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PREMIER PODPIS.AL

parlamentarzyści

SPECJALNE

wizytą

z

w Polsce

W Polsce przebywa na zaproszenie rnanzalka Sejmu PRL oficjalna delegacja Kongresu Narodowelłepublild KO!lum·b ijsk!ej na czele z pmewodniczącym Kongresu.
1e111atorem - Bem.ardo Gueirra Ser-

'°

na.

De!egacja

zł~

4 bm.

wdzytę

Sta·
inarMałkowd Sejmu PRL nd&lawowi Gucwie. Wyrażono duM zadowolenie s obustronnych .
kon·takitów pa.rlaimentmnych, które
stan<>Wllą wable ogl!liwo rozwijają
cych się .stosunków polsko-kolumCzłOIIlkowie . delegacji
bijsildch.
Kongresu lroiJ:wmbijskiego interesowali 1tlę ta.kte sytuacją spolecznopolltycmą ł goo.podarczą

w .Polsce.

Plenum
NK ZSL
.Zada.n.fa kól l !Mtancjli ZSL na tle
przebiegu kampanii sprawozdawczowYborezej w etron.nictwie byly w
Warezawie tema.tern XIII plenarne10 posl[edzenia Na.czelnego Komite.
tu ZST...
W czasie obrad prez1!8 NK ZSL.
:Roman Malinowski podkreślił, te
kampania ta., trwająca od list<>padia ub. r. byŁa ważnym wydarze·
n·iem w tyciu ws!. Zeprania kół
zsr., a zwŁasz·cza zjazdy gminne
•tronlllictwa, ~laliły dużą rolę w
in't egrowwiu szeregów ZSL, w aktywizacji i uspraWńianiu dzia1ałno6cl kót i instancji, a także w rm'Wlijaniiu ich partnetskiej wspólipraey z ogniwami PZPR i SD.

·przyczyną

Ga:w l bez·)łośrednio zagraża} 56
zbiornikom z ciekłym propylenem.
Dziek! energicznej akeji gaszenia
poż~, nle doszło do rozerwania
tych zbiorników i tym &'l.!Ilym undknięto katastrofy o n.ieoblic.tal·

„

z.

. ZARZĄDZENIE

-p<>cząwszy

owsa esy te
czesnego ostrze
przed zakłócenia~
procesów w os o

-

WOJ·

bezPOŚfedlil.,fej
bl.l&kości źródła pożaru znajdowało

nych

skutkach.

POGRZEB KROlA

.POLSll\tH CYGANOW
bm. we Wrocławtu. na Cmentarzu
osobowickim odbył się pogrzeb króla polskich Cyganów zmarłego przed
kilkoma dniami 82-letnlego Jana t.a. katosza '- cenioneg~ powszechnie nestora społeczności -cygańskiej.
ł

Zmarły król polskich Cygan ó w miał

I a c(>rkl oraz ok. 100
Kondukt tałobny z kara
...
orzewanem w zaprzęgu konnym
Na
clągnął przez centrum miasta.
cmentarzu zmarłego pożegnały tyslęczne rzesze przybyłych li: całej ' pole
1k4 Cy·J(a1nów a tclkte wrocławJB,n W
u'roczy•tośclach pegrzebowych wzięli
udzla, przedstawiciele Cyganów z
wielu lnajów Europy.
S aynów
wnucząt.

Rada starszych społeczności cygań•klej podjęła decyzję te przez najbliższy okres cna be-:\zie sprawować
Wybory nowego króla poi-'
władzę
sklch · Cyga o ów przewldzlano bowiem
(PAP)
ba rok przyszły,

Radziecka-zachodnioniemieckie
rozmowy. na Kremlu

40 ROCZNICA ShllERCI

SJl'l'aWę z oiLpowiedzialno·ści jaka
.spoczywa na nim · w obecnej sy·
tuacji, zajmie. realis·t yczne stanowisko w· tej kwes;tii, w interesie
pokoju i zapobieżenia wojnie nu·
klearnej. •
Strona radziecka podkreśliła, że
ZSRR opiera siwe 'stosunki z RFN
na zasadach pokojowej koegzysteni.:ji pańs·tw o różnych u&trojach społecznych. Przypomniala, że w la·
tach siedemd:ziesiątvch oba pań
stwa, kierując sili ulkladem z 12
sierpnia 1970 r„ włożyły wiele trudu w ·un<>t'mowanie wzajemnych
s>tosunków na zasadzie mznal!lia te•
rytorialnego i· politycznego . status
quo. uks.z taltowanego w rezulta.
cie drugiej wojny ~wiatowej.
Kanclerz Kohl, opowiadając s1ę
za rozszerzeniem i pogłębieniem
stosunków- dwustronnych w róż
nych dziedzinach, podkreślił, że po•
winny t.o być stostmki do!Jrego są
siedztwa i mieć charakter dłµgo
terminowy.
Szef rządu w Bonn ~pow\ed:ział
się za polityką pokoju i rezygnacją ze stooowalllia siły. Równocześ
nie akcentował przvnależność RFN
d9 NATO i brnnil tzw . podwójnej
uchwały . NATO zakladaiąrej rozmieszczenie w Europie zacbooniej
rakiet „Pershing-2" i porisków 's amosterujących ·.,Cru ise", jeżeli rokowania w Genewie nie zakończą
się oo myśli Zachodu.

w

W

się

trzech pracowników - aparaImórzy doznall obraże:6
towych
olala. Dwóch z nich znajduje się
w szpitalu. życiu Ich nie za,gra!a
nieberzpleczeństwo.

zn1wa

GEN. W. SIKORSKIEGO

Apel· w.sprawie spro~1adzenia
prochów ' ,generała.

tygodnie wcześniej ndż w latach
ubiegłych.

Na - polmenych wyżej lekikich
gleba.e h woj. sieradzkiego tegoroczne „duże" żniwa zbiegly się
z „małymi". W okolicach Sierad21a w gr;ninach: Burzenin, Widawa, Warla, Brąszewice, Szadek
I w gminach leżących w pobliżu
Wielunia: Osjaków, O&trówelk oraz
Dzlł, w łO rocznicę jego !łmierc:I. w wielu jesz.cze gminach wojew~twa, koszenie ..żyta rozipocz~o głosi na zakończenie uchwała - my
raz jeszcze wyżołnierze generała
l!lfę zanim jeszcze · skosZOl!lo jęcz
swo ją wolę aby prochy gen.
rażamy
mień ozimy i skoszono rzep~k. Sikorskiego powróciły do ojczyzny I
Przez najbliższe tygodnie rolmcy spocząć mogły w pedzlemlach Katez woj . sieradzkiego zbierać będą dry Wawelskiej, TU w Polsce. dla
której żył za którq walczył l zgi21boże z prawie 170 hektarów.
- Jest jego miejsce, Nie ponął
wl.nny temu przeszkodzić ż.adne susprawa
biektywne uwarunkowania:
sprowadzenia do kraju prochów byłego naczelnego wodza nie ' m<>że być
przedml,otem przetargów politycznych.
w Chdca,go zakończyły srl.e obrady 0 gólnok raj owego z Jazd u bezrobotApelujemy do rzqdU PRL o kontynych obywateli USA Było to pierw- nuowanie zdecydowanych działań w
w celu sprowadzenia do ojczyzny prosze tego rodzaju zgromadzenie
Stanach Zjednoczonych od ponad pół- chów wybitnego Polaka.
wiecza W zjeździe uczestniczyło ok.
500 delegatów,
W . Szarej Sieni" ' na Wawelu odbypod
Obrady zjazdu przebiegały
Kraznakiem ostrej! krytyki antynarodo- ł-0 się uroczyste posledzenle
weJ pcilitykl r.ządu prezyde'nta Ro. kowskiego Kpmitetu Organizacyjnego,
Wlady'
gen.
prochów
sprowadzen.la
nalda Reagana w sferze ekonomiczSikorskiego · na Wawel. Przene1 I soc1alnej. Wyratano zgodny sława
poglqd lt Biały Dom po_nosl bezpo- wodniczący komitetu orof Mleczy·
sław Klimaszewski odczyta! informa
średnią OdpowiedZlalność za obecną
na rynku cle MLnlsterstwa· Soraw Za.JtrS>11dczkatastrofalną sytuację
pracy; Jest to rezultat najwlększe110 nych o starańiach podelmowanych w
od 50 lat kryzysu e~tonomlcznego w celu sprowadzenia prochów gener a ła
jakim - znalazł się kraj kryzysu wy- do Polski oraz odsłonięcia . jego
wołanego w poważnym 1topnlu Pr7ez popiersia w Gibraltarze Przypomniał
br. władze bryty1s.kle
że 17 maja
reaganomikę",
Trudno nam zrozumieć - ośwlad pOdtrzymały , niestety negatywne, staczył jeden z 0 rganlzatorów - o ja- nowisko w tej sprawię z czerwca
kl.m to ekonomicznym .uzdrowieniu" 1981 roku . Zebrani wyrazili ubolemówi prezydent Reagan w sytuacji wanie w związku z decyzją rządu
gdy oos!adamy obecnie 20 millonów bry.tyj.s kie",· który tra~tu 1e prochy
ludzi częściowo lub całkowicie po- premiera ,.,:ądu RP na emigracji
all
i . nac.zelnego· 'Wod.Za p'llsk.lch
zbawionvch zatrudnienia.

Zjazd bezrobotnych wUSA

Karolina, Cyryl, Filomena,
Antoni, Sędzisław
Ponllld 5000 osób ucv:estnfozyło w
wieou p0k-0jowym nrra.nizorwanym

w Mogunojt na znak lJl'Otestu prieciwko

lmtalowanłu

głowło

poci-

OWP: -zawieszenie broni
Specjalina koonisja meddacyjna poprzez Komitet Wykonawczy OWP - oraz przedstawiciele sil
opozycyjnych wobec Jasera A.rafata w OWP zawarli w , po;niedziałek
w Damasz.lru porozumienie w sprawie zawieszel!l·! a broni. Informację
tę podali rzoozn.i ey obu stron.
wołana

roku słońce
dniu
godz. 4.21, zajdzie

lmlenl"Y .obchodz~

W Warszawie staraniem presydlum zbrojnych na Zachodzie w latach· sków nuklea-rnych w Europie„
Koordynacyjnej 1939-1943 jako !tart• w rozgrywkach
Krajowej Komisji
CAF-Al"-telefot-o
tin.le.fQ' Pol- ollt czn eh.
śroOOW\lsk Byłych
skich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
zorganizowano akadem141 poświeconą
Zebrani przyjęli uchwalę w lł!>rawle
sprowadzenia do Polskł prochów geW
nerała Władysława Sikorskiego.
w
!mieniu blisko 18 tys, tyjących
kraju byłych :!:olnlerzy polskich · sU
zbrojnych na ZachOdzie - głost m.
in. tekst uchwały - potwierdzamy
nasz moralny i duchowy związek z
który w najtrudniejczłowiekiem,
szej dla Polaków dziejowej pró·bie miał odwagę podjqć I konsekwentnie realizować idee przywracania Polsce należnego miejsca wśród
narodów.

188

o
wzeszło
zaś o 20.59.

Ze wstępnych ustąlel\ wyindka, !f
następme
przyc.zyiil.ą wybuchu, a
p<Yiaru było pęklllięcie zbiornika :z
gazem. spowodowaine k.oroz,ą. Trwa
intensywne •le«Wtwo zm1eir'Zll.jące
do pełnego wyjaśnienia okolicznoś
ci powstania · pożaru, jego skut;
r
I
ków i wysokoścd powstałych s,t ra•
CzterdzAdJll lat temu - a lłpea 1HS :r. zgln11ł w katastrofie lotniczej
orM: ustalen~ osób odpowiedzial- gen. broni Władysław Eugeniusz Sikorski. W związku z łll rocznlClł od·
(PAP) były sl11 w całym kraju okollcanołclo we uroczy1toścL
nych za jego powstani~
·

sieradzkim

Od ponied:ziallk.u · 4 bm. na do~re
rozpoczęły się w woj. sieradzkim
tzw. duże źniwa. Upalna pogod_a
kUkunas.tu ostatlllich dni, a w~
niiej - bardzo ciepla wiosna, zrobiły
swoje - tegoróczne żniwa. rozpo·
c:zęly 1tię w woj. sieradzkim trzy

mieszkańcami

(PAP)

pamięci generała.

W

S:

~buchu

.I „małe'
•

spotkań

w

locku

Potar pows:tal na terenie Wy·
dztaru Komilllowmia 1 Ekspedycji

Mieszkań brakuje nam nie od dzlslia.J, a oonlew~ budow• od orogramowanla i orojektowainwestycji
niictwo mieszkaniowe jest problemem bardzo złożonym, przy nia a na wznoszeniu
tym niezależnym wyłącznie od budowlanych - nic dziwnego, skończywszy po to, by móc soQie
że referaty i dyskusja na wczora jszvm plenum Kl'... PZPR oozwoli6 na olJtymistyczne spojrzeplenum nie na efektv drugiej oołowv lat
Temat
objęły · wiele dziedzin naszej . gospodairkL
brzmiał: „Ocena· sytuacji w budownictwie i jego rozwój w osiemdziesiątvch. Na żadnym plelatach 1983-85 na terenie WMł/'. Obrady prowadził I se- . num - nigdy do tej pory - nie
koretairz Kl'... PZPR, członek Bh1ra Politycznel(o KC ..,. T. Cze- podkreślano tak usilnie wagi rechowicz. Obecni byli: zastępca członka Bil!Il'a Politycznego, se- n;iontów starego budownictwa.·
.k·retarz KC PZ?R - 'J, Główczyk, minister .budownictwa O tlziałaniach admin!stracU oadS. Kukuryka. zastępca kierownika Wydziału E-konomi~znego KC
- W. Kulczyński. wiceprezes ZG CZSBM - S, Wozniak, se- stwowei w tej dziedzinie mówił w
kretarz WK ZSL - S. Wojtunik, przewodniczący LK SD - drugim referacie wiceprezydent m.
Turewicz, uzupełnf.a
Łodzi
J. Niewiadomski.
8. Żałobny, prezydent Ł.odzi jąc referat DQdstawowy , Podkreślił
Referat podstawowy wygłosił se- ku 1978. Oznacza to, że nie m00na on także kł()J)oty terenowe. uzbrok'l'eta·r z KŁ. - J. Pietrzyk. Jego zwlekać ani chwili z oracami oo(Dalszy ciąt na słr. 4)
cały proces począwszv
liczne
przygotowanłe noprzedzlłv
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
....;_..;.;__ _
od rządkującymi
t na'l'ady,
dyskusje

nowych
osiedli', DO dyskusje w g.ronie fachowców od poszczególnych proble.mów. W rezultacie otrzymaliśmy
komuleiksowa I złorona relację z
tego, czym jest budownictwo dnia
d:lllsiejszel{O. Dla i>rzypomnienia oo. dajmy, że 1nodziewana w tym roku orodukcja budowlana ma iiam
Na za,proszenie radzieokiego kiedać w Łodzi ll.300 niiesikań. czyli
dwa razy mniej anid:eli w 1978 r„ . rowndctiwa przybył w poniedziałek
jedna z czteroO.ni<>Wą wizytą do ZSRR
że odeszła z budownictwa
czwarta jej kadry, że największe kal!lderz RFN. Helmrut Kohl. W
budowlanym tym saimym dniu na Kremlu od~
kłopoty
1prawlają
1prawy zaopatrzeniowe. Referat te były się rozmowy, w których ze
ucze5tniczyli:
problemy uwzględnił, nodkreślając. strony radzieckiej
te podejmowane działania doraż- premier Nikołaj Tichonow. miniPreze, Ra~y Mln1str6w podpisał zarządzenie w tprawłe wczesnego ne nie rozwiątlł 5 prawy, że potrze- ster, spraw zagranicZl!lych Andriej
ostln:egalllla przed sa.kłócęniamt pl"llebiegu proces6w gospodarmyoh.
bne ll!I Jesz~ wnikliwsze i pełniej- Gromyko <>raz min.ister obronv
Powierza ~ prowadzenie isystematycmej d'lllałalnołoi w kJ ctzl...
Ae oceny ze strony organów admi- Dmitrij lJstinow. Kanclerzowi Kohllzl!llłe Komit9JI Pla.nowa.nia przy Radzie M.inistdw.
nlstracJi państwowej i lfOSpoifarcz·ej: lOIWi towarzyszy szef bońskiej dyciągu plomacj1, I;Ians-Dietrich Genscher
Nle należy się soodziewać
Wczesne · Ollbrlzeganle - glosd za- goepodarczyoh, anał!zowanle wza- trzech na}bli.ższych lait osiągnięcia
strona rarlzie,c ka wyrazila nadzieipow!!nno polegać na jemnych związków mtędrzy zjaiwłs· poziomu nrodukcj.i budowlanej z ro- ję, że rząd RFN, - z.dając sobie
ną&ealłe 11Połeoznvmi
i
gosnoda'l'Czymi
kami
ujawnla:Mu z wypr.i;elize.nlem
Oll.'az pro~oizowanie p~w prze·
w biegających w gospodal'Ce 8%czeg61~
niebezpieczeństwa
prze;bfe.gu -prooesów gospodarczych nde pod kątem mo!liwoki w}rstą•
J
taldoh 7.aklóoeń, które naruszafyby plenda w nich zaldócel\.
UBtalOl!le w centralnych plainacb
.Za.rządmenie zobowiązuje naczelrocŹnych proporcje gOSpOdareze lub
ne l oentrame ~Y admlnimaejl
w r;naoznym stopniu Ultrudrndały
państwowej, bank.i I łmle Instyrealizację zadali planowych oraz na
tucje, dysponujące !informacjami f
lnformawandu o ~Im n:iebezplemaiterlatamł przydatnymi do wczeaczeiisitwie Prezydium Rządlu, z równe.go ostrzegani«, do udostępnła.nia
noczesnym przedsta.wtendem wniosIch Komisji Planowani!a.. Jeśli uków dotyczących 9PQBOb6W. prZ!ljaW!llffą ooe w kliku 11Wojej dzialał·
zakłóceniom.
tym
ciwdzialania
no.fal niebezpieczeństwo wyst~ie
Dzlalailno.§6 osk'zegawcza będzde nrla zaklóceti goepodarczyeh, są oobejmować zbieranie, opracowywa- bowiązane Inform.owad o tym K<>nie i interpretację Informacji liczbowych i innych danych charak- mlsję Pl.anow~
procesów
przehieg
teryzujących
Ze8(pół będzde c!zialal przy przewodniczącym Komi&j~ Planowania
pn:y- Radzie ~ków, :>ltór.r m'\'>"'
.te powołać w jego &łdad także
przeclBta'WlicieU 'I nnych im~!
oraz elksperiów.·

gazu
R2:ecmtk prasowy ProkuratUO'
Generalnej Informuje, u prokurator wojewódizk,J w Płocku wszczął
ś1ed7Jtwo w sprawie pożaru jaki w
nocy na 2 bm. wYbuchł w z.b!orndku gazów z.rzutowych Mazowieckich Zakładów Rafineryjnych 1
Peflroehem;icznych w Ploclrui

PZPR

Cena· Budownictwo mieszkaniowe tematem -plenum

Uczestnicy

ro2lmów

uzinali

ko-

utrz;l"man,i a zbiorowego
nieczność
od
Odstąpienia
i
kderowinićtwa
· praktyk! podejmowania jednootronnych decyzji, podkreślają potrzebę ich kons.uHowa.nia z innymi organizaejamd wchodizącymi w skład
OWP.

w dniu dzisiejszym dla . ł.odzl
przewiduje następującą pogodę:
małe
Zacbmunenie · będzie
Temp. maks.
i umiarkowane.
w dzień około 25 st. Wiatry
słabe l umiarkowane, zmienne.
Ciśnienie o godz. 19
997,0 hPa (747,8 mnt).

I

Z al nd ru wydam,tl
Pforwsza sesja zgro1952 madzenia ogólnego PAN.
1888 - Ur. H, S. Gasser, fizjolog amerykański.

y
Mądrzy

w

z dzi

przybiera

sile

wynosiło

mają

ze

soblł

wiele

wspólnego.

konflikt
się
w Czadzie. Według doz N'Djameny do stolicy
tego kraju przybył w 'niedz.ielę
pierwszy kontyngent wo',j sk zairskich ·w sile 250 ż<llnierzy. Jes·t
to speejalnie ·przygotowany przez
francuskich doradców wojskowych
odd:ział komandosów.
UmiędzYl!l&'odowia

ne z r01Zwojem sytuacji w Czadzie, zwraca uwagę, że działania
wspierające rząd w N'Djamenie są
koordynowane przez Francję, USA
i Izrael, które same udzielają pomocy wojskowej i finansowej
Agencja podkreśla, że z ins•piracji
Zachodu również Egipt i Sudan
wyra.ziły gotowość wysłania swoich
• ' ~-li do Czadu, by wystąpiły po stroOprócz tego władze w Kinszasie nie rządru.
oddzial
Oza.dru
skierowały · do
szt· mowy <>raz dwa samoloty
tral!lS'pOrfowe produkcji amerykań
skiej „C-130". Ambasador Zairu w
Czadzie o.świadczy1, że siły te zostały oddane do dyspozycji szefa
w N'Djamanie Hissene'a
rządu
Pierwszy wakacyjny weekend orzyHabre.
niósl 222 wypadki drogowe w których ziti.nełv 24 a ra,nne zostałv
Jak wynika z ollserwaRówni~ rząd egipski zapowie· 283 osoby
dział zwiększenie pomocy wojsko- cjl Biura Ruchu Drogowego KG MO
nasilenie ruchu
znaczne
notowano
wej dla obecnyeh wladz czadzpojazdów ·z dyscypliną na drodze
kich.
nie było najgorzej sporo kłopotów,
przyspo.rzyl! jedynie brawurowo je:!!.
Libijska agoocja JANA, komen- d:!!ący kierowej• jednośladów i nietując ostatnie , wydarzenia związa- sforni piesi.
zbrojny
niesień

Smutny bilans

Dlaczego Ja mam by6 tym
jedynym lntele.ktualistą w.naszej
rodzinie??

,

POSIEDZENIE PREZYDTIThf
Piłkarze

trenują

kibice

gló\'.rkują

KTO PRZYJDZIE?

KTO ODCHODZI

Zawodnicy plerwszol1gowych zes- nas poinformował \Viceprezes ŁKS
połów pllkarskich mają już za so- Edward Gliszczyński - testom sprawbą krótki letni urlop. Wczoraj roz- nośclowym. W jego wypadku w grę
poczęły się treningi.
Przez kUka- wchodzą dwa zespoły
drugoligowe
naście lipcowych dni pierwszollgow- RFN 1 pierwszoligowa drużyna
belcy trenować będą na własnych o- gtjska. Trenował natomiast ze swoiblektach by POtem wyjechać na ml kolegami Sławomir Wojclechowzgrupowanla . Widzewiacy zarezerwo- · ski z Pogoni z ·duri.ska Wola. Plł
wa11 sobie kwatery w ośrodku Star- karz ten naletał do czolowych strzeltu w Wiśle. natomiast LKS wyje- ców trzec1ollgowych. Przebywa
w
dz1e do Zakopanego. Piłkarze więc Lodzl również Sławomir
Krawiec,
trenują, a kibice teraz przede wszy- który ostatnio bronił barw StUonu
stklrn chclellby wiedz.leć. jakle no- Gorzów. Zgadnie z parozumlenlem
we twarze zjawiły się na 1tadio- między obu klubami Krawiec miał
nach Widzewa 1 ŁKS.
grać w gorzowSklej drużynie do
30
w obu łódzkich zeapołach pierw- czerwca br. Obecnie trwają rozmowy
1zollgowych nastąpią dość znaczne na llnll Łód:f - Gorzów. dotyczące
zmiany kadrowe. Nie zjawlll się na załatwienia niezbędnych formalności
poniedziałkowych treningach cl za- związanych z przejściem Krawca do
wodnicy. którzy postanowlll zakoń- zespołu ŁKS. Sympatycy ŁKS ciekaczyó grę w łódzkich klubach. Wleltl wt są też czy prawdziwa okaże się
z nich trenowało ale już myślami wiadomość która krążyła przed kUsą przy swoich wyjazdach zagranicz- ku tygodt\laml po Piotrkowskiej
o
nych. w drużynie wicemistrza Pol- pozyskaniu przez klub
Pękall u
&kl dotyczy to m. in . z. Rozborskle- Sląska Wrocław 1 Barana z warszawgo, który idąc w ślady swego klu- sklej Gwardii. Władze klubu. Jak na
bowego kolegi M. Tloklńskiego sposo. razie nie mogą nam udzlellć konbl się
Już do wyjazdu do Francji, kretnych informacji na ten temat.
gdzie będzie występować w drugoll,goW _Jakich składach przystąpią lódzwym zespole FC Reims. Również do cy 01erwszoligowcy do Jesiennej runFrancjl wybiera się K, Surlit, który dy rozgrywek o mistrzostwo esktrakla
ma grać w jednym z beniaminków sy która rusza już 7 sierpnia. Odplerwszoligowych tego kraju
Jutro powiedź na to pytanie otrzymamy
mają przyjechać do Łodzi przedsta- zapewne już nlebawe;n. Tym;zasem pil
\Viclele jednego z klubów amator- karze trenują. a kibice g.ówkują I
&kich RFN by
załatwić
ostatnie czekają z nleclerpllwośclą kogo to
formalności zwlązane z pozyskaniem zobaczą w łódZklch zespołach.
A, Grębosza, Ma on grać w arna(w)
toI'Sklm klubie RFN spełniając podwójną rolę trenera i zawodnika. We wcrorajszym treningu nie
uczestn iczyli kadrowicze P. Romke,
K. Kajrys, J. Młynarczyk I
R.
Wó.1cickl oraz pozyskany z GKS Katowice - Jerzy Wijas. którzy przeTrzeoi eta.p 40 KoLa,rSkoieito Wytedbywają z kadrą Polski na zgrupoJ(U Dooko}a Pol~k.1 DI'ZY!lllósl zmLawaniu we Francji. W pierwszoligo- ne U.dera kl„syt~kac)! LndvwldualneJ.
wej kadrze Widzewa znaleźll
slę
Został nim POnQW\lll!e Zd:tlsław Wronatomiast m~odzi. rokujacy podobno n~ (Polska l) , k,tóry wyprzed.zA!ł Tanadzieje na piłkarzy wielkiego for- deusza KrawczykJS.
dvlelM ud'8mej
matu. 17-letnl bramkarz z Górnika aikctl ~ ostatnich lldlometrac.h ~
Konin - Andrzej Woźniak, Dariusz ou.
Marciniak ze Stall Rzeszów 1 Jerzy
'l\rzecl
etap " Kedzlerzy<na do
Leszczyk z GKS Bełchatów. Jak się U1stronda mLał llloł km długoścl. de
mówi w kołach dobrze poinftlrmowa. u.p.aln.a poi(oda l ostre temoo pe.
nych zespól wicem istrza Polski ma letonu soowodo>wały :te dla wielu
s i ę wzbogacić o dwóch renomowak-01„.rzy. okaz.al sle ba.rdzo trUd.ny,
nych zawodników o pierwszoligo- Slalbs4 z.awod1ndcy tnllell klop0ty z
wym a nawet reprezentacyjnym sta- uirzvmaonl.em sle w usadmdczej it·rutu . .rak nam wczoraj powiedział Lu- ple z trud'l1(JŚC.la dochodzlild itru:Pe
dwik Sobolewski, sprawa ta rozstrzy- PO dM'ektach 1 upad,k.ach.
których
gnięta zostanie w ciągu najbliższego
było na trasie
6'POro Niemal od
tygodnia . Czy będą to Motyka
I sta.rtu nasteoowały akcie ma1ace na
Iwan - o czym pisano w jednej z celu rozblcde peletonu. ale wszvłódzkich gazet zobaczymy.
stk·le u-oleczlld były szybiko l!kwldoNa poniedziałkowym
treningu w waine.
drużynie ŁKS zabrakło Już A, MilDruJ(l!e mle}&ce za1ał Da,rluS"s Zaczarskiego I M. Bulzacklego. Pierw- JCJrzewskl
z
d•ru~e1 reprez~mtac11
szy z nich wyjechał w sobotę do Polski. a trzecd. był Pavel Moravek
Kolonii, aby poddać się tam
jak (CSRS).

Zm1'ana lidera
W Tour de Pologne

-

Zico mnie, Gerełs tak
Zaskaku1aca wladomoś~ nad-eszła
z Mediolanu. Wło<.ka Federacja Pil·
karska oświadczyła że dwa1 ol.łka
rze brazylijscy - Zico I Tonlubo
Cerezo nie beda moi(ll w orzvsz.łvm ~zonie wvsteoować v.-.e wło
sk!ch klubaC'h Zico zamierzał 1:Ta~
w klubie Udinese. a Tonluho Cere.
~~S R~ma, Włoskie~ladze oil-

karskie dooatrsyłF alt unekrocse.
nia obowiązujących -pneutsów. doty.
czacych
zawiera.ula
ko.ntra'k.t6w
urzez kluby s sa.11.ranfcsnymt uiłkarzaml,
·
2'l.co i brazylUskie«io klubu J'lameni(o sf1ina !Jizował swó1 kmlt1".aik t z
zesr>0łem z Udilne Okazalo sle 1-ednak lt cześć sumy za tel(o 1>M.karza klubowl bra.zyll i"klemu Przeka7,an:a
została
przez 1edną z f1rnn
handlowych - soonoora klubu Ud.1nese.
Włoska
Federacja
PJłk.arska
W GKKFLS odbyła sle uroczystość
przekroczeJJ!e
wy.różntl en la
kola.rzy
kt{)rzy brali u:tnala te 1est to
orzep!sów
I nie uprawn,iła Zico do
udzi.al w tei(orocz,nym WYśc \.l(u Pokoiu. z.aimu,1ac dru11.1 e mle1sce w l(ry w klubie Udinese
Decyz 1a ta za,grokowała brazy.ti 1klasvfl.kac1i d r•użvnowe1
Srebrne medale .. Za wybitne O· sk !ego Piłkarza 1 jei(o klub Fla•ia~nie cia
sportowe"
ot rzvPtal i: me.ngo . Zico bowiem przebywa tuż
wraz z całą swo1a ro.
T. Krawrzyk. L. Piasecki. A. Sere- w Ud.Lne
tiz,lna. We Włoszech jest takte P'I'ediuk i A. Zaga,lewskl
klubu
FJ.ameni(o. A. A.
Srebrne medale orzvznano także zvdent
A. Mierzejewskiemu i M. Koryckie- Du.ns·hee de Abraonches który wraz
z
d
rużyiną
brazy'lijska
pr.zybył
na
mu. którzy
nie
mogli osobiście
.MundilaUto"
Dunshee de
uczestnlezyć w uroczyst~ś""c""I'~--- tur·nie1
Abranches w wyw,ladzle dla brazyldJskie1 telewli7:tl nie krył zaskoczen'a z oowodu decy.z1d Włosk.le1 FederacU M·ka.rslci.e1 t ośw1adczvł :te
Flamengo
z,atrzvma zairów.no Zico
Lekkoatletyczny czwórmecz w Birmingham wygrali gospodarze przed 1ak 1 oieniadrze wola.eoone orzez Udinese
Włosk·I
klub przekaz.al bowiem
Polską, Belgią i Austrią. Na 19 rozegranych
konkurencji,
Anglicy 400 ty.s dolarów na r-r,ecz Flamenzwyciężyli w dziesięciu,
natomiast i(o. z,:co w k001trailrnle miał za11:wanasi reprezentanci, którzy wystąpili rantowa.ną sume 3.8 ml.n d0>larów
Natomi.as,t młkairz Atletico Mi·nel•ro
bez kilku czołowych
zawodników,
'Ilonlnho Cerez,o. ni.e bedzle mói(ł
triumfowali w ośmiu.
grać
w AS Roma oonlewat konOzdobą jak zapowiadali organisf.l.oniallzowany PO 13
zatorzy czwórmeczu w Birmingham trakt został
ci.erwca.
Włos1ci.e władze
p!bka.rsk.te
- miał by~ bieg na 1500 m po„. rekord świata w wykonaniu Ovetta. POd1eły bowiem decyz1e lt wszvNiestety, próba ta nie tylko że się stk·ie kontrakty wbosk.leh klubów z
którzy
nie powiodła Anglikowi, ale niewie- zai(ra,nJcz,nyml oillk.arzaml
le brakowało, by aktualny · rekor- nie wvsteoowaU w u.biegłym sezon!e
dzista ~wiata na tym dystansie prze- we w'loskl·ch klubach muua być ugrał
z naszym
reprezentantem P. rei(ulowame do teir;o właśnie d·nia
Włos·k·le władze ollka.rsk.le zaa·oro.
Kurkiem. Polak walczył ze slvnnym
Przez
Ovettem Jak
.równy z równym I bowałv kon<bra·k ·tY oodpl.sane
Ascoll z Jugosł<>wla nl,nem Alexainuległ mu dopiero na finiszu, uzvskując
czas gorszy zaledwie o o, 77 drem Trdfunov-lcem oraz przez AC
Luther-em
sek„ a lepszy o 0,12 sek. od A us tria- Milan z Brytvjcz:v>klem
ka R. Nemetha,
czwartego w ml- Gl1>ssettem I Be~em Erd.cem Geretsem.
1trzostwach Europy w Atenach.
Kolejnym zawodnikiem. który wyW pra'9ile franouskle1 ukazałv !tle
walczył sobie prawo startu w mistrzostwach
że
p!łka.rz
świata
w Helsinkach sensacy t:ne wiadomości
holendernkł Johnny Reo oota1emn:e
jest D. Biczysko, Polak
wyraźnie
dominował
nad rywalami, przecho- uciekł z St. EMenne n.; e z.aołaclw
dząc poprzeczkę
na wysokości 2,28. szv oodatku w w:vso~cl ok. 1 min
J. Rutkowkl
fira.nków . S1>r·a.wa '!labrała szerok'.enie dal
żadnych
11za•ns mzeciwnilkom w biei(u na UO i ·O roze:łosu .
m ppł i zwyciężył zdecydowanie, w
W wYwlad'Zlie telewLzyj.ny.m Reo
dobrym czasie 13,78, gorszym od re- zdement-OW.al
1ed.nak
te
olotkl
kordu Polski o 0,25 sek. Lepiej anl- oświadcza !ac Iż Zi(odnie z POrozużell w mistrz&itwach Polski w Bydmleniem z St. 'Ette.nne wszystkie
goszczy pobiegł w Birmine:lW'n
R. dłut:(! ma uiśc!ć dQ 1 styczn ia 1984
Podłaś, uzyskując na 400 m 46,41.
roku Jel(·o wyj.azd d<> Holaind'. l zo.
Z naszych lekkoatletów zwycięstwa stał uzgod.nto.nv z \<luhem fra1nt'uodn!eśll
ponadto:
T. Grabowski sklm. w szere.i(ach ktQre~o wv,s te(rzut dyskiem - ~2.26), M. Kropel- oował Reo
nicki (pchnięcie kulą - 19.53),
J.
War1o
d·ad·a~
t ·e w St Et!en.n e
Golda (rzut młotem
73.74), szta- wykryto
lewe" kasy 1 orzeclwko
feta, 4xlOO m (39.19), w. Włodarczyk działaczom tel(o klubu t<>czy &le do(skok w dal - 7,62).
chodzen!e.

Za

Wyścig

Pokoju

Na czwórmeczu w Anglii

Marek

Pięta

Na widowni na ostatnim meczu ligowym Widzew - Zagłęb i e Sosnowiec znajdowali się dwaj byll zawodnicy Widzewskiej drużyny: bramkarz Stanisław Burzyński 1 lewoskrzydłowy Marek Pięta. Choć sami nie grali. wydarzenia na boisku
przeżywali tak . jakby znajdowali się
tat'n na murawie a czwarty w hlstorll widzey1s!dego klubu tytuł wicemistrza kraju sprawił lm t Yle radości
co ich byłym koleg()m.
Burzyński po opuszczeniu
Loctz!
powrócił do gdyńskiego Bałtyku
Marek P i ęta od roku przebywa
na
„piłkarskich saksach" gra !ac w dru
go!lgowym HSV Hanower-96 P i ę.
ta okazał się bardzo
potrzebny w
drużynie .
Niestety nie uniknął pe·
cha. W Jednym ze •potkań puśc l ł"
Achllles I trzeba było noddać
s ię
zabiegowi. Przez prawie oół
roku
trwało leczeni~ połaczone z lnten•yw
nyml ćwlczeniami rehabll itacy1nyml

i jego Achilles
szc2ęścle
skończyło
się
pomyślnie
Pięta mógł wyjść na bo1grać w meczach mistrzowskich.

Na

sko I

Grał
choć
nie zawsze przez peł
ne 90 minut. Obawa o powtórne zlapan le kontuzji krępowała nieco jego
poczynania na boisku. Z kolei k·onkurencja w zespole była bodźcem
do iirania na cały gaz.
W czasie dotychczasowego pobytu
w Hanowerze Ma,rek Pl.eta wystąp;!
w zespole w 13 spctkaniach o mistrzostwo II ligi RFN która zakoń
czyła rozgrywki 7 czerwca.
Krótki \et.ni u··lop w kra.1u wśród
kolegów I n • zv .1aciół •kończył s i ę
Marek Piela 4 linea rozooczał trentni!. 7 sleronla Ha nower-9~ rozoocznle kole1ny sezon drugol igowy
w którym ma1ą spełn l c się oczekiwania kibiców tego miasta - awans
Ich pupilów do I ligi. Ma w tym
mieć swój udział także Marek Pięh .
(wrb)
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•Nowe prawo dewizowe
·
•Współpraca ze Związkiem Radzieckim

ZAKORCZENU: MANEWROW
W dniach od 2t czerwca do ł Il1>ca br. w
nadbałtvckleJ
9trefle
ZSRR. w za.chodnle.1 Blałor~I I na
Bałtyku.
orzeorowadzo·ne
zostały
ćwiczenia wo.łsk ladowvch I mary.
narkJ wojenne.I ZSRR ood de>wódz·
twem mln. obrony marszałka Dm!.
tri.la Ustin<>wa. Celem ćwiczeń było
sora wdzeule wsoółdzialanla
Jednostek bojowych.
PREZES

Wczoraj obradowało PrezydiJum
Rozpatrzono I orzyjęto projekty nowych · aktów
prawnych.
Prezydium Rządu rozpatTZyło
i
orzyjęło orojekt ustawy o Urzę
dzie Mini~ra Spraw
Wewnętrz
nych I zakresie działania jego organów. Projekt ok.reśla kompleksowo zadania w dziedzinie ooh:rony
bezpieczeństwa 1 porządku publiczneJ(o oraz zakła<l_a nową koncellcJt!ł organiza<cjl terenowych organów teiio resortu.
Prezydium Rządu
rozpatrzyło
tlllkri:e wstępnie projekty
aktów
prawnych dotycząc& naczelnych oriianów admini-st.racl! państwowej w
dziedzini11 nauki, szkolnictwa wyż·
szego i techni•ki, Prezydium Rzą
du wyrazllo pcdziękowanie ze.społom
autorskim za pM:ygotowanie
tych projektów. Posbużą · one
do
usprawnienia procesów
sterowania postępem technicznym i wdrafanioa ~ągnięć nauki do pI'aktyki goopod.arczeJ. Zalecono kon~y
nuowanie prac w celu uszczegóło
wienia proponowanych rozwiązań
prawnyeh,
Następnie P.rl!2:y<dlum Rządu rozpaitrzyło I aprobowało orojekt nowe,go prawa dewizowego. Spr.awy
dewizowe reguluje dotychczas ustawa z 1952 roku. Zmiany, Jakle
.zachodzą w gospodaTce kr.a1ju w
znacznym stopniu zdezaktualizowały
dotyehczasowe
rozwiąza•nia
t>MWne 1 J)O'Wodują
k<mieczność
ustanowienia noweiio prawa w tej
dz.iedzin1oe. Przyjęty projekt ustawy lJ!'awo dewiizowe regiuluJe
m, In. UlPI'awnienlia do posiadania
pn.ez osoby ~zyczne wartości dewiiz.owych, zasady obrotu dewizoweito, a także właściwości orgia.nów
w spN.Wach dewizowych.
Aprobowane projekty ustaw rząd
przedłoży w niedługim czasie SejRządu.

pZŁ USTĄPIŁ

W Wan1za.wle odbyło •le olenar.ne
posiedzenie Naczelnej Rady Łe>wlec
kleJ. Rada orzyjęła rezyg.nac.te ore.
zesa Maria.na Dud.zińsklu;o. dzięku
jąc mu za dotvchczasowa
prace.
Preze5em Naczelne.I Rady Łe>wiec
kie.1 wybrany :D<>stał · J!:O'll, brYI!. Tadeusz Pfe-t,rzaik. W &lklad Prezvddum
Rady wszedł taikże Stanisław Wołó.
szy,n Jako wicewezes ora"' :płk Wa.cła w
Bąk
jako &ekre'tarz.

KALENDA·R Z
SPRZED 15.000 LAT
Archeologowie odlkryll na JU,mczuce na.)wlelksze na Dalekim Wecho·
dzle osiedle ludzkie s erroł<:I oaleolitu. Osiedle składało ale z szała
sów
o drewnianych
111Zkleleta.ch
obclurnletyeh skórami
bizonów I
Innych zwierzat. Wew.natrz znaldowalo się oalenisko. wokół któreco
oracowald 1 od•ooczvwall orzodkowle
dzisle.f9ZYCh mi~?)kańców DalekieJ!:o
Wsch<>d·u, O WY'!Ok!m poziomie kul·
tury ludZ'I sorzed 15 tn. la.t łwl&d·
czy m. In, odnalezi001y kalendarz
księ:tyce>wy, !lłużacy Im do określa
nia upływu czasu.
CUD TECHINII1KII

C%TERY LATA BU8ZY
Władze

m!eJskle Madryt.a, fedntJ!:O z ośmiu miast h!noa'6.sk!c.h. któ·
re od czterech lat walcza H llk1"·
kami suszy. wezwały mlenka'6.c6w
do dalszeiro Z'Dlnle.lnenla
su:tycla
wody. w orzeclwnym wyoadku trzeba bedllie onystap!G do JeJ raOJ0010wanla.

Na WY'Sl>l• l'akaofo. jedne.I 'I trzech
wyso oolożoneir-0 w ooludnlowe.I cześcl Pacyfiku
atolu Tokelau. tyje
ju:t od nle'J)amtetnyeh cntów Jedyny
na
naszvm doble 1ratu.nek
świń,
które nie tylko
wsoanlale
p\ywa.la.. lecs takh potrafla chwy.
tać ry.by.
SOO-METROWA STUDNlfA
lał Walmurad Tatow Ironie
st.ud11lę
na 1>11Mynnycb
lteoaCh
Tullkmenlt. Do JeJ!:o dzieł. które pamleta wJelu mieszkańców tej noubllkl. należy orarwle 300-metrowel
ll'lebokoścl studnla
w
1owc:hozle
Le.nlnlzm''. Wraz 1 1y.neJD I uomoenł1dem
dratYł
.la w twardtJ
skale. nlekledv oo ie ee11tymetrów
na dobe. orzez całv r<>k. Wvrów-nanle dna I 1>lerwszv łyk wodv 11 nowego :fródla na1e:tało jak ka:te
tradycja - do stare1ro mistrza.

mm1ster

obraził miłośników
Amery>kańskl

we~ntęrznych,

rocka

1

zdązył

więcej

Problemom wychowania młodzie
ty w trzeźwości i przeciwdzia.lania
alkoholizm()IWi w tym środowisku
poświęcone było posiedzenie Komisji d/s Przeciwdziałania Alkoholiz·
mowi. Obra.dom przewodniCzyl wicepreJillier Zenon Komender.
Przedstawiciele ministerstw: Oś
wiaty i Wyohowania oraz Nauki,
Szkolnictwa Wyższego i Techniki
pr:i:edstawili przygotowane programy działań na rzecz wychowania
w trzeźwości i przeci-w'<lzialania
alkoholi2llllOW!.
Komisja zapoznała się ta.Me z
(przygotowanym przez zespół roboczy 'projektem stal!l01Wiska w sprawie wniosków o nowelizację u3tawy o wychowmiu w trzeźwości I
przeciwdziałaniu ·
alkoholizmowi
oraz wydanych na jej podstawie
aktów wykonawczych, a także wykładni za,wartych w nich postanowień. Dotyczyły one m. in. odstą
pienia od k01I1cepcj!
tworzenia

WSZCZSPlENIE DO M0ZGU

W sztokh<>lmskim Hpitalu „Karollnska" dokonano drUl!'lej na świe
cie e>peracli wszc?.eolenia do mózgu
człowieka kom,órek z innee::o organu
ludzkiee::o.
Celem bvło znale7!ienle
nowe.i metody
leczenia
choroby
Parkinsona.
Kierujacv
zesoolem
Chlllurir6w
dr Erik Olof Backlu.nd. ośwladezY1.
że na rezultatv na!e:tv leszcze oo.
czekać. jednakże sama metoda jest
- .leiro
zdaniem - orawldłowa I
bedzie z oewnościa
stosowa.na w
orzys-zloścl.
Władze
ll'lwedzkle wy- przed&lębiorstiwa monoP<>lLzującego
dystrybucję i obrót napojów alkodałv ze::odę na ooerac.1e m. In. dla•
tee::o. :te .les·t ona całkowicie bezpJe- holowych, stworzenia możliwości
czna dla oac.ienta.
Oor, A, B,
sprzedaży alkoholu w
godzinach

AI"bitra1na decyzja ministra ~y
oburzenie licznych mienkańców stolicy, którzy swa ooinl•
wyrażają w listach
skierowanych
do lokalnych roz.głoś'ni radiowych
a nawet ·do 1amego Białego Do~
mu
·
·
wołał.a

w·1etnams ka

opera

w Teatrze
Żydowskim
Po raz pierwszy odwledzlł Polskę
w,ie-tn.amski
reprezentu,.lacy
tradycyjny teatr operowy - Tuong".
Zespól ten da jedyny wYStęp w
naszym kraju 5 bm. na scenie Teatru żydowsklego w Warszawie.
Tradycje teatru ,Tuong" sięgają
blisko 3 tysięcy lat przed naszą erą.
zaś masowego charakteru nabrał on
na przełomie XVIII I XIX wieku,
kiedy stał się popularny w różnych
ze11tpół

kręgach

społecznych.

Składający

się

z kllkuset pozycji repertuar zespołu czerpie tematykę na ogół z historll kraju. Tworzywem muzycznym
są
głównie melodie ludowe
często
Uczące oo kUkaset lat a także dawna muzyka dworska oraz religijna.
Srodklem
scenicznej
wypowiedzi
najczęściej są
śpiew
I pantomima .

Za1bierają,c
Jtlłos w nłed:oiele wieczorem w 1>r0Mamde stacji radlowo-telewlzyine1
RTL"
premie.r
Fr>aJncji Pler>re Mauroy, zą,p0wledzlal.
te równ1eż w roku orz:vruvm Fr.ancuzi bedą mu'>ielt ~ddać sle WYrnoi(om su.roweio nlanu oszczedmo-

Ml.mo li bad.a,rula omn.ii publkzne1
wśkazu1a
na n \ez.adowolen1e
F\ra,ncuzów z konieczności dokonywa.n\a POŚwleceń ~~nahsowYch orem•.e'r stwierdził że w roku przy.
szłym
tak czy lnacze1"
zosta na
wprowadzone nowe Podatki.
przedpołudniowych czy odstą,pieQia
Mau-roy
stwlerdzH
że
eelem
·rzą.
od rygorów ustawy w zak resie dodu jest orzvwrócente we Francji
stępności alkoholu w odniesieniu
wzrostu l(OSPodarczeao na1dale1 w
do piwa. Jak .zaznaczył wicepre- latach 19'85-1986
Władze
ora.gną
mier Z. Komender - pod wnios- zmnie1sz:vć
Inflacje do 5 tr.0ceM
kami tego rodzaju podpisywały się pod kon1ec rooku przyszłego (9 .8 oro.
także wojewódzkie zespoły posel- cent w 1982 r •• nrzewldyw.ane B proskie, a przeeieź ustawa przyjęta cent w rok.u bleżacvm) 1 sprowadeficyt ha.ndlu zaii;,ra.nicznel(o
zostala
nieomal
jednomyślnie. dz;ć
d·o 45 mll:la.rdów franków fra·n-cusZgłoszone wnioski Prezydium Kok.tch (97 mld w 1982 r) Pl"ZV bezromisji przekonsultuje z Prezydium bociu
O<be1muJącym
dwa mLEony
Sejmu.
osób.
0

Śmiertelne

•
•
porazen1a

W woj. bydgoskim zginęło ostat- było wadliwe oodłączenioe beton:ar·
nio tragicznie dwóch ludzi wskutek ki do instal·acji zwiększoneiio na-

nieumiejętnego
obchodzenia się z
urządzeniami
elektrycz.nymi.
W
Karnówku koło Nakła śmiertelne
mu porażeniu uległ 26-letni An-

w„

drzej
który . w trakcie wypompowywanita wody
z szamba
próbował wyrwać wtyczkę z silnika elektrycznego zna•jdującego się
pod napięciem. W podobnych okolicznościach śmierć ooniósł na placu budowy w Mogilnie 37-letni
Ryszard S: - przyczyną wypadku

cięcia.

Wypadki te oowinny być Jeszcze iedną przestroiią dla wszy5tkich osób m. in. rolników, zmuszonych do częstego korzystania Vf
pracy z ei'lerl!ii elektrycznej. Niewłaściwe obchodzenie się z urzą
dzeniami „pod prądem" lub ich
wadliwa instalacja bywaja również przyczvną licznych w
ostatnim czasie
oożarów na wsi.

RADZIECCY
SACHAROWA ·Sledztwo wsprawie śmierci
G. Przemvka iest kontv11uowane

NAUKOWCY

nie godził się na ograniczenie zbrojeń, zwłaszcza jądrowych.

Autorzy artykułu
zwracają uwagę, że

w „Izwiestiach"
Sacharow wzywa w istqcie rzeczy do wykoTzystania broni jądrowej przeciwko
swemu krajowi i narodowi.-Do jakiego kraju i do jakiej „cywilizacji" - pytają - zalicza Sacharow
samego siebie i co w ostatecz,nym
rachunku chcialby osiągnąć? Jego
wystąpienia dodają traktujeSacharow zawarl ten apel w ar- my iako naruszenie ogólnoludzkich
tykule opublikowanym ostatnio w zasad uczciwości i humanizmu, któamerykański:!n
kwartalniku
„Fo- re obowiązują każdego cywilizoreign Affairs". Wezwal tam rów- w~ego człowieka.
nież Waszyngton, aby „nie zdawał
się na rozsądek przeciwnika", „nie
wierzył, że kraje socjalistyczne miłują pokój" i pod żadnym pozorem

Prokurator wojewódz~i w Warszawie informuje, że czynności
śledcze w sprawie śmierci Grzegorza
Przemyka
są
kontynuowane. Przeprowadzone zostały m.
In. oględziny kare<tki, którą przewieziony został G. Przemyk z komisariatu MO do Pogotowia Ratunkowego, a następnie eksperyment śledczy w
celu ustalenia
możliwości spowodowania obrażeń
ciala G. Przemyka w czasie prze-

Pierwsza rocznica Drient Expressu"

Kolejny „mafiozo"
.
w areszcie
w oorano 55-letn :ego Aintonia Mole, jednego z przy w ód ~ó ·N
mafii kalabrvi>kiej Osk arż a s ; ę go
między inn:vm:i
o z a mo rd owani e
siedmi.u os ób

Mija Już rok od chwlll gdy słyn.
ny ,Orient Exp.res.s" oonow.nle 1a•k
przed wiekiem wyruszył na trasę z
Londynu do Wenecji.
Oczekuje si ę że w bieżacym roku
przewiezie on łącznie 40 OOO pasaże
rów mimo iż cena bl!etu jest zawrotna - 595 dolarów, bez ooslłków .
Odległość między Londynem a Wenecją pokonuje on w 25 godzin.
To co szczegół n le przyciąga amatorów tel drogle1 wycieczki to niepowtarz al na atmn<fcra która towa.
rz:v•zy katdel kole ' nel wvoraw'.e I>O-

Operacji dokon ano
s ztu rmu lą c c ia~ u
zabudowania iego fermy w połu „.O r'. ent-Exoress" zabiera katdorazodniowej Kalaibrii.
wo 180 pafażerów. Nad sprawnym

wOIŻenia kMetką. Ustalono też osoby przebywające jako pacjenci w
Pogotowiu
Ratunkowym podcz\ls
przywiezienia tam Grzegorza przemyka. Osoby te zostały przesłu
chane w charakterze świadków.
Kilka z nich zeznalo, że widzlell
moment przywiezienia do pogotowia młodego mężc-zy:my, którym
najprawdopodobniej był Grze~orz
Przemyk i opisali jego stan oraz
postępowanie personelu Pogotowia
Ratunkowego.
Dalsze
czynności
śledcze w toku.

Jednocześnie
prokurator wojewódz~ w Warszawie prooi autora
anonimu przesłanego pod adresem
przebiegiem podróży czuwa 32 spe- ministra spraw wewnętrznych, któc.Jalnie szkolonych członków obsłu ry
005iada w i adomości o okoliC'Zgi. Samą tylko umiejętność poruzatrzymania
Grzegor7.a
szan ia się ,Po pociągu kelner musi nościaC'h
Przemvka w dniu 12 maja br. na
Przyswajać sobie przez okres sześ.
ciu tygodni
olacu Zamkowym - o zgłoszenie
się
jo
Prokuratury
Rejoi'lowej
Dodatkową zaletą obecnie kursu·
Wars iawa-Sródmieście, plaC' Dąh
1ącego
,Orlenot-·E Xpressu" 1est to te rowskiego 1, celem złożenia ze>.·
nie podróżują w nim mordercy tak
(PAP)
to bywało orzed laty Nie zanoto- nań.
wano także an\ 1ednego wypadku .
Jedyna 1ak dolad oClara bvła starRedaktor depeszowy
'za pani która skręc i ła sobie kostANDRZEJ W()JT()WJCZ
kę.
gd:v prom „ na którym poriag
Re~aktor techniczny
przebywa kanał La ~anche. zilko.\LF:KC\AflfnT"R RA T'OROWTCZ
łysał 11ę nagle.

11

włos ka aresztowała

• •

~merykański

ścloweito.

Wroclarwla.nle
u.law.n U!
ostatnio
kole.tny
„koko11owv Interes". .l a•k4
robia orywa<tni handlarze wa.rzywam1 na... oomldorach Otóż na olacu
Kromera pomidorv sa sorzedawane
wedłue:: obowiazulacej ceny hurtowej
po 59 złotych za 1 kir. natomiast
dwa kilometrv dalej na warzvwnlaku orzy olacu Grunwaldzkim - po
120. a nawet 140 złotvch za kilogram, Jak bezczelnym wvdrwhi:roszom orzeszkodzić w zbijaniu fortuny? - ovta.tą ogrodnJcy olantatorzy pomidorów oraz Ich nabyw_cy
we W•roclawiu. I nie potrafla z.naleźć
odpowiedzi.„

Poli.cja

Prezydium Rządu omówiło takte
problemy rozwoji\l
budownictwa
okrętowego do 19811 r. i kierunkowo do 1995 r. oraż problemy oracy i warunlków socjalnych.
(P.AiP)

wniosków Francuzi nzaciskają pasa"
o nowelizację ustawy
·owychowaniu w trzeźwości
Coraz

„BOGO-LE" I BJiDULE .•.

niedziałek

wana wykor:r.ystaniem wszystJuch
walorów współpracy ze 2iwiąz.kiem
Radzieckim. Debata rządowa wskazała na
konieczność
umocnienJa
tych kierunków I form wspótpracv ze Związkiem Radzieckim. które zapewnią l(ospodaree
polskiej
długotaiowy rozwój,

• PRZECIW TWORZENIU SUPERGIGANTA
„MONOPOLIZUJĄCEGO OBRÓT NAPOJAMI
ALKOHOLOWYMI• ZA SPRZEDAŻĄ ALK OHO·
LU W GODZINACH PRZEDPOŁUDNIOWYCH

Od JO

Czterej znani naukowcy radzieccy, wśród nich laureat Nagrody
Nobla, Aleksander Prochorow, ostro
skrytykowali na łamach dziennika
„Izwiestia"
fizyka
radzieckiego
Andrieja Sacharowa za to, że wezwał USA i NATO, aby co najmniej przez najbliższe 10-15 lat
nie osłabiały wyścigu zbrojeń i
kontynuowały politykę konfrontacji ze Zwtązkiem Radzieckim.

ny handlowej z ZSRR do 1990 roku. Związek Radziecki jest atrakcyjnym oartnerem w międzynaro
dowej
współpracy
gospodarczej.
Przesądzają
o tym: ieiio potencjał i nowoczesność gospodarki. zasoby surowcowe I thlonność rynkiu,
Jak również
konsekwentne
przestrzeganie orzez oaństwo
radzieckie międzyna.rodowych
zasad rówi;ioprawnej współpracy. zapewnl.ających
korzyści wszystkim
jej uczestnikom. Z tych oowodów,
a także z racji bliskieiio są.;iedz
twa Polska jest żywo zaintereso-

minister :r.asobów
James .~att, który
się juil; naraiz1c ekologom
występującym w obronie środowiska natl\lralneiio, z kolei ściągnął
sobie na kark miłośników muzyki
rookowej, za.powiadając wszem
i
wobec. że ten rodzaj muzy'ki, niezbyt patriotycmiej w ogólnym wydżwięku. nie będzie odtąd miał
prawa obywatelstwa l)Odczas tradycyjneiio uroczystel!o koncertu w
W.al'!izyngtonie z okazj! pmypadającego 4 lipca święta narodowego
USA.
Znany z kontrowersyjnych wyPOW!ed1Z.i minister Watt uznał rock
za rnuzylkę naTkomanów i alkoholilków. W wywiadrle dla „Washington Post" oświadczył wprost,
że
rock przyciąga najgorsze elementy.
„Nie będziemy więc tak jak to
mowi PRL.
bywało w przeszłości stwarzać waPr~Yodium Rządu przystąpiło na- runków s.przyjających dla tok:~y
stępnie do dys~j1 nad koncep- komanl! i alkoholizmu" oo„,;iecją rozwoju współpracy i wymla- dział Watt.

Ioity·nlerowie Ja 006skle-tr0 ll:<mcenru
Hitachi opracowali ju:t techmololrte
ore>dukcjl bater!d o 11.rubołcl zaledwie„. poł<>wY ludżkle110 włosa. Ma
ona eztery millme<try
kwadratowe
pe>wlerzchnl ł grubość 9.034 mlllmetra. Bateria daje naolęcle I.I Vołł
I mme słw!yć jako iródło enerl!li
dla zegarka ręczne1ro. umo1:1Lw1aj••
ce mu orace ones 300 11odnn.

KRYTYKUJĄ

RZĄDU

Omówienie.

wystąpienia

gen. armn Wo]Giecha Jaruzelskiego na ogólnopolskiej naradzie aktywu ·młodzieiowego PZPR
aamego kierunku. z tego 11amel(o
punktu na mapie. płyną zarówno
rewizjonistyczne. odwetowe głosy,
jak i zachwyty i pochwaly d:la
antysocjalistycznych awantur i demonstracji - stwierdził mów<:a. Te
dwie fale mafą wspólny mianownik i ścisły związek - chod11i o
Polską słabszą. Polske kompromitowaną co dzień, która nJe potrrafi
stanąć mocno na tel odzyskanej
ziemi. Chciano nas zadus.fć budowaniem kordonu. sankcjami, restrykcja.ml. bojkotem. Chciano przytło
czyć do ziemi. sparaliżować agresią prooal{aruiową
Nie uleeliśmy.
Mila Już półtora rdku, a my z
trudem, z ciężarem, z bTzemieniem. ale idzlem3• naprzód. Wierzymy ll:'łębo'ko, że potrafimy przezwyolężyć przeszkody, które jeszeze przed nami. licząc przede
wszy\!lłikim na własne s:lły, na braterskie wS"l)Ółdziałanie 1 nasz~mi
sojusznikami.
Wojciech J aru.zelskl podikreśl Ił
nasteonie. te oartia wyirasta z narodiu. Kierując sie idea marksizmu-lenl1nizmu politycznie na'l'odowt ptzewod~. Przede wszyst~hn
jedruik narodowi służy.
Soraw11 fundamen.talną Jest odbudowa pełnego nufania więzi,
partii ze społeczeństwem. a przede wszystkim z klasą robotniczą,
t>Odstawową siła spoleetZna naszel(O
kraju, któref imię nasza partia noli J Przed kt6ra przede wszystkim
od'POWlada. Jesteśmv partią I walki, l pororz:umienla. Walki z tymi,
kltómv
budowie
socj&Jl!stycznej
Polsk4 s:rlkodzą. Srez:E!'l'el!o porozumienia Ze wszystkimi. kt6rym bliska jest pomyślność nasrzej ojczyznv.
Generał
przypcmmlał następnie,
że w tym mieście w roku 1980 zaWa'l'te zostały znane porozumienia,
umowa społeczna . Przeszłv one
przez cały kraj. Mówt sie - stwier-

d'Z!l - te my ich ·nie orzestrzegamv. Nie - my jesteśmy zgodni :r:
socjalls.tycizną istota tych porozumień. oojmowanych faiko t)orozumienła zawarte z klasa robotniczą.
fako oor01ZUmlenia :r:d'l'awego' nurtu tyci.a, a nie awanturnlcrzej,

n n

D

Z WYDZ.

•

SGPI S

Pani doktor! 04 wielu lał uJmuJe czego w ref«'ml. Ulp&ttuJe 1ię często
pani problemałyq IOCljalneJ funkcji
pewnego zall'l'ożenia dla tej 1fery dZiapracy. poświęciła pani łemu s&• łań 'Przedsiebiorstw. Przeciei właśnie
gadnieniu rozprawę doktorsk!l. Jak oce- ona powinna do'konaE tu zmian na lepnia pani tę dzlalalno§ć dziś, w dobie re• 9Ze, Dość wyrdnie mówią fej przepisy,
formy gospodarMeJ? Czy reforma H•
że zakladv które bedą osiągały większe
graza 4zlałalności socjalnej zakładu pra• zyski. le<PSze wyniki ekonomiczne, • a zacy?
tem wypracuj!\ !l większy fundusz !Jlłac,
będą również mogły pozwolić a0bie na
- Obserwufa sie tu wiele nieprawidło
wyższy
poziom świadczeń 1ocjailnych.
wości. To prawda. Powiedziałabym nawet
Wiele nrz vn 1-kłada 1ht · na to. :te
rażących zróżnicowań w poziomie świad
czeń socjalnych i dostępności do nich oomiędzv zakładami oracy wewnątrz resortów między resortami czy nawet na poziomie zakładu pracy międzv J>OSZCZ•gólnymi pracownikami. Wychodząc :r; założenia. że świadczenia socjalne w zakła
dzie oracy sa elementem polityki 11)0łecznej państwa fako takie J)OWinny
więc oełnić funkcje przy-pisane społecz
nemu funduszowi 1 spożycia. A ,zatem po
pierwsze - egalitaryzującą, tj. wyrówpraktyka daleka Jest jeszcze od łdeahI.
nqjącą dysproporcje w t>O'Llomie życia,
Podstawowa - rosnące koszty. grodkł,
dostępności do dóbr, .~słui i szanse poktóre przeciętne przedsiębiorstwo może
szczególnych pracownl!ltów. Po drugie wygospodarować na cele socjalne, wykształtując!\
dochody pracowniC'Ze, 'PO starczają saledwie na zaspokojenie akrotrzecie - inłe~jącą fn'UPY społecme,
mniefszej ilości Potrzeb niż ooprzedni.o.
zbiorowości. załOl!i w zakładach pracy,
Dokonule sle wiec wyborów tych dzieI wreszcie bardzo imotna funkcja dzin które • należał6by oreferowaE. Najkształtująca model konsumpcji. Poprzez
częściej wiąże sle ona z zaspokojeniem
fundusze socjalne wskazywanie jakby
POtrzeb dzieci pracowników. a więc ormożliwości korzystania z takiel(o modelu
eanlu.cla · kolon.ii. obozów. wczasów rożVcl~. który byłby najwartościowfl'l!Y z
dzinnych !to. W nast~pnel d0piero kooiólnospołecznego punktu widzenia.
lejności idzie pamoc dla rodzin o niż
- Sama reforma rospodarcza, nowe re- · szYm statusie ekonomicznym, poziomie
guły funkcjonowania przedsiębiorstw zmużycia. DysproJ:>()rcje stwana również meszają ehyba również do innego spojrzechanizm naliczania funduszu socjalnego,
nia na problematykę .1oejalną?
czel!o efektem jest zjawisko. Iż bogate
-:- Oczywiście, Nie wiem tylko. dlaprzedsiębiontwa
wypracowujll większe
-

się

sakładu

Oszczędzanie
aiość. Zmusza

to )u! dziś nie wybór, a konieczdo niej -przedslębiol'Sltwa nledoot.a-

tek energid i materiałów, ob1i.gują rządowe lJI'01?amy oszczędnościowy I '!>rzeciwdztała.nia inflacji.
W Kombinacie Maszyn Włókienniczych ,.Polmatex-Wi.fama" program oszC!Lędności energii i naliw był. ezt!:r<lko kon5ul-towany i załogą Jego realizacja nie jesot bowliem możliwa bM Dt"Zedsię
w~tęć i<nwestycyjn~h.
A na nie.- wlsdomo 1)1eniądze wygo51POdarować musi z własnych '1-odltów za.kŁad.
:Rrogram o.srezęd.nośoi ene!'gil I paliw Oll>l'acowaM na laita 1983--$ i zawiera
on takie tern.alty
'&<k Wlprowa~nie ha'l'monogramów łączeń transformatorów, modernizację wę.zła cieplnego. eliminowan~ energochłon,nych
soawM'ek wwniikowycll oraiz biegu jałowego w
„rądnlcacb galwanfoznych 1 z~anie ich ba·rd·ziej elkonomiczayomi rozw!ęaniaml.
- Niektóre z tych zamierzeń W'PI'OWa.dea się od
earaa:, na bieżąco - mówi główny ene.rgetyik w
zakładzie Zbigniew' Swiercz. Myślę ni> o racjonalnym W}"koczystaniu oieców hartowniczych.
Załoriyilij§my. te wJdad do 'Pieca miusl być mini-

l

-Il·--~··-:
!l:ls1e korzystaja z wiek- · · wyspeejalizawany<:h

GASJN

EKONOl\fiCZNO-SPOŁECZNEGO

anarchistycznej,
kontrrewolucyjnel p'p.ny.
IX Nadzwyczajny Zjaw naszej
partii ootwierdził tę drogę. Konsekwentnie wdrażamy w życie idee
socjalistycznej odnowy, aby nig'!y
nie powtórzyły się błędy i deformacje, które miały miejsce w
prz~łości. Ale też nie dopuŚćimy nigdy, aby znów zatriumfowała w naszym k·raiu anarchia aby
Polska nierządem stan~a, aby
zbliżył.a się do krawędzi przepaści.
Wierzymy - mówił dalej I sekretarz KC - w słuszność naszej
sprawy, bo opiera sie ona u historvcznym orzesłaniu na naukowej ocenie procesów dziejowvch.
oatwierdzanych coru pełniej w
świecie Do lamusa historii przejdzie to, co rodził i rod11:I kapitalizm. imperial!un a coraz szerzej
'k •
j
rtość t 0
·
pod Tesla swo ą Vf8
• co mesie ze 15oba postęl> i socjalizm. My
jesteśmy w tym nurcie dziejów i
w tym nurcie dz.iejów będziemy .
Fra.gniemy, aby te prawdy &'ta.
•
wały sie coraa: bl iuze ca•1emu naszemu sooł!IC'Leństwu. Jest ono w
swej !istocie głęboko patriotyczne.
Swoją postawą, rozwagą, odpornaścią na trudy oodzien1Dego życia da~
je tego nlezlicrone dowody. Cbcemy,
abv Idee socfalizmu. ktbre Sił tym
samvm Ideami przvszłoścl Polski,
stawały sie coraz bliższe całemu
naszemu narodowi - starszemu i
młodemu pokoltm.i u. t.udziom miast
1 wsi. wierzącym t niewierzącym
- wszystkim po'!Bklm 'l>&tr!otom.
Słyszy sie nie<kiedy w rMnych
burz.1.łwych
momentach
głosy
„chodżcle z nami". To my mówimy
chodźele z nami. Bo nasze będzie
zwycięstwo. nie na V. a na Z. nasze, bo s<>cjalistyczne 1 właśnie
d:latego polskie.
Partia stawia na młod'Zież kontynuował een. Jartrzelski - nie
dlatel!o te słowa wYPOWladam. bo
w tym eron!e tak powiedzieć należy .! wvnada. Partia budowała
swe J)roiramy z myśla o młodz.ieżv. Potwierdził to dobitnie IX
ZJazd, ootwi-erdziło IX Plenum.
Jego uchwale chcemy - a narada
do t~go na pewno walnie ile przy-

ay11ki, eo sa tym
nych w przeliczen!Ju na .r.atrudnione_go łwdadczeń aocjałn:vch. Mamy nadzieję , że
przygotawywany obecnie projekt ustaWY o zaJkładowym ftmduszu socjalny:m
i mi~zkaniowym dostosuje te zasady i
mechanizmy obliczania do rel!Uł wynlkających z reformy oraz ustali wreszcie
jednolite odpisy na fundusze socjalne we
Wl!!ey&tkioh 1Przedsiębiomtwach bez wyjątku.

Jest jeszcize jedno „ale" •.. Reforma wyratnie zakłada przecież funkcjonowanie
mechanizmów ekonomicznych. które pozwalałyby na wynagradzanLe pracowników
wedłult ifoścl i jakości pracy. Czas więc
najwyższy. by działalność socjalna przed-

1fębłorstw Iłu.żyła li ty.tiko - celom socjaJ.-

nym, a nie ltanowiła dodatkowego elementu wynagrad"Zania pracowników. A
praktyka niestetv wykazuje, że im gorzej funkcjonują ·mechanirany płacowe t:vm częściej slęia się do ŚWladczeń socjalnych fako tródła zasllajaceeo ·kieszeń
pracownika i niw.elującego ,,kulejący"
system płacowy, Wdrażanie więc reformy
- to dobra okazja, bv rozgraniczyć wreszcie te dwie sfery działań.
- Jakle wteo nasuwają się wnioski i
postulaty?
-·Moje zdanie i o.śób. które zajmują
a!ę PowYższą problematyką w sferze teoretycznej :test następujące: zakład pracy
nie Powinien w żadnej mierze wyręczać

mum 80 proc. Dotąd często był oi1 i 50 :proc. Podobne d!Ziałania wipły.waią także na obniżaJnle koslltów produkcji Rea!~ja wszystkich tematów
ma pnynieśE nam w tym rok.u <>szczędność 96,9
ton paJ!wa. w !'Oku orizy&Uym 468,7 ton. a w 1983
- 357,5 tony Oznacza to że 111>. za rok uyjemy
o 4,6 proc. mniej paliwa niż miało to miejsce dotychozas A warto dodać, te zużycie mniejsze tyilkiO o 1 proc. oznacza dla przedslębiorsbwa oszezę
dnośC 800 tys zł Tak wóęc na/kłady na mod€1rnlzacje, Jakie założyl!.śm.y wbie w pirogramie szybko nam zaoWocuJ.ą.
W Zakładach P~mysłu Barwników ,,Borwta"
· realiu.cja prog.ramu o.w.ca:ędnośel en.ergil i oaliw
opracowanego na laita 1988-M ma pnymieść efekt
w postaci 14 393 ton paliwa. co w przeliczeniu na '
złotówki oznacza 11 mtLn 100 ty.s zł I tuit111j lJ!'Ze-widluje o.n wiele remDntów i d1Ziała6 modei-ni•Z'lacyjnych a jest częścią ogólnego pro~ramu oszczę
dnościowego. kitóry obejmuje taikże t<acjonalne zu~
życie llUIJ.'OWCÓW I mlllter<iałów O?ruowa~a go specjal!na komisja, lk.tó~ 'l)'C)Wolano w przedsiębl10r
stwle.
- Na)w.a!nłejsale diziała.nla dotyezl\ :r:.Jllla:n w tech.noilogił J)l'odu:Jt-ojl. - ipowjediział :nam k.oordyonują-

tY 'l>raee tel komisji!
ku 7!mniejszania ~l

Julłum Przezak energochłonności

w kierunDotycrzy to
np.' wytwaru.nej przei nas ezerrui siarkowej BT
kwasu FC i RH Pozwoli to w piet'Wszym przypadlku na zmniej.szem_ę 7JUŻycia paliwa rooznie o
170 ton. w drugi•m o 136 tom.
Ważnym zadaniem jest dla nas odbudowa wybwórn; kwasu sia1rkowego która les<t \IJiliel!'uchomiona od 2 la.t Założvliśmy
to sobie na
lata
1983-84 A oznacza t.o dla przedslębio.rstwa zyskanie doda.tkowego źródła pa~ tecbnologiC1Z1Dej bez
konieczności n'I?. soadania węgla
By racjonalniej wvkorzystywać energię ele-kW-yczną trzeba w wielu t>l"ZY'Padkach zmienić rodizaj
napędów do urząd2eń wymienić sllnlili:i na mniejgi;e Instalowano te o du-żel mocy. , bo i'Ilne nie były wówc-zas dostepne Wszys.t.kie
zadania. kt6re
p<>staiwił sobie za.kład w tym ~<>!(ramie 54 realne
i wyikonalne i to w !Mach t9ll3-:-85.

• • •
Ok!ręgowym Inspektoracie Gospodai?'ki Ene-:rgetyeznej w Łodzi Jest już złożonych 312 takich
~akładoVl[ych 'Programów
os~ędnościi energii i

W

działania.

Nie oznacza to walki ?>Okol~!\.
Młodość nie Jest tylko kategorill
biolo"iczna . ale kategorią wnętrza
"
„
człowieka. lego żadiwości. ~cia odnowiedzialności, a to pr2ed•
"
a
stawia sie bardzo różnie. Młodoś"
jednak ma swoje prawa. swojll
dynamike. Uzupełniać 1ię powinna z dośwladC'Zeniem starszego pokolenia. Niecłe-1łrwość młodych l
'""
cierpliwość starszych stanowić powinny wielka twórcia syntezę pos·tępu. W tym teQ: kierunku llltilierzać będziemy.
· Kończąc premier oowiedział:

JesPolskd, Pol.Ski,
która oowinna byE wielka nie _tylko swa bogat!ł. trudną 1 bolesn!l,
chociaż nie zawsze we wszystkim
rodna chlulby historią. ale wielką
onede wnvstJk!m swvm futrem,
swa socjalistyczna przyszłością. I o
ta'ka
wlelkoś6
Polslki
musimy
wspólnie. I wy młodzi. I my starsi niezłomnie
konsekwentnie
walczyl!.
Teeo wam. drodzy mol serdecznie życzę. Prosze w imieniu kierownlctwa partii I rządu. abyście
przekazali
·Wszystkim
młodvm
członkom parbii, wszystkim czlon!tom organizacji młodzieżowych,
całej polskle1 młodzieży nasze nallepsze. gorące pozdrowienia I żv
czenia. Życzenia. które są jednocześnie najlepsza nadziela p~ysz
łości naszef · ojczyzny Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej.
(PAP)
teście

I • li'

bistytucH w zakrepewnych określonych świadczeń !
usłul( socjalnych. Fundusze socjalne moełyby np. służyć tylko dofinansowywaniu pewnych kupowanych świadczeń (np.
wysyłamy dzieci na kolonie. ale i zaooatrujemy le w odzież. sprzęt i inny
ekwipunek). Pracownik powinien też
mieć możliwość wyboru. Decydowania,
załóżmy. edzie i lak chce wypoczywaE
Zakład pracy oferuje przeważn·le 1eden,
najuboższy modcl wyooczynku. Alternatywę dają fuż odpowiednie komórki. orl!antzacie zalmuface sle turystvką Niestety nie widzę w najbliższej przyszło
ści szans dla zrealizowania tego postulatu.
Działalnośl! socjalna prędzej czy pótnlel musi pójść w kierunku dokładnego
rozpoznani.a ootrzeb I postulatów pracowniczych - niiby oczywistych, ale szacowanych cze5to niedokładnie , trudnych do
PGl!odzen!a ze s<>ba. I tu wiele zależy'
od służb socjalnych. Niestety. Ich kwalifikacje, poziom wykształcenia. przygotowanie ciagle pozostawiaia wiele do ży
czenia. Cóż z tego, że pracownik socjalny wychodząc naprzeciw postulatom. ulegnie nresli. osiąnie prestiżowy efekt,
skoro wybiera rozwiązanie na}prostsze,
często sprzec7lne z szeroko pojętym !interesem społecznym.
Jeszcze iedna sprawa - rola państwa
opiekuńczego
Zdaniem niektórych nadmierne rozbudowanie świadczeń socjalnych demobilizuje społeczeństwo. Zgoda:
Ale zatem w ramach tych skromnych
~rodk6w. jakimi dysponujemy politykę
socjalna należałobv prowadz,ić w sposób
bardziej odpowiedzialny. kierując la pod
właściwy .adres. WSl)Omagając najbardziej
ootrzebuiacych. I o tym powinni pamię
tać również ci na najniższym szczeblu
- w zakładzie pracy.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała:
TERESA KWASNIEWSKA
sie

czyni - coraz lepiej I 1P.ttecsnł9'$
realizowaE. Również w tych 1pra•
wacb. kt6re •a zWiązane z eodzlennvm życiem. z dachem nad rło
wą nauka ze wszystkim t:vm. co
młodemu p0koleniu fest tak awotnie notrzebne Stawiamy na
młodzież również 1 w sensie poUtyki kadrowej. Na najbliższym
plenarnym posledzenll\J Komitetu
·Centralnego oomyślimy jak czY'!li6
to jeszcze bardzieł skutecznie, iak
z większym zaufaniem odnie~ s.i•
do młodych ludzi. których energia
i talentv mogą coraz lepiej służy4
na wvższych szczeblach państwo
wego. społecznego l partyjnego

przysdośclą

1

_. L

-:nmla

Na budowie

,

Nad .Jeziorem Zarnowleek1m roz11oczeły sle 11race Dr'ZV wznonenJu
elektro-wnl ladrowej
N/z: prace l)?ZV kGtlownf irrzewczo-

rozrucboweJ,

CAF -

.Janusz UkleJewskl

paliiw. Zgłaszanie przez orzedsiębi<>rstwa olanów
dzia.łań. które przyniosłyby.
racjonalniei~ze
ich
wykoczystanie n~e jest tuitaj nowo<\clą
- Prog.ramy te Jednak r6żnia się oo dotychczasowych - mówi wojewódzki lnsoektor gospodarkl energetycznej dla woH>włviztwa mieiskiego
łódzkiego - mgr Inż Stefan Molek - W ich opraC<YWyWaniu. co jest nowoś~ia brałv udz1a1 nie
tylko służby energetyczne ale f wydrz:lałv orodukcyjne Są one kompleksowe I reaine Mówl się w
nieb o remontach urząd-zeń
Ich modernizedi a
nie ja.kich~ dulŻY<'h lnwestvr}ach na które wiadomo. że nie będrŁle !')fen'edizv Czego w okh jeszcze
rib}"t mało? Większa~ działań dotve<Zv
p<mrawy
wę_zł6w cieplnych Cf/;"J M'!ICY 1totł6w rrunie1 włą
CZY'H s1e do O'Qrarowvwa.nia łł"rh orogramów technolodzy A doskonsląt' ~sv tet'!J,noloei<'zne moż
na by niejednokrotnie zaoszczędrz1ć znaoznie więc~
'
Ogółem realiza71a tycb programów
w latach
1983-35 'l)()Winna
Przynieść efekty
w oostaci
zrnniejmenia zużycia palltwa umownego o 133 tys.
400 ton Takiego programu trzvletnie'{o jeszcze nie
było I takkb oszozedności Rzec:z w tym bv nie
ooz<>S>tały one na napierze
.
'(E, Ł.)
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Z AKT FBI

Na wszelki wypadek
Z

uja,wnłonycfti

niedawno akt FBI wynika, te władH amerykańskie uz.nały na początku lat 70 popiJ.l&r111ego byleg~ Beatlesa
Johna Lennona za osobnika zagnża.ją,ceco bezpie~eństwu USA.
:NALEŻNE MIEJSCE

zwią'l!ków

§
~

Podczas ostatnie.go lfPOtkanla przedstawicieli
zawodowych 1 1>n:emysłu metalowego I elektromas,z ynowego regionu S
ł6dzkiiego dyekutowano nad projek,t em statutu federacji związ- ~
k6w uwodowych w tym przemyśle. Po niewielkich poprawkaich ~
1tlftut z05tał t>rzyję,ty. Za.poznano sie teri; z projektem ordyn~cji ~
wyborcŻej do władz federacji zaproponowanej przez Komitet ~
Zalożyclelskl. Stwierdzono równieź. że z terenu Lodzi i woj~: ~
wócbtw ościennych pisemny akces przystącplenia do federaci1 ~
zgłosiły 12 związki zawodowe. Poinforme>wani zostaliśmy vrzez
~ Zdzi«ława NikodemsJdego. członka Prezvdium Komitetu Załoiy
ciell!lkiego Federacji Związ<ków ZawodC11Vych Przemysłu Metalowego i Elektromaszynow ego. że w dn.icach 12 i 13 VII br. zbierze
się w Ł~ Koani-.sja Statutowa, która po uwz"lędnieniu uwag
i wnibsków przekazanych i:irzez związkowców z pC>Szczególnych
województw opracuje projekt statutu. ktbrv zostanie przedstawiony do zatwierdzenia grupie założycielskiei federacji. Posiedzenie tej grupy odbędzie się w cłniach 25 i 26 VII br. w Poznaniu, Zdzisław Nikodemski potwierdził również potrzebę zalibteresowania się realizacją pastulatów związków zawodowych
z 1961 r. Kierując IJ!ię tą potrzebą Komitet Zalożydelski feder11ejl w~aczyl ze swojel(o irona ł przedstawicieli, którzy w najbliższym czasie dokonają w tym zak1c"esie przeglądu wszelkich
możliwych dokumentbw l opracują specjalnv raport w tej sp~a
wie. Raport zosfalriie uwzględnie>ny przy apr!llCowywaniu klerunk6w pNcy przyszłej federacji. Rozmówca nasz podkTeślił
r6wniet, że związkowcy z całel(o koraju wyrażają swoje niezadowolenie i: wycofani,a od dlllia 1.07.1983 r. deputatu węglowego
w natune postuluj11c, abv łwiadczenie to uczynić realnym
pny.najmni°ej do kofica br. Podczas dzisiejszego spotkaniia,
zw1-*owcy dtde:llli się spostrzeżeniami o swojej pracy wskazujae na to. że.. rwłaszc:z:a w ostatnim akre6ie, coraz częśc_ie'j
o konkrełllt!l pomoc związku :za!WOOowego proszą pnooown1cy
niie będący jego członkami. Swiadczy to o tym, że dzl·alialność
zwi4zk6w zawo:dowych lta1e 1ie trwałym elementem życia zakładu J>Tacy,

B

BUDOWLANI O SWOIM PROGRAMm
Podczu kolejnego epotkania przedsbwicie1! zwiazków uwodowych z budownictwa I przemysłu materiałów budowlanych
dokonano e>ceny przebiegu prac związanych z tworzeniem federacji, Związkowcy oczekują. że w najbliższ~ cz~e ,Ra?-~
Pańatwa wyrazi ~godę na podjęcie przez federacJe dz1a.łalnosc1
statutowej ~ uprzednim 7JB'l"ejestre>waniu prr.ez Sąd Wojew6dzki w Warszawie. Obecnie trwają intensywne prace nad przygotowaniem nlezpędnych dokumentów do rejestracji, Ustalono,
że do 10.07.1983 r. związkowcy zorgani?JUja zebrania swoich or"anizacji, które podeima uchwały o 1>rzystąpien:iu do federacji.
Związek, który wyra.7li taką gotowość i złoży odp0wiedni dokument moiie wydelegować 1 osobę na I Zjazd federacji, który ma
oobyć się W &iel'JPlliU br. Komitet Zalożycielski federacjli W
ramach koruultacji •kierował do wszystikich związków zawodowych projekt załO'.ień ideowo-programo wych nowo tworzonej
st-ruktury ponadzakładowej. W projekcie tym stwierd~a się
m. in., że najwa2niejszym celem działania federacji jest skuteczna obrona intere.s6w ludz.i pracy oraz dążenie do zaspokajania ich materialnych i kulturalnych potTzeb, Podikreśla się
notrzebę panownego dokonania przeglądu realizowanych w budownictwie technole>g·ii oraz wdrażanych innowacji technicznych. Zdaniem związkowców należy duży nacisk położyć na
doskonalenie organizacji pracv w budownictwie Istotnym zadaniem dla federacji - jak wynika z projektu załouń Ideowo-program.owyc h - będzie de$t<>Bowanie układu zbiorowego
pracy do aktualnych potrzeb pracowniczych. dalszy rozwój
lecmictwa sanatoryjnego, przestrzeganie usad sprawiedliwego
rozd2:Lału łwiadczeń I usług socjalnych, !)()'prawa zbiorowego
wytywienła pracowników. Proponuje się równieli, aby fede- ~
raeja była jednym z. Inicjatorów pomnaiżania wartości kulturalnych ludzi in-acy w irodowisku budowlanych. Związkowcy "'
wychodza tt!'Ż z inicjatywa. aby kulturze flozycznej nadać w M- ~
kładzie pracy duża rangę tworząc m. in. w tym celu ,s.pecjalny
.,fundusz rozwoju kUlltury fizycznej".

S
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lAK Z TYM PODATKIEM?

'w zwillZlru 1 lic%nym1 pytanianrl i wnioskami odnośnie zwolnienia związk6w zawodowych od płacenia t)Odatku od wynagrodzenia ptaoowników zwtl!\Zllru publikujemy dzisiaj w tej sprawie wyjaśnienie Pawła Chocholaka - dyrektora Biura ~/s Współ
pracy ze Związkami Zawodowymi w Urzedrie Rady Ministrów.
Z wyjaśnienia tego wynika, że sprawa t)Odatku od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych 1>rzez związek zawodowy została uregulowana w przepisach ustawv z dnia 26.02.1982 r.
o opodatkowaniu jednostek ,ospodaorki uspołecznionej (Dz. U.
nr 7. pe>z. ll5). Stosownie do oostanewień art. 33 ust. 3. pkt. 2
wapomnianej ustawy organizacje p61ity=e. spotec.z.ne i zawodowe wyłączają z podstawy opodatkowania wynagrodzenioe wyołacane l)'l'acownikom ziatrudnionym w tych organizacjach przy
realizacji ich zadań statutowych (niegospodarczych ). W świetle
tego 1>rze'Pisu wynagrodzenia etatowych pracowników związków
zawodowych nie podlega1a opodatkowaniu podatkiem od plac.

~
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z~lllna &O-

pod r.ubryrką

„100", co w
aktacll FBI jest k.ry-pto.nimem oz.nac:zającym
••bez.pieczeńs.two
wew.nębf'Zne".
Um1e.s.zczono ją
tam w dziale „IS-NL" . co .tanow·i skrót słów ,,Interna! Secu.rHy-New Le!ft" (.,Beu.pieczeń
sitwo Wewnęt=e - Nowa Lewica"),
Aby Już iw 1pełni byio jasne
- na j:a·kiego niebea..piec,znego
;przeciwrnika ówczesny szelf FBI,
J. Edglllr Hoover .nasłał swych
agentów - wip1sanó pad nra zwiskiem podejrzanego złowro
gie określenie ,.SM-REVACT",
co ozinaczaro .,Seerurirty MatterRevolutionarry ActivHies". czyli ,.Sprawa Bez•pieca:eństwa-Dzi·a
łall!lość Re-woliuc)")na".
A rwięć zagrm.e.n'1e bM.i>iecor.eń
.twa i to 111 zag.ra.niey. Do USA
wrtargnąl obywatel bryrty,}srki 'J)O
to, by - }ak nieipollroił się HooVeT w podspisanym preez sielbl•
m~morandu1m „współdział&6
w rozbiciu konwencji
wybllil'•
czej P11crtn
Republikańskiej"
Nie bylo innej rady, Cl'Uowieka

tego muai aię „zneutra.Uzować",
oo ~ed•me.lt nie był.o by•na.jmniej
cizeczą łatw4 dda odpowiedziwlnego za obserwację podejrzanego „Origtna ti.ng Office", czyli
terytoriaJnego
birura
FBI w
Nowym Jorku Albowiem tym
w.rogiem ipaństwa był powszechnie w USA tiwieLbiany, były
człioneik zespołu Beatl€S6w John
Winston Lennon.
A oto jak się ta lllbsurda•l na
hi&toria zac•zęła: w li\! tym 1972
toku konserwatyiw.ny
senator
Strom Thurrnond zwrócił uwagę
Białego Domu na fakt. że „radykałowie s „Nowej
Lewicy"
noną się z zamiarem zakłóce
nia, mającej się odbyć w lecie,
konwencji wyborczej Partii Repnblik11cń.sikiej. Sukces temu s·pi•
1kowt 1apewmć mia.ły koncerty
mu"Zykl
rockowej, w których
bn.ł udział także były BeaUes,
LennOill..
Władze !mi.giracyijne wszczęły
następnie „p~~wanie depor•
łacyjne", o.pute na ra.ca:ej sła
bych 'J)O(lstaw acll
ipraiwnych l
n8!W'!lp:ały kontanm i: FBI.

Lennona...

W tej tnstyW.cj! Lennon nie
nieznaną Już w rolcu 1971 a,genci FBI 1>rowadzili
ob.seorw·ację Len.nona
w 11ta·nie
Ml.cbJLgan i nie maaeźlt nic leip1zego do roboty ni~ pr-1:e'Pisać
łłowa jego pieśni, l)()święieonej
m1ejscowemu
alclywiście. przy
C'l!ym tekst ten zaklasvtikowany
iosbł illlko .•ooufny". slkOft>iowany i rozesł!llnV na cały niemal
k.ra,j. , J alk sie okazało była to
vraca niep0trzebna.
gdyż już
wkrótce słowa tej t>ieśni (,.John
Sindlai.r") opUJblikowane zostały
na okładce DłY'tt gramofonowej,
6 marca władze imigracyjne
p0djęły decy>z.ję o deportacji Lennona, co r®ooozęło trzyletnie
p0.5tę,J)()Wanie nr'l-wne. W miesiąc
pÓźnie-j Hoove.r
podpisał
ws,tępny rait><l'rt w svrSJWie Lennona, głos.ząey: „Podejrzany planuje dalS'Zlł dz;iałalność wymierzoną przeciw
konwencji partyjnej i wkrót-Oe rozpocznie serię koncertów rockowych, by t;\
drogą uzyskać potrzebne do tero celu środki fina.nsowe".
Hoover wydał pole~IIl.ie, by
Lennona „w sposób konkretny

~

~
~
~§
~
~
~

republikanów . Powiadomiono w
nim kolegów z FBI że LennQD
„intensywnie zażywa nairkotyki'' PQoniewa.ż Uil"Zędn!lkorn FBI
nie wolno ws.zca:ynać ~
wa.niia w sprawa.eh dO<t~ą.cvch
prywaitnego vosladania n11JrkotY'ków. biu•ro w Miami wwinno
było wyjaśnić miejscowej ooLicji. że „należy w każdym wypadku areąztowaó 11odejrzanego
za posiadanie narkotyków".
Albowiem - )ak stwierdzało
memor-andum - „władze Imigracyjne powiadomiły FBI, że
a.resztowanie Lennona w USA
pod zarzutem i>osiada.nia narkotyków, ułatwi jego deportację".
FBI miało jedl!lak pecha: były Bea•tles nie !)()'kazał się w ogóle w Miami W "'rudniu, 1972
roku FBI postanowiło sprawę
Lennona zamknąć nodczas l(dV
vastę,xiwanie deoor>tacviine MOwadrzone bez żadnych wyników
przez władze im·i,gracvjJne, za.końc:zyło się d<XPiero w 1975 ro-

był osobą

kiu.

To, eo dotąd wia.cfomo o llJ>r&wie FBI contra. John Lellllon
nie zawiera Jeszcze byna,jmniej
ca.lej prawdy, Albowiem więk
szą część akt Fm utrz:ymało na.•
da.I w tajemnicy „w Interesie
obrony na,rodowej lub polityki
zagra.nieznej".

zlokalizować".

W Id,pou
nowojorskie bLuro
FBI wysłało memorandum do
Miann.i gdrz;ie w sierpn:il\1 od<być
'ie miała. konwendtt wyborcza

EGZAMINY
WSTĘPNE

NA WYŻSZE
UCZELNIE

NA LU ZI E ...

Wczoraj w e1łym kraju rozpoczęły sł•
egzaminy wstępne do wyższych uczelni, poza artystycznymi, kt6re s teg-orocs114 rekrutacja uporały się już w ozerwou, W bieli\•
cym roku odnotowMJ.o dainy, snaccny spa·
dek zgłoszeń kandydatów, eo jeet wynikiem
zmniejszającero 11ię zainteresowania lłudla
ml wyższymi, Ja.k l pe ozęłol 1kaW1m nliu
demogra.ficznego w rOC1:nlkach matural:ąych,
W
łódzkich
uczelniach: Uniwel'lłyteeie,
Pe>litechn.ice 1 Akademij Medvc.mej liczba
ikandydat6w niewiele przewyższa liczbę
wolnych miejsc. globalnd.„ biorąc. Oczywiś
cie, są kleorunk.i tradycyjnie oblężone: lekarski w AM, handel zananiczny w UŁ,
czy elektronika i ll!fchitektura w PŁ, ale
ni'e braik i takich. gdzie z kolei na jedno
miejsce t11"%Yi>a.da nies,pełna 0,5 kandydata.
Podczas pierwirze11:0 dnia batal.U o indekay
iościliśmy w UŁ, w trzech J>Unktach rekrutacyjnych, S1>0śr6d 419 ka.llldydatbw na
prawnik6w ostateeznd.oe przystl\piło do egzaminu pisemnego :1 historii tylko 373. Cl'A·
ka na nich lllO indeksów, konkurencja jest
.zatem umiukowana. Kandydaci m:lreli dc0

wyib<>ru jeden wpośród następującvch tematów: 1. Wiosna Ludów w Europie; 2. Polska
za panowania Kazimierza Wielkiego; 3. Rozwój ruchu robotniczego na. ziemiach pol1k1ch w XIX f XX wieku. Wszystkie tematy
okazały 1ilt w mia•rę przystępne. toteż wśr6d
Zdających nie wyczuwało się specjalnego napięcia. Dla l)()rządku odnotujmy, że największym
1>0wocl7.eniem ci,es.zył się temat
drugi, najmniej ·zaś uznania, nie wiadomo
czemu. znalazł temat pierwszy,
Na h11cndel zagraniczny, dYSPonUjl\CY 25
miejscami, w'Płvnęło 111 zgłoszeń, natomiast
do el(żamd'llu pisemnego z maotematyki przystą,plło 106 osób
Tutaj kandydaci musieli
rozwiązać przynajmniej trzv zadania spośród pięciu z: teorii zbiorów. i;?eometrii analitycznej.
rachunku
prawdopode>bieńst wa,
analizy matematycznej I nierówności funkcji przestępnych. Tradycyjnie najmniejsze
1>owodzenie miało zadanie z rachunku
prawdO\POdobieństwa. jako że i w szkołach
średnich ten dział matematyki nie cieszy
alę xbytnia popul.unością.
Sielankowa wręCll atmosfera i>anowala na,
tali egzaminacyJneJ U IOCjologów, l(dzie dO

batalii o 30 lrndeksów przystąpiło zaledwie
49 osób. przy tym tematy z języka polskiego {z elementami historii) C>kazały się nadzwyczad łatwe. Oto one: 1. Polaka. portret
własny w „Żywocie człowieka. poczciweg-o"
·M. Reja i „Pamiętnikach" Paska; 2. Pod·
stawowe wartości etyki społecznej sformułowane przez literaturę pozytywizmu; 3. Powieść, którą możesz czyta-O wielokrotnie. Tutaj oczywiście najwięcej osób wybrało temat
trzeci.
W sumie tegoroczne e"zaminv wstępne do
szkól wyższych nie wvwoluja tylu emocji
co w latach ubiegłych. Po pierwsze - konkurencja mniejsza. prawie na wszystkich
kieorun:k:ach, poza tym i maturv w nowym
kształcie też zrobiły swoje oswajając mło
dzież z rygorami egzaminacyjnvmi . a
o<>
części „odsiewając" najsłabszych , Ci, którzy
zdecydowali sie na studia. w tym roku. są
na ogół nieżle przygotowani do i>okonania
bariery eizaminów wstępnych, toteż więk
szość podchodzJ doń bez napięcia, na luzie.
Dziś - druga runda ...
{n)

Plenum Komitetu tódzkiego PZPR
(Dokończeni•

motywacja nie tylko dla szerego- usprawnienie zasad zaopatrywania
wych vraoowników, ale l dla cale· się w macteriałv budowlane. prajeniowe, ~kanie rollWiązaA w n<>- io przedsiębiorstwa, któremu nie cę nad nowymi technologiami w
wych systemach
technologicznych opłaca się oszczę~ać. Podważano budownictwie mieszkaniowym, wyoraz trudności na Jakiie na.potykają teł zasa,dność kryterium przydzia- korzystywanie starych
zasobów
przedsiębiorstwa
budowlane
we łu mieszkań w spółdzielniach bazu• mieszkaniowych remontując je. o<>wdrażanlu reformy iospodarczaj.
jącego na czasie oczekiwa,nia. NaJ· moc budownictwu indywidualnemu.
ozęścleJ jedna.k mówiono o materia· przyspieszenie
frontu pod bułach i kadrze, Jeśli te dwie spra· downictwo mieszka'll.iowe lat 1985wy będziemy mieli „z głowy" - 1990.
•
powiedział Jeden z dyskutantów to budownictwo pójdzie do przodu.
- Plenum dz.islejsze
- p0wiedzirał I sekretarz KŁ, T. Czecho- Budownictwo pracnJe przy ot·
wartej kurtynie. a nam i>otrzebne
KALENDARIUM
są
wa.runkf do spokojnej pracy zaczął swoje wystąpienie minister
1. 1.07.1983 r. na spotkaniu przedstawicieli związików zawobudownictwa S. Kukuryika.
dowych z przemysłlU chemicznege> z terenu woj. m. łódzkiego
Ostatnie miesiace sa ju:t okresem
wybra,no gruJ>e robocza. Zadaniem grupv będzie m. in. koe>r•
pewnej stabilizacji I za,ha.mowania
djonaeja dŻialań związków zawodowych w tym prwmyśle w
regresu Rzeoz w tym, by
ja.k
~
skali województwa.
'
najszybciej" wypracować rozwiąza
2. 8.07.1983 r . zbiorą się związkowcv ze służbv zdrowia •. któnia 1>ozwalające zwiększyć potenrzy omówia przebieg ogólnopolskiego spotkania w Kaitow1~ach.
cjał budownictwa nie tylko
na
3. 7.07.1983 r. odbędzie sie posiedzenie Prezydium Komitetu
rzecz ,,mieszkaniówki".
Pisaorz: i archeolog amerykański
Założycielskiego Federacji Związk6w Zawodowych Przemysłu
Gary Chafetz dopiął swego i bę
Lek'kiego. W tym dniu zbierze sie też _Prezydium Komitetu
Minister
1>0Wiedzial o krokach dzie mógł jui Od 1 września br.
ZałO'Życielskiego Federacji NSZZ Budownictwa z terenu woj.
pC>djętych w celu zwiększenia
ma- reali2ować marzenie. które zaśWi
terioa~6w c&amicznych,
izolacyj· talo w jego umyśle. "dy zaczął
nych, materiałów ściennych i stro- pisać ksiąikę o historii Etiopii.
p<>wych, a także innych potrze- Wiedział on o tym. ie król perski
bnych budownictwu jednorodzinne- Kambyzes II PO podbiciu Egiptu
mu.
podjął
próbę
opanowania
również Etiopii. Jednakże losy iego
Walką z czasem nazwal obecne armid, iak również losy jego sastarania
budowlanych
zastępca mego. są nieznane. Wedłu" Heroczłonka Biura Politvcznego
KC, dota. który oisał na ten temat
sekretarz KC J. Główczyk, Budow- w 432 r . ,p.n.e. armia
Kambynictwo
mieszkaniowe to sprawa zesa II. która 93 lata wcześniej wę
polityczna - oowiedział - rzutuje drowała przez pustynię. w poło
bowiem na i>osta.wy młodego poko- wie drogi de> oazv Amun w czalenia. Podkreślił tak• illtotną spra- sie południowe"o posił'ku
została
wę. jak oszczędność kosztów
na. całkowicie zniszcze>na w wynilrn
budowie. W ubiegłym roku wiele gwałtownej
burzy
oiaskowej.
przedsiebiorstw stało
na
skraju Wszyscv dosłe>wnie zginęli Chafetz
bankructwa. w roku bieżącym są stwierdził, że na trasie, którą
one rentowne. Czy tego ba.nkructwa Drzypuszczalnie maszerowała armia
nie wkalkulowano w ceny budow- Kambvzesa II znaidują Sl.ę liczne
nictwa?„.
kopce usvpane z kamieni. Obecność tych kopców na iałowei pu· Wzajemne
wypominanie
so- styni może być tłumaczona jedybie grzechów 1
występowaruie nie tvm, że stanowiły one drogomurem vrzeciwko centra<Ii
ma- wskazy.
'
teriałów budowlanych nic nie da.
Trzeba. dzia.łać konsekwentnie
I
Jeśli armia perska rzeczywiście
oszczędzać na ka.żdvm stanowisku, w ten sposób zeineła te> biorąc pod
w całvm proct'sie budowlanym, a uwa"e. iż jest to strefa całkowi
nie zasłaniać sie
niemożliwościa cie wolna od
bakterii i istnieją
rozwiązania poszcze~ólnycb spraw. tam bardzo i?lebokie warstwy zuNie traktowa.ii reformy jako cu- pełnie suchege> oiasku. to istmeje
downegcrmechani zmu.
szansa znalezienia ciał wojowników. iak również ich ke>biet
i
Plenum podjęło uchf7ałę uznającą dzieci w stanie prawie nienarureferat jako wytyczną do dalszego szonvm.
działania. zaleca,jąc
służbom ad-ninistracyjnym zwiększenie p0tenChafetzow,i udafo się
uzyskać
cjału komunalnego i inżynieryjne zgodę rZądu egi·pskiego oraz p0go, doskonalenie struktur organiza- parcie finansowe różnych poważ
cyjnych t systemu motywacvjnego, nych instytucji amerykańskich ta!>OCZĄTEK SEZONU WAKACYJN EGO.
rozwijanie
szkolenia
uczniów, kich, jak Narodowe Towarzystwo
DZIENNIK t.ODZKI nr 130 (10348)
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Ta ,.sJ)II'awaN
•tała

aresztować

u str. 1)

wicz - dało na.m rzetelna analia:ę
dnia dzisiejsze~o. Traktujemv .lą
jako ot warcie szerokiej dyskusji
na tematy budowlane,
dvskusjidialov;u ze społeczeństwem. Miejmy przy tym świa.domość, ie to
co dzisiaj budujemy. służyć bę
dzie także w XXI wieku.
Rzecz
więc nie tylko w tym, bv budować. ale bv budować dobrze
i
estetycznie.
'

{al))

Posz ukiw anie
• •
zag1n
1one J• arm1 1,
•a

Geog·raficzne. muzea w Bostonie
i Brooklynie oraz uniwersytetu w
Hervardzie.
Gorący południowy wiatr zwany
Hamsinem wieje ełównie w kwietniu. powodując burze piaskowe. a
śmierć ludzi zaatakowanych
bez
odpowiedniego
przygotowania
przez ta.ką burzę następuje w wyniku gwałtownego odwodnienia organizmu.
G Chafetz będzie prowadził poszukiwania za oomocą specjalnych
urządzeń radarowvch. które oozwalaia wykrywać przedmiotv metalowe na głębokości nawet kilku·
nastu metrów ood ziemia. Jeśl• radar natrafi na jakiś miecz.
lub
tarcze z brązu to w danym miejscu rozpocznie sie orace wykopaliskowe.

20000 OFIAR
TERRORYSTÓW
W PRZECIĄGU
DWUNASTU LAT
W clal(u 12 · \at od 1970 do 198/l roku na calvm śwle<"O\e zl("lnelo z rak
ter.rorvstów 20.000 o.sób a
oonad
15 OOO Z09tało rannvch
Za~mu1acv sle orobleinem
terroryzmu orofesor Yonah Alexa•nder z
ośr<>dka badań 9tN1te11:lc-znvch I mled.zv.n.arodowvch U'TliWE'>T'•vtetu w Geor11:etown uw,a±a te or<>blem terroryzmu 1est c.\a11:le 1e->:ocze t,raik.towanv zbY>t oobłażLtwie.
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FREZ.JA
preparowBl!'le
cebuUti
ko.l{)fowe Royal
oraz odmiany półpełne holeruderSkiej firmy Perin'.illga. Łódi, B·rukowa 9, tel.
55-47-30.
24895-g
KUPIĘ
Oikdo 10 ha pod
sad. Chętnie r~sztkówkę ze
starym pl!lrtdem. Dokłatdme
oferty „27575", BhlJl"O Ogło
szeń, P.!Jotrkowska 96.
KUPIĘ
segment lub domek jednorocl'l!bnmy na terenie Lodzi. Oferty „910",
Biu.ro ogłoszeń,
S!ennciewlcza :!-5.
WILLĘ

kornf>oil"tową

sprzeTel.

d&m JuL!811'16w.
796-10 od godz. 15.

217'1'19-g

PLAC, dJrizewa
OWOIC)(>We
oddam w d'zieM:awę. PulaSkiego 8 m. 55.
27652-g

SPRZEDAM
52-30-03.

DYWAN 2,5 x 3,5 m, tonacja bordo - spr7.edam.
Ofeil"ty „964", BiUll"O Ogk>~zeń,
Sienlldewicza 3-5.
SPRZEDA.~

łódt

M.

96.
ZAMIENIĘ dtom

105 m kW.
siła. hycLrofioir, plac 1000 m
kw. na mleszka,n·l e własno
ściowe.
Oferty
„27573",
Biuro Ogłomeń, PloU"kowska 96.
DOM lub 3/4, gant, część
wO!l.na - sp.rzedam. Łódź
Górna,
Wairneńca;yika
28.
27504-g
DZIAŁKĘ

rekreacyjną nad
jeziorem mazurskim - zamien.lę na dział
kę
re.kireacyjną
leśną
w
ŁC>dzi.
Oferty
rej.on.le
„iis41",
Biuro
Og~oszeń,
PiiobrkOIWSka 96.
pięknym

TOKARKĘ un.iwersaaną do
metalu kupię.
Oferty
„917",
Biuro
Ogłoszeń,
S\erukiewlcize. '-li.
gaa;owo-węglmvą

- kupo 20.
27654-g

BONY PKO kup:ę. Oferty
„276i0'',
B'uro
Ogłosze·ń,
PiJotrkowska 96.
KUPIĘ

------

apa.rnt

dwupłytowy.

po 19.
FIRMA

mode!JLnę,

dzlewiars;;i
Tf{. 55-21-4-0,
27598-g

polonJijna

suralinę.

zakupi
Tel.

856-28, ul. Tkacka 52 ~4S-g

2

SPRZEDAŻ

samC>Obsluga.

SienkJ.ewł-cza

•• POLONEZA" Ila S lat „858" BiuSienkiewicza
3/5
•• SYREN'< R-2<1" dam. Tel. 53-37-09
SPRZEDAM
tel 51-04-03 .

SPRZEDAM tan!Jo stairoserwLs. Ab>re.mow9kiego 36-t.3, od 2ll do 9.
27727-g

-

porzeczek
112.
28043-g

Złotno

RADMORA,
Daniela
sprzedam. 56-22-09. 27702-g

WŁASNOSClOWE

200"

Unlwers ~··.-.,..

95ł

s

MŁODA

ske. 96.
M-3 52 m llródm·ieścdAI
apra:ed.am. Tel. S31-72.

tiilkirustowasprzedam.
Oferty „945'', BLuro Ogło
szeń, Sienkle>Wllcza 3-5.

2'lm-«
M-3

SPRZEDAM
szawe 2'23"
m. 12.

OVERLOCK „Singer" nowy, :!--nitkowy
sprzedam.
Oferty „903", B\Juro Ogło
szeń, Sienklewdcza 3-5.

w

Blało

zamien.l.ę

na I 1'8tl:J
Oferty ,,882", Biuco
O~zeń, Slenik.leWl!ma 1-1.

M·S
M::*

tanio
WarWoronlcza 4
891 g

WŁASNOSCIOWB
M-4
dwupoikojowe, WY'gody, telefon., cenitrum Batut sprzedam.
Oferty
„887'',
&lenkoleBdiuro Og}oszeń.
W\lJoza 3-5.

PRZYCZEPĘ

. Tarpana" W
dobrym stanie
s1>rzedam. Pustynna 48. Skonieczko.
2'1638 g

„Maxa".
27551-g

spółdzielcze

gardrzlie zamlenię na podobne w wojeiwódaJtwle łódz
kim.. 78-200 Blarogard, Mo.
dJrzeWISlklego 1/8.
S!clll/r'Z.
:111514-g

•• MERCEDES 300 D" rok
prnd .
l!l81
Cwyposatenie
komfortowe) sprzedam.
Tel.
15-93-67.
Pabianice,
Kwiatowa 14.
27458 g

PUSTAKI sprzedam. Rosanów 48a, tel. 1'1i-30-31, po
18.
905-g

-

POSZUKUJ~ tdkllll.u na cł
„FIATA 132 1800 p" 1pn:e- chą prB.OOWlllię eleiktronl.dam: pe.ski rozrządu nr =11. Tel. łł3-89.
:a888()..g
146· szt. 3 144 szt. 2. Skrzynię biegów n<>wą włoską,
FIRMA pat=4j.na poszultuje loikal.u do prodUkcjl
obudowę sprzęgła i tarcz41,
07ldlobnej.
Tel.
drzwl lewe przednie wa- ceramik>l
hacze górne lampy zespo- 856-28, ul. 'I'kdlcika n B.
.
l'M'st-g
lQne
ty!rie
rozrusznik.
pompy paliwowe
1>ompę
FIRMA paliomd.}na pom:uolejową
podporę elastyczną walu
aparat zapłono· kuje l<llkali na olch~ 1 ndewy uszczelke nod kolek- 9Zil<Oldllwą prodiukcję. T«.
856-28, ul. TkAeka M B.
tor. Tel. 56-36-95.
2'1'1'29-g
27600 g

SMOKING
117JONpły
sprzedam. Oferty „2'751)3",
Biuro Ogłoszeń, PtotrkowSk.a 96.
LODOWKĘ „Polar 1135"
wą
sprzedam lub
m i en \ę na nową dużą.

n<>zarel.
27534·1!

~~~~~~~~~-

karakułowe

brązowe.
czarne - sprzedam. Chojny-Zatorze Potulna 12 ..:. 2 blok · 314.

Z.K
24065
sp<rZedam.
Oferty „2'1535", B1uro Ogło
szeó., P!.-otrkowska 96.
GRUZ budowlamy - SP-!"zedam: KaletnlCZll\ 9 55-38-29
po 20.
863-g

N OWE nadwozie do .Fiata
125p" kupię. Oferty . 919:• .
Biuro Ogłoszeń. Sienldewicza 3/5.
POSIADAM nowego
,żu
ka" wolny czas oczekuję propozycji Jednocześnle
dokonuję
przeprowadzek
Szymczak tel. 406-83 Poszukuję garażu.
27~55 g
PRZYCZEPĘ
nową
126E

do drewna frezarkę górnowrzecionową
\ lnne ma·
szyny stolarskie - snrzedam
Nowornlna, Mileszkowska 40
28198 g

Tel

camplngową

sprzedam.
2747'7 g

56-22-90.

KAROSERIĘ
.125p" nową
(seledyn) - sprzedam. Tel.
12-16- 3 godz. 9-17.
27499 g

B. Prue: .l!lm.aincypa.n.UC:!"
10 3-0
W.alkacJ.e ze swhft\S(iem. 11 OO
I . Sdn.1te-r:
Sztukmistrz z LubU.n.a" .
111.~
Mu.eyc:imy
l!rute.rlklub .
11.50
B Czeoi·zko: .P-owódt". 12 OO Serwds
Tró.111>1. 1~.00 S Lem: .!ldeon". 13 10
Powt6nke z rozrYW1kl. 14.00 Lato w
fl!Jlha>mlOnd~.
Ul.OO Se.rw!.w Tróikd
tfl.05 Wakec:!e s przebolem
15.łS

~

•

~--· .tł.el

ll'A>llorUUlll7

do

W

849433.
27662-g

Tokarska zgubiła
zaopatrzeniowe
Paweł Y 296451,
Y 296452.
27669-g

ANNA

wkładkl

Y 296449,
Rafał

CZESŁAW

Strożek

wkładkę

zaopatrzeniową

w

zgubił

782313.

27670-g

ZYGMUNT

Wybrańskl

111052.

27672-g
zgubił
zaopatrzeniową

zBIGNIEW Kawka

wkładkę

o

550000.

27873-g
zgubił

ZBIGNIEW Pietrzyk
wkładkę

w

zaopatr21enlową

262032.

27716-g

wkładkę

zgub'ł

zaopatrzeniową

w 206507.

27718-g
wkładkę

SKRADZIONO
zaopatrzeniowa

172-18,

'r:'

zgubiła
zaopatrzeniową

wkładkę

w

830273.

27636-g
wkładkę

SKRADZIONO

w

zaopatrzeniową
Piątek.

Jerzy

48:i467
27640-g

SKRADZIONO
wkładki
zaopatrzeniowe. Stanisław
Kowalczyk W 734072,
Ire·
neusz W 734073.
27650-g

MYCIE akleri,. mymicirenle
dywanów
takte 1nsty·tuQjom.
Tanio i soJ.dd,rule.
WiróbleWlll!d.,
Ml. 11-44-92.
27961-g

zgubił

LECH Kopertowski
wkładkę

hydre.u.Uczno467-42,
27705•g

zaopatrzeniową

D 584383.

81et"Oń,

27657 -g

LEOKADIA

Wll'P6łezuc;ta

s

wkładkę

y

pterwsz11
Męt&

ł.

rocznicę

P.

$,

165308 Antonina Makowska.
27523-ll

EWA Piątkowska zgubiła
zaopatrzenlow14
157587.
• 27531-g

wkładkę

ZGUBJONO wkładki zaopatrzeniowe Irena · Drobniewska Y 210757, Krzysztof
y 210758. . .
27540-g

JANINA Sol:\ociflska zgubiła wkładk- zaopatrzenJow 103485
•••
000
wą
'
-I

zgubił

27465-g
zgublła
zaopatrzeniową

wkładkę

365024.

27469-g

SKRADZIONO
zaopatrzeniowe
Radzikowska W
Dariusz Słubik
1667.

SKLEP posrru!lruje prywatnych p.rod>llCentów artykułów
sp00~ych,
rizywinych i ~h
poohodnyc>h. Kldj,ńllk~ego :ll3.
l7łłł-C

NOWOCr.!:ESNY wyluywacs
metali
posiadam czeOferiJ
KAROLINA
Rubaszewska kam na Oferty.
„2'1617'',
B!iuro
Ogl0111Zefl,
zgubiła wkładkę zaopatrzeqiową W 154431.
27565-g Pl.mricowU:a 99.

25 CZERWCA na ul. Okrzei POSIADAM lokal WI m,
(Koziny) zginął piesek kun- c ..o„ siła. woda. na oslenadelek, czarne, długie wło dLu Wl.dizew-Wschód,
sy,
zakręcany,
puszysty dający 1111.ę na katd11 ct.zianemleśll1/k.zą
ogon. Tel. ~72-88, Nagroda. łalność
handlow11 - usług-ową, moSKRADZIONO
wkładkę ~Uwość otworzen1a sklepu.
zaopatrzeniowa
W 078655 Ocizekuję ~z~jl Wl!'PÓł
pr~y. Oferty „929", Biuiro
Kazimierz Mikołajczyk,
27568-g Ogroszeń, SlemkJiewlcza S-1.
LUCYNA Szwlllng
wkładkę

zgublła

1111opatrzeniową

962815.

27478-g

WITOLD Chęclcki zgubll
leg. studencką 12407 /55942/S
UL.
27479-g
WANDA

Jabłońska zgubiła

wkładkę

zaopatrzeniową

w

145905

LECH

wkladkę

27484 .g
zgubił
zaopatrzeniową

Woszczyk

w 616971.

27487-g

POSIADAM
zezwolenie
wyotwanania galan<terU art.
utytku osobistego I zabawelk. Oczekuje propozycj.L
Oferty .,874", Bliuro Ogło
szeń, Sienk1.ewloza 3-S.
SAMOTNYCH
pozna.je
Blru.ro „ Wietor La". Pabdarulice 1, skirytilca U. 2111e:l-g
DYSKRECJĘ I ałln!kcyjn•
oferty zapewnia BliUro Matrymonialne EWA, Gdańsk
- S. sk.-ytka 237.
1900-k

ROZPRAWA DOKTORSKA
Dziekan I Rada Wydziału Elektryczneco Politechniki
Łódzkle.1 p<>daJa do wiadomości.
te dnia 15 ł!pea
1983 rnku o 11:od11 11.15 w sali konteren"v IDP ł Wvdi.iału Elektrvcznego Pollterhnikl 'Lódzkleł ful Odafl.
&ka 176/178) <>dbedzłe sle publlczna 11brona pucy
d0oktor.,.klej mgr Int. lwonnv Borowskie! Banaś na
temat:
Modelowanie matematvczne 1>rzekladnlków
1>radowych".
Promotor: doc. dr ha•b. In!, Andrzej Koszmld&r - Pollter.hnlka Łódzka Z praca doktorska I 011lnlaml
rec•nzent6w mo~na zapozna~ sit w czvteJ>l!J Bl"llotekd Głównej Politechniki ŁódzkieJ.
ZlH k

połączy

z

Afryką

urdec=e

ł.

P.

$. t P.
KAZIMIERZ
WDOWIAK

MISTRZ SZTUKI
DRUKARSKIEJ
do ostatniej chwili 1wojego ziemskiego istnienia przeja
wiał pasję , d"lllałanla w różnych
dziedzinach
tycia.
Sur.egillnie
Zmarły

podz!ękowan

a

skła-

dają

8Ji0STRY I SIOS'l'RZENCY
z ROIDZINAMI

WNUC7JKA

mnarła,

t

zawiadamiamy wszystkich tycz
Jiwych Jego pamięci, ie w dni~
2 lipca 1983 r. odszedł nagle od
nas na za-wsze, w wieku 72 lat

umiłowana niwą,

Pog'l'ffb odbę1lzle 1lę we wtorek, 5 11'pca br. o goda:. IS.30 na
cme.ntarzu katolickim na Zarzewie. W 1mutku pogrążeni:

DnJa 1 lipca J.983 roku
Siostra, Brat<>wa l Ciocia

ANIE'

ANTONINY
KLUPIASKIEJ

ur. LESZEWSKA
pr&e<>wnik Biura Zbytu
Drewna.

w wieku

ł

Ił

lat, nuza ukocha.na

którą ~połPr,nl

prze'i całe dziesieclnlecia się '"j
111ował,
był
Jego r6wleśnlk sekcja piłkarska Łódzkiego K lu
bu Sportowego
bRAT '& RODZINA
Z talem zawiadamiamy, te w
dniu 2 lipca 1983 r. odszedł .Jd
nas na zawsze, przetywszy lat /2,
najukocha61zy Mąt, Ojciec, Dziadek

S.

t

P.

KAZIMIERZ
WDOWIAK

P.

JANINA PUSTELNIK
Pogrzeb odbędzie 1ię dnia 5 l!pca br. o godz. 18 z k.ap!lcy rzym.kat. na Doła~h. Msza święta odbędzie 1lę dnia 11 lipca br. o godz.
8 w kościele Ojców Franciszkwów przy ul. Rzgowskiej łl, o czym
zawiadamiają:

wkładkfl

zaopatrzeniową

zaopatrzeniową

Wszystkim Sąsiadom, Zltlajoonym
l Rodztnie, którzy okazali współ·
czucie i uczestniczyli w ostatniej
dre>dze naszej najdroższej Siostry

I

BRACIA, BRATOWE, BRATANKOWIE s
I WNUCZK•

Balcerek

585112.

REGINA Czytnik

PODZIĘKO W

P.

I

SKRADZIONO

JÓZEFOWI

NAPIERALSKA

DĘC

JERZY
wkładkę

w

Janus~ zgubił
zaopatrzeniową

ŁUCJA

CORKA,

Tyszkowska
zaopa·

Planowana budowa ·drogi w tuW swoim raporcie ONZ przedstawi.a ()jltatn.ie wyniki badań prowa- nelu jest Jut . nieaktualna. Jak do·
z
raportu
ze
dzone w związku z projektem budo- wiaduJemy się
wy stałe~ połączenia między Euro- względu na niezwykle skomplikowany do rozwiązania proJ>l_e m wentypą I Afryiką przez Cieśninę Gibrał
lacji.
.
tarską.
W rap.occie stwierdza alę, te eksperci prawd·opodobnle wybi o rą budo·
" e m 0stu, e:rlv' bedzie '>n latwle.1szv
Drogiemu Pant1
w realizacji. Koszt budowy wyniósł
by 2,5 mld dolarów.
PŁK
noc.
B•ud.owa
mostu
z
techntczne.1to
punktu widzenia. będzie naJbardziej
skomplikowaną z prac ta~ie prnwaKĘDZIORZE
dzono dotychczas.
Most ten bedzle
rozcląl1,?11ety na
k!eT•Ownlkow1 Zaikładu Flzjolo~\I
dutej przestrzeni w związku 1 tym
wyra.:y szczerego
INP
WAM,
konieczna stanie sie budowa bardzo
wsp6łczucda
i talu z powodu
dzerokl.ego pomostu Filary hęda roz·
<tawlone w odlee:ł••śC'I 600 metrów
śruie:rc1
I zostaną wbite w zlemlP roa g!ehoMATS:I
kooć 25-0 m
pod oozl •·mem mr" 1a Trh
łkładaJą1
struktura mote być pndnbna dr tP:I
PRACOWNICY ZAKŁADU FIjaką
mają
platformy Ożyw•ne
rlo
Z.JOLOGH lNP WAM
wierceń przy wYdObywanlu ropy naf·
tow ej.

z głębokim tlldem zawiadamia·
my, że 30 czerwca 1983 r. zmarła,
przetywszy lat 78, na-sza ukochana Mama i Babcia

były

WERONIKA

zgubiła
wkładkę
trzenlową W 105833.

27433-g

Europę

mina łałol>na od•będzie 1lę w kościele Serca .J911sowego na Retkin!, w drnlu 8 !Lpca br. o godz.
8, o czym powiadamia Rodz!mę l
Znajomych·
2:.0NA

t

27491-g

RYSZARD Smyk zgubił leg.
studencką 3778 W AM.
27494-g

zaopatrzeniową

Most

TADEUSZA
KALETY

ł.

zgubił

SKRADZIONO
wkładki
zaopatrzeniowe
W 637105
Andrzej Szymachniak,
W
637106 Ewa, W 837107 Adam.

953-g

powodu

bolean•

t

131153.

zgubił
zaopatrzeniową

Krysiak

,JERZY

wkładkę
y 129434.

SKRADZIONO
wkładki
zaopatrzeniowe
W · 134837
Tadeusz
Gorzkiewicz. ZGUBIONO wkładkę zaoW 134838 Włodzimierz.
patrzen1<>w11 187670 Toman
wkładkę Wieczorek,
27545-g
SKRADZIONO
zaopatrzenlową
W 086750, Ą.NDRZEI Czarnecki zguFranciszek Dudkiewicz.
bil leg.
•tudencka 5099.
WAM.
27593-1
MAREK Mariańczyk zgubił wkładkę zaopatrzenia- GRAŻYNA
Augustyniak
wą W 318176.
27449-g zgubiła wkładkę zaopatrzeniową W 923983.
894-C
HENRYK Komorowski zgubił wkładkę zaopatrzeniową BJ!;ATA Zaczeniuk zgubiła
W 918142.
27450-g leg. studencki! AM 1·2981/L.

Swiątek

283849.

KOLE:tANlKJ 1 KOLl!lDZY
PP
„ORBIS"
ZAKLAD
TRANSPORTU w
ŁODZI

W

zgu
zaopatrzenia
27432 g

JADWIGA Adamiak zgubiła wkładki zaopatrzenlo
we Y 196354. Beata Y 196380.
27434-g

27703-g

WITTMAN

27431-g

Slodzlńskl

wkładkę

Grzybowska

MAŁGORZATA

itkładaJ•

łmlerct

wkładkę

w 567499
w 567500

W 266460.

zgubiła wkładkę zaopatrze-nlową W 291540 UŁ. Indeks

MATKI

s

w

wkładkę

JERZY Szczyrzyca
zgiuibil
leg. studencką 4008 W AM.
27693 g

ZOFI
PIAKOWSKIEJ
wyra11y
zgonu

950-g

SKRADZIONO
zaopatrzeniowa
Wiesława Knap,
Marek.

zgubiła wkładkę zaopatrzeniową Am 113688.
27690-g

10234

7iIĘClOWIE

788807

IRENA Karwacka

269114-.g

PRZYJM'<
proste
szycie MYCIE moden, p118illlle dylub inną pracę chałupni- wanów, aprzątanie wnęU"z,
czą. Tel. łl-00-0ł
n<>.-t'l!l't:"°"' takte dla Jnstytucjl. 264-43.
•ig>ułL
Z5521-g

członek ZBoWiD, odznaczony Krzyżem Walec7'11ych, Brazo1
wym Krzyżem Zasługi i wieloma innymi.
Pogrzeb odllędzie się dnia 6 lipca br. o godz. 16.30 z kościoła
parafialnego św. Józefa, ul. Farna w Rudzie. Pogrążeni w 1mutku
i żał<>bie:
I

zgu-

bił wkładkę zaopatrzeniową

PRZED wyjaadem na Ull"lop
zabeaipiec2 dnlwl blach.\ i
polm"yj OZdobnY'm wyitlu·
ml.eniem. Tuwua:ysld. 778-95
Hajm81!1..
27461-g

P.

SYN, SYNOWA, CORKI,

patrzeniową

27722-g

SPRZĄTANIE wnętrz, m.Y
cle ok1en lirultyibu.cjom1 rachunikl. Tfi. 51-82-4i6, Ł11·
giewC!Zyk.
867-g

były

ŻONA,

MAŁGORZATA Zajączkow
ska zgubiła wkładke zao-

ZGUBIONO wkładki zaopatrzeniowe Karolina Błaszczyk
Y 288833,
Paweł
y 288832.
27633-g

HIPOLIT OKULICZ-KOZARYN

Hl.OO

Lachowicz
legitymację
stu13735/L AM.
27620-g

zgubiła
dencką

Małgorzata Czercifl~ka.

TADEUSZ RYDZYASKf

t

zaopatrze27698-g

AG_NIESZKA

98.

PRZYJM'<
uczennic•
do
krawiectwa lekŁ6dt, Przybyszewskięgo 39
27S08 I

l'r6.1kl.

S.

zgubił wkładkę
niową W 3359!8.

PRZYJMĘ
.„modzle!nego
pracownlka na wal'ce
PCW. Oferty ,18199" B1uro Ogłoszeń. 'Piotrkowska

SIATKARZA
przyjm..
Oferty .276311" Biuro Ogłoazeń
Piotr·kowska t6.

Wolę".

uri

Kołodziejek

KRZYSZTOF

ANDRZE.J Pietrzak

~-85.

t

PR-OGRAM

zgubll
981-g

PRZEDSIP<BIORSTWO
1111graniczne w organizacji poszukuje
wy'kwaliflikowanych pracowników spoza
gospodarki
uspołecznionej
mogą być r6wnid emeryci
i renciści
najchętniej
z
okollc Lutomierska Konstantynowa: szwaczki do
szycia
a·dzlety
lekklel.
krojczych
pakowaczki,
brakarki. Warunkl pracy
I płacy do uzgodn1enia.
Tel . .srzeczn. 825-28 w godz.
8-9. U-18.
875 g

2:ALUZIE
międlzyszybowe
- instalacje z gwua.ncją.
113-75-31, Zamysłowskd..
J'l'll!a-g

19.00 .. Polkochać Zduflskl!
przvgodow•
orod. NRD19.30 Czas relaksu.
19.50
ZSRR-rumuńskiej
B. Czeszko:
Powódź"
odc ł
UUll Kwadran.1 z ArleJ.llD
PROGRAM I
20.00 MistrzowLe f•rancusklleito ba·rO17.00 Dziennik
ku 20.45 KlU·b 'I'rMki - cz I. 211 OO
17.15 Rok temu na ,,Mundialu":
a.oo Koanu.nlkat 1 wia<lo.rnclcl. 8.10 Cały ten rock 21..W Klub 1'ró1kl Anglia
His7Jl)&nla, WłoObserwacje 8.ZO Melodie. 8.30 Prre- cz. II 22.00 24 itodmliny w 10 11'.l<Lnut
g!ad orasy. 8.35 Mel<>dJe 8.4'5 Żol I 1n.formae1e 61PO!towe. 22.15 Folk chy - Brazvlia
. nlersk~ zwLa<l
9.00 Lato z r·a .diem. muzyka wlóczegów I ooetów 2.2.4!1 - 18.20 Wiadomości (Ł.)
12.05 Z lwa1u i ze śwdata 12.30 Mu- Posłuchać wa.rto. 23 .00 Zapt'aszamy
18.50 Dobranoc .,Pcmiyałowy
zyka fol·klorem malowaina 12.45 Rol- do Tró)ki. 23.55 Wders.ze Jana Ltech0Dobromi<r"
niczy kwa&rans 1J3.00 Komiunlika.ty. nla.
19.00 Zapomniane fakt• Pia13.10 Radio lcierc>wców 13.20 Kwastowie mało znani
dr>ans piosenek ir.a.n cu9k1ch
13.58
TELEWIZJA
Muzvc7lne m1nJatu•rv
14.00 Wia<l.
19.30 Dziennik
ma'l(
mu.zvczny.
H .05 . .Rvtm" 20.00 Publicystyka
9.00 Teleferie „Towarzystwo
16 OO Wiad.
16.05 Problem dmJ!.a.
20.15 „Kobieta r.a ladll" (8)
trzeoakowe''
pierwsze
16 15 Ba.nk prz,elx>Jów 111 oo Muzy.k a
„Opowieś~ o dwóch kS11jerwakacvine spotkanie
Pod
i a.ktuaJn.CJ5ci. 17.25 Jazz na 7·8 oboro-·
kach" - aerlal obY1:zajow1
trzepakiem
ora'.z
film:
„Matów 18.00 Dzde-nnLk 1 w;!.adomośd
prod CSRS
rynarz Zar"
soortowe 18.2<J Kon·cer<t dll'l>La
19.00
21.0ll Interstudio
Gracy temat. 19 10 WieczOI1na s.ere-10.30 Dla 2 zmiany „Kobieta
nada 19.30 Ra1:1do - dziledom:
H.l21.30 Dziennik
za ladą" (8) „Opowieść
stor1a tólte1 cltemki" - słuch 20.00
22.00 Rolnicze lato 83 - program
o dw6ch kasjerkach" - seWl>ad 20 05 Artel 20.10 Koncert żv
Red Rolnej
,
rial prod CSRS
czeń. 20 ~
.Tra~lc2'J!UI gwilaz<la 11:e..
22.15 Język - element życia spo· 11.20 Zapomniane faktv Pianerala Grota" fr. 20.S<l Jaz.z w
łecznego
„Mv
1
nasz
ję
stowie mało znani
Pl.1tu.ke 21.'>0 K<>lllunil\<-a•ty 21.05 K·rozyk" (1)
15.00 Kino leti;iie - · „Wódz Inn'.·ka soort.owa ?Jl 15 Antologia chopinowska 22 OO Z k·ra1u i ze świa
22.30 „Zderzenia" - or. nubl.
dian
Tecumseh"
film
t.a. 22.25 Dz,iewczvnv Beatlesów. 23.00
W1ad. 2.3.25 Se·n·ne nast•ro.1e.
Pogrążeni w głębokim smutku I talobie zawiada.miamy, te ,.,
dniu 3 lipca 1983 roku, po długiej i cię:tkieJ chorobie, w wieku
lat 73 zmarł, nasz ukochany Mąż, Ojciec, Dziad-iluś, troskliwy
PROGRAM II
opiekun całej rodziny, pełen szlachetności i serca.
8.00 Wlad. 8.05 Na•szym zda'1tlem
8.10 Pora.nna serenada. 9.00 Re:Jaks
S.
P.
w Stereo. 9.M F. Forsyth:
Dzień
Sza.k.ala" W.OO God7lLna meloin>ama
1'1 .OO
Za-wsze oo 1edenaste1 .
U.10
.. Cudz.ozllemika" - fr. 11.30 L!.derzv
soliści
or·k1.estry. Robert Brod>ndoki
b. prac!ffl'nik Zakładów Raddowycb t 8p-nt Pracy
Cbemlik6w
orga.nLsta n.25 W strome 1azzu
„xenon", b. Oficer WP, jeniec oflagów niemieckich, odmLC'l:<>ny
13 .00 Wdad 13.05 Ber·wls \nfQrmacy.1Krzytem Walecznych, medalan!l: „Za Warszawę 1939 1945",
ny (Ł.). 13.10 Trudny C7.as tnlw - rep.
„Zwycięstwa i Wolności 1945", „Za udział w wojnie obron-J 1939",
(Ł.). 13.20 Z maJ.oowa,ne1 •krzvnd 13 20
Ouenaką Grunwaldzltą.
·
Album operowy. 14.0-0 Wakae1e w
Stereo 15.M Folklor z rótinvcti ..tron
Uroczystości
pogrzebowe
odbędą
Ilię
dll!ia
I
Upca
br.
o
gods.
13.30
świata. 16.00 Wdelilde d?J!eła. w\elcv
na cmentarzu św. Antoniego na Ma.ni, o czym zawiadamlaj11 z
wvk<>nawcv 17 OO W~·a<l 17.0~ Chwiwielkim talem i bólem:
la muzv'kl (Ł.l.
17.10 Aktualności
dnia CŁ.) 17.30 „Okolice kulturv" :tONA, CORIKI, ZIĘC
W!NUC!i!KI
fe!. (Ł.). 17.40 . Kwadrans z Jednym
wvkonawca
A Celentano IŁ.).
Prosimy o nieskładanie kooidole111cJI.
17.55 „Za fabryczna brama" aud.
(Ł,) . 111..10 PrMeonw1emv ł,ódzkie Trio
A·k orde<>nowe
a.ud IŁ.I.
18 30
Słuchałmv ra~m. 19.20 L. Pod•horoZ głębokim talem zawiadamiamy, te w dniu Z lipca 1983 roku
decki:
Jam Soble•ki„ 19 3-0 Wi·e <'zór
•marł, po krótkich i cięzkich cierpieni;lch, nuz ukochany Mą;,,
w f>ilha rmonJi. 20 47 W.lad 21.52 WleOjciec i Dziadek
crorne refleklsle. 21.57 Klasycy 1-a·zzu
WTOREK. 5 LIPCA

WiecŻorek

SKRADZIONO wkładkę zaopatrzeniowa W 845970 Józef Dyb!las.
27606-g

przyjmę

TELBNAPRAW A.
Ml:lc'Z&rek.

"zgubił
zaopatrzeniową

Chudak

w 600707.

ZENON Jałkiewlcz
legitymację
słutbową 3:;74
wydaną KWSP Łódź.

MARIA Brzezlnska-P!eruta
zaopatrze27'90-g

zgubiła wkładkę
nlową W 090939.

932 .g

BOGDAN

wą y

TOKARZ narzędzlowy podejmie
1>racę
w
firmie
palonllnel lub prywatnej.
Oferty 27ł72" . Biuro Ogło
szeń. Piotr'k<>wska ee.

1-

IDziś~Radinli

wkładkę

W 854910.

bil

METALOPLASTYK podej•
mle pracę w firmie polonijnej lub prywatnej. Oferty „27471" Biuro Ogło1zeń.
Piotrkowska 96.

USŁUGI

zakładu

ALARMY
przecliwwlamantowe do mie97Jkań. domków.
Sygn•al tz11cja wyb!·
tej szyby. „Elekta.I" MaślaJ11Jk·lewlc::i:,
632-68.

.JOZEF

gazowe.

kiego .

wkładkę

WIESŁA

POTRZEBNI do zbioru porzeczek. Wiadomość: Łódi
Sikawa . ul. Beskidzka 81.
27466 g

CHAŁUPNICZO

ZDZISŁAW Woźniak zgubił
zaopatrzenia~

pande dywanów, myoie, past-owanie podłóg ttp. Pie<t24416-g
k ieWlciz, 56-I15-7Z.

MŁODY
rencl.sta z aamochodem przyl!Ple pracę w
sektorze prywatnym. Oferty .27438" Biuro Ogłmzeń,
Plotrkowska 98

p01121U-

m!es?Jk811'11'1l.
Pła.tne
mlesl.ęo:z.n1e. Oferty ,,2'1485'',
B \ Uil"O Ogll<lszeń, Pi.otrkor.v-

.. SKODĘ 100" pa wypadku
do remontu - kuplę . Janicki. FelsmyńSk.lego 1• 28,
:&7l>24 g

MŁODA pC>dejmle pracę w
sektorze pry;watnym . Oferty „937" Biuro Ogłoszeń.
Sienkiewicza 3/5

PODEJMp; pracfj w 1ektorze
prywa.tnym.
Oferty
•. 870"
Biuro
Ogłoszeń,
Sienkiewlcza 1/1.

kuje

~~~~~~~~-

Ogłoszeń,

n.a

M-ł

pracująca

„926".
Biuro
Sienkiewicza 3/5.

27559"
szycie.
Oferty
Biuro Ogtoszeń. Piotrkowska ee .

diwa samodrzJelnie.
Oferty
„274'36",
Bimo
Ogłoszeń,
Pio!Jrdc<JIWSka 96.

.,FIATA 125p" (1!181-1983)
kuplę.
Oferty ,.27580".
Biuro Ogłoszeń Piotrkowska H.

MANDOLINĘ
ną,
1812 rok.

tokarkę

(63 m k.w.) na dwa
mniejsze.
Ofert7
„936"•
BLuro Ogłomeń,
&enlkiewicza 3-6.

M-ł

SPRZEDAM ,.Fiata 125p"
(l 983), Tel. 58-16-88 po godz.
19.
26005 g

automatyczs.przedam. Oferty
„930'',
BLuiro
Ogłoszeń,
Sienkiewicza 3-5.

PIŁ\ formatową

sprzedam.

ka 48 m. 4.

pralkę

łapki

sUn1k,

Benz

sprzedam.
26918-g

pokój, Jw.chn4a
- bLo;Jci, na domek 1 ogróclik.tem.
Oferty
„947",
B1enlkdeB iUJro OgłlolslZeń,
w iicza 3-5.

(1981),
24702 g

'150"

•• l\IERCEDESA

w Zduńskiej
Woll - Karsrzinicach l plac
800 m z prawem zabudowy
- sprzedam. Oferiy „27687"
B1urn Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

BŁAM

„Dacię"

•• ZASTICWĘ

SKLEP kupno-spirzedaż sp.rzedam. Tel. 52-91-71, po
20.
27686-g

53-97-04.

osobę.

mieszikanle
TeL 473-39.
2792a-g

ZAMIENIĘ

skrzynia biegów w całości
na
części
sprzedam.
Oferty „27676" Bluro ogło
szeń
PiotrkoWSka 96.

WYKRYWACZ
metali w
~iem\ sprzedam. Oferty
„27678°,
B i uro
OgJ.osr.?ei1,
P.iotr1kowSka 96.

cegłę

spnep0 16.
27'706 g

~~~~~~~~~

chiński

SPRZEDAM
Tel. 5&-94-34.

na

M-2, II piętro, RellldnLa piln•ie zam.lenię na M-ł
lub M-5.
Oferty „217~".
Biuro Ogromeń, Piob!i<owska 96.

kupię. Oferty
ro- Ogłoszeń

PlERSCIO>NEK
z brylantem sprzed am. Tel. 383-66,
godz. 7-15.
27615-g

NOWĄ
ną
-

3-5.

668-84.

SPRZEDAM slupkd ogrodzeniowe, k<"ajcegę
("sam
wałEm),
mliik.
GojawdczyńSldej 3 m. 32.
27553-g

dobrym •stanie
Tel. 16-51-53,

•ka „899",

centraloliwieniem sprzePocztowa Ił.
1

M-4 cenrbrwn -

PIEKARNIĘ

SPRZEDAM dztallltę rekreacyjną 600 m kw. w Gło
Wlnlie. OfeTty „2757'2'', Bluro Ogłoszeń, ?totTkowska

plę.

" telefo- zgierPojezderska. Oferty
Biluro
Ogliosze·ń.

uczcLwą

ODSTĄPIĘ za•kład f.tyzjerski
na
Bałuta.eh.
Tel.
51-03-32, po 16.
27671-g

czp;SC mimu - 3 pokoje,
kudlonla,
łazienka,
ogródek, oik. ~ m kw plus
gaira~ sprzedam lub zamnenię na dOmelk z dział
ką
powyżej
700 m kw.
Oferty „2'74.67", Bh.11ro Ogło

w

KUPIĘ M-2, M-3
nem, oś. Stefana

gumową

„PelikaJl 4" \W.a.z z sdlnliem zaburtowym Wietier.ok 12 oraiz kajak gumo.
wy „Reklin", staJl idealny.
Tel. 656-14.
967-g

PRZYJMĘ pracę chałupni
czą (oprócz szycia). Oferty

diwupOlkojowe kuTel. 53-97-77, po 17.
27495..,g

PRZYJMp;

SEGMENT na Zdirowlu sprzed!IJ!Il. Powa:tne C>ferty
Biuro
Ogł<JIS'Zeń,
„27'156",
Plo trik owSk.a 96.

KUCHNIĘ

pó.ę.

pul'l'takL Tel.
24663-g

DWUIGŁOWKP<

nym
dam

M-2

SPRZĄTANIE wnęt=, ~e

ZATRUDNIJI irtolan:a na
tel.
dobrych warunkach
887 g
56-92-łS wieczorem,

Bml©JI

GIPS budowlany, piec c.o.
1,5 m, dir.zwi bez futryn
nadające
się d<1 budynku
goo(>O'da.rc-zego - sprzedam.
K,rzewowa 28.
855-g

SPRZEDAM peroonal com·
puter „Casio PB-DOO" z
wyposa~eniem. Tel. SS-70-66.
957-g

DOIM (miestJkanda wt0!.ne),
pomleswzende
na
gairat,
diZl.ałkę sprze<le.m. Oferty I „:111739", B Lllll"O Ogboszeń, Piobril<K1W>lka 98.

szeń, PlicYtrtcoWISka

PYAN'IN'O niem!edrl• oraz
kolczykl złote 1przedam.
Tel. 793-62.
896-g

ŻONAMI

i DZIECMI

4.:lałacz Łódzkiego Klubu
Sportowego.
Pogrzeb odbędzie się we wto·
rek, 5 lipca. br. o godz. 15 na
cmentarzu
pod wezwaniem św
Rocha na R&doa:oszczu, o czvm
powiadamia
2:0NA z RODZINĄ
Prosimy o nieakładanle koodo·
!encji.

• •

•

n

•--•••••~~

mm
W

11 orcs tllm k.r6!.k<>metra-

lT

)138

1$

ltod>:. 19.30

~

MJ.rodzony
Tango" Oaca.rem: CIOól. 1• li.li 14.30

''
Wl.ete wwagt poświęcamy ootatnio pomidorom Ni.e-któ.rzv nasi czy.
tel.nic)' za.rzuca}ą n~m nawerl. ii
trai~w.lemy uda.n.e z.biory w szklarniach ni.emaJ jak klęskę u,r<>d.zaju
lbeczyw19cie więk.sJ pro<lucend o<>mldorów mają kłO<J)()t co zrobić ze
sbl.orun.I l'!laczei oceniają syt>Uację
ai:n-ze<lawcy rynkowi Pomidorów
JNt w bród, a ich i'e'll;Y na stragaaach maJeją dosyć OQ9Tnie
Wojewódzkiej
w
'Od wozou.J
8póMzlel•nj Ogro<!nlc·z o-Pmc-zelarsJtlej w ŁodrzJ WJ)l"Owadrzono k:olejnlł poprawkę do cennika obowiar;u,j~go w handlu usoołeczni<mvm
K~gram pomidorów . w I wvbonie kontuje teraz !!O 7.ił. w II wyborze - · llO r..ł uś poza wyborem
11 d W sobotę ~acówki handlowe WSOP rorganizowały kiermaUdało
llZOWlł ~rzedat oomidorów
,tę •D.Medać sporo tych wa.nyw ale
liczono na wi~zy 'DOPV'i Obe<-nle
WSOP ma jeszcze w za pasie 70
1

Kultury
O~rodek
.Aka4emlek!
„M6demkl" olfł<M111 k<>nku~ literacki dla młodych twórców renrezent11J•CYCh łódzkie środowisko a.kade Nie nubllokowane dotad nralllłekle
•• " d2led-zlnłe:
- poezfł (wiersze. tekllty Piosenek
I Inne) 4o I tek«6w w I esrzem ola\
rwach:
- 11r1ny (W tym m. Im. opowtadaala eseJe. noorlatl do 10 stron
aaasyn.onln w ł eitzemnlanach
natetv nadsvlaf'
e11atnone rodłem
do U nałdzleł'nikit 1983 r D"d adre1em1 Akademicki Ośrodek Kultun
•• 816dem'ld" ł.6d:t ul Pl-0trkowska
tt, I d1111laklem1 .Konkurt llJterac.
.

Id„.

nastal>ł
RoAłnY1tnfęcte konku.niu
ło tli lłstonada bT. Pnewfdywane sa
do noddału nu:rod• " wv1okoŚCI
• tya. sł.

Oncanlzatorzy ornW1duJa nuhllkatJe nanod-vch nrac.

•
•

RÓŻE

w

na}bltis'Lą

90botę

l

nted:zlelę

•i4: w Łod~ diwie wystawy
bie.t6w W foyeir Teatru Wlelkleeo D19ina ~!• ogllldać ekslpo'&J'Cję rół gruntowych, a w łódoz
hodowcy 1t
kjm Domu Teohini·ka
eah!1[o k'l'a.ju lllllt>rez.entuj.a najip1ęk
od.będą

nle1sr• filie
Organ.tzaboraml wystawy r6! •Ił
Ogil'<ld•niczy w Lad.z! oraz
Stowa.nyszęnie tniynlerów I Techn!oków Ogrodnictwa B~e tD tui
dł'U.Ca t&eo rodzaju eks!>o'l:Yc!a.. w
której up<>'W'ied'Z'iało sw6t udizlal
wojewócbtw:
z
rr wystawców
łódzkiego ołock!ego ł sierad'l:k!ego
Mllośnky królowej kiwiatów będą
mog'lł D<><l'Llwiać w p'ię-kneJ scenerii
11tl Teaibru WielltJe,go 88 od.mil1111
r6i wielokwiatowych (tzw. polfan·
'16w) ł wielJ.lrolcwiatowych.
Zwi~za

wyglądać

Czy ·tak ma

reforma gospodarcza

tkanie ka

W FOYER TEATRU \VIELKIEGO

ławy
W

stanowczo mó"-1

1kwp!onych
od
ton 1>0mldoró'lll'
swoich •tałycb dostawców
W sklepa~ ..społemowskich• r6w niet nie bra.Jt romidorów SJ)n.edawane są zarÓWllo krajow_a. ja•k !
i im'))OrbU Stąd zresztą biorą się
niejednO<!.ilte ~ny Najdrożej jest
jedpak llił ta.rgowiskach Tam kilogrBit1 oomidorów kos?Jtuje C'Lęsto
"'c:zas~h d'l.llŻe·go braku dew.Lz na imiporl rośnie :mui.cze'!lie bem•
ies2X:'Ze ponad 100 Ził Niewiele też
I dewia.<>wej wymiany 1 zagra.ni.cą m-eitod'll ,,towar za towa;r".
osób decvduje się na zlllkiup wlę-k
Jest to metoda a.ta.N. I d<>br:r..e ~ma'Da ł18llldlowcom. Otóż talk4
l)_t'2e'l:·naC'Lonych na
filości
sz~h
właśnie tTlllllsakcję przygotowało kierownictwo ,Cemibrailiu" z
pr:zetwory Pomidory s:r..klaTniowe ausbriacką firmą ,,Heller" W zlllm.ial!l z.a dlOst.awę dwóch I pól . ty!dl\lll'k twierorzą wytrawne ca płaszczy m.feliśmy o-trzymać 19 tysięcy awetrów tyipu aze<t!BIIld.
zresZltą się do
gospodynie - nif' nadają
Nie byłoby to ogołaca:nlem na.sze.go rynlku, bo talkie płuzcze. jakie
słojów Tl"Z.eba 'O<>Cze.'k.ać llil grunmiały pojechać do _Aw,trii. moina be-z kłopotu ku!J)i~ w .n.aszyich dofolii.
sp0d
te
towe lub
mach towarowych. Wynegocjowano korzystne ceny, ustalono terminy
InformowaJjśm~ i~ o ipropoz,.
dostaw - słowem. WSD'stklo było ZB?ięte na ostatni gu'l:ik. Odpowlecf! Kombinaitu Państwowych Goos- dlnie doromenty po.słano do Mimiste~twa Handlu Wewn~rz,nego t
w Łodei Usług I wtedy - niespod!Zian'k.a MLnlster&two o<lmówiło zgody na
ooda.rsbw Ogrodln:Le'zych
słu:źb
skierow11nej pod adrl!l!lem
ię transakcję. motywując l!Wlł odmowę rlwierdrr.eniem. że szetla.n?-Y
socjal!lycil w iJnstY'tucjach 1 zaikła są a,rtykiulem luksuscwym I w ca:asa.ch kcyeysowych zbęd1t1ym. Wi.edaicb oracy W ublegtym tygodniu dząc o tym, że pł!lliz.cze wisz1t na ato!Skach ! w magaeymacĄ. a swew szklarniacl! na Janowie i Wi- terków brak. Lech Sosnowski - dyrektor „CentTalu'' - odwołał ~ię
dtewie można było kuJJ()'Wać więk od
MHWl>U
pl"Z~
zostało
też
Odwołanie
decyzji,
tej
sze Ilości p0m.fdorÓ'W ju,ż po 80 r..ł od.reurone. BaTdzo niebeaiplec:mia jest a.rgumentaela uityita ?rzez ten
za 1 kg Od wC1J0raj PGO oferu- TeiSOrl; w te.n a'J)OSÓb momiia przecież wa!cly=i• epairailiilf.>ować k.a' ję paan1dory p0 50 ZJł za kHog,ram
żdą tramBa1 k.oję dotyczącą teks>ty1i6w crz;y od.zieży.
w T wyborze t 30 zł w U wyboMimo że na tę wymianę „Cenł'ra[" nie żądał a ·ni jednego doił.an.
się
:r.igłosił<>
nie
ie
rze Okaz;uje alę,
te dizi.ała re1fonna goopod~ez.a wymaga.)ąea podobno sam.od'Liel:noścl,
pomiZaii>asy
chętnych
zbyt wielu
że ten dom torwaro\1\'Y ma tuiż ustalon4 mairkę i da.je pewno~ t.e
dorów PGO sięgają ok 80 ton 1 gru.pstwa nie zrobi, mimo bTalków włel.Ju artykułów odrrlerowych -;;
IIllialo się ntlmiste.r stwo p<>dtrzvmało li'Wą odmowę. W tej sytuacji „Central
szkoda by COii 1t tego
zmam.ować.
~ Ju2: właśclw!e bezrMny, Oficjaliiie kanały odwołań r:osta~_;r
za.eh~ do
Chętnie naioanlast
czerpana.
prywa.bni
szikll!Nll
oaństwowych
sprzedawcv: kwpują p0midory po
obniżonych cenaeh by ipotem s:poned!l'oźej w
le ~wu:k.r<>tnie
dawać
swoich sklepach t na .tra.ganach.
Kombinat s-pra;eda)e, bo nie chce
• lkadTą będą mogły młodzi.et.owe irpółdizlel
WO'LOII"ajsze IS!)Obkanle
stracić, aJe dł.aiczego k1llen.c.i mają
lde.rowinfJcZą przedsiębi.o.rsbw i Ln- nle . .zajmie się Wo.jew6dz;k1 Zes,pół
do tego doP?acać? ..
dis Gospodal"ki Ma,te11„iał<>wej
Pomido-r<>wy ..11zczyit" 'l)Obrwa je- .stytuc)I woj miejskiego łód.zkle·go
.,.. Co.ru l!IC'7Jlliej!Sze ą ootaitn.fo
Zbieraine Sił tut prowadził wiceprezydent Łodzi
SZCL~ kHl\ta dini
wyJ'.)lldiki pra:yjmowan1a do oraey
wprawdzie 1>ierw~e oomidory spod Jerzy Ll!Pińsk! Zanotowaliśmy killudzi dy.sc~inarnie z;wolnlonyc-h
folii. ale na g!l'U!Iltowe pn;yjd1Zie ka najistotniejszych &J)TjlJW
... Jak tuż !informowaliśmy, Ko- z i>:Qny>ch orzeds!ęhlor.stw To 1>raiweza.s dopier9 u diwa-brzy tygodnie
Komu zatem zaJ.eźy aby szruczn!e menda Wo-jew6drz.ka Straży Poża.r da.. że w nie!kt6rvch układa.eh są
lclo'OO'ty kadrowe a[e też nie mor!·
utd"zymywa~ wysokie ce:ny? Pyta- nycli w Lodzi dokonała w czerwcu
aytua.cjl gdy lu·
nie to kierujem_y przede wszyst- kon tr<>li za.bez])iec'l:enia 1't"Zeclw"D<>- na dopu.srozać do
nadlueyela lub
kim p<>d adrese-m handlu us'J)Ołec-z ta.rowego w l!I bazach tra.nsporto- dz.ie OOJ)ełnlają.cy
wyoh Stwierd'Zono wie-le elementa- regulaminowe wykr<>czearla czują
nlone,io.
(P, Sk.) rinycll uchybieil
w 1:y'Ul '%akre.sle się :ml'pełnie bl!'2lkani! Wyipadki ta('ps)
&li dalsze ezeroko kte będ~ surowo ka.rano.
Za.powiedziane
z111'k.ro1one aik.cje kon·tr<>lne W -iocv
'Z n~edrz.ieli n:a pon!edrziałelk wybuchł p0ża.r w pNędizalni „Pam<>texu" Ogłefl spowooowd straty w
wy.sokoścl ok 100 tys :z:t Jest to
kolejny syignał ooibrzeg•aWlC'ZJ'.
.,. O.st111tnio radni om1JW!ali sprawę żywie.nia zbiorowego w artoł6w
klłcCh Draoowniczych i lokalach gaKomenda WoJew6dzka Straty Posbronomieiznyeh .. Cora:z mnie! 06Ób t arnvch " ł.odz1 orzva:otowała 1nee.bonamento- cJalny anel który nowlnlen dotne6
korzysta z obia.dów
zakładach do W1łZVstklch UC'Zutnlków teti:OTO·
W niektórycl!
· Sekc}i M!łQśnM[6W Lfil1 łódzldego wycq
e-r;neJ akc.U tntwne!.
SliTO Seokcia ta zn:ęsza 150 pro- słułJby eoclalm.• wykHwją jednak
Potarnlcv nr2vnomlna!•. te lltertv.
fesjonalnych ogrodlników 1 hobbys- sporo inicjatywy i d•baloścl o do- stoa:! I bro~ nowlnny by6 'Htawtatów z całego kra.lu K.łl'lmtdzlesię bre zao?a trzenłe. o !)O'k.rycle częA ne w odleitlo§cl 100 m od budvnk6w
Ze iiriisnodarstw usnołecznlonvch lasów
clu wystawców wetm!e uddał w cl kontów admln~traeyjny.ch
korzysta wtedy f teren6w zadrzewl0<nvch oraz torów
ekspozycji w s.tołówk! ehętarle
sobotnio-niedzielnej
koleJowvch SO m - od drór nubll!est
to
laik
załogi,
Domu Teeh.nDka Będzie tam moż.na większa ć:tęŚĆ
w ZPB Im Mairchlewskie~o cznych. 30 m - od hudvnk6w w
fascY'Il'lllące np
obejirz~
nie tyl•ko
rosnodar9twach lndvwlll,ualnvch I zs
.,. POIWS'ta.ją OOltaitnJo w naszym metrów
od ursadzeil I nanokwiatv. leoz taJ!de dowiedzieć się
.rp61d-zieJ,nie w1etrznvch
mieście młod1Zieżowe
e:nen:etvcznych.
Mnn
·wieJu cleikawostek l nowlinek na pracy O<! rll.7Af jednak natrafiły Odledo§6 mled.:v lltertaml nowlnna
a:osnodarstwacb
"
m
100
wYDMM
temat uprawi.ainla L111Li, fdy!ł biorą one na oowatne kłopoty z pozysusnołecznlonych I 39 m w tndvwlcy ud!z.iał w wystawie ma.ją dostęip kaniem surowców 1 maszyn, Nie- duaJ:nych rosnodarlltwach
rolnych.
które zakłady wręoz odlllla. w!ają Sterty f stor! ustawione na Aclerdo wydawanych na całym świecie
sprizedaży rużytycb urządzefl i p<>- ulskach nowlnnv bv6 oborane 11aksiążek I utrzymują kontakty z o- mocy &1lll'OWC01Wej PrzyjmO'Waniem 1em nerok0\4cl S m.
Dute 2u:rotenle stanO<Wla 1t04cn1
(sk.) ofert. s kitór,ych patem korzystać
grr-od.ni.ltami za fi!'·Elleą.
łnlw nalaC'Ze TT7.:eba wvznac-ia6 anecJalne młe.lsca na nalenle tvtO'DIU
w odle!Cłoścł nie mnle1szeJ nit 20 m
od mlelsca omłotów . badt składo·
wanvch materiałów nedJnvch. NaJwatnleJsoza fest !ednak rozwae:11. lud2l nracuJaevch Dl"ZY łnlwach f
(911:)
om lotach.

Ostrożnie

LTLIE

DO:t\1U TECHNIKA

TATRY-LETNlJr - •.r..n.ta r6łowe.1 pa.nitery" 111n1 od IA·t 11
il: CZ:łirlaM tylko W dm.I
ieo<i~
POlodlM
.Ziell.on7 D011:6J" tr.
•TUDIO od Lit 11 l(oM Ilf.li li.li
•TYLOWY - FUmy lan-1 MaSłon.a róte" nol
Jewak4e1to Pned
od l&·t 16. Codl li.JO:
Odmllen.ne atainy
premiera łwLa00mO<tcl" USA od l.a·t li
klna
Mistrzowie
ltodiz 1'7 30;
iwiatowero - ste•e11 lh1det.
!Ml" - USA od lat
berr -

z ogniem!

kwlałó

WAŻNB

r.nłormacJa
InłormacJ•

InformacJ1
Informacja
Dworzec
Dworze.e
Informac.ta
lttformac.fa
Informac.!a
lm.formuJa

odm!a'll piękny® r6t ~
Łódzik!e
111wea:enbuje
Ogrod11iC?.e Na
Przed&iębiorstwo
lłło!e WTStawrow jest teiż RejonoGospodarki
we Prtzedslęblorstwo
I Mi~ka.ntawej z
Komunalnej
Pabianic Najciekawsze oka'ZY wystaw~ tednak ltndywidualni hodowcy Sa w~ród nich zna.ni w całvm
kra.fu ogrod,n lcy : Miem:ysław Albiń
akJ z woj płoc-kiego. Adam I JaWła.dysław
celr Wolścy z Lodzi.
Inż
I
Szcześniak z Ksawerowa
Wojciech Malinowski z LasikU

m-n

..,,...

318-10

HS·H

15-4ł-H

Północny

13
teleto.nlczna
słu:tby Mtrowta tU·tt
Z8Z-14
handl-•
Pomoc•· BnołeczneJ
58-łl·'lł

l'ZT-U.

Zlł·ZI

153-11
Poirotowte C:lle1tłown.łcze
Porotowle 4?0&'-e
•. Polniozb'Vt'"
Po1totowle enerretyesne1
Dł-31
ReJon ł.6dł·P6łnoc
33ł·Z8
ReJon ł.6dł- Południe
15-13-1'
Rejon Pabianice
18·34·41
ReJon Zltlerz
881-15
ReJoon Oiwletlema uue
Jt5-85
Po1totowle razowe
97
PogotO'Wle MO
H
Porotowle Ratunk-•
Pomoc drorowa PZMot. SZ-81-10
n. •88-11
strat Po:tarna
133·11
Intyn.ter woJewMstwa
137·37
TELEFON ZAUFANIA
- eznny w rodz. 111--1' ruo.
W 4nl wolne ocl vracy - ea1- dobe. Dla kobiet 11 tlała
nroblemowa I snrawv rollzlnne
W dnf 1tOWPe4n.le
740-33 ·
od rodz lZ do !!.

TELEFO'lł

Ml.ODZIEŻOWY

ZĄ.

350-H w 1todz. od

UFANTA -

u do

17.30. 111.ao

MUZA .- „Trędowata" pot; od
lat 12 łods. 18.lS 18.11
nieczynne.
1 MAJA POKOI - .• KłTIC-K<m«" USA Od
lat 12 godz. 18 15. 18.411.
ROMA - ,,Cały ten zgiełk" USA
godz. IO tuo, 17,
Od lat 11
lt.ao; „Diabeł mor111c;1il radz. b.o.
l(Od.z.

16.lS, 111.30.

RADOGOSZCZ (Zgter14'1') - l[<>dll. 9-19
ARCHEOLOGICZNE I ETN'O<JRA.
iFICZN'E (ipl Wolnołd t+I c<>dz. 11-18:
BIOLOGII l!!WOLUCYINJ!!l Uł.
- c<>odz
Cnar'k Blenklew~za)
10-111:

ł.ODZI
MIASTA
HTSTORn
IOl!ro<'loW8 Ili\ - 1!<><'17. 11-18;
SPORTU 1 TURYSTYIU IW<>r·
cella 21) - l[odli lł-49
IP!otrkowsk•
Wł.OKJENNICTWA
282\ - nłeczynne
l!IZTUIU fWleckowskleco •
I
l[<>dZ ~'r
MIASTA ZGIERZA IZll!len ·DaCod>Z. 10-11
br-owSk~ell!O tl.) MIA!'TA PABIANIC (Pabianice
ol Obrnńct'lw 8ta1ln11radu I/SI

l«l,-1 s

WYSTAWY
GALERIA BAł.UCKA t'StHJ' Jty.
nek t)" - l(od>Z 11-11 - itrafik.a J. Hernand4!'U
SA Lt>N SZTUKJ WSP0ł.CZl!!'SNU
(PIJ,otrkowska 88! - l!ods 11-tł
.1traflka H. Nystrom
OSRODEJt PROPAGANDY. BZTUKT Coark Stenkfewlcza) - codz
11-19 - Laureaci 01t6lnoool"klch konlrnr•6w «raflcznvch:
IWólcuń!!lka
ąAL'ERTA l!IZTlTKI
loll-'11 - Mat.
Rod.z.
ł1\ to.rmy ll'tałlkt
GAL'ERIA CHIMERA (W61czaflska
grafika P.
31\ god1. 11-18 Roucka

•

•

•

.r:oo - czy,nne od llOdZ.

t d.o lt
lkaN do 18)
OGROD BOTANICZNY - CZY'M\J'
od tP:odz . 9 do rimr<>ku
KAPTELTSKO „FALA" - CZYl!lllle
od tllOd«. 14-441.
KINA
Butch Ca.SS!d'J' l
BAI.TYK
S1.llt1da·ne9 'K4d" USA od lat 15,
10

tli

12.'lt

1".JB

19.M

wał
W1elkl
NRD bo. l(odz
15.30; .. Grotne ba'nd.i" rad z.
od lat tli ir:odz. 1'7.311 19.30
w,te1kd Szu" t><>l.
POLONIA 15 . .
od !41t 18 ~z. 10 1/l.111.
1'7.111 19 30
Tom Rorn"
PRZEDWTOSN'JE USA od l.it 18 ~od·z. 10 1~.15

IWANOWO

8WIT - .. Buffalo Bill I lnd!ante" USA od let tt godz. 15;
„Karate po polsku" poł. od lat
18 godz. 1T 19
TATRY - „Vab•nłl:" poi. od lat
15 godz. 18.15; 141.15; w razłe
odbędz11! ile seans
n !.epogody
11lmt u „Przn>łvw ucwe- tr . od
1a 18 srodz. I0.19.
J!!NERGETYR - nieczynne.
HALKA - nieczynne,
POI.ESll!! - nlec2:vnne.
REKOllD - nleczvnna.
SOJUSZ - nleC2ynne.

Niciarni.an.a 15
Ollmo11ska 'Ila

•

Pablanloe T

19.30

12.1!. 1S

117.lS

l>YżURT SZPITALI
Chirurgia ogólna - Bałuty Szpital Im Bfeg,ńsklego - codla przychodni rejodziennie
nowych nr nr t ł e T I t JO:
Szoltal fm. BlernackfetP;o <Pabianice) dl11 przvchOdnl rejnnowvch
nr I S; dni nleoarzyęte Szpital
Im Kooerntk• - dla nn:vehndnt
re}onowe1 nr I w dni nleoarzvste Szolt•I Im Plro2nw1 - d nt
narzy.•te· Szpital tm Marehlew
N>drll!'Tln!e 1z2terz ul .
~klel(o Dubolt 117) dla miast. I ir:mlnv
Z1tlen mluta I vnln\I Ozorlc:6w
mla•ta I irmlny Aleksandrów l!mt
ny '9arzeczew• t":6rna - Szn!lal
fm. Jonschera (Ml!lonowa 14): PoSz1>ltal tm. Pirogowe
J„~ie (Wólczańska 19S): Sr6dmleścle -.
Szpital Im 1onschera (Mlltonowa
14): Widzew - Szpital Im Sonenbe„l(a (Pieniny 30\
Chirurgia urazowa - Szpital lm
Sonenberga (Pieniny 30)
Im
Neurochirurgia - Szpital
Bar!lckleiro IK<>oclń~leJ?o 22)
Szpital Im
L11ryngolnl!ła
Pirogowa IW61C2ań~ka 195)
tm
S2pltat
OkullstykA
1onschera CMillonowa 14\
Chlrur2la t laTvnl!olorla dziecięca - lnstyrut P@dlatr11t (Sporna 3!/sO)
szczek owo-twarzowa
Chi ru rgla
- Szpital tm. M Skłodowskle1·Curte (Zgierz. Parzeczew!lka 35\
dla wo1. łódzkiego - Szpital
Im. Barllcklel(o CKopctmkleg 0 21!)
- dla m. Łodzi
- Truotvttlt MeTol«vkol<>l!'la
dvcvnv Pracv fTerei<v Sl
Przvchndnla
Wenerol<>R:la
t>ermatol<>irlczna fZakat.r111 4'1l
0

UO

1~

111.3()

117. 19.30

. Ostatnie metro" fr. od lat tS godz. 10 lT 19.30;
„Goście 1 Gataktykt Arkana"
- jug, od lat 12 gc-d:s. 12.30.
15
.•Wilczyca" DOI ocl
ZACR~TA WISŁA

AMRUt.ATOlłTUM

P01\fnrr
111 Sff'11kf PWIC!'a 1~7.
tel. 637-nl """wn 31
Gabinet Chlri>rl!'ICT.nv czvnnv
cała dobe
Gab1net' tnternlstvcz.nv c2Vlt\ll\'V
wotn„
w l!odz 15--'7: w dni
od oracv - eala d<>be
ul Armil Czerwone! 11.
tel 457 30 do 114 wewn. 'fi
nz.l~ece1
GabLnet Chlrunztl
czvn,nv cala d<>be
Gabtinl!'t Pedfatrvc:zinv czvnriv
w tP:odz 111--7• w dni 'WOine
od nracv - eala dobe
ul. Konrfll~klel!'o U.
tel Hł ł3
Gabinet St<>ma•ol<>~tcznv czV111llY w irod2 lt-7· w d'n! wolne
od nracv - cała dobe
DOlł.\'l':l\fTU

-

o
Walka
18 l[<>doz.

Imoerlum kono!lrWOLNOSC atakule" USA od lat tS ir:<>d.z.

• •

Arm4l C'Z:erwonef
SadOW• to

Ozol'lk6w - u\ Wvnvń„kletP;o 2
Głowno - t.>Ow1cke aa Aleksandrów - Kołcl11sz'k.I 14 z2Jerz S1konlldeiro ttl Dabrow"'kleiro Ił.

Lał

lUO

Mlc1t!ewtcza IO

Lutom1erfta lłł
1

Felińękfeco

Konsta.nt'Vll!6W -

Ch\.nlt41Chl(ook"

117.15

IObotnlej
godz.

15

APT1!!1tT

ODDZIAŁ

10

t:UO.

BTOKJ - „Oor11czka
nocy" US.A od lat

1't<llł.r11:cnnika ff1

11~

~z.

lS. 18 20

OKA - „Konik Garbusek" radz.
godz. 14.30; ;,Pierwsza milo4ć"
wł. od lat 18 godz. 16.30. 19.
GDYNIA - IC.tno DOnc flot> od
godz. 10 do 22 - „Splewy l>O
rosie" pot od lat 11
,SuperMl.ODA GWARDIA potw6r" jap. b/o g04Ż, 15.30.

T:&ATKT

MUZEA
1118TORt1 RUCHU REWOLUCYI.
Nl!GO CGdemke 1,1 - rods

1(-0d.s.

DKM - lluzjon - Bohaterowie
pojedynk6w godz.
filmowych

Ul.

oinefl" kanad. od

do Stac)i Badań
Rad" ofotoqraficznyct,
I sprawdf stan
swoich płuc

Ał •

uału1ta.cla

turystvc:am.a
PKS:
Centralny

Wł.OKNTARZ

Wstąp

Jr.owych

o

1tome11de WoJ-64na MO

15

'

ftLZFON'i
P.KO

-

-

rsone a
maju zakoikzono · ada,pta..clę
przy ' wl. Limanows-pożywczy
sk·iego 137 na skle-p
I od tego wła~nie ozuu •klep te-n
stoi pusity, bo jego wła:lciciel Międ~ywo}ewódz.ka Ha.ndlcwa Sp6ł
- nie może
dZielnia tnwa.Iidów
znaleźć chętnych do jego prowaW

p<>mie.sizczeń

30 stopni w cieniu - znacznie mniej pod
prysznicem„.
Fot. A. Wach

W form:le bultietów Lub tri malowntczyoh kom'QOZYCi! ZllilJ!I'e'Zęnto
wane t.O&ta.ną . na wvstawie ta.kie
odmiany lak .Sarabanda" .Redeo"
żółte „Casa.,.Ge-j!S'ze",
r6ł.owe
novy" herbia"iane „Whisky"' zło
to-czerwone .Trojki". a także nowe. nie zinane jeszcze w naszym
lr.ra.tu odm.lany .Inka" 1 „Cock"la!J"
Wy.tawcy oczywiście nie zdradzfll
nam wszvstklch tajemnic Odlur""1P
lutego weszto w tyete uinqdzenlt mające M
ctlu u!atwłenle z4kupu nowe1 lodówki tllm. kt6w sobotę odw'łed'l:a
je eL kt.6rzy
' rzy ma1ą ID domu stary I zut11tv sprzet. nie
wy~awę Dodajmy, iż zwledz.ajacv
Pned t11m zarzą
d4fqcy alę fut napratolć.
dzeniem wla~C'lcle! •fatvo~11,Qne1 tn~61Dkl po kttku
będa mogli w-ziać udział w olebisbez .ę'cutPrznurh naprawach 'Ile mlal nr4ktt1C'%Tlłe żad
wvstawv"
na . ,królową
c~
za'<:upu nowef W11ftipowano rcurca punn11C'h
Włród uczestników plebiscytu roz - 'ctów to ~olfzl l<t6re »?a1a nrawo onfnfnwan!4 •tarego
wuznacMno dwa slc!ePll do reto11mlan11.
do
mnetu
~owane· zosta_na nagTodv w oosta
n!l>o~i• te1 t011"lłan11 I akc1a rusz11!a
ol IO. Ul l 10 krzewów najiolę'k
P'I vlectu 1?1leoł11ca<'h tfnfol;ladczenta ~4 do.fe! smu·t ·
l'łan:lzo sl<omp!lkntnlflo "łle tucie fa<'howc6w I
ne
nlejszego ltwiaw Odhiór nagród wvhmnwtTnurh
nunlcMw. bo rze•to munq oni wędre
- jesletrl•.
wa<' PD du•z"v"" •tr11c1tarh f wl1tTntn11ch plwnt<'llch
w """"~'WIJ"'" ~tarP1 !od~wkl. ..która tu kled11.f
Po ru 'Pierws-zy
ZllJJ)rezen·tulą
prieclet odzld •tala". Wlaśctclel. !wlerdzl. mimo tł
felcty swojej oracy
członkowie na Rtarum a„aclt łesi kurni na cent11metr tf lo·

Spółdizielnia

dzęn.!a .

na.jchętniej,

INWENCJA NIE ZN GRANIC

1

'M"·'

zig<>dn!e ze rwoją na:z.wą. wid-ziainwalidę, ale
tam jalkiegoś
schorzl!'llie mU&iałoby być na tv le .
lek!de by oozwalało na pracę fiale i
zycrzną nie tylko z.a ladą.
Dl"ZY [<>Uadowvwaniu towa.ru: worków z euilwem f!1r.Y mąk11 .skrzynek
z oranżad~ W gJtę wchod11ą tylko
osoby z IIl grut>ą l,nwaUdztwa a
J:>OZwana 111ę na
więe cl. którym
Ta sama spÓłdzielnia oonr(!,tę
szuikuje takte ehetny>eh do oblęcia
11k:lerp.u . tym
Innego nieczynnego
łaby

t11drle!l temu, zal na
d6wka zepsula rię tulami•
trudno byto
strychu b'ard_zo sle kurzy. Raz nawet
bo prze•zkadzah1 ąotęble, kt6re

oąranlcten!a

te nte mu•lah1b11

być

stosowane. a!•

to ophanef wtuacfł maj4 one chronić tvch. i m11.f!4
o kt6rvch tDtJdano ten przepił
Oo6!em zarejestrnwann ponad dwa tysl4ce 1od6we1c
do wvm111ny Przu 4kt>t4lnuch rfost4toach I obow!ą
zuj4cvm sy•temle Ich nodzlalu wfr6d r6tnurh arun
wynolł
ludnofrł czas wuczeklwankl na wymklnf
(K. 10
zwvkte parę mle•lęc11.

~t>Ółd·zielców

Ja·k · nu oolntormował zastępc111
prezesa ap/lłdzielni Antoni Gieczerychło
wskl. jeśl.I t>O$Z'llklwa nie
nie doadZ4 re-zultału kieroW'!lictwo
oferty od
gotowe będzie t>M!V~Ć
1nwalidamf.
lud·:z.l ' n1e bedacv<-b
Sklepy nie nowlnny .;tać ouste i
to nie tylko dlatel(o . ie nie nrzvCK. K.)
noszą .wiedv dochodu .
przy u! Dzl1?rłt1thkleąo łkunu1e
pu•te b11tplkl nd t1f>d2 O do tB.
Na 'cnt\cu nłsma WtJ1a.~nlaittreqo
caln ~nrtJ1ce n'P'e1'P" oddzJalu D'P'te„

lctlenMtD •"'"D'l M pone„hirhat'1e.
nfe ktmlec problemu
to
tkunu butel"k W tnnum •klepie
on:11 zbleau uUc
rnott1W<'Zt1m.
1'<"111'.'•lcow•'<leao I CMelfnm•lcleqo
- a t.o'ec tiim razem na r>nbrowle - tDIRI lcartka fnf'>•m••1aca,
t11 l>ut„1rc1 n•tti1mowane sa +vlko
na fDt/m!a"e ('"rutPl"•cv rw1erd2q,
te Przeptw ten fest •kr„putatn!e
retoPkhtoanu Przt1n'>mh1nmt1 •az
Jeszcze, te 1eS't on •P•tert"V !'
eentratnt1l'h
rozport<'ldtenlem
. CK. K.)
wladt '14nd!u.
J)T4UIT
wstnl~

dokonać oględzin
zaanleźd z ll11 ~lę w

Lodówce.
Nauczeni pn:ykrvml do~wladcztinlamt pracownicy
nie
oąranlrzenla;
„Domaru" WJJrowadzł!ł pewne
wuda1a nowe1 Lori6wkt . qdy klient ma w domu drugą. sprawną . nie wyda1q za zen1t1ta mata rhlodzlarGdllhll SPM:etu było do§ć kf dute1 zamratar1d

ra'ZEtm Pl"ZV ułiicy MaZ>Urskiej Pro·
oozostaje od
blem rąlk do pracy
nro-blemem
darwna najw1ekszvm

Ate

Sk~p

butelek

płaall.fmy ID „Re28 czerwca
fle ktorku" o nleżycl<'1Dt/Ch god2lnac!I aku.pu butelek w sklepie
przy ut. Dzlertv1bkteoo f2 Kieoddzłalu
rownictwo i:>o!e•kleao
wss „Spolem" potecłlo zmkln•
tych ąodzln. Od 2ł cHrwca tklep

ol Plohkowska 96
„0711<:1'1"11R tOOZKr - dziennik Robotnlrzej Spółdzielni Wydawnlczf'J Prasa K~ląłka - Rol'b". Wvdawea: L6dzkle Wydawnictwo Prasowe, ł'6dt.
Druk Prasnwf' Zakłady Graflt"ine w ł. od:d RedairuJe knlP~fum· RPdakr.la knd 90 103 Udź . ul. Plntrknwska 96. Adre11 pocdnwY: "DŁ'' - Lódi skr. pocz. 89. Telełnnl'
eentrala 293 1111 - łącz„ , wszystkimi działami Rl'dakt111 nar1l'lny· 64!'1 · 85 iadęprv ttdaktora nal'1elnPgo· 406-15 I 30'1-!8, sekretarz odpowil'dzlalny I li •ekr~łan' !Oł - 75
8prawv ·miasta 341 10 i 337-47 spoll'«'znn Pknnnml«'?ne 228 32 310- 38 I 371! 97 kultura I oświata 821 60. spnrt208 95. dz. łącznołl I C'%YłPlnlkami, lnterWPnrJe I ~an
TPlf'fnn fl~lo~nwy 303 04 (rękopisów nie zamówlonvrb redakl'ja nie zwraca). Rl'dakl'Ja nocna: 869 68 I 868 78 Ogloszl'nla I nekrologi - Biuro Reklam I Osłosze6, ł.6di.
ul Plntrknwska 96. tel 649 70 (za treś6 ogłnszeil red,akeja nie odpowiada) Warunki prenumeraty podają oddziały PUPIK RSW .Prasa-Ksłąłka-Rucb".
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