Posiedzenie Biura
Politycznego KC PZPR
ł Prezydium R~ądu

5

W dniach Z-3 lipca br. w gdańskiej bali „Olivia" odbędzie się
Ogólnopolska Narada Aktywu l\'1łodzieżowego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej. W tym nader istotnym zgromadzeniu , wezmą
ndział członkowie i kandydaci PZPR, reprezentanci
wojewódzkich
organizacji partyjnych, młodzieżowy aktyw partyjny Wojska Pol·
skiego, członkowie partii działających w socjalistycznych związkach
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aO czerwca br. na wspólnym
posiedzenil\l Biura Politycznego
KC PZP'R l Prezydium_, Rządu
z udziałem przedstawiqil!lt kie- ,
rownictw Sejmu i Rady · Pań
•twa zaPOZnano ile z tTybem· i
1tanem - prac
prowadzonych
nad orojektem ustawv o systemie rad narodowych t samorzą
du terytorialnego.

przybyto dtl i!h.ain.ne.sbUJrga 55
dlników Uł'o1ńion.yoh przez UNITĘ
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Cena

r..OnZ, plątek 1, sobota I
niedziela 3 lipca 198ll roku
Rok XXXIX
nr 128 (10344)
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Młodych
komunistów z woje- Narada
musi wypracować tak.i
wództwa miejS1kie20 ł~iego bę program. którv pozwoli nam udą na gdańskiej na•radzie repre- -wierzvć we własne siłv i możli
zentować 73 osoby, Są to młodzi wości. Spotkania z przedstawicie(do 29 lat) członkowie I kandyda- lami rządu będą okazja do bezci PZPR działający we wszyBtkich oośrednich
rozmów i od razu
środowiskach województwa.
wviaśniania sobie wątJ>liwości Zobacz~y.
na
czym
naiprawdę
Wyjeżdża.Ja do Gdańska · .,. do- ,,stoimy". Będziemy tam, w hali
świadczeniami
wYnies.ionymii
z „Olivii", reprezentować różne recodziennych kontalktów w 1woich gionv. A zatem · te same sprawy
zakładach
pracy,
instytucjach, widziane z różnych miejsc w krauczelnlach.
Podobnte
jak
mi- ju, Po wymianie doświadczeń l)Qliony Polak<>w, są ludźmi mlo.- wf.nniśmy ooc2'lllć wiatr w plecy.
dvmi,
mają
określone
potrze- Poczucie własnej wartości, a także
by
1
ambicje.
Przea:
dwa zrozumienie tego, co się w życiu
dni będa mieli okazję do spotkań kraju dzieje, iest dla wielu z nas
z przedstawicielami niemal wszy- bardzo ootTZebne.
stkich instytucj,i i urzędów. mi- Już pięć lat jestem człon
nisterstw, organizacji młodz.ieżo- kiem PZPR - mówi innY ucze·
wy~h.
Mają własne
oc;iekiwania i;tnik łódzkiej ekiipy wyjeżdżająi nadziele związane z gdańskim fo- cei
na
Ogólnapolsika
Naradę
rum.
Aktywu
Młodzieżowego
PZPR,
Z pyłaniem o te właśnie spra- Romuald
Rzeszowski. dyspozytor
wy zwróci~iśmy sie do dwóc·h ż ZT OPPMs w Łodzi. - Barczłonków
grupy z województwa dzo różne byłv moje doświadcze·
łódzkiego.
·
nia w organizacji przez ten czas.
- Myślę, że spotkanie w Gdań- Dla mnie to spotkanie musi być
sku - mów i Tomasz Dygasiński. impulsem do większej aktywności
pracownik WCH w Łodzi - bę- młodych .członków i kandvdatów
dzie okazją do szerszej wymrnnv partii
Musimy nakreśtl. i ć obraz:
myśli
i opinii
młodych ludzi ideowy młodego członka
PZPR.
partii. Musi ono nam uświadomić
i utwierdzić nas w tym, że to,
<Dalszv ciał? na str. 2)
co będzie sie w Polsce
działo
przez
najbliższych
kHkadziesiąt
lat, zależy wyłącznie od· nas Teraz młodzi ludzie żyją w iad!:imś
.marazmie. potTafią tylko narzeEgzekutyw;i. KL PZPR inforkać. Brak im często aktywności.
muje, że w dniu 4. VII. o
godz. 9.00 w gmachu Komi tetu
Lódzkiego odbędzie się kolejne
posiedzenie
łódzkiej instancji
partyjnej.
·
Temat: Ocena sytuacji w budownictwie i jego rozwój w latach 1983-85 na terenie województwa miejskiego · łódzki.ego.
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prasowy 'MSW l!nifOl'IInlUjel W ~ • ~11t-.11\C11'4 ~
ruchem tury$tyczn.o-wyipoczynk•owym., prizyipOllD.lG& ~. te:
1. Pobyt czasowy w •trefle n~ranklznej wyma,ga z~-ólenda organu
MUl.cJl Obywaitelllklej (komendy, komll!41Jr1aotu, posterunku) właściwego ze
względu na miejsce za.mJ.eslllr.MJ:La osdby, llltóra z-.rn.lerea ud·IW Ilię do
strefy naQ,grairulcznej. ZezwolenJ.e na pobyt w lltreflle nad@ranll.cmej ~·
wnla do przebywlliDILa w m1ejseOWOśo1, kitórłl zoftała wymien!Glla w wzmożonym

zwaJ.enliu.
2. Zezwolen.1111

~ Ili\ wymagaine dla mlodocl.anych do
pny'byWająca do etrefy nadg:raIJJ!emej

3 Katda osoba

dopełn ić

obowięlku

meldunkowego w

urzędzie

lat l!L

obow1ąArla

W 18Z dniu roku słońce wzeo godz. 4.18, zajdzie zaś o

,.-

szł'o

miejscowego terenowego

p;;iństwiowej atopni!.a podSta.wowego pr>zed u.pływem
24 g0dz1n od przybyclia bea: =ględJu na ozu, przez który zanlenza prubywać w &trefie nadgranlicri:nej.
4. zezw<>.len1a na pobyt czasowy w lltll'e:ti. M.dgrandomteJ ll!l:e ~

organu admlrnisbracjl

21.01.

n _y

zu1ą:

a) udających a1.ę do strefy nadgr~ruicmeJ w oeleoh ~lm)'Oll _.
podstaw.le Skierowań 11Ja leczenie;
·
b) pra.cowrlllków ministerstw I urzędów · centralnyoh oru Mmetn:vch
władz orgaonłzacj1 społecznyc·h o :iinaczenJl\.t ogólnopaństwowym, ooa.jlt(lycb
Na . przygotowanym na · katowickim, - waży T ton I został odlany {v brasię do moefy nadgra.n lcmej na podst81Wie 'd elegacji słutbOweJ;
c) praoownllków urzędów wojewódz<kl.c·h, prodturatll!!:y, aąd~.a rynk11 1Ml'!'f;umeniele u.iaw-tono 'ltllm- zie w gliwickich ZUT. uroceyste od1 organwacjl społeC1ZOycih o ilnaczeni'U ogólnO'!>ań.StWowym 117.Cl2lebla wo- nlk harcerzy · 1 harcerek. poległych słon.ięcie odbędzie się 4 września.
w czasie wojny I okupacji. Pomnik
·
łDalszv cla e na str. 2)
projektu Zygmunta Brachma:llaklego
· CAF - K. Seko - telefoto

·nn Beeldl'Ollit. 'l'en flaman42ild. plsan- llił• '9ft obcy Polalllom, 11\Vłancsa tym, Jak cm, nuu.obozowym nume.renu Uttru - to Jego •Płlllll 11\tka" • Dacha11. Siadów wojny ten czławlek
•llltt - nde ll&t&rl W punł~ l~o bląz-kt, jBils: cho6by „De reteke:ndon" („Nunaczen-l"), „KoRavenebrue-ok''. „K.l'Wll/Wa ulłca •, „Um4cse ni", esy teł kronika obozów przedstawlaJąca bogatll
dokumentację 11 mleJltC! kałDi w całej Bur·o.p!• „Het boek der kampe1D" nynll\ tywymf ta;mte pr-ieżyf!la.
Ludo vaneek - to Sego pHutl-GID.lm ltte.racld, prsy etz)'m pls&M nie zdradza pseudonimów, pod którymi
lak mówi: 4" pi&Diędsy, b7 m6o tworą6 tę ob.or.owił 1a;gę lud:!lkośe! napisał Jut kollkuet kll'ymlllla!ow
oraz romansów, cho6 I one maJll akc~ę oeubonll w obO'llowo-wojennycb reallach.
·
selg!Jsktl pl.an Jeat wldnie w Lod2Jł, .Jaik awylde, Jak od zo lat, będąc g~em
swego ob01'e>weg.o
przyJacl~la Mariana Antkowiaka, człowtt.k& nłl!IZ&WOdillellO prrzy praoeaeh dokumenta·t orsklch poprzedzających narod7Jlny kolejnych ksiąłell Vanee!ka.
1
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rommlk
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GOŚCINNIE
W ŁODZI
Foto: A. WACB

Jaki jest cel tej pana wizyty w PolsceT
Chciałem zobaczyć na własne oczy Jak tu
jest I napisać o tym. Ptzed wielu laty uznano
mnie, przyjacielem Polski i jestem nim. Polaków poznałem w chwilach najtragiczniejszych,
w obozie. Bylem w Polsce chyba 15 razy Widzialern, jak powoli pnie się w górę 1 w pewnym momencie mogłem też dostrzec jak ten
proces się zatrzymał. Nie przyjeżdżałem tu od
· 1980 roku. Sledziłem jednak dokładnie jak jednostronnie- mówią w radiu, . tv, i piszą w gazetach. Musialem się Więc przekonać
sam.
Przyjechałem na prywatne zaproszenie mego
przyjaciela Mariana.
Odważyłem się przyjechać, bo po tym, co widziałem i słyszalem o·
waszym kraju ...
Powiedzmy jasno, efektem działań propagandowych jest to, że np. Belg obawia się, iż może w Polsce zostać rozstrzelany.
Oglądałem
zdjęcia świadczące o życiu pod karabinami. pokazujące wystraszony naród. Powtarzam, znam
Polaków i Polskę, jednak dojeżdżając do granicy wypatrywałem czołgów I zasieków.
Pierwszą noc spędziłem w Poznaniu. Pilnie
I z niedowierzaniem obserwowałem ludzi. Ale
żeby nie wiem jak patrzeć, trudno nie
dostrzec, że są dobrze i modnie ubrani, że
nie
wyglądają na głodnych, uśmiechają się.
Panienki są takie ładne! <:ro stwierdzenie
mój
rozmówca gładko wygłosll po polsku).
- Ludo jest inwalidą wojennym - dodaje
Marian Antkowiak. Najłatwiej mu poruszać się
samochodem, więc dopiero teraz mógł przyjechać do Polski i otrzymać wizę. W poprzedzających podróż listach często wyrażał swoje
obawy przed przekroczeniem polskiej rranicy.

' .

Po tym e<> o waszym kraju przeczytałem
I widziałem będąc w Belgii, teraz w konfrontacjt z rzeczywistością mogę
powiedzieć tak:
czyni się z . Polski scenę, by na niej rozegrać
tragedię, której celem wcale nie jest pomoc
Polsce f wykazanie miłości do niej, a tylko
chęć wrzucenia jej w ramiona Zachodu. Niepokoje w środku Europy są korzystne dla takich
jak Reagan. To jednak niemożliwe, by Polacy
dali się złapać na ten lep.

DZIS: Halina, 'Juliusz,
Marian. Klarysa, Otton
I

Marlą,

JUTRO:

Urban,

Mirosław

POJUTRZE: Anatol. Jacek,
Miłosław," Paweł, Tomasz

'
w łntu 4zlsleJszym dla ł..odzl
pr•ewlduje następującą pogodę:
sachmurzenłe
umiarkowane,
okresami llute Przelotny opad
deszczu. Temp maks. w dzień
20 sł. C. Wiatr umiarkowany z
klerunk6w sachodnlch.
Ciśnienie

o codz. 19 wynosiło

988,0 hPa, czyli 741,2 mm.

eń
1778 -

Zm. J. J. Rousseau.

-

Mity o tyciu na Zachodzie, czy nawet , w Belgit, wymagają dzisiejszej optyki. W sklępac.h
pełno, )est mięso I nie trzeba czekać na ku- „
pienie telewizora. Ale trzeba mieć pieniądze.
zarabiać. Tymczasem bezrobocie (co trzeci mieszkaniec Belgii nie ma pracy), brak pieniędzy.
wysokie czynsze - to wszyc;tko daje się
we
znaki Mówię
sprawach najbardziej oczYwistych, ale to są przecież podstawy egzystencji
- Mówił -pan o jednobarwnym obrazie Polski. Czy te wszystkie zdjęcia, artykuły uczynlly
ów obraz powszechnym we wszystkich klasach
I grupach społecznych w pana kraju'?
- Większość w nie wierzy. Ludzie są bardzo podatni na te propagandowe C!hwyty. Rozmawiałem ze znajomym pracującym w telewizji. Mówię mu tak: od dwu miesięcy podajesz· Informację, że Rosjanie nie wkroczyli jesz~ze do Polski. Informacja oczywiście prawdziwa, jednak jeśli ktoś słyszy ją codziennie
z taką samą częstotliwością, wcale nie myśli
o :!ródle I celu tylko spekuluje jednoznacznie:
pewnie zaraz wkroczą.

, Mężczyzna
może
wznjeść
zwykłego śmiertelnika na wyżyny. kobieta może ściągnąć w
dół

nawet

anioła.

o

(Dalszy

ciąg

na str. 4)

- .JełeH Zosi.a temu za.nn:ecza.
to ml wystarczy - to musi być
nrawdal

CENTRUM ZDJtOWIA MATKI

Polscy „olimpijczyc(' wygrali wOslo 1:0
.w

tn:eCi111; swym me·CXU elim!na cyjnym do turnie.tu w Los AID·J?elee
ohm111J>S·ka re·11reze.ntacJa P<Hs>ki od·nio8ła trzecie zwycięstwo

p1łkar>Ska

pok'.ko.nując w Oslo NorweJ?ie 1:0 10:01. Bram'kę zdobył w 72 min. ZJ?utczvA:

s "·
PoLsika d.ruity.na WY>Sta·~ w s<kła
dz.!e: Kubi·Ck!. Soikołowski. Gawera,
Wdowczyk (od 80 mln. Król) - Pę
kala. Cho„1nacki. Kensy, l\$iloszewicz
(od 63 mi.n. Wijas). Turowskd. ZJ?utCzyńS>ki.

Mecz na s.tadlonJ.e BJis.leit oRila>dało
,
wliJdizów,
E. Mu1'cl:er s ~alll
Sę<Wlował dti.
!Mimo zwycl.f).stwa PoLacy •rozeJtira•lil
w Oslo s~a be s·potka·n.lie J•a•k tiwlierd,za· obserw.a.to11zy. n·allil nJłkia rze z,d-0byli kol~j1ne 2 plkt dość sz,cześli w.le.

111 ty1s,

--·
W

SKRÓCIE

A w drugim meczu mię.dzyna~odo
wego turnieju piłki ręC'Lnej męż
czyzn reprezenta.cja Polski zremisowała w Kra.gujevie z pierwszą tlrużyną Jugos:lawti 27:.27, prowadząc do
przerwy 14:12. ·
W d1·ugim meczu RFN zremi1ował
a Jugosławią „B" 18:18 (9:9).
A 120 tys. widzów obserwowało w
finałowy
rewanżowy,
Barceilonie
me·cz piLkarskiego pu.charu Hiszpanii
między FC Barcelona . l Realem.
Puchar wywalczyli pLłkarze Ba·rce]Jony wygrywają·c rewanżowy pojedynek 2:•1.
Pierwsze spe.t kanie tych drużyn w
Madrycie przyni0 osło remis 2:2.
A W Atenach, w finałowym meGrecji,
pucharu
czu pilkarskle·go
AEK Ateny Wyf!ll'ał z PAOK Saloniki 2:0 (1:0).

Gosp.oda1rze prze<!! wleksz.a cześć meczu przewaiia11J! ml.elll też wlecei ko.
ll!dobvcla
do
syrtUJacj,!
rżystnvch
brameik .
Na1stabsza formia1c1a p0}skJeg'<> zes13/rakowa ł<>
PO! u bvła d•rtl>l'!a ttnla.
w n.iei Lid·era. RoC>li tej nie spehnjł
nJe
a1111i przemecrony Kensy a:rul
~ra 1acy P"rrez kiilika oota tnd•CJh tvJt·odnt Mlł<JiS7Jew1cz. ?orn<>omcy oocvd UJt·rY z,espołu.
1a•cv z,awsze o s.ty•lu
·n·al))'a•st.n111ków cel111Ym\
nl•e za~tlall
nile 'W\SP'Offi•a !Mili
szybltiJml p!Jłkaw.
t.eż obrońców .
me.c2'tl z.do.był
bramike
Jedv·n a
Zgqtczyńskl DO a~cit I dośrodkowa
niu Turo~kle11:0 z lewej stronv ora"
zai:ra.niu Jt:łową Wijasa. Dużo wiecei
m!lell
do ZdO'bycJ.a Jnamek
n,'·"?i,j
lt<>!rPod.arze. Na ~cześcle 1·ednaik d•La
Kazlllndierskl.
nas doo.konale brón1ł

1ed.ynym wy.ró:lmiia 1abeodac bodia-1
cyqn_ sle PO'l!Sklm nl®<.a,rzem w tym
meczu.
Z uik11 bowiem forma . 11llka .r;ait>rem•eoldmptli1czycv" w
rentow.ald.
c:i>ach z Finlia·nd~ą w BLatvmst<>ku 1
NorwieJl(~ą w ~il<> nile m1eltibv szians
w sp0t'ka1rutach z l!<i•lma dJrużv.na NRD.
oblęld
Po tym sl>Otkaruu :PoLacY
samod.zlieJ.ne prrodowruliotwo w ta bel~ra wyltlada nastepuia•co:
8-4
6:0
1. POLSKA.
3-1
4:0
2, NRD
~
3:3
3. Dania
3-4
2:-4
4. Norwe«I.•
3'-12
~1:9
5. F1nlarnUa

Nie dla nas blask· me4ali
Tak zapewne myśleli przedstawiciele łódzkiego kolarstwa, re-prezentują·
cy barwy Społem - jedynego łódz
kiego klubu obecne1go na trasie Łask
Wad1ew - Łask, na której odbyły
wczD!raj tegoroczne mistrzostwa
się
Polski w jeździe panmi. Pozostałe
kluby naszego miasta nie przysłały
do Łasku swoich reprezentantów, wychodząc zapewne z założenia. że skoro nie dla nas„. to po co ·zgłaszać
się na sitarcie, a potem męczyć siebie I rCl!wer y.
trasie przy
Na 43-kilometrowej
bocznym wi·etrze i słonecznej P·:>•rnd.zLe o med>ale w<1łczyły :!3 na•rY Mist:·z.J ,\.·s ..;:,

tytuł

przypadł

parze z Jel-

Po halowej częsei finałów X OgólMłodzieży
Spartakiady
nopol sldej
się w Łodzi 1 w drugiej de(odbyła
kadzie maja) młodzi reprezentanci
woj. ' łódzkiego rozpoczęli kolejny
etap przygotowań do następnych fi·
nal6w spartakiadowych - w dniach
22-3! lipca we Wrocławiu.
Uwzględniając część zimową spartakiady_ wiosenne bieg;! przełajowe
i wyniki finałów dyscyplin halowych łódzl<a ekipa spartakiadowa
zdobyla już 42 medale. Najwięcej
wywalczyli ich gimnastycy, bo aż
19 (w tym 6 złotych. 8 srebrnych I
zdobyli ~
Dżudocy
brązowych).
5
ich koleżanki - trzy, pokrążków
dobnie jak łyżwiarze figurowi. 6 medali zdobyli zat11aśnlcy. 1·eden - szerm.ierze. Medalowym plonem poszczy
przedRtawi·
również
mogą
się
cić
cLele l!•ier :tie•sPorowY·Ch. W fdnałó
wym turnieju S1Jartakiadowym ko·
szykówki złoto i srebro przypadło
drużynom ŁKS. a brąz pablanick.iemu Włókniarzowi. Również srebrny
medal wywalczyły młode siatkarki
ŁKS. a brązowy ich koledzy z Wifamy.
Obecnie mł·odzi sportowcy woj łódz
kiego zakwalif.ikowani do spartakia·
dowej ekipy intensywnie przygotowuJa się do występów w kol~inych
finałach. Na arenach stolicy l)o!ne·
go Sląska wystąpi ponad 200 mło
dych łódzk\ch sportowców. Awan•
do wrocławskich finałów X OSM
_ wywalczyło m in. 8 bokserów młod•
s:i;ych. hokeiści Budowlanych, 25 lek·
koatletów, 7 łuczników, szczypiornistki Anilany oraz ich koledzy klu·
bowi z pabiaruickiego MKS (po raz
pierwszy od ktlku lat Lódź repre·
zentowana będzie w turnieju plł'k!
ręcznej przez dwa zespoły). We Wrorzy

wystąpi

ŁKS

Na 16 pozycj~ ukończyli wyścig K·
Sujka z R. Węglewskim, a na 22 A.
mowacki i z. Llsieckt, a na 27
M. Rosłaniec i s. Ciek3ński, 30 Il""
zycfe wywalczyli ·s Grochowski I R.
Cieślak ze Startu Piotrków.

wrocławskimi finałami

Przed

cławiu

cza. A. Seredluk - B. woszczyna
przejechali dystans w cusie niespeł
na 54 minut. Wyprzedzilll oni M. Leś·
nlewskiego I z. Ludwiniaka (oba.I
Rome·t Bydgoszcz), w. Pluteckiego i
Zakrzewskiego z katowickie.1
D.
s. Janowski-ego i G.
Gwardii ora-z
Zielińskiego z Legll, R. Jaskule I Z.
Molika (Stomil Pomań) i braci Bartkowiaków z UnLl Leszno.

także

oraz 20

drużyna

piłka

pływaków łódzkich,

26 strzelców, 10 tenisistów. 12 zapaś·

HOSM

nlków w stylu klasycznym I 18 w
stylu wolnym. I trójboistów. Walczą
jeszcze o prawo udz1ału w :f:\.nałach waterpollści Anilany oraz kolarze. Szosowcy wyjechaa już na
ellmlnacyjne zawody strefowe do
Szczecina. a w sierpniu odbędą !tlę
zawody par I wYŚcl.gi drużynowe w
Poznanliu. Również w początkach
lipca na ringu w Toruniu ubiegać
się będą o miejsce w finale bokserzy starsi. Od WC1!oraj na tyra rdowskim torze walcz11 · juniorzy. natomiast ich młodsi koledzy !toczą
pojedynk:I o miejsce w finale spartakiadowych zawodów torowych na
helenowsk1m welodromie w końcu
sierpnia zaś lekkoatleci wystap!ą w
lipcu w Zielonej Gbrze.
pUkarze
Upca_
I
W nie<lz'1elę
ŁKS podejmą na własnym stadionie
w rewanżowym meczu eliminacyjnym Olimpię Elbląg. PrzypomnlJITJy
że pierwszy mecz wygrają !odzianie
2:1. Zwycięzca' łódz·kieg!> rewanżu
wywalczy miejsce w półfinale turnieju spartakiadowego. Eliminacyjne zawody pływaków (,1unlony starsi) odbędą się w tym miesiącu w
Lublinie na tom.last tenisiści grać
będą w sierpniu na kortach w Jelen.ie.1 Górze. Najpóźniej bo dopiero
o medale X OSM ubiegać
jesienią
ste bed ą młOd.z! rui.i:tbyś et.
Odnotujmy na zako1\czenle. te w
poprzedniej OSM której większość
finałów odbyła się w ZlelC>nej Górze,
ekipa łódzka zdobyła 62 medale, gromadząc 2080 pkt„ które dały jej VI
miejsce na końcowej llścle. Sądząc
po dotychczasowych sukcesach I 1iczb!e zdobytych med.all. Jest szansa na
utrzymanie szóstej lokaty.
A· może młod%1. 1tportowcy woj.
łódzkiego sprawią 1Woim opiekunom
niespodziankę i zakończą teg•oroezne
spartakiadowe boje na jeszcze wYż-'
(wrb.)
szej pozycji?

NADZIEJE I

I

Obrady zespołów problemOwych Kanclerz ohl
jedzie do Mo ~WJ
Rady Obywatelskiej
Jut ponad miesiąc działa Rada
Obywate1ska Budowy Pomnika S7!pitala Centrum Zdrowia Matki patronat nad tą
~o1kl, sprawująca
odbyły
mwestycją, W tY·Ch dniach
sWIOje pierwsze posiedzenia zespoły
problem'<>we Rady. PC>d przewodnictwem ministra zdrowia I 01piekl S"polecznej Tadeusza SzelachowskleJl(o obmepro~aJffilU
radował zespół dl!.
dycznego, na którym omówtono kwestie związane z przygotowaniem bazy I kadry medycznej szpitala. PodInwestycyjnozespO<lu
czas obrad
budowlaneg>o, któremu przewodniczy
budowntctwa i przemyS!u
mlni5ter
budowlanych Stan'sław
materiałów
Kukuryka, zastanawiano rle nad motllwośdam1 zapewnienia budowle odpowiednliej ilości materiałów oraz

Nadal

dootatecznych mocy przerobowych.
finansowr. pod przewodnictwem I wkemimstra finansów prof,
WltoWa Blienia, omówU kwestie dotyczące gromadtz,enla i wykorzystania
zespół

społecznych złotówek Ofia~owywanych
na budowę ,Centrum, Pod przewod-

nictwem recfaktoira naczelnego PAP
Janusza Roozkowś<klego odbyło sie
posiedzenie zespoł.u propagandowowy<Cfawnlcze~.

P.odczas obrad zeSpołu ds. propagandowo-wydaW1I1iczych, )ttó,ry skupia
ponad 4-0 osób z rMnych środowisk
spo~ecznych i ząwodowych, z zadabudowy
Idei
popu!.aryiiacjl
niem
Pomnika ...:.. Szpitala oraz lnformowanJa o pOlltępie prac nad jej realizacją itporządzono wstępną l!ste Inicjatyw i zamlerzeń propa.gatorskl.ch.

obowiązują n1ęldunki

·
(!>Qkończenie M str. 1)
·
jewód'Lkiego w wojewódZtwacb. giralllJ!lciml.ych, pra.cOiWlllJllków cy;wM.ny1:1!1 JidJn><JStelk. wojsknwych ora•z piracoWIIIJ!4tów uirzędów mO'r'Sk,l.cb. i ceilnyich,' jeżeli QSoby te ud0ają się na pOldl!rtaw\\41 de1egaicjl lłW:oowych na aooza.r,
na Móry rC1ZCląga się llch cltlll·a.łallniość;
d) '"ołIJJieirrzy czyin:nej służby wojslrowej or111Z tiuinacCij.cm!llr·lruiszy MIJJ.:ilcj!
Obywate1sllclej j SŁUŻby Be?Jplecrzeńmw.a - Uidi&jąc;"Ch ~ dlo lltlrefy IWll!igira.ndczinej na pod!stawie r()IZJl<;812lu l'llb k811"ty u11Lopvwej.
5. W okresie od 1 maja do llO wmeśnlJa ~udeg,o ;roJw n;ie o'borw!ą:llUJe
pool.aJdanle zezWdlenia na pobyit azBSQWy na tere:nacn ll:?roaOl!lych w irilref.ie nadig>rand.Cl1lnej wojewódlztiw l!l'&Jdmoo:Skicb..
~· W okire:sie od 1 kwtletnia do 31 paźdttier~a k~o rok.u nile obowiązuje pOISladame Z&ZJwolenJ!.a na pObyt w.asawy w na!itępujących m\JejsoowośCll.ach w.ojewód21twa ~z.eoiń!iktego: C21eH.n, GGZ<!Cl!Wk:e, Nowy Bleszyn., Osin ów, S1elltler.im., Sltair a R'l.l<!Jmca, st111ry Błeszyin, stmy Kiol!ltrrzyinek
,
_
1 Staire Łysogórkli.
7. Wyłąooooe są 1pioid dmliaiłantia przeplllów nakładaJllCY'Oh ~ek
1
nutęp!Ujące teire.
ezUdWy
pobyt
I
111tały
pobyt
na
posiaJda nia zemvolellli.Ja
nY. Polioitone w ll'łl~ nad.~ra.nJio.rn-'r w '''"o.few6dztwle elblasldm w województwie
gml?y: Lełkowo, Biramdewo, Fr·oon.b.oirt!i:, T·ollkmi!J!l!rn;
gdansI<:!m - mli.ej'scowoiśc,\: .Gdań!lk, Gdy1n!.&, Pu;cik, Sopot, WŁadysłaiwowo;
w . wo3ewód'Ztwle słupskim - miejsc.awOŚCI!.: Le'ba, Ustika; w województwie kosz~-llń&k<łm - mlejsc•awośc'l: Dułowo, Kołiobrrzeg; w województw!•
rniej,scowO\ŚC,fi: Ced:y1111a, GrytJJno, Mliędlzyizdiroje, NOIWe
szczectńsk1m WaJrpno, Swllnioujścle, Wtduch-owa; w województwJ.e gorzowt1klm - miejSC·OWOś>c~: K_ostrzyń, Słubllice; w woJew6dmwte zielonogórskim - milejscoWC?śc1: Gubm, Łęlmlca, Pirzewóz, 'Il!iz~blel; w wojewód~twle -jele.n fogórsk1m - gm:!Jny: Pieńsk, z,goozelec, BogatyiMa, Z8JWliclów, Plaiterówka, Leśna, SWl!eradów-Z.d.rój, Mllr~. $2ikllll'Sk:a Potręba, Pl.echowdice, P<Jldig'-trzyin,
Karpac<Z, K.owM"y, Lubaiwlka; w województwłe wałbrzysld:m· - ~1ny·
Dus21n.Brt
Nowa R'tld,a, Raidików, Mieroszów, Glnlw~a., Kudowa Zdil-ój
ZdTój, SzJCJZyltna, Bystnizyca KłOdiżka., Mlędizyilesle, Strom.ie Slą~le Ląodelk
Zdirój, Zł~ stok; w wojew6d~e opolskim - mlej~oścl: Br·all'llici..
GłuchołM:y, Jaam.o'.btówek, Kletir:t, Koruriaid6'w, Pll.etrOWl!ce W'iellkde, Pokll'rzywna; yv wojew6drztwle blebklm - m1•jscawośc:l.: CieszY'I\ Ustroi\, Wi&ła,
gnUiny. Rajc.,,;·a, Ujsoły, Jelesn~a. KIOlllMlrowa, ZllJWOja M11Ów!ka Węgieirska
Górka; w województwie nowosąde·cklm - mdejsc~<lOOi: zaat'.opame, Wysowa; gmruny: JabŁonka., cza~my DUll'Jja·jee, T~ańska, ·B'llk<YW!lina Talt1r17!aiń
sk.a, ł.ifliP'Sze Nima, Czormtyn, Saczll/Wl!f!oa, ~śctenkio, ,Pl1W1nic12111.Q,, MJuszY'<J.a, K!l'ylnlk>&; w wojew6dńwi1! 11amo.Jlłkllm - ~lln~: L'Ulbycza Kiró1ew·
Ska, U'l.hówek:, Dołh>dbyicz61w, Mhrctre, Ho:n.itbdeszów, H!llrodło; w wo.je-Wództwle chehnf>kLm - gmilny: Du'bil~a. D81l'ohusk., Riuda~Huta,. Wolta Uhrullkl\„ Wl!odaiwa; w woJew6d7!1lw!'3 bielskoipodlaskllm _ gm!my: Hain1J11&, sŁa
waity<Jze, Koeiideń, Terespol, Roik1lbno, Janów PodJ.aSklt Za~esle KOlni.tlllllltynów; w wojewód'lltlWle blało&tll'Clkihn - mile~ow<iść 1 'B1arow!e~a · w w<>Jew6diz:tiwle suwal&k'lm - gmi!Jny1 Dull>~enlinlkt, Gołda,ip, B8Jllle MalZJUmk'le,
~mdiny: S!Xld<iowo,
Buda"y, Węgo:rzewo; w wojew6d~ ole:lltydaktm BBJOOlany, Sępopol[, Baintoszyce, G6r.owo na.we<IOO!e.
8. POllllaidlto pirrzy.pom'iiIJJa 111ę, te Ol!ldby pll'zebyw&J~e w litlrefle lllladtJran!C?Jnej obC>W!ą2;ane są przetąbmegać prrepi'sów p!Oll'iZądikowych wy<dwnych
PI"Z~ m1ejscmve llll'!Zędy wojewOd'Zlk!le, Ptt'iz~y t. w ll7l0Ze.g61noścl reur;ządzet\ l tlZlaków turyigtycm..
WUl'llją k<mzY'!;'tain~ z ką'!)!ei1'1lslll: 1 plalt '
n:yich w lltre!ile nftid®rl8Jlllicl:zmej.

Wyrók w sprawie

,,Nowa
Watergate"

posiedzenia
kolejneJlo
Podczas
Komitet Obrony w
Wojewódzki

fORUM

„

W •en.tenicjl wy.roku sąd atwierd<Ził
że w akresle Od czerwca 1977
r. do kwietnia 1981 r. oska;rżony dzia!~·jąc poH granicami kraju, a następ
nie po powr01Clie do Polskl w celu
obalenia przemoc11 ustroju PRL otaz
osłabienia mocy obronnej kraju organizował przerzut do Polski wydawanego za granicą pisma „Szerszeń",
którego był założycielem i redaktorem nacullnym, <liwO?ll'<l't ndleleiitiaW?i.
struktury KPoJskieJ So-cjal1stycznej
Partii Pu.cy", nawoly>wał do tworzeni.a w !Łraju nielegalny-eh or ganlzacjl
Wllkazywał łrodkl

działania

I w ha·
już dzie•
sportowcow
wiejskich, uczniów szkól rolnic,zych
I spółdzielczych, W imprezie weźmie
udział przeszło 200 zawodndczek i zawszyrep-rezęntujących
wodndków
stkie województwa.
Dziś o godz. 17 na stadionie AZS
przy ul. Lumumby nastąp! uroczyste otwarcie Imprezy, a w sobotę
o godz. 20 rozpocznie się patriotyc,zna manifestacja przy Mauzoleum w
Radogoszczu. Obok sportowcóty wezniej udział uczestn1cy zlotu
mą w
turystycznego i członkowie amatorskich zespołów artystycznych uczeprzeglądzie
łódzkim
stniczących w
twórczości kulturalnej.
1iąte

łódzkich stadionach
rozpoczynają się dzAś
lgrzy~ka

młodych

Zami,ast mistrzostw
Włoch

świata

wr6ciła

eki•p a mfodych
toirow.ych którzy
polskich kolarzy
startowaU w międzyiilarodowych zawoda·c:h w Lanciano. zo.rganlzowane
one zostały jako fm.preza konkurencyjna dJ.a mistrz.ostw świata juniorów, które w tym roku odbędą się
w No•wej Zeland1•i, do.kąd wiele ekl'P
nie pojedzie ze względu na wysokie
kooz.ty.
Włool zaprosm do udziału w zawodach, które pragną wprowadzić na
&tale do mlęd.zynarodowego kalendarza, reprezellltantów pięciu C'Lołowych
europejskich krajów w tej dyscypllnle: Francjt, w. Brytanii, Holandii,
RFN I PoJskl. Ponad•to wyistartowały
dwie reprezentacje Italii.
Nasi młodzi kollarze spl11al! się :makomlcie, w:y>grywa•ją·c trzy z pięciu
kon.kuren.cJi, a w dwóch pozo9tałych
zajmując dTugie lokaty,
najszybszy
W wyścigu na 800 m
był Maxen (RFN), ale drugie mie'.jsce
zajął w. Owczarek.
Wyścig na 3 km zako.ńczyl sle zwycie<twem P. Bartkowiaka.
W wyścigu drużynowym na 4 km
nasz zesnól (Bart:kow!ak, Z"iąc . Borucz i Owczarel<l upl sowall s·e na
drugim miejscu za Wl~chami.
P. Bartkowiak wyf!ral t3kże wvś
clg na 60 Cl!kraż~ń przerl Zin!m (Wło
chy) i Hardorfem IRFN). w 1"YŚC!<'U
aiustraliiskim tri.nmfo·w·!:Jl nr. Boruc~ .
przed H~!Pnd-e-n rostem i K~t' rrr m
(RFN).
Z

fiłutące

ob~łu ustrnju; nawoływał równiet
do rewizji podstawowych traktatów
poUtycznyoh PoJflk1 1 parustw •pr11ym1erzonych.
Za o'kolicznollć obclątaj•<=ll aąd uznał duży stopJ.eń spo;!ecznego nie bezpodejm()wanych
pieczeństwa działań
CDll"az głośniejsza staje Ilio: w Sta- przez E. Bałukę, długi
okres ja.go
nach Zjednoczonych afera związana działalności
mającej
przestępczej
z ujawnieniem okoliczności przebiegu k.ampanii wyborcz,ej Rona~da Rea- zwita.zek .a w ·roio:'1md FIRL or11t.a.n.tz>ac.iapodczas
wę
pt>1Sta
Jego
także
a
mi,
gana w rOiku 1980. Kongres USA po- procesu nie rO!k,ującą per111pek•tyw
postanowlł podjąć o!Lcjalne śledztwo w
·
prawy.
sprawie wyjaśnienia nczegółów wejprawo.moony.
jest
nle
Wyroik
ścia w posiadanie przez szta·b obecPierwsze Unprez„ .-portowe roxpocznego prezydenta tajnych dokumenną si<: dziś o god!I, I. Łuczndoy l te•
tów1 które zaw.!eTBły precyzyjny ICenlsiścl stołowi walczyć będ11 na t1>nariusz wa~d Wyboroze! ówczesne·eo
rach l w hall Włókniarza. Dla clę
B1ał-ego Doinu, Jiiromlego Carszelfa
hanową
browców zarezerwowano
tera.
lę Startu przy ul. Teresy. Równid
Izby Reprezentantów, deCzłonek
na Starcie odbęd%1.e &Uę finał turm()kra:ill z Mlcht~n. Dooałd Elbo-o
nieju koszykarek. ich k·oledzy g~ać
Od 1 llipca br. zmienda &!ę podże k!eorowana prze-z
o.świadczył,
sta
będą w hali ChKS. a tumleje siatnie zawaha s!e stawowy !rura złotego w stosunku
niego podloomisja
kówki zaplanowano w hali Społem.
-dolara ameryk.ań&k'iego, Decydo
z przysffil?ill.1ących Jej
skorzystać
Szc,zyp!orniści wystąpią na boiskach
praw, aby w pel.ni zbadać tę sprawę. zja w tej spraiwie z.g-Odnie z
MOS w parku im. 3 Maja. Dla lek·
Zapow1eodzlał też, że członkowie pod- zasada ustalona w
ustawie ,,Flrastadion
zarezerwowano
koatletów
bliprzesłuchać
zamrerzają
komisji
podjęta
przy ul. Lumumby gdzie pierwsze
skich współpracownilków Reagana z wo ban:kawe" - zootała
konkurencje rozpoczną się po urookresu kampanll przedwyborczej,. w przez prezesa Nar<>d.owei:(o Banku
jubileuszowych
otwarciu
czystym
tym obecnego dyrektora ds. budżetu Polskiei:!o w u:z,gcxlnieniu z miniigrzysk. W programie przewidziano
Domu; Davida Stockamena strami; finansów i handłu zagraBiałego
m. in. finałowe biegi ńa 1500 meti dyrektora Ce111tralnej Agencji Wy- nicznego, Kurs podstawowy, ustarów dziewcząt 1 na 3 km chłopców.
wiadowczej, Willlama Caseya.
Uroczyste zakończenie igrzysk (poCoraz więcej poUtyków doma.ga się, lony ,o d dnia 1 stycznia 1982 r. na
łączone z wręczeniem nagród I uś·
l:e·by prze.bieg śledztwa nadzorował poziomie 80 .tł za dolara zostaił
wietnione występami zespołów arspe·c.1alnie powołany prok'UTator. Taki p.odniesiony do 95 zł za dolara. ·
tystyc,znych) odbędzie się w sali Tepo•Jl(ląd wy,ra.zlł 111.a. pr.zy1\<1.ad Drzewo\'!~
Kurs walutowy jest w warunatru Muzycznego w niedzlelę o niczą .c y Krajowego . Komitetu Parkach nowe1go systemu ekonomicz.!
(W)
godz. 20.
tii Demokra.tycZ>Qe·j Cha1·les Manatt, ne-go Jednym z J:(łównych narzę
który stwierdził. iż skandalem tym,
:manym już pod na:ową „nowa Wa- dzi sterowania w sferze wymiatergate'', powinien zająć się specjal- ny handlO'We'] z zagranica. Wyznany prokura.t!O'r, a nie ministerstwo cza mianowicie 2ra'nice opłacalno
czel.e
na którego
1'PrawiedUwoścl.,
Powinien też bvć
Reagana. ści eksp0rtu.
stoi serdeczny przyjaciel
podstawa wybor.l,I. przedsiębiorstw
wśród
że
uwagę,
zwrócił
Deputowany
materiałów wykradzionych z Białego czv kupować dany towar za graDomu mogly znajdować się tajne do- nicą, czy cd krajowei:(o producenPIĄTEK
kumenity Kl'ajoweJ Rady Bezpiecz eń ta, ale z powodu
powszechnych
X IGRzySKA SZKOLNE LZS w
stwa.
zaopatrzeniowych,
niedostatków
halach Włókniarza, Startu ChKS,
W tym samym czasie były zutepSpolem w parku a Maja - godz. 9
teoreflinikcja
raczej
d.ziś
to
jest
Cartera ds.
ca dorad·cy prezydenta
(w sobotę i niedzielę także godz. 9).
po~itykl wewnętrznej, David Rubin- tyczna.
KOSZYKOWKA. Turniej młodzików
. (PA!P)
stein wyraził opinię, że w czasie
makroregionu centralnego w salach
kampani1 wyborczej ludzie Reagana
SP-41 przy ul. Rajdowej 18 I SP-11
Białym Domu „całą
w
zorganizowali
przy ul. Hufcowej li - god.z. 10 (w
sia1tkę szpiegowską", która dostarczała
sobote .:od.z. 1O).
im watnvch lnformac.11, w tym ta.j111e
SdBOTA
d·okumenty.
KOLARSTWO, Wyścig uliczny z oB. prezydent USA . J'mmv Carter
kazji 83-lecia MPK, start 1 meta na
zwró'cił uwal(ę, że c!okumentac1° byul. Puszkina godz. 9.30.
ła „niezwykle cenna" i jej yryk"aTENIS. Strefowe eliminacje MP . clzenLe stanow1lo „o„romna strate"
juniorów, korty MKT w parku Podla n'e!'l!O. jako kandydata na najniatowskiego _ godz. 9,30 (w niedzie,vv7s7e st~no,~isko w kraju,
godz. 9.30).
lę
3() czerwca· z taśrlt produkcyjnych
NIEDZIELA
fabryki samochodów zjechał ostatni
Rl"daktor d<>pPszowv
PIŁKA NOŻNA: Rewanżowy mecz
samochóli. OiSobowy mai· ki „Syrena".
ANDRZE.J WóJTOWTCZ
O.e;ółem w ciągu prawie 18 lat wyo wejikie do półfinału MP junio-1
OLIMPIA ELBLĄG,
rów: ŁKS produkowano ponad 344 tyg. „Syren"
stad.i on przy al. Unii 2 godz 16.
.
różnego typu.
Redaktor techn.ic:my
Mecz o wejście do IH- ligi seniorów:
FSM zapewni kontrahentom dostaJF.RZY Kl IMA
LECHIA TOMASZOW. stazgodnie z
ŁKS '''V czę!ci z~miennych przez s·edem la·t.
,- ą dion przy al. Unii 2, gOdz. 18.

0
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Wyższy kurs dolara
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POŻEGNANJE

„SYRENY"
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MŁODYCH

KOMUN\ STÓW

m. in„

i

się'
zastn.egi
KOO!U
Kanc:lerz
w.zed kilikoma diniarni że nde bę
dz.ie wys·tępować w Moskwie ani
ani
charakterze negocj.atora,
w
tym bardziej w roli „tłumacza"
międizy w.ie!Jkimi nwcarstwarni. Porównanie to jeS"t a.!uzj•ą do mediacji. ja.kie IPOd.ejmował oopirzed.nio
Zdamiem
były kanclerr-z Schmiidt.
w
poldty.cznych
obseirwa·torow
o.ctc.ięcie .się
ono
Bonn o·z,nacza
KOlhJa od wy•siłków dla 1Pl"ZYW·róce1nia 'lJ(llliltY'ki ołpręiżenia wedrug
for.mufy l.a1t 70, CJraz po-didanie się
przez 'l"'Ząd obecnego kanclerza linii wyznacz()lllej w WaszY,n.gtonie.
Helmut KoM ma przed1S>tawić w
Moskwie raz je~ze tJWairde' etanowisiko Zachod'll wobec za.mieirwne,go stacjonowani.a w Euro'tlie :iachodn•iej amerykański.eh .r a,kiet at<nnowY'oh, jeśli rozmowy w Ge-

ne-wie nie or'Zyniooły.by oczeikiwanycb przez kraje NAT<f re.zwHa.tów.
Politycy zachodnioniemieccy zdają sobie sprawę, że illlstala..::·:la irate1renie
kiet amerykańskich na
ich klraju s.nowodować może negatywne skiutki dila stoS'Unków bil.awszystkim w
o·rzede
\eiralnych,
między
gooJ)Odarczej
dzied·zin4e
RFN a tak wieJ•k.im pa1r1tneirem,
iaikim jest dila n .i ch Zwiąizek R ·a ·
dziecki
Pny .normaLnde uikla<l!ającycli si.11
stOSJunkaich. poUtyc:r,nych i a,poikorynek
chłollJ!ly
ju w Europie radziecki mó?łby przyc.zyiruić .się w
znacznej m1e-rze do zapewnien·i a
pracy setlrom tys1ęcJ bez.robotnych
Zachodniomiernieckim
Niemców.
ko.ncernom m8JN4 się w1ełkie i·ndo Zwi.ą:zk.u
we~tyic;je i doota•WY
Radi?Jiecikie,go w rodlZa.ju sły:nnej
tramsakc1Jl "11uJed11.
ru.rociągowej
Tym batrdziię). że par•tner irad12:1iecki
wywiązuje się IZ zaw.airtych umów
gam
bez zaB•tirze.ż.eń 1 eybelryjsikiL
dostarozony będ:zi.e dO RFN praiwprzed: usta.lad0ipodo bnle Jeis11Cut
nym term.i.nem..
Per$C'kitywy otyiwtenda 9CM'l)O-

d:arc~go

ipOd/k.reśl& czę,66

RFN -

mogą byd jed•
twtejszej prasy na:k w zn&m:!l!Ylll1 lftofpniiu og::-.ami·
czone, JeSLI Bonn ~tępind.
teryto.rl.rum dla wyieelow.ainych ina
Wschód ralkiet amerykańskich.
(.INTERiPIRJESS)

sw•

terenowvch grup operacvinvch

Edlllundłl Bałuki
Sądem Pom.Oł'
. 30 czervvca przeli
sk1ego Okrę§U Wojslrowego w Bydgoszczy zakończył się trwający od
11 kwietnia br. proces Eclmrunda Ba;łukl; był on oskarżony o działal
zaność god-zącą w ustrój PRL równo podczas pobytu za granicą w
latach 1973-31, jak l po nielegalnym
powrocie d-0 kraju w kwietniu 1981
roku. E. BałuU!:a skazany został na
5 lat pozbawienia wo•lnoścl z zallczeniem 11a pocret kary tymczasowe•go aresztu od 3 czerwca UJb. roku,

KruJJClerz RFN, Helmut Kohl i
zagra.nicznych
sipraw
mi.ni.steir
Han.s-Die.tr-i<ih Ge.nscheir ud1ają się
w poniedziałek do Moskwy Mimo. iż oficjalnYm celem tej wizycałokształtu
ty jest <Amówienie
dw'tls;tro.nnych stooun ków p.o!:i tycznych i gos1poda;c&zych między Zw1ą
zk.iem Radz.ieckim a RFN, nie ulega wąbpliwości. ·że T0'1lmowy toczyć · się będą Pl'Zede ws·zyst1t::n
be. zpieczeństwa
wokół problemów
i z-ap<>wiedziane·j prz•eZ USA instalacji w Eiu!l'opie zachodniej ameryikańskicli rakiet a tomowych.

Healizacia wniosków

X Igrzyska Szkolne LZS
Na
lach

WĄTPL1'VO~CI

(!>Qkończenie ze str. 1)
Brll'k taki~ modelu sprzyja ;powstawaniu nJeporozumień l braku
ak~Y'Wnoścl, Potrzebna jest wizja
przyszłości·, pod kątem której mło
dzi będą rukładać swoje plany ży
ciowe .! pracę. Wyida,je ml się, że
po wniracowaniu takiej wizli nie
bę<l.-z;iemv. mieli kłopotu z niew.!elką a~~nością ludzi młodych.
Uchwafv -IX plenum wiele spraw
rozwiązują,· Jedna Ich' realizacja
w rzecz:v-wlstoścl często. napotyka
administracyjbarier
na wiele
nyeh, PO!ls.ka młodizleż nie iest
wszystko
straconym pokoleniem;
danej
zależy od wyikorzystania
nam szansy. Gdańska narada pozwo!l nam poznać się wzajemnie i
wymienić zdania na temat naszej
r-Oli w życiu kraju. W ten s'Posób
noznamy faktyczna kondycję najmłodszej kadry PZPR. Być może
wypracujemv nowe formy pracy
młodych członków partii. Nie nastarszych.
leŻy oowielać błędów
Moje pokolenie mu:si w siebie u(per)
wierzyć,

Piottikowie Trybunalskim dokonał
wniosków :i:
wyikonania
oceny
prze.prowadzonej w kwie,tniu br.
irruPY ope•
terenowe
orz~
kontroli
racyjne. Stwierdzono, że nastąpiła
funkcjonowaniu
dalsza ooorawa
terenowych organów administracji państwowej, Można to t.a.obser•
odległych im
wować zwłaszcza w
przedsiębiorstwach g podarki koktóre
munalne.I l budownictwa,
pod.ję-ly I wykonały Już wiele prac
związanych i: przygotowaniem cie·
płown! I sieci ~rzewczej do przyzastał
Wzmożony
szłego .sezonu.
na<lz&r nad przebiegiem remontów
mieszkalkapitalnych budynków
l.okalową w
nyoh i gospodarką
miastach.
Zauważalna jest tet ;ioprawa w
oJ;!niw
oodstawow~h
działaniu
g06p0darikl rolnej , oraz instytucji i
placówek handlowych. Leipsza jest
też koordynacja działań· w 2JWailczaniu speku1acil. nadużyć d marnotrawstwa. , Systematyc:zne•j poprawie ulegaJa także stosunki w
obywatel.
płaszczyźnie urząd winnym stwierdzonych
Osobom
upomrneń i
zaniedbań udzielono
nagan z wpisaniem do akt personalnych.

w

Oceniając

sytuację

społeczno-po

lityczna w województwie, stwierdzono, że postępująca normalizacja życia we wszystkich jei:(o dziepozytywnie wpłvwa na
dzinach
realizacje zadań przez załogi zakła(m-akl
dów pracy,

Przedłużenie

. ZLP
'•
zawieszenia
W- dniu 30 czerwca br: zapadła neigo, dąr!iąc do ~yska.n.iia. ee sLrnna podstawie prawa o stowarzv- ny kie(('()W[liictwa ZLP litanowiska
szeniach decyzja władz o utrzy- w ikwesitiach mających dzi,ś poddziałalności sitawowe
maniu zawieszenia
zna.czerti~ nie ty.lik.o dfta
Związku Liłeratów Pol.Slkich I od- pisarzy, lecz również dla procesu
r()C.2;eniu tym samym 06tatecznych nos•\.ę;ou1j~ej .normaLilziacji są>Gtecz
Po- nej,
.postanowień w tej &prawie.
wstrzymanie aię władz od rozwią
M.i.mo, t. W' 'Cycll. ll"OZlillO'W .sich
nieustanzania ZLP jest wyrazem
nej tro.skf o uratowan•ie zawodo- władze .pcl\n<>winie zeitk•nęły się z
orga>n:lzacji pisarzy nieipr-.z.ejedna.nym ua>Qrem i le'kcewo-twórczej
i sanieustępliwe i w aioonię-m interesów państwa
zagrożonej przez
sprzeczne :i: interesami środowiska i;nego środ~wiska 1Herackiego pods•tanu
przedłużeniu
o
deicyzJę
Jębo
Uterackiego stanowisko części kiezw'iąozk•u ze wzg1ędu
rownictwa Zarząd.u Glównego, a zawieszeini~
przez prezesa n~ ooira.z l•k.z•niejs~e dowody· gł(.bo
przede wszystkim
Jana Józefa Szczepańslkiego, An- kic.h znnian za.chod~ących w :r,naczpisa.rs-kich.
Leszka Proroka, neJ czę~c:i środowisk
drzeja Brauna.
Głów.nego s•poTadeu.STa Drewnowskiego. Maria- P~taw~ Za.rządu
Andrzeja Kijow- tyka s111 z coraz powszecl:lN,ejszą
na Grześczaka,
skie,g,o i Andrzeja Szczypiors)dego. d~!IP1ro>ba1~ czego re·:ziultatem są
g·ru:p pis-a·r skich
tylko dąize·n1a hc~nych
może
budzić
Nadzieję
or.ga.nizacji
nowej
wzrastaiace w środaw•isku literac- do tworzenia
kim przeświadczenie. że odbudo- zawodoowo-twórczej któ11a ,s.pełnfa
stowa.rzy.szenia
wv;imnośc~
•Wa własnej organ1izacji literac- łaby
kiej musi się łączyć z odcięciem twÓjr>ezeigo w socjalistycz.nyrn SiPOCPAP)
łeC"zefuitwłe.
się władz związku od antysoc.jalluipraw'anej
styczne.i działalnośc·t
.
przez niektórych ct:z.łoników ZLP w
krajowych i zag·ranicznych ciśrod
dywersji, a
antypolskiej
kach
szczególnie od oburzających społe
polskie przypadków uczeństwo
• 7.3<l. Na ul. P1ot~\fow&k'ei 249
dmału ozłonkóiw ZLP w działalosrod- m<>tornkzy t·ra.mwa1u its An<l.rzei K
naści zachodnioniemieckich
ków rewizjonj.zmu i i;ewanżyzmu; uderzYł w tył . Fdiata l~P" · a te.,.;
te1
od aktvwnel obecności niektórvch w l)()lorzed.za.iacv l!lD ~mochód
Stratv mzekracz<i ia
członków związku w organizowa- same•1 mank!
2
zl
nych na Zachodzie ośrodkach . sta- <l • tv·s9.45.
Na U·l. A. Stru~ 78 'kdewlających sobie za zadanie ClSła- rowca „żuka" LDB 541 n Józef R.
hienie i rozbicie kultury narodo- z.iech<1l n.a. lewa strone \ezd111.J i udewej prz&i akcję tzw. „wyprowa- rzyl w drzewo W wv1oodku p.ao;aż,er
dzania" literatiury polskiej na emi- saim<>chodiu Jarooł.aiw S d!O'z:nał leknrze1kira·cza1ą
a !ilt1ratv
tr'ch
·
zł
15 tvs obr-a:!.eń
.,.
, · łamania nrzez
„"'racJ'ę; od prakbnki
8 12.15 Przy zbiegu ullc strzelczyka
c>Zęść · działaczy określonej w staSYTena"
Słowiańska k•i·erulacv
tucie ZLP zasady zgodności dziasoowodował
łań związku i jego człoruków z po- LDT 3500 Grzel(orz o
Pasaż<>rka
Jelczem".
z
zderzenie
normami
prawnymi
iit:vcznvmi i
~yreny" doznała nie~ro,;nvch o•brasoeiali.Stycznel(O ustr.oju -państwa.
a st:ra.tv nrz.ekra·c~ala 2\l tvs.
oczekiiwańl;-,„
Uwzględ.nienie itY'ch
zł.
.
.
R.zl(ows1k.'e; 59
Na ul
tra kto wane Je.st iprzez wład.ze Ja-i· ~ \3 QO.
nieko podstawa d'Zialal•nośc1 zwią:zku 12-letnia Beata G. wybiegła
Władze ostrożnie na 1°ezd1n.ie i uderzona zo:prrzyszłości
pisarzy w
P~zez wie:le miesięcy cierpliwie i stała nrzodem „Fiata" Dziewczv.nke
a.0
wvtrwe~e •t:i:':)Wa<lz.iłv r0iz'mo1.Ą~,~ 7 :~,.,'.i~!~·~nana no~a orzewiJezion-0
-·--'cGt;:l\v'·c!elam1 Zarządu ("' c
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40 ROCZNICA TRAGEDII

W GIBLARTARZE

I

uł6w d71Dlajl soatał przn fen. llkorsklefo ull:ara~, ale
nledłulim czule Slkor1kl awamował 10 do stopnia generała.

w

Gen. Slkorald wbrew wpływowym osobistościom w rządde
podpllał 80 lipca 11N1 r. polsko-radziecką umow, o przymlenu, doprowadził do zawarcia 1' sierpnia 1941 r. polsko-radzieckiej umowy wojskowej I sformowania Armłł Polskiej w
ZSRR. Złoiył ten podpis obok podpisu Stalina, pod wspólną
deklaracilł s ' frudnla 1941 r. o sacleśnlanlu polsko-radzieckiej
w1półpracy.

Prowadqe l"OllllOW)' na Kremlu w da. I 1rudnla 1941 r.
l!łlkorskl swracaJlłc
do stallna powiedział: „Jestem niezmierni• rad, ie mofę powlta6 jednego z rzeczywistych twórców

•I•

historii I powlmzowa6 Panu Pl'ezydentowl bohaterstwa armil
rosyjskiej w walce z Niemcami„. Jednocześnie dziękuję Panu
Prezydentowi za bardzo wlelklł gościnność, której doznaję od
samego początku w11ttiplenla na ziemię radziecką". Stalin dzię
kując za wypow~edzlane przez premiera Sikorskiego słowa odrzekł: ,.Jestem bardzo rad, :l:e wid~ Pana Premiera w Moskwie".

Wladysl~w
' llpca 1983 r. przypada 40 rocznica tragicznej 6mlercł sen.
Slkorakiego, premiera 1'7Aldu Rzeczypospolitej Pol1kiej w latach 1922--1923 I 1989-1948 oraz Naczelnego Wodza
Wojsk Polskich na Zachodzie, Katastrofa lotnicza w Gibraltarze i jej przyczyny do dzlł nie zoetały wyjaśnione. Stala
•i• ona jedną z największych sagadek historii naszego wieku.
Zginął żohllerz l polityk, mili stanu walczącej Polski w
latach II wojny twlatowet
Gen. Sikorski miał clęikle lyełe - pisał o Blm Edward Ufockf. - We wrześniu 1939 r. łnykrołnle swraca llę do Ryba
Smi«łero o pnydzłał 1lulbowy, ale bes rezulł-.tu. Clęłke snlW
przekroczenie rranloy rumuńakleJ, Jako fakt klęskL "PomaraJ!ł mu oboy, swoi kłody walili pod nori""' Spór o Slkori1kiego zaczął 1lę w momencie, kiedy rozbitkowie rządów pnedwrześniowych usiłowali opanowa6 w lml• „clułoścl. wt..
dzy" - stanowiska ?'Zlłdowe I wojskowe na emtiracjl.

Sikorski
•

Władysława

Samolot wYltartował o rodzinie 11.łf, lep Joł IPI •atadste
trwał zaledwie azesnałcle 11kund. 01trze1awczy okrzyk pilota
1łynano na
wte:ty kontrolnej, Wybity w powietrze prses IQ'•
bę kabiny ocalał dzięki kamizelce ratunkoweJ, kł6r~ replaml·
nowo miał na sobie.
'
lię do !'rancjd lformował IO W1'!&ełnk 19119 r.
emigracyjny 1 stanął na jego czele jako premier, 'J ll1topada objął równle:t naczelne dowództwo Pol1kich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
W okresie kapitulacji Francji podpisuje llkorski w leełe
1940 l'. umowę wojskow• z Churchillem w LondJ"Ilie. Pne.noal
rząd i ratuje ocalałych po walkach we Francji polskich toł
nierzy ewakuując ich drogą morak4 do W. BrytanU. Nie opuścił w tak kl'ytyczne1 chwllł .wych podwładnych bez zrobienia winyatkiego co nałetało wl>wcsaa do nie10 - 18.ko 11remlera i naczelnero wodza.

Po J)l'.zedostaniu

rząd

01tatntm • roam6wc6w aenerala i.„1 porunnlk l.•blelllld,
niegdyś 1ekretara Becka (.-). Oto Z.uble41kle10 wapomnlenlowa
reko.nstrllkcia nkund, Jakle nutąplły po 1tarcte;
-.Po zapakowaniu bagatv do 1amolotu sameldowal •lt .Uot.
oświadczając, że wazy11tko jest gotowe do odlotu. Prsy teJ oka·
zjl generał Sikorski wyrazll 1w0Je wtelkłe sadowolenle • pilota
t jego załogi. chwaląc Jego wielkie opanowanie ma1syny I
wielkie doświadczenie, Po zapuszczeniu wasy1tklch 1Unlk6w I
próbie całego motoru l przyrządów kierowniczych jeszcze na
miejscu zaparkowania, aamolot wolno odrolował na początek
błetnl. Słyszeliśmy wyrainle pr6be kałdego motoru s 01obna,
po czym wszystkich razem. Po Jakichś dzlellęclu minutach
wnvstkle refiektorv zgasły I pallly się tylko światła kierunkowe
wzdłuż całej bieżni, W teJ chwili po1ły1zelłlmy ryk wazy1tklch
czterech motorów, („.) Samolot ruszył z miejsca, HYbko na·
bleraJąc swoja 1zybkoll: 1tartow11. Minął nu I maJąc Jeazcse
dużo miejsca przed sobą wzniósł •le całkowicie prawidłowo
w powtetrze. Sledzlllłmy Jeszcze dalej samolot wzrokiem I Je10
•wlatła pozycyjne na 1krzydłach, Na małej wY•okołcl umolot
1pozlomował. teby nabrać większej Hybkoścl I naste, ku ...,..
azemu przerałenlu, zamiast Ul: dalej w g6rę, saczał opadae
raczej ślizgowym lotem w kierunku morsa. MlelHmy nadzieję,
te może pilot Jelzcze sdąły poderwać! m111synę, Niestety, 11•
panowała śmiertelna, nagła cisza. To pilot zamknął wazy1tkle
motory, aby uniknąć eksplozJL Rozległ ile alarm na całym
lot nisku, wszystkie reflektory po1sły w ruch kierując 1we promienie w kierunku moraa.
Mimo to za namowlł przeciwników sanacyjnych prezydent
Władysław Raczkiewicz zdymisjonował premiera Sikorskiego.
Dopiero energiczna interwencja wiernych Sikorskiemu oficerów przywróciła go do władzy. Płk Klimecki, który z gru~
oficerów zmusił Raczkiewicza do przeducla jut podpisanych

'

ledy c!alekopisy I telefony niosły w łwlał
pierwsze Informacje o spotkaniu siedmiu
przywódców europejskich państw socjalistycznych natychmiast pojawlly się spe·
kulacje, :1;e ogłoszą oni jakieś decyzje zbrojeniowe
w
związku z rozmieszczeniem przes
USA nowych rakiel
w
Europie Z'i'chodnleJ.
Tymczasem wspólne oświadczenie po spotkaniu
kładzie akcent na konłeczno86 kontynuowania
wysiłków na rzecz odprężenia.
Kluczowe zdanie tego oświadczenia brzmi:
żadne problemy światowe, w tym równld historyczna rywalizacja
między
socjalizmem
I kapitalizmem, nie mogą byli rozstrzygnięte na
drodze wojny. Zawarta w nim myśl, bez żad·
nych niedomówień, określa stosunek
państw
socjalistycznych do podstawowej dla ludzkości
kwestii wojny l pokoju, a przy obecnej t.echnlce zabijania do kwestll uchronienia ludzkości
przed katastrofą, mogącą skończyć się totalną
zagładą

Mówi się wprost, te :!:adne, nawet najbardziej fundamentalne ró:!:nice polityczne I Ideologiczne nie mogą stanowłc!
przeciwwagi dla
ryzyka wojny. Stąd akcentowanie
potrzeby
konty nuacji rokowań, hamowania
wszelkimi
dostępnymi środkami szaleńczego wyścigu zbrojeń narzuconego światu przez obecną administrację amerykańską.

Znajduje to odbicie w opublikowanym przed
kilkoma dniami dorocznym raporcie Sztokholmskiego Międzynarodowego Instytutu Badania
Pokoju (SIPRI) . Stwierdza się w nim, że jeśli
rokowania USA - ZSRR w Genewie zakończą
się niepowodzenlm, to arsenał rakiet z głowi
cami jądrowymi wzrośnie z 50 tys. głowic (ty-

ł I
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„.............. ,

....... loallet
I we4-. pberllałOr
I
rn11H •l• Meli„ 4o wybrseła. kleił aadsłeJ" le
aole pilot 114ołaa woCewa6 ille4al1b bru... ltraelll Jll patr1111e w morn.
-z daleka, w łwletle reftekłor6w - pllal l.•ble61kl - w
Mle(lolel JakleJ' p6ł alJl sobaftJ'll•my J&kd aernteJ101 mu,
powlersehlll wodJ. L64ł ratunkowa wioaiowa se•ll1pęł1 1lę
s nya w merse. poątaJ110 w •tronę wypadku. Cora1 wl•eeJ
rełlektor6w forłeelDlycll aa tym Jednym narnym punkcie połrodku mona 11, ableplo, R6Wllocsrinłe ru11yły 1pe0Jalne łodsle
rawllkowe RAP-u, -torowe • portu. Wny1tko, ęo było w
tudakleJ mocy llla 10rpnlsowanla ratunku 101tato .robione.
(.") l'rre11ole pnJ'llfa plennsa wladomołl:: wycl1111Dłęto olłe
~ elala, dwa ltardlO llllelustałeone od uderzenia aamolotu w
morn. Za ellwU, pnybyla motor6wka s tymi plerw11yml WJ'•
el11plętyml clalamL ZllUłyłem lit s pbernatorem wolno, bar·
dso wolno, Jak adyltym ehotał odrocsy~ ' ten moment. Ku mo·
•m• )ll'Hrałenl• roąomałem swłokl ł.p. lłanelnelO Wodsa
l•ro nefa maiła, pnerała &Umeckle.....
t.•łlłe6ildm

„

„

'
9fkorsJd
wnrewadanle Armil Poliki•! • , ZSllK 11od.U
pod preajlł Aqllk6w l nłepoałuunych 1enerałów oraz In•
try1ant6w polłtycznyeh. Ubolewał nad tym i nukał 1posob6w
poprawy stosunków ae wsehodnlm qlladem. Nie zdołał równin polkromł6 wrofłch mu tywioł6w politycznych wśród emł1racjl, kt6re doprowadziły do zerwania stosunków polsko-radsiecklch w kwietniu J943 r.
Gen. Sikor.ki rozumiał potne,,. współpracy 1 ZSRR, ozynlł
wszystko, by we właśclwy apoaó~ broni~ interesów Poliki,
19C'Z nie był w stanie ..,olitykł tej koftffkwentnie prowadnć.
lllkorskl był s natury szczery l ufny. Gdy Piłsudski nie ufał
aawet przyjaołołom, o De łlepo nie byli mu poŚłusznl, to SI·
lronkl ufał nawet wro1om, dopóki otwarcie go nie zdradzllł.
Ostatnia podr6t fen. Sikorskiego była przedsięwzł11Clem głów
nie dla uporządkowania stosunków w armil na Srodkowym
Wschodsle. Anders U&Uftlłł u swego terenu lojalnych wobeo
l!łlkonklego oftcer6w. Prainął zdoby6 absolut!llł władzę wojallowlł I polłtyCZftlł nad całym wychodztwem polskim. Slkoralll dłu10 nie dawał wiary tym Informacjom, które otrzymywał od swoich urzędnlk6w na Srodkowym Wschodzie. Ukrywano przed Sikorskim prawdę bagatelizując alarmy wykałl.cza
no służbowo tych, którzy mofllby je wyświetlić. Naczelny wódz
zdecydował odbyć inspekcJ. Il Korpusu. Sikorski bez tadnego
trudu stawił czoło długo ltZykowaneJ przeciwko niemu dywersji. WlęknM6 oficerów usunęła się od akcll zamachu, a
nm gen. Anders stracił tupet l był teru wobec Sikorskiego
niemal pokorny.
ał•

generała Sikorskiego z ciężko okaleczoną głową znale·
bez frencza. Zapewne w tych ostatnich sekundach zgrzany I 'Zmęczony, przy go towując się do snu zd.1111 górną część
munduru.

Ciało
słono

le jellt obecnie) do 80 tyl. w elUU nu•n:rch
kilku lat. Mołe to osnaesa6 - stwierdza raport
- deeydUJl\CJ krok na drod• do mlllłarnego
konfilktu mlędą NATO, a Układem Warnaw·
1klm. Jeśli obecne rokowania sakoflcq Ilię ftasldem, to upnepaAcl alt mołllwołc1 konłroU
zbrojeń na esas dłułsą.
Interesujące llł oceny SIPR-1 w kweatłł lortl·
co dyskutowanej, a mlanowlcle rakiet •rednlego zasięgu, będących w posiadaniu Francji
l
Anglii. Oba te kraJe - 1twlerdza raport
będą dysponowały wkr6łee ponad dwoma tnliteaml głowic, którymi mołna razł6
cele
w
ZSRR. Radziecka oferta zredukowania swego
potencjału rakiet łrednlego zasl~ do poziomu rakiet posiadanych przez Franc~ I An1llt
oznaczałaby maczn' redukcJę po stronie ZSRR.
Tak więc neutralny, finansowany
przez parlament szwedzki Instytut potwierdza praktycznie tezę dyplomacji radzieckiej głosząc21 potrzebę uwzględnienia w rachunku sił rakiet Francji I Anglll, co prezydent Reagan I 3ego sojusznicy odrzucają.
Raport SIPRI analizuje tet plan
Reagana
odnośnie tzw. „gwiezdnych wojen" czyli budowy urządzeń laserowych, umieszczonych w kosmosie i zdolnych do niszczenia rakiet na ziemi. Poza aspektami czysto mllłtarnyml SIPRI
zwraca uwagę, że plan ten jest sprzeczny
z
układem zawartym w 1972 roku między USA
l ZSRR w sprawie defenstwnych
systemów
antyrakietowych (ABM). Warto
przypomnieć,
te wówczas to właśnie Amerykanie ostro występowali przeciwko tworzeniu takiego systemu, właśnie 1 uwagi na fakt eskalacji zbrojeń.

Wracaj21c jeszcze na moment do wspólnego

oświadczenia
„socjalistycznej siódemki" nie
można nie zauwaeyc! jego drugiego członu, zawartego w zdaniu: - UwzględnlaJltel Interesy

pokoju I własnego bezpieczeństwa, pa6stwa uczestnicy spotkania ołwladczaJ" Jednocześnie,
1:1: w ładnym wypadku nie dopuszcz, do ml·
litameJ przewagi nad sobą. Chodzi o u!wiadomlenle tym wszystkim, którym marzy się
rozstrzyganie sporów drog21 wojny, :!:e wspólnota socjalistyczna poza pełną gotowością do
rokowań nie ma zamiaru pozwolić sobie narzucać dialog z pozycji siły.
_
Jest to niewątpliwie ostrze:!:ente pod adresem
tych, którzy wykalkulowali sobie wojnę w
Europie według scenariusza rzucimy klika
rakiet na Rosjan, oni rzucą kilka na Europę

Naczelny Wódz opuszcza jąc Srodkowy Wschód był już zuspÓkojny o dalsze losy korpusu, zdecydowany zaraz po
powrocie do Londynu odwołać ze stanowiska gen. Andersa, a
także najbardzłej gwałtownych młodych oficerów. Do żadnych
zmian jednak nie doszło. Tragiczna śmierć przerwała te zamierzenia.
Rzucony przez splot okoliczności l stosunków na wielką
obrotową scenę wojny i polityki Sikorski tworzył i grał
swój dramat w tak i sposób, że świat uznał go za najbardziej
typowego Polaka. Był on i;iłówną nadzieją d)a przeważającej
części podbitego narodu. W setkach telegramów kondolencyjnych i artykułów prasowych świat uznał i ogłosił. że strata
Sikorskiego jest dla Polski bolesnym ciosem. Uchwały rządu
emigracyjnego z 1943 r . I rządu Polskiej Rzeczypospolite.i Ludowej z 1946 r. stwierdziły, że generał Władvsław Sikorski
„dobrze się zasłu żył O j c zyźnie". W trzecia rocznicę śmierci Prezydium Krajowej Rady Narodowej odznaczyło go pośmiertnie
Krzyżem Grunwaldu I klasy.
W przemówieniu se jmowym generał-poseł Pankiewicz oświad
czył: „Smierć generała Sikorskiego nie byłR przypadkiem„. była dokładnie przygotow ana I przyszłość wykaże. kto i w ja· kim stopniu brał w tym udział, ale w każdym razie sanacja
tam brała udział największy„.".
Sikorski po inspekcji wojskowej zamierzlłł udać się do Moskwy. Szef Kwatery Prasowej Naczelnego Wodza odnotował sło
wa Sikorskiego: „Liczę na rozmowę z marszałkiem Stalinem, z
którym na pewno do jdziemy do porozumienia".
pełnie

W eswartek,

llpca

r. - przyp. red.), Rada Ministrów
uch wah:: „ w uznaniu hlstorySikorskiego dla sprawv pólskiel w Jej
próbie,
Rzeczypospolltej Polskie.I postanawia:
Sikorski Prezes Radv Ministrów RP I Na- .
czelny Wódz dobrze zaslutył sie Ojczyźnie". Uchwalono przy
tym. łe po wojnie zwło ki ęenerała Sikorskiego zostaną przewtestone do Polski I złoto ne na Wawelu,
I

(1943

podjęła Jednogło~nte nastepująca
zasłui: Generała
naJclętszej
R zą d
Generał Władysław

eznych

Kajlepne lata działalności pałl.stwowej l polttycznej generała
przypadaj• na okres wojny, od 30 września 1939 r. do lipca
1943 r. Walczył o odzyskanie niepodległości bytu państwowego
o l?'anlcach na wschodzie zgodnie z traktatem cy,skim z 1921
r. na zachodzie I północy poszerzonych o nabytki 'terytorialne.
Przy11ł4 Polskę widział jako pałl.stwo. demokratyczne, oparte
o najszersze warstwy narodu, Odegrał dużą rolę w najnowszych dziejach Polski, w niemałym stopniu przyczynił się do
aktywizacji polskiego wysiłku zbrojnego w latach II wojny
łwlatowej, działał na r zecz zwycięstwa aliantów nad Niemcami
hitlerowskimi. Był politykiem umiarkowanym, wysoko ceniony
przez najwybitniejszych mężów stanu: Churchilla, Roosevelta l
Stalina.
Wanda Wasilewska w organie Związku Patriotów Polskich
„Wolna 'Polska", tak na pisała o gen. Sikorskim: „Był człowi e
kiem, któremu dzieje dały w ręcę możność reprezentowania
narodu w chwilach dla P olski najtrudniejszych. Człowiekiem,
za którym mógł pój ść naród. Ale kiedy przebrzmi burza nad
światem I z oceanu kr wi powstani~ nowa. wolna, niepodległa
Polska, wtedy nazwisko gen. Sikorskiego będą w niej wymawiać z szacunkiem I współczuciem, jako nazwisko człowiek a,
który walczył, zmagał s ię , służył sprawie polskiej i tragicznie
zginął nie zobaczywszy wolnej ojczyzny, którą kochał".
Dr HENRYK DOBIEGAŁA
Jl'ragmenty wydrukowane w ramkach zaczerpnęllśm:v z arty•'11 OlP'lerda. Terl eck1P PO .,. Pr?:e"l'lrltt Tvl"orlntnwf'l"O

111cbodnl21 I w tnv. mit:dzyczasle politycy do1adaj21 1lę, lt dalej nie warto się bić. Efekt
- my nie tknięci, Rosjanie osłabieni. Warto
pamiętać, ii :1;ycle ma tę właściwość, że pisze
znacznie leps7.e scenariusze niż najlepsi spece
filmowi czy polltycznł.
rawie zupełnie bez echa przeszły wybory we Włoszech - odbyły się one przed·
te.'rmlnowo na skutek wycofania się z
koalicji rzlldząceJ socJalłstów • Bettlno Cralxem ' na czele. Uznał on, te jego partia znajduje się na "długiej fali", która wynlesle ją
do władzy.
'
Rzeczywlsto~ okazała się mniej różowa IOCjaliścl zyskall co prawda 1,6 proc. głosów
l w efekcie mają teraz 73 posłów w parlamencie, ale nie jest t.o osiągnięcie imponujące jeśli się weźmie pod uwagę, że włoski
parlament liczy sobie 624 miejsca. Nie osło
dzi Craixemu tego rozczarowania fakt dotkliwych strat chadecji' - 225 miejsc w porównaniu z 262 w 1979 r. czy komunistów, którzy stracllł tylko trzy miejsca, ale mają Ich
nadal 198.
Włosi zdają 1oble sprawę, :l!e cala ta kosztowna zabawa w wybory niczego nie załatwlla krajobraz polityczny kraju pozostał nie zmieniony. Trzeba przyciągnąć do ewentualnej koalicji
mniejsze partie, bo nawet alians socjalistów z
chadecją nie daje większości umożliwiającej
rządzenie. Co dalej? To pytanie pojawia się we
wszystkich powyborczych komentarzach i nikt
nie potrafi na nie odpowiedzieć. Wiadomo jedynie, te wykluczony jest rząd bez chadecji,
a z komunistami, bo Cralx w taki sojusz lewicy
nie wejdzie.
Przy okazji tej batallł wyborczej okazało się
jak systematycznie rosną wpływy neofaszystów. W poprzednim parlamencie mieli oni 30
posłów, w obecnym 42. Próbuje się to tłuma
czyć trwającyml właśnie
obchodami „Roku
Duce" na cze§ć Mussollniego, co neofaszyści
skrzętnie wykorzystali, ale mo:f:na też traktować to jako przesunięcie na prawo, bo neofaszyści zyskall głosy tradycyjnie przypadające
chadecji.
merykailskl tygodnik „Newsweek" przynosi obszerne opracowanie na temat „kto
pierwszy zbuduje superkomputer". Chodzi konkretnie, czy uczynlit to Amerykanie, czy
Japończycy: Tygodnik przytacza wypowiedzi
1ar6wno naukowców, jak I producentów.
Wynika z nich jednoznacznle1 że atak Japoń-
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czyków na niekwestionowaną dotąd pozycję
USA w tej dziedzinie, budzi ogromne zaniepokojenie. Wyraża je m in. szef laboratorium
kom p uterów z MIT Dertouzos: - Zagrozenie
jest większe niż to, l tóre przynosi zalew samochodów z Japonii.
Komputer to p odstawa
w szelkich przyszłych· zmian •. Japończycy zdają
sobie sprawę, że ten, kto kontroluje in formatykę, zwiększa wply~ polityczne.
N ie mam zielonego pojęcia o sprawach techniki komputerowej, ale wyczytałem, że superkomputer p<;>tra!i wykonać kilkadziesiąt milionów d ziałań w ciągu sekundy. Trzeb a weń
wpompowywać

specjalną

mieszankę chłodzącą,

bez której intensywność i szybkość pracy dopro wadziłaby do stopienia komputera. Tymczasem w obecnej „wojnie robotów" chodzi o wyp r oduk owanie komputerów tysiąc razy szybszy ch od obecnych, potrafiących nie tylko szybko liczyć, ale„. myśleć niemal jak ludzie.
Na r a zie żyjemy na etapie, kiedy ludzie
usprawn iają komputery, ale co będzie
jeśli
zbuduje się n:iachiny, które zechcą nas „~spra
wniać" ? A może uznają ludzi za niepotrzebnych ? Apokaliptyczna wizja znana z filmów
scie n ce fiction nie jest, jak się okazuje, nazbyt
odległa. Komputery piątej generacji tu ż, tuż„.
. HENRYK WALENDA
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Tysięczna ·roczn .1ca Wyrobnicy XX wieku
z
słowiańskiej victorii
(KORESPONDENCJA

Niedawne m:owitn4styCl2llle wypowiedtlll •tainclllll'O~Clb. ~ed1ta.wioieli kręgów zadlodnicmiemieokl.eg.o rewl.zjolll!:amu, spoktórych liiZeHgólną agł"esywnoioh\ wyró:łmii.a Pi dwóch
panów Herbertów o ałowlaąńich na.awUlkaoh: Cz.aja i Hupka,
syg;nalizują roo:.poe!Zęcie nowego etapu erw&JąeeJ Jui od kilkunastu stuleci polityki niemleokiego naptllru n& W90hód, mllilleJ
w jwiecie slowiańsklm Jako Drang Ila.eh Osten. Tym razem
owe a.taki kierują się ze zdiwojo;ną wn:a.wą i ·niena.wiioią, na
nasze polskie ziemie 11>aohodnie, Akcja ta r!biega się &1ku.r&t •
niezwykłą, bo tysięeaią rtocmniicą wielkiego . powstMJ.ia Słowla.n
PołabSkich pl'Zeoiwko niemieckim acresorom i ebwainia Olka.
zję do JM"•Ypo-mnłenla tyoh niemal OJ'łkiem nłermMJ.yoh wydarizeń, z konieczności w ogiromnym sk>róoi•·

··Płecl11 11retendemit6w do noml-

•H.11 11rezydenClklej w USA z ramienia demokratów wystąpiło ra.
w wvwladzle telewlzv)nym
18, V'I. Byli to senllltorowle Alan
c ,ranston, JohG Glenn Gary Hart.
llrllHt _Hollin1111 nraz bylv wice·
preizydmt Wal.ter Mondale. Wszy.
uy oni atakowali 1>0olMYke Rea1ana wobec
Amervki Sr·odlkow•J, lltwlerd,_za.!ac. łe obeena DO·
liltylka mote 11rowadul! Jedynie do
pow.tainla 1ytua.cn takleJ.
Jalk
1w11ro czasu w Włe.tnamle.
Ieh
lldanll'Dl. ta.J na woJna lllHC!wko
Nlkar&l!'lll nlcseco nie rozwlate.
PoUtyka Stan6w Z.!eclnoczonvcb
winna sle opierać na dątęniu do
POtP?lllWl' ll'MiDodarczeJ
t N>ilWO'.!U
'Drew t:zło.w.IR&,

śród

a.in

Od około 1300 do 400 roksu vrrz:ed
nasza era Słowianie irłównie w do"'ec:r.u Odiry l Wisty WY'tworzy'1i
ta.iw. k'llil.Jtu1rę ibuliyc:k.ą. Z tie.go eul'U z,a ch01Wdy Ilią m. lin. IP(Jz.oeta,.
roicii diurb&j o.sady obronnej w ~
•kurpi.n.i • na P.alłu1k!1U:"h. (s Olk. polowy V- wiiellru ipra:ed n&lllZll wą.),
Qd;ltirylt&j w ~eJta.clJ.
!łr.zydiziutyc>h
.p rz- 'Pl"<>if. Józefa Xmtrzewekiego
z Pozna,ni'\. W ok!rffie
wieilikiej
wi:idrÓWlkil 1udów (ok. V włek.u nagr;ej ery) Słowi.ain·ie (i.eh część z,achodnia) 'Przy'byl!i za.a Odiry na.d
Laibę i Wę t ~pneatrzena~ ••
tam po wyemigrowaniu .tlld plemion &eirmańsklcll. lllJne frl.W7
Słio<w&am akiiffOwaly al4 111.a wiScl:lód

1

ło

~łl\ldini„
oo
dio
~

lllD.T na

ny

w.chodni\ t

wi.ain Zacll<Jdto.ich wyodrłtbn1b ._.
rpOOidJDAowo-uchodlnia
Czeichów, Mor&JW1ian !

Słiowalk:ów)

As•ncJa Aaoclatect Pr- 'I'
korapondemc.11 s Tokio 'Dt.: „Wy.
łaJnoj6 Jnońlłklch
fabrycznych
łUuł 11rodUJlu:yJnych nie anaJdu.
Mbliela.. w Draey blu.roweJ":
,Juoiltkle aamooehody I tele·wi·
aory sJetidżaJ• a ła9m 1>roduk•~Jnych, 11a klt6r:veh 11ncyzv Jn.ie
llll:lonlto.wano J1 DNY utyciu to·
ltot6w.
Tymmaaem PO dru•l•l
.ironie ulley biurka nJkn• 11°'4
.&nami akit,
hubate roanona
kobiety maJace ulkoiLczone nkoIY. ebrte·C:uńe
liczni ur11ednicy
wle1>iaJ• oczy w i&e1a:ry ścle1lllle,
Zakorzen4001ym I naJl'mlllnym al•·
wt.Idem Jnt 'W .Ja'lłoml ni.sika WY·
llaJnośC .11ra~ blu·r oweJ na
pewno 111bY't lrl&ka w 1><>r6wnaniu
a wYIOk• wyda.łnołcla praev fa.
brycsneJ, 11.1 lrJt6rą. .Ja11001!41
.iiwalaJa
1ka1>&rcl z zacranJ.cy
l'"hil'wey aaezll]ł Wd1ilkllwle IUZY·
irl"ae
Jak w tym kraju
łunk.c:JonuJa blun.
w ramach
lltar&iL e to,
bv praca biurowa
tlOt&<>llila 11011om łabrye&n•J („.)"

„

.,,.„.

•I•

• • •

oras

®*"

~wt~

•

_.Alki Dec-wam

,.prs~ sill prucilw Jlramisom
~ pe.iwtlwa iwilllt~

północ.no-<Zacllo

dnia ~plemiO!llJ& ipr~k.l• t stoWl&JD,ie Poiła.bi.cy), 2:y)ąic WCÓd la&Ó'W, j„ziio.r i ba.11!1-en k.tóre twwa:1ły 111allluMlmlll gra.n~•
międ'LyJPl„
ml.nne, odi&~Mka}ą.e• je ad wiza)emnydh w•pływów, stow,i a·IU. Poł&1b.scy wytwcmz.yili trzy wiftku• 11„
~Y
iplemiienine. Na ~nocnym
za.chodzie o.tiedllłllil .tę
ObodJryai
liutb Olbcxlireyoe (Reregowd„ Wa1['0wie. J>ołaJbia;nie, Wa.roowłe, G1hllian!• i k:lll.lk.a mmi1l!jKycll :ple.mion).
Na ipolłiudniowy-rw6CihM od. n.ich
zam!ee;;zJd.w·ail1 Wieileoi 1u,b Lucie•
(Chytanie, Ozr~pl·eni1111nie, Doł~a
nile I Red.uow:Le twor«.yd,i Zwią«ek
Wielleclti, od kltórego na :połudinie
mi.~y iin:n• plemiO!ll&, '!)l'IZede
wszystltlim Hobollainle lub Stodoranie), Część ipołudiniow4 Pota.b!Ja: za1iedil:iill S6r<bow~ (ot>r6oz Seir<b6w
właiŚC'!!Wycll Gromaaze, Mi.O.eza.nie i · Łuił:ycza.uie
oru macZl!la
l:Lcz'ba drobll!Yoh J:>l&~on), którzy
p.rrzieiltirac;zaili rzek•
(SoNwę),

saa.

919 r.). OhodlZiło o ikorlz.1~l tery- rNOich bocMtów l ip:l'%y diiwdęlku P<>toirl&allle i maAettUiliD.• a wyizysklll pra;adza1jących
itrąlb wojeinnych,
podibdJti&j wdinO!Ścl., Heniryik I Pt&- me 11awalhiały aię !Przed .111'\lMszesznilk, oo}ą.a al.ę •~'1 odi.w~•'· ndem, i1&m• inie DOl!lClLmllll ;przy itym

»

rozibudowd 1y9llem. umocniełl o- MdaieJ .tir-aity".
bronm.ych na rJ)Qfa:'a.'ll!fczu 11iowłai1Dodam ~·· te inne oddziały
a~im. a do iwaiLk r.ie
Slowiainamd srowlańlkłe dotady at do Hambur·
.tw011Zyi ~ja.1~ od~ały '- doto- 1a. ~ to młuto. Pamowanie
n• z 'PI"'Zesitępc6w
~w. l~!ony nfemlecilde
Z09tało zepclm,ięte do
łm:rów) Udwrz..niLa nutą'Pił1 w kil- ipUlllikltu WY'tkła D.ra.ng nach Os·te.n,
k.u lkiel"lllllik,ach., a n,aijeid.tcy ni• lt«m.. za Mmtę Lalby ~ Soławy, a -pl.el)N:e<blerailł w
łrodikaoh. Jed.1nym mAona ;dowdańskie odrzy1S1kały n1e• n.a1l!ba.rdlzlel <Jklrlwtny.eh był mar- ea.wlsro:ś6 ae. iponad 111\.o l>ięód>zie
traJbf,a Geiron. !kfłhry wymordował .iąt la.t.
na u~ tbrzyd:r.łfflłnl :r.alJ)?O.!'ZO!lycl!.
W ty~~ roozinicę tamltych
książąłt słowiall&k!ch (939 rJ. Wieść lt"feillkich wydU'\Zeń wa>rto przypoo tym spowo~iała
now1t fdę, mnie~. te Dra.n,g ;naclh Ositen miezbroj·nego OIJlQrU n·• ob.w.an:• eałe-j iwd ir~maiite nkońcrzenia.
ALOJ'ZY

Na seminarium zatytulowanum
i dziennikarstwo"
.w
Caracas poinformowano, że
od
1970 r. w Ameryce Łacińskiej ok.
200 dziennikarzy zostalo zaviordowanych , ok . 170 zagtnę!o,
a
1.200 zostaw wygnanych
przez
rzqd11 ·swych krajów .

• • •
Zarówno w Delhi ' .ialk I w Waszyna:.tC>Jlie
wiele kontrowersji
wywołuje .kwestia dostaw .amerY·
kańskich cześcl zamiennvcb
do
!ndy,js·kich urzadzeń 1adrowvcb.
W Indiach nodkreśla się . lt sa
one . konieczne· dla utrzvmania
niezakłóconej I heznieczne.i oracv
dw6cb zaku·nionvcb w USA
re.
aktorów.
Waszvnrton odmawia
dostaw. 'oowołular. sie na przepisy o nlepr·o.Jiferacll .ladrowe.i.
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MATYNIAK

Aatoir jlltllł doktotrem nauk huma-

nłayefZID.ych, star1111ym
wykła.dow
Cllł • Ut., kierownikiem międzywy
dsiałoweJ pracowni języków i kul.tur Słowl.1ln Zachodnich Uniwersytetu ł.ódzk!~o.

-

.

W\Sl1nąsa1ący dolkumeinit pmecl&tawioiny zootał ~mesłnik()lll
69 se.sil Międzynarcxlowej Organizacj'i Pracy. Jest to raport
o prncy dzieci, o tym., 1;e majdu.jące się w skrajnej nędzy
l!!POłeczeń.stwa nie ooziczędzają swoich najmłodszych obywatedi.
Dzle.eko d. jego pa:-o:blemy coraz crzę«dej pojawia.ją &ię w raportach
różnych
organizacji
młędrzynarodo~h.
WHO
l UNICEF przypominają ciągle o głodzie, o chorobach dziesiątllrujących dzieci, głównfo z obszarów krajów
Trozeciego
Swlata. Na obecnej sesji MOP zno·wu podjęła problem wyzysku dz·ieci przez świat dorosłych. Co goiraza - problem ten
dotyczy nie ty~ko coraz wię\\szej li~by pira.cująicych dzieci,
ale również dzieci coraz mlodsz~h . zmuszonych. do pracy w
coraz gorszych wa.runkach.
. „Jeżeli _dzieci całego niemal świata pracują, to znaczy, że
Jest to niezbędne; bez ich zarobk&w. jakie by nie były, kh
rodziny ży·łvby w jes!Zcze gorszych warunkach" C2ytamy
w ra,po['Cie MOP. Dane raporlu nie dotyczą dzieci pomagając~h w pracy n.a polu C2Y w go.spodarstwach·
domowych.
M:owa o tych, kióre w niektórych C2ę.4clach świata jml: w
WJeku 6-8 lat traktowane są jak dorośli najemnicy. Tyle że
nlepórównmie goirzej oipłacan-i,
praic-ójący
w
warunkach
kt~re Btanoiwi.ą zagrooen:ie dla !,oh rozwoju fizycznego i psy~
chi=nego.
·
Parę przykładów. W kirajach Dalekiego Wschodu małe d:ziewczynikl o palcach zręcznych i giętkich chętnie zait rodniane są
pr~ez przemysł· eaektiro1I1iczny, w który·m dosta,ią /Pracę polegaJącą na man.ipuaowaniu cienikimi jak włos, niem.al niewidocznym!, niteczkami. Po kiliku latach takiej pracy d:ziewczyniki
tracą . bezpowrotnie wzrok
W Indiach ok. 25 proc. diz.!eci w wieku od 6 do g lat
zmuszonych jes•t do podejmowania pl'\acy. Na Filipinach dizłe
cl zatrudnione poz.a roiln-iclwem. pracują grubo pona,d 40 godzi.n tygodnloiwo. W Birazylii, gdzie oficjalny
cz.as pracy
wynosi 8 godzi.n drz:iennie, po111ad pół mfHona dzied pa:-aC'U\je po
około 50 godJz!n ty.g odniowo W Meksyku
l!dzle minimalna
dn!_ówb wynosi równowartość 8 franków siwajcall"SkLch, w!ęk
.srość dzieci otrzymuje za pracę równą d<>ł'osłym - 1 fraruka.
W kra'jach arabskich dziewczęta zatrudnione przy tkani'u d'.l'wanów 151Pędza.ją cale dnie :tlgięlte w kucki - =le-kształcenia
kości nóg i miednicy pozostają ;Lm na całe życie.
Ma~i
Hal!tańczycy, k•tór>zy od 5 roku dźwi1gają na głowie clęż'kie
butle z wodą, doznają trwa•łego urazu czaszki wskutek tego
cześć z nich dożywa zaledwie 12 roku życia · ·
·
I miliony innych dzieci: pracujących w sztołn!aołY kopalni, które oglądają słońce tY'liko w krótkich przerwa.eh na posiłek; schylOlllych ·na polach pod r-O'Zżarzonym słońcem troipików; dz[eci, ik·tórymi... reguluje się długi, Jqóre sprzedaje się
jak n1ewo1nllków, dlQiJ)ók:i są miyłeczne I dopóki mogą pa:acow.ać. '
Dzie<!i świata. naszego świata . ne ich jest, tych małych
męczenników nędzy? Raiport MOP n·i e jest w stanie podać
i '.1 dokładnej liczby. Szacuje się, że liczba mieci. pracujących
zarohkO'Wo waha się między 50 a 100 milionami. Przy czym
jaik podkreśla dokument MOP - dane te do·tyczą tylko
tych rodzajów pracy ~ieoi i mfodoclanych, które „nie są
zgodne z natu.rą, .okolicznościami 1 warunkami
tej pracy".
Dotyczą więc wynaturneń
faktu, kt&-y sam w so•bie jest
''siprzeczny z natu>rą.
'
Już ponad 60 lat temu Międzynarodowa Konferencja Pracy
us1ailiła zakaz zatrudnianfa dzieci w wieku poniżej 14 lat.
W 1959 r. MOP przyjęła Deklar,a,cję Praw Dziecka,
między
innymi również zakazującą zatrudniania dzieci. Ale cóż mo.gą
pomóc deklaracje w sytuacji gospodarczej wielu
krajów ,
świata, których jedynym bogactwem jest
mnogość rąk · do
pracy?
Raport MOP, prezentując powyższe dane, widzi >rozwiąza
nie w og~nym podniesieniu ooziomu życia i warunków m>1terialnycl! apolecze!Wtw zacofan~h gospodarczo krajów. Ale
widzi też, że jest to rmwiązanie niewykonalne, zwłaszcza dziś,
w dobie światowego kryzysu
gospoda1'czego, który jesz.c ze
utrudnia sy>tiuację. Proponuje więc zaostrzenie środików prawnych: oo.try zdecydowanie zakaz zatrudniania dzieci w warunkach zagrażających ich zdrowiu i życiu oraz 51prawniejszą
kontrolę przestrzegania tego zakazu. Choć i ta_j{!e rozwiąza
nie jest bardzo kos2ltowne - stwierdza raport MOP - dalsza
bezczynność n ·i e może być niczym us1Jl'l'aw\ed1iw!o•n a i byłaby
oskaN:enlem świata doro.s!ych. „Praca dzieci, fakt, który zawstydza wiek XX , jest problemem tak poważnym i istotnym
dla przyszłości świata. tak w swej istocie
odrażającym. że
roz·wią"Lania go nie można już odkładać na później.
(Inter'Press) HALINA UŻYCKA
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wzrostem
sklepów oq-
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1u~zie

Dzia!taJDia zliCIZ~ ipruc4iw &o- cllllłllęb> od .trron.y Slowiem. wię
wdanom . Pda1b9Jrlm ~i ~„ ceoJ :nł& łrsydrzii•ści i:>lenych !. 1tonn!emieicc1 • dynutlt ...lcl•j {od D.Yd1 odldr&iałów, k!tó<re & pomocą

!iczb11 prywatnych
urwu;e si• potęgujqce zjawisko
zamykant4 tego rodzaju
ptacó·
wek. W ub. roku w
rezultacie
wzmagajqcej się konkurencji pomiędzy prywatnymi kupcami 2700
osób z·! ikwtdowalo swe punkty.
W wtęks·zośct b11Z11 to osoby, którs niewtaśclwte o-cenily
swoje
możliwości, chctaly vrędko wzbo·
gacić się, lwb nie m\aly odpowiednich kwa!\fikacjl i nie w11trzymaly konkurencj\.

•

·t o

,.Gdy

ze

Czo-łowy
J)l'zywódca
chińsld
Ten11: Siao-ptne: 1>owiedział 25. VI.
dele.e:atom z Bonii-kon11:u i Maca u. którzy uczestn!czvll w sesji
Chińskiej
Ludowei Politvcz,uej
Konferencji Konsultatvwnet
źe
Chiny nie zmienia swel polityki
w kwesitli Honll:'kon1rn. Nie wvja&nil on na ezvm polltvka ta
pole11:a. ale - jalk pisze Reuter
- Pekin wielokro't nie stwierdzał.
te zamierza odzyskać pełna suwerenno6ć nad H<>nJ:'koni:iem
utrzymując Jedn111k
fi.nansowv dobrobyt obecnej kolonii
brvtYJskleJ.
szef nań·s.twa cbili.lskie110. e:en.
Augusto Pino·chet . oświadczvl na
konferenc.li przedstawicieli władz
terenowych w Santlairo. te
nie
bedzie tolerował nowvcb
akcii
11rotutaev.lnycb przeciwko rzado ·
wł. Jaik zapowiedział
rzad
be·
dzle stosował rve:orvstvcznie i z
cala moca Drawo Przeciwko <>d1><>wiedzialnym za zakłócanie POrzad•ku nublicznee:o. Dodał.
te
skorzysta w szczee:ólnoścl z
upr&wnleń
które pozwala .l a
mu
zsyłać
niepotaclane osoby
bez
sadu do odl~ll'.łvch 1,•katków Cbi·
le
(knj ten ma ok ł . 000 km
długości). lub wvdalać le z kraJu.

&ią.

*

t11m tv4rzywa I o-

Równolegle

woln.ość, &dyli.

twairdrzJ. J. wyit.rzymaJ!,i., IP'XZYIZIWYCZ.S.}em.i. do 111&,jiprost.szieigo IPOŻyiwienia.
a to, co dila. n~zyd1 ;ie.st naówię
ik&,zym cięiiuem, wii znO.stLą j.a.k.
gdy1by irodiuj .rQU'ywki".
Po (pOdboju Lu.życzain ?rzeri Ge:OOna, lllJ.i.mQ i.eh za.cJętieigo oporu
(003 r.}. or~ iPO rwaJikadr w róin.yd1 ozęścwm Po!Ł111bia.,
Niemcy
~y')..i lldi1u bWkiu1~tw,
.kitóre
miuy umac.n.ia4
ipaJWwa.nie niem:Leckie 11.a tjtmi11eh srowiań;;kicill.
Wunógi 1-.ię ud& feudiaJ,ny ·i· zagroieulli• dil.a ~ności
języka,
krufutu.ry t dillwneeo obyc.z,a.ju .6ło
wiań.liki.ego. To rwszy.irtko oru wlad~ o cdlrow~teij Jmęsice Ovtona
1iI ID& rpołudiniu Włoch ,(982 r.) iprzy11pi.eHyło wybuch
w:LeJ.·kieigo pow•tui.i•. ~wny.m
motorem ,t ej
lkQ) 1>1i' llllÓ'W 'W'1-1eoccy RediUowa, a P6iwA:rm Oldeim aita.lw zbun~ pl~ u.t.amowdollł D& k-h slemiacll. blailwpsV:wa,

JterNla tl4 iai mbro.dind.a. 29
.
CIHl'>WO& (ll88 rdwi) od wy.rżnięcia
IPCICZIP~ ~ moll utoG IW' Hoibol.Jmle i 11ndazczetDil&
o.t.zl moł1H ll>1'llYiW roik '189, Jr.i• ~ lkłlt~ - sap:la.ai illłyn•
dT 1o ~ \V!l.łftikl W71Pl'aiWdł al• Q
.kironilluft
Jlllemieiclc!, b!.sku,p
1 l'irUliltami na Eaow'lan, IZIIIll\LSZI.· 'lbietmair • :t.łerff'btlil'ia. .,W trzy
bl'°1ia Stodoran DrogowMa dO dini IJ)Oliem. r;Jłdinoozone alfy &owda.D.
,~a yyibwtiu.. Na.tąn:>ity dal,ue 1la.padły, w ~ gdy d1ZWoalli>w)'lpl'&w1 •. a VI ~tku IX w. 11.l- IDO Jl& ~ Jl& utedir• bre~
dWZ1fli P'lra1llkow1e 11a ~b6w • ~ n•ilskfł". (_J
juii w.s:i:ystkie
dobnym altu:llk·iem. Daln7!11_..ta.ipem miuta ł w&le a* do Fzeki ziwanej
była -pacyifiikm~ nyU m 1 - i • 'l'qm.g•r• pa.di)" Olfiuą il'isr.ziczycleilrpodlblitego lttl'.aJu.
mego
~ ' ra.bwnkiu,
nad-

•i•

wocl.

w.sizel.kii inie41Q1Sta1te,k., byleby zacJJ.o..

wać

Za d •

H• w .arzech lłczbG P'llt.0am11ch
eklitpów przekTacza 17 t11a. Na;untc•1 łch Ottv4rto
W okresie
ottatn\ch dwóch l.4t na prowln1;1. OgromM większoJć tego rodlClju placówe.k , to sklepy zajmujqce
zaoJ)4tr11tv4niem ludno.łci w
po<ktawowe
artykuly
apożtfwcze, w

Sliow:iBlllie ..iwoileli wy,brać wójinę
n.iii potkó.j
i.
mało 1>obie cem.idi

doprowadid- {JX w.)

Słowiańoczycz•8cl:
achod.n~
~OW\. Ze Slo--

ł~UIP&
~prrrodkowil.e

• • •

lti~ "' gtą.Ó TlltI'Y'n gti' l
Bawl!l1ii. P<madlto odir•bn• i'I'UIPY
tW<lil'ZY'li Dree<\Vilaini• (Iz,& GalL114 iLa~) i Ra.ilowiie ~- ~.
Tzw. GllOp'ti Bawanlr4 {ok.. 144
ł'Glw) ow:yHozył 1
dOlda.dm.olialLą lil=n• IJ)lemion& dowfańsw.
samleszknll)ą.4e w IX rwiiellru
na
W11Chód od. Łaa>1 l ID& ipÓł·noc od
Dun.ai~ ~podl,illl!t iprey niekltóryclJ.
liczbę l)Ołiadanych 1robów.
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Zachodnionlemieeey
specjaliśel od transportu nie wróżyli
temu eksperymentowi długiego życia. Któż bowiem słyszał, aby
do pociągu można było wsiąść wyłącmie z ważnym na jego
trasę biletem lotniczym?
Ryzyko było rzeczywiście duże. Wystarczyło tylko porównać ceny biletów na trasie Kolonia-Frankfurt, bo na niej to
wprowadzono początkowo słynny dziś w RFN Airport-express,
a.by przewidzieć dl& „alternatywnego samolotu" rychłą plaj·
tę. Odległość pomiędzy Kolonią a Frankfurtem wynosi 222 km.
Najdroższy bilet I klasy dla pociągu pospiesznego Inter-city
kosztuje na tej trasie. J2 marki, zaś obowiązujący dla Airport·
expressu bilet lotniczy 165 marek. Samolot pokonuje tę trasę
w 30 minut, pociąg lotniczy w 2 godziny, tylko o 24 minuty
mniej .aniżeli normalny pociąg 1niędzymiastowy.
Wbrew jednak pozorom logika
w tym przedsięwzięciu była . Inaczej eX'presi; , zachodnioniemieckich
llnhl
lotniczych „Lufthansa" (bo
one sa jego właścicielem)
dawno
ogłosil'.by u padł ość Tymczasem jej

pociąg jeźdz i
i funkcjonuje od
dwóch lat z coraz lep1;.Zymi wynikami ekonomicznymi.
Dowodem
tego jest otzedłużeni e w roku bieI
żącym jego trasy z Frankfu.rtu do
Prze·dzeillle lnu na starych kolowro tika.eh nrzed lużvoklm domem.
t>uesseldorfu.
na iwiększego
w
CAF - AD-N
RFN centrum byznesu.
Bo tak naiprawdę podróż żół
tym expressem Luft hansy zajmuje mniej czasu aniżeli lot z ·dojazdem na lotnisko Jeśli bowiem do
czystego czasu przelotu, trwaJą
cego z Kolonii do Frankfurtu .pół
'
.
godziny, a do Duesseldorfu 50 minut, doliczyć drogę do i z lotniska oraz orzeoi;;owe stawienie sie
Podobnie z wizytą' papieża. Przekazywano te
I przegadał z Polakami, oo choćby ja, by m1ec do odprawv na E(odz i nę orzed odlo~
teksty, które służyły założonemu celowi polityprawo do ogłaszania takich rojeń. A zdjęcie tern. to oodróż expressem Luftcznemu, budowaniu wrogości wobec pol.skich
biednego czy smutnego człowieka, które zwykle hansv wcale nie trwa dłużej. A
władz. W efekcie tworzy się taki obraz: papież
oz,dabla owe informacje i wystąpienia, można ma oonadto jeden
n iebagatelny
plus: z chwila . wejścia do pocią
przyjechał wzniecić w Polsce
niepokoje.
zrobić w każdym kraju i na każdej ulicy.
A
l!U
podróżni
nie
muszą
się troszjakby na dowód pokazywane były zdjęcia, na
- Przyjechał pan, aby
przekonać się na
których Jaruzelski idzie za papieżem pokorny,
własne oczy, jaka jest Polska i jak żyją Po- czyć o swói bag a ż Cala odprawa,
poza
oaszportowa
.
odbywa
się bozacytuję: „Jak spoliczkowany żebrak". Przyjelacy. Obraz stworzy pan sobie sam. Ale jak wiem: w trakcie iazdy . Obojętnie
.
chałem więc do Polski, nie ukrywam,
zamierza pan przedstawić go tam, w Belgii?
pełen
czy oodróżny leci dale.i do Noweobaw i „ukierunkowany" precyzyjnie.
- Tym co zobaczyłem jestem podbudowany go Jorku . Hongkongu. czy ' v1ko
- Jaki jest pana, więźnia obozowego,
po-,
Chcę napisać reportaże q dzisiejszej Polsce. do HamJmrga. może być pewny,
gląd na temat wystąpienia Reagana do ameryZabiorę stąd spbro zdjęć.
Jeśli jednak moje że bagaż· trafi do właści-wego sa·
kańskiej Polonii, w którym przyrównu,ie Polsię o
to najmateriały będą zbojkotowane, z czym muszę molotu . Troszczą
skę do obozu koncentracyjnego, mówi że cosię liczyć, b,ędę wysyłał listy czytelnika.
Tam pierw: obsłu11a pociągu, a p')tern
zmyślne
.
kierowana
komputerami
dziennie wprost z ulicy, z zakładów pracy giną
to chwyta.
automatyczne
taśmy
przenośni·
tu ludzie?
- Zatem powodzenia.
ków.
' W Belgii nie słyszałem tego wystąpienia.
Z Airport-expressu mogą korzv·
Ale ani tu Reagan był, ani wypił tyle wódki
Rozmawiała: RENATA SAS
stać tylko ci, którzy posiadaja wa-

Dokończenie

strony 1

Wywiad
..fy90dnia
.
\

żny

bilet do jakie.gokolwiek porlotniczego na kuli ziemskiej .
JeśU
dodać do tego, że dworce
kolejowe w Kolonii i Duesseldorfie znajdują się w samym centrum
tych miast
(rozpoczynający pod·róż rano mogą
poopać godzinkę
dłużej) i że we Frankfurcie oocia!!
wjeżdża do.słmvnie ood lotnisko. to
wygoda ;est olbrzymia.
Jest ieszcze iedna zaleta korzystania z. oociągu. J.ego trasa przebiega niemal cały
czas wzdłuż
Renu. a iest to niewątpliwie jeden z najbardziej urokliwych za kątk ów EuTopy, Spadające stromo
ku rzece stoki pokryte winogronami. co kilka minut stare zamczysko. słynna skała Loreley. słowem
niezapomniana atrakcja tury.styczna .Dla podróżnych mających
przed soba niejednok<otnie wielol!odzinne i monotonne loty na inne kontynenty_ oodróż dolina Renu stanowi orawdziwy relaks,
Standard jazdv expressem Luft·hansy iest identyczny. jak samolotami tej linii:
odchylane fotele
lotnicze, wzorowa czystość. obfite
i smaczne posiłki, bezpłatne napoie. bogaty zestaw gazet. a nade
wszystko niezwykle uprzejma obsługa stewa['dess. Słowem - serwis,
którego komfort może konkurować z najbardziej renomowanymi
liniami lotniczymi świata.
Pómiędzy Duesseldorfem a Frankfurtem (264 km) naciąg zatrzymuje
się tvlko raz w Kolonii. Ponieważ wszystkie trzy miasta ,pusiadaia własne lotniska. nie z:.-ezygnowano jednocześnie z połączeń
lotniczych. ooważnłe ie jednaK redukując.
.Oszczędność na drogiej
benzynie do samolotów jest olbrzymia i sięga 9 tysięcy marek · za
jeden kurs.
Tak więc mknący
miejscami z szybkością 140 km na
godzine żółtv express
Lufthansy
wpisał się na stale nie tvlko do
roZJkładów jazdy pociągów. ale figuruje również w planach połą
czeń lotniczych.
(Interpress)
tu
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KONFERENCJA

Wynalazczośe

a reforma
wynalae1:c.zośc.!

J

racjon.aliriacji w wa.runkach samodzielnego
tunkcjónowa.nia ·

p.rzedsiębiorsitw
p<>8wi~cona była

państwowych
wczoa:ajsza Ml~

dzywojewódzika Konferencja Naukowa.,
.zoz,ga.nizO'Wana prze2
WKTiR w Lodzi oraz Oddział
Wojewóduki PTE. Uozestnkzyli
w niej d'Zialacze ruchu wynal~czego oraz pracow.nicy odipowiedn1ch służb przedsiębiorstw
przemysł.u W)"dobywczego, cięż
kiego, elektromaszynowego, lekkiego i stocmiowego. Celem seeji było wyipracowan.ie odp<>·
wiedinich metod. form i środ
ków powtązan•La celów jakie stawia retooma, z potrzebami go.spodarkd w zak;resie
wynala.zczości i racjonalizacji. Obserwuje się bowiem niepokojąr.y
spadek z.a:!nteresowania przedsiębiorstw rozwojem ruchu wynalazczego. W pogon~ za zyskiem
pil"ze.mysl może stracić
Uczną i ofi.amą kad<rę ludzd zaan.gażowan~h w l'l\lch racjonalizatorski.
Wnioski, zarówno z refe;ratów
jak i dyskusji, zostaną przekazane do odpowiedniej komisji
aejmowej, celem nadania im odpowiedniej formy prawmej.
Z.Cb.

W 1praw<tzis do;pdeiro, zaczęły 1ię wych ~acóweik F wo.jew6&bw1le
WSJkaicje, ale jiu,ż tetra.z 'l)Ol'a my- łódizlkim. m. fa1. 4 szkół ipods1tawośleć. doką·d
1 września
posłać wy1C<h w LodzJ, co w pewinym stod·LLe~i dio sz;lroły, a raiczeij jak pniu zła,godził>oiby nad~wyczaj tiru;ro.zil-0tkować
WZira&tającą i: rolw dną sytuację lokalową w łód~kLej
na ,rak .ra:esz.ę uczniów w placów- oświaocie. J ,aik:ie &ą u111nse ukoń
Jł,ach oświat!x><wyic'h,
kbó<re
dotąd c:ze,nia O<WY•cih
dinwes>tycjd
iprzed
jUJŻ były prze.pelmione ponad mia- ))ie·rWiSIZYl!ll d~onlkiiem .s'Zlkol•nym,
rę?
'
zasta;na1w 1ali s1ę podlcu.a wczoraj.Zgod1ni.e s 'J)rzy~ityimt wcze,śnie1j s'l.ej lu&ttra.c.jt budów rpr111ed8tawi-p1a,nami Z?lkładano Ol!Jwa>rcie od ciede łódizkdoh władz ipodtl!tyczm.ych.,
n<J'We.go roku .szk.ol1nego il dlku no- admi1nisit.raicyjnych i ośw~1art:oiwych,

Transport na „beczce prochu"

dyżurujących

sklepów
0

Łączę uściski

bra.!tu11e l Ulb te.i je.t aiieiczy.Dlllll 70,
p.roG. 11P1'2;ęltu :p,1)0!. Wiss.\ ,.meirtbwe
gaśndic." Wlb '1i,7ilol10 ~ hand, ..,_
stawione ~ d.Otj6cLa do hrdira~tóiw,
a fopaity, ltillo:fy. WU.adr& ' bol.&/}d
•tos'llle oi.ę do 4-dnych·
prac.
Cetnine u•r,ządul!tla &Jl.11Jl'llDOIW• ł •udnLki bait"dll9 -.1io
byiwa4' m•sa>ll'•Wllltt, • u1w.t me 'Włą.clzollll.
BraikiUi;& taibl!lc iLll!orm&cJ"jnylOh pla-

•1•

°'

Wakacyjne
kursy iezykow~

Uwaga

kandydaci do Pt _

. ..
•
Zawody. pozarn1cze

Przez dwa d'lti (28-29.VI. 1983 r .) na stadionie KS „Włókniarz"
wojeiw6d©twa· mfejiskie-

trwały drużynowe zaiwody o mistrz.ostwo
go łódzkiego w c:zwóroboju poża;rniiciz)"m.

w imprezie brało udział 120 zawodników z 15 od:dzdalów z~
wodowych s.braży pożarnych. Zawody wygrał - OdJdz. VII ZSP
przy Wojewód•z kim Ośrodku Szlkolenia Pożarniczego,
dru.g ie
miejs.ce zdobył II Odtdtz. ZSP z KRSP Lódź-śródm~eście, zaś
III m:iejsce VI Oddz. ZSP z KRSP Lódź-GÓI'\11a.
Zaiwody powyższe byJy eliminacją do I Krajowych MistrzOS'tiW
Poi.siki, które odbędą się w siel'lpniu i wrześndu br. w Kdelcach
i Rzeszowie.

„

m•

•

Podobno - }aik czytam w ~Życiu Lliterac.!t!lm" - milicj.amcL
niej.eden szok .prze))rowad.za:jąc rew1iz.je. Baj:kowe wiale ntc.z ym z Kalifornii, wobec których dac·ze niektfuycll promilllentów wy1giląd•a;ją jak ubogie domki )edp.o.rodzinne:..•

1przeżyH

Ni.eiwie.Jik:i• J-1l ibeł Hawain:sowanie robóit w otbielkic.ie ,przy uL
Jesionowej na Ra.doigOSiZ.C~U.. gdz,j.e
na ipawiilon dydl11tk1tyc.z.ny ada.ptu.je
się li/tary bud.yne.k
z tzw. odzyi<kU, !ll1Z111tpeł11<illl!ly o i11_iewie1'ką dobudów.kę, Wąi~µlirwe,, by budo:wlani .zd•ąi.yl:i do w.rześnia uporać s<ię
;i; ogiroanea:n pazostałyoh. do wyko.nSJnii• robót.
. Zu:pe.łnJ.e ~owy ob!ekit,
o 1O 'P<>miesu:z.e;niaCih <;U'd.aOOtycznyK:h. jes1t
wznosa:ony na
Widzeiwie-Wschodizie, Na 4.0brą opra.wlł ipozos1talY'
tam je~z. dio wyk.oinairria prace
Jillllltalacyjrte t wyilrończeniowe, ale
.b.airmonogum ll'obtót pow.aMl.e z.a. ~
k.łóca bra~
tzw.
11·li0l.ukf. J'<!~li ~
popr.aiwi oi4 Uqpa;trz,e,nioe w , nia
~
zbędn• ma. 0\ie«"iały, 11ą .szanse na Zllk;ończeatle
w&~tlkiicll.
IPI'~
cl.o

.nową

;realilza.cję.

~

;populairyeaoję.

1'11'kite.m

jut.

ił.e rpodiróże,

llWŁaM.cza -wycieiczkL
-

~

sLkoJ.ne

•

1'0zwiią:Da.nie

S:
S
S: ·
S:
S

pe;rm8Jtle<nrtm.ych trud- ~
ności loika~owyich ośwtaity. Całe.go ~S~
&'likol.neigo wyż.u demOigiriafLcz•nego "
.o.ie llLd·a. ll!ię l!ltja,k wysłać do WO.
(rn)

„Warszawa
walczy 1944"

S
~

§

~

Wycieczki

§

~:S:S

potępienie. le~

na

~q ~

S

.

Ze

:i:a

Polska byłai iz.at•m a:yIIllŚ w ;rodza,; u kira.j.u d·renowa·nego. niczym •terytA>rilum koloniaJLne, gd,zie kruSiZiCe wydobywa się ianio, a sprzedaje dT.og·o. Py.t anie: Mu urzędni:kó·W przed 1980 r.
(lhii•potetyiczny począitek &fe;ry) w naszych ceintrSJlnych j,nstytiucjach finansO'Wych znało kursy ;przeHcrze.niowe W8Jlut i światowe ceny pila.tyny, dioita. i arebra?

dlu~ze.go

. . .

e<i.ł Mobić

~
S
S
:S
~

~

~

~

ludźmi S:
"s"

od
c.za;su ipróbujemy
,z
o nadmiernych zyskach PO'Wstają l.mnsirukcje l}ra.wne, ~
!IlJ!liej lub 0ard·ziej, d.ziwaczne. Prz}"kładem mogą być
rozwa!i.ania o poda•tku wyirów.nawczym, który obejmie
przecież ludzi z list płac, honorariów, emerytur itp, A co
z ;resztą? Z t)"ffij doichodaimi lewymi? Na.prawdę nie ma spo- ~
sobu?

§S:
:S

§~
§
~
§
§
:S:
§

cijaln'e 'W}"ka~y :z i10Jnych oańsbwowycih i.ns·ty•tucj1. Pnyiporni- ~
nam: S'pl'awq ll'ozwiąi:iałby. na ~tek, powszechny o-bowią~
zek zezinań <pOd.a.tlkO'Wych, oo najmnie<j raz w rokJll. Potem
moi.ma by •~ować kary, w .przypadku
podania fałszywych
da.nych. I tu1taj o.powiadam się za pełnym totalitaryzmem.
W przeeoiw,nym •.ratZie wszei1kie ;rozwa~nia o s,pra1Wiedliwości ~
s·połec-znej będą c.zczyim gadaniem.
~

S:

:S

§
§

S:

Uwag,a! Do Opracowania. .szczegółów techtil.Lcznych tego syshemu w :Ładnym 1wypadlm nie angażować "speców" od sza- ~
cowanja ,platyny, złota i sre1bra. Znów coś sknocą.

\\7

.

.

.

S

~

§

§~

budow111i~twie. ~~stój. Nie budu.jem~ ,,.drillgiej Polski". ~
Jaipon.1ę
zaczęto, ałe tataJme. Ktoś nam J:)ro- ~
ponował „drugą Szwecj.ę". jeszcze inny „drugą Szwajcal'ię" I te<i: n~ wyszło. Wszakoż zaSJtojiU nie może być
1 chciał:bym przycz7nić się do jego ·przełamania. Przeto l"zu- ~
c•am hasło: ,,zibudu.Jmy d1ru1g ie San Mairino!".

§

srtat)"l'Sty.k
Jest to kraj dobr.z e U.l'ząd1zony, żyj.ąicy sobie po·god1n•i e z trurys1tyki i fHateilois•t;"ki. Pol.sika - d•rugie San Marino ·- to jest to! Wszystkie
nasze środki i,nwestycyj1ne po.ra skie.rować pa roz1 budowę hotelarstwa 1 drukair·ni znaczków pocztowych.

S

S
\."I

W nalblll:tsz11 niedzielę 3 lipca dla
piechurów I kolarzy PTTK organ!·
zuje atrakcyjne wycleczk~ za miasto. Będzie alę można wybra~ na
wyprawy na trasach: >tł Domanie- "
wice - Błota Krępskle - Rydwan
- Domaniewice - 2.2 km - zbiórka:
Dworzec PKP Łódź KalLska, godz.
8.00 odjaz~ godz. 8.23 prowadzą E.
Tomczak. Z. · Grzelak; # Skrzynki
- Rezerwat Kruszewie - Kolonia
Małacz Sarnia Góra - ZaO!lie 14 km zbiórka: Dworzec PKP
Łódź Fabryczna . godz. 7 .30 (uczestnicy wykupują bilety wycleczltowe do
Skrzynek w cenie 15 zł). prowadzi
R. Bartnicki; ~ Spacer dla Seniora
do Smardzewic - 8 km - zbiórka:
Dworzec PKP Łódź Fabryczna godz.
8.00
Uczestnicy wykupują bllety
wycieczkowe do Tomaszowa Maz w
cenie 18 zł . Na tej trasie dzieci do
lat 10 zdobywaja odznakę „Sledmio- ~
ml!owe Buty". Prowadzą: E. Zimowska I Z. Peppe
Wycieczka kolarska odbędzie się
na trasie: Łódź - Nowosolna Brzeziny - Rochna - Brzeziny - ~
Łódź 50 km zbiórka plac 9 ' Maja ,
godz. 9.oo · prowadzi T. Jezierski.
(j. kr .)
•
'~

~
S:
:S

~

• •

n : : : a c : : · n1e na
·

§

§
§ ~opaig1mda zachodnlla za•rzu1ca k·raijom .soc•J·aolistyczmym abo§ s<>wanie me>tod totaJJl!taimych. Smie·chu wa1rte , bo w ;p1r·zy'P'ad§ ku k001troli kaiżde,go obyw,aiteh. taki u1rząd poda•tkowy . np. w
§ ,Szweciji, S:z:>w.a;jcar1! czy naweit St111nach ZJed.noczonych ma
§ o nim więce,j danycl!., nirl: nasze władze fina·nsow•, kitóin po
§ .··p.rostu nie prowad~ą odtpowiednich rejestrów. c.zekając :na oiri-

39 rocznicę bohaterskdego Powstania Warszawskdego przypo- ~
mni wystawa zorganizowana w ~
Muzeum Historii Ruchu Rewo- S
lucyjnego prży ul. Zgierskiej 147 ~
pt.: „Warszawa walczy - 1944".
Wystawa ta otwarta zostanie S
~
dziś, 1 Mpca br. o godz. 13.
S
M.

S

:zbt~m to ~ !inna spr.!l!Wa, ale iprzedE!IŻ się nie zma·rno- ~
~ ~~ .... w..,,"" „ ~bi·:""·:·
~
~ Cała "$rei.prna afer.a„ była motillrwa, rponiewall: nas:z,e wew•nę- ~
§ t.rzne ,p.rzeptf)y re1g•uJiują,ee Olbrólt ftllia·chebnyml Ulu5zcami na- §
§ ik:ładają ceny nie mają~ nic.ws,pólne,go s eenami łwiatowymL S
§ Np. iPtat}"na jest śmies'llnie tani.a, 'PO<:lczu g,dy na Zachodzie §
S ceniona wyiżej od zrota. Sre1bro te.t Jest u nas ooiąga11'ne za ce- §
§ ny niews.półmiernie ni!kitt w a·tA>snmku do o..)>CJlwiązująicych na §
§ ;ryinkach międizy,nairodowych. Nie trzeba być wielkim cwania- §
:S kiem. 111by nie zrozumieć, Jakie się tym kryją możliiwóści. §
§ NJektórzy .z „Lotiu" i a-poza ,,Lotu'' szybko to ooięli ! okll!Zji nie §
§ przepuści.).~. W.padli p.rzy:padJkiem :I 1'o ,p;rawdorpooobnie na sku- ~
§ tek :i'Jamainla ll<l<l0Ldairno.śoi weiwiną;tii-z ga.hgiu.
~
§
~

kis21taką, ailiki illi• Je6t to chyiba
na)l~y 4Jlll(>ISÓb na ll"a.d\Y'kalne

ły,

~ xm~;~s:z:

:sS

wo,

~ach.

S

BudOfwi:a.n.l. 'kwi.erd~. i• mf.m o
wszy.stiko pgatair.a.ją 11<ię zaik<>ńmyć
l)Cac• pr.zed ipie;r·w asym ckwonkiem szkolnym., ale :ZllJl"ÓW•n o obecny •ta!n Zllill/Wainsow~nia robóit,
jalk ! ~udiności mate:riail:owe Oll'AZ
k.adn>we d~•
we lllnaki illlll
w..zyatkicll budP\Ya.ch g)lie poaJW·a L&ją nam ~ać owęgo O!PtYDiWIDJU. O~mny ai4 mylillil w o.Wec:rDno;ścd,,
idYJbY budowla.nym
ni• udail:o .t!_ę Ulillilki~ .,ipo.śliizg6w", ~
prp.s peiwiie1n CQMI n.a ipoczą,tiku ~
ro!r.u llZllalilJne,go ~i~ b!!d4 m111ai.a- "
ły s lkondecizmoici oh.odlziić na Z&ję ~
cia lekeyjone .,wyciec:zkowe",
np.
do
jalk t.o wc}powied~j.ał Jeden • mis·trz6w Jti.etJ.nl.

m.

Dzie,Illllika:rz J'airuu~ Hańd:erek ieii wyidaje .!4 tym wszy:!Jtkim
zaszokowany. gdy p1iisze, jaik to jeden ~ członlków przemy•tn.iczego ga.n.gu „zdeinerwowaily faktem bratku szc~ęścia w kolejnych losowaniach nagród pozbył 11ię 500 bonów po tysiąc zło
tych kSJŻitly. ))Ollecając głupie pa.pierki wyirz.uci.ć wraz z odlpadkami". lin.ny znów członek · .gang.u w podobny lllp(>sób omad nie
„stracił" 60 dkig zrota ,,zapomnianeg9 WIŚród
bę"Z1,!_rźyrt·e!CZ•nyCih
pr.zedmio1tów pr,zezn.a czonych do wyirzu.cenia",
bo „tie głu!P'ie
60 deko stanowiły autentyczny dr.abia~". Po\im1 Msle opowie.ść o fu.traich, mercedesach i l•nnych mało w8JŻlnycil cac-

Ja·lr. w111.ysllk.o wskai!.uje, nasze o.rga1na ścigani. a nie doceni.a- ~
gdiy &Jl4 dOlbrze zastanowić, obyiwate·l skiego gesbu p0.s!.a- ~
dacza bonów, ltitó;ry l>I'Ucieś w te.n spooób łaskawie z.rea:y•g:nował 1 l)l>ł m.llJ.ion.a rilotyoh na 11'.zecz PKO. a w i ę.c wysze& na- ~
wzedw 1Jrrudnośclom. }aikie te.n bank._ l>rzeżywa i rp;ośred1n!o

§

ltylllrowa.nie. Ta
.pLacówtka o 15
p0tlniesizca.eniach
clydla.kitycLnyoh
1a!k:ri.e 1llJOg11;a'by być Uilrończ0na do
wira.eśnii.a, ade brakuij.e liudzd. do
J>e~i Oihsady bu.dolw;r, co &<ta.w ia
Pod zna.J tiem za,pybwni& jej temi.i-

•

żonych.

Niestety, W!Ilio.ski i: 01we1go ręko
nesa.ns.u nie s·ą rz.by.t OlJtymisityczne. Nie ma mnwy o oddaniu do
u.żJll!lkJll w dimu
1 wxzelm1a, nowej &ZkOlły na Re<bk:i.nl. W roikou
llZkoln:vm 1988/84 około 600 dzieci z
teizo rejonu be<izie dowożonych do
lJI1nych !J)Obli.s'kfoll pJ..acówek.

wew.ną•flrs tirrwa
~yiko.ndygnaicyjl,na

iE. T.

„

M

JaZ.bi.giniewem 'l\uire-

&

<iron;!.

amy nową aferę na nfespotykaną .ska·lę; Prasa donosiqa,
już o tym tra,gmentaryczn.ie. Przy.pomnę: na Zachód
przemyca.no .srebro w .stZta.bka·ch i platynę w •r óinej
l'.lOIStaci, a w Zlllllli.a.n or:zyWożono bi!i.Ulterię ~Q, sirebme
łań.ous-zki·), ele ktroniozne zęigllirlk.i 1 w o,gMe dobra u nu pos(Zukiwan!_, Nie udało iię i_es:ooze pol!dczyć . i1le w·yniósł - dil'a
~.gandwwa.ne,go gaingu zysk w 1.aitaioh 11980-19812, ade ta.ie
w pobieżnych szacu1nkach mówi sLę o 60, mori:e 80, .aQbo I wl1tcej mi1ionach złotych. Wśró!i przemytn:ików znałazło &ię k.ia·
kiuna.s·tu ·p iWtów PLL „Lot". 1!udzi bądiź co bądiź do1bf1:e u1posl-

-

'buMllb. -~ ~
'W lliOIW7D1 ~· -~ym
na co dlzleń k~ •• ipneolea • u. Chiotjnialch-tLaltnr.zill ik.ońozy oi11
·róinyoh łaitwqpallmyeb.
INbrtainejł.. aaklad.a.rl.i• lłl<rolpów i sadiu'l.eni.a.,

„ ••

(n)

nem Nos.ko i
wiC'L.e>m.

Łodizl

w

Od lipca zmieni Ilię wykaz &kle- CJ:Y) . Piotrkowska 287 Cieszkowskiepów PSS •.Społem" wytypowanych go 4 (cukiernicze)
Rzgowska 77
do pełnienia dyżurów w wolne so- (kwiac.La.r•nial: Poluie - Gdańska 74
boty niedziele I święta. W soboty (spożywczy) Kasprzaka 26 (cukierdyturować będzie 160 społemowskich n.iczy) ! Kasprzaka 'Jl1 (lkwtl. aciall'n1a):
placówek handlowych w Lodzi I 88 Sródmieścle - Piotrkowska 91 (cuw województwie Wiekszość sklepow kierniczy) 1 Piotrkowska 85 (kwla~.nd&
bw:l~w.
~dme ezy·nna w 11;odz. 7~3 I 7-16. clarnla};
Widzew - Tuwima 63 I nów
Tylko niektóre plaeówJr1 rozpoczy- Armill. Czerwonej 31. (cu'kdiernd•czel oru: ZdlM'&& ....
poinać będą pracę 'o gOdz. a lub 10. Tatrzańska 42 Ckwiaciarn.la)'.
t.N:ym111je droR 'Wl~ll la1koW wolne soboty dyturowd więc ~ Pabianicach w n:liedlzdele ! łwieta niom1- ~
w~ lll:
bedą: na Bałut&ch 312 llkleP"!I' 1100- dyżurować będą 3 sklepy cukiernipe411•0:
tywc.ze 3 Dlell<a rskl.e oo 2 cu.k!lier- cze: przy ul. Armil Czerwonej 1? •.a~
nicze owocowo-warzywne l ltwla- I 418 ora12: J>r.z:v Ui!.. Kla·rolewiskd.e1 36:
clarskle oraz I sklep branży naola- w Zgierzu - sklep spoży,wczy przy
Łaa:n.in.
wil4G
e4eme-n1uul•
łowej; na Górnej - 21 spożywczych , ul. 11· Stycznia a· w Ozorkowie -pr.zerpia;y . 'bqpi~a, ehoć
5 Dlieluir&k1lch
3 ()!WOCOWO-·wareyw. spożywczy przy ul. Wyszyńskiego; br.adru1J e iróżnydi iUttrruJwji i 11&ne 2 kwiaciarnie I r.u:xlernie oraz w Głownie - spożywczy przy ul.
llklep nabiałowy; na Polesiu ·- 15 Łowickiej łO; w Aleksandrowie - iN<ądzę_ń, r.a lkit61r710h JPIM~a-,
apotywczych, 2 nabiałowe 2 owo- sklep cultlernlczy przy ut Wojska nie odJpow.Ladai~ okire.ileini Lumie.
cowo-warzywne oraz piekarnia cu- Polskiego 13; w Konstantynowie - Zllmwy<CU:J dopiero
oo 1iroinym
kleril!a I sklep .,Pewexu"; w Sród- cukierniczy przy ul. Sucharskiego I. pożia.rze i diUJŻych lfbr 11<ta.ch nastę
mieśclu 39 spożywczych -,. • cukier·
pu,Je. l!fpóźnione, op&mi~and.e. Na
nicze 2 owocowo-warzywne I kwia(ps)
oo ~ień - iprax:.owindQ p.ail.4 parpdoeciarnia; na Widzewie - H spożyw
rosy w hailaoh rem()lll rowyioh i w
czych I po jednym nabiałowym, I
owocowo-warzywnym
ke,nałac:h naiprawczyclh, a bywa, te
ni·edopałlti ir.naj'dO<Wlli!le Oil w 1Jl!OW Pabianicach w wolne soboty
bl1ż.u. „ s1tac1ji !Pall.im. Je.t tó ba.czynnych będzie 15 sklepów spożyw
lansowanie na "beczce ;prochu".
czych PSS „Społem", 3 sklepy piekarskie l nabiałowe 7 owocowowarzyWnych I kwiaciarnia; w Zgle·
W1nio&d l :sadeeemita. wyd.en• 1p11
rzu - IO spożywczych 18 mlę~no.
str.llJŻadkied konitrdii Dl!l1SZll był! zawęd!Lnia·rsklch
p!ekarnJa cukiernia
I sklep owocowo-wa rzywn:y; w OzorSpóldzieln.i a „Oświaita" mkoń·
łaitwione do 8Ó lii!pca. Potem będ'
kowie - 8 spożywczych 9 mlęsno
ozyła koleji!ly rOik nal$! języ
))OIWtórm.e •pr&wdm.!an:r - Ju* !Il.ie
wędlinla rskich 1 1 owocowo-warzywków obcych.
OL, któ;rzy wyny; w Konstantynowie - • spotyww wylbr lllDYIC'h. a w•
wnylit!ltlch
trwaili wyje.żidżają teraz na ureze. 3 mięsne I cukierniczy, w
baiZae<h tr~iC!h w Łodil.i. 8'
lopy i wakacje językowe OII'gaAleksandrowie - 2 sklepy spożyw
cze 1 cukiernia. a w Głownie - 4
nizowane także 'przez „Ośwtia
jednak <pewne !kw.utile, • ~ymi
sklepy spożywcze.
tę". Ponad t)"l'Siąc dzieci i mło
kont.rolowane ~edsię'biórl!lttwa nie
dzieży w wiekiq oci 8 do 17 lat
W katdą wolną 1obotę w godz.
~.gą "'°'ble Jl>OII'a<Wi6. Ni• ma ill:p.
wyjedzie na trzYtygodniowe tui-8-U dyturować będzie łódzki .•Cennusy do Białki,
Murzasichla,
w Ło<l~ il!IS'tytn.uoj. ~tó~a UJkoliła
tral". W poniedziałki natomiast po
Karpacza, Sztumu i Strzes~yn
wolnej sobocie ten dom towarowy
by ko·nserw·aitorów rpi"llęłlu J>.JPOŻ.
będzie . otwarty w godz. 13-19. Zgodka. Dwie girupy pojadą do CzeWe w1rze.śniu 1rpecjalmy 1 tiu.u zorganie z decyzją prezydenta Łodzi we
chosłowacji i wypoczywać bę ·lą
wszystkie wolne soboty obowiązko
w Bańskiej Bystrzycy i Smonizuje dile cUoiników lkomiJSl)i powo dyżurują wszystkie ajencyjne
kowcu. Ws.z ys•t kie miejsca są już
ż a;rowyc:h łódiz.klie Zrzeszenie Pr!zeosklepy z artykułami żywnościowymi
wyku.pione.
Dla
dorosłych
spół
w godz, 7-13. Raz w miesiącu - w
wo:źiniików Drogowyich. Od di11JWna
dzielnia przyigoitowala dwutyjednym dodatkowym wolnym od
godniowe turnusy w Jasz-czun.iezmlea:-;nie brl!ldno dogadać 1łię Il
pracy dniu - otwarte będą wszy
stkle sklepy z artykułami przemyrówce. I mlodizici i dorosłych
J?lrzedsit;biors!Jwem
Handlowo-Tesłowym!.
obowiązują ćwiczenia językowe:
chniczlllym Sprzętu Poża;rowego I
kaMy ipo kolei jest przewodniW niedziele I święta dyżurować
kiem na wycieczkach I inforOcihiro.nnego ,.,suPOIN'' w Łodizl.
będą od lipca do końca roku namuije swodcll kolegów, oczywiś
Zakład iten in.ie dY5!J)Olluje IJ)'OdstasteouJące 1'lao6w!ki ha.nd.JIO'We: Ba·
cie w obcym języli:u, o uroikach
łuty ul. za.ch<><tnrua 25
Wojska
wow yiin.
asortymelllltem
l'l)l'Zęlinl
Polskiego 136 (spożywcze) Rydzowa
mias<ta czy krajobrazu, z pomo16 Wolska Polskieito 68 (cukiernicą lektorów przygotowuje się
p JpoŻ, odlmlllW~a tert c-z~io reigeinecze), Stary Rynek 1 (kwlaciarnlal:\
konwersacje na zadane tema~y.
ra;c:jt i ilron.selrwac~i llfl"'ZądrLeiil, W
Górna - D<1browskiego 50 (spożyw.
przy pos)lkach często także nie
wolno mówić po połsiku a ja-, su.knJ.,rs iprzydhodzą. inleiliCZIIli rumieślm.icy.
dlospisy pll"'zygotowywane są w
obcym jęz~u. Wszystko po to,
Brak ull"'Ząd•zeń iw nl!C%.ym jed1na:k
by zaipewmć w mi.arę swobodny
nie ot:lrum11JCzy bałaga1ni a1r~wa I nl~
kontakt z,.-językierri i przy'ZIWJ'-,
d.b alstw a. Striaiac.ka )tonrllro~a IPOczaić słuchaczy do poslu.giwania
się nim w sytuacjach stwanawiOJna obu.d<Zić · tydh, lklt6rzy pirzynych przez życie.
snę!Li 'Ila swych 'P(XSteruinkaich,
K.K.
P.SK.
4 lipca o godz 8 rozpoczynają
się we ws·zystkich wydziałach Politechniki -' Łoozkiej
e.gzaminy
wstępne
Pierw;;izego dn ia odbędzie
aię pisemny eizzamin z matema·
•ty1k\ -- część zadan.i~w a .

Kandyda;ci, któ.rzv dotychc·z as nie
otrzyma•li zawiadomLeń, będących
jednocześnie
k8JI'tam1 wst®U na
egzami1ny, po.wiinni zgłosić się po
nie do właściwych dziekanatów . W
dtnLu 4 lipca drziekan.at:v będą czynne jiuż od godz 7.
W WydziaJe Archvtektmy wywies<ZOno listy kaindyd·a·tów. którzy
zdaJi egzam.1'11 praktyczny z rysunku i zostali dol)uszczeni <io dalsizego ipastęipowa.nia ikwiali.fikacyjnego.

s wicep.rezydein1taimi

Tyiliko l lbaizy: lIII OdodrnLal PIKS
PodlC'zas wcrora;j.sz.eigo ipooledzenia' Wojewódzkieigo SztSJbu Tran- przy u!l.. G.1bail.>kiego i Woj.eiwódzTll'.BJlllSiporltu Sain.isportowego domilnował temat ia- kie1j Kolumny
b~piec.zenia przeciw. poża.rowe;go w ~a.mego .pir.zy 'Ili. Wair~kie,j otrzyłódzlkich baizwh
aamo·clhodowych. mały :pozyitywllle ~y. W ]lOWtaPrzedsita'W~ciel Wojeiwód.z.kied Ko- łych 13 .sta.n z,a,beiZpieczenia :prumęndy Stiraży Pobaimych w Lod1z,l cirw.pożarowego jest faita.lin.y. Konz,refetrował wy>ndtki! lrontiroli, jtaki~l brol,i d<Jikona.Il!O wiieczio.rem. l lll:ie10 czerwca dokoma•llJ() w 15 wyity• kledy itr:udlno byto dogadać .1114 "
pow.a.nych łódiz1kioh bazach
til'aill- pi.~OJU1ją.cyroi bu ~rami l dospoirtowych. Nl~ty
111okon1troln1 zorcami. Ni• wi~d. onJ. ja;k IPOaJLairmowniooki są iniekdedy
w~ęCI% ca- .lił>UJghv ać i1ię •Yl91lemi8tm
wyim w pra:y,padilw wy1buclw ipotrw ali:.ającll,
Żll!!"'U. :nJ,e mo,gU .zinaileźć kilAl.ozy do
bram. l!lie IPObr~i'li w11ka!ZIĆ d~óg
do;jazd.o'Wyieh i -.aiktuaic71inJdiJEIOńoa ~i&.

Nowy wykaz

w H1pcu na st;;nowislkach ))fa.cy ipoktóre mo.gą do wol1 :roziwi-

więc 'kf.lka pr0p0zyctji.
nąć, w:u.pełnić Lub pominąć

Malo optvmistvczne wnioski
po ·1ustracii nowvch szkól

~""'"''''''~'''~'''''''~'''''''''''''''''''''""''''~'~''"'~'''~~
w SOBOTY I NIEDZIELE

pozosrt1;}ącym

Koilegom
zosltaiwiam

NA LEKCJE DO... ZOO?

OGÓLNOPOLSKA

Problemaity~

Ju~ jul\iro zacz)"nam urlOfp i szczerze m6wią.c cieszę tilll z tego O(•rOolllinle. Pir11y.gotowanfa do wyjazdiu za.jęły md s•poro czasu. natomiast :za1bra.kło go do aporządzen i a lakie-goś rJ;etelne.go
Hma.nenru temlllbów, )akie oowinno się w naj1bliis.z ym czas:ie
!)Odi~. Z !tematami zaś }e6t tak, jak z ch.ru1p.iącymi bułeczka
mi mtndill'tra do llPI'•BIW ~n; mogą się zasta.rzeć.

•

„dl'u,gą

Wedł.u,g dostę,pnycih

Je.st w San M.airino

świaitowych

§S
§
§:S

:S:
S

:S:

trochę włókie1nnicotwa, trochę przemysł.u ~

§
§
S
§
S
§
§

nawet kamieni. ołomy (dobre na kilkunastu pasożytów!). a te,go i u nas nie bralrnje. );'lesztę przemyistu trzeba by wyprzedać lub aać w ajencję . .Nadwyżkę siły roboczej
p;rzekwali!:iJkować na przewodników z obow•i ązlwwą zmajomo§cią języków obcych. Pięknv to będzie widok - 30 milionów ~
l)rzew<>dników, hotelaTzy, po:kojówek w regionalnych strojach
kr8!kowskich, łowwkich. kurpiowskich, gó·r alskkh, mówiących ~
„thaink you". ,.,merci". „danke sc.hon", ,,spa·si.ba".

S:
:S

Ze ws·i. naturaJnie. trzeba sbworzyć jeden wielki ska'llsen
i niech rolnky broń Boile, nie przepraco•wu·ją się. Ot, tyle ~
ty>
lll:o ile tr·z eba, aby tiwryści byli zad<>wo.leni.
~

§

A j.alk jluri itą d•ru.gi~ San Ma.ri1no zbudujemy , io rozejwzymy
się za inną robotą.
~
EDMUND TULKO
~

~

Towarzystwo Przyjaciół Łodzi zaprasza na sobotni spacer tym razem
po Pabianicach. Zbiórka o godz. 15
przed muzeum (Zamek). Pabianice,
pl, Obrońców Stallngradu 1/2,
._°"

§
~

spożywczego, są

§
§
S
§
§
§
S

§

~
sitł!~a~e 1>;:y~~~nfuJ11~~l:~~: ~us::1~~no~~~ ~eJt ~~~n~~ §
n ia. Pozdrowie-nia.

~

~
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Klub Międzynarodowe) Prasy I Ksl,tkt
w lodzi, ul. Nandowlcu 8/10

dlo

· Z POWODU wyjazdu !prsedam zakład rzemldln.!csy w pełni produkcji wraz
11 technologl.11, un11dzenia·
mi, IU'l"<JWCem
! dzlałk11
bud.owlan111 na terenie ŁO·
d%!. Oferty 1'26324~' Bltl(l'O
Ogłoneń, f>iotrkow.ka 111.

1

KURSY JęZYKO'W OBCYCH
ANGIELSKIBOO,FllANCUSKD:OO,NIEMIEOKIEGO
I ROSYJSKIEG01
t-mlealęcime htłenąwnero

naananl„

POLSKIE owczarki nizinne
rodowodow.,
kreden1·blbllotek• - 111trzedam. Tel.
12-90-68.
28318-g

I-letnie pny1plenon„
lslełnle,

konwersacje.

SPRZEDA.lJł 111d-zonk! poz
ziom.ki
wdelkoowocowej:
POll.iomkowa 411.

OrganlzUJemy · równłeł kursy języków ołH:ych dla zakła
dów pracy. Informacji udziela te<kretarlat kursów, czynny
w godzinach 10-14, Ul-18, prócz sobót, tel. 347-49. Zapisy
przyjmuje sekretariat kursów języków obcych od 1
nia 1983 roku.
·2012sk

wrze•-

~~ICOO?CICC

JOXZW

nMl:<llOh M--11....

SPRZEDAM
,.-mata·ln!ę",
Pabianice, Gawrońska 10/\\2.
'llel. 18-119-IM.
!88-g

WEUllJD

OVBRLOClt - kup!.. Tel.
126-18, wleozor«n.
ZŁOT•

l 1rebrne ntał -

m W lk*o'l· kupi.. ote:ty .,J'18'16" Bluz

~m.

„.
Tel

ner lock,

KUPDI
•74-'ll.

„.
DZIJAUUI 8IO

dr--...

BZNAUCBRY
łredn!e
po
złotej medalllltee ! cham·
pi«l!e Polski - aprzedam.
Tell. SS-78-'1'1.
28818sg

ORGANl ZUJE
-

SPRZEDAM trezadte 1r6rs
l ulJ!JfLe<r11t41
ta4!nowa

n.a

ro Oik>siieil; :Pl.ovkowska
96.

d:s!Atw!a111ką
do
produkcji
lkał"pet kuplę.
Oferty_ 1,!llllell" Biuro OgtoSHI\, riOltrkowwka N.

MASZYNJI

TAKSOMETR ,,Kypl" l .....
azarkę elektryczną do ble·
l!zny •priiedam. ltonirtaneyn6W, 1 Maj& aa, po
l!'l.
seue-g
SPRZBDAllll

matzYO•

dQ

czy111Czen.la drwanów Bovver - dwuncllOtkową orBB
SKARP RT-40 .tere.o Deck.
Powałtle oferty ,900" BiU'l"O
· Ogłoszeń, Sienic1
ewi-cza aJI.
a.i.mtecli:S. Jrrół
kowłoee
rodowodowe
spniedalll. Tl"Uitorowa 131>
m. lł, po ie.
WYZLY

DZLU.JDS
1000 Dl woda
ur..S ~wo zall(OSood.a.
:\'(llW'a,n a t.rty
11>eń

Pll.otrGtOW\!lk.a

18łlł.

o.

sorndam

„MeOI" Biuro oicio.
ff

&ADIOSTAC.JA - wdi!Jla 11Bmod:lllelne m1e!n:lk:ain4a
w carośc.! lub od~lln!Je 9l>reedam. T-el.. 11111.-89

a

ZDBCYDOWANJJI

,,Bona,nst,:" Wib

Jrop,l!\

„Mevadt:'

oraz komplet wypoczynkos
(bordo).

„.Jadwtga"
SPllZJ:DAllll m.m11 s !esem wy
na dzta!lld rek~ev1'ne ore% Sprzedam wa•i.
a ha 2'lemd ome1 w oko- Tel. 469-0S.
lilicaeh Ldizail - Kolumn.a
\Vl!ad>oilnloU: Ldzail 2fl irm.
DoobrOI\.

l8łel tr

uchylną.

18Slt2-g

grubolc!6'W'kę,

KUPIJI
trudni•
118-llOsH,

stolarza.

zas
Tel.

KALKULATOa wttri.ocll&1ała
n1owy (nowy) TexH In•
1trumente.
"Tl-20"
sprzedam, Ofe.rty „1'181111"
Biuro O&tonal\, Pioh'kow1ka 98.

ALPA Romeo Spider Te- M-ł, 1przedam. H-M-ft.
loce 1600, role 1964 dwuoso26358 g
c1br1olet. starannie
od.reetaurowany amatDll'owt -P-0-SZ_U_K_U_J-~-,-a-m_od_r.!_el_n_e1tarych 1Bmoehodów 9P'l"ff- JIO mdie!l*•ll\la s wv1!'0Mllld
na rok, płatne z góry.
dam. Tel. m-40.
Oferty „25610", Biuro Ogło
SPRZEDAM „Dacię" (ltłl) szeń, Piotrkowska se.
tel. 11-0ł-oa.
14702-g
ABSOLUTNIE zdecydowany wynajmie IA:>kal na wus
„SYBBNJij lOI" (~977) sprzedam. Te!I.. 111-2.2-18.
nta't 1zklarakl w Zgierzu
21101-g - okold.ce Oił . 850-1.ecla. O·
fe.rty .,26133". Biuro OgłoK'.AROSBRIJC J'lata 12Sp po 1zeń, Plotrkowllka N,
wypadku sprzedam. Łódt,
M·I wszystkie wygody Ul. Sumowa I.
zamienię na M-3 lub M·•
Tel. r.rzecr..n<><łclowv $3-01-93
„ALI'A aud" (1971) po re·
28129 ~
monele sprzedam. H-811-01. - - - - - - - - - 128-g MŁOD;B
malteńatwo
po1zukuje m!el"Zlkanl.a (okolice
CIĄGNIK C·l60. po remon- ull. Pab!anlok!ej).
Oferty
cie - 11>rzedam. Zeleaie 14, „26189'',
JUu~o
Ogłoazeń,
86-140 Brznl.ny, woj. Skier- Piotrkowaka 96.
niewice.
ZAMIENIĘ M-' wtaanośclo
VW ltoo L (mprowadzony) we, apłacone, Ol. Radoaprzedam liub zamieni~ na goazcz na więkin:e, najchęclńerodnwiowy.
Maratoń tniej
1eg;ment.
Oferty
ska 83 m. U. po 1'1.
,,U208", Biuro
Ogłoszeń,
Piotrkowska N'.
NAD WOZIB „J'!a ta ll$p"
(197!1), japońską gitacio elek- WARSZAWA - komforto' tryczną „Duill:e" - aprze- we, dW:e M-4, zamienię na
dam. Tel. łłl-OS.
talkie llub M-3, wyłącznie
cent.cum Łodzi. l!lz.czegóło
SPRZEDAM kal!"Ołler!ę Da· we oferty „26342",
Biuro
cli (1978), 114nik Alfa Bud. Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
1Hi7-a.
28011-g

UKLADANIE glazury. Landyczltowakl. 2'26·17 po 18.
TELEPOGOTOWIE 13-08-95,
Witasl~.
26042 g

bowy

l!:L'EKTRON - l!llektronlcz..
na rel!eneracfa zutvtvch 1
sla·bvch k4.ne9koo6w
T'ł
wsziel:klcb
tvo6w
'PlotrTELEPOGOTOWIE 81-IO·tl k<>'W"'ik·a 269 od oonledt>l.ał
Sobczak.
27041 g ku do n!atku tel 480-64
Wv<>0eks
·TELEN'APRA WA
830-92
Bednarek.
t'128'7 g
TAP"TOWANII!:
-·-~oTELEN'APRAWA
kolor.
"
.
~-·~
regeneracja
k!neskoońw. w_ic_%_~
_ _5_ _ _ _ __
Int.
Wl1endowsk!. 7T1 80 KOMINKI wV\ko.nu1e. K~
godz. 7-lo, lS-2.2.
chań.skl z.eJ!erz Buvlh;ka
15 DO 117.
GLAZURA, terakota, ma- - - - - - - - - - !owanie - gwarancja. To- RUBTN kolor _ 114.pra,-.
maszewski, 887-23, 708-11.
261 _20 Pia'W'9kł.
GLAZURJIJ. terakote oarklety ukladam. instalac1p
wod ....k.an. ! c.o. tel !Rt-M-58
Sobczyk.
26553 fZ
TELEPOGOTOWIE
Wit·
kowak!, '52-32, 309-H.

ATV
Telepogotowie
53-28-8', RoeLa3!:.
25982 g

»736 g

zatnidnią

zaraz:

pracowników w uwodach.1
Sl:WACZKA,
- MECHANIK maszyn szyJęcycł\,
ROBOTNIK łransporłu wewnęłrzwyaziało
wego,
PORTIER-REWIDENT
zakładu przy ul. Promińskiego 20.
Zgłoszenia przyjmuje 1· lnforma~jl udziela
dział spraw osobow}'ch, tel. 482-56 lub 459-20

do

wew. 245.

1833-k

że

I n f o r m u. J e,
przyjmuje zapisy na rok szkolny 1983 w następujących zawodach:

1984,

elektromechanlk,
elektromechanik samochodowy,

Zajęcia

lub podobną, rower tan·
dem oraz praeowatnleę domow11. Tel. 430-M, po godz.
19.
264<>3-g
Sl'RZEDAM
51..J.9-31!,

laklernlk.

MDS - mtiuda dam. 128-76.

elektromechanik samochodowy,
ślusarz-spawacz.
ZSM Nr I, aL GRABIENIEC Z, łeL 52s06·ł5

w zawodach:
ślusarz-mechanik,

lakiernik.

Uczniowie pracujący w MPK korzystają z błtetu wolnej
jazdy środkami komunikacji miejskiej. Wynagrodzenie
miesięczne wynosi: 'W klasie I - 640 zł, w klasie II - 960
zł, w klasie III - · około 3.000 zł. Po roku nauki przysłu
guje deputat węglowy.
Wl\RUNKI PRZYJĘCIA1
- ukot\Ćzona szkoła podstawowa.
- ukończony 15 rok tycia,
- dobry stan zdrowia.
Szczegółowych Informacji udzielają sekretariaty szkół oraz
Ośrodek Szkolenia Kadr, ul. Narutowicza 77, tel. 865-83,
:Warsztat Szkolny Nr 2. ul. Konstantynowska 28, tel. 368-22.
.
1624-k
ZAK.łiADY

PRZEMYSLU WEt.N'IANEGO „LODEX"
w ł..oclzl, ul. Wólczańska 213/215
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY na n.w. pojazdy:
1. Sam. dostawczy Syrena 105 Bosto, .rok prod. 1977, oena wywoławcza
145.000 zł,
I. . Autobus San B 100, rok prod. 19'1Z, cena wywoławcza HZ.OOO zl,
3. Motocykl WSK 125, rok prod. 1978, cena wywoławcza 20.000 zł,
4. Motocykl WSII 125, rok prod. 1978, cena wywoławcza 20.000 zL
Przetarg odbędzie się w dniu 15 lipca br. o godz. 10 w dziale
transportu, ul. Jaracza 74
Przystępujący do przetargu winni wpłacić do kasy
przedsiębiorstwa,
ul. Wólczańska 215 wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej.
Pojazdy można oglądać w dziale , transportu, ul. Jaracza 74 w godzinach 10-14.
W wypadku niedojścia d"O skutku pierwszego przetargu, drugil przetarg
odbędzie się w dniu 20 lipca br. o godz. JO.
Zastrzegamy sobie praw~ do odstąpienia od przetargu w etęścl lub caz
łości. Braków w osprzęcie nie ..!;!zupełniamy, jak również nie bierzemy odpowiedzial~ości za wady sprzeaanych pojazdów.
1981-k
ł

KUPI~ syp!ain!ę „L!ndon"

łlusarź-spawacz,
łlusarz-mechanlk,
teoretyczne odbywają 1lę w następujących szkołach:
ZSZ Nr S, aL K.ILllQSKIEGO 109, łeL Zl8s5Z
w zawodach:
ł
elektromechanik,

ł
ł

ZESTA w
Stereo:
deck
Technics RSM 1i. W'ZtnBCniacz .JVC AX2, kolumny
80 w. tuner, gramofon sprzedam. Te!.. 55-38-62,

D~IENNIK Ł0DZKI

nr 128 (10344)

puatak!.

Tel.

28f(J1sg
lll)ne-

MASZYNĘ w!~'Zynnolłcto
wą,
lak.ler
aamochodowy

Biała

sprzedam.
tel. 201.

Rawska,
28747-g

FmMA polonijna poftUilru·
je lokalu do produkcji eeramikl ozdob-nej. Tel. 858-28.
uł. Tkacka 52b.

inf<mmuje,

SPRZEDAZ

samoobsługa .

przejazdów kolejowych w poa:iemie szyn na w.w. liniach. W tym
czasie ruch kołowy będzłe prow~
drony zgodnie z wymacmnymi
objazdami.
Ułytkownik6w dróg prosłm'J o
' ' " zwracanie azczeg6\nej uwagi na
oaygnalimwanie oraa za~howańle
ostiołmokL

KIEROWNICTWO
FILMU
„MUSISZ tvc••

+
+
+

Teł,

+

633-90

:

NOWE sprz,glo do „Audt"
- komplet sprzedam.
Tel. 52-05-00.
PRZEJMĘ
wkład
„Fiata
126" na 1986, W87 rok. Rasiński, Łó«iź. Broniewskiego 109 m, 3.

„ETZ - 250" nie u:tywany
- sprzedam lub zam i enię
na . Slm!;()?la". Tel SS-ł2-84

SYRENĘ

105 pilnie sprze·
dam. Tel. 52-56-37, po 16.

SPRZEDAM
Skodę
1000
MB. Wiadomość: Grotniki,
uL Brzozowa 17.

PRODUKCJł

POSZUKUJE
statystów do scen zbiorowych
dzień 5 lipca br. (wtorek).

n1

Zgłoszenia I pnymłarka kostiumów w poniedziałek, dn. 4 lipca
br. o godz. 11. Spotkanie przed
budynkiem Biura Angażowałl.ia
Sta.tyt1tów, ul. Łąkowa 29.

CYKLINOWANIE bezpyło
we, lakierowanie. .Janiczek,
612-44.
28328 g

Za.angażujemy oeoby w rómym
wieku oraz kilkanaścioro dizieci.

ZdecydO'W811ie poszukujemy osób
i bardm sr.cmipłych,
c-zamo- i clemnowł'06ych ora'Z
siwych.

bezpyło

S7JC'ZJU!płych

Osoby

„

tęgie

nie

będą angażowane,

2085-k

„POLMATEX -WIFAMA••
w lodzi, ul. Armil Czerwonef 89.

(.Wy

SPRZEDAM
ci11gn!k „c330" po kapitalnym remon ·
cle.
wairdzyń
84,
gm
Brójce.
BS5-g

2081-k

OGŁASZA ZAPISY
do l-letnlego Młodocianego Stac)onamego Hufca Pracy
przy Widzewskich Zakładach Maszyn Włókienniczych

FIATA
1lll8p (19'79) 8DIUdam. Tel. &!-09-31 /

„ZASTA WĘ 7110" - sprze·
dam. Narciarska łl m. 34

'

I

I

AltUMULATOR do „J'dia.ta
125.o"
no1.'J'J kupie
Tel.
208-M

1/l5p 1800
8!>!'21ediBm.

'

wymiana tor6w koleJowych

WOJEWODZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCOW PRACY
w ŁODZI, ul. SIEN·KIEWICZA 63

ponec1:ek 111. -

Złotno

BIURKO nowe - sprzedam.
Łódt, Starorudzka 4 m. 2,
po 17.
~016-g

FIATA
tY\P) ~

od dnia 4 lfipca br.
prowadmna

W :nwf!l7Jlru I czyim zacbo&i lroniec~ć czasowego zamykania

lakierowanie,
tel.
szkodl!w11 produkcję. Tel. we,
!3-48-fl, Grzywaez.
858-28, ul. Tkacka 52b.
1'1'1129 g
CYKLINOWANIB bff;pyłoR2:EMIJ!;SLNIK - budujący "• la.kWrowan!e.
116!-83.
.Janaik!ew!cz.
24040 g
własny dom pollzttkuje tas
!4040 g/24737
modozielnego mies7Jkanl·a ·z
telefonem na okrea 1 do
3 lat. Płatne • góry . Tel. PRANIE dywanów, wykła
782-'l'f.
862-g dzin. Tomczak, te-1. rrzecznośc!owy
53-35-!0.
16404 g ·
M-S komfort d2:!eln!ca
Polesie - 1pnedam. Tel. USł.,UGI hydra11.1Uczne. Sp!agrzecznooelowy. 111-18-tt.
wak, 40!-78 (10-18).

ADOPTU.JJV psa w dobre
ręce.
Powame
oferty
„2631'1"
Bluoro
Ogłoszeń,
P!ot.rkowska 98.

DROGOWY

ŁODZI

na M.nH Ł6dt Wid2ew - Łódi
01ech6w i Ł6dt Fabryczna
Kolusdd,

''

CZYSZCZENIE
dyWan6w,
wyikładz!n, ma11zyn11 mark! ·
Hoover. 869-97. Grabarczyk.

FmMA polonijna poezuku·

u

będzie

TELEWIZORY naprawdam.
Korczyński. 4115-90.

i. lokal.! na elch11 ! n!e- CYXLINOWANIB

ODDZIAŁ

w

CHALUPNJCZ'ltll do nyc!a, ••hętniej I O'ftl"lGc11-1 włunołclow9 pil· kl-em za.trudni,. Tel.
Ili•
IPll'-1am. · Oferty 826-19, wt.czarem.
11.1881111",
Bklro O&łoezetl:,
i'!otl"ko~a 88.
DO sbi«u malila JWZ7Jm•·
Kolonia lłnew M. l>oj1zd
POSZUKUJJI 111modslelne- tramwa·j em a cło KonstanIO miesuuila. Tel. SS-116-03. tynowa
(ul,
Zgteorsk:a).
18687 g Sprzedał na miejscu.

BEZDZIETNE
malieństwo
(lekarz), poszukuje mleszka9la na 1-'1,łl roku. Tel.
4311·'11.
880 g

tnste.\owa-

M~trti1-an4e

PKP

,_,

do plilowanla
apaszek
sprzedam.
Tel.
55-49-36, po 17,'

K

-

WYtYldan•

STOLARZA
IUllOdz!elne·
POBZUKU„ lokalu
na 10 OCH ucmda po wojsku
praeowruę G-ll!Wi4'ck11 (•Iła), satTudnl•· &wlerkowa 11,
dme.tn!ea i.6clł·Bałuty. Oli!'· tel. '189s:MI,
lł80'f g
ł7, ~ 1 ,~67''1 Biuro Ogł<>11ze6,
P~N.
ZDECYDOWANIE
przyj·
m•
praeę
chałupnie%111,
(równie& ftJ'O!•)·
Oferty
„26M'I",
Biuro Ogłwzel\,
P1otlir-1ca De.
.

FREZ.JA
- prepuowane
cebulki kol.orow11
Royal · DUZB M:-1, ba!l.kon, Zaorzew,
orarz odmiany półpełne ho- zamieni• na podobne z te- MŁODB małteństwo przyjmie praeę chałupnics11 w
lenderskl•J ft.rmy Pennin· lefonem. Tel. arseczn~c!o- sektorze
prywatnym. szyga. lhdi, Brukqwa 8, "1· W)' 893-1111.
169111 g cie
wydrluczone.
Ofe~
~-30.
łł895-g
„26538",
Biuro OgłoHeń,
POBZUKUIJI
młee:rJkan!a Plotrkowna N.
·
,,łllNGERA" ccwuaneta> lu•b domku aa r<lk lub
1pn:edam. 1192-łl,
dwa. Szwaezki s overloc- ZLECJS w,Gtonanle formy
ldem. 11-ft..91 10ds. 111-lł. na włlrJ'Bltarkę. Tel, l'r0-10.
t638ł g
535-g
LODKll ,,avnlt.., nowe spnedam.
Alelulandrów, LODZ M-ł włunołc!owe, ENERGICZNY teehftlk eleOauyńa~ 111,
umiea1' na Warnawę. Tel. ktromeeban!łc
po.tada111cy
1111-ł 56-ff-llO. dzwon:!6
Wie<!zo- samoch6d mobowy przyJs
rem.
15385 g m1e pracę w sektorze prySUKNU indyja!a, sztu4o„
wa.t nym, Chętnie •kwll!YCję.
llonle, rkórld wętowe M·• właimolłclowe zamie- Branta obojętna.
Oferty
apuedam. Tel. 18-1Hl8.
ni~ ua 2 ray po M-2, !>lo- „25930",
Biuro Ogt<>11na\,
27391-g k!. Tel. 15-4ł-ł6, po 117.
Plotrkowlllra 88.
IAMNIKl IPl'.Eedam. Roda· SPOKOJNA, irta<raza pani
ehałupnłfto
ZATRUDN'IJS
kowakie'° ł m. 1.
wyna,jm!e pokój z lruchni11 szwac:rJk• z ove'l"loek!em.
- IB•n iodzielne z wygoda- Oferty l'tełM", Biuro Oglomi na 2 lata. Płatne :r. gó- l!Zeń, P :otrlt<>Wllka te.
IAMNUU
112lCMn!ęta
ry. Tel. 862-01.
16474 g
sprzedam. Bału17, Cie;ilel·
MATEMATTJCA
91-T+-lł,
ska 12a.
25806-g ALEKSANDROW apól- mgr Pluekawwkt.
dz!elcze M-11, zamienię na
SPRZEDAM TUneT Fausta równorzędne w Lodzi. Osrebrny nie utywany na ferty „2~". B!Ull"O Ogło
gwanncjf, Amaitora 2 ste· szeń, PiotrkOWllka •·
reo na gwanncj!, magnetofon szpullowy
M 1416 S SPRZEDAM
m!eezkan!e
UW11rtura
plus
taśmy.
M-5, cztery pokoje na Ra.
Wiadomość: Łódt, Prusa 10
dogoazczu. Oferty „28529", ANTENY RTV. IClra111>ft, tel.
m. 29. Tel. Il-IMS, w godz• Biuro Ogłoszeń. Piotrkow- 13-29-81.
149'n g
18-11.,
ska Bł.
PARKIETY, moza!.lc! - ·M-ł SDM lwp!ę. Ofert)!'. kład.anie, cyklllnowande la·
MAGNETOWID !!decydowa- „640",
Biuro
Ogłoszeń. kierowanie, Kiełbik, 483-38,
nie kuplę. Tel'. 368·15.
Sienkiewicza ł/8. ,
w!ecz0<rem.
tl.380 g
MASZYN~

MIEJ

n.a.orawa

uszkodzon~b Wl7Jmae'n•l.aCZ:V
j,r15ta.
!.owa.n.te diod.atikowvch Blo.
!wwa ł !a:lj, lAdvń.sk!.
'
24623 •
Ml.ODY t.ch.-mech. kierowca Il, p09!adaj11c:y tas
2'12-18.
mochód podejmie pra- TBLENAPRA WA.
28984-g
Mll.czarek.
c,. D11hrowskiego 52
.L
••
2888ał

.....

C!H

OTNEKOLOO oololnilk .Jes
cek Kae%l!Da.rek Kra1Wlecs
ka !Oa m t tel 717•10.

RADIOODTWARZACZ!!: N·
n~e .

11-4
L6d>chojn.7-Za·tor7Ał,
12 m - umieni• na Sieradz. Oferty ,,2B'l98", Biuro
Ogionel\, Płotril:owsłla aa.

0

KONSERWACIA t wvlkonv.
Wllł<n·l.e
sztu'katet1il.
tV'!'lld
l!li~
kom4nkt
malowa.niJ.e ba oebow.a,nle Kl•imk.leowi«!li tel ł31 ~.

UKF

TW.. 11-G-M,

PRZED W'V1łlll!dem na IM·
Jop ~a l>ezn!ecz dJr2'WI! ble.
cha I ookTv1
ozdobnym
wvtlu m ten4em . Towa•rzvsld
778-95 Hajma.n.

NAPRAWA
t<elewlzor6w.
393-43, Ste.Jter,
244~5 I(

moch<ldowe

KVPll! M-4.
gods. i.-eo.

PERS - czY-ttcrenle
d·Ys
wa.nów t wyncl;idzln 771-40
(ll?.-20l
Kamiński. U&ft Il

ł

WARUNKI

PRzyJĘCIA:

ukończone 16 lat;
dobry stan zdrowia;
zgoda rodziców lub >oplekan6w.

HUFIEC ZAPEWNIA

w

następujących

PRACĘ

zawodach:

TOKARZ;

~~:!:~.

SLUSARŻ WIEBTA<2

•
•
Ponadto istnieje mo:tllwość kontynuowania nauki w Przyzakładowym Ze1pole Szkół Zawodowych, w skład którego wchodzą:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa1
Technikum Meebanlcme;
Srednle Studium Zawodowe.

+
+
+

•+•

+
+
+
+

HUFIEC ZABEZPIECZAr

zakwaterowanie;
całodzienne wytywlenle (ezęłclowo
odpłatne - 50 proc.);
odzfoł I obuwie robocze.
Pozostałe świadczenlę jak dla pracowników zatrudnionych w przemyśle mas
szynowym.

Imprezy . kulłurałno-ośwlatOwei
wycieczki krajoznawcże;
rajdy;
kółka nlnteresowa6.

PODANIA O PRZYJĘCIE
DO HUFCA

nalełJ sklada6 w

terminie do dnia SO
lipca 1983 roku Pod adresem: WoJew6dzka Komenda Oehotnlcsycb Hufców Pracy
- Udt, oL Słenklewłeu 63 lab! Ocbotnlczy Huftec Pracy _ ł..6dł. uL Szcsytowa 11113
DO PODANIA NAL"ll'ŻY

+

,+
+

hvladeełwo ako6czenla
sławoweJ;

łI
I

HUFIEC ORGANIZUJE
I PROWADZI:

DOtĄCZYC:

I

r,.

szkoły pad-

3 fotografte1
tyclorys.

UWAGA!

Liczba miejsc ograniczona. Przyjęcia dla
młodzieży z terenu m. Lodzi I najbli:tszej
okolicy (trasa do Ujazdu I Koluszek).
2016sk

I

I

I
I
I

I
I

WAŻNE

Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Dworzec
Dworzec
Informacja
Informacja
Informacja
Informacja

2.07 . godz 9-19
3.07 gOdz 10-15
BIOI.OGIJ
EWOLUCYJNEJ
UL
(park Sienkiewicza) gOdz. 10-11
2 3 07 . qodz 10-lł
HISTORII MIASTA LODZI . Ogrod·owa 15l godz 11-18
2. 3.07 godz. 10-14
WLOKIENNICTWA (Plotrkowslta
282) !(odz. 11-17
2.07 godz 10-11
3.07 godz. 10-15
SZTUKI (Więckowskie.go 311) godz.
10-17
2.07. IOdZ t-1.,...
3.07. god2 10-11
MIASTA ZGIERZA (Zgierz. Dąb
rowskiego 21) 1odz. 14-18
2. 3.07. j.w.
MIASTA PABIANIC (Pabianice,
pl, Obr. Stalingradu 1/i) godz
14-18
2, 3.07. godz. 10-.J.I

TELEFONY

PKO
o usługach
turystyc.zna
PKS:
Centralny

731-82
398-10
ł72-01

• • •

!85 ·16
55-46-96
telefoniczna
93
słutby zdrowia
615-19
zoo czynne od 1odz. t do lt
handlowa
282-84
(kasa do 18)
Pomocy Społeczne)
OGROD BOTANICZNY czynny od
56-41-70
godz. 9 do zmroku
Komenda Wojewódzka MO
KĄPIELISKO
„FALA"
czynne
677-22, 292-22
codziennie od godz. 10 do 18
Pogotowie ciepłownicze
253-11
Pogotowie drogowe1
„Polmozbyt''
ł09-3Z
KINA
Pogotowie energetyczne1
Rejon Lódź·Północ
334-31
BALTYK ,,Butch Casa.ldy l
Rejon Łódź-Południe
334-28 • Sundance 'K1d" - USA od lat
Rejon Pabianice
15-13-10
15 godz. 10 12.15. 15 17,lll 19.30
Rejon Zgierz
16-34-42
2 I 3:D7. j.w.
Rejon Oświetlenia Ullc
881-15
IWANOWO .Wlelld wąt ChinPogotowie gazowe
395-85
g a chgook" NRD b/o godz.
Pogotowie MO
97
15 15,; „Butch Cassidy l SunPogotowi e Ratunkowe
89
dance Kld" - USA od lat 15
Pomoc drogowa PZMot.
52-81-10
godz. 17.15 10.30
Strat Potarna
98, 666-11
2.07 j .w.
Inżynier województwa
633-11
3.07 Bajki - „Zaklęty zamek"
TELEFON ZAUFANIA
337-37
godz. 13 dalej jak wyżej
czynny w godz. 15-7 rano.
POLONIA „Wielki Szu"
w dni wolne od pracy - capo! . od lat 18 godz. 10, 12.15,
łą dobę.
Dla kobiet z ciąłą
15 . 17.15. 19.30
problemową I sprawy rodzinne
2 l 3.07. j.w.
740-33 w
dni powszednie
PRZEDWIOSNIE - „Tom Horn"
od godz. 12 do 22.
USA od lat 18 &Odz. 10,
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAU·
11.15 15. 17.l& 19.30
FANIA 350-68 w godz. od
2 I 3.07. j.w.
13 do 18.
WLOKNIARZ - „Pełnia nad głowami" - poi. b/o godz. 10 12.U
15 17 15 19.30
TEATRY
2 I 3.07 j,w.
WOLNOSC .•Imperium kontrn iec zynne
ata kuje" - USA od lat 12 godo:.
9.30 12. 14.30 17 19.30
MUZEA
2 I 3.07 , J.w.
WISŁA
,Ostatnie metro" HISTORII RUCHU REWOLUCYJfr. od lat 15 godz. 10 17 19.30;
NEGO (Gdańska 13) nieczynne
„Goście
z Galaktyk! Arkana"
2.07 godz !B-16
- jug. od lat 12 gooz. 12.30 15
3,07 nieczynne
2 I 3.07. j.w.
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
ZACHĘTA .Wilczyca" poi.
FICZNE (pl. Wolności 14) godz.
od lat 18 oraz film kr6tkome. 11-18
tratowy „Tango" nagroPółnocny

17
19.30;„Dlabeł
morski"
radz. b/o godz . 12.Ml
2.07 j.w.
3.07
BaJkl
„samochód"
godz 10 11; „Diabeł morski"
godz 12.30; ,Cały ten zgiełk"
godz 14 30. 17 19.30
STOKJ Cyrk bez granic" roum. b.o. iro-dll: 16 16: .Obcv 8
pasa:!;er N<>Btromo" - uut.
od
loa~ Ul !!od.z 18.115
2.07 j.w.
3.07 Bajki .W pat1ku" &odz.
15.15 - dall!J Jak wytej
SWIT .Młynarczyk l kotka"
NRD b/o godz. 15; „N iezamężna kobieta" USA od lat
18 godz. 17 19.11
2.07 J.w.
3,07. Baj'ki - ..Pies, Jtot l plecak" godz. li 14 - dale.j jak

dzo ny Oscarem - godz 10 12.li
14.30 17 19 30
2 I 3.07 j.w
TATRY-LETNIE
.zemsta r6ang. od lat
towel oantery" l i godz 21 (czynne tylko w dn.I
pogodne)
2 I 3.07 j.w.
STUDIO ,Sprawa KTamerów"
- USA od lat 15 godz. 17 19.19
1.07
Bajki ,Przedpotopowe kłopoty" godz . 16; „Sprawa Kramerów" godz. lT 19.19
3.07 j.w
STYLOWY - Filmy Janusza Malewskiego ,Słona róża" POL od lat 15 godz . 19; Mlstrzo•
wie Kina Swtatowego Steven Spielberg - „1941" - USA
od lat 15 godz. 17 19.34
2 1 3.07. j .w.
DKM „Smierć człowil!ka llkorumpowanego" fr . od lat
18 godz . 17 19 15
2 I 3.07. j.w
OKA .Kondik Ga.rbusek"
radz. \godz. 14.30; .Bterwsza miłość" wł.
od lat. 18 god-z.
18.30 19
2 I 3.07 j.w.

wyżej

TATRY - . Pf'.tygod7 Callneezki"
1 godz. 18.15;
Jap . bl'O
„Mał
teń.stwo MaTI! Braun" RFN
od lat 15 godz. 17 .45 (w razie
niepogody odbędzie gtę sl!ana
fil.!mu ,Przypływ uczuć" - fr.
Od lat 18 gOdz. W.IS
2.07. j.w.
3.07 . Ba1ki - „Bal.!.ade o Królu Piecuchu" gOdz. 14. li dalej jak wytej
ENERGETYK - nieczynne
1 t i.07. j.w.
HALKA nl-7nne
2 i 3.07 j.w.
POLESIE - nl.eosJ'll'fta
I i 3.0T j.w.
REKORD - nieolE:rnn•
z l 3.07. j.w.
SOJUSZ - nleesJ"Dll•
S 1 I.OT. j.w.

GDYNIA K&no M'n etoD
od
godz . 10 do 22 .Dyl Sowizdrzał" NRD od lat 15
i.ar. Kll·no n<m &t.oo dla dl2liec!
od godz 10 do 13 Bajki
. Z a g inął pi esek" (Bolek I Lo1-ek): Ki no noin stoo od l»dz.
13 do 22 - „Dyl Sowizdrzał"
3.07. j.w.
MŁODA

GWARDIA „Cudowlltwd.at" '!'a~. b .o . aods.
15.30 ;
,Lot
nad
kukułczym
gniazdem" USA od lat 11
godz. 17 19.30
2.07 j.w.
3.07, Bajki - „Pieski. l ltotkr'
godz. lł.30 - dalej jak wytej
MUZA ,,Tam na tajemntayoh
dróżkach" radz. b/o godz.
16.15; ,Parszywa dwunastka" USA od lat 18 godz. 17.łli
2.07. Bajkl. ,711mowy ogród"
godz. 15 .15 - dalej jak wyt•1
3.07. Bajki ,Z!m()Wy' ogród'
godz . 11; „Tam na tajemni•
czych dró~kach" godz. 18.15;
.,Parszywa dwunastka" &ods.
17.45
iny

1 MAJA - nieczynne
2 I 3.07 j .w.
POKOJ King Kong" - USA
godz. 18.15 18.45
2.07 Dziecięcy Klub :rumowy
„AUbaba"; „Przygody Calineczki" - Jap, b/o godz. 11;
„King Kong" godz 16.1& 18.411
3.07 Bajki .• Piosenka wiosenka" godz. 11; „King Kong"
godz. 18.15. 18.45
ROMA
„Cały ten sgtelk" USA od lat 111 godz. 10, 1Uł,

APTJ:KJ
P1otrłtoW'lllka

117. M!eldewicu to,
Molamlana 15. Lutom4enlka 146,
Ol1mpljska Ta, Fellflsklego 1.

•- Armii
• •

Pabianice
CseTwonej
T. Konstantynów Sadowa 10,
Ozorków ul. Wy'llZyńskiego 2,
Głowno i.owi.eka 38 Aleksandrów - K°'c\unkl 14. 2'<gleTz
Sikor&kle«,o 18. D11browaldego 18
DY2:URY 8ZPITALI

Chłrurcta ogólna Bałuty
Szpital Im. Blegal'lsltlego codziennie
dla
przychOdnl rejonowych nr M' t ł . 8, a. t . IO;
Szp1tal Im. Biernackiego (Pabianice) dla przychOdnl rejonowych
nr a. a dnt nieparzyste Szpital
Im. Kopernl.ka - dla przychodni
rejonowej nr 1 w dnl nieparzyste Szpital Im. Pl!rogowa - dni
parzyste Szpital Im. Marchlewskiego eodzll!nnie (Z.g!erz. ul.
DubC>l.ti lT) dla miasta 1 ~ny
Zgierz miasta l gminy Ozork5y;,
miasta l gminy Aleksandrów, gm!-

ny Parzęczew ; Górna - Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 82); Pole·
sle - Szpital !m. Pirogowa (Wólczańska 195); Sródml eśc!e - Szpital !m Kopernl.ka (Pa bla nicka 62);
Widzew - Szpital Im . Scmenberl(a (Pieniny 30)
ChlruTgia urazowa - Szpital im
Biernackiego (Pabianice)
Neurochirurgia Szpital Im.
Kopern ika (Pabianicka 82)
Laryngologia - Szpital Im. Pl·
rogowa (Wólczańska 195)
Okulistyk a - Szpital !m. Jonschera (Milionowa 14)
Chirurgia i laryngologia dziecięc a Instytut Pediatrii \Sporna 36/50)
/
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital tm. M . S'kłodowsklej-Cu rle (Zgierz Pa-rzęczewska 35)
- dla woj , łódzkil!go - Szpital
Im. Barlickiego (Kopcińskiego 22)
- dla m. Łodzi
Toksykologia - Instytut Medycyny P r acy (Teresy 8)
Wenerologia
Pr'Zychodnia
Dermato logiczna (Zakątna 44)
U'I.

Chirurgia ogóLna Batuty
Szpital Im. B legat\Skiego codziennie dla przychodni rejonowych nr nr 2. ł 8. 7 I. 9, 10;
Szpital trn Blernackll!o (Pabianice) dla przychodni rejonowych
nr a. &; Szpital lm. Kopernika
dla przychodni rejonowej nr
1 w dni parzyste Szpital Im.
Pir ogowa - dni nleparzyate Szpital Im. Marchlewskiego codziennie (Zgief'Z. ul. Dubolłl 17)
dla miasta I gmłiny Zgierz m1alłta l gminy Ozorków, mia.ta l
gml~y Aleksimd·rów
gminy Pa·
rzęczew;
Górna Szpdtal Im
Brudrlńsklego (Kosynierów Gdyń
ll'klch
61 );
Polesie
Szpital
!m. Kopernika (Pablanleka 82);
Sr6dmieścle Szpital lm. Brudzińskiego
(Kosynierów
Gdyń
a'kich ~l); WidZl!W - Szgil.tal l.m.
Sonenberga (P.leniny IO)
Chirurgia urazowa Szpłtal
trn. Kopernika (Pabianicka 82)
Neurochirurgia Szpital !m.
Barlickiego (Kopcińskiego 12)
Laryngologia
Szpital
tm.
Barlickiego (Kapclt\sklego 211)
OkuU~tyka
SzpLtal
lm.
Barllcklego (Kopcińskiego Jił)
Chirurgia I luyngolog1a dztec!ęca Szpl.tal Im. Biernackiego
(chirurgia); Szpital Im. Korczaka
(Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
Szpital Im. M. Skłodoweklej
·Curll! (Zglen . Pan:ęczewaka 15)
dla woj, łódz1dego - Szpital
Im. Bar!Jlckll!go (Kopclńak1ego 12)
- dla miasta Łodzi

UT.
Chirurgia ogólna Bałuty Szpłtal Im. Blegai'lsldego co·
dziennie dla przychodni rejono·
wych nr nr 2 ł I ·7 I t 10;
Szpital Im. Kopernika - dla przychodni reJonowe1 nr 1; dni parzyste
Szpital
l.m.
Pirogowa
dnd nlepanyate Szpital Im. Bier·
nackil!l(O (Pabianic~ - dla przychodni rl!JonoweJ nr a, I; .,Szpl·
tal Im. Marchlewskiego (Zlllerz
Dubois 17)
oodrlennle dla
mluta i glllllny Zgierz miasta I
gminy Ozorków m!uta l gminy Aleksand·rów gminy Parzę·
czew; Górna - Szpital Im Kopernika (Pabianicka 82); Polesie
- Szpital !m. Pirogowa (Wólczań
lka 195); Sródmleścle 87.pltal Im. Kopernika (Pabianicka 62) :
Widzew - Szpital Im. Sonenberga (Pieniny 30)
Chlrurgła
urazowa Szpital
l.m. Jonschera (Milionowa Ił)
Neurologia Szpital tm. Kopernika (Pabianicka 82)
Okulistyka - Szpital Ina. J'on.chera (M1!1onowa lł)
Chirurgia I !uyngologla dziecięca lnńytut Pediatrtl Spor·
na 38/10)
Chirurgia
nczt:kowo.twarzowa
Szpital l.m. M. Skłodowsklej-CUrte (Zgierz. Parzęczew1'ka 851
dla woJ. ł6<Uklego - Szpital
!m. Bar!lcklego (Kopclńftlego 12)
- dla m. Loda!
Toksykologia lnetytu.t Me·
dycyny Prac7 (TeTet)' I)
Wl!nerologla
Przyc:hodn\3
Dermatologiczna (Zak11tna 44)
AMJIULATOlllUM
DORAZNJ:I POMOCY,
111. Blenklewlesa trr
tel. m-H wewn. Il
-

Gabinet Cblnrrctan7 ez7nny
całą dob4
Gabi.net Interm.t:rezny czynny
w 1odz. 111-T w dn1 wolne od
, prac)' - eal11 dob4
ni. Armil CserwoneJ 11
tel. łl7-3ł do M wewn. ft

-

Gabinet
Chlrurctl Dzł.cl~ceJ
czynn7 cał11 dob4
Gabinet Pedlatryczny oeynny
w godz. 111-T w dni wolne od
pracy - eeł11 do,,.
111. KopeiiUkteiro l i
łel.lłł-U

-

Oabłneł Btomatioloetcm7 esynny w llod•. lt-T w dni wolna
od pracy - Hłll dob4

DZIŚ, JUTRO I POJUTRZE W RADIU
.• Mędrca szkiełko I oko" - ma.-. (Ł).
18 30 Posłuchać warto lt.2.0 L I'Odho1-0d eckl: , Jan Sobles.k.I" odc
8.1)1) Wł.ad . 8."10 Obse rwacje
8 ZO 19.30 Wieczór w fUhann~p.1.1.
2'1.06
Melodie. 8 311 Prze11:lad ora sv 8 35 Me
Klasycy iazzu. 21 30· Nal(ral!lle wlelod;e. 8 45 ż.olnlerslltl zwiad
9 OO croru . 2J .W T. Parni.ck!:
Srebrne
Lato z rad iem 11 57 Sy g nał cza su orłv" - odc 22 OO Stara l
nowa
ia 05 Z k r a1u • ze ~wi ata. 12 3-0 MU· szkoła 22 20 W. Szeoksolr Jak
z v k a folklo r em mal<>w a na . 1·2 4;; Rol- wam sle oodoba" Cl). 22 . ~
„Kini!
n iczv kwadra n s 13 OO K<>murnk a tv . Slnl'(er s" śolewaja muzvke staroan13.1 0 'tadl-0 k ler<>wców 13 20 Z mu- e;lel•ka ?13 05 W S zek>Splor: .Jak wam
zv ka oo1'ka na tv 14 O:> - 16 OO Ma
• le oodoba" (II) 23 35 O• car Peter11: az v n mu zvcz.nv 16.0ó P robl<>m dnia
!! ra o r zebo1e 23.55 W . Szek-so lr:
16 15 Bank przeboiów 17 OO Mut v'ka
J ak wa m sle oodoba " (III)
I a k t u a lo<l5 cl !7 2;; Renetvc1a z la z..
zu . 18 oo n zlen o k
18 20
Kr>nce rt
PROGRAM IU
d ni a. 18 50 Go ra e v tema t 19 OO Ma t Y<1a kow1e ·•
19 3-0 Ra <l k d zl ec ~ om·
JO.OO U rodzenl na POcza tik u wie„Kot w but a ch " 20.0;; A r tel
20.10 k u
10 30 S pl ewać ja zz. 11 OO Pa olKonce rt ż v czeń 20 40
Pożee;nanle • ro lo l!ia : nledv kreeje uspraw!ed!!\ w io.
M at'ora" - f r 20 50 J azz w o!l(Uł· ne 11.20 Mu•v=v Interklub. 11 50
ce. 21 OO Komuo lk atv 21.05 Kroo !ka
Na sk a ln v m PO<lhalu" f r J1.05
sPO• tow a 2\ . 15 Hlstor v czne koncer
W tona cj i TrMkl
!3.00
Eden" tv 22 OO Z kra 1u I ze św iata 22 2.~ odc
13 JO P'>wtórka z rozrvwk l.
G ita r a . banjo I coun t rv 23.00 W\ad 14.00 Hol'(wood l! r a Moz.a rta .
15 06
23 .20-23.59 D v •ke>te'ka o rzed sobot a . Wakac1e z orzebo1em. 1S 4~ Rad.to
kierowców. 16 OO Zaoraszamv
do
PROGRAM n
Trójki 17 05 PoJ.lJtyk.a dla w•zvs!Jkl ch
IS 05
Inf<>rm.ac1e
900rt-owe
19.00
8 oo Poranna. se rena.da 9.00 R~aiks B Prus : Emaoncvoan-tkl". 19.30 Cza s
w • tereo 9 50 B Mic lń S'kl:
Podróże relak.•u . 19.50 B Czeszko:
Powódź"
do olek lei " - esej . •o OO Kra j()brazv odc. 20.00 Trzy kwadran-se ta zm orqk ie 11.00 WLad 11.10
BI011:oola zu 20 4S Klub samouków - cz I.
w lona wina" fr
11 30 Stereof-0 2J OO Interradio: ak t ualnoś-c! - man iczne nowośe l 112 OO Ra<l lo Mo<lkwa e:.azvn
21.40 Album listów mlloo12.25 W •trone jazzu
13.0ó Serwis nych. n .oo 24 l('C>d7Jlny. w 10 minut.
lnformacv.lnv (L). 13.10 „ Omnibusy" 22 15 Muz y~.a 22.45 Posłuchać war- aud . CL) 13 20 Muzyka 13 30 Al- to. 23.00 Zaoraszamv do Tró~.
bum ooerowy
14.00 Wakacie
w
stereo 14.3() F , For• vth Dzień
SOBOTA. I LI'PCA.
Szakala". 15 OO Pamletn!kl l wsoomPROGRAM I
nlenla 15 30 Folklor z rótnveh •tron
16 OO w•eJkle dzieła 1'7 OO Wlad. 17.05
8.00 KQlllun.llkM
8.10 Otbeerwa cle
Chwila muzyki IL) 17.10 Aktualno~cl K. Z.!ellńskłej
UO Mi!lodie.
8.30
dnia (L). 17.30 Chór
Unlwersvtetu Pr~lad orasy 8.35 Moe!O<lle
8.45
Lódzkiet!'o I 1ego !!'Oście 18.00 .. Punk · że>Jn,ioers~ 2'W'l.ad 9.00 Lato z radiem
ty widzenia" - kr>mentarz (L). 18.10 U.M Sy11:.nał cz1a.su.
11.CMI :Z kr41!jU
PIĄTEK.

1 LIPCA
PROGRAM; I
0

"'°"

tt.• ..

l ze .VJli,a.te, lUO Uwall• . 'bddł - . n lkuatiuO"" ~I.
Wnkendozorny na d.rodu. 13.2S MUZyk.a f<>l- "'" kon.teR" IŁ). lt.łO Mu-zye:mi,a i.a·
klorem.
112.45 Rolllllczv kiwadira!l'LI. 1-l'ILa. 10,20 L. Podihorodleokil J.a•n
13 .00 Komiwn.J,Jta.ty 13.10 Uwa• b•dł Sobl.ea1d". lf".IO 'W'leozi6r w fillh&nnop-rrezorny na d•rodze.
13.20 Muz:vlka nil. 20.30 W1i&d. :Ml.38 W•lieCZ()or.na restarego W.Lednie l·UO W.Lad.
14.05 flekale JI0.40 Co Jest ~rain.e? - na. R ytm" mB•I! muzy=ny.
l{a"Ody. 11~ ~ll'l'ainle wioeczorou . tt.40
l~.00
Pl~ mbnut o teatrre"
18.00 W;!ad
Sreol>rne orły" - odc 22 .00 Muziyka
18.05 Problem dmdoa. ie.11 PKO Twój M. Óldf.!elda 22.~ I. I•redyń.skd .Przed
ba.n.k . Hl.ZO KotllCert. 17.00 Muzyka prelekc1a" 212 .4~ Ka.bareton .DwójI aktualn.ośCll
17.25 Uwal!a. bądź k~". 23.05 J, Sza,!U,a~'kJ. - Ooowleprzezorny na d•rodze 117 .30 Muzvka ś<Jl orofesiora TułJld 23.t• W . A . Moz t!lmotek:!. 18.00 D 7l!ennlk. 18.ZO .4ą za.rt - Koncert forteo.
m inut iazzu ! t>l~nkd" 19.00 Gor acv temat 19 .10 U w aE(a badź pnzePROGRAM JlI
zornv n.a d•rodzi! 19 20 Wieczorna sere nada 19.30 Radio d zilecl<>m: .Kot
10.0ll Jl. Pil'U9:
.Enlia·nCY'J'.>MVtltd".
w butach " t0.30 e,ptew.ać SBIZlll.
słuch. 20.05 W k.llku
lol.OO Prze1dad
taktach 20.0B Komtmlkaty Total.Jza- ty l(ooonlłków 11.16 Pod dach;a.lllll Patora. 20 10 P.rzv muzyce 21 OO Komu- ry:!;& . 1'1.50 B Czeszko Powódt"
nllka t v
2Jl .05 Tve:odnik kultura.L ny - odc. l!l.00 Serwis Tró:llk!. ta.05 W
21.25 . Pół tuzina rozma.Lt00cl". 22.00 tonac1.1 'llróJki. te.OO .Eden" - odc.
Z k-r a jtf I ze ś w iata i2.25 Na roc- IX>W
13.10 J><»wt61'ka Z I'Ol7JI'YWiltl.
kowa nute . 2J .OO Wlad. 2.3.21 Z<aorro- 14.00 HOIJCW'C><>d UB Moza·r t.a
Ili.OO
Ser~ Tirótkil.. ie.os W.aikac1e z 0trzeszen!I! do tańca.
bo1i!'lll. 16.41 Jl!ldien łw\ta.t. li.OO Zap raszamy do Trójkd ł8 OO Soot!ka.n.la
PROORAM n
z "'anwm soba .
19.30 Czaa relaksu
B.00 W4iad . I.Ol NallZJ'lll ~ain!oem Ul.50 B. Czesz:ko . .Powódź". 20.00
8.1.0 Pora.nna &er~ada 9.00 Riela.\tw LLs>ta pro:.e!botów. n.oo M l(odzi~ny w
w stereo 11.50 F. P\olnlyth - .. Dziel\ 10 mliniut.
= .11 Tea>Ł>rzvk .Z.lelone
Sz.al<.al!e." 10.00
Godmna melomana. Oko" 212.M
B!Uft bllllSMO!el(O
dau.oo ZaJW&ZJe oo 11e<1-ena.stel.
11.10 chu".
.BłOJtosŁawlona wlina" NlEDZ11'LA, 3 IJI'PCA
fr„
llt .30
P ·rzeboJe non stop.
PROGRAM I
14.00 sztafeta
orkiestr rad1low:vch 12.2!1 W strone
jarzizu 13.00 Wł.ad 13.05 Serwis infora.oo Komum.llk.a•tY. I.Oli -·' d,n1 w
kora•lu I na śwLecle". 8.% Echa sobr>macyjny CŁI. 13.10
AJtnies'Zka" audyc.la
(L).
13.20 Sceny z nJl.e- ty. 8.W Mos1k•wa z melodia 9.00 Mamdecki0C h oi>er 14 oo W.alkac1'e w ste- ~yn wolskowY 10.00 Stzlta4eta orf'l!O 15 .30 Fo-lklór z rM1nych
dia
stron kJ'l!Str r.a.dlow:vch. 10.30 Teatr
śwfata.
16 .00 Wielik.t.e dzieła
17.00 &:ii!cl. 111.00 Kon.cert orrzed h.etnaW!Jad. 17.05 Chwila muzyki CL). 17.lł łem. lt.M W &amo oołuidn.!e.
1%.4<5
Muzykia fOll!doorem miaiowana. 13.00
Akwalno ścl dnd.a IL). 17.30 „w

kr•-

D r ogiemu K:oll!dJM
głębokim

żalu zawiadamiaw dniu 29 czerwca 1983 r
od nas na 7.awsze nasz
ukochany Mąż, Ojciec I Dziadek

W
my.

z głębokim talem zawladam amy, te w dniu 29 czerwca 1983
roku zmarła w wieku lat 85, n:t·
sza naju!i'ochańsza
Matka, Teś
cir>wa, Babcia, Prababcia

że
odszedł

S. t

S. t

P.

Pogrzeb rozpocznie
się
dnia
I lipca br. o godz 13.30 1 kapli ·
c v cmentarnej na Zarzewie.

POLOŻNA.

PROGRAM 11

- t .oe

'Ilreor1.smt.!& mszy ~~
ll.ck.loel z kośd!oł• łw. Krzvt.a
w
W-wi.e.
10.15-11.241 NledzleLny Pro1tram Llteraokl (Ł) . 111.łO Muz:vka
s
klUJb6w. IS.OO Rl!olta'1 tW)oonlia 11.łO
w stylu reuae 13.00 WiLad.
U .Ol
Muzyka dba kóliekclomerów 14.00 ~
bllloteka mua;yOZJl4l
19.00 Kon~t
chm>'1:111C>wsild. ll!.30 Pl!oeenk.I n.a tel•ron - 11111' łł-'H-<31. 1rr.oo w.i.ad
l'1rits R&ner
dY•n'«U·1e oroemait.am~
Ryszarda Sbr.aussa
18.00 NabOOl!t\sbwo z koścloŁa Ba pt:ygtów uf.4D Md..
&tr'ZIO'Wle l!d·ta•n" kLaisY'CZ?be1 N
Ye•pes. 19.00 God.z.lna z orzeboJem.
20.00 Teatr PR: Mlchel.anp;el·o Antionlon.1 .Przyioda". 21.05~1.!0 Wdeczorna melodyjka CL).
21.20
Po
r.a'Z
pleI"WIS'ZY
.na anten.1.-e.
112.00
Wlecz6r olY>łOIW'J'
M.00 .Aircydmeł.a
kameraMstyikl.

111.oa

z głębokim b6lem zawiadamiamy, że dnia 28 czerwca 1983 roku zmarła w W>leku la.t 64

S.

ł

JANUSZOWI KOTLl~SKIEMU

P.

MARIA KRUPEC1KA
wyrazy

głębokiego wsp6łczucia

• ppwodu

~mterc!

Pogrzeb
odbędzl~
91ę
dlnia
ł lipca 1983 roku o god1:. 12.30
z kaplley cmentarza komunalne·
go Zanew.

OJ Cl A
11kładają1

Wyprowadzenie

drogich
nam
zwłok odbędzie się dnia 1 llpea
br. o god1:. 16· z kaplicy cmentarza św. Antoniego na Mani.
Pozostają
w głębokim smutku
l taloble:
CORKA, SYN, ZIĘC, WNUKI
I PRAWNUKI

~"'' '
C'l'IRKA z MĘZEM,
WNUKOWIE I POZOSTAŁA
RODZlNA

o nieskładanie kondr>-

Z głębokim talem zawiadamiamy, te w
zmarł, przeżywszy lat 79, nasz ukochany
Teść I Stryjek

S.

blile~u. ..

Treinel'OIWI

MARIA
SZCZA WIASKA

JAN SOBCZAK

Prosimy
lencji.

P.

ł

P~ad t~<>dtndató'w . li.li 1(1,uyey
OPl!retk1. 14.00 Z bll.Sk.a I s deleka.
l!&.211 w kUku taktaelh. lt.ao .W JezL<>ra.naeh".
le .oo Koncert :tye2et\.
16.00 Wl!lloły Autobus" IL). 17.00 SwLat
muzvkl. 17.45
Dd.a•lo1tl
hlstor~.
18.00 Dziennik. 18.10 Merikuriusz Nii·
dowY 13.20 Ni~lne WYda.I!Jle masiazynu muzYC7Jni!P:o
19.00 Swll.at w
tyg<>d•nlu. 18.10 Wiec:oorna serenad•
19.30 Ra<l1bo - dmteclom. 19.SO Btuiro
I.Mtów 20.00 W1ad 2-0.«MI KOl!llu'1ll!Jk.a.
ty TotaLl'lllltora 20.10 Przy muzyee
o aoorcle. 21.00 Komun~koaty ,
21.0S
Sł y nni Wtl r t uozl
tt.~ Giełda ołvt
22.00
P olow a n.le na Guevare"
słuch . 23.00 W ~ad ~.10 Koncerlt bez

ł

ZARZĄD,

ZA WODNICY ora• KOLEŻANKI I K.OLEDZY
• KLUBU SPORTOWEGO „SPOŁEM".

w dn1u u Herwea 1983 l
przetywszy lait 70, nsn 'aklochany Mł14, OJeiec l Dziadek

L. głębokim talem zawia4amłuny, h
zmarł,

dniu 29 czerwca 1983 r.
Ojciec,
Dziadek,

Pogrzeb odbędzie się w dniu 1 Jtpca br. o god-z. 11.30 ze 11tareJ
kaplicy ~mentarza na Zarzewie, o czym uwiadamia.Ją l)O&r11ten1
w głębokim smutku:
2lONA, CORKI, WNUCZ'JU, zn;c l POZOSTAŁ.A
RODZINA

Pouzeb odbedzle l'le 1 ltpca
czaki, o czym zawiadamiają1
ZONA,

llYN s

br. • 1od11.

2lONĄ,

tł

P.

FRANCISZKA
CIECIE·RSKA
na eine.ntarZll Kur1

COR!ltA s

Z głębokim b6!1!m zawiadamia·
mY, te w dniu 28 czerwca 1983 r.
przeiywuy lat 88,
zmarła
pn
długich
1 clę~ldch cierpieniach,
nasza najdr~sza ż001a,
Matka,
Teścdowa I Babcia

S. t

HIPOLIT KOTLIASKI

P.

ALOJZY SZWAJDLER

'Ili!.•

„bytetr

M

wta.n-y wtJ1relt

Mm

Ul.IO J'Htl.-m młod1'1. ei
We wm.etrzu twdata.
111..4ł FutbW-1
~ lamu
1'119 Od Oluynikt
Grochowiskle1 ·~ Got.tYiil>ur•a"
_
sru-oh lil.00 We w~rzu fwlctie ·lil 1t
ReoLta~ AILl.c!i die Lairroch.a · ' ioo
1
SerM• T·rótkt
1.3.05 stereo l
illll•~rain.lia.
13.IO z rno1e1 Dlł:vlo~d
14.00 Wa W'!lebra:u Awliata 14 1ó N·bech
~ra 'mu~yilta a .oo tycie° ~ ioraeo
lS.30 Odku.none or21eb0Je ie.oo pry;
watiMe u K
Ter1.l.kow&lde1
18 li
„Mllliiel nllt !Dero"
_ llJOIW~ DIY'i.a.
Ilf.OO Powileksze.niia .
t.7.30 P'est.lwa•i
młodeio ~.Mu w '11r6Jee. 11.30 zelde t Scott.
lt.00 Serwl9 T~ótkd.
19.05 Baw Ili• ra.ziem z nami. il.oo

no"

.z.imu. necta l nairior1•ca mlJlość"
Mueyczrw l)Ortirety. :n.oo E.seti

tuo

T. Breu:

.RoZ'Wl&~ndia

o eselu". 24.1t

Ml!.str~kie
lntil!I'l>reot&ele ool1<kdch
m.u.zyik:ĆW. 12.llO !lsiej: M. CW!etac~wa:
Próba hde:ra«:hlli".
21.00 Fest.1-1
młodecoo
13.151 Wder•z. J'a.116
Lecho.Ma.,

.„...... ,.........,
-aiu.

SO'Ci\O\JW'

.Nunczaku
narzetWem mordu
TJ«ko li lodtlll notrzebowall fu.n..
lt0Jonari11n4 KW MO w KraikowJe
by ustalić 1 z.atrz:vmać
•orawców
bestt.allfldeito
z.a bó~wa 88~letnll!-ll:O
mdeszkańca Krakowa Jan.a F. Jel!o
zwłoki znaleziono
w mlesz'kanlu
Wszystko 'Mlk.azYWało na mord rabu.nkowy.

•Prawcaml ub61stwa okazali
tle
llf-detni DariuM W z Ostrowca ~wle
oraz tł-letni Artur B.
z Krakowa nit. 1>raculacy I nie
uc%ac:v s:!e. Oba 1 byl~ jut ooorrzednlo karan.l Zrabowali oni z mles'Zkania Ja·na F olenladze I mll!nle
ruchome .warto4el oonad \OO tys zł.
Zab6l$1oww dokO'llaold za DOmOca nu·nozaku .ceP6w" ~oońskdch utvwa.
nych w walkach 9oortowvch Jest
to pierwszy w naszvm kra1u nrzYoadek utycia teio &orzętu do oooeł
nil!nla morderstwa.
tokrzy.sik~l(o

(ilWP)

Mąż,

długoletni nauczyciel, Człowiek wielkiego serca 1 dob~ool.

RODZIN'A

I

MĘ:lmM,

oru POfllOSTALA RODZINA

WNUKI

Pogrseb
odbędzie tlę w dn4u
I lipca br. o godz. 13 z ka.plicy
cmentari:a komunalnego na Za·
rzewle.
Pogrątenl w
głębokim
tmut'ku1
MĄŻ,
CORKI,
ZIĘCIOWIE
I WNUCZKI
Proslny o nle.kladanie ·kondolencji.

Z irłębolrim ła.11!11'.D zawiadamia·
my, te dnia 19 czerwca 1983 ro
lru po ciężkiej chorobie zmarła,
przetywszy lat 82, naaza ukochana Maitlka, Teśclr>wa t Babcia

S.

ł

P.

STANISŁAWA

SWIDEREK

i. PRZECHODZE[ę,

s
POl'l'wb
odbędzie
al~
dnia
1 llpra br. o godz. Ił na emen
tanu rzym.-kat orzv ul. 8zeze
clńskleJ.
e
~ym
zawiadamia
COJlK'.A z Ml!)ŻEM
. I SYNEM
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e pr m

Na ekranie 'IV
niezwykłych

10.10

l LIPCA
Ił.IS

I T.00

Program dnia
NURT
•.Kru" - m!IJ(azYll harcerzy
Rok temu na „Mundialu":
Z.SRR
Belgia., Irlandia
Płn
- Austria
Dzlell.nlk

IT.Ili

~Czterdziestolatek"

li.OO
111.30
lł.80

12.30
13.15
14.15

(1)

„Toast czylJ bliżej niż dalej" - serial obycz TP
li.OO KOlanik.!
wyści!f
dookoła
Polski - otwarcie t prodogll.IO Wiadomości (Ł.)
18.80 Dobranoc: O świecie"
19.00 Wymiary twiata „Upór
optymistyczny"
Ił.IO Dziennik
IO.OO Monitor rządowy
20.IO XX Festiwal Piosenki Pol•kie! - O.pole 83 - ,,Dwadzieścia la.t mlneło"
n.ao Dziennik
21.00 Rolnicze lato '83
21.111 XX Festiwal Piosenkd Polllkiej - Opole 83 - · ..Dwadzieścia lat minęło"
•.111 Kolaniki wyścig
dookoła

•.JO

11.00
12.00

Polskł

XX Ffftdwail PlooeOJk:J. Polak!et Ooole 83

,,Przy1ody
elektron iika" - ca. 1
19.30
„Cyrki twlata"
Cyirk 20.00
Humberta"
trancuak.1 20.15
film dok.
Siedem a.nten
Z tygodnia na. tydzieA pr publ.
21.05
Telewizyfny koncert t.:vczeA 21.30
Rolnicze rozmowy
22.00
KalejdoskOiP
filmowy
„Kino - Ok<0" - „Rize'ka o 22.1~
bl'Unatnych
wodach"
prod
franc„ „Nessie"
prod. ool.. .,2'.ośk.a" - J>l'<>d. 22.30

chińskiej

15.00
15.15
lf'.00
16.15

18.40

IT.OO

1'7.30
19.00
19.30
ZD.111
21.llO
22.20

Dziennik ·
WieLka ll'l'a - teleturniej
Losowanie Dułeito Lotka
Jutro poniedzlad:ek - ma.r&zYn rodzinny
Magazyn reporterów aoortowych - .. Aut"
Manlfeatacja młodzieły na
Weste-rplatte
.•Rok smoka" - fLlm hlatoryc:r.no--prrzygodowy
1>rod.
ZSRR
Wieczorynka. .,Pszcmllka
Maja"
Dziennik I mana:vn „Swlat"
XX Festiwal Piosenki Pollkiel - Opole 83 - •.Promocje"
Sportowa niedziela.
XX Feetlwal Piosenki Pola.klej - Ooole 83 - recital
ses.połu .,2
1"

+

Tydzień na działce -

proł LIPCA
Red. Rolnej
H .30 NURT - fllozotla
UO Antena
I.OO Teleferie - ,,La.to s 10b6t- 15.00 Kino letnie - ..Do wynajęcia mieszkanie z dz1eeb" oru ft1.m s aerll ..Pan
klem" komedia obycz.
Ta.u"
pr<>d. ZSRR
1UO Htatorta dramatu pol&lrlfllO
- Ada.m Mlcklewlcs ,,D%!a.- lUll Bo Dlddlev - p,.-ogram muJ:vczno-rozrywkowv z udz!a.4y"
lem zna.nero kompozytora i
11.11 „Trcllpamd na.rota" - wojol)iosenkarza amerykańakieto
akowy fLlm dek.
,.Młodość niejedno ma. i.n.141" IT.OO Dziennik
- ,,Dziecko Petera" - film 17.15 Aktualnoki Arencjf .,Alrteol"

rram

li.•

H.•
li.OO
11.111
li.JO

IT.li

11rod. uwedzkiej
,,Nul ulubieńcy" - Fliv l
Flap
Sportawy llPOmÓb 11& -1rowie
Dziennik
Rok temu na „Mundl.alu'"I
RFN - Hiszpania, BrU)'Ua - Argentvna
„Czterdziestolatek" (I)
„Wail!ka 1 n.dQgiem. ceyU·
la.blrynt" - serial obvcr. TP
Kulfsv wielkiej p0litykl

lUll
U.IO WładomoAol (Ł.)
1&.80 Dobranoc

17.20 Rok temu na ,,Mundialu":
Polaka - ZSRR. h°&IDCja
- Irlandia Płn.
111.!0 Wiadomoicl (Ł.)
18.50 Dobranoc - „Md:Y aop"
19.00 Klinika sdrowego człowieka"
niebezpieczeństwa

IUO

1

,Tańczył

to

cały

1yin

roa:bójnlu

łtrW„

-

n.oo

„_

e WŁASCICIEL PARKU
ROZRYWKOWEGO W KALIFORNII
będzie
m\41
t.0k r6tce nowq atrakcję dta
amerykathklch
turvatów.
Z4 400 t11•. dotaróto J<uplł
ot1 stację kolejowq i małej miejscowo.fet ID Walii

walijska mlejscowo.fć nazuW4 się Llandrobwlltantusl·
llogogogach Tuz piknie.
•

li.OO
li.OS

111.811
lT.00
17.15

Z

dowledzlelłśmv

sle o za.
w'.leszenlu kurs«>wanla au.
ł zamierza jq przetranspor- tobu16w PKS na
ł·kilo·
tounJd przer Atlant11k. Ta metrowym odcinku w •·

f LIPCA
,,SJ)Otkanla•
rep., „PlrqfOdy PN C;rwila"
Dla 2 sm.l.anv - ,,Sherlock
Holmec 1 dr Wat.on" (4) film. ~- prod, Z.SRR
..Na morllk!ej rubiny" rep. woja.kawy
Kino letnie - .Pn maj1ter" komedda prod. bułg.
Dla. młodzi.ty
.,PowthN.a I h16tor!I"
.,Na morskiej rubl.eł7„ r~. wojl'Jk:0W7
'
Dziennik
XVII Festiwal Pionnlrl !oł
niersklej - Kołobr.zer 81 ~
wldowwko muzyczne
dla
dzieci •.N~e P1'%YlodY
Tomka Pogody"

•

'

·t

„;'

lUO Władomoioi (Ł.)
18.50 Dobranoc
Plom-.Poma„
19.00 Sonda - Towany11hro 'l)łM
skieJ ziemi protrain o
współczesnej kartoiraf!t

19.30 Dzienni~
20.00 Publicystyk&
20.15 ,,Sherlock Holmes i dr Wa.taon" (4) - „Smiertelne starcie" film kcym, prod.
ZSRR
21.20 Rolnicze lato 88 - prog·r am
Red. Rolnej,
21.30 Dziennik
22.05 Pegu

nahi

odiafio
BARAK (Zl.3.-20.f.) - guu~ca
propoa.,.cJa ni• powinna Cl prse·
alonlć apraw. które masa do załatwienia. Musisz realnie oeenUI
awe mo:l:l1wo6cl l szanse.
BYlt (łl.ł.-11.5.)
OpraeuJ

11&tateczną
koncepcJę
ddałanla.
To poawolł Cl ustaUt koleJnoś6

sadań. Wydatek du:l:y, ale
latn.lałeJ aytuacJi niezbędny.

A Ali
Mamy

nadzieję,

BLIŻNIĘTA

te

~w11-iel!

w

czasie ferii .,l\[alowa.nk.a" będzie
wam t.cwarzy.s'l:yć w waik,acy}nych
p.rzy.godac:h.
Zatem c:z&a.my na mailawlll!lki
kitóre nadsyłajc:~e pod adresem·
R~akcJa
,,DZiiennlka ł'..6dzkiego"
Ł6dź, Piotrkowska 96 z dopis kiem
na kopercie: .,Malowanka". Prosimy pis'W!e obok nazwiS'ka swój
wiek.
A oto lau·reacl lronkun-su „Morsl!ca
malowęinka":

1. Tomek Gąsieiniea. And·rzejów.
WS<"hoeini.a 8/8
.A.ni.a Wejn.a.n, Bu.jny &l.acllec.,
Kociszew 38
3 M11Jl."'cin Misiak, MlyAs'k.o 40
4. ~adzia Rusek. Łódri, Cwii1kl1ń1tki.el 20 m 5
5. Paweł Dworn1ak, Łódź, Zgierska 110/120
6. Marcin ' M~skrlewioz, Łódź, Tatrzańska 46/48
'1. Mał1gosi.a KotliAska.. Łódź, Strzeleclk.a 22
. 8. Sławomir Teodorczyk,
Łód!,
Podhalańska 2/65
9. Krzys·io Polus. Obrońców stalin·gradu 45/14
10. Jairo.sław Pie-traak. Łódź . Wróbla 13/3

l

(22.S.-&1.I.) -

w. aa•
P•~

POZIOMOI 1 Kiść włosów .•. Ko~
piet naczyń do herbaty lub kawY.
9. Mocne piwo angielskie 10. Miasto. którego herb widnieje w diagramie, 11. Ważny węzeł kolejowy
rui trasie L6d:l:-'Koluszk!, li. W lam~
ple naft<>wel 13. Daje się hartować,
15. Zawiadomienie odbiorcy o wysłaniu towaru 18. Jego stolicą Kair.
17. Kolegium szkoły wyższej,
19.
Wstyd, niesława 11. Lennik U. Rasa owlec
górskich hodowanych w
Karpatach 26. U muzułmanów pogardliwa naoZWa wszystkich
Innowierców 27 Legendarny król dawnych Brytów 29 Miasto w półnoo
nych Wła«zech 32. Duch oodz!emny.
uosobienie tywiołowych i;U ziemi 3'.
Tancerka świątyń buddy}sklcb. 35.
Melodia wokalna śpiewana bez tekstu. 36. oznaka żałoby . 37. Minerał
zawl:erający fluor
38, Obsada. oprawa .
PtONOWOI 1. Sklepienie zamknię
te w kształcie czaszy 2. Drapletny
pajęczak a. Oprzed Jedwabnika morwowe~<>
ł
Starofrancusk.l taruee
ludowy I. Ftak o długim da:ioble. 8.
Wystrzały
Jednoczesne z
wielu
ct1 ial 7 Mles!ac pam~ecl na-rOdowel.
a Magmowa skała
przypominająca
bazalt 12 Boisko tenisisty 14 Załooy'Clel
Gniezna. 18. Ok.res
w
dziejach Ziemi 20.
Boleść
22. Jeden z wicepremierów PRL 23. Platforma kolejowa, U. Gbur prostak,
25. Przyspieszenie reakc1i POd wPłY
wem katalizatorów ·26 Wał usypany w celu utrzymania wody w stawie 28 . Rodzaj ciasta zwiniętego w
rulon 30. Cicha mowa . 31. Ojczyzna
Odyiseusza . 32. Zimowe
legowisko
nledfwtedzla
33. Autor
powieści
.Kom'Oll"nlJcy", .
nprao. I. ltAŁU%K.A.

Fundatorem • nagród '8st Liga
Do rozl090wanla I nagród k'<łątlto
Mo rska w Łodzi. Odbiór na gród w wych. Termin nadsyłania rozwiązań
sekr \ariaci e naszej r edak·C'j.i.
- j;'ygod.niowy .
8
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WROCŁAWSKU!!J

.• GAZETY ROBOTNICZEJ"

9.00 Tel•ferte -

11.11

Opr~.

RIS.

W ostaitnim. o~e la .-pr41Wą
telewdzj{ mamy okaoz.Ję przekonać
się ja:lc wiele świetnych i>rosto
z łycla - ffilmów realliruje ki.nemaitogiralia czechosrowaćka Wśród
kinowycih t}"tuł6w
chcemy więc
zw.rócdć uwa,gę na komedię sruty-

,.za

związane
a letinimi k•'Pieł&- l:F:;,=:;~llłllllil•l!!•ll~•FW
ml
n

10.IO

premier 1Lpcowych kineUSA repre,z entuje „Odmienny stan łwladomoścl" reż . K .
Russella Główną oositaclą w tym
mm.le z aerli sclenee-fiction jesit
młodv n11Ju·kowiec owład.nlęty obsedą
rozszvfrowa.nia pa.mięci genetvcznej ElkSJpe:rymenbu dokon11je n'8 sobie samym Wyirusza w
po<kóż
w p0dświadomo~ G.raJe.
William HU'l"t. ClaiT BrO'Wn., Bob
Bala ban
Mamy JesZJCze tytuł przezin.aczony
dla ~i·n studyjnych 1 DKF Jest
nim „Osmy dzień tygodnia" - po.Iski fiJ.m reż Aleksandra Forda ze
Zbigniewem Cy·bul5kim i Tadeuszem Łomnickim w rolach głów
nych Scenariusz opaxty za.stal na
prozie Marka Hłaski.

,;Wielki Szu" cieszy się wielkim powodzeniem

wielkielo

wolalość w~ l DAM.4"
XVII Fel!ltiwal Piosenki żoł
nierskiej - ltołobr.zef aa
łl.45 Dziennik
22.15 Rolnic.ze lato a - proeram
Red. Rolnej
112..30 Wieczór tilmow7 - fLl.m7
katastroficzne

nałowy

Wśród

matografię

Ru.mca.~a"

19.00 „1500
Hli1und
sporiu„
19.30 Dziennik
20.00 Publicyst:ylka

!0.15

ryćZ!!lll
„Na pnyszłoś6 będziemy
•prytnl$!. 1ta.ry" rei P Schulbo!fa Boha.teram! są dwaj przyja·
ciele któny p0 wyjściu i wi~e ·
nia ooetanawlaja rozooczall nowe
uc-zelwe żvcie (Ay Im słę I.o uda?
W rdlach głównych Fratlltisz.ek Pete.rok.a I Ka.rei Augiusta
Pieirwsu miłosne przeżycia pewnego licealisty przedsita wia reż
J Kovacs! w węg ierskim
filmie
.,Cza-cza".
„Cezair" 812 dla na.jlepszego
fiilmu ł naJlepszego reży.s_ę-ra ()raz
„Oscu" - 83 za na}lepszą chara·
klteryzację to nag.r ody jakie zdobyła kanadyj.ska „Walka o ogień"
reż. J .A.nnaud·a Jest to fJ1m przygodowy , 'Próbu.jący przedstawić codzienność naszych "PI'l!fP1'2o.dików I
znlle7.enie ogn La w rozwo}u lu d2:klego g.a bu.n ku.

meń".

;iroeTam

a.ta 20 węgierski program rozrywkowy
IS.ZO Wiadomoiol (Ł.)
"Cyiplse.k
18.50 Dobranoc -

19.30 Dziennik
20.00 Publlcyri:vka
20.111 XX Festiwal PiOHnkł Pol•
sklei - Opole 81 - ,,Mikrofon I ekran" - koncert ft-

19.00 Telewizyjna LIM& Pnelbo- 11.411 Dziennik
22.15 Rolnicze la.to - 81
t6w - Dl'Ol>OZ:vcje
22.30 Sprawy mtedsynarodowe
li.IO Dzlenntk ·
Ili.OO Relacja
a
og61nopolM!eJ
narada aktvwu młod.zleto- [D~r'1"'9ł•lllllll•~M~
wego PZPR
Ili.• XX
Featiwal
Piosenld ~~-.„
Polski~
Opole aa •LIPO.A
•.Premiery 81"
9.00 Teleferie - ,,'l'owa.rsya\wo
Dziennik
trzepak.owe" - · l)ier'W9H
22.10 Zawsze Po a
wakacyjne spotkanie pQd
U.30 XX FestLwal Piosenki Pol·
wzepakiem oru film: ...Kaakie! - Ooole 83 - ..Prepitan Zer"
miery 83"
D.30 Kino nocn,: „Dzl.ect wilko- 10.30 Dla 2 zmiany - ~~~eta
u. ladą" (8) „~ff!
łaka" - film prod. &nf.
o dw6ch kujerkach" rial PI'Od. CSRS
11.20 Za1>0mniane fa.kty Pia.stowie mało znani
111.00 Kino letnie - "Wóds Indian Teclllllffh"
fiim
I LIPCA
przygodow,
orOd.
NRDT.10 'ITR
uj~a wakacyjne,
ZS~rumuńakiel
sem. I
18.45 Kwadranm z Artełem
UO TTR - saj41Cla wakacyjne, 17.00 Dziennik
11&m. li
1'7.15 Rok temu na ,,Mundialu":
,,ao Nowoczesnoł6 domu I za.Angilla His7lP&ll~a. Wło
crodzie
chy - Brazyiia.
1.111 Program dnia
18.ZO Wladomoiel (ł...)
I.IO l'ydzień
magu:n :ro!- 18.50 Dobranoc •.Pmnyslowt
niczv
Dobromir"
I.OO Teleferie
!dno prsyg6d 19.00 Zapomniane fakty Pia-

„

LIPCA

8.00 Teleferi. ~Kino balka„
- ,.Młldra córka wieśniaka."
film prod. NRD
10.30 Dla 2 zmiany - '!Tydsi•A
pełen wrażeń" Jtomedla
TV CSRS
11.45 Przyjemne z J)Ołytecznym
12.30 Czu reformy
14.30 NURT
psych<>l~e
problemy saiwodu naucs1ciela
115.00 Kino letnle1 „Tyd.zleA pełen
wrażeń"
komedia TV
CSRS
lUll Melodie
16.30 Przyjem.n. a pOłytecmJm
16.45 Loaowanle Expr„ Lotka

Małe!fo Lotka
IT.OO Dzlennlk
1Ull W świecie criuy dla niesły1Z4(!ych

I LIPCA

I.OO

.towla mało mani
Dziennik
Pu bllcystvka
•.Kobieta i:a ladą" (8) „Opowieś~ o dwóch kMjerkach" - serial obyczajowy
prod CSRS
Interstudio
Dziennik
Rolnicze lato 83 - program
Red Rolnej
Język - · element :t:vcla llPDłeczne!fO .,My i nuz l11zyk" (1)
„Zderzenia" - ))?. l>Ubt

ł

Telew'i7.ii& zmniejszyła prognm,
więc jej Qfertę cb(:emy dopeł
nić
filmowymi
oremierami Co
prawda oogocLa na raizie nie skła
nda do Dr!Lesiadvwamda
w
kin.ie. jednak na wszel1ld wyoadek
pOZnajmy nowośoi Lil>COW&go d'llże.go ek.r&nu
SPOŚród oolsltich tybuł6w chcemy zwrócić uwagę na
dlrama.t lllJOłeczny rei. Ewy Kruk
z Wojciecłfem Polror.ą. Zdtzisławem
Wardejnem. Anną Miaecką i Leonem Niemczykiem w rola.eh głó
w111ych pt ,.Palaoe Hotel", Akcja
rozgll'yWa. -1• na dwu
pl•nach
ozasowy<:>h: w DOłowie lait 1fedemd%iesiąitycll . I
pierwszyeh
latach
wojny Głównym boihaiterem jest
DOl§ki pl~arz . k>tóey pny-jeż.dża do
Berlii·n a Zaclwd!lliego na feM.iwal
filmowy I w tam.~•j -neiril irnl\1ją się Jego wspomnie.nla
,.Nlecll oł.41 odled mara" to
tyituł t><>Wieiśo! W
Siemdńsiklego i
tilmu rei An.d.rizeja Ba.rańsklego .
Fa.buła osn'Ulta ZIO!Sltała na file zdarzeń rozgrywaJącyoh rlę wkirMce
po wojnie. By.trym ob5erwaitorem
tycia m.deigo mi~~ jest 16-«ebni chlx>ipaik Gra.ją MMek ProbosZ. Bronillław f\awUk, Ba.rbua
Ra.eruw a.l.s.Jta, Teresa LiiIJOWS"ka.. Zofia Merle. Wiellil!aw Golu.
Zwolennit!y aenaaej! powinni z.aInteresować się radziookim fillm.em
,,Bes wyraźnych motyw6w" (:red:. J.
Tatarskiej). Tematem .scenariusza
jesit wailka bomewlickiego wy>wiad'll
s „białymi" banda.mA.
Pe<ryipetie mło deij
dzi.ewC'll!ly z
l)l'OW.imejl, lmó.reij nie udalo 1ię d~
.tal: na lltudia., 'Prezen1tn.1.}e
ffilm
rei!. P. Lubimowa „Gr1111lea maa.

•

kollcach Z2one1ca Władze, prowadzono w RFN Oto
PKS oostan«>wlłv w
ten ntef<tóre odpowtedń dzlesnosób ukara~ oasaterów et:
„Se~sbomba wubuclta
1><nwalaJacvch sobie
cze. gd11 st4 na nte; ustqdzle";
sto na nl„kulturalne
za. „Z przodu 1est 1plczasta,
chowanie wobec
kierow· a 1 tyl,u gruba"; „wuatqców.
Przeczvtaltśmy
o da 1ak moja babcta". ·
tym z oburzeniem I
Jut
Już zamlerzammv wvtzar• Z RZESZOWSKIEGO
nać to I «>wo na
temat PISMA
. WIDNOKRĄG"
stosowania odoowied"Zlalno hasło ty2odnta:
.PracuJ.
ścl zblorowel.
nleumielet mv tnte~vwnie do 2odz.
noścl radzenlD sobie
chu 13. Skróc1mv nn:ez to ezas
nunerla ltd. aliści wkrót oczekiwania".
ce notem w1>adła nam do e NA DWORCU KOL.I!:
reki Inna wrocławska 2a· JOWYM w ZURYCHU
1
zeta - „Słe>wo polskie" - magazyn
rzecz
ozos~
I tam nrzeczvtaliśmv o tym. Wlonych w poclq~aJ>h przez
co wvdan:vło sle w tvm rÓztar17nlonuch i:>asażerów.
mieście w autobusie nos· Sq tam m · In
pr.otezu
pfesznym Jfn11 „E" Auto- peruki, rogi jelenia,
bę:
bu1 ten które2oś dnia ben, części -iamsklej 11arnle
aatn:vmał
sle
na deroby, 11 nawet przenośny
1>n:vsta.nku. który właś- klozet camplnqowy
nie
zlikwidowano. ·
Pa .
·
sabrowie
ni•
wie·
e CENY JtA WY 1J1>raw.
dzacv
o :unb.nie.
choć dzlł w róźnvch ounktacb
pisała o tvm nrasa I byłv Poznania czvtelnik .Głosu
wywiesz.kl na onvstanka~b Wlelkonolskle11:0" ł skrvt„.
- u 'lłołcl obrzuc!lł kle kowal le w liście do urowce wnw\skaml I onlu zetv. uJawnlaJac m In. Ił
li le20 kablne a 2dv na w Jokalacb trzeciej kate.
ooitatnlm nrzvstanku kle· 2orl!
Przemvsławka"
I
rowca wvszedł z kablnv - .Stokrotka" duża
kawa
Jakiś mlodv człowiek na· 1kosztuje aż 105 złotych. a
pluł .mu w twarz. Po tel wlec okronnie dużo,
Za·
dru21e.l !nformaclt oosta. wladamta!ac 0 tvm
czvnowlltśmv zanlecba.e
ko- telnik orosi redakc.le
o
~entowanla tej 1>1erwszel nlenodawanie fe20 nazw!.
b1storll.
ska do nubllczne.l wiado·
mości.
No oewnie - tak
e ANKIETĘ WSRóD 9- sie wvchvlłć7 Jeszcze mu
LATKÓW na temat
„co za to zmvla tlłowe
nD.
to jest seksbomba?" prze- w .Przemvsławce".

ne kłopoty w pracy. Natomiast
w domu przyjazna atmosfera I
powody do satysfakcji. Oczekuj
gości lub wizyty bliskiej rodziny.
RAK (22.6.-22.7.) - Twoje starania w pewnej sprawie zostaną
uwieńczone powodzeniem. Staraj
się, by miało ono równie pozytywny ciąg dalszy.
LEW (23.7.-22.8.) - Najważniej
sze okażą s;lę sprawy domowe.
BędZiesz musiał zająć Jednoznaczne stanowisko wobec pewnej
zawiłej sprawy.
PANNA (23.8.-22.t.) Tylko
apokóJ l rozwaga mogą Clę uratować przed komplikacjami. Rozmowa a Raklem wiele mote wyjaśnić, ale
nie do końca.
WAGA (23.1.-23.10,) - wszystko
ułoły się raczej pomyślnie. WyClągDiJ
wnioski 1 dotychczas«>wych dołwladc.-.zeń. W perspek•
tywle Jakieś zmian.,. w pracy
lub w domu.
SKORPION
(H.10.-ł!.11.)
Przelotny flirt, a mo:l:e pował•

•

„

t

nlejsze uczucie? Nie angażuj si'
zbyt pochopnie. W perspektywie
podróż.
która da Ci sporo za·
dowolen.la.
STRZELEC
(23.11.-21.12.).
Mu.;isz 1>omyśleć o urlopie. Ry·
soje się realna szansa na więk·
szą
wygraną.
Nie przegap oka·
zJi.
KOZIOROŻEC

(22.12.-20.1.)

-

Czas dyskusji - niekoniecznie na
tematy służbowe. Nieoczekiwana
propozycja mote Clę zaskqczyć.
W domu sprawa. która wymagat
będzie wyjaśnienia.

WODNIK (21.1.-ZO.Z.)
Nie
frasuj się czyjąś opinią . .Jest ona
Jednostronna i mało obiektywna.
Warto pomyśleć o przyszłości,
kreśląc realne plany.
.
RYBY (zt.2.-20.3.) Więcej
uwagi poświęć swemu zdrowiu.
Przy Twoim 1tanle Die wolno
łartować .
Wyjazd dostarczy Cl
nowych wra:l:eń. Niestety stosunki :& pewnymi osobami ulegn~
ochłodzeniu.

z

