"
l'fłll;

USA od lat IS g>Oda:

DKF

godz 1a - seans zamk•nlety
STYLOWY - Lttno fllm6w polskich - Kultura ludowa w fil.
mle - Gr'l!es?.ny żvwot F'fanc'szka Buły" od la t 1~ godz
·~ . 30; Przed \)remi erą:
.Zie lona
fala ' ' mes. od la t 1~ g odz 17 .30;
Ka·pelusz" radrz od lat !li ~odz
19.30

zei

DKM

~

Wczorajsze spe>tkanie kadry kierowniczej '" . UML prezvdent Lodzi - J · Niewiadomski · rozpoczął
. od omówienia aktualnef sytuacji
; społeczno-polityczne.i w województwie. Mimo prób zakłócenia. spokoju. oraca w. zakładach i przedriębiorstwaeh
orzebiega rytmicznie.
·
Prezydent zwrócił uwagę na ko11i....,o;mość
prowadzenia
dalszych
działań. mającveh na celu zachowaniP >r>okoiu i porządku 1'ego
żąd~ •nołeezPństwo. tego oc·zekują

~ .

i

I

przyjrzeć

się

~

\

pła

.,

w

•

··as r·na

-

HASŁO:

,,

???CKOOtX'SL r•os:A: a CCi'llO•,ae·

rt·oc·•:1sc1

?%0

$

ZIMA

opornym

zaś
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Oay

wyperswadowu,q

sprze-

daży obuwia spowod_owało pewne
kłopoty związane
z uznawaniem
reklamacji . R'l:ecz w tym. że po

prostu nie ma ·takich ilości bubów, by
można było zas'Pokoić
wszysmcie
notrzeby reklamacyjne.

W tej sytuacji podjęto decyzję,
za reklamowane obuwie kupione
przed 1 października Dr„ . kt6rego

że

"
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'SALA -

go&:. 19

„żon

~lerrzy"

JARACZA

-

noc"

g<>de.

„Wielka-

Ul

SCENA - godt. lł „Zd21~
c-i:enle obyczajów pośm,eTmych"
POWSZECHN - g.ode. 10 „Piotruś Pa.n"
M'CJZYCZKY - t;ooz. 18.:tłl „l'lyMAŁA

••PtNltlfJrllrl!t

siinobrod v"

ARLEKIN
ptysie''
PINO~IO

-

-

god'I:.

17.~

„).lls;le

godz. 1"3{1 •. Roi.ster.la

drewnianego pajaca"
FILHARM01'"IA (Nairu<flo!WiC21l !())
godrt, 19 - RecLtaa foa;te;pia·nowy - Meksander Słobodianik
IZSRR). W prog,ram'.e:
W, A.
Mooart ~- Fantao:ja d-m~hl; Ji'.
Ohooin
- · Fantaeja
f-mo'11;
F ~ende•l.ssohn - Fantazja f·:O.-moJJ on: 28; R. Scbuma.nn
Fal!ltaizja C-dur; D S-i:osta.k.mvi<''ł\
'l'rzy
tantastvc„ne tańce

w ~ aytua.ejl mo-zna oozel<1wat

je

96.

op. 1

MUZEA
RUCHU
REWOLUCYJNEGO (ul. G<iańska 13) !l.Odz. 11-17
'

HISTORfl

ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zg•.erska 147) - l(Odz 9-HI
ARCHEOLOGICZ!lo"E
I
f;T ·o.
GRAFICZNE (pl Wo·llno ~l 14) ~odz

11-18

BIOLOGU
EWOLUCYJNE.1
UŁ
(pa,rk Sienkiewicza)
fodz.
10-18

HISTOlUl MIASTA LODZI (Og;rodowa 15) - gode. t-16
WŁOKIENNICTW A

(Pio~rt<ow·

ska i82) meczynne.
SZTUKI
(Wleckowsk;ego W) nt!'!czynne
(Zgierz. ul.
MIASTA ZGIERZA
l>abr<JM'„kiego 21) l(odz. Hl-15
WYSTAWY
OSRODEK PROPAGANDY SZTU_
Kl (Pa•T'k S ·en k lewic'Zs) - godz.
1'1-13 Ma•lairstiwo L. K'llnk.i •
GALERIA BAŁUCKA (Stary RY·
nek 2) - godz. 11-18 - Mata rstwo L. Pindelskiej
SALO. SZTUKI WSPÓCZESNEJ
(P!otrkow~ka
88) godz,
lJ-18
- Malairs1l\IM 1 rysunek K. ! B.
Liberskich

*

.

•

OGJtOD BOTA. ·1czsy - ez'.nny codzl...in:e od godt:. 9 'do
zmro.l<u
zoo
eodz!enn'e nd godz.
9 do '.7 tkasa do 11;od-t. 16)
rA LMIAR. "lA
codz '. enn;~
(oprócz pooóedziałków) od godz.
11 do 18

0

KI A

BAŁ'fYK> „Wejśqie i>m ka"
prod łfongkong-USA od lat

141

godz. 10. 12. 14 16. 18_ ~
IWANOWO - ,.Tess" fr. od lat
15, godz. 15. t'fl.30
POLONIA ·- „czwartki ubogich"
pol. od lat 18. godz. 10, 1:2.15,
15. 17.15. 19.30
PRZĘDWIOSNIE - „R-odzlna Leśn tewsklcb" poi
h.o l!odz 10.
12.15 15
. Spra·wa Kramer6w"
USA .od la~ 15 go<12 17 15 19.30
Wf..()R1'1ARZ - nleezvnne
WOL. ·ost - .Chan A<>-patl'Uch " f''Z
I bułg. <>d la·t 15
~odiz
12.15 15; , .Sprawa Kramerów"
USA od lat 15 11.'0dz it'I .15 19.30
WISł.A „Jej p0r1re t " poi on
l~t 15_ godz. IO, 12. 13.30, 15.30,
17.30, 19.30
ZACHĘTA ,.Konopielka" t><>L

I

godz.

Malv llu zjon

da' ~<!du nd ldł ~ "2 i;: od7. 14 i:1:
Bit·.,·a o \l.<i \.\" ii V " IJ SA od 1::i ~
t 2 e.ocit 16 3n 19

POKÓJ

-

„O dwod 1 t al<.L h . ro

UIO;;tdł)

kc:ięz\c"

1) 1)]

h.u '

~O d 7

Snluwv i pr >lk l" czes
18 godl„ 17. l :i . 19 '.!O
RO'\olA - „La-,ine' USA o i 12 t
lo ~odz
;<1 llii - 17. 15 19 3!1 ;
l.1.30.
rid idt

395-35

S1edn1i-0~ ·

odz;a.n.e,

n~

O z~ :,~n1

Zachodzie"

rum.

od

lat

godtl

12

1<2.15

STOKI - „w:elr.ta po<lróż Bol'ka
i Lo·lika" poo b .o .godz
1~;
Pożegnanie 't tytul•m
:\lar~Mi'l
czyk" USA od lat i8
g<Ylz.
13

_,Krolewicz
gwiazda
wieczorna" czes. b.o „ godz J5 ;
._Taksówkarz" USA od lat rs.
godz. 10. 1~ l~I~
TATRY
.Kłatnl' Z ll c ha "
pol
„Anna !
od lat 12, godz. !'I;
wampii,:" poi. od lat 10, godz.
17, 19
ENERGETYK nieczynne
HALKA - „l omi„arz w spódnl- \
cy" !r. od lat 15. godz. 17, 19
PlONIER „Lawina" USA od
lat 15. godz. 17. 19
POLESIE
„Old
Sure.hand"
RFN-jug b.O'. g-0dz. 17.
„Vs ·
bainl<" ?X>L od lat Io godz i 9
REKORD „C-ier,Vo<tl' berety "
poJ b.o. !?;odo:. 15; „39 stop.U.:''
a•ni:. otl lat 12 godoz. 17. ;11
SOJUSZ - nieczynne
SWJT

AP'TEKJ

"
MickieVl'lcza
20 N!c!a rnla na 15
Piotrkowska o7 Dąbrowskiego 89
Lutomlerska 146 Olimpijska 9 a.
Paolanlce* - Armil CzerwoneJ 7;
Konstantynów - Sadowa 10; Ozorków - pl Armil Czerwonej 17;
C::X!owno - t.owlcks 38; Aleksandrów - l<ościuszkl 10: Zgierz Sikorsk,„2,... 1~
DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia ogolna
Bałuty
Szpital im W. Biegańskiego codziennie dla Przychodni Rejonowych nr nn 4 6 8 9 '10;·
Szpital Kliniczny Im. N. Bai l icklego - codziennie dla l?rzychodnl Rejonowej nr 7· Szpital Im .
f\L
SkłodowskleJ-Curle
codziennie dla Przychodni Rejonowych nr nr: l 2 3 5 w Zglerzu
ul. Parzęczewska 35; Szpital im .
l \\Jarchlew~klego - codzienni~
Zgierz ul. Dubol• 17 oraz mla~to
l cmlłla Zl?ltH„ miasto t e;n'lina Ozorl<ów miasto I gmina Alek•andrów
srmlna
Par'Zec?.ew;
Górna ~p:tal !m.
,foasche r ~
IMU.:M!o,·'
14); 'Polesie
Sz-p;ta1
Im. 'Piro!>,<>W• (W6kza1\s\<a
195);
Sr6dm!eśc~e -- 5zpi1.a•l im
Pa
"1:eura (-Wlgurv 19); W '.d~ew
Szp~tat lm
Pa teun (Wigury '.'.1) .

„

•

•

ura·t<i-wa -

Ch~rur!(ia

*

S-zp!fal im

RadEńsl<ie.go (D„ewn<>\'''k" 75)
NeurochLru.r~ia
Szpital !m.

K9pernlka (Pa,bi>anlcka S2)
Larvne:oloJ?;ia
Szp1tEI
.im.
P:rogo•wa !Wólczańska 19!i)
O\t.ulistyika - s-,.n;ta1 im. JO!n~hera
l:Vt'..li<>nowa lł)
Ch.lrurg1a I laryngolOi!;'a d1t.!ecteca - I<r1 stytut Pediatr:.i
A.'\1
(Spor.na 36/50)
, Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- !SZ'oital im. B"td~c:&.ego (Ko.p.
c ~ ns'kiel'J<> :le)
dla m. Łod,zl
o"'az
Szpital !rn. Skłodows\<( e j.
Cu :le (Zgier7. Parzęcze'wska :\ii)
- dla wo-j. m\e,isk\ego łódzk 1 e!!<>
Toksykologia - rm·t ytut l\lerl-ycy nv Pracv (TeTes~· 8l
""enero-l~l a
Pr7. yc h o'1 n, a
Dermatol<>·l!·ictna (Zakatna, 44)
AMBULATORI . r
DORA? EJ Pt')MOC'Y
ul. Sienkiewicza 13i,
tel. 637-00 wewn. ll
- Gab\net Chlrur11;\czn:v
czynn y
c ała d<>be
Gablnet Intern\stycwy cz " ntW
w l(od'I!. iS-7 w tln.I woln~
od pracy - cał<1 dobę
uL Armii Czerwonej 15
tel. 457-50 do 54, \\ ewn. ;n
Pziec ecEj
- GabLnet Ch lrurl(i1
c-~vnnv

całą

dob~

- Gabinet 'Ped ', atr vczn •,
<'z,-,„ y
w ~odz
1.5 -7 ·w dn: wolne
<"Id

nra.c\

cał!ł

1

ul.

tinhę

Kopcińskie~o

,Z.

tel. 684-63

Gab~net Stom; tnl"e •c·znv
ful
F;:opc\ńskie~o
22)
cz~· n:-i y

-

,{r

god:z

19- ?

<>n orac" -

-w

tin t

\"\·oln~

eala ctnhe

Na poc'!lafik:u wrze&nia łunkcJo-na- , prnjechałl
llJ'Z~
brame zakładu.
>li Dz,:ś w gode . 111-18 w Bi.une rinsze Komendy Dzielnico" ej
MO Strażnik . tłumaczył się, że nie Jest
'Rady Na<rodowej m Lodz i
pełn ić
Ł6dź-Polesie,
~a podstawie uzyska- w stanie
kon_ti:olnwać
za.wartości
(brz) bed~le dvtu<
'Zastęp<'a
p!zew o<111 \- nych lnformacj1. ujawnili_ w jednym WS'tystk1ch WYJezdźających samocboezą,cego R..~ Włady~ław Rzym.
z IJliHzkań na Złotnie 20 bel tka- d6w. I słusmie. \)l'7.ecież prz~ ,jmuje
niny o nazwie .\!extra"
Materiał się na og6ł. że 01·aeownicv magazywkł,
len. \Itka:ny z wiskozy, sluty
naJ- nu sa ludżmJ uc'l:ciwymi. W
.tym
Dz.i.ś także w !!odz. H~1 6
·v częśriej jak„ wvkładzina do ·gumo- wyoadku panowie magaivnierzy •kl•' e:io:ibie ŁK FJN przy ul. 'Plotrkow. wych welingtou6w. Oka7.alo się, ie mali się z wfaśricielem orvwalnego
"klej 104 (fro•n t. part&) cz vnnv l>'<- pochodzi 01 z magazynów łódzkie- układu krawieckiego który_ 1,ap1'1>ri„ie punkt konsultacyjny dla· dz:a. go „Stomilu". kt6re to zakłady spro- ponowa! i•n kupno ekrndzionego maze terialu.
defekty uznane zostały przee rze- taczy I 1"!'UP in;cja tY'\V'OYCh sam-0,r?a- wadzaja „textTę" od Jednego
du prac<J1Wnlc:lel(o w -tak~a•fa ,ch pcakooperantów "\ależało u~ta-1
czoznawce, zwracane będa pienią c y. Dyżurują pr-ied ~tarwie<l ele 'PTE rnoich
!ił w j~kl spos6b 20 wie!omet rowych
„1•extra'' "''01m wvglad•m prt~ PO·
dze.
·
· <>ra1Z C"Zł0<11ek K<>tni<S.1i d 's Samorzą 11el tkaniny znalado się w prywat- mina
d•lianrnę ty1>11 „Jersev".
ieW nieco lepszej sytuacji będą ci, ąów RN'MŁ.
nvm mieszkaniu.
uczeiwv krawiec zamierzał uszyć z
którzy ku'Pili buty na talon. Po
"lilk.11 s.zvbko udało •Ili rozwią- niej różne damskie fatałaszki kt6re
© P<rzy~mmam:• l>l: codzlenn!e zać. tę 7.agadkę. Ust.alono. że dwaj notem 7,ap•wne snrr.edałbv w swoim
uz9-a.niu reklamacji otrzymąją oni
l(odz pracow11icv magazynu w po1·ozumle- butiku
po - od·u„wlełłnio wv~okicb
zwrot talonu i będą go mogli wy- (opróc'!l sobót. i nied<Zlel) w
1~-1 6
równ ież w s:ed„ible ŁK FJN
kiorzys-tać w jednym ze sklepów przy ul. Piotrk-0'\VS'klej 104 czvnnv niu z kilke>ma kierowcami dokonał! cenach. l'lientki. które !$upiłyby te
kradzie7V matel'iału. Zalado" ali oni wyrobv. '?o pierwszvni_ Praniu mianaszego województwa. Oczywiście. 1e"t punkt . konsultacvjn y Rady Na- „textrą" Jeden z samochodów za- lvhv zamiast_ eleganckrec:o stro.h1 .ie-żeli trafią na rodzaj
obuwia. rodowel m. Łodzi d .1s t w:i azkó w •a- wlerajacy transport obuwia i
liez hrz}•dkn mówiąc - szmatę. Spr6h11J.
(sl<)
którJ im odpowiada.
(s) 1\<>dow:vch.
koni•~znych
dokument6w •poko,i-qie mv. zreszta namoczyć woda wnętrze

I

, kalosza. a przeknnamv •ię. że d opi'owadzi to do .,,esztywnienfa wykładziny,
J>o nie!Jc.,;cl" e.J tran„akc.li na zczę .
nie doszło. OrgatJa . l:O. zatriy.
mały 5 sprawc6iv krad·>:ieży ; dwie
o•o1Jy kt6rym 7.aT'lU' " •ie pas ei siwo.
Dwaj magazvnien „Stomilu": 19-let•
o; Tadeus7. Cb, i 20-lrtni Pa.wet· J ,
oraz kierowca - H - letni Fenryk G.
na mocy deC\'Z.ii nrokuratnra wstali
tvmczasow 0 aresztowani. nwaj inni
wsn6łwinnwaicv k.radzieżv. kierowcy:
18,letni
Miec7.. sław B. i 45-l•hli
<;tanlslaw !';z. odpowiadać lieda przed
sadem z wolne.i stopv. Postępowaniem
oli.1ęto r6wnier właśdriela prvwatnP .
ir;n układu
krawieckieg 0 w-Ietnieii:o Wlod1irniena M. oraz 45-letnia
rencistke Lidię B. kt6ra miała pośredniczyć w nielegalnej transakcji.
śrie

(ek)
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Dyżury
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talonow~j

334-a~

15 13-10
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MAŁA

Wkilku zdaniach

Kawałek dalej, chct1c powetować sobie nteprzyjemnos~. w 1-nny~ si:eteple zapytałem o 1a:klś drobiazg. zaś :mudz9na ek~tentka odpowiedzt<~ta
sennie -„nie ma:" i za:t'fzyma:la: wzrok 17dzieś w okolicy czubka: mo,ej
głowy Do dziś nie wtem, ezy neczywlicte nie było, czy było, a:te tutko

'Wl'rowadrzettie

3.14 31

TEA'rRY

=

ozru

Ja

Rejo., .t.odi
Relon t.6rlt Południe
Rejon f'alii„nlce
R•.ion Zgieo

WIELKI - godz. 18.3~ „Aida''
NOWY - god2. lll „Damy i hu-

j

Nowożeńca:

409-32
eł'L\'C'tne-;
Połnoc'
~09 - 32

ene1

12 do 22.

,

ra

1e

ta:bttczkę:

„ Polmo7hvt"

Pne:ornwif"

l'ELEFON ZAUFANIA
331-37
cr,ynnv• w l'Od'i 15-7 rano \V
dni \VOlne od pracy eala dohę.
Dla kobie! • ciaźą probie·
mowa i $prawv rod?:inne 740-33
-o w dni pows?ed Dl• od 1od'1:.

Łodzi odbyło się

•

po-ka:zuja

P'1t:<1IO\\ie droeowe

cerit.

Tylko bowiem na. tyle
e11oraj w ll!e4z1.b-ie '.Dy<rekctt 0- zim«>Weiro.
klręcowej Dr6g Publicznych w wystaTcza w iiełni ~rodk6w I 1prtę.
tu,
Działania
techniczne wspomaga.··
spotka.nie In·
formacyjue dotyczące p.rorra.- ne będa środkami łączności teleksowej
1
radiowej
oraz informacją. o
mu 'l:lmowego utnvmania dcr6c.
Na terenie woj. miejskiego 16dz- stanie dr6g. w czym du1gc:>wcy kokiego za 1tan d,r6g pań1two-wych od- rzystać będą z p1>mocy MO I audy.
powiedzialni będa w rlmłe pracow. cjl „Radio klero,wc6w".
Pc:>nieważ obszernie 1nfoNI1owallśmy
nicy DODP. Podlega Im 66 km dr6g
jut
stanie
przygotowań.
przyporo0
ullczanych do I grupy zimowego
utrzymania (trasy międzynarodowe nijmy tylko. że te.rmin pełoej g~towaści do zimy obowiązujący luzby
i drogi r;l6wne) oraz t7 km
dr61 drogowe
wvznaczony został na
1
n grupy, tzn. szlaików o zasadnl- grudnia. Do
tego czasu powinien zocz:vm '1.ltlaczeniu
<Ila wojew6dztwa. stat przygotowany
sprzęt i zgromai'e Je.t to wiele,
Należy jednak
wszrlkle ltonieezne
środki
dodać. te w rama h ł6dzkleco okrę. di;one
1
iestetv
ciągle not,ow:ae:u dr6JP: zn aj du' ac
·
ory
w
zapaucb
akumuszary
wojew lem
~-.!ężklcb maszvn 1 oguni trkowskiego. mło~ ebnego zwlaszcr.a
~o
Na najwatni 1 nie„star" 1 „żuk".
Nie
gowcy prowad%lnie
'
•
iązana
kwestia
odzieży
patrolowa. Nar
•
nych posvpy'I\ a} b~
:ot1owcom brakuje btt·
Chemicznymt mow16
1 ocieplanych ~rtek,
długości. Na d
iacja występuje zreszta
nvwane będą
tu.
warto podae. te na
·ko miejsca szzlrnch,
1740 par f!lcowo-gmno(spadki, skr,zy o>'OŻt>.
16dzka 'DODP otrzyma.
lejowe), · 'f' " M0 -„1
ociepla111y~h
'P!'zygoto~~" ~ ~.og<>WCI> P- ...~ A.' la t'7lko 4115. a na 1080zaledwie
345.
sa· pod kątem &red.niego zagorużen,iil kom.p!et6w_ ubrań

Łodzi

dokona:nilt zakupu.

MO

"ltraż
Poiarna
Cnźvnler
wojew6dztwa

NA WĘŹLE ZGODNIE Z PLANEM. Prace zwią,zane ze zmianą układu torowego na skrz) iowaniu ul. Zielonej, Zachodniej i al. Kościuszki. przebiegają
jak dotychczas
zgodnie z 11Ianem.
Ubiegła. sobota i niedziela były dniami największej koncentracji prac. W związku z tym zawieszono
kursowanil' tamtędy _ tramwajów. uruchomiono sp~·awnie działająe'ą zastępczą komunikacje autobusową.
Uporano. się w terminie z wszystkimi pn:ewidz1a nymi na te dni pracami. Wymieniono cały układ
torowy na węźle, zgodnie z uową geometrią ułożono tory tramwajowe,
załoźono sieć trakcyjną.
W nracach tych na wszystkich zmianach zaangażowanych było ok. 100 osób .. Jak nas poinformował
kierownik Zakładu 1.'orów i Sieci MP'K i1,1ż. ZDZISŁAW KOŻANECKI, ta sama liczba ludzi pracowali będzie nadal na tym skrzyżowaniu. Chodzi bowiem 0 to, by jak najszybciej włączyć cały wę
zeł do normalnego ruchu,
.
w·I'
Teraz trwają prace-spawalnicze, reguluje się tory, umacnia ich podbicie. 31 bm. planuje uę wz?1~ .1 :
nie biegnących przez to _skrzyżowanie tras komui;iikacji autobusowej.
Autobusy będą Je przeJezdzac
po jednym pasie w ohu kierunkach. Około 14 listopada wznowiona ma być komu.nikacJa.
ogólna
przM to skrzyżowanie w kierunku 11ółnoc - południe, a 19 Ustopaąa wszelkie prue na. tym węźle
maJlł aostaó zakończone.
(s)
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panie
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r>oo;otowie MO
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7.drnwia.

n~wielle-n1a.
Pn~otowie
ttaztn··e

efektywnej pracy ludzi w trudnych
'Zimowych wa.runkach~ Wydaje się,
że nie wszystko może został upię
te na ptzysłc:>wlowy
ostatni guzik
gdy 1taniemy jut oko w oko z zima.
Podczas wczorajszego spotkania om6wiono r6wnld pl:ui działań
w
zakresie zimowego utrzymania dr61t
lokalnvch województwa.
Za· stan
tych szlaków odpowiedzialni
liędą
W najbliższy czwartek, 28 bm„
pracownicy
Wo.lew6d7.kicgo Pried.
o godz. 9 w sali obrad UM Loslębic:>rstwa Drog i Most6w w Łodzi.
Dr6g takich Jest 'w Ł6dzkiem Ul km,
dzi ful. Piotrkowska 104, pi:aw tvm 2~8 km tras dowozu ż}'Wnowa oficyna)
rozpocznie
się
ścl I szla~ów, po których
kursują
XIV sesją Raqy . , Narpdowei
auto1iusv
PKS.
Miasta Lodzi. Radn[ dokonają
W Łodzi do akcji zimowej staną.
wyboru ławników ludowych do
pracownicy MPO, MPK oraz insty"!Adu Wojewódzkie-go w ŁQdzi
tucjt wyznaczo.nyeh przez dzielnic„.
we Jed111011t-kl administracyjne.
Siet
do O~gowego Sądu Pracy i
16dzklch ulie podzielono na trzy karn,ezpieczeń
Społecznych oraz
tegorie.
Do
pierwszej
zaliczono
t-raczłonków Kolegium d/s Wykrosy przeloto-we i gł6wne ciąg! komn·zeń orzy pr,ezydencie
miasta
·nikacyjm.e - ra.o:em 435 km. 'lłvty
Łodzi.
Głównym
porządkiem
powano łł kluczowych skrzyżowań,
<Jbrad sesji będzie oeena stanu
kt6re w trudnych waTunkacb będa
oe?iyszczane ręcznie. Opr6cz te!ło 120
qanitarnego
woj. miejskiego
skrzyżowań oddano w opiekę dużym
tńdzkiego.
".kr)
ł6dzkim zakładom pracy.
.zasadnip
p
F F
a
a
czym Ptoblemem dla. miasta jest uIF1'!11FPlllllFlllll•F1'111Pillllll!llWFIFr...µ-..1'!11Pllllllllll•F"11PllllllllllFIL•_,PlllllFlllllFIFrW
...llWFIFr...Wllll...UFrllFlll_llFIWFr...1111"11-Pilllllllll•-"11._lllUllllllWFrFr..._.1'111PlllllllllL•Tllllllll trzymanie ciągłości komunikacji. Na
teręnle
nowych osiedli Łodzi kło8
potnwe będą odkryte ttasy zawiewane śnieglem.
Na zakończenie doda.,tmy. te it1fo.1'macje o stanie dT6g będzie można
w czasie trwiwia a kcli ?-imowej u.
.
zyskd w Dyrek.ej! Okręgowej Dróg
ły dwie poważne katastrofy tram- Publieznvch w Łodzi (tel. _620-40), _zaś
Z jednej strony meldu.ne-k, jaki e 20 mndej ni~ -przed dworna tyotrzymaliśmy z WRD KW MO, do- godniami. Niest.ety, w ich wyniku waj'o we. które wydarz;vły się w .Ło- dv:~'J1;:;N ~~nż~~~~:;~ ~~j!~óthtw':
·
(sk)
śmierć na dzL 19 bm. na ul. L1manow~k1ego (tel. G33·11).
tyczący wvpadk6w zaistniałych w jedna osoba poniosła
naszym województwie w ubiegłym miejscu, . a: aż 115 odni?Sło ran?! przy Mokrej · na skutek naiecha:
nia
jednego
tramwaju
11a
drugi
Na ten duży wzrost liczby osob
ty'godniu, jest
pomyślniejszy niż
w
wypadkach 26 osób doznało e>brażeń, a 22 bm.
oaprzedni.
Zdarzyły się bowiem poszkodowanych
42 wypadki drogowe,
prawie drag.owych decydujący wpływ mia- na ul. Promińs.kiego czołowo zderzyły się jadące po jediiym torze
(trwają roboty 'drogowe) dwa tramwaje, w wyniku czego 32 oso?Y
© „Architektura sakiralna tndli" zostały ranne. Ogółem w tym mie- prelekcja mgr A. Pogdanowicza d2..ś
o
godrz. 18 w czytelll11 MPiK
(ouJ.
siącu było 10 wypadków l 13 koBttO).
lizji z udziałem tramwajów. Wsz~' Narutowiczoa
0
Wieez6t poetyekJ auto1·6w: J)ostkie
kolizje
zawinione
były rofy Sobierajskiej,
A:nnv Chaluliiń
przez motorniczych.
sklef I Piotra Duszewskiego d7,\Ś o
l(Od'Z. 18 w fLli\ Klrubu MP\K (ul .
Jak się dowiedzieliśmy , podjęto Rod~eńsjiw.a Fi.baik6w 11)
, Zawitoset sy!temu reg'!dment4ejt pOWtiit lięga1t1 azczyt6w abswrdu. Mamy już w Łodzi budyń na. „eceptę le1carską (nikt tytko nie wie, co kon- działania zmierza~ące
do wyj;i.s0 Ul Ogó!noł6dzkl Ob' arty Turk„etnie leczy slę budyntem). mctmy te; buty tylko cUa: nowożeńców
nienia ·wszystkich oH;oliczności po- nie.l Szac,howy o mistn:ostwo „LokaSam w sob!e pomys! za:gwa:ra:ntowa:nta Wtzytowych pantofli desperatowi, wstania tych wypadków i kolizji, tora" roz'poc'lll'lie s'ę w śro<le 27 bm
który mus! s!ę tenić. nie 1est mote pozba:w!ony sensu, ale jego rea:!!za:- a co za tyrń idzie, by w przyszłoś i t:'wać będz '. e we wszwtk \e śr<Xi v
l oobc:>ty (dlo 1 e;rudnia) w SD!{ (ul
Cja: .raczej mało ma: .z sensem wspólnego
Chodzi N0<wot><>lska 12 be1 757-92) Z~łos-zen i a
średntej wietkośct sktep obuwniczy pr_z y ut. 2Z Lipca: przy Małej. ci się one nie zdarzały.
o to, by wsiadając . do do 211 bm. Tam równ!ei zaifsy na
Wchodzę tu jako potencjalny nabywca: z talonem w garści. Jest „obuw bowiem
całodzienny" za: l 550 złotych p„oszę o pokazanie, a .i edna z trzech (I) tramwaju podró2lni mieli 'Pewno~ć. karsy szydeŁkoiwan1,.a ! robótek na
pań po'!f.a:zu1e mL a_te ta:bttczkę. z treści 1<tórej wynika. te owszem, do- iż be:zpiecznie dojadą do celu.
(s) drutach.
stanę. jeśli po1ca:że za:śwla:dczente z USC N!e. tenię się, więc opuszczam
sklep, mamrocząc 1a:kteś przekleństwa:
pod nosem I przez pewien czas
obserwuję go z uttcy. Ludzie wchodzą I wychOdzą,_ ja1c w przeboju
z telewizyjnej usty ! też coś pod nosem ma:mrQczą. A trzy pa.nie? Trzy

Sesja

265-96

747-20

handlowa

Rejon

.w

czwartek

472-0l

sn-22 ln-22
ciepJnv. nic„.e
Z53-1t

Pogotowte

eom •redniei kadrv kierowniczej
mistrzów i bryqadzistów l
tam . gdzie należv. korvgować je.
!'Tie należy zapominać o koniecz11ośei zapewnienia ryil;micznvch do- rtaw surowców Tam. gdzie te-go
nie z.robiono trzeba załatwić •Prawv ' 'oe.ialno-hytowe
podnoszone
przez załoitę. ne spotkani ach z kierownictwem.
Ostatnio skontrolowano
zaopatrzenie bufetów i stołówek zakła
dowych w na iwiększych zakładach
))racy Łodzi.
Okazuje się. że do!tawy są tam
rytmiczne, ce> w
znacznym stopniu umożliwia zało
gom
dokonywanie zakupów w
miejseu pracy. T tak we wrze~
niu
dostarczono 150 ·ton wędlin
reglamentowainych, 118 ton wędlim
podrobowych i 104 ton:,- wędUn d1a
potrzeb ~połów~k.
W związku z licznym! ~!llP:vta
niami J. Niewiadomski
poinformował, iż decvzja o zamianie wolnej soboty z 6 !la lS listopada le!y w· gestii d:yTektor6w zakładów.
O ewentualilej zmianie należY _ Jedvnie poinformować Urz!łd Miasta.
Rzeez w tym, że *iel.e zakładów
pracy chce w wdlna 110botę, 8 li~to'Pada, pracował?,
a mieć wol•na
następną Ul listooada.
(•\
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Owor7er Ce.ntralny
Dwor.zec, Pólnocoy
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731-82

In rormac.ia PKS:
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Nada l w.ażną
sprawą
je.st Po/ t2!adkowanie spraw płacowych w
orzedaj.ehiorstwaeh . Szczególnie unależy
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OKA - „ Walka o Bzym ' cz Il
-urn b.o ~Od'!'. 11 .30 n .30; Ne ·v /
V-0r·k
'\'e ,, York" USA od la'
15 godz s.:rn 1530 16.W
GDYNIA
Kl!'IO non ->top od
i;;odz. !11 ·22 .Zemsta po la 1.i C'h "
USA, od lat 15
'lLODA GWARlllA
Par ty· '
lat
>.aneks eskadra·• jug. orl
12 ~odo: 9 .3n 12 · 1uo. 17 l ~ . 3-0
:\1UZA Nie og>ląda1 B'.ę .
zz
nami ;d-zi k<>ti " c:<'€'S b.o . god7. .
1~;
szczę.ki I!" USA od
lat
1;; godz 18
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