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Gen. Wojciech Jaruzelski w Gdańsk
T

rówieśników

Westerplath,
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Uesestnłk6w l łolici aarady, w
Imieniu •osPodaNY gdańskiej

Delegacja KŁ PZPR

przebywała
z wizytą

trwa iu J:)lraca

w Iwanowie
Na zaproszenie Komitetu Obwodowego KPZR w Iwa·nowie przebywała w Zwią:t.:ku Radzieckim w
dniach od 26 czerwca do 1 lipca
delegacja
Komitetu
U>dz!rlego
PZPR z członkiem Biura Politycz·
nego KC, I sekretarzem KŁ PZPR
- Tadeuszem CzechowiC'Zem. Ł6di
jest zaprzyjaźniona z obwodem
lwa.nowskim i od' wielu lat i:>rzedatawiciele różnych środowisk mie1zkańców miasta, utrzymują z ra·
dzieckimi przyjaciółmi bezpośred
nie serdecz;ne kontalk:ty.
W skład
delegacji
wchodzilli:
Józef Niewiadom.ski - prezydent
miasta Lodzi, Monika Szcześniak
- członek KŁ PZPR, włókniarka
r; ZPB Im. Feliksa Dzier;i:yńśkiego,
Maria Czerska - zastępca lderow·
11ika Wydz.iału Orglllllizacyjno-Polityczne,go KL PZPR
(PAP)

l)?!Zeładu.n.Jr.owa

na

k.ultunasbu .-t.a.tka"h różnych bander. F.rzybyleigo na nabrizeże cenerl!ła z wkładów stoJących jednoor.&k pozdrawiają dokerzy. Dyrek.tor
naczelny
zarządu portu
Adam Nowotnik ~n!ormu:!e o sipraw·ach zakładu Dyskwi)i o kłoPo
t.ich I truónoścaach nie za•braknfo
J)l.'<i!Czas całego pobytu w porcie
Pny buroie indyjsldego
statku
.Jalapu.tra" W. Jairu:zelski rmmawda z roboto.tkam!
rozładowują
cymi do wa.gonów wo.t"ki z makuchami T!'Zeba dorobić · do pensji
dlaiteg_o pracujemy w sobotę I uiedzi.~ę _... stwlet'dza Jan Cichal, Za
długo czek.a.my na mieszkania mówi Edmund Daleokl Z żoną i
dwojgiem d.Zleci zajmuje on pomieszczenie zastę;pć%e z lot6rego
DOWinien się nie<lłrugo wy~rowadzić
- Ozy Jest szamsa na podwyi&zenl• Z111robk6w pa.nie geinea-aJe? oada pytanie To za,lety od s:Y'1nl·
ae,i! w g~arce - od!powi.ad·a
premie«> 1 obS'l:ernie twmaezy uwarwnkówania koni~ne do =ez,wy-

40 roc:znic:a śmierci
gen. W. Sikorskiego
DzM mija 40 rocz.nica traz:icznej
łmiercl wybitnego pdrioty ! żoł·
nierza, b. premiera rządu RP, wodza n~zelnego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w latach 1939-1943, gen. bron, Władysława Eugeniusza Sikorskiego.
W niedzieJę. 3 bm.. w przededniu
rocznicy. delegacje Związ..lrn 8<Y"
jowni:ków o Wolność i Demokrację oraz Krajowej Komisji Koordynacyjnej Srodowisk Byłych Żoł
nierzy Polskich Sił Zbrojnych na
Zachodzie, zloiyły kwiaty przed
popiersiem gen. Siltorskiego na ul.

Z iwa

Tureckiej w WaNzawie oraa fta
płycie Grobu Nieznan~o Zol:nierza.
Okolicznościowe

były

się

dowym

uroc'T.yl!>tości odw Tuszowie Naro·
rodzinnej /miejscowości

także

-

generała.
Dziś zorganizowama
zostanie staraniem środowiska b. żołnierzy
Pol.skich Sił Zbrojnych na Zacho-

dzie - uroczysta akademia w siedzibie NOT w Warszawie dla uczczenia pamięcj gen. Sikorskiego.
(PAP)

rozpoczęte

(Inf. wł.). Rolnicy woj. p!9trkow•
skiego rozp0ez.ęli jul; · tzw. du.te
żniwa. Najpierw poczęto k0sić rzepak i jęczmień ozimy, a w ostat·
.nich dniach
ub i egłeg9
tygodinia
przystąpiono ju:i do sprzę-tu żyta.
Najwcześniej wyszli na pala rolni·
cy z okolic Tomaszowa Mazowleckiego, Opoczna i Bełchatowa, gdzie
gleby są najlżejsze. Zboże jest dorodne, wspaniale wyrooło. ale. piestety, w w ielu ·miei59c,h „wyległo" co powai.ąie
utrudnia • jego

AP EL

J, UkleJewtlk.l

Nie najJ.epiej jest jednak z gotoNa ostatnim posiedzeniu Egzekutywy KW
PZPR oceniono Ją ~rednio na 80
proc. Z pomocą piotr.kowSkim rolnikom pospieszyli więc zaproszei:ii
żołn.terze z jednostek ' Warszaw!rltiel!;o Okręgu Wojskowego. którzy
w minlona sobotę pracowali w l(mi'nię
Czerniewice. ' Remontowali
ciągniki, regulowali ich układy i:>a·
liwowe I zapłonowe.
Naprawiali
też k:osianki, i:>rzycze;py ciągnikowe,
l'l)rzęt.
kulty.watorv. a nawet kombaj-ny.
W PiotrJrowskiem zbożami obsla· R,o1nicy wysoko !l<>bie cenili szyb110 190 tys. 'ha, przy czym 140 tys. kość i .sprawność żołnierskich naha zajmują zboża ozime, a pozo- praw.
ctałlł Ilość · jare.
(Płom.)
wością sprz.ętu żniwnego.

całej

do młodzieży Europy
w sprawie walki o pokój

hezpiecuństw~ lłliedzynarłdowe
i r~ zbr oj eni e

'
I

,,

'

Zwraeamr li• Ce waa • Polski. • Gła61!111:a, • Westerplatte,
Jdzie zbrodnłesy ntemlecki fasay1m ro1pętal n wojnę łwlatow1t.
Z Gdańall:a wyawolonero ofiar• krwi polskich I radzleell:ich t:oł·
nłerzy, odbudowanego a ruin, przywróconego :tyciu narodu I kul•
turze Europy wy1IUdem polskich robotników t mlstraostwem
artystów,
Ten hJstery01111y skrawek Polaki Jest t po1ostanie na 1awsze
symbolem Olkaria)loym ll:ał:dtt wojnę l ll:ai4tt politykę sagra·
iaJlłtl4 pokojowemu współistnieniu narodów.
Wojna •kale111yła na1 jak ia4ea Inny nar6d w Europie.
Kraj nau powitał a ruin I popiołów, a 4:aisiejnego dorobku
Polski Ludowej nikt nam :nie podarował. Osią11Dęliśmy 10
wspólnlł prUtt całego narodu.
DlialaJ w eałeJ Pol1ee, Jak tu na Wybnełu, w układach pracy, stocznlaeb. vorłaeb l •Melniach trwa wytęiona vraca. W tru·
dzie budujemy lep111e Jutro naszego społeczeństwa. Codziennym
wysiłkiem na 1tanowiakaeh pracy, nauki l lłniby opowladams
„fę •a socJaliamem t spokojem w Polsce, •a pokojem w Europie
I Awleele.
PowoJenner• 1tezpleese6stwa nuseco kontynent• :nie podarewano nam jednak ras na nwsze!
Walkę o pokój I bezpleC!tleistwo mulimy wsi~ wspólnłe w aasze młode ręce!
W16cl1 1br0Je6 łeprowaCzU jut łe nacromaCunła takiej lloAcl
broni, które spowo4owa6 moslł nawet kllkakrot~ sagla4ę ludskoicl.
Odwieczny wlee Cylemał - wojna albo pok6J - 1tnm.I azł
slaJ: imlere lub iycle dla całere &wiata.
Na Zaehodńe pow1taJ;ł 4oktryn1, które swłęk•e.nle bezpleczeJ\atwa swoich narodów wid-. w dalnym wyAclgu zbrojeń.
Umysły • trudem 4111andaJ. rosml&l'J' 1roziteeco niebezplecseil·
"twa.
NłebezJ)leC11e611two~woJny nie Jelł jednak utopl1tl
AwanturnlC!tla polityka rqdu USA, forsowanie przes NATO
wyiclsu abrojeń, marsenła • moillwoiaf wysrania wojny nu·

wśr6d młodzieży
dzież1t.

l wspólnie

li mło

' Nytępnie

referat wprowadzają
Waldemar
Swirgoń. Dzisiejsze sootkanie może przejść do kronik naszej partii
- powiedział - tylko wtedy gdy
odoowiedzialnie określimv w laki
sposób chcemy oomóc społeczeń
atwu I samej partii, jakie chcemy wz.iąć ·obowiązki ponad obywatelskie minimum
W. świrioń podkreślił, że zebrani w hali Olivii nie reprezentuj• całej młodzleży. Nie mooemy więc nodeimować decyzji w
imieniu całego pokolenia. Lączy
nas iednak z pokoleniem młodych
Odoowiedzialność za Polske
XXI

cy do

dy~kus.ii wycłosił

aktywu
IHI

isbor.!a sprzyja tym. którzy
~OI'Z!\ . Żyjemy w n.iełatwyoh czasach świat staje się ooraz bardziej niegpolro~ny.
Na
mię<lzynairodowej
sce-nie poliltye?;nej dd.ailog i w\Sl))Ó'ł))l'a.ca w;,tępują miejsca pogróżkom
i
l)l'OW'Ok.acjom l.m!J)e'rlaHstyc:r.ne lroła
Zachodu gotują sie
do nuklearnej pr6by sil.
Pol.ska :a mozołem 'Pl':t.ezwydęża
konaekweg,cje kr~ysu Odlradrz.a się
narodowa zgoda. Stot~owo z.a.nikają lill)Olecr.ne urazy i u-pl."'Uldzeni.a
Polskie drogd do pomyślnej przyszłości oaaozyć próbuJlł wrogowie
oocjailiatycznego pails<twa. Nie przebieirajlł w środkach, Każdą metodę got.owł aą wykorzystać. a naJchęłmie.j ręce aamyoh Pola11Ww.
My, pokolenie
wychowane w
Poi.ce I;udowęj, wł<drtimy te niebeaipięczeńslb\v& wiemy, co tirzeją

ba

crzyntć.

W kaQxl)'lql
-prze!omo.wy~ .~ _
menicie oj~ystyicll d.z.iejów pO],ska
młodzdei 7.dawała swój historyemy
! pl1lbriot:roz,ny egzami1I1. Nie bęcLzie
tnaczej I teru. :ArogTam i li.nia IX
Zjudu PZP!\, to jedyna reali.sityC7Jn& wW.Ja narprawy Rzeczy·poopaLltej Spełn·imy ją do końca.
Niech sza!lEe mair11JU•ją d. lctó.rych
na to &tać. Naa wśród nkh nie
będz.ie.

Czeka in.as wielki wysiłek kollltynuowainia reform
systemu polityiczn.ego. Nikit nas nie może zast!lpić w sam01"~dzie ~ecrznyun i
I1ucllu zwią.zikowym., w d~ałal.no
ścl PRON, w wyopo.siaOOnych w nowe lromipertellJCje
ra:daoh narodbwych.
M:ed nalild wie.Jka
sumsa
reformy go.sipo.darezej. poprawy w na.jibl!ł.seych la·
tach sbopy życiowej całe
ro apołeczeflstwa. BelZ twórezego
udzialu młodrzieliy. nie jest mohliwe rozwi~ie w szy1'kii.m tempie problemu mles11il~anJ.owego mło
dych ?O<Wiin. To my musimy walczyć o ubrwaJ.enie -pOdsta.wowych
noom m.orałnych, ta.k. a-by tródłem
pozycji człowieka była u.ozciwa i
wydaj.na waea. a nie CW>antae'two.
sipekulacja, bipo\\•n!.ctwo c:11.y nad~

p

wżycie władzy

Pokojowa manifestacja na Westerplatte
GDAŃSKU.

(Dalszv ciae na str. 2)

młodzieżowego

.,.
•..........._._._...,_.••_______„._.••

/ Godzina 22. Rozl)oczyna się manifestacja. Na Westerplatte przybywa mł~eżowa sztafeta niosaca
płonący znicz z
ogniem zapalo~
nvm w miejscach ' Pamięci narodowej" Gdańska - pamnikiem-czoł·
eiem. oomnikiem Obrońców Poczty
Gdańskiei. .,Tych. co za polskość
Gd~ń~ka". OUonk~ie. szj;a~ety zapalaj• 'I' zniczów obok pomnika
Westerpla~.
,
.
Reprezentacyjna D!'klestra marynarki wojennej gra hymn narodowv.
Zabiera stlos przewodniczący Raqy Wojewódzkiej PĘON w Gdań
sku kpt. żeglugi wielkiej Walen-.
tyn Mllenusz'kln.
'
Jesteśmy mówi ...,. na skrawku . zle~i naszych praojców której
przydano nazwe W,esterplatte. Wrosła ona w mowę polską I stała się
synonimem corąceito 1>atriotyzmu,

wieku. Mamy prawo i obowiązek.
mimo różnic POl?lad6w. upewni~
abv przyszłość
naszej ojczy:my
soełniła nadzieje
nasze1?0 społeczeństwa . a oolska nrzvszłość rodzi sie właśnie tu l tera.z.
Dziś walka o świadomość mło
del?o pokolenia - oodkreśl!ł mówca - iest zadaniem oolitycznvm,
które20 nie soo.sób przecenić . Powoli I systematycznie zanlkaia iuż
spory, podzlał:v l nieporozumienia
w społeczeństwie polskim. Proces
ten rozwija się mimo nie sprzyjającej sytuae:tt na arenie miedzynarodowej, mlmo narastania al(resywnej oolity ki kół im-perialistycz-

Stanowisko narady

DLa asta<tecrzinego sukcesu lronieezny ~t nasz pOilrole-ndowy l!Oj'lls:t
Sojusz całe-j mlod!zierży. umofiliwiajl!(:y rów.no.prawny u.d~ał w budowie soojatlst~ej Palski wszystkim, bez
względ.111 na to skąd
CDalazT eilł• na .tr. 2)
~ychodl%4
i
jaka p0liiycr.na.
_.„•-••----·-·----ll•llił twią21kowa t!T.Y Ol!'ganizacy}na 'l)l['l!e-

POD HASŁEM .~IGDY WIĘ
CEJ WOJNY" NA WESTERPLATTE ODBYŁA SIĘ W PÓŻ
NYCH GODZINACH WIECZORNYCH WIELKA POKOJOWA
MANIFE.ST ACJ A MŁODZIEŻY"
ZORGANIZOWANA PRZEZ RADĘ WOJEWÓDZKĄ PRON W

Europie

MŁODZIEŻY.

Rozmowy wpor~ie T Kwiaty wmiejscach pamięci narodowej

I bm. J)IO zakoAozeniu og6l·n0!!>01- mier. cen. armii Wojoieola Jarusel-'kiej nairady ksrajowego
aktywu 11.11::1, w towa.rzyabwie zast~pcy exonPZPR, I sekire-ta,rz KC PZPR, pre- ka Bi'W'>a PoL!<tyciznego KC, I aekreta.cz,a KW - Staaiaława BeJl'era t wojewody
6dańsk:iego ien.
bryf. - Hfecsyrlawa Cyrana odwiedrził w ł0dzi111acll J)QJJ02udn!owych - dokerów praoujlieyeh w
Porcie Gda.ńsk1an - złożyil tft wd'za.nk<i kwdat6w w nnejs.cacli 1>•millCI nuodow•j.
PiM-w•rm mie)sicem. k1iih ae:a.
Jaruaelsld od.wde<U:a 'PO wy~e
1 hali Olivii - plaza towarzysz,.
cy generalow~ cbiennikarz - jest
Pol't Gddski. Mimo niedzieli -

w

W SOBOTJS O GODZ. 10.ff W BALI GDANSKIEI OLIVU ROZPOCZĘł..A SIĘ, ODŚPIEWA·
NIEM B'IMNU NARODOWEGO l MIĘDZYNAROD()WKJ.. . OGÓLNOPOLSKA NARADA AKTYWU
MŁODZIEŻOWEGO PZPR. WSROD JEJ UCZES I NIKOW CZLONKOWIE BIURA· POLITYCZNEGO
I SEKRETARIATU KC PZPR: TADEUSZ CZECHOWICZ, ZOFIA GRZYB. STANISł..AW KAŁ·
KUS, JERZY ROMANIK, ALBIN SIWAK, WALDEMAR SWIRGON ORAZ PRZEDSTAWICIELE
RZĄDU z WICEPREMIERAMI: MIECZYSŁAWEM RAKOWSKU!
I ZBIGNIEWl:M SZAŁAJDĄ.
OBECNI SĄ PRZEDSTAWICIELE CENTRALNYCHWŁADZ
SOCJALISTYCZNYCH
ZWIĄZKOW

woi9w6dzkiej or1aniucji partyjnej - przywitti zastępca członka
Biura Politycznego KC, I sekretarz KW · PZPR w Gdańsk'IJ S\a•
nfaław Bejger. Stwierdził on, ie
narada. która odbvwa 1ie w 2 lata t>O IX Zjetdzie partii i w rok
Po IX plenarnym posiedzeniu KC.
l)Odaumuje stan realizacji podję
tych' uchwał I określi dalsze kiedężęp.ia tru~
Pd.-azt ff- runki pracy partii 11 młodzież• I
k.reta.rz KC tntere&u.je 114 iei re-gu. w troece o mł~eł.
lunośclą 'PQSiłków
reia••acrjNast~n..łe on:ewodnletwo obrad
nych, ~
od~eq roboczej,
sprawami oJ)ielrd lekarskiej, dłuto objął członek Biura Politycznego
roZltlaiwia z openitor~ U:rzlldzeil KC. plerwsz-y 11ekretar.z: Komitetu Łódzkiego
PZPR
przewodprruładunkowydl
Janem Rucl:niKomisji
Młodzieżocklm i Edwardem Pildl:oHm. Pa- nlcz1tcY
wej Komitetu Centralnego par·
dają lm'y>tyC2:ne. talk:że ostre uwa.ct
tił Tadeun Czeehowłes, ktory ooo poło~ aoejalnym robotmJ·ków wledział. te partii
n~ dzieli się
wedru. 1>0koleń.
Wszyscy
jej
hoosit.o s
:nabrizet.a 1JOl'l!OWeco członkowie •• jednakowo r6wni
wohodziimy na p0k.ład okir~ ma- wobec
odl!>owiedzialnośc!,
iakll
ry;n~k:I wojennej tr~ Ili' wzil:li
na
1iebie za rewolucvjne
621. Generałowi towamysi:y dow6- przeobrażenia społeczeństwa,
za
dca maryinacrkd wojennej adlmi!4"ał budownictwo 1 obronę socjalizmu.
Ludwik Jancsynyn ! d0w6de& Po- T. Czechowicz zwrócił uwagę że
morskiego Ok.ręgu Wojskowego gem. siła partii feży właśnie w tvm ie
bryg. Zbigniew Blechan. Ma.rtwłł umie ona lednoczyć I wykorzystyWisłą d<iipływamy do Wutei'plabte. wać
dla
potrzeb budownictwa
Na wzg6.rell, u st6p pomnitka - socjalłstyc:m~o za-pał młodości I
w~ta honQl'Owa. W nastroju 'POW~ doświadczenia
wieku doj·rzałego.
g.i premier w Wwł!.T'Zystwi• to- M6wca wvraz.!ł też przekonanie. że
spod.ar.zy składa hołd pam.i~ o- narada popnez sw6j roboczv charakter pra:ynlesie wnioski owoc(Dalsn claii na str. 2)
.ne. przydatne dla pracy partii

W l(Od'tlnach l>Onolud·nt<1wvch I sekretar~
ltC PZPR
.:en. anntl
Wolciecb Jaruzelski złotył wl-unke kwlat6w ood oomnlklem Bohater6w

głos

obowi~kowoścl ! ooczucła żołnierskiej oowinności. Tu właśnie. o świcie 1 września 1939 oad·
łv pierwsze strzałv...
To nie przypadek że my - gdań-

rycerskiej

Manifestacje kończv
„Warszawianka" odeg.rana przez orkiestrę
marynarki wojennej. Na niebie.
nad Westerplatte. edańskim oortem I morzem. zaoaJaia się barwsk! Patriotyczny Ruch Odrodzenia ne 01tni.e sztuczne..
(PAP)
Narodowego - w imieniu wojew6dz- - - - - - - - - - - - - - twa ! całej ziemi 1tdańskiei stościmv was. d'l'Ol(a młodzieży li całej
Polsk·! wraz z zaproszonymi
l!OŚĆmi. Dziś nad nami. nad całą
Polska. niebo jest s!)Okojne Nie
ołona na nim luny oożogi wojennej.
Jesteśmy wszysev za poko;em I
życiem. przeciw wojnie iadrowej,
W dinhtch od S do 9 lipca br.
bo w niej zwycięzców uigdzl~ nie
po raz siedemnasty zorganizowany
bę<lzle.
Pokoju bronić może tylko mad· zostanie Festiwal ~osenkj Zol:nierrość, rozsądek działania i P">kojo- skiej w Kolobr~u.
wa współpraca.
Tym razem nawiązywać on bę
Niech zawsz"' naszym dziatanlom dzie do problematyki 40-lecia . Luprzyświie<!a ora wda którei o lcowie dowego Wojska Polskiego I 300 rouczvli:
.. Dobro
Rzeczvoospol!tej cznicy wiktorii wiedeńskiej .
najwyższym niech będzie praw<!m„
Przygotowano m. i.n, trzy widoZ kolei odczvtany został · - uch- wiska muzyczne oraz liczne imwalonv na naradzie aktywu mło· prezy towarzyszące festiwalowi . jak
dzieżowego PZPR w Gdańsku np. koncerty orkiestr wojskowych,
apel skierowany do młodzieżv Eu- wysta,w y: broni I ed!:Wi'!>unku hirapy wzywalacy ia do walki o po- storycznego, malarstwa ba.tal. .<tycz·
kój. bezi:>ieczeństwo międzyna•rodo nego i medalierstwa.
we 1 rozbrojenie.
(PAP)

szłośC

łem w

PZPR

była ich o.sobistym udzia.mi1I1ionych lata:ch Jako mło

~i członkowie
nart.i.i
mu.simy
wz.iąć na siebie więks:ze od Innych
ooowiązk-i. większą patriotyczną odpowi~elalność za miejsce Polski w
międa!ynarodowym !)OdrZiale pracy
l we wso61nooie państw soojalisty-

cznych.

A•by podołać z.a.da.niem, aby z
IX Zjazd.u l IX Plenum
KC uezyn1ć rzeczywistość - m u &imy stanąć w pierwszym sz.~rel(u
rzeczników interesu i wykonawców
obowią;llk6w oolskiej młodzieży
W rok po przyjęciu orzez KC
uchwały w nasz~h spirawach s,pouchwały

<Dalszv cial! na str. 2)

DZI

KmSIE

W 185 dniu roku słońce wze·
s7ło o godz. 4.20, zajdzie zaś o
21.00.

Imieniny obchodz•
EUbieta, Malwina, Teodor,
Odon

Dyłu

y synoptyk:

w 4nlu dzisiejszym dla ł..odzl
przewiduje następującą pogodę:
Zachmurzenie bedzle
małe
ł umiarkowane.
Temp. maks.
w dzień około 25 st. Wiatry
słabe, ł umiarkowane, zmienne.
Ciśnienie

o godz. 19

997,0 hPa (747,8 mm),

wynosiło

Z kalendarza wydaneA
1848 Zm. F. R. de Chateaubriand, pisars
polityk
francuski,
1943 Zg, W. Sikorski. polltyk, reneral.

a s

le

myłl

8mleJ się, a eałv świat bę·
dzle sie śmiał z tobą . Płacz. a
będziesz płakał samotnie,

UłntiechnlJ si~

5- 9 lipca

festiwa~

wKołobrzegu

- Tyle ml o tobie w sekrecie powiedziała ze nie wiem od
czero zacZlłćl

e

•

PEŁNA APRODAT.'\ DLA ST1\NU\VISK~\ POLSKIEJ DELEGACJI

NA SPOTKANIU \V

OCENA vVIZYTY

PAPIEŻA

, JANA

PAWŁA

II

PosiedzenieI Rady Ministrów

BiuTO Prasowe Rządu informuje:
na t>OSied-,;eniu 1 Npi:• br. Rai'! Ol Ministr6w wysłuchała i•nformaeji o 1>riebieg:u i Wynit\tach spot-

Donośny

~10SK\YIE

<Dokończenie ze str. 1)
nych. usiłuj4cych
wei4ż wygrać
~zw, kM't• oolu,.
Narada - stwierdził na zakończe·
nie sek;retarz KC - inauguruje
społeczna dyskusję nad projektem
ustawy
w
11orawie młodzieży.
Zwrócił aie. d11 ws.zystkich młodych
Polaków, by każdv r. nich został
wspóŁtwórca ·tego dokumentu, Wyraził również nadziej,, io gdań·
$kie 1tp<>tkanio
preybllży par<tię
do mJ;od.;i:ieży i potw1erd•zi wspólnot~ młodeiito· p0kolenLa.
Podcz113 pierwszego dnia obrad
ł!}:<llt zalbrał również
wicepremier
llł. Ra.kow*l,
który pe>wiedmał
m. tn,.: P.rzysruchując 1ię dyskrusji
w .rdańi!ikiej ha;li „Olivii"„ słysza
łem opinie, że do was illale:i:y przyazlo.ść, że wy będzi6ci• dęcydować
q k~tałde Polski.
S11dzę jed~~.
i• pril:yj,dtle nam jesr.cz1t ja'kiś
uas ~roczyć razem.
Jesteśmy tu w gironie 12c.zergó~
i1tei młodi:i:ieży - kOIIlty.DJuował wi,..

przywódców pańs,tw-stiron aprobatę dla atanowiska strony
Warszawskieg-0, jalkie od- oolskiej na tyrn spotkaniu oraz dla
było sie w Mookwie 28 czerwca pr.zyjętegQ na nim wspólnego oś·
br. Radjl Ministrów wyrazHa pełtlą wiadczenia, Stwierdzono, że oś
wiadczenie to jest wyrazem konsekwentneto kontynuowania ..,rzez
wszystkie państwa U'kładu War·
szawskieJ?o wspólneJ?e> wysi~ku na
rzecz Odwrócenia nie~zpiecznego
rozwoju ,sytuaeji mi:!ldzyl).arodowej. N1ebe2lpie<:zeństwo t11 je6t wyniiklem kOnfrontacyjne·j poHtytkd
USA i nle'k.t6rych aoju~zników Sta(Dokończenie ze str. 1)
nów Zjednoczonych .z NATO, obli·
klearneJ, zmierzają do narzucenia silom socjalizmu I pokoju konqzonej na uzyskanie przewa.gf mifrontallyJneco charakteru stesunków międzyna·rodowyeh, niSZOZ3'
lttairnel nad państwami wt(Il6lnoty
odprężenie, potęguj' wrorośó między narodami. chcą r.zuci6
soolalistycmeJ, w tym. w d1'odu
przeoiwko sobie młod'ł:let różnych krajów.
zainstalowania .rakiet ameryn.:ail.·
Naszemu kontynentowi zagraża nowa fala wyłcl1u sbroJel\.
skich w EurOl?ile .uchadini~J. D•·
Próba p~ełamanla równowagi l)opnez plany sta.cjonowa.nl& w
że-nie
to 11a,g.rata .p okojowi •wta.tokrajach 11;&choi;1nicj Europy nowych amerykańskloh r•kiet niesie
wem.u.
sa aobĄ nowe, bczpośredni11 sagrożenie dla Polski. dla naszych
cepremisr
les;teści1t
przeeież
miast i wsi.
m~odym aktywem partit Dla1ego
Z Gdańska wzywamy do edr:zucenia decyzjl e roznites1e1enlu
w tym ll'Ond• mUS'i.mr rozmaiw!ać
amerykańskiilh rakiet, do zamrożenia 11;brojeń nuklea.rnych t ro:s·
o tym, co d7..ilriaj jeet najwaŻl!liej
brojenia - zgodnie 1 1asadlł równego bellZpieazeństwa państw
•• Wllahle dla t>~Ll.
l n&rodów.
Pllerww,ia apra.wa. to roziszyttoMy, młode pokolenie Europy, :i:ą,damy, aby wszystkie państwa
w.a:nle często mi:ywamego określenia
po:d&dają,ce }>roń jądrowlł o§wiadczyly, li żaune 1 nioh ni• uiY·
- .saa:Jlłl8ŻOWMloie. W moim ?lllllie·
le jej jako pierwsze.
, .
mainiu, j•t ono u?inan.iem i obroDzisiaj wroiamt pokoju 114 równlei eł, którzy _,.iena.Jll d•
li~i l programu
pa?lti.i, j!!l'lit
przekreślenia wynilr.ów U wojny światowej, do nodważenb sełl·
łwiadom!e podjętą wałlk:• o urny·
su ofiary ludzkich istnień i krwi poświęconych :majowemu sWY·
ały ludzkie. Nie mogę ~ę r.godzić
oię11twu.
· ~
s pogł,\dem, ie naj;gorsu jest jui.t
W Federalnej Jtepublice Niemiec::, w spoleczeństwle I pal\stwle
Ilf. 111mii 1 io młodzie! w w,ięat·
mów obowiązują. rewizjonistyczne. odwetowe dąż!!nla, Polityka
nqości 111u J!Opie~a. Uważam, :i:e o
podważania granicy .na Odrze I Nysie l!iagraźa nie tylko Polsce,
młodlZ!e.i miuotlmy wallt!zyci & wlel~
ale przede wszystkim pokojowi t be:i:pie&eństwu w Europie.
ką -atainowczo.ioh,.
·
Pora zatrzymiić siłY konfrontacji.
Wicepremł-er :na'WilłUł '11.astęp'llie
5przem1noicł m'fędzy socjallzmetn a kapitalizmem mu!J'lll byi
do Itonk:ret.nyoh opinii wyrażonych
rozwiąi:ywane bez wojny, a historlii dowodzi, że postęp społecz
W , rp1ątte>k ~ w&ećt.6r 11-pee'11!- w dY\fklUSj.1 :prz~'I młodych a!ktyny moie się dokonywać z zaehowanicm pokoju,
.nym saml()flol~m "J)O'Wlr6cl!ht do ?ra- wlsJtó'W P\Zł'!R.
Również · od nas, młodych. zależy ll!IY uratujemy ttokóJ łla
g.i pier1
wsu, gir:urpa. obyrw~ OSM,
T.rseba ~•zate skończyć - mó·
łwiata i dla nas samych. W Interesie narodów leży pokojowa
uip;row adzOilN<h I! mBJrca
pirizłl!Z wli na %4!tkońezenie wicepremier współpraca gospodarcza, naukowa i kulturalna tycie -i praca
lllll tyJ:'IZąldQWą orłanw.a•eję UIN'.l'TA w s prz.;rwoly.wa'lliem po k.illka ruy
w pokoju.
A.n,gol!. W:9ród, ~cJ.·llń!?'IlYch pNe« d21ientn{e, 1 1' kari.dej 1yituaeił, s~o
Za pr&wo to, 11u1e matkt l' oJeowie jut npłacłU - n 1łebie
UNITA ~nia.jduje się il d.ildieoi, 1'7 wa .JtT)'iz.ya". Mówmy o postęµie,
I za nas.
o ruehiu na·
k()lbii~t i '1 ~ę~n. Na lo'bn-isku :a nie o k~Yl'le,
Europa ni• mote sta6 •lę Euros:&im!ł!
UiJlll'oWAd@!llybh W A1rtio Ca~.a prr.M, a ni• o ~~da1łi!u do tyWzywamy do walki pr.zectwko wspólnemu nlebeir.pleezei\81iw11.
łu,
Na
~11te4I
chyba
ito dobry
Czeobo.słowa.Mw wdrt:aJil prlZe<dNWii•
Popieramy w pełni apel światoweęo 1gromad11enia „O pokój
jak
rauwac.ięle w~aid11 CSRiS,· Ol'J!i(UlWAw\fl ~ poMme.t. Nie "' ~ l tycie" w Pradze i wYraźamy prv.ekonanie, ie może en sapew•
wfoepT.«nieT !Prag.nfenla
łem<1110h oru 11!'1łoll.lk<xw~ l'Odm101. żyt
nić pokojowe swycięstwo wszystkim.
be~~,aw,ne, bo jetM spojueć ina
Kierujemy słowa braterstwa do O!lłon}tów komunlstyoznyeh
d.rogę, jaką pMe'bytliśmy od chrwl1i
związków młodzieży w ZSRR. Czechosłowaeji, NRD i Innych
oigtłoszl!lltia ..ta:n.u wojennego, to nie
krajach socjalistycznych dekla-rująe umacnianie , internacjona.Us.pos6ib iii.ie :i:aurważyć, ł.e pa:t'tia
1tyczneJ przyjaźni i współpracy w spełnianiu łączących nas
os1ą1gm.~a 11uikce11. I nie ma to .nic
ideałów socjalizmu, postępu i pokoju.
wspódmergo ir; p~andą 1m!kce·
Kierujemy pozdrowienia i propozycje współpraey 4o 11ałeJ
llU.~
pHt~powej młodzieży Europy, ożywionej pragnieniami pokoJu
Wcze>r111j, w nied?lielit o godz.
i roz'hrojenia. w t.mi!l wspólnej przyszłośoi i dobra nasze10 kon9.00 l."OJJpoc,zął
si-ę
dru~ d 1zień
tvnentu.
obrad. .... ogólnopolskiej na,rady ak·
· Nasza przyszło§ć 1alety od tego, eo sroblmy tbłsl.aJ.
1 bm. kitl~a mi•nuit pa godd.· t:rwu mlodziriowego PZPR. Se,rUesyńmy Europę na1111ym wspólnym i bezplecsnym aomeml
•n4e 23 w pll:ioeikiej „P~troehe.mii" deomie witanT 1>riz:ez uczeBtnik6w
UCZESTNICY
na d~iałoe komp<mOW•a11la 1P6w 1 roścl. na aał4t OliVIH f,rzybyl I
OGÓLNOPOLSKmJ" NAn.ADY
płynnych 21.ast„,p.ił wy.buch l ~~ lekreta.rz :gc PzPR
.:en. a'l'mid
A'&TYWU MŁODZIEZOWEGO PZPB
na seiperator;?e ga.zó.w .znmibowyeh. Wojcl~h .Jairuselskl ! :zajął miejsce
Gdańsk, Z lhtea 1981 r.
Znisoczeni'll uległa C"MlŚ~ 1"1.lTOOi~IU na •al~.
na estakiad.7'ie wo'.k6ł zbi«'ll.łlka
Prowa~z11ey obrady
przewodniW wy•padku nlikt 111le odniósł obra!e:r\. czący Komfaf! Młodzieżowej KC
Gai: wypalił się. Akcję ugaszenia PZPR 'l'adeus'l: Czechowic1 stwier·
poli:aru zakończono w aobot•, 2 bm. d:llił,
ie
obeeność I s&k·retarza
o godzinie 5.30. W wynliku fJ!lilłZ'" KO !Il :nal'11.d1zie je15t k3lejnym doer.eń, nastąpiły ogra<niczenl«. w pro- wodem waczenfa
jll!kie Jn'ZVWiaSpecjaiLna komisja, Komitetu Wy- dysydentami
lojal~amt 1 .A1 diukcjl bu~adienu i !enolu.
suje pa:rtia i jej przywódca do
konawczego OWP PtZytbyła w no- Fatah.
{PA,,, spra"lf' młodrieży.
cy z soboty na ni.edziielę do Da• --••••••••••••••••••-1111!1•••••••••••~-------kania

U.kładu

AP E L

Powrót

części

uprowadzo.nych ltl'

obywateli CSRS
do Pragi

'Wybuch wpłockiej
„Petrochemii"

Misja QWP w Damaszku

~\t~~~~~;~ Gen.

·wojciech Jaruzelski wGdańsku

su rozłamowi w Al Fatah. Człon·
(Dokończenie zę str. 1)
kawie komisji prze,p rowadzili już
pier-ws;z;e
rozmowy
z a'syryjs,
k im br·on' -;..w
wY'brze,ż a lt
.. t
n·czn"-ch
~V
ll'O'l s k'ieigo
n11ms
za„ra !
,
, .
1"39
.
honory
Abd·el rem
Ha.Limspraw
Chad<l11.mem,
Wll.'2'.esni.a
/:r
r. Odd aJe
Jednocześnie miuiister spraw· ;i:a- 1 woiskowe„.

iran.kz.nych Ttmez,ii - Habi:b Czatti, Móry jest również sekretarzem
generalnym Organizacji K<mferen:cji Islamskiej oświadczył w wy•
wiadzie prasowym, że jego zda·
niem n.ikt - w tym również dy11yde.nci z Aa F·attah - nie chce
ustq:p-ienia Arafata ze sta.now~ska
przywódcy. Oświa·dczając, że ure·
gu,lowanie konflik~u w OWP, a
konkretnie
Al Fatah, zabierze
nieco czasu, Czat.ti wyraził przek:o·
11anie; iż krytyczna faza tego ko.n·
fliktu juii: mimęła. Czuję s.ię zachę·
cony - dodał Czatti - i>ierwszymi oznakami odp rężenia w rejonie
Doliny Bekaa, r.i·ctzie osta.bnio d~
chodziło do żbro~nich starć między

w

Nikłe

efekty konferencji UNCTAD

W niedzielę o trzeciej nad r·a ·
nem. zami;łst w czwartęk w.ieczo·
rem, zakończyła się szósta koofe·
rencja Narodó,w Zjednoczonych ds.
Ha·nd~u i Rozwo ju. Przedstawide•le
160 państw. obrad.ujący w sti>licy
Jugosfawii, Beilgrad!zie od przeszło
trzech ty,godni, uchwalili na sesji
plenar'n ej zestaw za~eceń w sprawie P'riorytetów w handh1 świ~
towym, w obrotach surowcam'
oraz wobec za,gad1nień walu·towo•
finansowych.
Drogą
consensusu
przyjęto de'klarację 'na temat sy·
tuacji gospo.d arczej na świecie, od
której ocfoięły się Stany Zjednoc,zo-ne, uważ,ając teks,t i:a „zbyt ideologicziny, stronniczy i negatywny".
Kilka i•n,n ych wysoko uprzęmy·
słowi·onycb krajów zachodnich, jak
Wię<J.ka Brytania,
RFN i Ja:po.nia.
ta.kże zaznaczyło swe zastrzeżenia
co Cl.o treści deklaracji.
Tuż
reł1c ii.

przed zaikończeniem k0!nfer:recz•niUl: „grupy 77", czyloi
125 krajów rozwijających się, wy·
raził w ieb imieniu „głębokie roz·
czarowanie
nikłymi
wynikami"
osiągniętymi w Belgradzie. Dodał,
że · stracono
„historyczną sµooobność, by się przyczynić w znaczę•
cy sposób do rozwoju i światowe
go ożyw ienia gos)'.Jodarczego". Pań·
stwa „gru'!Jy 77" przypyly do Bel.•
grad1u ze wspólnym stanowis.kieh1
zajętym w Buenos Aires, w kt6ryi'!l domagały · się orz"de wszvs<t·
kim z większe n i2 Pt"t"7. ':"a ie w;'so.'ko u!J)rzPmysłowione ~wiadczeii
fi.nan~owy<'h na rZ$Cz ich roiwoJ•\1
I

T,rał<>Wiec p.rzyibija do n.aib-rlieża
pr,zy Ta.r.gu Rybnyan. Na nied:zdel·
nym sipa..cerze - wielu mieszk,ańców
'11rójmias.t a. Gener.ał wita się z n•imi. Dochiod.zi.my do po!I1!11ii<l~a „Tym
co ·za polskość Gda11stkia"
oo.stawfone•gO ku C•ZCi ofia:r :rz,e,z"i mi:esz· kańcQw Gdańska, dokonamej p.rzerz
Krzyżaków w XIV wieku, w~amię·bmiaj·ącego tako.że w.aJJiti. o wyziw&enie mja&ta, kJthn SitO.czyła tu
w 1945 r. bryg~da panceir,n.a im.
Boha•tell'ÓW · Westeirą>la:t.te. Wśród osób zg:romadzo•nych wokół postu·
men.tiu - Stanisław Fctter, w Mó·
r)'m .generał roziiJ.oz.naje jednęgo ze
S'WOi,c h dawny,cih poclwładinycli, POd
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złagodzeni.a polityki pożyczkowej.
Przy·jęt e rezolucje nie zawierają
żadnych 0<bietn.t~ na temat pomocy

,pomnikieiin fl'po.czywacj4
zł<JOOne
priz.ez premie·ra k.wdaty.
że.a.n--'
,.,_
•
...,,r~••en;a,,.,_'
„. """' „-:c.w
v•• • ....., Jedrzi.>em"'
J
na cm·en•a,
~-'"''•r•"'
'" r ·z ma;u.-~'~u'
~ ~v•~ m ..........
~ Q,
radzieckich. Wrur1ta odda.je honory.
Genuał wHa się z kOIIlStUtlem generalnym ZSRR
w
Gdańsku Lwem Wachramiejewem, Zna,jdtUją
się tu f)rcc1}y piemad 3 t~. ioarnlierzy i o~cerów arillllil udiziec.kiej.
Ceną wyzwdlemaa ziemi gdiańslttie.;
b ł
,.., llO t
_, ł h •,.„
Y o p.on:a1u
ys. l)U\Lt!!g Y" z,,,..
nieq:-zy - oibyrwaiteld 2iw~ąvku Plad•ziećikJego sipoc.zyiwa, jących na 19
cmen.f:a1rizach 1"02!si•a;nyćh JIO eałym.
woje'WÓ'dz·f!wde.
Kolle 1j1w1m m 1ieijscem.
k,tó~ odwiedza.my, jest najśwde:tsrzy 01beiU\Slk

(Dok.ońCDtnie

M

llk\ 1)

ł:ka1iiśmy si11 w Gctańistk.u., 111. 'o gói- .
noipolalkJeij łtHadrz.!e a1k~ mło
dzie!ow,ego, aiby oee.nić ca l'lrÓ)>iLi-śmy i ck:reśllić Zadalllia na naibl.iiżs.zą

pr·zycszirośó,

omówdć

obe~

IP

Szaleniec wjechał samochodem
wrocławskiej

Chwilę girozy przeżyli w ez-wa•r · Mieczysław O. z W:r<lcłll!W)I\>, lkM>,•
te.k 01be.c,ni na , pI'Ze<lJpołud:n;ilOW~ ry. po p<t'0esłucb,,a nilu 2ostał llt!'.zena,boż.eńsfM„ie w kalted•rze i!fw. Ja.na wdezio.ny do szip&itab "IJSYCh5Jattryiciz.
Ohrwkie1a na Osbrow.liu TU1mskdm _ne.go na bada:n.ia i oihcseI'waicję.
we WII'ocłaiw:&u Usłysze'Jii <l<ll~ naigle
Na. stczęście wy•brylk te.n nde 1JIOwa,rlrot sll~dlk~ samo.c!hodru. Pirze-z
g\łówne dr,ziw,j · wje'chał l'O s&lod- cdą,gnął żatdlny,ch ofi•air w Ludz.!SJeh
(PAP)
ka.c!h dó kait-ed·ry ,Zaiporożec" kile·
rzywany p·r.zez młodego mężczyznę
W)"k•rzy1kującego że jest„. namierlni•kiem boż"i'llll, i przyjech·ał na sµottedaktor depesiowy
lka.nie z ta.pdyna~em .. „
JERZY ~LIM.I\

Spra·w·ca tego niecąd.21ennego ujzostał ol>ezwta.d.niony i l)irzekazany MO.
Je,s,t ,;tiim 38-ieltin,j
ścia

e

m-.t,.._, ,•••-.

~•r.vsm 1 ~""

• KC • •
PZP\R ~!!kał

I $e.kir~s
eo~klll!ty-wą
w Gd~u.

Redaktor techn:!cz!lJ

ZOFIĄ>

GU'!'MANOW /.

się

i &ktywem KW P~PR
Om.ówi.Mio węzłowe
pll'IOlblemy ml11'9ta i wojni6drzitw &
(PAP)

z

dysku:sli wy-

w
zarówno w iel!o zakładzie, lak i całej 11:os,podarce
krajowej pracuje
ok. 50 pi·oc. mlodzieży. Przezwyciężamy
t,rudnośei,
wzrastaia szeregi związków zawodowych,
umacnia sie PRON. Sk ier ował też
pytanie do zachOdnich
środków
masowel(o nrzekazu. czy faldv t'e
byłyby mooliwe
wśród
jak
chcą tel(D na Zachodllie zniechę
conych i obojętnych,
Jan Wójcik z woj, koszali1iskieli!C> stwierdził, że mlodzi zdają sobie sprawę z odpowiedzialności
ja.ka na nich spo.czywa, chociazby
z tytułu faktu, że sa naturalną
baza partii, Obecnie dla młodzie··
ży jednym ;i: problemów jest brak
miesz.kań. Młodzi ludzie
z woj,
koszaHńs.kie~o podjęli sz.ereit inicjatyw zmie'l'lzających do zmniejszenia deficytu w tej dziedzinie.
Szybko rozszerza się ruch małych
g.półdzielni mieszkaniowych. Możli
we jest
to
ro.i.u. dzięki konsekwentnej i a~tywnej postawie
członków partii i 11:ktywu młodzie
żowego, Działania młodych w tej
sferze tra1ktować t>l'zeba jako próbę
rozerwania
kręgu
niemożności,
paraliźującego spo11a część społe
czeństwa. Chcemy . budować a nie
burzyć .stwierdził na za.kończe
nie m6wca.
Kolejny mówca Mariusz .Jędrzejko
reprezentował
Ludowe
Wojsko
Polskie. Mv młodzi· kQ!nuniści w
mundurach pow·!ed.ział wyrażamy wieil:ka atydakcie z moż
liwości
uczestniczenia w dzisiejszym forum., Wymc>wtlym faktem
ie&t to, że obradujemy właśnie tu,
w hali gdańskiej OlivH, w pierwsz• rocznicę uchwały IX Plenum
KC PZPR, Prog-ra.m naszej partii
i jei 1>oleceni·a
każdy
członek
PZPR traktować winien jako na·
kaiz, obowiązek. Wszelkie próby
zal:totwiczenia w twiadomości mło·
dzieży, ie ject t>Okoleniem straconym, muszlł być X<le<:ydowanie
zwalciane.
Rada
Młodzieżowa
Wojska Polskie110 z.wraca się o
alkitywniejsze, pełniejsze wykorzystanie dt_ial:acz:v
młodzieżowych,
odchodzących co roku z wojska do
rezerwy.
Bogumiła Juszkiewics z Fabryki
Mebli w Suwałkach podkreśliła,
że
każdy
d:zień
młodego
cz-lowie'ka nie jest zdominowany jedynie troskami natu•rY osol>istej.
Obowią2lkiem cz1iondt6w uartil jest
troska o dobro zakładu, regionu
kil."aju, Nie możemy i n.ie powinniśmy kontynuowała odrzucać lub uważać za :stracona mło
dzietY, która dziś jesizcze nie atkc!!IPtuje .realiów. Proponuje aby
skierować do tych młodych ludzi
a;oel o dołaczenie do nas i o wspól·
n• prac~ na rz~z ojczyzny, (Propozycja ta . powitana ze.stała . orzez
salę
oklaskami). Svsternatyc.znie
wZ1ruta. aktyw11ość , :młodego . pako,.,
len<ia, Preyikil:adem jest fa:kt anJla:i:owania g,j~ młodych w ruchu
porozumien~a na;rodowe~o.
O toezącej ~ walce o śwdado
m«>ść ideOWlł
młodzi.,eiy
mówił
Paweł Zieliński ślusu~ s zakł.a.
dów „Protomet" w Łodzi. O.bok
działalnośc:i
wychowa.wczej pro-

wadzonej w wielu dziedzii·nach
pr:Zez p<l!rtie i iei członków, zaktywi,zowa:ł sie przedwnils: polityczny wykorzystując wsze1k1e dostęp
ne metody do siania n-iepokoju i
burzenia świadomości zwła.szcza w
mło.dym pokoleniu:
Mówca sformułował trzy zadania d1a młodych
c~onków partii. Są to: aktywna
praca w socja:listycznych związkach
młodzieży, bezkom.promisowa walka z: przeciwnikiem
pohtycznym
oraz propagowania idei socjalizmu
i lini<i pa.rtii. Niestety - stwier·
dził, niektón:y z członków partii
zapominają,, że

noszą

legi•tymację

PZPą, :z talkłmi czlor1kami, oowinniśmy się rozstać. Zaproponowała
też o1>wołanie w ramach stntktnr

PZPR otwartych zespołów młodych
członków partii.
Jan Krzemiński robotnik z
wa,rszawski-ej
elektrooieJ)'lowni·
„Siek'ierk<i". St·wieJ.>dz:!~. że wydar7..e·
nia ostatnich lat. nie tyl1ko w Polsce lecz i na arenie międzyna.ro-.
Plenum KC, r.ządf>we10 progiramiu d·owej oc\:biłv 1ie dotkliwi e
na
pO!pr,aiwy IW.Jl·rU!llJ.kÓW ~t&.l'tU życio świadomo3ei
młodeg<>
po•k olenla.
weg~ i 111/Wodoiwe:O młod17iieiy, 1 Zwrócił · uwa,gę na rosnące zagroZPadami!. -polj:tyiktl
lkadroweij, z ż-enie pokoju 'ze atr.<>ny imper.iaa,kJtJu.allmYITT!li pir.a.teamt r.r.lłdl\l, w tym łistycz.nych kół USA i
rewiwio7lwłasZC1Za
K!Otmirt:ew Rady M.iini· nistów RFN, N•i estety ~twl-er~
5'1.Jrów ds, Mlo.dz.ieży, ZatpoznalLiśmy dz.ił - część społeezemtw a, rz;włas·zsię taikże IE fPJrOjtl'kbem ustawy w cza część mfodzieży,
nie potrafi
~prarwa1ch ~IZl!e.ży, zalecamy go dojrzeć tych faktów.
Mówiąc o
do size.rioik.ieij konlS!UU<taojli.
Wie•l e wychowa~u młodego
pokolenia
zrobiono, ale je:srz;cze więce-j z.osta~ pod!kreślił niesluszność decyzji o
ło do 1ZT0.bienia. Nie mO!Ż.emy bić likwidacji niektórych
kieorunków
się w c:ud•Ze pi~si, bO <> os:taJtec7- studiów dla pracujących; zapropon~ wwodzen'i1U l:a<lecy1
duj.e my my nował, żeby na studia kieorowaly
kandydatów macierzyste :r:aikłady,
s8Jlthi..
co na·jmniej po roku ..,racy na staOh.00 ja:ko mlottziet nie 1itano- nowiskach robotniczych. Zwrócił
w~my jedlnorotd1
neij f •r•U1'Y .s>!)l()łecz sie też do kierujących posi:czególne.j„ dysku.sje i <»cll'Ily fOl1"mtd01Wa- nymi dziedzinami administracji .i
n• podicz·aa nlłll'tad.Y
l)O!Jwłea-dziły iios·padark·i wskazując na :r.11aczeW61J'Ól1noitę
kontaktów
nasey>Oh.
i
®śwfadczeń, nie bezpośrednich
amlbicjii i -pe.r~p~klt.yiw,
'):llOlbrrzebę rozmów z rob1>tnikami.
Na fakt, że narada odbywa. się
w.z:mo!Żo.nej
aktywności stP<>łec:mo
-wUtyczned i nesrz11 ipokolen.iowa nie tylk:0 po IX Zjeździe i. IX Plenum, ale poprzedza . ważne dla
obe·cinMć w pa•ritii.
·
calei partii
plenwn ideologiczne
Nasze o:brad·Y T!c(l•bwtle·rd•z&ją zasa- zwrócił uwagę Jakub Kus · - studno,ść i p01trzebę irówieśnJi.czeij wy- dent, czlo:iek.
studencldej grupy
miany ipo~lądów.
wy,jeżdiżamy z konsultacv1n,e1 . przy
Zespole do
Gdańska . , świadomi naszej siły i . ~i>ra;v ; Mł9,az1~zv KC ff'PR. P~bliżsi. naszych celów. ·Sw·ia.dOIIll!i te· tu~~ał on t.ez . dokoname W. naJ~
go, ze· 0 po11 tęp tr.zeba siti bić. bllzszy.rn czasie ?rzei;(l!'du zamedbY·
Bić się ra.zem, n1gdy w p<»j,edyi!llk~ · wa,nych cz~to mdyw1dualnych :ta:
dan puty:inycQ, oraz k;ontroh l
prowadzonych
Dojl.'zewaimy ilnaicz.411!, w i;ninyich unowooześ!tiehia ·
wa•r·Uink.a•ch nilt n~ oj'.CID'Wi&. ale s~oleń, kt6re t>Owinnv przv1totować
młodych
członków partii ro.in.
socjalistyczną dl.'ogę rozwoju zape·
win.ić ojczyinde pctira.fi również na- do konfrontacji ideologicznej. Wsikazał
również,
że „kredyt zaufania
sze P<>~l~i~.
wvszed1ł d.zi.ś
:i:
mody" zw!anie
I z.a1pew:nd! NatSze Jest i ~aisze bę zdobywa
s.ie
te>raz kon'kretną
dlzie :zwycięstwo.
pnstawą, oraca i dzi;iłalnością,
a
nie deklaracjami i słowami.
Ueiest!llioY Og6InopołSklej
Witold Borkows~i
oficer MO
Narauy Aktywu oodkreślił. że funkcjonariusze MO
Młodzieżowego PZPR czliią sie nieodłączna częścią mlo-

Stanowisko narady

fi,nansowej krajów wyso.1':.o upr.ze- ność młodego po'koQ1m,i.a w żyol.1\1
mysłoiwionych, co przy
twardym sipoiliecz.no-ipoili!.tycznym kra}u„ o.kreamerY'kań&kim „no", wobec skrom- ślić nasze µowi,nności l miejsce w
nych - z .pun..~tu widzenia T.rze- s:po.reczeństwh~, w.nieść dJO z.bioTclWe·J
ciego Swiat,a - ustaleń dokumen- mądrości Pa<r:t.i.i. nasz wkład.
tów przyjętych w drodZJe conse·n·
od•c zas 2-d:niowych
Olbrad
su:su oznacza w oczach· obserwat<>d>eil.egl!,tów wszystk1ch W101j~
.
wód0tw I środowisk, z,a,porów fiasko k·onferencji belgradzkiej, pojmowainej jako próba goznal:fśmy się :ze sta1Dem rre•
spodarczego porozumienia się Po- s,Hza'C]i uchwał pa•rty}nych i '!)l'O·
łudmia i Północy.
g1ramów rządowy·ch•: udmvaiy IX

do }{atedry

nall'odowe.J i obyiwia.1te11tltiej l)imięa\oj~:cy pmy bramoil9' nr 2
w Stoci1m•, GdlańisilflieJ· 1·m. Lenina
- """'"'"'1"k
........._ ~'-'-"
"""""'~''I<" •'~·-'-·-o·w
''"""'u=·~w<.
N.as~rój 1\r.urolen'ia - wiąizam,.<ka go-7.d·zdików wu;paeallla bita.oo-czerwoną
wstąri1ką, kitórą I sekrre1ta.rz KC,
premier, gen. a:rm!id Wojdech Jall'uuila<kl
ekkda
l)I"fl.y '!)Omnilk.u.„
c~lilla imitloietni• - wsip6łn1e ze
zgromaJd74nymt W. tnie&Z"ltańcami

ci _

Jako pierwszy w

1tą.pll
Kr15ysztof Lorkowski
cieśla ze Stoczni
im. Lenina
Gdańsku który 1twierdził, :ie

głos
deło

ookolenia. Mundua-, który
n01Jimy nie daie jednak żadnych
przywilejów, a oznacza większe
obowiazkl i wvmal(ania. Walka z
dywersja ideologiczna i przeciwnikiem politycznym wymaga od nas
bogatej wiedzy i niezachwianej
pi-yncyoialności. Mlcldll ,funkcjonariusze MO i SB clągle doskona lą
swo.ie kwalif~kac.ie i uzupełniają
wiedzę, W naicięższych chwilach
młodzi pracownicy MO i SB stanęli na pierwszej Unii frontu walki
z kontrrewolucja wraz ze swymi
koletami z Ludowego Wo.iska Polskiego, W naszej ojznace resortowe] widnie.ie hasło - „w slużbie
narodu". Jest to treść na.>zei codziennej pracy.
J'acek Piechota - student Szcz~
cińskiej Politechniki powiedział, że
ucząca sie obecnie mlodzież zadecyduje o przyszłości. To nieprawda, że młodzież jest bezideowa,
Mtodzi ludzie szuka.il! celu życia,
czasem ulega.ia emocjom. ale jest
to z.iawisko
naturalne.
Bardzo
często młodzi buntują sie przec iwko złu i wypaczeniom. Zbyt często
starsi uważaia to iedynie za negację. Z młodą generacją
trzeba
rc>zmawi:ać a wymóg ten dotyczy
przede wszystkim wychowawców.
Stanowczo za mało .icst dziś szczerego. otwartego dialogu z młodymi
ludźmi, Zdaniem
mówcy
każdy
młody członek
PZPR · powinien
dzia.łac w organizacji
młodzieżo
we.i i pelnić tam tunkc.ie wychowawcy. Młodzieży uka,zywać m·zeba prawdę bez orzemi!cze1'l i nie;
domówień. Tam
i?dzie wszyscy
mYśla tak sam<> znaczy, że nikt
nie myśli zbyt wiele.
Andriej Burdzik
z Kopalni
„Nowy Wirek" w woj, .katowicltim
mówił o e:enez'ie
swojej decyz:ii
wstą>Pienia
w
szeteii oartyjne.
Stwierdził przy tym że partia bez
ini.cjatYwv i bez krytyk! ,iest ja.le
nieczynna konalnia. Dziś kopa.Inia
ta zaczyna pracować. Jest sprawą
naturalna, że pa.rtia przywiązuje
tak wfelkie znaczenie do "Problemów nuirtu,!ących mlode pc>kolenle, ·ono bowiem decydować bę
dzie o ):lrzysziym kształcie Polski.
Pa·rtia przyjęła słuszną decyzj ę,
(że nic nie będzie stanowione o
młodzieży bez jej udziału). Dzlj
obserwuje sie ni·e·pokoiace zjawi/ko braITl:u aktywności młodych, kló-rzy częst1> uchylają się od przyję
cia różnych funkcji politycznych i
sµołecznych.
Ty)Ilczasem
stll!re
przysłowie mówi .Jak sobie poście
lisz tak się wyśpisz". Bez udziału
młodych tr.udno
wyobrazić se>bie
wy·prowadzeni.e kraju z kryzysu.
Na$htpnie w obradach nastą·pila
przerwa. Uczestnicy spotkania wykorzystali ia na krótki be!-po~red11i kontakt z biorącym udział w ,
obradach I sekreta·rzem KC PZPR
- i<en. armii Wojciechem Jaruzelskim; Wielu zdołalo sk1>rzvslać z
okaz.ii, zd~być autoi;ira! generałn,
któ1·y ~ie·rpLiwie, ohlega,ny przrz
mJod?iież, podpisywał się na
zaproszeniach na oii;ólnopolska naradę
aktywu młodzieżoweg,o PZPR.
P.roblem zmian na wsi związa
nych z intensyfikacją produkcji
żywności p9ruszył Iłem:yk Horosi.ko - rolnik z woj. bidostockiego.
Zmiany te - stwierdził - nie
mogą się odbywać bez udziału mło
dych, a w tej licz.bie młoclydt
c,z!onków DartH - :rolników. Wskazał na niedostępność wielu urzą;
dzeJ'i. J?Ospodarstwa domowego. czyniących bardzo ciężka pracę kobiet
w l(ospodarstwie. Jest to - jl)go
zdaniem
jeden z czynników
W'j)ływaiących
na
pozostawan ie
niewielkiej lkZJby dz i ewczą.t i mło
dych kobiet na w si. W ieś oolska
p0tr1Zebu.ie więc więcej środków
technicznych wezelkiel'(o rod.zaju, a
taki:e rozbudowanej i·nfrastrukturv
ku1tU>ralne.i.
Z kolei nad rolą. jaka powinni
spełniać członkowie PZPR w organizę:cjach młodzieżowy<:h
zastanawiał sie Marek Spiewak
robotnik PKP z woj wałbrzyskie~o.
W wielu przypadkach występuje
sytuacja, że młodzież zaczyna narzekać na partię, a partia na
mlodzież. Musimy
zmienić radykalnie ten punk·t wid12enia i spo·
sób postę:powania budując wzajemne zaufanie do o~rtnera
stwierd~ił. Zapr·otestował też. oodając szereg
przy,k ladów.
przeciw
odradzającemu si~ w RFN zjawisku rewłzjoniPZmu
W końcowej ezęści dyskusji ria
ogólnopolskiej naradzie
aktywu
młoi:lzieżoweg, o P.ZPR
głos zahra.ł
I sekreia<rz KC
PZPR. prezes
Rady Ministrów
gen. armii
Wojciech JaruzelskL
Zwracając
się do zebranych podziękował ser·
decznie
za
życz1iwe przyjęcie.
Poptrosil iednocześnie. by traili;tować ;eii;o wys tą pienie ni,e jako referat. l~z jako rozmowę taką,
jaką prowadzić mógłby ze wszystkimi młodymi ludźmi , których zn;i
osobiście. Jesteście
reprezentanta•
mi te ,i części młodzi,eży i:>0lskiej,
która wstą<Piła do pa'l'tii,
która
wzieła na siebie obowiązek walki
ze złem. obowiązek aktywności po;nled.ział i stwierdził, że partia
jest silna. równil!ż siła partyjnej
młodzieży. ,
Slowa generała, który w imie·
niu kforownictwa partii i rządu
przekazał pozdrowienia i życzenia
uczes-tnlkom. narady, a za ich po·
średnictwem c.a.łej polsikiej mło·
d'z ieiy; życzenia. które - jak powiedział Wojciech Jaruzels1k i - są
w istocie ściśle związane . z pnysz!ośdą ojczyz.ny - Polskiej Rzeczyposnolitej Luidowej - sala i::10wi1ala gromkin1i brawami.
Najważniejsze rezuHaty . ogó[nopolskie; nlilrady aktywu młodziefo·
wego ·PZPR , u.ięt~ wstały w .,sta·
nowisku" przyjętym jedinmuyśt.nie
przez jej uczestników (tekst zamieszczamy odidzielni,e).
Nara-da zakończyła sie odś:piewaniem „Międzynarodówki" .
IPAPI
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~ obradu1e Plenum ltomditetu l.ódddego PZPR Jl<lŚwięoone
sprawie równie ważnej jaik wyżywienie, a mianowicie - bu-.
downictwu mleszkan.fO'Wemu.
Je19t n.aa, jaik wiJl.domo - wecllu.g danych s końca 1980 r. w całym woj. miejski,m 1127 tyelęcy, zaś w samej l.A>d!Z.ii - 835
tysięcy. Demografowie oblicz.a.ją, ie pod koniec 1985 r. bę<Wie
n113 w Lodzi 873 tys., a w 1990 r. - 900 tysięcy. Nasze zaooby
to 303 tys. mieszkań. przy 337 tys. gosoodarsitw domowych. Wyn:Lka z tego, te ponad 30 ty&. łódzkich rocl0in nie poo.fada włas
nego kąta. Jeśli doliczymy MdzLny znajdujące się w podobnej
sytuacji w ~jewódrzitwie. otrzymamy liczbę 40 tys. Tymczasem
„wyt demograficzny" się ten! I rod21i. Należy wiięc przypuszczać, te nożyce pomiędey popytem a podażą mieszkań rozszerzą si~. Ilość łódzkich g~ domowych w 1985 r. oblicza się na 350 tye., w 1990 - na 370 tys.
Przeds>bawione tu Uczby Sił etatyetyamą fotografią określonej
sytuacji. JeśJi.by }ednak soojrzeć uwatniej na sprawę. to naleWoby uwzgłędndć nde tylko
Ilość mi~kań, aile takre ich
jakość. Mie!zkanla spółdz:iełcze ocen-lć m<>'iemy na dzień
dzisiejszy - nie patnąc na powierzchnię _i rozkład - jako
raczej dobre ł majdująoe się w dobrym stanie technicznym
Inaczej wygląda epmwa starych zasobów miejskich. Na 10.857
budynków oaństwowych 5140 wvmai?a remontu lub modernizacji. Na 4820 domów prywaitnych do remontu powinno pójść
2665.
Obliczono z dutą doo:ą C>PtYmirzmu, te na doprowadzenie tych
budynków do w mli&-ę przyzwo!~go stanu potrzeba 33 mld zł.
(według cen z 1982 r.). S%aalse n• uzyskanie takich sum, prty
nii;kich czyn9Zach kwaterunkowYch aą minimalne. Gorzej, bo
nie ma na te cele równie! anf materiałów. ani odpowiednlego
potencjału wykona.wcze.go. Są nanse uzyskania na remonty
niewiele ponad 8 mld zł w latach 1986--1990. Nie tylko dlatego,
te brak funduszów, ale f dlatego. te nasze przedsiębiorstwa
remontowe nie zdołałYby więcej pTZeroblć. Po latach siedemdziesiątych odł!czyły się one w Lodzi w ilości zaledwie ... dwóch.
Tyle słów na temat stare.go budownichwa. Po lat,.ach kursu
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wyłącznie na n~ budow.n!otwo J)Ojawtła efę ostatnio ezansa
ratowania starego. Nowe budowinktwo eprawy nie ro1twląało.
Czy rozwiąże? Li<:zym:v na to wszvscy. Prognozv są dość optymistyczne. W latach 1983-1985 p~ewlduje się wybud01Wanle w
wojewód:zJbwle 20.870 mieszkań.
A w następnym pięcioleciu
(1986-90) - l50 tysi~y. W roku bieżącym ministerstwo prnyznalo nam materialów na wykorian:le 5.300 mieszkań, ale ...
wykonano w ciągu 5 miesięcy zaledwie 1320, co &tanowi jedną
czwartą zadań roc:znych.
'
Przytaczanie tej liczby w k0111tekścle owej prognozy nie Jest
patrzeniem w przyszłość przez czarne okulary - niestety. Bo
przyszlooć l e6't tut tut.
Już C?JWarly kolejny rok notuje 91• !IO-procentowy wpadek w
budowlanej pirodukcjl. Pnyczyny są nade:- iłożone I skomplikowane, jak w żadnej gałęzi naszej gospodarki. Z przedsię
biorstw odą>ływaj11 kadry - 2S proc. od 1979 r. Przedsłębior
stwa nie otrizymują w por~ materiałów. Przedsieb!Oll'St.wa i kad'!"a, która pozostała, chwytają się różnych doraźnych działań
wybierając, jalk to sami okre§Jają najmniejsze 'Zło f widząc
wyjście z sytuacji w reformie gospo&ir~j. A reforma ze
względu eho&y na koniecmo4ć reglamentacji mateI'llalów Jawi się Jakby coraz odłeglejsza.
Budować jak najwięcej I jaik najtandej jest hasłem, s kitdr:rm
się absolutnie wsq;yscy zgadzają. Jak sfe do tego zabrać? Bę·
dzie to niewątpliwie tematem dyskusji na <hlsiejszym plenum.
Liczymy na pełną I głęboką analille oraz konkretne wnioski.
Rzecz bowiem nie w tym co. ale jak robić? Do 1990 roku
budować będzie Irlę na rozpoczętych ju:t oeledlach. Terenr_!e ·
wyczerpi11 się w tym właśnie czasie. Zajdzie konieczność w.irroczenia na t?Jw. ,.pasmo wschodnie": Janów - Olecliów,
na
Złotno, Brus. Do dzisiejszych kłopotów dojd7ile spotęgowany
kry.zysem problem zbrojenia terenów. Tneba n.a nie at 14 mld
zl, z kolei na drogi 4,8 mld. Nigdy, albo prawie nigdy u7Jbrajanie terenu nie wyprzed:zalo budowndctwa w spooób doll'tatecz.ny. Na~ety przypuS'lJCZll~ te obeonie, w najlepszym rule.,
uzbrojenie będzie towarzymyło budownictwu kubaturowemu.
Sytuacja jest więc trudna. Nikt si~ po plenum nie spodrdewa
natychmiastowej recepty, ale miejmy nadzieję, tie pchnde ono
do przodu te budzo trudne sprawy.
A.P.

będziemy

Czy

z takJm efektem i
tylko orzy 'OOmocY wielu słów
i oaru cięć. Otói tak łatwo udało nam się
przestraszvć .mło
dzież. Nasza daielną. rogata mło
dzież.

oświaty.

się

osiąl!nąć

czegoś

duży l'Ulkudało n&m
tak ła_two,
właściwie

Oto napłynęły meldunki a całego kraiu:
licea ogólnokształ
cące w niełasce. W dużych nawet miastach ?>O 30. 40 oroc.
miejsc w ogólniakach oo:r.o.staje
wolnych. - Ol!ólnokraiowy s'Oadek
wieloletniego D11>rcia do
ogólniaka. Jakże się cieszą lldektórzy u.rzęd.nicy oświaty. oto
telefoniczna wypowieJi oewn.l!O wizytatora: uczniowie myślą
o solidnvm fachu i oor~adnych
zarobkach. obleJ?aią takie kil'
runki, Jak: ciastkarz. :trawie<!
czv kucharz. Prostoduazne1 radości wizvtatora
nie
hamuje
fakt. że iak sam powia'.la. nie
ma zupełn·ie zainteresowania ze·
wodami budowlanych. freze.rów,
tokarzv. Co sle tam będzie Wizvtator martwił takdm głup
stwem - będą kuch~M'e. ciastkarze I krawcy. Uszylemy sobie
oortki. zjemy uochówkl. 1'0Pra-

z

F&Jkt. Jest ale 1 czeJ?o cieszyć.
Jak w ta•;nvm innvm. tak mało w tym roku· ludrzl zechcir',
mieć wvkształcen.le ol!óln->kształ
cące. uzvskać mature l iść na
studia. Nie oowiodło się naszej
oświacie z reformą, m to niieoczekiwar·" n~ !11nvm oolu orzyszedł sukces: oeólnL '.t 'Or:tel!rY·

wa. krawiec I

pozwalają

one

zmnlejazy~

dezorganłzujq
~ą programy? Najogólniej blorqc
określonej zmtany
strulctunt

w

Pracowano dzleln1e rut
"<i
kilku lat. W tvm roku orzyJmlemv na wvższe uczelnie o
2.5 tvslaca młodzieżv m•niei nlż
w roku ubieiiłvui. o 8 tys.
mnie! niż dwa lata temu. o 18
tv.!. model nit 10 lait temu. W
tvm roku oraktvczrue ?:likwidowalfśmv studl'l! dla oracu1ącvch.
oozostawda lac le tylko dla nauezvcleld. w tvm roku zllkwidowaHśmv kll'kad-zleslat kierunków
w kl11kuc1rlesieclu uc-zeln1ach To

'<:łopoty,

Innym

rynek. Czemu łlu
!est to tD!JWOłanl•

P"Odulccjl

A i>nez

to rozszerzeni• pewnych rodzaj<ho toytwórczo~cl A
te gospodarka to system Mczu'll !)Ołqczonuch !est t
więc wzrost jednych rodzajów, alt lcontem tnnuch.
W rzqdowym programte amvtnflaeu1nfl'I\'
chodzi
o skupienie utoagl wytwórców na DMdulce1t rynkowej I jej wzroAcle. co pozwolłć mott '114
szybsz
osiągnięcie równowag!.
Wiadomo, dta oruclętneg
kttenta !tezy się rynek r wlaAnle patrzqc '114 slctepowe półki ocenia on: :tte 1est, czy tet - Idzie leu lepszemu I nie ma w tym nic nadzwyczajneąo Wszak
nie każdy musi rię zastanawiać nad tym lok robi
się ów finalny wyrób I czy fest z czego
Tnaezej
jest ju:l: z przedsiębiorstwem - producentem.
jeAll nawet zaopatruje i>rzede wszystkim runek

"'oże

odwrócić

cy-kooperanta,

To

nie
ptecamt od i>robtemów wytwórod surowców, lrodkóto pomocni-

alę

ci.astk=7~ wyg~y

wal!ł. Poza.id.rościć.

programamt proclultcjł jeat podobftł• falc
I
rozdzielnictwem aur010Cóto Malo kto 1• lto•
cha A eo do efektów, to bywa rótnte. rai

razem pnechvnte,

Sadzenie katdei wiosny zieleni
Jest w dużym stopniu sprawą mło
dzieży Ma to swói ogromny wvraz
wychowawczy. Młodzi. którzy sadzą
drzewa i krzewy. a ootem
' oielęl!nuia ie ł dbają o nie kształtują nie tvlk-0 swój st0&unek do przyrody, ł świata źywe
l!O. lecz również do wartości s)'.)0łeeznych, Sami wi.rla:ą. że dzlęk!
nim, ich pracy I staranności Polska pięknieje. Nie iest jut; tak
sza~a ! ,,.brudna, a otoczenie tak
bardzo monotonne Szczegó1ną rolę w sadzeniu drzew ł krzewów
· odei?rała ongiś młod:tiet :mz:eszona
w Związ.ku
Młodzieżv Wiejskiej.
Akcja ·zMW - „Zazieleni si11 całv kraj" przybrała w latach slcdemdiiesiątych bardzo znaczne rozmiary.
Przy-wol'Uję te fakty
a minionych okresów jako przy:k:lady. ie
można coś zrobić dla upiększenia
miast. miasteczek i wsi. w których tyjemy. Zrobić to społecznie,
z sercem - I cieszyć ale potem
pięknymi
owocami tej wsnólnel
oracv. Niestety. w ostatnich latach wspaniała akcja zuieleniania kra1u znacznie oodllllpadła.
W rekordowym roku 1974 posadzonych zostało - 18,4 mln drzew
i 19,3 mln krzewów. W 1979 roku
- od'Oowiednio 11,2 mln i 19,fl mln,
w 1981 roku - 5.6 mln i 11,2 mln,
a w ub. roku - t'l,2 min dTZew
I 12.4 mln krzewów.
Ministerstwo Leśnictwa .i Przemysłu
Dnewnego ocenia, te w
.najbli'Ż.87.ych
latach akcja ldleleniania kraju „rzybierze
jeezcu
skromniejsie r<>Zmiary.
ltaMe10
roku sadzić ale będa:ie 4-a mln
drzew i 8-9 mln krzewów.
DLACZEGO TAK 811$ Dzm.TBT
Przecież s7Jkółkł dysponu1' WTllOZ
nadmiarem dirzewek
ł
ule,
tyliko brać je, porządnie M<kić 1
dbać. On~ś .zukano ł~el WU-0stu sadzenia dnew i krsew6w w
l)l'Owadzenlu
kompleksowych u.drzewień całych wsi. Nie DOJ~yn
cze sadzenie w, tam. lesllCZe
J?d,zie indziel. a l>otem
sadzonki
usychały, marniały masowo. lecz
aad2enie planowe, wedłu• z 16ry
nrzemvślanej
konce.-pcjl.
Tereny
wok6ł szkół. wok6ł fabryk, wr.dłlut
dróg wiejskich
otoczenie bo!Slk,
twon:enle 1>arkbw Ltp. Kompleksowvml
zadrzewieniami
objętych
zootalo kilka tysięcy wsi, mogłoby
być. oc?.ywlścle. znaczni• wlęce-j.
Mówi tlę, ie w oonad 2 tJ•.
fmln
1JI'•CU3e
jedynie 2ł0 insnektorów leśno-zadrzewieniowych,
więc nie ma kto akcji
.ad2en!a
zorganizowa~ 1>oprowadrzl6.
R6t-

krajem krawców?

wimy drożdtówkll. Upadała pol•ka kuchnia - teru sie P<><lniesle. Inn ... wizytatr · 1 in.nego
województwa rów·nie radośnie
melduje: rastronomiczne I samochodowe szkoły wiodą prym.
w
OJ?ólndaku oeŁno wolnych
miejsc - cieszy .sie l)racowruk

To jest naprawdę
ces! Już daiwno nie

Dokładnie przed ptęCdzleslęclu laty obchodzone były po raz pierwszy „Dni Lasu t Zadrze'_Vień". Zapoczątkował Je w _1933 re•
ku Zwilłzek Leśników RP. Sadzenie drzew i krzewów nie miało jednak tej wiosny posmaku JUhileuszowe10. Z teiro chocby po•
wodu, że tegoroczne rezultaty tej wspaniałej akcji nie zapowia dały się szczególnie.
Zorganizowane sadzenie drzew I krzewów zapoczątkowane z:ostało po wojnie w 1955 roku. Dzięki akeJom zazieleniania kraju
posadzonych zostało 270 mln drzew I ok, 870 mln krzewów. Sadzenie zieleni było jedna z pięknych for~ uczczenia 1000-~ecia
państwa polskiego, Początkowo zamienano w latach 1960-1969 posadzić 100 mln drzew l 60 mln krzewow, faktycznie aazi~le·
niło ale 120 mln draew l prawie 150 mln krzewów. Był to rzeczywiście wspaniały pomnik przyrody!

nych przyczyn można bv orzytoczyć rzecz jasna - znacznie
więcej. Z oewnością wiele z nich
iest bardzo ważnych i w znacznym stopniu wyjaśniają one powodv postępującel!o regresu w zazielenianiu kraju.
Z pewnością iednak najważniej
szy jest stosunek do tej sprawy

nie ma lei w Ol!Óle. Gdzie te 11ov . dębv. modrzew ie wierzbv z którvch słynął przez wieki nasz
krajobraz?! Czy naprawdę muszą
oozostać iedynie w opisach
naszych wielkich klasyków?!
O wartościach estetvcznych obecności zielenj w naszym otoczeniu
można by w nie.skończoność. War-

ność w<iatrochronna. za.pobiegają•
ca erozji wi~trznej. Od dziesięcio
leci sadzone w Danii. a r6wnież w
Hol and.U.
Francji.
Szwajcarii,
także w Ameryce I Kanadzie pasv drzew wvtwarzaia na pe>lach
uorawnych specjalnv mikroklimat,
s:r.czei?ólnie dogodnv dla wnostu
t olonowania roślin. Masowe sodzelrie · oasów wiatrochronnvch zostało Za"Ooczątkowane w tych kra•
iach na - orzełomde XIX I XX wieku.

W ostatnich tatach w Danii sadzi się ootróine pasy drzew - 1
to wyłącznie liściastych. Dotacja
państwa do tei k:osrlownej inwestycji
wvnosl
obecnie 25 proc.
Zadrzewienia śródpolne w Danii
są powszechne I wszechobecne. a
ich orzydatność zdaje się nie budzić

żadnych

watolfwośe!

OKAZUJE 811$. ŻE - feśli chodz.f o historie tych zadrzewień to Duńcivcy nam zupełtrle nie dorównują
Na"OOleońcivk i dowódca w oowstaniu 1881 roku - gen.
Dezydery Chła1pow8'kł (ina;ny z ·· serialu
telewlzYineJ?o .. Najdłuższa
wolna nowoczesne! Euro'Oy"l był
pierwszym w Euro'O!e założvci<?le•n
Pf!sów wiatrochronnych. W Turwi,
w obecnym woj, leezczyńskun odziedziczył

zadłużonv

majątek

'Ziemski I zrobił z niego wzorowe
eosoodarstwo rolne. W nim wła
śnie
w'Orowadził
zadrzewienia
śródpolne. na obszarze 10 tys. ha,
z którvch cześć orzetrwała zresztą do dzisi al.

same~o
S'OOłeczeństwa.
Sadzeni-e
drzew l krzewów jest tylko jednym
1
l)rzykładów pasywności
soołecznej. która tak oowszechnie
daje o sobie :inać. Jest przecież
w tym coś. te i w tej - tak
pięknej zdawałoby się sprawie za'Oanowa! mara!Zlll.
Trzeba
go
przełamywać.
usuwając
'Orzede
wszvstkim przyczyny. lee% równiet 'Dokazując wszystkie t)owaby
I bezsprzeczne
korzyści w tej
konkretne! sprawie.
COZ POWIEDZIEO!
Wiadomo,
tie tam, l!dzle czysto ł zielono !akbv Pełniej się oddvcha. lepiej
Dracuje. Życie traci swój monotonny wymiar. Nic przeciet nie
działa na człowieka tak przygnę·
blająco (ze spraw zewnętrznych),
Jak miejskie l wielskie oustyn!e.
Zalane betonem, 'Docięte asfaltowym! d'I'OJ?ami. SzaTe, bez wyra:iu. Klocki bloków. wstęgi dróg:
nic wiece!.
A l :na wsi bywa ostatnio niewiele le-piej: coru więcej upetnvch budynków. masowa ucieczka
w budownictwie od drewna I Innych
naturalnych
materiałów
Gdzie nie spojrzeć - beton I pustaki siporeksowe
Tam. l!dzie
zieleń oow!nna wręcz tryskać . czę
sto w otoczeni uwiejskich zal!ród,

to iednak naoisać leszcze o innych
aspektach tei sprawy. Choćbv urzyrodniczym!
POLSKA STEPOWIEJE!
Zwłaszcza lei centralna część. Jest to
proces postępujący i od ,tawna
sygnalizowanv przez nauk?wców.
W niektórych
regionach
kraju.
zwłaszcza w Wielkopolsce. :i każ
dym rokiem pogarszają się stosunki wodne w elebie Wiatr:v I
niskie temperatury czynią wieksze
szkody. niif>y W t fc)l faktyczne·
szkodliwości wvn1kało A wystarczy sooirzeć na oola: same plantacie upraw
rolnych - -to coraz
częst.szy dziA wido.k. Coraz mniej
drzew I krzP.wów wśród o6l oraz
wzdłuż dróe śródpolnych.
Gdzieś
poznikały śródpolne remizy. Drobna zwierzyna traci w coraz więk
szvm stonniu rację bytu w polskim krajobrazie. W ostatnich latach znac7l!l!e zmniej zyła się liczba zajęcy 1 kuropatw. także z
tego oowodu że drobna zwierzvna
nie znajduje dla siebie naturalnych
warunków do żvcia.
W Danii. na Półwyspie Jutlandzkim. można zaobserwować jmponujacy system zadrzewień ochronnych. Pola jutlandzkie pocięte są
w kwartałv pasami drzew iglastych i • liściastych. Jest to roślin-

W 1952 roku została zorganizowana w telże Turw! Stacja Badania' Zadrzewień Sródpolnych oodlel!aląca Zak!adOWi DendTologi1 i
Pomologa PAN.
Póinlel została
ona
orzamlanowana na Zakład
Aitroekologii.
Jedne z ostatnich
badań stacll
dowiodły, te dzjękl
modvflkacyjnemru
oddziałvwaniu
zadrzewień olon.v ziemniaków
wzrastały o li oroc. oszenlcy I tyta - o 9 DtOC.. owsa o 10 oroc.;
a koniczynv -. aż o 13 oroc. · Okazało się także. że w obbliżu zadrzewień w znacznie
mnieisz:vm
stopniu występuje stonka ziemniaczana. co wiąże się z wlększvm
występowaniem w tych mieiscach
lei naturalnych 'Orzeciwnilków.
Ten l)rzyrodnlczv &rl!ument, jest
jeszcze iednvm.
'OOtrzebnvm dla
udowodnienia. te nie możtia ~ię
ool!odzić z regresem w sadzeniu
drzew I krzewów.
PAWEŁ

POPTA'K

Zeszłoroczne

zapasy

jest właśnie te kilka cięć. które
by młodzie:! prz:estraszv6. Do tych k.flku cieć dodano wiele słów. O tvtn. ie
U'Oada szkoła średnia ł eoru
n.fUiiv 1est lej oozlom. :te matu rzvścl nie nie umie1ą. te maturzvsta to właściwie n.ikt. A
z drul!ie1 stronv że nadnrodukcl-a lntell~enctl larum M temat
iatrudnienla absolwpnt'1w wyż
szV'Ch uczelni. \n7~„1erów na.1wiece1 na św·lecłe. a Ilu fllolort.ów. Iluż w ort.óle humanistów.
co to d·alei bedzie. chv-Va trzeba·
zamvkać u·-•1nle
tak' sill ta
młodzież do nich ocha.
No 1 udafo słe. luż sle nie
pcha. Nie zech!'iała zdawać egzami'116w wsteoovch do ol!'óln,a
ka (straszvliśmv: beda tr11d'11elszel. nie chce zd11wa6 rnaturv
(straszvmv: będ.zie co.ru trudn·ielsza). nie chce Iść ~:i .~tn<l'a
(straszvmv: może nie bvć nracv). n.fe chce bvć !ntellgM•~rn
bo łntelil!entów Ził dużo
Chce
olec ciasłika. sma<!:vć kotle~'T. renerować samochodv. Chce rrueć
forsę. No czvf, nie ś~etną. rozsądną mam... młodzież?
wvsta.rczyłv,

W ublell.'łYlll roku orzemysJ 1)rzetw6rstwa owoeowo-warzvwneeo przv11.'otował 1oor11 noas'V
or>:Ptwor6w.
Okazało .ie. te nie bvło at tylu
chetnveh na te artvkułv. Przvc1vn
takleeo stano !Mt w!Ple: ~ lE'dnej
st.ronv ceny łeb bvły dosvl' wvsok1e. a z drUl!'if!f wlek~10E~ nas7.vch
11.'<111DOdv6
we
własnvm
ukrpsie
starała ile >.l!'rnmailzll' nlPzbednP na
znl:le zanasv Tale w!Pr nhPrnlP nl\lki ~kleoowP Ue1na ta sil' und dtemamt t lnnvmt nnetw'>raml oworn.
wo-warzvwnvmt Rooro tet irh jest
w mal!'azvnacb I chłodniach Trzeba sie Ich tak na fszvbcl•1 oozhv~.
bo na teaoroczne nrzet~ orv nie bę
dzie mietsca.
!>lateao teł hand.,.! w niektórych
miastach 9ZUka
dr6a wy!ścla W
Warszawie na 11rzvklad s11rz•dawa-

no z es ta wv ~-.t„reeh słoików 11rzetwor6w, z tym te kll.,.nt ku11uJac
11.'0, Jeden słoik <nr.z:vmvwal za darmo. Do oabvcla bvłv takt" 11r7.etwory luzem. ta6m 11 o około 20 nroc.
Taka d•CYZla handlu hvła z ne•
wnoścla 5łunna
szkoda tylko że
nie ~decvdowano •łe na nla wcze-

śnie!
świeże

bo obPente tut
kledv Sll
owoc• I warzvw•.
trudno
.fest orzekonae kli.,.nt6w do takiej
formv sprzeda:ly _

ANDRZE.J TUMTALT8

ZdJecl11 CAF -

lhś)

Marek Broniarek

„.

twórców, a pierwszym stwarzanie pn11wt!ejów
napyta nam nowej btedy? Zrozumiale, t
proponowane zabiegi ma1ą w Jconaelcwencjt wymustć lepsze
go ~ podarowanta otovml dobrami oośredntml. któruch
zuzywa się u nas zbyt duto na łtMlnq i>rodurce14.
Wuntka to 1ednak - powledzmu sobie 11cisrze
nie s ~d. że fest Ich za duto. ale z braku zatnteresowal fa przedslebtorstw
o.•zczędnvm aospodarowan!
właJnle w kierunku rmuszenta tell twardy.
re laml ekonomtcznvmt do tfektywneao Ich 1ut ta nateżaloby pó#ć
w

f ..JJis;JJL. się przywl!ejów dla produkcji rynko~lara w umiar oneds!eblorstw I w to,

że w pogoni za podat1cow11m1 ulgami nie będq przesadzać
Do tej w1ar71 nie •klantajq -lednak dotych-

czasowe doświadczenia Ponad roczne funlrcjonowo:nte reformy qospodarcze1 d<'wlodło or%Rclet, te nader
często przedsiębiorstwa 1cleru1q slą w ttv11m działa
niu troskq o to co Im się oplaca, a ni• nadrzęd
ny m społecznym Interesem.

Jr:W A l.UKASIEWICZ
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RYNEK NA TYM
SKORzySTA

Towar za towar
W masach kłopotów z uzyskaW.em dewiz na import wymian.a z zagranicą metodą. „t-OwaL'
za towar" stanowi ważny sposól:> rozszeTzenia oferty rynkowej. Pewnych towarów jest u
nas wystarczająco dużo, ich jakość ·i q.t;rakcyjność potrafią zainteresować zagranicznych odbiareów, którzy z kolei
dają
nam za nie tak<ie rzeczy, jakkh bezskutecmie poszukuje
wielu klientów. Ta'ką właśnie
metod'ą próbuje łagodzić braki
rynkowe łódIZki „O'tex". Za wyroby z wełnianych tkanin typu „tropiik"
o~ujemy
z
Austrii i Jugosławii koszule i
rajtuzy, za krawaty z „Ortalu"
włóczkę z Holandii, za dzianiny ela.nobawebn.iane z „Bistony"
- figi diamskie. W sumie otrzymamy w ten sposób np. 280
tysięcy męskich koszul, podczas
gd,- centiralny rozd2lielu-ik przewidywał dla naszego województwa nie więcej niż 50 tysięcy.
Do sklepów trafi także 40 ton
włOOzki, 300 tysięcy par rajtuzów
i 10 tysięcy spodni z welwetu.
Część dostaw już otrzymaliśmy,
poza;tałe nadejdą w najbliższych
miesiącach.

K1etrow.nictwo

Przedsiębiorstwa

Ha.ndlu Odzieżą. „Otex" zamierza w tym roku w drodze wymiany sprowadzić do Łod.zi z

zagranicy towary łącmej wartok.i 7l0 milionów złotych (okolio 8 proc. obrotów tego przeds,j,ębiorsbwa). Głównymi partnerami , Otexu" w tej wymianie
spółk.i handlu zagranicznego
„Textilimpex" i „Torimex''.
K. K.

11,

..,______________„

Rzemiosło
to będzie

Tak bywa tylko "' dniach wielkich wydarzeń aportowych:
dziesiąllkl zaparkowanyeh samochodów, przepełnione tramwaje i autobusy. tłumy ludzi. Tym razem jedna'k w centrum
zainteresowania był nie stadion ŁKS. a wysłużony Dwo11zec
Kaliski. Tłoczno jest tam już od kilku dni. Zaczęły się wyjazldy urlopowe, a w środę wy.ruszył pierwszy poeią·g koloni.jny - do Kolobrzegu. Wczoraj natomd·ast nastąpiła koloni•jna
kulminacja.
Godz. 18.09 - planowy czas odjazdu t>OCiągu specjalnego do Kamienia Pomorskiego. W s·ześcin.i
wagonach
ponad 570 młodych
pasażerów.
Główaiie
harceTa.e, z
hufców śródmiejskiel{o i bałuckie
go. ' Wcześniej na placu Pl'llY al.
Unii odbyły się zbiórki, odliczanie,
sprawdzanie list. A jednak pociąg
nie odjechał o czasie. Stxasmie
marud1zili przy wsiadaniu „Promieniści",
komplikowali
wszystiko
tłumnie
zg•romadzeni za peronie
rodzice. O 18.20 pociąl! powoli ruszył nad upragnione morze.
W tym czasie trwały już zbiórki
tych. którzy za niecałą iod1Linę
mieli odejchać do SłUJl)Ska. Nerwowa atmosfera panowała w Cent•ralnym Punkcie Informacyjnym.
Pracował tam cały sztab złożony
z pracowników DRPK, przedstawicieli kuratorium
i Komendy
Chorąl(wi ZHP. Trzeba oznakować
wagony, ooinformować kierowników gruo. !'dzie 1>owinn! za,prowaOO!ć dZlieci. A jeszcze do tego:
papier toaletowy, mydło, wod.a,
U>psuty zamek w drz:wti.\Ch w~o
nu.
Godz. 19.19. Tym razem „pen w
czerwonej czapce" co do mtnuty
unosi „lizak". Pojechali - prawie
900-o.sobowa l!rupa
hareerze,
uczni.owje bałuckich szkół do Cbalrnowa,
Września l Włynk6wka, a
z Polesia
- do Cza·plinka. Ud•llo

mówi otwarcie:
kosztem klienta

Junro lltI"Ull>a -po.słów W·yion•iona
s tr-zech komisji sejm01Wych zaijm.ie się po eau: kolej.ny p~·orpozycją J."eiforimy ipCdatków dda Nemiosła. Chcć nad!a!l pro,poi;yc·}a oprarov;alila przez m'imisterstwo nosi nadll'\Uk „'!JO'U:fl!le", to Jciterowni.clw.a poSZ;cu.e,gólrnycl1. i'lib :r:tZ.e:mńe
śLruitczych op;rac01Wały j,ut dOk.um.enty wyirażające s.ta,nO'Wisko wobec
:w.i.ęksr.tenia obciążeń !inanSO'W'YCh
lte>j ·gaiłeyzi gosp«Lairki.
·
Kierownictwo łódzkiej I zby RzemieSlnkzej zgadza się z koniecznością
podniesienia
podatków
•twie.r<wi jed•nak, .że aftaJa. pc>dwyżki
ma znaczenie d:ecydująice dlla od1)'.>0Wiedzi na podstawowe pytanie:
ozy propcmowany system ma 1tymulować rzemiosło do lepszej wydajności, czy też oilsira>S'llyć kJiienta? A,r.gume.n1tacja jest nasłę1pu~ąc.a:
jeśli
p6dwyżka
podatków będzie
zbyt duża, to rzemieślnicy zrekompensują ją se>bie wyższymi cenami i wtedy się okaże, że nie ma
chętnych na jch produkcję ff/,y usługi. Od n.ied·ą_wna obserw1Uje się
już s,padek p>0;py1tu na u.sług.i I kosmetyczne i fryz'jer.sk.ie.
Łó&:cy
~·ze<mieśl1nicy zaiprO>f)O'Il-OW_aa1 aby jeszcze w tym i·oku podcwyż.5zyć podatki od 50 dto 150 p1·oc. - zale:ilni~ od liczby
zartrudnionych w
warsztacie. Ich zdat!liem, nie powimien to był koniec podwyżek,
l"Ok przysżly mógłby
być ke>lejnym krokiem na drodze przemyśla
nego powiękHania obciążeń finanllOWYcll źakłaidów na rzecz pań
stwa.

Tymozasam w koła.eh d~el!lndlk.a
u:zy zih1i00!1Y1Clh do Sejmu mówi sdę
o proponowanej przez minister~tWJO
rpoow~e pOdtaJtków od 6 do 1~
irazy - z tym, ż.e w bieżącym rokfll oi)łai'y ~kOtzyłyby od 200 do
300 ;procent.
Ml·nisiers!Jwo J)lainuje w,pr<l!Wad:zenie nowego systemu od 1 s>ie~~'ll,
izby rzetn'ie-śl•IltitOZe proponują 1 1Paźdz,i_erni'ka,

żeby

dać

wła;ścicieloan

wair!l?ltart.ów czrui -n a dokła<illle za'IJ(>z.naarie się z IO'l'rzepisami i choćby
po b'ieŹIIl.I\ ką.łkun.ację k<>sZ tów.
Cała

wprawa jett teraz w

rękat!h

poałów.

K.K.

Groźna

„Mam tat 86 t z domu prawi e
nie wychodzę. Wraz .ze mną mieszka siostra, tez rencistka, ticzqca 8~ tata. Razem siedzimy w

Przed paroma Jaty ze zdziwieniem
zauważono, że niekt6rzy s!l(lłr6d pracownik6w pralni chemicznych z dużym stażem, jeśli nie wyjeżdżali z
Łodzi na urlop, przychodzili w eza·
sie jego trwania do pracy. Siadywali
na godzinke czy dwi•. w pobliżu maszyn, rozmawiali, a potem nli do
dom6w. Gdy 'l!badauo przyczyne okazało się, że z użvwanych
w kraju
maszyn do chemicznego czyszczenia
ulatnia •ie dużo wiecej niż przewiduje norma substancji pod nazwą
tr6.ichloroetylen i czw6rchloroetylen.
Oble ·one są toksyczne, zaś pierwsza
z nich wykazu,ie le~kie działanie baluc,•nogenne. Pr»v.lemnośc przvj•mnością. ale nie można bylo tc1to d!u·
żei tolerować. Pracownoc:v !6dzkie1rn
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Praidomu, dwte stare
kobiety, nie
ogtqdajqc świata
I tultzi. A
takt piękny I ciekawy.
m!4ly tetewl20-r, moglybyśmy go ogtqdać, choć przez
ekran. Ate nie mamy.
Więc baTdzo byśmy Clę prosiły,
„Reflektorku" o ogłoszenie
naszego tistu, a molle wtedy za
Twotm w.stawiennictwem znajdzie
się ktoś, kto ma
niepotrzebny
stary aparat I of!aru;e go nam''.
Spelniamy pTośbę pal'! Satomel
! Franciszki
z Aleksandrowa !
czekamy na odzew naszych nie·
zawodnych
Czytetników
(tet.
303-04).

się zapobiec
bałaganowi. Wszyscy
znaleźli
mieisca w 10 wygodnycll

waigona<:h.

„W•racajcie opaleni i
z wodą!"
żegnała
swoje pociechy któraś z mam.
Peron opustoszag: zaledwie na
kil'ka mi<nut. Z tunelu - jedna za
dru.gą zaczęły
wychodzić grupy
„eksportowe".
Wczoraj
bowiem
wyjechały
na
pierwszy
turnus
dzieci i młod'lie~ do NRD. Specjalny pOCią.g do Zwickau liczył aż 12
wagonów. I znów wzd·łuż peronu
ro7JPoczęły wędrówki gru'Pki hat!'ce'l'Zy. dzieci w kolorowych kapelusi!kach i.„ niesforne grono rodzicieli w towarzystwie wujków,
babć, a nawet domowych czworonogów. Zgiellk. nawoływania. nerwowa aitmosfera.
Godz. 19.44 - pociąg powinien
odjechać,
ale organizatorzy wykoncypowali. aby sprowadzać na
1)€fl'on małe
15-osobowe grupki:
900 drzlieci - 60 grupe'k.
Mimo
oznakowania waig-0nów. coś w ~j
ci7bie musiało sifil poplątać l jedno
ostrożnie

.,stadko" zostało bez miejsc. Prowad!Lono ie więc to w jedną, to
w druta stron~. a im bardziej ten
dystans sie wydłużał, tym bardziej
podnieceni byU rodz.i.ce. Inni siedząc wygodnie w J)rzedzia•łach nie
mi·ell zamiaru ustąpić miejsc. Była
więc awantmra.
WTeszcie wsied1l i
wszyscy i odjechali - o 20.05. Za
15 łtodztn: Zwickau.
o sodz, 21.30 miał wyirusey6 kolejny pociąl! specjalny do Karl-Mairx-Stadlt z. J!~U<pą 450 d'liieci na
wyipoczynek i do pracy w kraju
naszych
zachodnich
sąsiadów.
QpuszczaHśmy zatłoczony
Kaliski
w chwiili, itdY podstawiano specjaJ.ny skład. Qr.ganizatorzy zd•woili
wysUki, aby tym razem nie było
ikompli'ka<'ji.
Gorą<:y był to wieczór. Przecież
Jednocześnie łodzianie powracali z
weekendu, a wczasowicze walczyli o miejsca w pociągach do Trzebiatowa. Gdyni, Ustki i Jeleniej
Gót!'y, Czy ktoś był w stanie zapanować nad aytuacją?
Dodajmy, łż wczoraj z Dworca
Fabrycznel(o odjechał jeszcze jeden
pociait l!lpecjaln:v: do Bartoszyc. Odjechał o czasie,
ale pusty, l(dyż
,girulla dzieci pracowników „Wistomu" z Te>maszowa Maz. w ostatniej cli.wili przesiadła się do autdkarów. Rozumiemy, że tak jest
wygodniej, ale pOCią·g wiózł powietrrz.e.

P. Skibieki

W ZUS znowu

WAŻNI!:

Informac.fa
Informac.ia
Informac.1a
Informacja
Dworzec
Dworzec
Informac.la

TELEFONY

PKO
D usluiraeh
turvstvczna
PKS;
Ce11ttralny
Północny

131•11
398·1'
ł72-0l

%65~15

Komenda wo.1ew64zka MO

58-Cl-?ł

s11-a2.

Pogotowie ciepłownicze
Po1totowie drol?owe:
„Połmozhvt"

isz-22
253·11

(09-32

Poe:otowie ener2etyczne:
Rejon Łódź- Północ
334-31
Re.ion Łódź Południe
334-28
Re.łon Pabianice
15-13·10
Re.ion Zirierz
16-3ł·ł2
ReJon Oświetlenia Ulic
S8!-15
Po1totowlp i:a11owe
395-85
Pogotcnvle .MO
17
Pogotowie Ratunkowe
99
Pomoc dm1towa PZMot. 52-81·11
Strat Potarna
N 666·11
Inżynier województwa
&33-11
TELEFON ZAUFANIA
337·37
- czvnnv w ęodz 15-1 rano,
w dni wolne od pracy - ea.
la dobe.
Dla kobiet • clata
problemowa I sprawv rodzin·ne
740-33
w dni nowszeduie
od o;odz. 12 do H.
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZAUFANIA - 350·66 'li' •odz. od
13 do 18.
TEATRY
-.nieczyn'ne.
MUZEA

HIST01Ut RUCHU REWOLUCYJ.
NEGO (Gdańska 1:!) godz. lol'-17.
Pozostałe muzea n·ieczynne.

przeliczają„.

zoo

16.16, 18.30.

IW!T - ..MłYJ'JJare.zyk 1 kollk.a"
NRD b.o. gOdz. 15; „Niezamężna
kobieta" USA od lat ta godz.
17. 19.J.5.

55·46-96

telefonlczcna
93
lnfo~macja 1łutby zdrowia
615-11
Informac.1a handlowa
282·84
Informacja Pomoey Snołeczne.f

• • •

ezv.nne od C<Hiz I
&o li
(1kasa do 18)
OGRÓD BOTANICZNY
ezynny
od gcdz. 9 do zmroku
KĄPrELISKO FALA czv.nne
,.ci
i;todz. 14 do 19

a.

GDYNIA - Klno non •ł:oD Od
godz. 10-22 „Dyl so~arzał"
NRD od la.t 15.
MŁODA GWARDIA „Lot aad
kukułczym gniazdem" USA Od
la.t 18 godz. 17, 1'1.30; „Cudowny kwiat" radz. , b.o. godz. 16.30.
MU:ł'.A „Tam na tajemnlczych
drożkach" radz. b.o. goctz. is.is;
„Parszywa dwunasłfita" USA Od
lat 111 godz. 17.łl!.
1 MAJA nieczynne.
pOKO.J „w.,n.g-1Kon.x" USA ~
la•t lZ 1odz. 16.15, 18.45.
ROMA - „Cały ten zgiełk" USA
Od lat 15
godz. IO, 14.30, 17,
111.30; „Diabeł morski" radz. b.o.
godz. !ll.30.
,
llTOKJ - „Gor-ezka
1obotnlej
nocy" USA od 11łt 15 godz.

TATRY - „Va.bantk" pe>l. od lat
15 godz. 18.15; 111.15; w razl.e
~iepog<>dy
odbędzie !łlę 1ean11
filmu „Preypłv-w uezuć" fr. Od
lat 18 godz. 20.lS.
E, ERGETYK - nieczynne.
HALKA - nieczynne.
POLESIE - nleezyruie.
REKORD - nieczynne. SOJUSZ - niecz:vnne.
APTEltl
Piotrki:>w&ka 97 Mie1dew1<!za !ft.
Nlc1arnlan,11 15 Lutom1erska 148
Olln,1>1 iska 7a Felińs:k1el?o l
Pabla.ni~

7

•- Ann!!
• •

KonNin.tWlów -

Ozo~k6w

Czerwe.ne1

l!adowa

18

- ul WvttZvil91del[O !
- Ł<>w1oke 38 Aleksandrów - Kolcluszkl tł 'Zll:dens Sik-orslldel!o l.S DabMWS'ldel(o 18.
Głowno

DY~UJtY

S'l'.PITAL!

Chirurgia ogólna - Bałuty
Szpital lm Błegańskle~o - codzlennle
dla pr-zv<'hodnl rejo.
nowych nr nr 2 4 8 7 s 9 10·
Szn!tal tm. Bternackle<?;o (Pablan!ce) dla przychodni rejonowych
nr S 5: dnl nleparzv•te Szpital
Im. Konernlka - dla nnvchodnt
rej.onowe.1 nr 1 w dni niepauvste Szoltal Im P!ro2owa - d'n1
oanvste: Szoltal Im. Marehlew•kleii:o - e<>dzlennte IZii:ierz ul.
Duoots 117) dla mluta I 1?.mlnv
Z1t!erz mlaeta I l?mlnv Ozorków
m!ash I 1?1Tllnv Aleksandrów ii:ml.
nv Parzeczew• Górna - S•nltal
im Brudzlńi;k!el?<>. r•K.os Gdvń
sk!ch 81l:
Pole~le
- ~ital
lm. KooernLk·a
IPablan1!C'kJ 921·
Sródm1eścle - Szoltal Im B-rudzlń~kle~o

IKo~vnierów

C'..d,•ń

11k!ch lfl): Widzew - Sznltal lm
s()nenbeu:1 (P\enlnT Ml
Ch!rurp;!a uratowa - Szoltol Im
Skłodowsklej-C\a"!e (Zgierz, Parzę
czews:ka S5).
Neurochirurgia - Szpital
Im
Barlickiego (Kopclń!;klego 22)
Laryngologia
Szpital tm
Barlickiego (Kopc!ńsk!ep;o 22)
Okul\styka
Sznltal
Im
Skłodowskiej-Curie
(Zg<l.erz, Pa-

Zd:ończenle nwalOll',_ciJli ponad Ml iyllięey łwładczeń nie
oznaClla powrotu praey w ł6dzkłm ZUS do normalnego toku.
Gdy oała •oJa rewale>r)'lllacyjna szła Jut pełnll parą, weszły
w życie nowe przepisy powodujące koniecznośó ponownego przeJUNA
liczenia niektórych emerytur i rent. Chodzi o przepj§Y zwięk
BAŁTYK;_
.
.Butch
CaM!dv 1 Sunszające wpływ lat 1>raey na wymiar świadczenia, w1>rowadzenlo
dance Kld" USA od lat
li
dodatków kombatanckiego IJ u pracę na stanowisku zaliozonym
Rodz 1-0 12.15. l5 17 15 Ul.3e
do I kategorii zatrudnienia.
IWANOWo - „Wielki wąź ChiinWyd-aWt!ltllMt dokumentów katgachgook" NRD b.o. godz. 15.lS.
rzęczewska 35).
Do chiwili obecnej 111.aipły.nęło do ZUS.
...
t .
.. .
„Butch Cassbdy I Sund3nce Kld"
Chlrurii:la I larvnl!ol~a dzleZUS 94 tysiące podań od osób u- u.emu emer;in owi czy .renc1scLe z oU$A od lat 15 godz. 17.15, 19.30.
rlPrn _ sznltal Im Blernackleg~
POL'ON!A Wielki Szu" oo!
(Pa·bla·n1cel (chtrur~al: S:m>lt.al lm
praWl!lionych do tego rodzaju 1>0d- aobna powoduje duże kolejki w
od lat 18 it<>dz 10. I~ 15 15
Korczaka tArmJ.J Oz~rwonel 19).
w:vtis:ronych św·i,adczeń. Praoo,wnicy l>u.nkcie odbioru zaśwrladczeń przy
17 15 19.~0
'
Chln1re1„
• ·> MPlrnwn.tw"" ' ""'
ZUS uporali się już z 4-0 tysiąca ul. Sienkiewicza 13, Starsi i chorzy
ludz:i.e
muszą
tam
wyczekiwać
PRZEDWIOSNIE
.Tom
Hor·n"
l!lzmtal 1m Barlfoklei-o <Koomd. Ozęść z nich wyl:ic1)()no jeszcze
8
12 ·111
J>rzez
dłuższy
czas.
Dla
zakładu
ni~SAl'7~~
lf~.
J
l!-Odz
lO
clńsk!eito
22):
Sz<>\tal !m Skłoprzy okazji rewa!loryZacj:i, część w
3
•--• •dl~~ renclS· ty
ó
doW><klei-CUMe
Parze.
,,., duz·y k'o-"""
~ .,..,.._
WŁ KNIARZ - „PeŁn :a n.ad e:!-0czew-;k 11 35) _ dlaIZl?lerz
wo1ew6dztwa
czerweu. Pozostało leszcze 50 ty- ,......
wam!" oo!. b.o, ir:odz 10 12 1~
mielsk!eir;o łód:iikieito
sięcy·, a. że składainie odJpowiecktl<:h d'lllile uWwńenie, a że przy odro15 17.lS. 19.30
Toksvkolo<cta
- Tn.st'V'tut Medokullll.e.nt6w trwać będ·z,ie do koń b:L!IM dobrej woli! daje się to zaWOLNOSC Imoerium kontrdvcvnv Pracv tT.er~ Sl
ca tego roku, wiadomo, te !ic:z!>a l.uwić, łwiadcz- przylldady zakła12
dhw przemysłu baweł.nia.nęgo im.
atakuje" USA od lat
l(Odz,
WenMo!Ollila
Prz:vchodnla
ta. ulie~ zwiększeniu.
·-am-· i O"-r~"'-~6w PokoJ·u.
9.30 !Z. t>ł.311 117 19.30
'Darmatolol!!ez.na ('Za.k at.na 44)
H -·~
~
.„ """
WISI.A - .• ostatnie metro" fr.
Alby CH!Qbóm st&nzym t chor,ym
Jak n.aa poiln:!ormowała Henryka
od lat 15
godz. 10, 1'1, 19.30,
AMBULATORIUM
oszczę<Wić
kło))Otów ZUS po raz .Jemma!DOWSka - ikiexow,njczka Wy„Goście z Galaktyki
Arkana"
DORAŻNEJ POMOCY
wtóry apelluje .za naszym 'PC)Śred dziiału Ru<:hu Rent i Emerytur
jug. oo lat 12 godz. n.30, H.30.
ZACHETA - . WLlcz:vca" oo! od
ul. Sienkiewicza t3T.
nictwem. ·by .IJ<:?ACOW·niCY odPoWlled- lód7lkiego ZUS, terml.<n złożeni.a do•-·--n·tów .~~~ ma wpłyWu na dalat 18 oraz film krótkometrM:otel. 631-011 weWlll. :u
l:liich komórek w zakładach J>tN.CY ...,..,......,
~
WY .TANGO"
- naitr<>dzon:v
i.'bieral!i u siebie oświadcz.en4a ł co tę l)r'Zyz,naaria śwJ.a.dczenia. Wszyo~carem l!odz. Hl 12.15. H.30
- Gabtnet Chllrurltl-czn:v czY.n·nv
jakiś cLM saml
za.wo7iiłi
je do st'kie p.rzeliczone emerytur.Y i ren17, l9.3-0
eała do~
ty ~dą wypł.aieone z: wy.równaTATRY-LETNIE - „Zemsta ró- Gabinet· linU!r·nistvcz.n:v ez:wmv
niem od 1 lłb'CZdlda br.
żowej pantery" ang. o4 lat 12
w l(odz, \.5-7: w dttl wolne
godz. 21, czynne tylko w dni
od orac:v - oała dobe
P1rzY'PQminamy jednocześnie tym
po~odne.
ul. Armil czerwond 15.
osobom, które 1>rrestały oracować
STUDIO - ..Sorawa K,ramerów"
tel. C57-39 do :w wewn. 70
J)O dniu Sl.XII. 1978 roku.. L nie
- USA od lat 15 godz. 17 19.15.
- Ga.b!inet ChlmN?ld
Dzieclecel
STYLOWY - F'i!my Janusza Ma·
czy.naiv cała d<>be
ulctwa p:rzy wsp6lpracy projektan• są iinwalidam•i I grupy, iż podwyżJewskleJto - ..Słona róża" 1>01.
- Gab1net Pedlatrvczin:v czvnny
t6w z fabryki maszyn pralniczych szone z wYIDiienionych wyżej tytu•
1....
•
li.
od lat 15 godz. 15; Mtstr'l!OWie
w l(odz tl!-7' w dni wolM
w Kielcach przystąpili do e>pracowa- ław
'"'vi>adczema zostaną. wy czone
kina
światowego
Steven
od ora.cv - cała dobe
nia adsorbera, czyli urządzenia, kt6re Już teraz;,
ale - zgod'nie z nową
Splelberg '-- „!Ml" USA od lat
ut. Konclt\skiee:o zz.
wchłaniałoby
groźne opary.
ustawą o emeryturach i .rentach 15 godz. 17 19.30.
tel 86ł-83
W tej chwili urządzenie przechodzi wypŁata ))Odwyżki rozp0ci;nie . się
DKM - Iluzjon - Bohaterowae
- Gabi.net Stomat<>l<>ittcznv czvn.
ostatnie badania. Nowa maszyna w od .stycznia 1984 reku.
filmOWYch
pojedynków godz.
ny w l(odz. l!l-7' w d·nl wolne
dostatecznym stopniu ellmlnu.ie nie•
Aby lepiej uporać się z tą ko13.30, 1'7.45. 20.
od oraey - ea!a dobe
bezpieczeństwo, chroniąc zarówno pra·
cowuik6w pralni chemicznych, jak
lejną, poważną, akcją, przeliczenio- ...._.._....
1111111-....
.,.„.~
i atmosferę. Wychwycone przez odwą łódzki ZUS otrzymał z cenw pabianieklm ośrodku wiele miejpowiednie urządzenia opary kiero·
tralf 20 dodatkowych etatów. Skubaj•ą
sca poświęca się remontom zapowane są ponownie ,do procesu oczytek Jest taki, że od paru dni zableg.a.wczym. DZiiękJI · te11llU znaczn1e
szczania tkaniny. Oznacza to wiec
miast
dotychczasowych
50
wakaorz.edłuźa się żYWotność samoohodów
także oszczędność używanych chemitów jest 70 nie obsa.dzonych staużywanych do n.au•ki jazdy.
Są tu
kali6w.
nowi.sk pracy. Niewysokie penn,p. dwa „Fiaty - 125 P''. które mają
wszystko wskazuje na to, te po
na sw-0inl ke>ncle 8100 I 7500 tzw.
pomyślnym zakończeniu prób a tu
sje 1uzy konieczności częstego pom<>togodzin (l!_O>l'ma 6000), a „Fiaty stuprocentowej pewności do samego
dejmowania pracy po godzinach
126 p" 6400 motog-0dzin (ne>rma
końca nigdy mieć nie można
nie zachęcają młodych ludzi do
4500).
zakłady w Kielcach re>zpocz;ną pre>·
wiązania się z tą, instytucja.
Najlepszym
ośrodkiem
Mko1enia
Spośród remontowców wyróżnia się
dukcję adsorbera jeszcze w tym rozawodowe-go kierowców Ligi Obrony w pabianickim ośrodku „złota raczku.
K.K.
K. K.
Kraju w województwie łódzkim jest ka"
&zc:r.epan Nowakowski, - a
ośrodek
w Pabiauicach.
W sk.ali v.z_~ród instru.ktorów nauki .Jazdy
kraju zajmuje on H miejsce (na ~OO Znzisław Karsznia.
osrodków).·
ARTYKUŁÓW

.

,,

przy1emnosc

świat jest
Gdybyśmy

$wiat Jest takl
ciekawy„.

oblężony

Stary Dworzec Kaliski -

„Konlk Garbu1ek" ndS.
„Pl.erwsza miłoćć"

l'ł.30;

od lat 18 gooz. lUO,

(h)

,,Super komis''
Szuka sie ostatnio różnych moż'liwości dodatkoweiio za,robkowania
dla emerytów i rendstów, studentów i młodzieży szkolnej. Poprawa
domowego budżetu wymaga jednak większego wysiłku. Dziwną i niebezpiec zna drogę do pomnożenia swoich dochodów obrał 60-letni rencista Józef W. Organa MO ustalUv ostatnio, że w okresie od sier-pnia ub xoku do maja br. trudnił sie on na duża skalę skupowaniem
l odprzed ażą z zyskiem odzieży skórzanej.
Józef W. nabywał kurtk,i, płaszcze i kożuchy w sklepach komisowvch i na bazarach, a następnie siprzedawał towar z „marżą." wynosząC'a 50-100 proc. Ceny od.zleży ze skórv w komisach i na bazarach sa i tak dość wysokie. Józef W. założył wiec coś w rodzaju
„su.perkomisu". Oblicza się, że dokonał ón zakupów za ponad 300
tys. zł. W jego mieszkaniu znaleziono odzież wartości ok. 200 tys. zł.
Spekulant zosta•ł aresztowany, T,a'k. zatem n.i.e opłaca się dorabiać
do renty
(sk)
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SLADEM NASZYCH

Zbie'raj makulaturę-przemysł będzie miał kłopot
T

m<>żna
wy>komakula•turę,
w
mniejszych lu;b większych

ieoretyoonie
rzysiać

l)Jll'OJlQ<.r·cjach do prod<Uk.cji
wszys·iikich ro<iiza.jów papieru. T<rzeba mieć jednak do tego odpowied·nie matSZyny i środki chemiczne.
W naszym przemyśle
paip:i.e,rniczym najm~odsza mas.zyna ma P<>·nad 30 li!•t - najstarsze liczą so•bie
ponad setkę. P1·zy braku środ1ków
chemicZlllych możHwoścti &tosowania mak'L1latuiry
zn.acz,nie m.a'1eją.
Ogrami•czają sie zaledwie do kilku
rodzajów pa;pieru, ta1kich jak tekt-ura makulaturowa,
d achowa i
w.iel-0warsbwow~. Dl_a~eg-0 PO raz
kolejny doszło do sy•hiacji. w której PUnk1ty skupu pelme są surn·wca., a przemy'Sł nie jest w sta•nie
go pr.zerOlbić.
Jak PO·Lnform01Wał
nas Krzysztoif B<lrkowski, z-ca kierow1ni1ka zaoipabrze1nia i ~ukcji
w z,rzeszeni1u „Paipier", z·a;potrzebowanie na tekbu.rę i paipier produko·wan:- przy u.życiu mrukula1tu,ry

llnacznie zmailało. Prizemysi, nęka
ny- spadkiem pr:odukcji, zamawia
mnie·j opakowań. ha•ndeil kUJpuje
mało paipieru opaikowa1nit0wego, uwa;ilając że jes't o.n drogi. Nic też
dzjwnego. że w skle;pach pakuje
.się towary s•pożywcze czy aTtykuły mięsne w ka.:rtki pa:pie1ru wie.Jkości d<U.że>j serwetki.
Gdy maleją zamówienia na pa,pier maikula·turowy,
ma.leje jego
prndukcj.a a w śfad za nią za·potrzebowsnie na makul,atu<rę Z<l·aniem
Kirzyszto:fa
B<lrkoiwskiego,
„.jeś1i
nie zostaną zalimwes.towane
poważne środki w
przemy.sł papie1rnicz:v to ze sku')Jem makule•tury nadal będzie kfoP<>t.
Naukę można z wieloletnich kło
p(}lów ze skup~m
tego surowca
wtórnego
wyciągnąć
co
najmniej jedną: jeśl•i nie jesteśmy w
sitainie tak unowocześnić
nrus.zego
J)II'Zemy.sŁu papierniczego by zuży
wał on wię;ce1j malkrulaitury, to przynaijmnierj 1-apewnijmy by l)Uill!k•tY

sku.pu w p ierwszej kolejności kupowały ten surowiec od ludn<>ści,
zaś paipiernie liczyły się w swoich plana<:h z dostawami t&k zwanej maikulatury mieszanej, A'J)ele
o inte'!!Syfiikację sk.u,pu nie sk<>o,rdynowane z reail·nymi moż.llwościa
mi - są najgors.zym wyjściem z
sytuacji.
A co nas, czeka w najbliższych
miesiącach?
Zdruniem fachowców

/ze z.rzeszenia „Pa;pier", szczyt skupu mamy już ża sobą, zapasy domowe powoli sLę wyczer.pu.ją. run
sPowod.owany nowymi
cenami. i
W>prowad'le·nJem możliwości kupowan'.a za surowce wtórne a.trakcyjnych towa.rów mi.ja i syiua.cja
Powoli wraca do normv . A do z,używania norm.al nycb ·dostaw mak.ula t.ury nasz l)rzemy.sł jest ~pc>do
b>no) ]'.ll'zygotowa.ny.
KK

W Klubie .Dziennikarza
W najbl iższ ą środę, 6 lipca, w aktualnej sytuacji na Bliskim
Klubie Dziennikarza (ul Piotr- Wschodzie. Początek projekcji
kowska 96) odbędzie się magne- o godz. 16.
towidowa projekcja filmu obrazującego dziiałania agresora izraZaproszenia do odebrania
u
elskiego na terenie Libanu w roku kierownika klubu Qic:r;ba miejsc
1982 - w tym także znistzczenia ogranicz.ona). Ze wzgtęd'U na roBejrutu, Po projekc.li dyskusja dzaj proiekeji. jest cm.a przezn11z udziałem
członków
Klubu czona dla widzów powyżej 15
Polsko-Arabskiego
na temat lat.

„DZIENNIK t.ODZKI" - dziennik Robotnlrze,j Spółdzlel ni Wydawniczej „Prasa-Kslątka-Ruch". Wydawca: f,6dzkie Wydawnictwo Prasowe, Ł6dt.
ul.
Piotrkowska
96
Druk : Prasowe Zakłady Graficzne w ł..odzl Redaguje kolegium: Redakcja kod 90-103. Łódź, ul Piotrkowska 96. Adres pocztowy: "DŁ" Uidi
skr
pocz 89. Telefony
centrala 293-00 - · raczy i wszystkimi działami. Redaktor narzelny: 645-85. zastępcy redaktora naczelnrgo: (06-15 I 307-%6. sekreta.rz odpowied1ialn.v
[J
iekretan· 2114 75
Sprawy m'asta 341-10 i 337 ·47, społeczno-ekonomiczne 228-32, 310-38
378-97, kultura i oświata 62J -60. sport208-95. dz. łączno§i z czytelnikami, ioterwenrje I Nasi
Telefon Usłuttnwy 303-04, (rękopls6w nie zamówionych redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 869-68 i 868-78. Ogłoszenia I nekrologi Biuro Rekl~m I Ogłoszeń, Łódź.
ul Pinfrkn\vska 98, tel. 649-'lO (za łreś6 ogłoszeń redakcja nie odpnwiada).Warunki prenumeraty podają oddziały PUPiK RSW .•Prasa-Ksląźka-Rucb".
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w Kościele
Adwentystów· Dnia Siódn1ego·
Uroczystości

POS.IEDHNIE RADY INISTROW
(Dokończenie

N'• lłllt'1 ł telefony ezekamy sawHe! Pan Eugeniusz Lewandows:Jd widnie w swoim liście skłonił nas do podjęeia tema·
tu dotyoząceg 0 kultury języka. Gani zespół redagujący .,Nie
u używanie skrótu „dag" w · przepisach
lubię poniedziałków"
kulinarnyc~ :111.miast 11Wyezajowego „dkg", Nasz et1ytelnik ostrze·
ga, że rotow jest przeatac sięgać do „Dl/' ehoć dotąd - co
eytujemy 111 priyjcmnością - >.w każdy z poprzednich ponie·
działków saczynałem osytanie prasy od tej właśnie rubryki".
Wierzytny Jednak, że przyjmie Pan nasze wyjaśnienie. Otóż
ów skrót nie jest żadnym na~ym wymysłem a konsekwencją
przystąpienia Polski, urzed uaru laty, do grupy tych, którzy
korzystają, • tzw. systemu SI. Tak np. zasłlłpiliśmy nasze
poesciwe OJ.bary" „p~alami" {vide codzienna prognoza pogody
w DTV>. Ow skrót ,1dar" • eałlł słusznośclti więo możemy sto1owa6 w miejsce „dkg".
Natomiast 1gadzamy Ił• • Panem, te nadutywanle Iłowa
„koma" - Die lubimy go i w ogóle nie stos1demy - je11t
tylko pozornym ozdobnikiem. Nie oznacza to jednak, ze uWll·
żamy za ponury gwałt na polskim języku, Jeśli wkraczają
doń iłowa 'llowe. Trudno bowiem udawać, że to co się przyoczywiście nie bez krytycznego
jęło w mowie potocznej stosunku do nowości - nie. istnieje. Język jest „organizmem"
lywym łneba więc dostrzegać także zachodzące w nim mmiany.

Kolo·
nijny

~

str. 1)

Podk>I"eślonc:> wagę i aik•tuall.ność
ooko}owych propozycji. .zawartych
w deiklarac:li Doradc·z e.g o Komitetu
Politycznego pań.stw-stron Układu
Warszawskiiego, przyjętej w Pradze 5 stycznia 1983 r. Zwrócono
uwai?ę na to stwierd'Lenie wsp61ne:.o oświadczenia. w którym au·
torzv podkreślai!l. że kierując sli:
interesami pokoju i własnego beipiec·zeństwa

ucze6tniczące

oaństwa

w spotkaniu w 1tadnym przypadku
nie dopuszczą do naruszenia istmilitarnej.
równowagi
niejącej
.PodkTeślono szczególne znaczenie
?>Otwierdzenla ))!'zez państwa uich
s.poillqtn1u,
w
czestniczące
pryncypialnei{o stanowiska wyraża
jącel(o sie w 1.t w•ierdri:eniu. że tery<torialno-pol'Ltyc.z.ne l'ealia wsp6ł·
czesnej Euroov aą nienaTuszalne
OCENA WIZTTY PAPIEŻA
Rada Minis'tT6w dokonała wstę,p
nej oceny dJ:1ugiej wizyty papieza
Jana Pawła II w Poll'lCe„ aurobując
ounkt widzenia strony rządowej,

na posieda:eniu Komisji
PrzedStawdcieH Rządru i
Ę.piskopatu w dniu 29 oze·r wca br.
i przyjmując do wiadomości treść
komunikatu z tego posiedzenia.
Rada M~Iristrów stwierdziJ:a, że
zarówno w czasie nr.zyg~owań do
wizyty, jalk i jej trwania uzyska·
pozytywnego
doświadczenia
no
wsmhlziałania przedstawkieli Koś
cioła z O'ri?anami państwa.
Rada Ministrów podziękowała orl(anoro administracji państwowe;,
centralnej i terenowej oraz prakomunalnych,
służb
cowni'kom
tTansoortu. handlu, służ;by zdrowi.a .
informacyjnej
obsługi
łączności
oraz funkcjonaTiuszom MO z.a dobra pracę i służbę na rzecz nale·
ż:v'tel!!o zabe2lpieczenia wb!lyty.
Na porządku d'Ziennym posiedzenia znalatłv się jeszcze J'.)roblemy
zatrudnienia i polityki płac do
1935 roku, projekty aktów l)rawnych doityczące or.gani'Zacji i zaikresu diziałania niektórych centralnych organów administracji pai1stwowej qraz projekty nowycb
(PAP)
ustaw.
wyrażony

Wspólin6'j

w drugim d·niu zjazdu
'Adwentystów Dnia Siódmego, odbyły się cent1·alne urow l.>iórych
religijne,
czystości
wzięło udział ponad 2 tys. wiernych przybyłych z całego kraju.
uroczysto!\ci
puQ1ktem
Głównym
było wyświęcenie 5' pa.s•tor6w· z,god·
nie z obrządkiem Kościoła adwentystów. W trakcie nabożeństwa
homilię wy.głosi.li zagrani cz.ni , goś2 b<m.

Kościoła

cie, 1:>rzybylj n~ zjazd. Programowe wy&tąpienie, akce,ntująee etyczno-moralne posłannictwo Koś.cioł•.
wygłosił pastor Stanisław Dąbrow
sld. pTżewodnicz.ący Kościoła.
Zjazd za;kończył się J'rzyjęciem
programu, )5.tó:rY· wyrażony ZO'stał
w haśle: „Jesteśm:v tam, gdzie lu·
dzie są. w potrzeibie".
(P Al"I)

fAMA wrócifa do Świnoujścia

teatralnych, kaba- ·
piosenkare1k i piosenkarzy.
stiwal Artys.tyczny Mlod:zieży Aika• „Fama 83" zaprezentuje ponad 400
demick iej „Fama. 83", k tóry trwać artystów. Odbędzie się sześć wieltematycz.nych.
koncertów
kich
będ~ie do 20 bm.
.Bi·zedstawiony bi:dzie w . tegoroez"'
Na festiwal przyj<3<!hała zna.na nej „Famie" dorobek stu<l.enckiego
plastycznego,
tea·t ral ne.go.
ruchu
filmowego, fotograficznego i lite·
rackiego. Na ,,famo.wskim" afi1zu
POSŁOWIE
{rs)
znajduje się ponadto „Aikademia
Ruchu" ,Wejc \echa I~rukowskiego
oraz przedstawiciele warszawskiej
którzy · otworz.rti w
„Srod<>l::y",
delegaturę a
Świnoujściu \vłasn~
takłe .,Ro.tuindy" i inn.Ych 91'.odoklubów studenekich.
wiskowych
Propozycj'i je&t dużo.
(PAP)
Ocena efektów wdrabnł1t re- r6wn!et sbTe .syE<temy płac; spra- nich. Przykładem mo/,!a tu być cefo1„my gospodarczej w praedsię wiają one. ie ludzie uciekają z hu- gielnie. Z pewnośd a złal(odz.itoby
Podkreśla
materiałów.
deficyt
to
·
dc1Wnfotwa.
funkktórych
dla
biorstwaoh,
pod.iać:
:r;ałożyoielskłego
organu
cji)
Posłowie wvsłuchaH również o- no także. że trzeba pilnie
systemy
moayfiku.iaee
sprawuje prezydent Łodzi. była pracowania NIK na temat efek- działania
tematem posiedzenia Zespołu tów wdrażania reformy w budow- pracy w budownictwie - tak. by ,
Posebkien Miasta Łodzi, kt6· nil;:<tWti.e.
Wyndika z nich m. in., płacić tvlko za dobrą pracę,, by
re odbyło się w piątek. Prowa- że birak właściwie modelu struk- preferować oszczędność surowców.
który Na razie nie bardzo widać efekbudownictwa,
dziła Je poseł P. LESJ1'SKA.
turalneeo
w budownictwie. Spomieściłby •ie w ogólnych założe tów reformy
łeczeństwo oceniać je będzie obWolew6~ Zarząd Budownictwa niach reformy, a jednocześnie um&teri.ały wzigl.ędniał odrębność tego sek·tora. serwując czv zmniejsza się kolej'IJ1'%ygotował
wm.eśniej
Mechanizmy
na temat 'W&l"Unk6w wd:ruan!la re- Zmd;a.n y ..truktura~:n.• ogranic11:yły ka Po mieszkania.
formy w budownictwłe, .r.m1an or- się tu do J>Cdpor.z:ądlkowania przed- reformy musza dzraJać tak. by uganizacyjnych 11 nią zw!-uanyeh i S!lębiórstw budowlanych adrńini dało sie w jak najk;rótszym czaproblemów warunklujących W2'rost straoji terenowej i;rzy jednoczes- sie zasookoić spo'leczne wtrzeby.·
uwagę m. in. przeW Izbie Wojsk.cwej :Sądu Najefektywności w tym sekito.rze. Za· nym brakll.I narzędZi oddzi>aływa Zwracał na to
Korumlta~
wy·źszego ogłoszony z.osta>ł 1 bm.
proszony na uo.siech:en'ie 'Pl'Zed.sta· nia łeiże na przedsiębiorstwa. Nie wodniczacy Ze;;połu d/s
J.
PRON
WTR
Społecznych
cji
])rzywódiców
wyirok w o.rocesie
W·iciel WZPB omówił wyniikd osią- ma przede wszystkim małych Jedfabryk eiastycznych w Żak.
11nięte w budownictwie w piet'W· nostek.
tzw Konfedi!Ucji Fo1s11i Nieipodleszym kwartale br. Wyikonan:i:e sa· działan1iu. Reformę trzeba zacz.ąć
Obecny ria posiedzeniu sekretarz głe.j. Są.cl posianow~ł nie uiw<21gię
dań rzeozowycll w okre&i• I mie- od Placu budowy, od nadania wyż
KŁ PZPR _ J. Pietrzyk podkreś- d1ruić- rewizjj . obrony i wtrzymai: w
l)la.nu
proc.
40
ok.
budowy
wy.nosi
sięcy
S>Zel \r.an~ k;~erowni'kom
m. że problemy budow1 ictwa bę- mocy wy.r ok I i~tancj.i i;kiwują
na rok 1983. wy'konani.e pla.n11 :fi- (eksi'Perymenty podejmuje tu ~laska dą tematem plenum KŁ.1 w poni·e· cy Leszka MoelJuls\dego na k3'r4t.
nansowel!!O sięga 46-17 l)roc. Wydaj- wChemdbudrywa") .
działek, 1 lioca. Podejmu,ie się ten 7 la•t< pozbawienia wol.ności, a Ro.
ność pracy w.zrosła. w l>udown!ctemat dlatego, że właśnie w bu- mu.alda Szer'~mie<\:ie•wa i Tade-uMa
roubiegłego
ża
do
materiałów
stosun!kiu.
i
·
w
twie
łrodków
Be.z
adl.typu
eportowe
obuwie
godne
down.ictwie odnotowaho n.aiwięilt- · Stańsk.iego · na karry oo 5 lat pada11y pantotl-e gimnastyczne. ka· ltu o. 34,2 proc.„ .r:aś płace o 83,6 den 1yllitem w budrywnictw.ie nie szy regres w ostatnich latach. A zbawieni.a wolnofoi
\
losze, dwie pary spodni. dziew- vroc. Jednak 110rspe!ktywa tr~e może zdać egzaminu - stwierdził
'
czynki - 1m6dnice. eukl.enkl. drea l(O kwartału ryau~e Ilię nłepoko wd.ceprezydent Lodzi, z. Turewicz. tymczasem putrzeby społeczne są
p.n.y$prawa T. Jandziszaka
1 kostium gimnastyczny nakry- Jaco. Nadał brak bowiem surow- Jes>t to najważniejsri:y obecnie tu największe.
pomnijmy - wyłączon·a został.a do
cie głowy n:p.: czapka. beret, ców i materiałów, nal. stal.ii po~Oibaem i przyczyna n•ie<ihętnego
dwa - t-rzy ręczniki.. "Przybory
Ł. OdTębneg<> postęoowamfa. (PAP)
E.
toaletowe kostiumy do pływa trzeba S,5 tys. tf:>n. .zaś jej 'Pl'Zy- orzechodz.enia w budonictwie z sysnia 1 do OJ)a.Jania przybory do d!Zial wyniósł 1.500. Poz.a tym tem u dniówkowego na akordowy,
zaadresowane koperty, brakuje grzejników żelliwnych, rur z i:>ewnością bardz..iej wydajny.
szycia
l<artkJ' pocztowe z naklejonymi meta!lowych, kabli elektroenergeW dyskusji Posłowie zwracal.i uznaczkami kartki pap!eru Ltflto· tycznych.
w.!odących wagę przede v..-szystlcim na to, że
Pr.%ydzd.oal.v
wego i długopis.
Na czas nodr6ty nakujemy do asOt'tymentów awrow:ców i ma±e- abv• leczyć, poznać trzeba przychlebaka (przyda alę pótniej w r-ialów !:>Otn:et>nych w budownfo- czyny słaibości budownictwa, SkoO wcz.oraj~zej łódzkiej giełdzie o zamia·11e ria „Fiata lU•p" l\łb
czallle wycleczek), butel'kę pla- tw~e pokrrywajlł zaledwie jedną ro brailrnje materfałó·w, postarać
stykowlł z kompotem. kilka katrzeoil\ J>Otm.e'b. Na efekty pracy sie trzeba o to, by lokalnie uru- można w zasadzie powiedzieć to ..Zastawę".
Tradycyjnie ·iuż odnotujmy ponapek i pomidory. Zaraz po wy· tego aektora niemały wpł:vw mają, chomić produkcję niektórych z samo co o · tei .sprzed . tygodnia.
pra·wieniu d2:lccJta na kolon.Io tfil·
W dalszym ci<igu nie pojąwiają jawienie się pojedynczych egzemlist pełen otuchy
napisać
leży
się nowe wozy, nadal najwięcej plar.zy rzadszych marek, no. .,Pe·
terdecznych 1l6w.
1 ciepłych.
samochodów produkcji pol- ugeot". „Ailfa Romeo". „Datsu11".
jest
dziecz
listowny
Częsty kontakt
skied. cz•tero- i pięcioletnich. Ceny Ceny. szczególnie starszych egzemkiem Jest bardzo wskazany, Mupla-rzy, nawet nie ta.k wysokie (10zdają się stabilizować.
si ono czuć te I z daleka jest
tys, zol. np.
(Ns}
jednakowo kochane.
Niestety, poruszane przez nas letn.i:e w (lranicach 700 się dziwić;
przez „Ford Escort"). Trudno
nieujawniania
zjawisko
taki samochód wymaga iuż naprasprzedających ceny aut o.siąe:a już
więc i ze
rozmiar olagi, Rzadko który wła wy. a o części Irielatwo.
zbytem sa kłopoty. Stąd niższa
ściciel w:vs~awi.a karteczkę z informacjam-1 o warunkach l!lprze- cena.
(per)
daży swojel(o auta.
„Syproponowano
dużo
Nad.al
'l'r'Wa1' l>r&ee twdaza.ne 11 pny- dla. budowniezyeh owego nowo- ren". Informacj" o zaprzestaniu
Rozwiązanie
gotowan4$ te!I'enu 'l>od budow1t cumego oblektu.
ich prod1.1ikc.ii nie wywołała ruchu
Pomndka-S:Z.pitaila. CeDJtrum Zdirowia
Ostatnio Wojewód*1 Za-rzl\d Geo· wokół tych wozów. NajtańsZy egMatki-Polk! w t.odlz.l. Realizowane des.fi 1 Gospodarki Terenami w ll;Jtmplarz oferowano za 115 tys.
n talkie m. d11.. ldczne 01>racowa· Łodzt przekaizu inwestorom dW·i e (1975). Nowe reprezentowane były krzyżówki
nia .:eodezyjno-r-cmpoz:nawcze, któ- matryee 1ytuacyjno·wysokośctowe przez 1982 rdk J'.)rodukcji (400-350
r:vch wynilki w po.staci specjali- obszaru przyszłej budowy, wiraz z tyli. zł).
stycznych maip, kartogramów i ma- uzbrojeniem terenu, w 1'.kali 1:500.
Niewiele byłe> „maluchów". Chotryc sytuacyjnych 11kłada;j11 11~ na Matryce zostałv wykonane w czy- CJi-aż wiele krytycznych uwag pada
„wyj.śei·owy" nie a.połeczn:vm -Drzez pracowni~
materiał
nrl:e.z.będny
ze strony użytkownilków pod ad- POZIOMO: Łask. wzrok, !łuet,
k6w WZGiGT, a. wartość prll() wy- resem tych aut, to jednak właś Leda, idea. Amur, Sierad:z, snop,
nosi 150.000 al.
nie one maja teraz największe oo· mysz, SZV'k. sp0rt Norma. Tales,
wodzenie. Przyczyna bard.zo oro·
teza. żwir plac, Lututów,
T«kze Miejsłd ZaHąd Geodezji zaiozna - kłoPotv z l'.>aHwem. Ce- szewc.
piwo. Ato.s. szus. spryt , drz.ik.
i Gospodarki Terenami w Łodzi ny pięciolatków tej marki oscylu- Z;yła,
PIONOWO: Łuna. kier, zamek,
ukończył w ustalonym terminie ją. w l!!ranicach 240-320 tys. zł (poobraz dres. trop, masa. wiza luNłn1ejsz11 inłormatlt1 można 11 po· prace .11eodez.yjne zwi1t·zane ze sponie
granicy
l!Órnej
tej
z
jazdy
ty, Andy, Skrzecz Złoczew . osota,
wodzeniem potraktowa~ jako przy· rządzeniem specjalistycznych map
c,zynek do materiału om.awdającego (<Ila celów orawnycbl terenu pod wzbudzały zainteresowania ogląda lanca. etao. irys, olon strop, staiących).
niedbalstwo l lekkomyślność w zą.
wy. owal. puls. ci-os. żołd. amok.
kresle ochrony przeciwpożarowej. W przyszłe Cent.rum Zdrowia Matki.
Nie ma również nowych egzemNAGRODY KSIĄŻKOWE WYLOzgłos.z.oną plarzy .,Fiatów 125p" i „Poloneze
zgodnie
dniu 19 czerwca na terenie budow· Obecnie.
Przybylak,
Zdz-i.sła w
SOWALI:
lanym Łódzkiego Przedsiębiorstwa wcze~niej deldlllt'acją, J>racownicy zów". Tych d·r ugich w ogóle ostat· Ozorków. ul. Zawadzkiego .(: DaRobót Inłynieryjnych przy ul. Ro- MZG1GT wykonują maipy terenu nio mało -pojawia się na łódzkim
riusz Wrzosek . Łódź. ul. Maratoń
w bara- Pod budowę przyszpitalnego h-0·
pożar
kicińskiej wybuchł
kach pracowniczych. Przybyll . na telu. Ląezna wartość l)l'ac reali- targowisku. Cena rocznego .•.Fiata" ska 77; Wiesław Ftciń~ld. Pabianizł.
tys.
800
e:ran1cach
w
się
szybko
waha
strat.cy
mlelsce zda:r2lenla
ce. u.t. WYs·oiat'iskiesio 4; Halina
uporali się z ogniem l stwderdzili, zowanych w · czynd• społecznym .. Polonez" w tym samvm .. wieiku" Kulak. Łódź. ul. M Fomalskiej
(n)
zł.
120.000
wynosi
M: 'PUYCZYAa potaru był S8'1>ł01l od
kosztuje ok. miliona. Na pajaiz- 30; Janina Niedzielska, Łódź ui.
włączone10 1zeregu sześciu pieców
•
dach obu marek można było spot- Limanowskiego 186
akumulacyjnych. Tego dnia - a bY·
kać propozvc.ie :is.miany na mniejNa~rody sa do odbioru w sekrena placu budo·
ła to niedziela &ol9amie '
(jk)
sze. ałe nowe. Chodzi tu l!!łównie tai·iacie nasze.i redakdi.
wy dy:turował U-letni portier Ma•
rian M.
DA1NUCIE
Było ellłodno ł atr6ł włąezy1 urza,~yrazy 1łębo'!de:go współczucia
Wyrazy serdecznego W$półczu
dzenia ogrzewQ\ie. W mtlym ciepeł
StęPIEA
eia
ku spdył on przyniesiony mu przez!
OB.
tonę obiad. Wszystko byłoby w porządku gdyby nie fakt, te posiłek
KRYSTYNIE
z pll'Wodu ~mlerel
WŁADYSŁAWIE
./
ten pan dozorca solidnie zakropił
alkoholem. Nic dziwnego, że potem
POLIT
WŁODARCZY·K
l\IATK.I
zapomniał wyłączyt grzejniki, Stra·
ty. które spowodował po:tar, nie by·
wyra0<y eerdeczneg.o W'!lllółc~da
s pow•odu łmierel
z powotlu śmierci
ale zdumiewa beztroska
duże,
ły
składają:
O .J CA
człowieka. kt6ry miał strzec powieskładają:
l\IĘŻA
rzonego mu majątku t>rzed wszelkim
Podczas inter·
niebezpieczeństwem.
s ODDllllAł..U
KO>LEZANKI 1 KOLE-DZY
KOLEŻANKI
składają:
wencjt 1trdacy stwierdzlll na pla·
WOJEWODZK.IEGO POLSKIEz I KLJINJiKI CHIRURGICZc.u budowy brak elementarnych zaKLINICZGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH
NEJ SZPITALA
'KOLEZANKI I KOLEDZY
fSXl
be.z pie.czefl 1>1>flill.
NEGO WAM,
WRAZ z ZARZĄDEM
z DT ,,UN1W$RSAL''

o

w

REFORMIE

W Swinoujściu otwat'ty został
Fepo sześci01leitniej przerwie -

g.rlliPa
retów,

BUDOWNICT\\'IE

Po pierwsze - nie ma modelu

I

pu-

nek
wa.1\-&ce -~ iet plecaku
W
dziecka udale,Gel!·o 11.• na kolo·
nie powinno znaleźć Ili.Il ubra·
me. w którym mog}oby swobodnie biegać. bawić •i• bez obaWY o usz.kodzen.le. Od~iet powinna być dostoaowana do czasu
trwa,nia kolonll - obozu. Nalepod uwagę atroje nie
brać
ży
tylko na piękną 1 upalnii pogoale 1 ciepłe ubrania na
dę.
deszcz czy chłód. Ubranie mu:rt
być W:l'l!odne. praktyczne 1 nie
gniotoce slę, Koszulki i bluzki
najlepiej a bawełny takie; które łatwo moie wyprać nawet
kilkuletni malec.
nr k.olonie aab!et&}llll':
Zatęm
trzy ·zmJłmy bieli11:ny dziennej
pl.żam'kl! dwle kos~ulk\ lub bluzki. dwie ciepłe koszule np. flakonlecznelowe z rękawa-mi
p.ie ciepły sweter kurtkę z kap·
turem i J)elMy•nę 'l)rzeclwdeszwY·
czową, !-3 pary skarpetek

l

Giełda sa·m ochod owa

GEODECI - DLA

SZPHALA-POMNIKA

Letni kombinezon
dmewo~go

1111zye:fe

kom·

ltl.nuonu potrze·b a tyl<ko 1 m t1u.·
•inY typu: frotte, ba.wełn-, J10ko'WPe1. kory lub swyldego. kreto-

11u.

Wyko~ta~

równ-ieł

możemy

ni• . n081l!On• !u*. ale lee.r:oz.e dObra
mamina spódnice e:n 1ułdenik11.
Powiększył
nalriy
Wy~r6j
"1'Mni~

10

Jl&

l>L"Ułoży4

do

materiału

})&pier.

Formę

IJił.Ożonego

)IOdw6jnie 1 wYcla~. 1:>ozostawiając
-oo 1 em na H111ycte. ~zcze16lne
elementy zszywam-, na masz:vni•
u llOb•. Naszywamy kie.szenie ł
„tunel" w pasie. Dekolt i r11kaw·
~

WY'kończyć

motna

taśma

ba-

wehda.n•. Nogaw.k.i -podwijamy. Ro'bimy cl,ziurkl i pnysz.ywamy 11uzlki.· Zamiast :i;a-

na

pi~ia

guz~ki

mo-tna wszyć zai:nek biyskawiczny.
Pozo.staje iui: ty.~ko
oai;ka
wciuniecie
w „tunel" i kreacja na lato ~oto-

wa.
Z Tesz.tek mateumożna

r.idu

chustkę-ro

.s.z.yć

Wyrok

na przywódców ' KPN
utrzy~any w mocy

ekwi·

Jła

zespołów

l(Ówke lub tyłko
oPaSke na ,l!lowę.
QNs)

z dnia 26 czerwca

Pijany

*

W dniu 30 ezerwea 1983 r. od.od nas na zawsze, przela.t , 68, naJukoclla11szy

składamy życzenia

imieninowe:

Koleża11ce

W

żywszy
Mąż, Tatuś

l

ł.

nom. Am.ton.Im
ttlltom.

<łl.

'.lllM!bl.-etom
Werond.·k om

Kia1rol.lr.

lnn-ocenbm 16'
LuoJom

($),

CY'f:V•l<>m
~okooom

(t).

:Domi-

M~t-odym
(8)

(/Ili

MAŁGORZACIE
ł

. SZW AJDLE1R

P.

KOŁODZIEJ

l'il•l.-

wY<?azy

zgonu

wsp6łczucla

a

powodu

GICA
P.ogrzell młbęd~e &iii dDAa ł lipca br, o godiz. 14 na cmeutariiu
M9'nia.

Zen.orLom.

Ameliiom.

MGR

D!Zladziu.ł

JOZEP
Teodorom

dniu 30 czexwca 1983 roku
w Bogu

zasnęła

szedł

' .

W tym tygodniu

stróż

WN~

s

RODZINĄ

składaju

K.OLEZANKI 1 KOLEDZY
a XX LO w

ŁODZI.

$.

t

Pogrzeb odbę~ie się dll1ła 4 lipca br. z kaplicy cmentar~a
rzym.-ka.~. pny ul. suzecińskiej.
O tych smut.nych obrzędach za·
Przyja
Krewuych,
wiadamiają
POZO<!ltali w
clllł I Znajomych,
smutku:
BRACIA

dniu

czerwca 1983 ro.ku

30

s.

P.

BO!E:H·HA
DOMAASK.A

MĄŻ,

W

tmarł

RODZINA

t

„.

STANISŁAW

KONDR.ATOWSKI
LAT 1S,

l'og_!zeb odbędzie się ł lipca
br- z kaplicy cme11tarza s:urcraki. •o godzi H, o .czym zawiadamia w głębokim llalu
ŻONA

z DZIECMJ

pom (il.O).
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU

DZIEWIARSKIEGO
Im. T. DURACZA

E

'w lodzi, ul. Nowotki 65

Ł6dzkle Zakłady
Przemysłu Gumowego

l.AOU:WNIKI. tysl11e dwle-

łele metrów, plan budowy
- sprzedam, zamienię na
mieszkanie.
warszawa 94,
Tokarska n.
2056-k

''

PILNIE ZATRUDNI
n/wym. pracowników:

Jednorodzinny •
ogrodem
na Bałutach 1pr1edam. Tel. '5:1-42.
26981-11
DOMEK

Z PISV

płac,

odztet,
kurtki,
płaszcze,
spodnie
skórzane kupuję, 1przeda·
3ę. Piotrkowska llł, Złeltń
aka.
22310-g
ATRAKCYJNA

absolwentek szkół podstawowych
w wieku 15-17 lat
do zasadnicze) szkoły włókiennicze)
dla pracu)ących w zawodzie:

ACZ DZIA

teksu, Inne

championie
łłł-~.

ęrzedam.

-

ais

PBNTACOM

•

•

•

ZAKŁADY

TYC

ST

ZAKŁADY

PRZEMYSl.U
DZIEWIARSKIEGO

SPOŁDZłELNIA

RZEMIESLNICZA
„ELEKTROMETAL„
w ŁODZI, ul. A. STRUGA :S.

w

l.odzł,

ul. W6lczańska 68

•
yc un1ast:

l
•
•

w godz. 7-115, tel. 390-50, 272-60,
256-77.
2079-k

kroJcsego,
dziewłany szydełkarek cylindrycznych typu lnterlock,
barwłal'Z)'t
szwaczki maszynowe.

•
•

Zgłoszenia przyjmuje ł informacji
udziela dział kadT l szkolenia . w

I\

godz. 7 .30 -

w

•bsolwentelr szkół
podstawowych
w wieku t 5-t 7 lat

15.30.

1829-k

do księgowo
ogólnej,
KIEROWNIKOW
magazynów i magazynier6w,
KONSTRUKTOROW i TE·
CHNOLOGOW branży metalowej i urządzeń elektrycznych.
EKONOMISTÓW do działu
zaopatrzenia I gospodarki

przyjmuje kierownik
„Fala'' - Ł6dź, al.
Unii 4. tel. 56-03-07.
2084-k

ZAKŁADY USZCZELNIE~

w LODZI

ł

ł

przędzę

ł

bi-

stor. Tel. N-3'7-20, po 20.

ł

27373-g

ł-o9o·

Cwłlr.llń1kteJ

I

m. I.

llOT-g
głębolr.l,

WOZEK

do ZASADNICZEJ SZKOŁY ·zA WODOWEJ
zie OBUW
Absolwenci szkoły po uzyskaniu zawodu
· zapewniam, atrakcyjną pracę w nowoczesnym zakładzie obuwniczym.

mają

A Zapisy przyjmuje sekretariat

-

llADMORA s kolumnami
(1,Ssroczny) tanio sprzedam.

TA I CHlOPCOW
ku t5-t7 lat

Zespołu

Chemicznych Łódź, ~I. Tamka 12, łele1941-k
fon 818-46, 823-75, 824-82.

drewn!.a~

materac
do 15.

łó!eczko
d~ece.

sprzedam.

l!I p po wypadku - sprze·

dam.

CwtkllńskleJ

I m. 2

808-p

NOWE nadwozie 125 p zde·
cydowanle kuplę. Cwtkllń
sklej 2 m. 2.
008-1'
NOWĄ
karoserię
„ Wart·
burga 353" lub drzwi, błot
niki - kuplę.
Sprzedam
wllnłk. Tel. •33-50.

przyjmuje
spraw pracowniczych.
ul. Nowotki 2301211.
tel. 823-08.
1944-k

dział
Ł6dt,

S

-

przysługują:

dodatki pieniężne,
6-godzinny dzień pracy,
dodatkowy 12-dniowy urlop
zdrowotny.

••

H RH HR

•z•„
I

===.

w Łodzi, ul. Armii Czerwonej 89
zatrudnią natychmiast

:

na stanowiskach:
kotła,

:

maszynista

:_=

turbozespołu,

5-

5
§
:

§
§:
-

n•

-:=

S

:::

I

:

WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

RENCISTOW I EMERYTOW

kobiety w wieku 50 lat,
mężczyźni w wieku 55 lat.
oraz 15 proc. dodatku do eme·
rytury lub renty inwalidzkiej.

W a run ki pracy i płacy do omówien ia w sekcji osobowej w Ło
d7Ji, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52,
tel. 250-14,
2074-k

ZAKŁADY

:5

:=

zaopatrzenia.

Z uwagi na zaliczenie zakładu do
I kat. zatrud~ienia, pr acownicy
mają
prawo do wcześniejszego
przejścia na emeryturę:

650-73.
!1112-J!

Zgłoszenia

•

Pracownikom

111-g

Wymagany 3-letni słaż pracy
oraz prawo Jazdy kat. BC.

kobiety do przyuczenia w zawodach - prządka. pleciarka,
mężczyzn do przyuczenia w
zawodach - zgrzeblarz, tkacz,
praser, masiarz,
elektromonterów,
sprzątaczki hal produkcyjnych,
gotowaczki napojów,
de-karza,

ł
ł
ł księgowe,
ł spec. d.s.

SPRZEDAM Amatora. RU•
htna Tlł p, tel. s34t-t9.
81'-g
SPRZEDAM namiot
bowy RFN, h-'11-lł.

ZATRUDNI NATYCHMIAST

i WYROBÓW AZBESTOWYCH

pollpropylen
wtórny, rótne kolory. Tel.
52..05-08.
!'1356-,

SPRZEDAM

•• •

naH m u ana

Zgłoszenia przy)mu)e I Informacji udziela dział kadr
i szkolenia Ł6df, ul. W ólcz11ń·
ska 66, tel. 283 -60 w godzi·
nach 7.30-tS.30.
2007-k

Skórzanego
„S K O G A 1·•

ze zna)omołclą częłcl za·
mlennych do samocho·
dów I sprzętu budowlanego na stanowisko spec)a·
listy ds. transportu dyspozytora

Zgłoszenia
Kąpieliska

Nauka trwa 3 lata. Uczennice otrzymuJę wynagrodzenie zgodnie z taryfikatorem
oraz korzystafą ze świadczeń
socjalnych
przysługujących
pracownikom zakładu.

Łódzkie Zakłady Przemysłu

~EGO

monter-spawacz,
monter-hydraulik.

w zawodzie
SZWACZ DZIANIN.

•

ul. Konstantynowska %8

' zawodach:
prarownik6w w

KOŁ

J

Łodń,

ZATRUDNI

WŁÓKIEN I ZEJ

KSIĘGOWYCH

DZIENNIK ŁODZKI nr 1211 (10345)

U563-k

UDNI

Z

SPRZEDAM

I

.A Blltsącb Informacji udziela dział
spraw osobowych 91-212 L6dt,
ul
Wersalska łTtrS, telefon S2-1S-łł lub
52-90-łl wew. 121.

WYMAGANE1
wybztałcenłe wyższe lub średnie,
dokładna znajomość problematyki działu, praktyka 5 lat na stanowisku kierowniczym, w zawodzie 10 lat

I

Pr&C!1·
I
oras nerera lnn1el9 aprawnle6 odpowtednlclt dla rC!90rł• ehemłt

T

do ZASADNIC

Sz~ół

-

w lodzi, ul. W 6lcz1Aska nr 66

tnJ

w

11e mltkowycb oblad6w I oosllk6w
receneracyjnyeb w 1tol6wee saklalloweJ.
- • pelneJ opieki sclrowotneJ w zakła·
Iłowym ośrodkn sdrowla.
- • alreJf IOC!)alneJ I knlturalnej.
- • t1odałlrn a 1łał Pr&C!J w wysokolcl I, I, 18. t!I I !O proc. płacy
młeslęemeJ
relatywnie do 1tało

I

Z
I T A

koreystają:

-

~

KIER

DZIEWIARSKIEGO

materiałowej.

n

MIU

DZIAŁU

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

ABSOL WENTO W
zasadnłuych ł średnich szkół zawodowych,

Pracownikom o zawodzie elektromontera i ślusarza przedsiębior
~two zapewnia wvjazd na roboty
eksportowe po odbyciu roe'Zne~<i
<;tażu pracy . Szc zegółowych informacji
udziela dział kadr. tel.
52-!'i3-85 lub 52-47-15 wew 280
albo 279.
18l'i3-.!!
'! !
!CłWSi !lil!Slf CT R

Pracownicy

Smzegółowych informacji udziela
dział samorządowo~~izacyjny

ści

•

000

-

pe

IATRUDNl'J;t
• tokarzy,
oraz na przyuczenie
do w.w. zawodu.
Informacji
udziela dział
spraw pracowniczych w godz.
7-14, pok. 101, I piętro, tel.
52-71-01 wew. 38.
1822-k

ELEKTROMONTERA lub do
przyuczenia 'w zawodzie elektromontera,
SLUSARZY-SPAWACZY,
SLUSARZY narzędziowych,
SLUSARZY remontowych,
TOKARZY,
FREZF.ROW,
KONTROLERA jako§cf produkdi metalowej,
ROROTNTKÓW
magazyno·

nie

0

.rOOf \ P Zf\ 002tfCf P

ITatt-•

wych,

•

ft.

Osobom samotnym (bez rod~in)
zakwate-rowanie
hotelu robotni czym.

W1J')(liJzJ!Jt n~ ~::JR-~

Tel.

11-eł-81,

~OBIETY

zakład zapewnia
(nieodpłatnie) w

i techników energetyków.
Kandydaci winni zgłaszać się do
\ działu spraw osobowych i socjalnych biura, p. 502 - Ł6dź, ul.
Uniwersytecka 2/4, tet 829-82.
2083-k

lft96-•

spnedam. Tel.

me·

cznej,

METALOWE
ul. W reck

ONT A%u

)

•

27408-g

ncmenł•ta
po
międzynarodo

wym

t0ł>ZK1

na korzystnych warunkach
płacowych pracowników
w następujących zawodach:

•

12-18-10.

N

r'

do pracy w produkcji podstawowej ł 1łuł.hJ<'h
mechankzncrenerget ycznych.

lnżynier6w

IAMNIKI br11zowe, krótko·
włose sprzedam. Alek·
sandrów l.6dlkl, al. Wy·
zwolenta
H
m. 12, tel.
MOPSY

r
'

inżynierów f techników łnsta·
laeji sanłtamych,
inżynier6w inżynierii chemi-

Tel.

nm-1

Z'lm-:rnl23-g

Ja.

I. Tr ktorowa Ut/Ul

•

Ł6dt,

zaraz

chanlków,

Piotrkowska 84
m . I, Krysiak. Poniedział
ki, •odz. 11-20.
plę.

-PPIMUEB

inżynierów airchłtektów,
inżynierów ł technik6w

bawełnłan11,
materiały ku-

DZIANINJS

I •

----

/

np!~

ZHYWABIUI

as-:ao-a.

Nauka trwa 3 lata. Uczennice ołrzymuJę
wynagrodzenie zgodnie z taryfikatorem oraz
korzysłaję ze świadczeń socjalnych przysługu
jących pracownikom zakładu.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela:
dział kadr I szkolenla zawodowego,
• Ł6di, ul. Nowotki 65, tel. 280-45
w godz. 7.30 - t5.30.
1676-k

LEKT O

maszynistki na cały lub pół
etatu,
techników elektryków,
łnżynier6w ł techników bu.
downictwa,

DZIEWCZĄT

ul. Wersalska 47/75

zatrudnią

do zatrudnienia I rachuby

OGŁASZAJĄ.

Łodzi,

w

:~

_

5
:

maszynista

ustawiacz, manewrowy, maszynista,
spawacz, ślusarz,
robotników produkcyjnych w
zawodach chemicznych (moi·
liwość przyuczenią do zawodu>.
Warunki pracv I płacy do omówienia . ZgłoS'lenia przyimuje dz
kadr i szkolenia zawodowego coiziennie w J?Od'Z 8-14 w ł„od zl
ul. Armii Czerwonej 89, p. 5, 6
w biurowcu, tel. 672-00 wew. 220
'.56, 286.
t9!'i4-f(

:

§

E
:
:

E

§
:

E

E

5

1--=

:
-

E
:
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KIELC:R M-2 zamleruę na
Ł6d~.
Oferty „830" Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.

AP IS Y=

~z

ZESPOŁ SZKOt BUDOWLANYCH NR

'

LOKAL w Sródmieściu w
:lobrym punkcie na sklep
lub pracownię ~ odstąpię.
Oferty „812" Biuro Ogło1zeń,
Sienkiewicza 3/5.

t
t 984

EWA

a

A

A

PRZYJMĘ
do zbioru porzeczek.
Podchor•tych 37
Nowe · Złotno.
27aaa-c

ślu~an-spawacz.

stolart.

e1

n11wbanik · klerrnvoa p11J1u:d6w samochfll~ow:rch.
malari (równiei dziewcięta)
technolog montda w budownictwie (ksdalcenłe w
kilku rawodat'h jednocześnie),
terhnoloit roł>Ot wyknłlczenlowycb w budownlchvł•
(k~?tałN•nlt•

w

ZATRUDNIJS murarza, cie·
ślę
oru
rencistów, tel.
86-43-17.
Hl·I

kil~u ~awndarb r6wno<'teśnie)

1 ~wladectw 0

otrzymują

dyplom mistrzo-

technikum bez egzaminu.

GARAŻU
poszukuję
"'
kwadracie ulic: Limanowskiego, Zgierska, Drewnowska, Klonowa i przyległe.
Płatne z g6ry. Tel. 770-12.
17415-g

„MIARA"
ORZYSZ, ul. GIŻYCKA 13,
tel. 93

CITROENA
(1977) 740-31.

s~

ZATRUDNI

ex

2!00
diesprzedam. Tel.
1016-g

„Fli\TA 12ł p" (1979) stan
bardzo
dobry sprzedam. Ogl11dać: Brzechwy 7 m. 37, po 18, tel.
53-94-59.
296119-ł

na stanowisku 1-cy kierownika
ogólnego spółdzielni
d.s. techniczno-produkcyJnych

ZAMIENIĘ
Simcę
1109
5-dn:wiową (19U) n11 mniejszy - najchętniej T1'11bant

KANDYDATĄ,
POSIADAJĄCEGO:

wyższe

ZABEZPIECZENIA
antykoro:i:yjne
samochodów,
smarowarue, wymiana 01„
;Jów. uzn11\ski, ul. Solankowa •. tel. 46:·33.

1480-k

ROBOTNICZA SPOLDZIELNIA
PR.A CY KRA WIECKIEJ

wykształcenie

Lód'!, ul

sekretariat,

combi. Sieradz,
B-421 po 20,

techni-

Targowa
37348-ł

V ALVOLINE! Konserwacja
samochodów. Nowe taniej,
natychmlaatl Belkldzka 11

(Brzezińską,

INSTALOW.._Nlll
karni·
szy, tel. fłO·lll, Burwlc1.
107·1
łll'.ll..U.rJ'. · t.e.Cwikllński.

852-g

POIZU•

wygoTel.
143-g

MIESZKANIE lub
pokój
dla 2 osób potrzebne. Tel.
55-28-15.
854-g
MŁODE

garderobę,
kotuchy,
tekeH
warunkowo
1ztruk1.
Artystyczna cerownia, Więckowskiego 23,
Frankowski.
2'12-g

BOAZERIE - solidne wykonanie,
55-40·26, po 17,
ldzikO\li11ki,
93.g

małżeństwo
. pomieszkania.
Tel.
.
27305-g

M-2 kupię. Oferty „27331''
Biuro Ogłoszeń, Piotrll:owaka &&.

zgtiblł
zaopatrzeniową

wkładkę

.'

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

W-622602.

Zwią1ku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

:~

•SUbll wkładk4ł
nlow11 W-287043.

infor:muje

:

wkładk•

te posiada wolne miejsca dla cblopcl'>w !li terenu Lodzi
i okolic podłpdzkicb w za.wodach:

+
+
+

'

'

SLUSARZ MECHANllt.

ŚLUSARZ NARZĘDZIOWY,

TOKARZ.
Nauka w szkole trwa 3 lata.

w

czasi~

nauki uczniowie
otrzymują
wynagrodzenie,
korzystają
ze
świadczeń socjalno-bytowych,
przysługujących pracownikom,
Zapisy przyjmuje I informacji udziela sekretariat 11zkoty, ttl. Wróblewskiego 17 a, tel. 411-13.
20"ll·k
li
IL l i
I
I
n n

111525'.

OGLASZA PRZETARG

na !'amocbó<l „Nysa 522 T", rok prod. 1975,
wywoławcza

Przetarg

odbęclzie się

stopień zużycia
zł.

70 proc„ Cena

153.600

dnia 20 lipca br. w siedzibie biura, w godzinach.

10-12.

Pojazd, można oglądać w dni powszednie ·w godz. 10-14.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, jedno!!tki
uspołecznione oraz osoby prywatne.
Przystępujący do przetargu 'obowiązani są · wpłacić wadium w wysokości
10 proc. ceny wywoławczej najpóźniej w przeddzień przetargu w kasie
zakładu. Braków w osprzęcie i wyposażeniu nie uzupełniamy.
Zastrzega się prawo odstąpienia od przetargu lub jego uniewaZ.nienia
bez podania przyczyn.
1941-k

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie maIÓwania elewacji oraz pomieszczeń produkcyjnych w

naszym Wydziale Produkcyjnym Janiszewice k, Zduńskiej Woli.
Szacunkowa wartość robót ca 1.000.000 zł. Roboty należy wykonać w
terminie do końca 1983 roku. '
Oferty należy składać w terminie. H dni od daty ukazania się ogłosze
nia w prasie, do działu mechanicz110-energetycznego - Lódź, ul. Wysoka 22, w godz. 7.30 - 15.30.
W przetargu mogą wziąć udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdziel
cze oraz osoby prywatne.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetarg\! bez podania przyczyn oraz
1 Q40-k
prawo wyboru oferenta.

„

z Słęhokiln taJem uwiadamiamy,
l5 czerwca tHS :r. zit1arł
ADWOKAT

spawaczy,
rob. budowlanych,
stolarzy,
oper.a.tora spychacza..

Wynagrodzenie wg uchwały
nr 60/82 Rady Ministrów z dnia
19 ma·rca 1982 roku w sprawie
zas.ad wynagradzapia pracownik?w zatrudnionych w przedsię~
bmrstwach budowlMo-mootażo

.

zgubiła
UŁ.

27391-g

STANISł.A W
Kłys zgubił
wkładk4ł
„opatrzeniowii

27399-g

IUADZIONO wkładki za·
·opatrzenlowe Zofia Bend
kowska W-382090, przemy
sław
W-38214:0,
Urszula
W-382141.
27400-g

.

KRYSTYNA

zgubiła wkładkę
niową W-094623.

EMILIA

Krzysztofik
zaopatrze
27401-g

Wójcik

-

zgubiła

zaopatrzeniową

21.406-g

854640.

PKP ODDZIAl.. DROGOWY
w LODZI
że od dnia 4 lipca
będzie prowadzona

br.

wymiana forów kolejowych
Lódź Widzew Lódi
Lódź Fabryc.z na

Koluszki,
związku z czym uchod~i koniecmość czasowego zamykania

w

HENRYKOWI MIZERSKIEMU

przejazdów kolejowych w pooiomie szyn na w.w. liniach. W tym
czasie ruch kołowy będzie prowadzony zgodnie z wyznacz.onymi
objazdami.
m:ytkowników dróg prosimy o
zwracanie szczególnej uwagi na
osygnalizowanie oraz zachowanie
ostrożności.
2081-k

Z&l>UU

KIEROWNICTWO i
DZIELNI PRACY

HANNA
wkładkc:

Al 384768.

Korycka zgubił a
zaopatrzeniowI\
27339- g

l\NDRZE.J Zr6dlak zgubi·1
wkładkę
zaopatrzenioWą
w 100846/4& ż.
27340· g
MARIA

ła

w

-

Kaczmarek zgubi
wkładkc: zaopatrzeniową
946402.
27345- g

JAN

Smietana
z:gubiJ
zaopatrzeniową
530589.
27348· g

wkładkę

w

JACEK
Błaszczyk
zgub il
legitymację studeńck11 12147
UL

27349-1

PRACOWNICY SPOJ..

USŁUG
l\tOTOR'YZAw ŁODZI

'Z •łeboklm żalein za,wiadamia.my, t.e w dMtl
H czerwca 1&13 roku ~aria nagle 11asr.a lk.a•a Koleżanka

OBR·O NY PRAC DOKTORSK'ICH
Dziek111 I Rada Wydziału Matema~y;k!, Pbyki i Chemii Uniwer.sytetu Ł6dzkiego podaj11 do wiad.omoścl,
te dnia 16 lipca 1983 r. w sali 401 Instytut,u Fli~y'd
OŁ, przy ul. Nowotki 149/153 odbędzie alę publinna
dy.s!rnsja nad rozpra-waml dokirorsktm!I:

o lodoZ. 1a - m gir l!Utbie.ty Krył nit.: „Podtuolln• i
popt.zec.ma 11tirukt1.1ra kaSk-.d elek!hl'om.,g.n etyc.nyoh
w powietrzu".

bił

powDcl.11

CYJNYClł

Wlc:ch
zgubił
zaopatrzeniow ą
27334· g

-

s

tkladaja~

WAM
27419- g

zgu
wkładkę zaopatrzeniow ą
128590, Dariusz w 528592
27337-g

'Vl'ap6łcimcla

Matle!

Anny Wiśniewskie)

P<'<>m<>tOlt': prot. dr hab. Lewze!t W.q,jt'C'Zak (Uflllweraytet Łód'1lki).

ZDZISŁAW Leśniewski

glębokieg1>

w y razy

zgubił

606733,

ADWO~

R.'\DA

ŁODZI

Koledze

o ··goo'Z. 111 - mgr Jerr;ege Wojciecha Stasiaka nt.:
„ReoZ0<1ans tal spmowych w modelu pa&mOWYm ferromagnetyzmu''.

DARIUSZ Zarzycki
le&. studencką 4211

OKRĘGOWA

KACKA w

wieloletni członek Zespołu Ądwokack!qo Nr I
w Łod11i, były wlcedzlekan Rady Adwokaeki•j,
wybitiw prawnik, wieiokrotnie odzn~any I
wYr6iniany m. In. Krzyżem Kawalerskim Ord•·
ru Odr.odoienla Pe>lskl i Złotą Odz11ak- „A6'wokatura PRL".
Członkowie Zespołu Adwokackie&'& Nr I w
Lodzi nic pe>trafla sl1>watui e>ddać swego )16\u,
a urazem hołdu wobec wybitnego adwo'lcata,
;e1·deczucgo Kolegi, Człowieka. na.lb1<rd-iiej prawego 11 prawyrh NajbJiiuej Rodzinie nasie10
:trogicge> Ke>legi składamy wyra'l:y głębo1'ieco
wspólciurta,
ZESPOI. ADWOKACKI NR ! w ŁODZl

JANUSZ Zbieg zgubił leg
studencką 4212 WAM.
27418-&

PAWEŁ
lVkładkę

DZIEKAN i

JAN KANTY CISEK

-

wkładkę

Mecenas Ja11. Ka.nty Cisek, wieloletni wie•·
dziekan Rady Adwokackiej w Lodzi, wybit.!IY
działacz
Sllmorządu
adwo1ta<::kle10 pełnił
swoją pracę społeczną i samorząd ową z cllłko·
witym oddaniem.
Wytrawny zna.wca prawa
JcarnegG, autor prac z zakresu. prawa i histO?il
adwokatury, słttiył gwą wiedzą i dołw!ade11e
niem zawodGWYtn zarówno społeczeństwu, jak
I wielu pokolcni<>m adwokatów. Zmarły był
wyró;,niony
Krzyiem Walecznych,
Krzytem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Pelskl, ZłO•
tą Odznaką „Adwokatura PRL" oraz; illllY'D1i
wysokimi odznaczeniami wojskowymi i pań
stwowymi, HGnorowl\ Ocbnaką m, Łoclm. Odszedł l>d nas Człowiek wielkiej pra.weści, nie•
skazltelneg1> charakteru, ge>rący patriota i eerdecz,ny Kolega. Pamięć o Nim poz<>Stanle iawsze żywa.

ta Budowlana".
Kandydaci proszeni są o zgło
szenie się w godz. od 7 do 15
Telefon 52-41-10.
1642.-li ·,

na linii
Olechów

W-743000.

w 4n111

tł

JAN KANTY CIUK

cieśli,

ANNA Nawrot zgubUa potwierdzenie
wykonywania
uemiosła
nr 263, wydane
przez Urząd Miasta 1 Gminy Koluszki.
27318-g

ARGON"

OGLASZAJĄ

...„„
...

informuje,

w
ZAKLADY <JHEl\llCZNE „ORGANIKA .
w LODZI, ul. SARNIA 3/5

ul. Wersalska 47/75

ZATRUDNI
pracowników branży budowlanej
na stanowiSka:
A murarzy,
A brukarzy,
A betoniarzy,
.A posadzkarzy,

ZGUBIONO wkładki :iaopa·
trzenlowe Tymoteusz Kamiński
W·H9132,
Anna
W-889138.
27313-&

.JOLANCIE
skradziono wkładkę zaopatrzeniow11 W·2813H.
2,391-g

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW PRZEMYSLU PAPIERNICZEGO
w ŁODZI, ul. ZACHODNIA 'IO

Łod,zi,

!Ołll-11:

7.

---------MIEJSCA. w nmochodlli•
CHCESZ założyć rodzinę do Grecji (sierpień) - po- napisz Biuro Matrymo- szukuję, Oferty „1008" l!liunialne „Rodrlna", Szczecin 6, skrytka pocztowa 55. ro Ogłoszen, Sienkiewioza
245-p 3/5.

Odd~iał Budowlano-Montażowy

w

OPERT'J'
Jl!.&trymontelńe
dyskretnie w311yła „Nep.
tun''. Gdań1k DO, nfytka

ADWOKAT

Borniń1kie j

•

PRZEllTANIESZ
by!! aamotnym,
podając
1w6j
adres do Biura Matrymonlalnego
Westa" 70-952
Szczecin, aki·ytka 'pocztowa 612.
208-p

H6-g

JOLANTA Szreter
l•I· 1łużbow11 35/71

PRZETARGI

Projektowania
i Realizacji Inwestycji
Przemysłu Gumowego
„S T O M I L''

zaopatrze·

U.N Czekaj zcublł wkład
kę nopatrzen1ow11 D·ł211Bf
21375-g

stypendia I

!057-k

Iaalskl
zgubił
nopatr1enlow11
27311-g

LESŁAW

''

· Zgłoszenia przyjmuje sekcja kadr
- Łódź, ul. Pilwina 24, tel. 748-15.

IA.~Cl0$JCIC:WJf#Xl#OOJIOIL":0\0WOOA.90t.WC

850-g

'

kożuszników, kuśnłer'ly,

uspołec'Ztlionym.

Jastrzębski

tŁAWOMIR

szyją~

mechaników maszyn
c:ych
ORAZ

szwaczki, kmjczych
nie r.a·t rudnionych w pnemyśle

wych, obowią?JUje ró'W'l'rleż „Kar-

A)S"DRZE.J Bednarek zgubił
wkładkę
zaopatrzenia
w 025395.
28143-g

sekretarkę
radcę prawnego

wykańczarki,

\

~'890-ł

szefów produkcji,
magazynierów,
specjalistów d.s. zaopatrzenia
ze znajomością braniy. futrzarsko-skórzanej i konfekcji
lekkiej,

krawców,

Wsze:lkich iniocmacji w spra.wie,
udme.J1a dział ka.dr i szkó1lenia z·a~
wodowego, ul. Nowotki 65, tel,
2'80-45.
2087-k

.

CERUJĘ

OBCOKRAJOWIEC
kuje mieszkania z
dami,
telefonem,
53-86-08, po 20.

ą:

d.s. ekonom1c1no- ·
organizacyjnych.

DACIA, Fiaty, Łady, l'olonez, Skoda - nadkola an•
tykorozyjne. Be11kidllka 81,
Klimkowtki.
S41i92·g

GRACOI Kon8erwacja 1&mochodów - 1:1ybko, cwarancja. Wy1okoc1śnieniowe
mycie podwo:r;t,
allntków,
n•dkola antykorosyjne. zakł•dowa li (koniec Przy·
by1zewsk!eco), RoUńskl.

ZATRUDNI:

głównego specjalistę

24il9ł·I

.Klimkowski.

rakoty, mistrz
56-33-17.

szukuJe
55-72-59.

w LODZI, ul. PIWNA 24
tel. 748-15

••
•

Przedsiębiorstwo

MARIAN Kopel.'nlak

•

z a t r u d n i

Oltrętow11),

UK.ŁA.J>AN'IB

czne (o kierunku odzieżowym),
co najmniej 4-letni staż pracy
zawodowej, w tym 1 rok na
stanowisku kierowniczym lub
samodzielnym.
Zapewnia się mieszkanie służbo
we o pow. 31 m kw. Zgł-0-szenia
pisemne przyjmuje dzia:ł służb
prac.owniozy.ch sp-ni. SZ<:ze.gółowe
warUJnlki do omówienia na miejscu. Nie dotyczy kandydatów ·z
terenu woj. miejskiego łódzkiego.
1909-k

„FUREX"

Le829-g

W-430608.

„DELTA"
w ŁOD.E, U!l. NOWOTKI 65

111yny rajstowwe (unipl•ry), Oferty · „27324" Biuro
Ogłoszeń,
:Piotrkowska IMS.
rei. 13-52-M, po IO.

1.1pra wnrajac. do przy jęcia do kla~y II

Szczegółowych informacjf udz!ela
Slęmlradzkle~o 4/8. tel 53-211-47.

ZAGRANICZNE

za.

ZAKLADY PRZEMYSLU
DZIEWIARSKIEGO
im. T. DURACZA -

ZATRUDNIĘ
dz!awian:a
emeryta, rencilttę n11 ma-

S7KOt I\ MISTRZOW 8UD0WLANVCU.

Nauka trwa 1 rok. Absolwenci

wkładkę
Sławomir

~ CXll UO; JJf 'CfW!CMlOOO '\'.\U,ffJOOJC •

ogótnomrł·haninne.

wski

SKRADZIONO

MODELINĘ
termoutwarZGUBIONO
wkładki
za- dzaln11 - produkuji:. Mi·
opatrzeniowe Tomasz Olej- chalski,
15-49-68, Wieczoniczak WZ-265808,
Joanna rem.
550-g
WZ-265875,
888-g

Ml.ODE mal:tedstwo podejmie
pracę
chałupnici:ą
(szycie wykluozone). Oferty „m69" Biuro ogłoszeń,
Piotrkowska 98.

TECHNIKlJM BUDOWLANE DLA PRACUJĄCYCH
.& budownif'hvo <1i:ńlne,
A masnny i urn1.d~f'nia budowlane.
$RF.DNIE STlJl)lłlM ZAWODOWE - po ukole podsb~
wowej do klasy l po za11adnłr-iej .ikole iawodoweJ cl•
kla.sy n
A ogi1Joobudowlane.

A

27353-g

KRYSTYNIE
Kluj
skradziono wkładkę zaopatr.z eniową
W-748758.
824-g

monter instllladł ,budowlanych,
met·hantk masnn budowlanych,

+

r-:::::.:~::::;:,~-=~· ·

.zaopatrzeniową

opatrzenlową

A. elektromonter,

A·

'AM Wo'afls!d,
Tadeun
Uryslak,
Tadeun Romanowski zgubU1 wkładki 7.a27351-g opatrzen!owe
Ao
212031,
Ao 212032, Ao 212033.
zgubiła
27412-g

ROMANA Małecl<a zgubi- man
ta wkładkfl zaopatrzeniową
y 195454.
27363-g

w zawodach:
ł

Hanzelewlcz

wkładkę

Y 306561.

przyJmuJe zapisy na rok szkolny t 983 do ZASADNICZEJ SZKOŁ V BUDOWLANEJ

A

wkładkę
zaopatrzeniową
~·z .770929,
Henryk Pawłowski.

!JKRADZION'O .

HALINA GORSKA
e!ller,..towa.na 116wna

księgowa

muzeUN.

DYRElc:CJA oraz KOLEŻANKI I KOLEDZY
z MUZEUM SZTUKI W r,ODZI
z głębokim 7.alem iegonamy naszego
aiege> 'Kolegę i wsp6lprace>wnika

•

dłllłOl&t•

JANA LOBE

(!ullt,.tut

'Wyruy "rdecznego wapólczucia :to11ie i 1lo·
dziuie składają:

doktorsk le znajduj11 slę do wgJ.ąd·u· w Biblio-tece Głównej Un iwcorsytetu Łódzk i ego, p-r-i;y ul, Narutowi<iza 1-08.
·
iioo-k

DYREKCJA, JlADA ROBOTNtCZA, ZW.
ZAWODOWE, POP PZPR oraz KOLEZAN•
KI i KOLEDZY z Ł0DZK1EGO
PRZĘD·
SIĘBIORSTWA BUDOWNICTWA PRZEMY•
SŁOWEGO Nr 2 w ł.ODZI

PromotOlt': prof. d<"
Bada1'l Jądrowych w
~ace

łi.ab.

Jerzy

Wd~we'.lyk

łJodzi).

0

Dziekall I Rada Wydiiatu BlOlOiii I Na:Uk o Zitml
Uniwersytetu Łódzkiego podaj11 do wladornoi!c!., te
w. dmu 1li !Lpca 1983 r. o godz. 12 w lalstytuOl.e Geog-r'<llfll! Ek!onomicznej i organdizacji Pr:izestnet111 (al.
Kościuszk1 31) Odbędz ie się publiczna obrona pracy
dok~orS'koięj rogł' Romana, Domacbowskie&·O na temat:
„Rozm~eszczente przemysłu odzieoowego w Polsce ja·
~o funkcja urbanizacji i industrilaHzacji".
Promoto.r: prof. dor Ludwlik Strasze\v.i.cz z Uni.wecsytetu ł..ódalk\<?go.
Praca doktorsk1;1 znajduje s ię do wgl~du w Bibliote ce Uniwersytetu Łódzkiego (u l. ·Matejki 34). Wstęp
M
1:1orpraw11 woliny.
2098-k

W ctnoiu 23 czerwca 1913 roku \llllatla

REGINA TROCZYRSKA
PIELĘGNIARKA,

długoletni. ceniony pracownik Terenowej Stacll Sanitarno·Epldemio)ogic~nej
Łódt-Gorna.

Rod'llinie

dają:

Zmarłej

wyrai:y

współczucia

skła·

DYREJSCJA e>raz KOt.EZANKJ i KOLEDZl!
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DOOKOŁA.

40 WY$CIG

nastąpll koJ.e.tn;r atak, li pelejeszcze
do czołówkl
doszło
dziewięciu kolarzy.
Prowadząca dwudzie1tka utrzymywała przewagę przez kilkanaście kilometrów, ale jadący coraz aktywniej peleton zmniejszał straty. Czowkrótce jeszcze
łówkę doścignęło czterech kolarzy, WŚród których barMoklejewski.
dzo aktywny był
T. KrawczyOn to właśnie,

•

·Remis

I

kiedy
tonu

w.

wras z

dwie

porażki

T.
Slobod•
V1
GRUPA
sp&t.keil
· Jłoolle•ra.no dlruu Mr.14'
Z tnnsbrue'k 1:1 ('1:11.) Horwed B
Lata,
Pueha•ru
thkarsk.l~o
trz•ch pol&klch d•rutyn tylko remis Inter B. 3:1 ~:!);
YVl'llilcz~ Bałtyk. PoR:oń · l CraQO'W.GRUPA VI: Boohemta.na :P.
a Weir!J' J)rzeclw.nikom.
ldn111 St. 2:2 (~:2) Od~e BK
WYNlKll
GRtJPA I: J'or<tun& D. - FC Zu- SC El6enstadt S:t (-1:1);
rych 2:2 11:-t~;
GRUPA VIII A-dimdTa Wiedeń
Youn• Boya B
GRtJPA Jl:
li' lfK G<>etebonl! t:S C0:2) B 11903 K<>l~v.t.a 8. 1:0 (1:0), Slavl.a P - Bałtyk t!ll (1:1);
oenhaRa
Koi>enhaita i:1 (l:d);
GRUPA IV: Shlmshon Tel Awiw
TABELA I
!'C Lwzern O:O Maooabd N
A.Gt Aa·rbus 3:1 ('ll:O) Maceabi ł:O
1. U'K
&hlmshon s:o.
1:1
2. Bałtyk
'W n.ledtZielę odobl'ł 1114 1eden meez
1:3
3. B 1003
w
.Pu~ha ru La ta"
~~rsldeito
O:l
ł. Adirrura
CI"l1llil• III. Werder Brema wy111ra1
s Pollo!IU S:oozecbn ł:O (1 :O) W lnB.
Arm!n.111
VIJiI1
GRUPA
s.t . Gallen
aym meezu tel itrupy
H.ammarby M O:'ł (0:1), Botew W. ..oJwn,al Malmo.e FF 3:.1 (2:1).
~1:0);
t:O
tL
Bryne
TABELA
!:O
•.Werder
GRUPA IX: Ruda H~a - Vti2.:0
I. st. GaMea
d"'°'1:<>n 2:1 (2:0). sturm Graz
Z:Z,
:a. Pocod.
Cracovia I>:' (0:1):
O:ł
• . Ma!lmoe
T.AB~LA

LATA

1. Vtde<>ton,
J Ruda Hvezdc
3. Cracovia

z:t
il:O
!:!

0:2
ł. Stuorm
Wyniki meczów międzynarodoweTJ Vit- Lato
GRUPA X: !:Lnłr'aeht B.
10 Pucharu Piłkarskiego
pllkarsklml kovlce 0:% (0:0) Traikl:la P. - l!'
198S objęt-e zakładami
Elfsbo.rJt 4:0 (O:G).
na d.zteń 2/3. 7. 1983 r.
1:0,
Young Boys - Slavia Sofia
st.
3:1,
Blavla Praga - Brondby
Werder
Gallen - Malmoe FF 3:1,
Bohemians
4:0,
Bremen - Pogoń
Viking 2:2, Odense BK - SC Elsen- IFK
•tadt 2:1, Admlr-a Wledeft
Goetebor• 1:2. B. 1003 Kope.n.ha111a Po krótkim letnim urlopie dziś
BAI.TU 1:1, Arminia Bielefeld pierwszollgowych drutyn
piłkarze
Botev Vraca Rammarby IF 0:2,
rozpoczynając
treningi
Bryne 1:0, Ruda Hvezda - Vldeo- wznawiają
ton 2:1, Sturm Graz - CRACOVIA przygotowania do nowego sezonu w
Polllki.
0:2.
Vltkovlce
TJ
Wicem1str.zowie
B.
ekstraklasie.
J:lntracht
0:2.
piłkarze Widzewa trenować będll na
lipca a
własnym stadionie do I
oóźnleJ wyjetdtają na sgrupowanle
do Wl.sly. Po powrocie kolejna 1er1a zajęć treningowYch, urozmaicoli
1potkantaml
kontrolnymi
na
Bieietem 'Pt.zeła·:l>O'W\"m . któreito tr•- pierwsza- ł drugoll.gowyml zespoła·
11<: wytyczono w stołecznym Lasku mi Równie:t poniedziałkowym treBielańsldm. zakończyły sl.e m!strzo. nlnglem rozpoczynaj11 przygotowania
stwa Poobski w P~eloboju nowocze- do sezonu ligowego pUkarze ŁKS.
W dniach t-:tl lipca przebywać onl
an:vm.
karlerse będą na zgrupowaniu w Zakopanem.
.weJ
w
O.iny Jut
tJltuł zd~był .Tanun Peciak (Le.:la), Po powrocie kolejp.a porcja zaJd
1i:t6ry tradycyjnie okazał ste naJ- oraz sparringi, w tym m. !n. I
blei:u s ctaaem l!.43.I. p!erwszol1gowym1 zespola?lll • NR'Q
lepny
u dało mu 1278 punkt6w t.acznle (FC z Karl-Marx-.Stadt l Union BerWlcem.1- lin\.
Pecla>k zdobył 55'17 pklt
etrzoem zo9tal 1eito klubowv koleu
Na Inaugurację -pl.łkarskleJ jesienl
5451 pkt., a
w. Cbm~elewsk1
ŁKS potrzeci był P. Olszewski . (Lumet) - w ekstraklasie jedenastka
delmie 7 sierpnia na stadionie przy
ti3115 n1',t.
al. Un\l stołeczną Legię. natomiast
Zaskoc-zyli d-obra t>OStawa Koście Widzew rozegra pierwszoll'(OwY ponit jedynek w Gdyttl majac za przeSła.blel
lak i Chm~el-ewskL
l clwnlka tamtejszy Bałtyk. NajbarOle«lńsk1
w:vosdl1
oczeklwalem
Kondrat który dziej przeładowany Jest kalendarzyk
Szuba a taok:te
u wiódł 1tłównie w szermierce a spotkań w sierpniu. W tym miesią
był 1Uit przecie± wicemistrzem Pol- cu
bowiem ekstraklasa rozegra aż
ski 1u.n!JCl'rów w szoa:d'llle.
6 kolejek a mecze odbyWać się bę
Do reprezen~a.ci1 Pols.l<l na tel(o().. dą co trzy dni. lł sierpnia w dru.
Widzew
ekstraklasy
kolejce
roczne MS ka.ndydu1a: Peciak. Szu. giel
ba, Olesiński. Olszewski. Kondrat I zmierzy się na własnym stadionie z
sosnowieckim Zagłębiem a ŁK!'! · wY·
Ba Jan,
na stadionie chorzowskiego
stąpi
Ruchu Kolejne dwudzieste 1u:t z
pierwszoltgowe dei-by łódz
rzędu
Baja.now CZSRR) kich Jedenastek odbęd11 się 18 wrześ
W Buda·pe,zole
nia a gospadarzem meczu jest druWYitrał 8· edycle Pucha ru Eur-OPY w
tyna wicemistrza Polski.
nowoczesnym.
oleelobo~u

18 wześnia

•

•

•

0

·-··----

I

dowanym outsiderem jest Luksemburg - O pkt. (5 meczów).
Anglicy podejmują Duńczyków na
własnym boisku tut po wznowieniu
eliminacji - 21.9.
W GRUPIE IV stawka wyrównana
ale w najlepszej sytuacji jest proS pkt. Norwadzący zespól WalU wegowie l Jugosłowianie mają po
3 pkt„ a Bułgarzy - 1 pkt. Wszystkie zespoły rozegrały po 3 mecze.
W GRUPIE V największą sensacją
ME jest ntepowodzenie
eliminacji
mistrzów świata - piłkarzy Włoch.
Włosi zajmują dopiero ł miejsce 3 pkt. w 5 meczach. Prowadzi Rumunia - 9 pkt. (6 meczów) przed
CSRS - 7 pkt. (5 meczów) i SzweW tej
cja - 7 pkt. (6 meczów).
upatrywać tlnallsty
trójce nalety
m istrzostw Europy_ Plłokarze Cypru
choć sprawili niespodzianki remisami z zespołami CSRS I Włoch - nie
rozgrywce
liczą sie w -ostatecznej
- 2 pkt. w 6 meczaci.
W GRUPIE VI dopiero 3 miejsce
zajmują wicemistrzowie świata, pił·
zdobyll
karze RFN. W 4 . meczach
tylko 5 pkt.. a1e nie stracili szansy
awansu. W korzystniejszej sytuacji
9 pkt.
są jednak piłkarze Austrii i lrlandll Płn. - 7 pkt. (oba zespoTurcja
spotkań).
5
po
rozegrały
ły
- 3 pkt. w 5 meczach i Albania 2 pkt. w 7 meczach - to outsiderzy
grupy VI.
W GRUPIE VII zdecydowanym liderem jest zespół Hiszpanii. 11 pkt.
w 6 meczach dało Hiszpanom prowadzenie. Nie są pozbawieni szans
awansu takte piłkarze Holandii 5 pkt., ale w 4 meczach oraz teoretycznie Irlandll - 5 pkt. w pięciu
są drutyny
meczach. Bez szans
w 6 meczach I
- 3 pkt.
!slandll
Malty - 2 pkt. w 5 meczach.
Bardzo watny mecz dla końcowe
go układu tabeli odbędzie się 16.11.,
kiedy to Holendrzy podejmować bę
dą zespół Hlszpanll.
POLSKA CZY !lo"RD?
pierwsza ' część elipiłkarzy w
ol!mpijsklch
minacji
strefie europejsltlel. Rozegr~.no już
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Zakończyła

·w póUinale

Lec ia Tomaszów wIli lidz

mllą wiadomo&~:

-

poltlZczeclńskleJ

tódz na 7 miejscu

• • •

Medale • gratulacje

derby w ekstraklasie piłkarskie·

m!st.nostwo kraJu. !'·rr1•
nłe.tu •
oomnlfmy te w o:.erwszvm sJ)Otkaniu roz~ranvm w Elbla11:u trtumtowaLl takte 1un.lorz.v ŁKS :vwYci<:ia 1ac 2;1.
Stawka d•rUl(iei:o mec-zu był awa•n9
do III ltl!i o:łJcarskle1 w którym
rezerwv l:.KS ml.alv za przeciw·n~ a .
d.rutv>ne t<>masz<>~"'kle1 Lech!i Touzvska 11 dość wvraż
rn.a<;rowianńe
na orzew.a.S(e ledn.alk n.te' oot rat.nl
le1 wvkorzvstać Sootka•nle zakoń
czyło sle wvn\ik.lem bezbramkowym.
za orez-e notowa11 się w
a na 1leDle1
bcamkarr;
dru1:y.nle ~os~darzv
Wróblewski Cobto'1!1 kll'ka t1JlebeZolcc-znych strzałów to:m.a~owsklch
. -;na1oerów"l oraz oara stoper6'W Bul7.ackl I Ludwiczak.
Tak wlec awans do m łlll:l WY·
kt6nir
Lechii
ollkan~
wałt7.vlł
'llned tvi:c>dnlem ookouall na włalwl
snym stadionie ŁKS U 3:2
0

Wimbledon
Tytuł najlepszego tenisisty między
narodowego turnieju rnzegranego ua
trawiastych kortach Wimbledonu w
McLondynie zdobył Amerykanin
w decydującym
Enroe, pokonując
meczu oogromcę Lendl.a - Nowozelandczyka Chrisa Lewisa 6:2, 6:2,

6:2.

• • •

rozegrany w
Finał singla kobiet
sobotę na wimbledońskiej trawle nie
dostarczył kibicom zbyt wielu emo-

cji. Trzykrotna mlst1·zyni Wimbledonu M. Navratilova (1978 18'79. 198.2)
Mecz
pokonała A. Jaeger 6:0, 6:3.
18-letnia
54 min.
trwał zaledwie
Jaeger, rozstawiona z nr 3, w pierbardzo duwszym secie popełniała
żo błędów, a znakomity serwis Navratilowej dokonał reszty. Set trwał
tylko 15 min,
Navratilova dla której jest to Il
wielkoszlemowy tytuł (oprócz trzykrotnego zwycięstwa w Wimbledonie wygrała takte Rolland Garros
1982 I mistrzostwa Australli w roku
1981) powiedziała po "meczu: Jestem
naJbardzleJ dumna z tego, że byłam cztery raey w finale Wimble·
donu i cztery razy wygrałam. Nie
ma zbyt 'Wielu graczy, którzy mog:\
chciałabym
Teraz
rol · dor6wnat.
zdobyć Jedyny tytuł brakujący ml
do kolekcji - wygral: międzynaro
dowe mistrzostwa USA.
Navratl!Qva została podwójną ml·
strzynią Wlmbledouu, w parze z P.
Shriver wygrała także debla kobiet
pokonując w finale duet R. Casals,
w. Turnbulł 6:2, 6:2. W finale grymężczyzn J. McEnroe t
podw6jneJ
P. Fleming pokonali T• I T. GUlliksonow S:f, 8:3, 1:4.

łJODZIANKOM ŻABRAKf_JO

Sukce J.

IS wrzełnlai I.U -

BałtY1l.

agodzińskie j

Ruch

WIDZEW
1 patdziern!ka: WIDZEW - GKS,
LKS
Zagłębie Motor,
12 oatdziernlka: ŁKS WIDZEW
Pogoń Wl115 paźctzlernika: WIDZEW la. Lech - LKS
Cracovia
!2 patdzlernlka: I.KS Sląsk - WIDZEW
I Ustooada: WIDZEW - Szombierki. Górnik Wlb. - LKS
12 listopada: ŁKS - Górnik Zabrze. Legia - WIDZEW

-

• • •
Przygotowano jut tak~e w PZPN
kalendarzyk spotkań w drugiej ll·
Jedenastka pab1apiłkarskiej
dże
nlck!ego Włókniarza rozpoczttle boje o drugoligowe punkty 7 •ierpnta

w czterech

grupach.
rywalizaw
ktoreJ odbyło się Już 8 meczów, w
tr:&ech :r; nich grała Polska, odnosząc
kzy zwycięstwa ( 4:0 i 3:3 • Finlandią oraz l:t li Norwegią).
i dwie wYgrane
Dwa spotkania
mają na koncie najgrożniejsi rywaNRD
piłkarze
le biało-czerwonych
I l:O z Finalandlą).
(2:1 z Danią
Dotychczasowy przebieg rywalizacji
wska:r;uJe na to, że walka o awans
rozegra się między faworyzowanymi
PolSkł l
zespołami
Juź wcześniej
NRD, Kto wi11 czy nle zadecydują
tych drvżyn,
mecze
bezpośrednie
zaplanowane na 7 września br. (W
NRD) i 22 kwietnia 198ł (w Polsce).
gdzie walkQ o
W GRUPIE „A",
awans toczą zespoły ZSRR, Węgier,
Bułgarii, Turcji i Grecji, rozegrano
Węgry
Bułgaria cztery mecze:
1:1, Węgry - Grecja 3:1, Bułgaria
ZSRR - Grecja 3:0.
- ZSRR 2:2,
Nie przystąpiła jeszcze do eliminacji Turcja. Jak widać, zapowiada się
piłka
bardzo zacięty bój między
rzami Węgier I ZSRR. Obie druży
mecze,
już po dwa
ny rozegrały
boiskach
własnych
wygrywając na
z Grecją I remisując na wyjazdach
z Bułgarią.
gruPięć zespołów rywalizuje w
Rumunia,
Jugosławia,
„C":
pie
Wiochy, Austria i Holan<tta. Odbyły
się dopiero trzy spotkania, w których Jugosławia pokonała Rumunie
4:1, Rumunia wygrała z Holandią
3:0, a Włochy zremisowały z Jugosławią 2:2. Najkorzystniej zaprezentowali się na starcie piłkarze Jugo20 spotkali
Najdalej

posunięta

cja w „polskiej„•

eliminacyjnych
rozgrywkach
piikarsklch mistrzostw Europy, nastąplla letnJa przerwa.
wznowione 7
one
Zostaną
wrzeAnia, kiedy to spotkają się pił
karze Norwegii ł Bułgarii oraz Ho1-andil I Islandii. Do zakoi1czenla ellrnJ.nacjl pozostały jeszcze do rozegrania 42 mecze, a ostatnie spotkanie eliminacyjne odbędzie się 22.12.
br. młi:dzy plłkarzami Wioch i Cypru.
Jak wygląda sytuacja w poszczeCólnych grupach?
W GRUPIE I zdecydowanyml tatorytaml są obrońcy tytułu wlcemli;tn:a 'Europy - Belgowie. Drużyna
belgijska zdobyła komplet punktów
w czterech meczach. Belgom w usyskaniu awansu teoretycznie mogą
tylko piłkarze . Szwaj·
przeszkodzić
caril, którzy mają - 4 pkt., Szkocja - 3 pkt. I NRD - 1 pkt. - nie
rozgrywce.
liczą slę w decydującej
Awans Belgów niemal pewny. Trudno przypuszczać, by nie zdobyll co
najmniej jednego punktu w dwu pozostałych Im do rozegrania spotkaniach - ze Szkocją I Szwajcarią.
będzie
w tej grupie
Kluczowym
1.11. mecz Szwajcaria - Belgia.
barjest
sytuacja
n
W GRUPIE
dzo dobrze znana naszym klbleom.
·ZSRR - 7 pkt. (4 mecze), Portugalia - ł pkt. (3 mecze), POLSKA 1
A pkt. (4 mecze) i Finlandia pkt. (5 meczów). Nasi piłkarze mają
jn! tylko teoretyczne 57.anse awan.sn do przyszłorocznycb flnal6w mł
we Francji, choe
•~zostw Europy
podobno dop6kl piłka w grze... (Do
rozegrania pozostały mecze. 21.9. Portuii:alla - Finlandia. 9 10. ZSRR
- Polska, 28.10. - Polska - Portuplla l 13.11. - Portugalia - ZSRR.
W GRUPIE. III prowadzą Anglicy
- a pkt. (5 meczów), ale tu1 za nimi są rewelacyjni pllkarze Danii Sprawa awansu
'I' pkt. (4 mecze).
między
się zapewne
rozstrzygnie
tymi dwoma drużynami. D"•kzycv.
mają t pkt. mniej ni~ zesp ~l Anglll
ale I 1eden mecz rozęgranv mniej.
Oracja - 5 pkt. (5 meczów). Węgry
- ł pkt. (S meczów) maja minimal·
ne szanse awansu, natomiast zdecy·

ŁKS

Na rozegranych w niedziele aa
autostradzie tegoNa 9tad1ond.e orsy- eł. trd od'był
ml1trzo1iwach !Ile W'C7J()ra1 pl.łlka·rsk! d'wumec!. Nalrocznych szosowych
Polski ekipa młodych kolaray łódz 1>lerw na mu.rawe boiska wvb1eg.iv ·
I S. Masiarem kich odniosła duły
Wroną
klem, Z.
sukces. Tytuł
Jedena&tkd 1unior6w LKS l el·bla(CSRS) zainicjował decydującą, Jak najlepszego juniora Polski wywalsk.le1 Ollm!lil roz«rvwa 1ac i>01edvsię później okazało, akcję.
reprezenta11t ł6dzklego Tram- nek
czył
któN?l(o stawką był oolflna~
Czwórka ta, współpracując zgod- wajarza - EDWARD LEWANDOW· tel(orocz;nyeh
'P<>ls.'<d
m.Lo;trzo<:tw
Pozostała
nie ruszyła do przodu.
SKll
za.k ot\ezy! sle WYitra.na Io.
Meez
dwudziestka dała się doścignąć za120 kolarzy • całej Polski stanęło dzla.n 2:0. kt6rzy wywalezyl! tym
sadniczej grupie, a uciekinierzy po- na 120-kllometroweJ trasie wyłclgu
aamym mie.lsee w 116lfłualowvm tur.
wlt:kszall przewagę. Na ulicach Pio- o mistrzostwo Polski, Walka toczytrkowa czołowa czwórka rozdzieliła ła 1lę w silnej konkurencji I przy
się, oderwał 1ię od niej T. Krawupalnej, 11onecznej pogodzie. Lewanna 1tadion 1 dowski popllal alę wspaniałą jazd11
czyk, który wjechał
metr6w 1 znakomitym flnlazem. Na I kłlo
kilkudziesięciu
przewagą
nad kolegą z reprezentacji z. Wro- metr6w przed metą
reprezentant
wieczorem w ~tru
W1:e0o1"o1l
ną. Trzeci był w. Mok1e/eW1kl, a Tramwajarza oderwał ile od pędzą
oobvło się ~yste
czwarty Czechosłowak Mas ar, trzeci cej kawalkady kolany t w1panlalym Muzycznym_
Ogólnopalsk!ch
X
Tour de 1prlntem 1amotnle przejechał linie Z!llkoftczenle
zawodnik ubiegłorocznego
szkół roLniczych.
rnfodlzlety
Iitn:yisk
Pologne.
w zdumienie W tnvdn.lowe1
mety, · wprawiając
cld której
rvwall.za
reprezentacja
plerWllza
Drużynowo
wszystkich bez wYjątku obserwato- areną były łódzkie hal-e I l!ltadil<l<lly
Polski zniwelowała sekundowe 1tra- r6w wYłclgu, Na n61tym
miejscu
mło
tV'Slace
2
PNeSzlo
uczestniczyło
ty z prologu i zdecydowanie wysu- finiszował reprezentant
Społem uczniów
wst
nęła się na pierwsze miejsce odble-'.- Marek Garczyftakl, na 11 poeycjl u- dych mieszkańców
11D6ld·.zlelczośc.:
l
roLn.lczyeh
ink6'ł
koszulki liderów plasował się Roman Zasada a Wl6krając niebieskie
kolarzom NRD.
nlarza, a na U - Ireneusz Grądz· w~1!jsk!el.
Obok &l>Ort<>wc6w z • wojewódz·tw
Drugi etap prowadzll z Piotrkowa kl z Pawlikowic.
do Kętrzyna I mlaJ 179 km dlugoścl.
mistrza Polski w naszym rmeścle orzebywało także
tytuł
Zdobywając
podobnie jak w junlor6w, E, Lewandowski sprawił 1>0nsd 1.5 tys1aca uczeostn\ków zloZwycięzcą etapu,
kolarz pierwszej re- naimllszy chyba
sobotę, został
prezent swojemu tu turystvczneito or.a-z orreszlo typrezentacji Polski - T. Krawczyk, klubowi, a przede wszystkim zało slae czrot1Jków zesl)O!ów am.a·t<>rsklch
Łod~ wv:maczyll sobiie
w
którz.y
finiszujący najszy.bclej z dziewlęcio dze oplekuftczego zakładu Miejskieosobowej czołowej grupy, kt6ra u- go Przedsl~blorstwa Komunikacyjne- oor<>ez,ne tzw wa r.;zta tv twórcze.
ł6dzklcb
momentem
Podniosłym
zyskała blisko minutę przewagi nad go, kt6re obchodzi w tym roku juwleJskleJ była
(wl Imprez mlodzleły
zasadniczym peletonem. Jako drugl bileusz SS-lecia.
manifestacja
oatriotyezna
sobotnia
ponownie mlnął linię mety z. Wro1>0mnlkiem Martvroloirtl na
11rzed
na (Polska I), a trzecl był H. MauezNtnlcy
JeJ
tern (NRD).
t20 kolarzy uczestntczyto w kryte- Radoatoszezu.
a11eluJaca do
rezolucje.
uchwallll
bardzo
jadący
Krawczyk
zorgaTadeusz
num kolarskim na Widzewie
hasłem1
1>0d
aktywnie na trasie drugiego etapu nizowanym pn:ez działaczy Tramwa- młodzie:tv 'llOlsklel
nle przeoczył azansy wyprzedzenia jarza z okazji
jubileuszu 85-lecla •. NIGDY WIĘCEJ' WOJ''SY. CHCE.
MY UCZYC SIĘ. żyC I PRACOWAC
lidera wyścigu l wywalczenia t61tej MPK.
W POKOJU".
koszulki.
Wśród seniorów triumfował repreW klasyfikacji ko6coweJ lltrzysk
prowadzącymi zentant żyrardowianki Rótnlca pomiędzy
A. Barkolarzami - Krawczykiem I Wroną czy6skl wyprzedzając swojego klu- ekl11a woj. mleJskłea:o ł6d:zkle1to za.
jest nadal mlnlmalna. Powlększyla bowego kolegę - z. Wotnlcklego 1 Jęła 7 mleJsc11 w 11:r11"11le n. zwveię.
Prttd Olszty.nem
Katowice
tyły
natomiast przewagę nad rywalami .K. Cecllaka (Orzeł).
L<>m1:ą Siu.ooidem Torut1Jiem l Skler.
dru:l:yny (Polski I), 1 której w udaWyścig juniorów wygrał w. owui lał 11 m!ej.
Ptotrik.ów
zanlewlocaml.
dw6ch
nej ucieczce znalazło się
czarek (żyrardowianka) wyści11: juWencel sce. Naromtsst w !!(rupie I zwvctę
wodn1k6w. Dobrą formę potwierdził niorów młodszych
- D.
M. Vlrke z NRD. który J>ył jednym (żyrardowianka), a wyścig miodzi- tyl BLal:vstolt pr-zed Koszalinem. Po(W)
'
z Inicjatorów. udanej ućieczkl oraz ków - K. Perz (Włókniarz Kalisz). znaniem i Szczeci.nem
w. Moklejewskl z Wrocławia. Z za- Drotynowo w poszczególnych wywodników zagranicznych był jeszcze tclgach triumfowali zdobywając puBarlnow chary ufundowane przez organizatoJ.
grupie
w czołowej
I
(ZSRR). zwycięzca Wyścigu Pokoju rów
kryterium - żvr„rdowłanka,
Społem l Wl6knlars Kalisz.
sprzed dwóch lat.
ambasador Eugenlu$z
W piątek
w ambasadzie · w
Kułaga przyjął
ekipę tegoroczParyżu zwycięską
zawodów
międzynarodowych
nych
balonowych o Puchar Gordona Benpilotów Stefana
polskich
netta,
Makne l Ireneusza Cieślaka.
polscy piloci
Podczas spotkania,
Spelniająć prośbę licznych czytel• wyjazdowym meczem s Rakowem w
ników „DŁ". kibiców piłkarstwa po• Częstochowie. Natomiast tnauguracja podzlelill się swym! wratenlami z
lotu.
Jesiennej
w
Pabianijazdy"
w
„rozkład
1ezonu
dajemy
drugoligowego
~rzednlel(o dn1a w selach ratucach nastąpi St sierpnia. w którym
rundzie.
7 1ierpnła1 LKS - Leaia. Bałtyk to dniu Włókniarz zmierzy 1łę & sza 1>arySkde11:0 odbyła s.!.e uiroczya..
tość wręczenia S. Makne l I. CieRadomia klem.
- WIDZEW
ślakowi pamiątkowych medall miaszagłębie,
1ł słerpnla: WIDZEW W kolejnych 1potkanlach drugoli- ta Paryta.
Ruch - LKS
pabianiczanie podejmą na
gowych
GKS Katowl- własnym boisku następujące zespo1T Błerpnia: ŁKS ce. Motor - WIDZEW
Warszawa (4.09), ResoLech, ły: HutnikaBroft
21 1lerpn1a: WIDZEW
Radom (28.09) Hutvlę (11.09)
Pogol\ - ŁKS
n1ka Kraków (9.10). dębicki Igroopol
H sierpnia: ŁKS - Wtsla. craco- (23.10) G6rnłka Knurów (Ul).
wta - WIDZEW
Natomiast na w:vJazdach Włókniarz
O&rntłl:
31 sierpnia: WIDZEW zmierzy się z Koronll w Kielcach
ŁKS
Wałbrzych. Sl111k Szombl•r1d Stalli w Mielcu. Polonią w Byto11 września: t.U miu. Stalli w Stalowej Wolt Błę
Górnik Zabrze - WIDZEW
kitnymi w Kielcach, Wisłą w Plocw 'P~~t!ik-owte uU!oiloz:\łł ste WC%<)derb~:v~-W-ID....;z-"'"s-w
l6dzkłe
11 wrzdnla:
ku l .JagleUonl" w Bllllymstoku.
raj XIX Mlęd·Zr<TI:ar<>dOWy TUrn.!ej
- ŁKS
<wrb.l szachl>wy K<>'!!let; llll:preu ta m.&"llli

łódzkie

J. Peciak najlepszy

Juniorzy

Wczoraj p6taym wieczorem ou.,..
telefon. w
mall6my ae Szczeclna
kr6tkleJ relacji wlcepreaa t.OZ&oL
- Donat Bud'IJ'Ukł prme-kuał sam

na czele eleton

•
Plerwn;y etap 40 Tour de Pologne
1111.111 lil3 km długości I prowadził z
Warszawy do Piotrkowa Trybunallkiego. lu:t od pierwszych kilometr6w rozgorzała w peletonie walka.
Co chwila następowały akcje mazasadniczej
,~· na celu rozbicie
crupy. Nastąpiło to po ok. 50 kllowyścigu
rą_etrach, kiedy na czele
znalazło się jedenastu zawodników.
około minuty,
Mieli onl przewaaę

Mistrzostwo na jubileusz

POLSKI

Jest

&rupie „B„•

s!awłl.

W GRUPIE „D", w której rywalizacja toczy się w dwóch podgrupach,
a zwycięzcy stoczą baraż o awans
do turnieju finałowego padły do„D-1":
grupa
tychczas rezultaty:
Portugalla - RFN, 3:1, RFN - Izra,
el 2:0, grupa „D-Z": Belgia - Hiszpania O:O, Hiszpania - Francja 0:1,
Francja - Belgia 2:0.

Komunikat Totka
DUŻY

LOTEK

się

12 -

17 - 31 dod. 47

35 -

42

U LOSOWANIE
1 -

2 -

16 - 17 -

38 -

przypieczętował

W Mediolanie zakończył się mięturniej piłkarski
dzynarodowy
„Mundiallto". Zwycięzcą tej Imprezy został Juventus Turyn, który w
meczu pokonał Fladecydującym
1:1 (1:1).
Rio de Janeiro
mengo
dla .Juventusu
Zwycięska bramke
zdobył Zbigniew Boniek w 62 mln.
Prowadzenie dla Juventusu uzyskał
z rzutu wolnego w 12 min. Michel
Platlnl, wyr6wnał Adlllo w 18 min.
Widzów 80 tys •
luventus wy1tąpU w składzie: BoFurlno.
dlni - Gentile, Cabrlni,
Carlcola, Sclrea (od 44 mln. Prandelll). Bonin!, Tardelll, Rossi, Platini, Boniek,
W Innym meczu turnieju AC Milan wygrał ze zwycięzcą pierwszej
edycji tej Imprezy, w 1981 r. Interem Mediolan 2:1 (1:0).
.Juventus - 8
Końcowa kolejność:
pkt., Flamengo, Penarol Montevideo
- ł pkt„
- po 5 pkt., AC Milan
Inter - O pkt,

• • •

przegrał decydując'y mecz o zwycię
stwo w turnieju „Mundiali to".
Po meczu z Juventusem Brazylijczycy byll rozgoryczeni. Trener Carlos Alberto miał sporo pretensji do
do arbitra, który
Włochów, takte
„To był skandal,
prowadził mecz.
stwierautentyczne złodziejstwo aę•
dził po meczu Carlos Alberto Nie
zblamował.
się
dzla całkowicie
przyznał nam karnego, kiedy Junior
został sfaulowany przez 'Furlno, nie
zatrzymat też Boilka. kt6ry był na
spalonym, kiedy zdobył zw:vclęską
dla .Juventusu bramkę",

Turniej
W To.r01?1to ro:z>POC'Zal sle n.aJwleksz:v :na śwlecl1! turn!e1 pi!ka•rsk! .• Robbie lnternacfo.nal". W tu.rnłe1u
uczestniczy g tvs pdłka.rz:v "' USA
SZl!rocit. Ir J.a.n<lil. MCl'!t.syku ł Ka;na.
dy.
0

Komentatorzy agencyjni podkreśla
niefortunnym
sobota była
iż
ją,
dniem dla Flamengo. Tego dnia Wło
ska Federacja Piłkarska nie wyrazlla zgody na grę pUkarza tej druklubie
Zlco we włoskim
żyny Udinese, a ponadto zespól brazylijski

lrr.JPre?.:v
z
dochód
Cat'.~owity
chaorvorzeznacrony 1est n.a cele
tatywne. Ta ma.sowa l.m oreza 0~1ta
nllzow.Mu 1-est w Kanadz1e od 19&'7 r
zebrano 1u:t kilka·set tyslęey dolarów.

42

w iotrkowrn

wysoką
trwałe uksrtałtQ.waM
rami:e w śwla•towvch szachach.

rt.a

• 'Pó 13 r'u.n<i.a eh zdecydowane zwy.
rewelacv1nie 1r:.raclęstwó od.nto.<Ha
1aca młoda 17-letni.a Polka - Joan.na .Taii:odzlńska . która Zl!:rom.adz!Ten rezultat 'll01'w&Jl,l
ła 8.S oki
Jej na wv11ełnle.nle a:t dwóch "Pierwszych norm - do mlstrzvnl FIDE I
rnistrzvnl mledzvnarodoweJ, Polka.
k16ra zdobyła 1e<l·nocze<ml-e ouchar
1>!'7.ew<>dn~czaceU> WRN w P~otrk<>
T Nowakowsk\el(o reor~- ~
wde zentować bedzle nas2 kl'll·1 na te~o
r<>eznvch md't~wach śwla.ta In.
s.ieoroma
niorEik które w końcu
<>dbeda S:e w Meksvku.
Drugie mle~ce · f oocoo.r wojewody odotrkowsokieizo - Wł Stefań
;;kilei;(O zdobvla ub1el:(łoroczn.a zwvD'-otrkowsk1e<to tumle1tt
c~zY'lli
EUbieta SMnowska (Polska) a
w!cewo1eVX>dY
trzecie - l nuchar
Gertruda Baum.
Wł„ Wałach.a
stark IRummni.a) - obi.e oo 8 pkt.

•

•

•

•

•

•

W P·lotrkOWle za•kończvl sle równie! li tu.rnJe1 mlstrzvń kra 1owvch
w szachach Zwvcleżvła Anna Jur9 1>kot CdoOikoczyńska (Kraków) n-ała rzadk\ei;co wvczv.n,u zdobvwa1ae
go oroe mmllwvcti oumktówl.
Lucyna
za 1e?v:
Kolejne lokatv
Krawcewicz est.art Łódil I Llllana
P<>
obie
f,ód.ź)
Leszner CAndlsna
7 5 T>k~ Łodzlank~ tnol(a mówić o
pechu lx>V<.·lem do wvneł.nJenla normv do t:vtułu m~~trzV'nl kt'81owel
71hrakło. tm 1edvn~e •.• oo nól nunlpłom.)
ktu.
Pł<l'Vl--diw
W
s'.e
z.akończvłv
donit:vnowe ME metc-zvzn
Po ru:
zwvcle>v!d
ó..rny
mistrzowie świ.ata.
S:Z·&Chlści ZSRR.

=
PONiiEDZJAŁI!JK.,

C LIPCA

PROGRAM I

1e.:!ó
m.afowane1 S!<:tzvni.
w
AVl;nun ooerowy 14.00 Wakacie
Stereo 15.30 Fol'l<Ior z ró:lmvch st•on
wie-le~
śwLata. 16.00 W!elk!oe dzLeła
wv.konawcv 17()() Wkld. nns Chwila
mmivkl IŁl. 17.10 Aktualno~cl dnia
17.30 Ko.ncert muzvcznv IŁ}
IŁl..
18.30 Słucha1mv razem 19.20 L P-od~
J.a.n Sobieski"
hor<>deckd
odc. 3. 19.30 Wleczór w tllha rmonlrl
2'1.00 W\a<I. %1 03 Woleczorn-e r-ef1eks1~.
Llte21.111 Klasvc:v 1anu. 21 S0-1 oo
tl 30 Na~ranle
rstu.r.a I muzvka".
Sre.
wieczoru. "1 40 T Pa rnlcld brone or!"" 212 OO M'.str:rowle klawi.s21.:!0 . Ta 1·r-mnlea wuleck!ch
turv
wzgórz" - słuch 23 OS Woka.J.ne <oOoowJe.
la. 23.25 J Sza.n,!3.~kl §cl orofeS-O'l'a Tutki" 23 3"' G<Jta.rowe
S10!a G Bensona. N OO 111'.ln•atu·ra literacka. 0.06 Mu~V>k.a ool~ta
1e.20 z

8.00 Komun!k·at. 8.10 ObserwaC1e
8.30 Prze~ad orasv.
8 20 Mel<>d.!e
8.35 Melodie 845 żołnierski zwiad
9.!IJ La to z radiem. 1l.57 Svl(nal cz,a12 :i.o
S'U. 12.1>3 Z k•ra 1u ! ze świata
Muzv·ka folklorem malowana 12 4S
RoJnlczv kwadrans 13 OO Komu.nfi.Jkatv. 13.10 Rad·lo kierowców. 13 ~ Kwil.
Z
d.ra.ns z A Chodakowska 1oll.3li
tańcem nrzez w!ekd 14.00 Wlad 14.01!
W!ad.
16.00
muzvc.znv.
ma.I!
R:vt.m 18.05 Problem dnia 16 l~ Przebo1e na
zamówienie 17 OO Mu-'!vka ! aktual.
17 2S Przvl!'Oda z ol~n.ka.
n~ci
18 20 Koncert dnia
18.00 Dziennik.
19 OO Goracv tl'mat 19 10 W\ec7h!"lla
19.30 Radło - dzo!ecl-om
serenada
Kon20 OO Wlad 20 OS Artel. 20.10
c-ert tvczeń 20.40 .Tral:(!czna !!wl.azPROGRAMm
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