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w dniu ddsłelsr.rm kołiczy eo
lat 1en, armli Wojciech Jaruzelski I 11!'kretar:r: KC PZPR,
prezH Rady Ml.nlstr6w. mmlster obrony narodowe1. Z tej
okazji orzed.stawlclele naJwyt!zvch władz parlvlnycb ł !)&t'lstwowych, Biura
Politycznego
KC PZPR. Prezydium NK ZSL,
Prezvdlum CK SD. Sejmu. Rady Państwa I N4dU PRL oraz
sił zbrojnych - złożyli 1ubilatowi serdeczne tyczenia, wszelkiej
DOmvślnośe'I. a 1>rzede wszystl!;im wiele alł do ·dalszej 1>racy
dla dobra na•r odu f pamtwa '001.sklego.

Uczestnlc:r
Walnego
Zjazdu Idea mllości t,lłźnlego inspirująca
Zrzeszenia K.atollków
„Caritas", naszą działalność, angażuje nas
bezpośredruą pomoc
obradującego 30 czerwca
br. w zarówno w
Warszawie przesłali na ręce preze- świadczoną na rzec:a najbardziej
nieszczęśliwych,
jak I w służbę na
H
Rady Ministrów, gen. armii
Wojciecha
J'aruzelsklego odezwę niwie społecznej. nad moralnym
kształtowaniem

następującej treści:

Uczestnicy
okolicznościowego
1POtkania z okazji VI Walnego
Zja-z.du Zrzeszenia Katolików „CaTitu" duchowni i świeccy działa
cze zrzeszenia pragną przesłać na
ręce pana premiera dla niego
osobiście
I
dla rządu Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej - wyrazy głębokiego szacunku za „wysiłki podejmowane na rzecz wyprowadzenia kraju z kryzysu. dla
budowania zgody
narodowej i
współdziałania wszystkich
patriotów w dziele kształtowania Aep1zych perspektyw ojczystego ~omu.
Pragniemy także panie generale,
wyrazić słowa najwyższego uznania dla wszystkich, kt6rz;it w chwilach krytycznych dla naszego narodu stanęli na straży państwa
oraz poszanowania spokoju społecz
nego,
podejmując
jednocześnie
trud porządko'W!lnia nieładu jaki
zapanował na różnych szczeblach
.administracji i gospodarki.

środowisk

wierzą

cych, kształtowaniem cnot obywatelskich I zaangażowanej postawy.
Zapewniamy pana premiera. te nadal nie będziemy szczędzić wysiłku,
aby w dostępnym sobie zakresie
wnosić wkład w dzieło pomyślnego
rozwoju naszej ojczyzny - Polski
Ludowej.
(PAP)

.os1 ·e

·Biuro Politycznego KC PZPR

Duchowni I świeccy działacze
Zrzeszenia Katolików ,,Ca<ritas" chcą
jednocześnie przekazał!, w imieniu
całego naszego
środowłska słowa
zapewnienia. że nie ustajemy l nie
będziemy ustawać w swej pracy.

Spotłanie przyjaźni
r

Wczoraj
z okazji 33 rocznicy
dpisawa układu między Polską
NRD o wyty.czeniu granicy pań
stwowej na Odrze i Nysie Łużyc
ltiej odbywały się w Zgorzelcu i
Goerlitz 1potkania przyjaźni społeczeństw ·Polski i NRD. Brali w
nich udział przedstawiciele załóg
wielu zakładów pracy oraz człon
kowie organizacji młodzieżowych.

Na spotkanie przyjaźni młodzie
ty Polski i NRD przybyli: marszałek Sejmu
Płl.L
Stanisław
Gucwa i członek Biura Polltyczneao .KC NSPJ zastępca przewodniczącego Rady Państwa, przewodniczący Izby Ludowej
NRD Horst
.Sindermann.
W Goerlitz odbyło się spotkanie
parlamentarzystów Poliki i NRD. Tematem jest aktywny udział młodego pokolenia obu
krajów w walce o pokój, bezpieczeństwo, rozbrojenie i
trwałość
granic
ukształtowanych
po ~ II
wojnie światowej. Na s?Otkaniu
referaty wygł0&il1: puewodniCĄ
c:r młodzieżowych delegacji obu
krajów kierownik
Wydziału
Społeczno-Zawodowego KC PZPR
Stanisław Gabrielski i przewodniczący Frakcji
Wolnej Młodzieży
Niemieckiej (FDJ) w Izbie Ludowej NRD Jochen Willerding. W
swych wystąpieniach zwrócili uwagę na historyczne znaczenie uldadu między Polską I NRD o wytyczeniu gl'anicy
państwowej
na
Odrze i Nysie Łużyckiej dla prawno-międzynarodowego
umocnienia
pol;tyczno-terytorialnych rezultatów II wojny światowej,
młodych

lra wapólnYDI posiedzeniu Biura Polłtyoznego KC PZPB I Prezy- dla
zacieśnienia
wsp6łdziałanla
cllum Rllldu 1 udziałem przedstawłoiell kierownictw Sejmu I Rady oaństw soejalistycznych w walce
Państwa rozpatrzono aktualną sytuację społeczno-politycz114 w kra- o realizację Pokojowej alternatywv
ju ł wynikające 1 niej zac\anla.
nakreślonej w praskiej deklaracji
państw - stron Układu WarszawBiuro Polityczne KO PZPR zapoznało się 1 przebiegiem I ·wynika- skiego z 5 stvcznia br. wsoaTtel I
mi moskiewskiego spotkania przywódców europejskich państw socja- rozwiniętej oświadczeniem
on.yllstycznyob z !8 czerwca br. Zaaprobowano w pełni stanowisko dele- wó:dców z 28 czerwca 1983 r.
raeJ_i polskiej oraz łreśó przyjętego na tym spotkaniu
wspólnero
oiw1adczenla. Oświadczenie to wyraża jedność stanowiska bratnich
Polska RzeczpoeJ)Olliita
Ludowa
partu 1 państw w ocenie współczesnej sytuacji międzynarodowej ich sOlidaryzuje się z ruchami antywspólne dątenie do zapobieżenia rroibie wojny, umoonienla po'.koju wojennymi na świecie I wnosi~ bę
I bezpłeozeńsłwa narodów.
dzie wkład do reallzacfl 1koordvnowanej polityki państw socjaliPodkreślono, te nlebfl'llpieczny dla
w Imię ws'Pólnego betZpokoju roa:wój 1ytuacji międzynaTo st.yczn:rch
p1eczenstw-a, pokoju i utrwalania
dowej jest wynllkiem kontrontacvl- odPrężenia.
nego kursu w oolit:vce administracji Stanów Zjednoczonych, ws·pie(PAP)
rahel!o przez niektórych sojw;zników z NATO i zmierzającego do
naruszenia równowag! sił na drodze bezprecedensowego
W'y§cigu
zbrojeń. w tym rozlokowania rakiet ame<ryka'ńskich w 7Al.Chod.niei
dukcjl. W opinii wielu ekspertów Europie.
było to zjawis'k.o
ni4'1l.za.sadnione.
Jest to rezultat rC11Sn11cych WPłv
DIM!zło naJWet do tego.
te Se}m wów sił kon.serwatvwnych na nokwel>MY}ął uN.wę o rmniejnend.u za- litykę l)aństw zachodnich,
w
•ł~u chorobowego za trizy 'Pierwsze stionujących realia poliitycizne
świecie i w· IDuropie. Niebezpieczna
dn! nieizdollnoŚ<!I do pr&(:y.••
wymowę ma wzr06t tendencji reWiceprezydent USA. George Bush
wizjonistycznych występujących w ośwtadczyl
na konferencji prasowej'
W tym koutekścle z 88/tysfa.kcją RepubHce Federalnej Niemiec.
te prezydent USA Ronald Reagan
trzeba odnotowa!, te w czasie pię
będzie się ubiegać w roku przys.tBiuro Polityczne w pełni popie- lym o pc>nowny wybór.
ciu młe&ięcy br. absencja chorobora zawarte w oświadczeniu 1>rzywa ł 1'0WYll>adkowa obnliyła alę w wódców pańi;tw socjallstyeznvch z
Geor•e Bush wYTa~ zdecydowane
l)I'zekonante te Reagan wygra bariosunku do ane.l~go okresu 28 czerwca br. wetwanle •ki'erowa- talię wYborcz11.
Ronald Reagan ma obecnie '11 lata .
ub. r.
A~noja
llJ)(J'Wodowana ne do oaństw NATO oraz do wszy·
stkich oal1stw świata.
Apeluj•
choroba.mi układu koetno-mięśnlo ono
o obiektYWne. noważne r o z w a - i r - - - - - - - - - - - - - - „
W'ecO smmie)seyta ltię łn!d~4o o 23 żenle niebezpiecz:n:vch tendencji rozl»'OC„ uikładu Uątenla o 14 piroe. woju I skutków obecneJ svtuacjl
międzvnarodowej, opawiada się za
oras nerw.owego o 10 JX"(!le.
t>Odieclem
natychmiastowych
przeds1ęwzię~
z<lolnych
oddalić
Absencja ll>OWOOOWana wypadlka- l!roźbę wojny I nowr6t do odprę
11\t l>I'IZY i>racy w i>ieriwszyoh trzech tenla oraz oPaTCia sto.sunków mię
miesiącach br była o li 'PJ:'OC. nłt dzypaństwowvch na zdrowvch naduwzl!lędnlaiacych
pow.za nili w ainalogiczn:vm okresie stawach
szechnie uznane zasadv wzajem1982 r. Olliągnęła ona 'l)()Zlom u.b. r. ne!?? bezoleczeństwa.
dOll>iftlO w kwietniu t ma.ju. WzroBiuro
Polityczne
poplen111c
W 187
dnłu
roku
słońce
llła. ~ abffnc'8 .,owodowana
wS'p6lne l)l'opozycie rozbrojeniowe
wzeszło o godz.
4.22, ajdzie
wyipsdkamł 'DOfZ& piraeą. Na.jwtęk
zai o 20.59.
J:>aństw - atr<m. Układu Wal'l!lz.awwz,y l>l'Zyiriost. bo at 111-tl)rocent.ow:r. skiego uważa za konieczne
zaprzestanie wYŚCil?U zbroje1\.
ich
odnotowamoo W"~
ograniczenie I orzeJ9cle do rozbrolml '"Y bcho z
Podobnie jak w okresach poprze- ien~a. ze szczeiólnym uwzgl~nie
niem usunięcia grotby konfrontadnich na.}W.:!~ ableno}a 1 tytu- cji jadrowel na kontynencie
eułu oho.rób 1 wyipadków była udzia- rQIPejsklm.
Teresa, Dominika, ł.ucJa,
'
Marla, Gotard
łem mieszkańców ŁodZi 1 KirakoBiuiro Polityczne podkreśla.
te
. ze .stronv polskiej podejmowane bę
(PAP) Idą niezbędne kroki i inicjatywy
w clnlu dzisiejszym dla t.odzl
przewiduje następującą 11ogodę:

Największa absencja chorobowa
.w Łodzi i Krakowie

W Dubllnle (Irlandia) odbyła llę
demonstracja
'Przeciwko
'Po!ltyt,e
Stanów Zjednoczonych wobec Ame·
W ostaitnim okr~ie miellśm:r do
ryki Srodkowej. Demonstracja mia- czynienia
z niep0kojącym tzrendet!l
ła miejsce w związku z wizytą wlchorobowej we
C&'Prezydenta USA Georira Busha, w wz.ros.tu absencji
dlzl,ałach protym kraju.
CAF - AP - telełoto wstystkdch nl.emti

KOHL

SPOTKANIE ANDROPOW

SZCZE

IA
L

We wtorek odbyło się na Kremlu spotkanie Jurija Andropowa i
Helmuta Kdhla. Obaj przywódcy
wyrazili swe zadowolenie z możli
wości dokonania szczerej wymiany poglądów na szereg zasadniczych spraw dotyczących stosunków między Związkiem Radzieckim l RFN oraz sytuacji na śwje
cie, zwłaszcza w Europie.
J. Andropow
podkreślił,
że
Radziecki
przypisuje
PAP Związek
pierwszoplanowe znaczenie stosun-

Ostrzeżenie

•
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powiedział pragnie, b:r rozsię one nadal w pozytywnym kierunku, co byłoby zgodne
z interesami narodów obu kraj6w,
całej Europy 1 sprawy powszechnego pokoju.
/
W związku z tym - stwierdz!l
przewodniczący Prezydium
Rady
Najwyższej ZSRR nczeg6lnego
znaczenia nabiera sprawa zapobieźenla nowej, grożącej niepriew!,.,
dzianymi następstwami
rundzie
wyścigu zbrojeń jądrowych w Eu-

-

wijały

i}~Jt,;;f'

Instyfat Badawczy Leśnictwa
informuje, że na terenie całego
kraju
utrzymuje się bardzo
duże zagrożenie
pozarowe lasów. Turyści proszeni sa o zachowywanie szczególnej ostroż
ności.
(PAP)

R. Reagan
wystartuje
w wyborach

Zaobmursenłe

Zderzenie
pociagów ,W NRD

Clłnlenle o codz. 19 wynosiło
997,0 hPa (747,8 mm),

kom z · RFN i zwrócił uwagę, źe
od czasu podpisania w 1970 roku
Układu
Moskiewskiego
stosunki
między obu krajami rozwijały się
owocnie. Radzieckie kierownictwo

p O olu -

Kołobrzeg

w amfiteatrz• w

Rozmowy miedzy Jurijem Andronowem a Helmutem Kohlem.
CAF -

tyczny' WP przedstawiając prozainaugurowany
gram pt. „Za naszą i waszą woluroczyście XVII Festiwal Piosenki ność"
poświęcony
40-leciu LWP
oraz wspólnej walce żołnierzy ra2ołniersk!ej.
W koncercie
inauguracyjnym dzieckich I polskich z wojskami
wystąpił Centralny
Zespół Ąrtys- faszystów niemieckich.
Festiwal to także doroczne spotkanie twórców i organizatorów
kultury żołnierskiej. Tradycyjnie
już solistom towarzyszą orkiestry
pod dyrekcja Henryka Deblcha ł
Centralnego Zespołu Artystycznego WP pod dyrekcją mjr. Bolesława Szum . Kierownikiem artystycznym festiwalu
jest Ryszard
Ray-Zawadzki.
W
Kołobrzegu
Najstanil leśnicy nie pamiętają przebywają: Stanisław Mikulski.
takiego urodzaju jagód jak tego- który wraz z Ireną Falska I Anną
rocznego lata w woj. wrocławskim Głębicką zapowiada i przedstawia
- w lasach w rejonie Oleśnicy. wykonawców.
Obornik Sląskich, Milicza, Wołowa.
Jagody obrodziły nadzwyczajnie 1
W tym
roku zaprezentowane
bez wielkiego trudu jedna osoba zostaną kołobrzeskiej widowni trzy
może w ciągt. dnia uzbierać pełne widowiska: „ Nowe przygody Tomwiadro tych owoców. Wielu wroc- ka Pogodv". . „Nie tylko dla wojławian wykorzystuje wolne popo- ska' oraz „z umiarkowanym optyłudnia na „jagodowe żniwa"
mi=iem",
(PAP)
bm.
brzegu

Koło
został

Najstarsi· leśnicy
nw pamiętają ...

małe

Temp. maks.
w c1zle6 około 25 st. Wiatry
dab• t umiarkowane. imienne.

We wtorek w pobliżu 'Berlina
ipocląg paspieszny Berlin KarlMarx-Stadt zderzył się z innym
pociągiem
osobowym. .W wyniku
kolizji czterech oasażerów zginęło,
a 40 zostało rannych. Stan 10 z nieb
oceniany jest jako ciężki. Zderzenie spowodowało również poważne
.traty materialne.

I

będzie

I umiarkowane.

TASS -

telefoto

'!:kipa włoskich archeologów ood Naukowcy wysnuli ~ęc wniosek
k1erunk1em prof Emanuela Anatt. te odkryli oni „prawdztw11 górę
odkryła
u stóp wzgórza Kar·k um Synaj" tym bardziej że Kark,um
połotonego na pustyni Negev, rumy znajduje się na trasie wędrówki HeświątYni
której budowa odpowiada brajcz}"ków po ich wypędzeniu z
opisowi z Z4 rozdziału . Exodusu" Egiptu.
świątyni zbudowane1 prze2 Moj:tesza
u ltóp góry Synaj, Na szczycie tej
Dotychczas uwatano. te bibll 1na
góry Mojtesz według Starego Testa- góra Synaj to „D:tabel Musa'' na
mentu tnlal otrzyma~ tabllc• 11 10 południowym krańcu Półwyspu Synaj,
pf2ykazanlamL
-----------------------------

ropie. Chodzi
o podejmowaną
przez blok NATO próbę radykałnej zmiany sytuacji ltrategiczn.ej
w Europie z uszczerbkiem dla ży.
wotnych interesów ZSRR t jego ·
sojuszników. Terytorium RFN zamierze. się bowiem przekształcić
w poligon, z którego mają startować wymierzon!! w ZSRR 1 Jego
1ojuszników amerykańskie rakiety jądrowe pierwszego uderzenia.
W Istocie rzeczy byłoby to równoznaczne z wskrzeszeniem niebezpieczeństwa rozpętania z ziemi
niemieckiej
wojny
przeciwko
z taśmy montatowef w Fabryce sleczne1 letnile1 orzerwv rui remont
Związkowi Radzieckiemu.
Samochooów Mal<>llrtratowvch z1e- zał<>~a FSM wvkona oa.rtie oiloto.
ZSRR - kontynuował mówca
chałv
olerwsze 'lo&m<>chodv o..obo- wą 80 ~ztuk tvch ...am<>chodów a
przystąpił do rokowap z USA w
we . F!.ait 126 O - 650 E" W Ud<>- oo 15 <Meron!.a rozoocznl~ Ich n<>rsk<>naloneł woers1ł ekonomiczne!
Do malna ol'Od'llikc1ę
Samochód · nie
(Dalszv ciał na str. 2>
1& bm. a w.IA:c do rozooczecla mie· bed~e dro:t.szv Od dotąd orodulkowa<ne~<>. a Dlo&T'W'>Ze 1eiz-o e~zem ota.
rze ma łda sle w "or2'edatv 1)()d kondec 9lernll>le br .
Obeonv
samochód
w
wvndku
zmta.n konstrukcv1nvch w l!ł<>wlcv
w wałku rozrza<tu aoarac!e za.Pło
nowvm
Ol'llZ w korom~ 'lllndka
zutvwa
m:t. '° 12 oroc
DBllWP

„Fiąły

126p-650E"

•

dołychczasoyvej cenie

10 tys. ton herbaty
z Indii i

prżypłyni

Banglad~szu

mn łe1

an1~el1

~m.oehód

lńan<111rdo

wv . czvtt średnio o ok 1 Utr DBH
wa rnnleł na 100 km P<>dcza"' te.
stów
ma!tJ<'.'h" ten ostąsrnał zuty
cle n.a aut~t••dzle ,I 30 lłtra . w
Herbata jest jednym z podstawo-1 około 10 tys. ton herbaty z Ir.dU czasie 1azdv w ml~cle - s 115 litra
wych ładunków przewożonych stat- 1 Bangladeszu do Polski
a na o;zoęte <rór<'kł.,.i rm<>cn<> o<>fał 
kami Unii ben&alsklej PLO Prawie
Ostatnlo partię 560 ton herbaty za- dowanef\ 5.79 Utu, SłO!lU1ac ęl.e do
katdy polski li,nlowiec zaw1Jającv ładowano w Kalkucie na m/s .Fran· zaęad ekonom1czne1 \arov zawartvch
do Kalkuty zablere ..tamtąd do 'Pol- cesco Nullo" który w kraju będzie w tnstrukc11 obęluJZI zutyc!e oallwa
ski kilkaset ton tego towaru . W ~u- w drugiej dekadzie Upca Oprócz średnio nie oowifhl!O
orzekroez:vć
mle do końca br st atki PLO obsłu herbaty \iniowlec· PLO do Polski 5.5 Utra.
11uJące te LLn!<e i-owlnny· ixze~ wlezte a I ton Juty.
IPAP)

z·

al nd rz wy arz

1893 - Zm. G. de Maupassant, pisarz francuski
1950 - Podpisanie w Zgorzelcu układu między PRL i NRD
o wytyczeniu ustalonej i łstnle
Jącej pol1ko-niemleckieJ rranicy państwowej.

Cokolwiek sł4: stanie, zawsze
Jest ktoś, kto to przewidział.

ee

si

DZIŚ

Radziecki program-minimum zapobieżenia wojnie jądrowej

"\V GENEWIE LOSOWANIE

NA KOGO TRAFI WIDZEW?
hote·lu
w
Nie. jak za-r.wyczal
„At1antls" w Zurychu. lecz w l(e.
neW'Sklan hotelu ,tnterconti.nental;'
od'bed'fl!.e ale dzJś lo&<>w.. n1e rói;gry.
we-Ir. europe.J>Sokaclt pucharów w pił
ce nołlnel W .samo l>Ołudn<!e roir:oo~rble •ll!I ceremonia losow.a.nla oar
w PUeharze Eli.ropy, Pucha.rze Zd«>Pueha.rze
1
Pucharów
b:vwców
rozoi<rywek
Ul!lFA merws:iej rundy
aezonu 1983/1934.
Wir6d zelll>Ołów. które wv.tal>ia.w
te.I lm11rez.le. z.nalazły ale tr11y Dasz• drutyny - mistn Polski. Lech
Poznali. zdobywca Pucharu Polski.
wicemistrz
era.z
Leehta Gda:dsk
ubleJ(!orc>ezne.I
Polaki uółfinall•ta
edycji Puehar1u EurG<PY. k.tóry tym
ruem wy&ta.pl w PuChane UEFA lWUZJ9W.
Orga.nWate>rz.y rozit'l":rwe\t .ll'OStal?lOktóre w
wtllt rontaiwlć d.r.uty.ny.
<>5lsJ1;.neły
euroJ>el5k!l.ch puc:ha,rach
znaczą~ sukcesy. WŁaśnle wsl)ll!?llaw ubleu neese Mdzikl~·O W!dzl!IWa
JOlyeh lfoz:l(·rYwka>eh PE spr.a;wdła li
sle
aleźLi
zn
P<>l.sk.l
wicermstrzo·w1!.e
17 d·ru~y,n rozst.av,'lonych w
wśród
Obok W1d-z-ewa
UEFA.
Pucharze
Ló.d.t ro-zsta wlono taikiże: Carl Zeiss
Jena, Tottenham Hoł'5Pur. NottionirAustrle
ham Forest. Aston Villa,
W.ledeli. Ande..rlecht Bruksela (obroń-

Fathol w

„.Jedności"

ogniska „Jed.n~ć" 'Wl'llZ
s aktyWelń Komitetu Osiedlowego
.. Oóm!ak" wy3zli z godną odnotowania .Inicjatywą, Z myśl11 o mło·
dyeh mieszkańcach d'lllelnicy w okr•l1• wakacyjnym na boisku przy
ul. 8.leradzkieJ 7/9 przeprowadzony
zoetame turniej piłkarski. W impre.
zie będą mogli uczestniczyć człon
kowie szkolnych 1 podwórkowych
dTutyn. Turniej przeprowadzony zo~tanle w trzech kategoriach wiekowych. W pierwszej będą m<lgły uczestniczyć drużyny akładające slę z
w drugiej od
cl1ł1>pców do ie lat
lS do 1• lat. w trzeciej od 15 do
l& lat.
&zcseg61owe tnłormacJe l saplsy
od dziś codziennie na boisku przy
ul. Sieradzkiej w godz. 15-17 oraz
w aekretar!acie ogniska przy ul.
R21gowskleJ Za (tel. 493·47) w god i.
u-15, Dla najlepszych u1~12 i
rundowano dyplomy I nagrody w
postaci sprzętu sportowego.
Przy okazji informujemy te ~nisko przyjmuje także zapisy _!Io
aekcJl piłki siatkowej l karate.
J>atałacse

Inter
t& pucharu). Real Madrvt.
Rotterdam.
Feyenoo-rd
Mediolan.
Malmoe FF, Banik Ostrawa. Crvena
zvezde BeJ,;rad. Radnlckl NIH. VfB
Stuttitart. Bayern Mo.nachlum i FC
Kaiserslautern.
W Plleha.rze Europy rozstawiono t
d·ruty1n - Liverpool, Standard L!e·
ire. CSKA So-fl„. PC N&ntes. A.lax,
lfK Goeteborir. Benfice, Bohemians
P. i Hamburger SV (obrońca pu.
charu) .a ~ Puchar>Ze Zd<>b:vwców
Pucharów: FC Koeln, SK Beveren.
FC Aberdeen (obrońca pucharu) CF
Barcelona 1 Juventus Tury>n,
Rozstawienie Widzewa 11,powodo.wało. i:!: łodzianie nie trafia w pierwszej rundzie na ńa.lsllnie.lszych rywali. Jednakie w uozostałej stawce drużyn nie brak 1 Innych silnych zespołów. Jak n11. k1JO<Wskl•
Dy.namo, wicemistrz RFN. Werder
Brema ozy witeml8tN An.i:lił
Watford.

Po r_ekordowym biegu
orcan<!mtorz.y
lJPOrtoweRo w Coloo:ado
Sprln~s. rokordy świa.ta na 100 m
Smitha - 9.9e !. EvelYn
Calvina
A•hford :zost.a.na za·bw>lerd00ne.
Podezaa biegów w.iał aprzy·ja,j~y
w'1a1r. którego predlk.ooć n.ie J>U<ek.raczałoa J. m!se'k.. a wlt:>e mwody
<><i<bYwaly si• w <nonrut>Lnych waorun~
re:zull:tat-r moca
kach !. wmystie
być lWilane Dt'llff IAAF.
l!;.. A!lhiford b!eJ!ła rmrr 9Pt'S:Y''9J._
cym W!letue G,M mlsek„ natoml!ast
Smith - 1.YI m/se'k.. D1'a przY'l>OJnnien!a warto ood!W te J. Rine. ~
rekordiz.i:sta świ.aita s 196& r. - uzyska]. swój rekoord 1)1'2'J' apnyjaJącym
wlebrze 0.3 m/lsek.
c. smiJth został w <>S'lcitniej oblW\L...
li zgłoszony do biegu na 100 m,
Pny1echał on do Colorado Splllń.ls,
.a.by obserwować za"i\iod'Y. Nie mi«ł
t>Cmiewat do
stal'tować.
zaimla.ru
biegu teito nle zl!lłoal.l ~ róWlnl.ed:
Jego .na.jwleltszy rywal c. Lew&I. T1.lł
stumetrów'k!.
.t.oolt><>Uealetn
przed
doznał l<ontu·z:ii E. K.inJ( i n.a pro.
Saniith s«'Odzlł
~be orgam.zatorów
9le wystal>lć. Jallc :r.w:Ylkle zademonirtrował wspan.tałoe wy._1ścle s 1'loków
sta.rtowych 1 DroW.ad~lł bieK n.a całym dystanlil•.
sa~wnial•

Jak
testlwalu

..Mo,la r.adoś6 n.łe Jell't Jednali: 1>elna - powledozd-ał C. sm.lth. - żalu.
Je. te na .tarcie zabra'kłi> C. Lewi·

u".

T. Krawczyk ponownie liderem WOP
Ni8POdrleW1anym 2'?NYCl~twam nkatowiok1el Gward!.l wodnilka
z. Krudysza. z.akot\czyl tle czwa.r„Y etap olO Tour de P-0>loit.ne 11·
let.ru zaw"<n:Lnik z KatoW!l.e. n~ mol(acy dotychczas POchwallć sill 1)()\\atniefszym.l sukcesami najszvbcie1
trase
onejechal ośmlo.kllomet•rową
trudne.i .. czasówki" na Równice. WY1ednoczel
etap
grywafąc czwa·rty
~n!e zostaja.c zwyclezca Dlerw.sze1 w
tegorocznym Wyścll(u dookoła Polskl gór9kdej p.remi'..
czaa 18.lC !.
uzyll>kai
Krud.y.g:r;
aw·a.noował d•z.iektl temu i d'Zlekil. pteclosek·undowel bo-nLf.l'kacie z 51 na l l
m1ejsee w kla6y!i<kacl1 "enera.!Jnej.
L. Piasecki
Drui~ c:zas uzyskał
medaUsta
(Pol:s:ka I) w:!e10ikrotny
miistrzosiw P>ol,~1<1 w jeźd·:r;!e lndv'1!l
Krudysza
d<>
Stracił
widualnej.
sekund.
lideEtap przy,n!.6sł znów 7Jltll.ane
odzyskał
koszulke
Żółta
ra.

ltra w e~yk,

T.

ltt6r-r

WY11łr1l•<hla

nk. Na tnecle mle.tsce &uadł z. WrOIJlJI, DobrM
wypadili we wtorek z.awod.nicy u1tralfl·lczni - Ba.ritnl<>w (ZSRR). Ja1tsch
Moravek
(Austria). V>erike (N&D).
(CSRS 1 oo cz,terech eta:pach za:tmu1ą mdefsca w czołowej dzle11!11tce.

W. Mokiejew1kle11ro o

Zł

ZOET&M®Llt TaZBCl
ł ri.a J) lt ola•rlltłt!eR>O Tour de !\rain.ce
te1t-00roeznyun WYbył naJdłut•zYfft

w

11~-0owJ1.d!z>!ł ~ :r. Roubdx d.<>
le Hawe 1 rrulał 298 km d!ugoto.l.
eta'l>U był Szwajca.r
Boha.terem
c. Demierre. który pler>Wszy mi.nał
Jonie mety, wypr%edza,jąc •'J)el~toll o
ok. S min.
śc!ltu.

Llderem 1fft ruid.al Du~c.zyk J!C. Andersen. który. WYPr.zedza E. Va.n~
zoetederaerdena Be11t\.a ! J<><>J>a
mellka <Hola nd!a).

Szkoci - pierwsi, Polska dziewiata
Wladze Europejskle.l Unii Pl!kardokonały klasyt!kacJl futbolu
na starym kontynencie. Bra110 pod
uwagę wysti:py drużyn klubowych z
krajów europejskich uczestniczących
w rozgrywkach pucharowych w se%0nle 1982/33.
Podstawowym mierniklem w wyz.
naczanlu miejsca na liście klasyflkacyjnej była liczba punktów zdobytych przez ze•po!y krajowe ~
rozgrywkach Pucharu Europy Ml•
strzów Krajowych. Pucharu Zdobywców Pucharów i Pucharu UEFA.
Ponadto dodatkowe punkty wpisywano za awans do ćwierćfinału. pół.
Suma tych punkfinału I tlnalu.
tów dzielona przez liczbę drutyn
$kiej

A. Sikorski

Na tortt Społem urzy ul. PóŁnoc
neJ roz:ooczęły się wczoN!l kolej.ne
dr-uii;ie w tym roku !Za.wody o Pucha•r
Pz.Kol Dwudn~owa impreza zgromadziła na starcie wszy<Sbklch polskkh czołowych torowców kj;órych
trener k·ad1rv
baczn.:e
o·bserwu1t>
.Jerzy Bek. Niestety. nie wszystkie
z rozeiran:vch wczora1j 'konkurencji
opiekuna
mogły usatySfakcjonować
l!:ad•rowiczów. Na slabym p<>ziomJe
•tały szczeRól.nie wyścil(i sprinterów
Cnies~tY. w te1 kt>nkurenc1l nie mamy czego szukać na torow:vni rynku eu•ropejskim l ~wJatowym). WYsta1r0czy dodać ;,., w repa·sażach nie
:iaimoonowald dwa t czołowi torowcv
naszeii:o ilcr.aju A. Michalak i S. >l;ak.
którzv prze~r-ald walke o !1-nał z
wytn.aJ(·a1acymi zaiwod111cikami.
mało
O.k rua wczora.!sze1to dnia zawodów
helenowsłlkh był wyście na 4 km.
ZwycleżYł w nim reprezentant s2czeGryfa - ANDRZEJ SIciński,11to
CZ&•S
uzyskuja~
który
KORSKI.
4.47.2 wpisał 1ie na llste rek·ordzi·
Wcześniej lep.
~t6w lódzkie)!(o toru
szy czas od dotvcbczasoweito rekortoru ustanowi!
du helenowskleii:o

Gorgoń

wskażnlk dający miejsce danego kraju na liścia klasyfikacyjnej.
zwyciężyli Szkoci, kt6uy uzyskali
średnią 10,5 pkt., wyprzedzając RFN.
- 9,! pkt. i Portugali4: - 8,75 pkt.
Polskie piłkarstwo sklasyfikowane
zostało na 9 pozycji wraz z Jugo·
sławią. Obie drużyny zdobyły po I
pkt. Miejsce w pierwszej dziesiąt
ce uzyskaliśmy dzięki doskonałej
postawie w rozgrywkach puchaxoWidzewa.
wych mistrza Polski Pt'Zed nami są jeszcze pi>za ws1><>mH!szpanla.
Belgia
trójką:
nlaną
Włochy. Czechosłowacja 1 Rumunia,
a wyprzedziliśmy rn. In. Związek Radziecki Austrltl, Angl141.

wyznaczała

helenowskiego toru

rekordzistą

- trenerem

Jak !·nformu1e zurychS>ki .SPOTt"
.Jerzy Go.rl(oń p<>stanowll zakońezyć
czy.n•ne uprarw1a,nie piłftd nożonej
Gorol(oń. który l(rał w szwajcaro!kieJ
Gaij-Jen. po.s-tanowtlł zod~uty;nie St
lft~ t.renerem d od przyszłel(o sez<>nu bedzde szkollł 1un'1orów d'ru>ty·nv
w Gossau.

LIGA TKKF

także klubowy Jro.lua S!korskle,;o R. Dawidow!cz. pokonuJac dystans
4 km w 4 min. .I 40 sekund Kole1ne mieJsca w tym w:vśclJl;u zdobyli: J. Szczeoikow.sk.I (Or.zeł Warsz.a.wa). R. Owcz.a.relk (Le!l\a) M. Jurek
1 R, Kowal<Sikil. (o'ba·l OI'zeł Wa•rsz.awa) D. Ad.amla•k (Lep;l;i) i R, ~er •
ścienll:alk

(Or.zeł).

W wvśclgu na l !km kium~wał
R. Konkolewskl (Gryf) orzed swoim
kolel(a klu.bow:vm - s. Grzegorkiem
oraz L. Poci.echem (Zy.rardowJank01)
J. Szyllllkow!ailclem (Le!tla) R. DaD. Kust.oszem
w!dowic:rem (Gryf),
CZv>ra.rdowJa.nk.a) A. Si.lkorsk·lm (Gryf)
i W. Rudowiczem (Włókniar2 Ka.
Lls.t.

Do tl.nału epmiu, 'll:tónr o~me
sle:
.r-alk'Wla11:!ik-O'W'ai!>i
dza~.
s!e
S. Grzegorek (Gry!) K Buk.szyflski!
L. Celmer (D<>limel
(Orzeł Łódź)
W.roeU!iw). J. Kałtlżny (GT:łif) R. We.
A. Kusołowski IWłókniairz Łódf)
siak l K. Ku.rzawińsk! Coba.1 Włók
n:a.rz Lódź). J. Pawla'k z kaldskle.i:o Włókniarza 1 Z. Płatek z Grynatl-eoszy czas
fa· który uzyskał
11.8 sek,
dystanwwy .na 9<I okrą
Wyścig
zwvciestwem
sie
żeń z,akończy!
G. Cieśli CGrv.f) - 28 okt. I d'Wa
WYPrźe.
który
okrażenia nadrobione
d'Zl.ł A. Ba rczykoWSilcle,;o z ży:ra.r
2.3 J>lkt. 1.i <>kir.) I
dowla nkd
J. Szczeokowskiee:o z Orła Wa·r~
wa - 11 pk.t, (11. okr.),
D2llś kole~ne konlkurenc}e. O 11rodz.
13 roz.uoczna sle eUm.lnacje w:vśl!l11:u dt'Użynowe1i:o. uotem urzewidzla·
ny !est ft.nał 11,urlntu. a. uo Dlm finał druźynoweeo wvścleu I na za.
kończenie

wvścl11:

amervkańskl.

cwrbl

Komunik at Totka

sit: tegdroczne rozZak·ończyły
W zakładach n:tkat"S>klch z dnla
grywki w piłkarskiej lidze TKKF
2/3. IYi 1983 r. wedlul( wS>tępnych dawoj. łódzkiego.
Mistrzostwo zdobyła drużyna 7&- nych stw!erdrono:
INTERTOTO - 7 rozw. 1 ~ traf,
.Predomu" wyprzedza.1ac
kładowa
.. Eskimo", „żaka" „Uniontex". ZD - 116.000 zł: lł! ro.zw. z H traf.
rozw. s 10 tir.alf. RZSI „Teofilów" ,Fonikę". „Olim- ~500 Z'l; 13'10
550 d.
..l Maja" I .. Ponar-Jotes".
pię"

I
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e

odbyło
We wtorek w Moskwie
spotkanie delegacji lzbv Reprezentantów Kongresu USA, któi>rzyrej pr1:ewodniczy zastępca
wódcy demokratów w Izbie Res
Foley,
8.
prezentantów Thomas
przewodniczącym Rady Narodowoś
ci Radv Najwyższej ZSRR Wita-

się

Narada · aktywu
partyjnego
środowiska pisarskiego
5 bm. odbyła lift w Wal'lizaaktywu
wie ogóln()polska na.rada
partyjnego środowiska p!11aookiego
w
aytuacji
omówieniu
p<>Święc<>na
środowisku li'terackim uo 1>rzedłu
żeniu zawieszenia ZLP,
z
Zebrani. Po .zaoozna.niu' się
o przebiegu ro.zmów
Informacją
z
prowad:zonych w KC PZPR
Pt1Z.edstawlicielami uwieszonego ZG
ZLP, krytycznie ocenił! J;)06tawę
kierownictwa :iwiązku, le'kcew:ażą
cą losy 11teratu.rv i apołecznośct li•ie
chll!NkterY7JUjąc„
terackiej,
be:ziwr.c,glętlnym uporem i brakiem
J?Otowoścl d'O kompromisu.
W obradach ucz~tnici:ył !lderownllk Wydziału Kultury KC PZPR
(PAP)
Wli1told Na~!.

lijem Rubenem. AmerykaJ\scy kongresmani interesowali się awła11zcza
generalną linią 11olltyki zagranioznej, polityki KPZR I państwa ranastawionej na zahadziec.kiego,
mowanie wyścigu zbrojeń, rozbro
Jenie, uniknięoie konfrontacji orar;
pokojowe współżycie i współpracę
a
między wszystkimi narodami ZwUłzklem
tym samym 'między
Radzieckim I Stanami Zjednoczonymi.
przewodniczący
Witalij Rub~.
Rady Narodowo.ki Rady Najwyż
we wtoszej ZSRR, i>św1adczył
rek delega<:ji kongresmanów amerykańskich, .ie żadnych problemów
światowych,• w tym historycznego
sporu mdędzv kapitalizmem I sorozwiązać
cj.all2lmem. nie mqżna
urzv: pomocy wojny, wyraził ubolewanie, iż obecni tn"Zyw6dcy Stanów Zljednoczonych nie rozumieją
tego i J>ra:ed:stawił e?Jte.rorpuń.ktowy
prQgram-mlnimu m złal{odzeni• nają
pięcia i sa'J>()bie'Żeni1. wojnht
drowej.

umrodć
Po 111erwsze. naleiv
poniechać
i
zbrojen<La Jlłdrowe
wwzelilCl!ch .,,rób z łatlunk.ami ją
drowymi, a także prób s nowymd. r<rinjamt i typami środ'k(>w
pr:zenonenia brOID.{ Wirowej,

Po

Po trzecie. istotne znaczenie miauchwalenie przez parlamenty
rządy
rezolucji zobowiązujących
do na tychmiastowel!o podjęcia rokowań na temat zakazu rozmieszw
broni
czania iakiejkoh'lliek
przestrzeni kosmicznej.
raparlamentaorzyści
C'Zwarte.
Po
dzieccy proponują rozpatrzyć ideę
zobowiązania się przez mocarstwa
użyją
jądro-we. Iż pierwsze nie
broni nuiklearnei./ZSR R wziął na
ale
siebie takie zobowiązanie,
USA nie chca oóiść ieao śladem.
Poniewa!Ż Waszyngton argumentuje, że druga strona może rozpocząć wojnę totalną środkami konwencjonainymi, byłoby celowe wyjednoczesnym
powiedzieć się za
rozipoczęciem rokowań w sprawie
wzajemnej rezygnacji z użycia siły
Układem Warzbrojne; mii:<Jzy
szawskim I NATO zJ?odnie .z propozycją oaństw Układu Warszawskiego ze stycznia br.
Politylk radziecki powiedział kon-

wsi>rzV'ltlać

należy

dru~

realizacl• tllan6w rozmle:nlczenia w
JadroEuropie nowych środków
wych, ponieważ iro!ba kontrontanajwiększa
cjl_ nuklearnej Jeiit
właśnie w Europie.

Prywatn e lotnictwo bojowe
•
„króla kokainy"
bol!wijslda obawłaj11 tlę,
Władze
te okażą ~I• bH.sllne wob" J)Oltęgi
Roberto Suareza Gomeza, zwanego
„królem ke>kalny". R. Suarea. którego osobisty maj11tek ocenlany jest
na 400 mln dolarów. twierdzi, te

sam jeden byłby w stan!e rozw1ą.:a6
ekonomtczna problemy BoliwU.
Pttemyt narko.tyków był zawna
jednym • najba rdz!eJ t.ntratnych uję6 w tym niewielkim, śródlądowym
kraju. Kokaina uprawiana na 'ndiańsldch poletkach była eksporto-jor;eJłcl.e.i dlo Ul!IA.
Obecny Nąd prezydenta Sileza Zuazo ualłuja polooyć kres kokainowym

w.a!1l4

Kończy się

sezon

połowów śledzi

l.mperlom na terenie Bollw!L Jednak ich włdclclelt nadal czują llę
bezkarni. a racji Powiązań 1 poela.
danych •rodków. Dz!enntkarzt1 tw!erd11ą. te &berto Suares posiada na.
wet Własne aamol<lty bojowe.

Kończy llllł tegoroczny IHOll 'J)OIOwów śledzi na Bałt~u. Kutry Spół
dz!elnl Pracy Rybołówstwa Mor&klego .. Belona'' 'W Dz.!wnowl.t 1ohod2ą
z łowisk. choć łledzla jest j-Olle
w Bałtyku, du:llo; Wiąże 1141 to •
wyikonanlem tegorocznego UmMa pe_
łowowego tej poezukllwan•l llMl uszyrn rynku ryby,
Nl.t osnac=a to jednali ~ w
połowach. Na południl>wYlll Battylr.u
Tegoroczne lato mamy podobnie
1 Zatoce Pomoraltlej. stanowl1tc:rcb.
główny rejon Jl(lłe>wów dzlwnopich upalne jak w poprzadnich latach.
rybaków rozpoczyna 81.41 sezon !)O· Panuj14ca rusu. powoduje :i:awsze
łowu dorin:a. Warunki atmo.terycs,
wzrost ugroten!a poża
ne 111 di>bre, Se-zon zapowiada .lę poważny
n.letle, SwladCZlł • tym rowe10.
równleł
Jak nu poln!ormowano w Kop!erwST„ wynlkl 'P(>łowó.w.
mendzie Wojew6dzklej Straży Po-

łobv

gresmanom amerykańskim, ~ itarody obu państw maja wspólnego
wro2a - groźbę katastrofy wo~n
nel.
Tłumaczac orzedstawiclelom JJzby
USA,
Reprezentantów Kongresu
d!J1.czego ZSRR występu.le przejakichkolci wko rozmit<Jzczeniu
wiek nowych rakiet amerykańskich
w Euro'Pic, W. Ruben oświadczył,
one równowagę
że naruszyłyby
stratcJ;!'czna międzv obu mocarstwami. Stany Zjednoczone umieś
o
ciłybv swe rakiety zaledwie
5-6 minut lotu od· obiektów na
terytorium radzieckim. Nie było
by czasu na należyte ostrzeżenie.
Rakiety takie są bronia oierwstel?o u<lerzenla.
Rady Na.rodoPrzewodniczący
że
in.,
oświadczył. m.
wości
ZSRR może obe.iść się bez towarów amerykańsklch. O nic wa.> nie
prosimy, ponieważ mamy praktycznie wszystko. cze!C'o nam potrzeba, zaś to. cZel!o nie mamy, możemy kupić w innych krajach, których rządy podch<>dza realistycznie do spraw międzynarodowych.
ameTracą na tym biznesmeni
dorykańscy i wasi farmeny (PAP)
dał W. Rube n.

(Dokończenie

ze str.

1)

1prawd• bron! nuklearnej w Europie kierując 1i41 uczerym pragnieniem osi!lgnięcia pozytywnych wyników. Dążymy do radykalnego obnizenia poziomu konfrontacji nuklearnej w Europie - w warunkach
ścisłego przestrzegania zasady równości i jednakowego bezpieczeństwa
stron - stwierdził J. Andropow.
ZSRR czyni wszystko co w jego
mocy, aby uwzględnić koncepcje
swych partnerów rozmów, osiąg
nąć porozumienie, które byłoby do
przyjęcia dla obu stron.~ uwzględ
niało ich interesy. Stanowisko USA
natomiast sprowadza się do żąda
rozbrojenia
jednostronnego
nia
Związku Radzieckiego, przy utrzvmaniu w nie naruszonym stanle arsenałów broni jądrowej średniego

Rośnie wysokość

·strat.

spo~odowanych pożarami

Afera

łapówkowa

Prokurawry
'Pl'HC>WY
l'llleC'Znllt
Generalnej in.formuje, ie prokurator rejonowy w W11f:rowte prowadzi przy wepółudzlale miejscowej
komendy MO śledlrtwo w sprawie
systematycznego przy:trni>wanla ko-

ŁOŚ „ODWIEDZIŁ"

CENTRUM KONINA
li bm. w godzinach rannych w
Koninie w centrum nowej dzielnicy miasta na ul. Bydgoskiej pojawił się okazały łoś, który następ
nie przeszedł trastl E-8 i udał 1!ę
Niecodziennym
w dolinę Warty.
gościem zajęli się myślf.wi pomagając w dotarciu do lasu.

Wągrowie

w

rz.yścl majątkowych imzes M--letniego Zbigniewa M. - 1tannego ape.
cjal19tę Wojew6dzkiaj Bazy Zaopatrze-n.la 1 G<llsp<>darki Maga11ynowej
llledzibłl w
WZK!OR w Gdań&ku
Gdyni.
W okresie od 1191 r. do czerwca
1983 r. Zbigniew M. w zamian za
umotliwlan.le nabycia maszyn rolniczych przyjął od Stanisława R.
i tnn~h rolników łapówki w kwoo!a nie mniejszej nit 250 tya. rł.
Stanisław R. myakane w ten •PO·
eób maszyny o wali;oścl ponad 3
mln zł abywał innym rolnikom p0
spekulacyjnych ·OSlągając
cenach
n!enaletny sysk w kwoc!• około 400
tya, zł. Zbigniewowi M. wręczał ła
pówki sa puyd•iał muzyn r6winiet
rolnik Jan K,
Prokurator sa•toeował wobec WYm4enil.on·yoh J)Odeirn~ydt a rent tym.
czasowy. Na poczet grożących sprawcom kar majątkowych zabezp!e~ono p!anl11dze 1 nieruchomości 1>
(PAP)
wartości o.koło a mln :ił.
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Afrykańczycy.

Zjednoczonych.

l>O>}awllł tri.et
oflarą padło

DO

gdzie

raa pierwszy

jut ponad 1.500
jego
osób - 7l procent z nich to ho·
narmoseksualiścl. a 17 procent komani. Naukowcy uwataj11. te cho.
roba ta przenoszona jest drogą kontaktów płciowych lub przeii przetaczanie krwi.

KROLEWSKIE SARNY
NA ANGIELSKICH STOŁACH
Królowa brytyjska l!:ltbieta li 1JO- 'Nmes" siwiet'du. te brytyjs'ka modo
przystąplć
zamierza
przekazywać pewną Uo~ć narchini
Dziczyzny,
Producentów
do k-ooperatyw Związku
płowej
który formalnie ukonstytuuje s!e w
rozprowadzających dz\czyzne na ·r:v.n·
.iesieni br. Dzlczyzna pochodzić ma
ku kra.iow:vm.
Publikufac ti: wiadomość .. London z rozległych posladłoścl l<'rólowej w
Pln. Szkocji. Wysokość dostaw nie
usta1ona mówi się jednak
została
o 10 tys. sztuk rocznie. Nowo powstające kooperatywy są uważane za
.. handlowe ramlę" brytyjskiego .,Deer
Farmln Associat!on".
W okresie ub. irtulecl polowania
przywilejem arystokracjl t
były
dziczyzna
zaś
dworu
W ZlSRR wydarno 'Pra'Wa &u•tors- stanowiłakrólewskiego
ekskluzywne danie. Nlekie na ,,cieplny a®umula.tor". W tej szlachclc złapany na kłusownictwie
oryiginallinej konsibru'kcji wyikorzy- królewskiej zwlerzyny był karany
s•tuje się własności niekt6rycil sub- bardzo surowo łaczrble z karą śmJer
Sltancji chemicznych dla g.romad-ze- c1. Obecnie dziczyzna Jest rzadko
nie
nia i nrz.echowywania energii ciepl- spotykan11 w sklepach natomiast
mięsa sprzedawanegp jako .,dzinej, w tYll!l takfo energii słonecz brak
czyzna„,
nej. Energię tę moi.na wykorzystywać n.p. w dni gdy chmury zasła
Redaktor depeszowy
nia.ją słońce Novu,m t~rkmeń.skich
ANDRZEJ WOJTOWICZ
zaszerokie
znaleźć
może
uc-zwych
. Redaktor techn!C2l'lJ
stosowanie w przemyśle, rolnictwie,
ALEKSANDE:R B,4'roROWICZ
·a.k i g<)§pOdaJrlS'twie domowym .•

stanow1ła

zwierzyny

Akumulatory ciepła
opatentowtino w ZSRR

w br. w
żarnych w Piotrkowie
woj. piotrkowskim zanotowano ju:i;
226 pożarów, o 10 wdęcej, niż w
roku ubiegłym. Tylko w trzech
pierwszych dolach lipca piotrkowska atraż wyjeżdżała do pożaru 24
razy. „Czerwony kur" powoduje
ogromne •traty materialne. w. br.
os~gnęły one już blisko 38 mln
milion 'w,ięcej
zł, grubo o ponad
niż w ubiegłym roku.
Najczęściej palą 1!1t wiejskie zabudowania gospodatcze i mieszk8;lna. Ostatnio notuje si41 coriw;
wuęcej pożarów lasów. li ha l'lsu
spłonęło w Dąbrówce, 2 ha w okolicach Inowłodza, ponad 1 ha w
Cekanowie i Janowie oraz 11 arów
w ok~licach Tomaszowa. Zdarzają
się tez przypadki płonięcia zboża
na p~iu, m:i·n. 0,1! ha spłonęło w
PrzeSiadłow1e, a nieco mniej na
przedmieściach Toma11zowa. ·
strażacy apeluil\ więc za naszym
pośrednictwem do społeczeństwa a
głównie pod adresem rolników' i
turyst.ów, o zachowanie zwiększo
nej nit zwykle ostrożności i uwagi. Na ponoszenie tak wielkich
strat. :i to w tak lekkomyślny sposób, nas :pi> prostu nie stać.
(płom.)
·

dysponują kraje
zasięgu, - jakimL
NATO.
USA ehciiałyby uzyskać dla siebie monopolistyczną pozycję, rozbroń
mieścić pod bokiem ZSRR
razić obiekty w
jądrową .zdolną
głębi radzieckiego terytorium, podczas gdy ZSRR nie ma i oczywiście, zgodnie z amerykańską logiką, nie powiinien mieć porówgdzieś w
nywalnego potencjału
pol;>liżu USA.
powiedział
Związkowi Radzieckiemu trudno zrozumieć, co RFN
wyniku
spodziewa się zyskać

Jurij

następniie,

Andropow
że

w

rozmieszczenia na jej terytorium
amerykańskich rakiet, w wyniiku
radzieckich kontrposunięć i przesycenia centrum Europy wszelkimi
rodzajami broni masowej zagłady.
W Związku Radzieckim - powiedział na 2„1kończenie Jurij Anzwrócono uwagę na
dropow oświadczenie kanclerza Kohla, iż
rząd RFN odnosi się ze zrozumieniem do uwarunkowanych względa
mi histo;rycznymi potrzeb bezpieczeństwa Związku Radzieckiego. Byłoby bardzo dobrze i dla obu naszych krajów i dla sprawy pokoju w Europie, gdyby słowa te
znalazły odzwierciedlenie w praktyc.e polityki RFN. Przewodniczący
Prezydium Radv Na·jwyż,szej ZSRR
dodał, że zdaniem strony radzieckiej droga do wzajemnego zrozumienia prowadzi przez całkowJtą
z dobrą
szczerość w połączeniu
woll\ i gotowością współpracy w
sąsiedztwa.
dobrego
i
Imię pokoju
ocenił
Kanclerz Helmut Kohl
szczerą atmosferę rozmowy i podna
RFN,
kreślił dążenie rządu
którego czele stoi, do podtrzymywa ia ze Związkiem Radzieckim
stosunków pokoju i dobrego są
siedztwa, do dalszego konstruktywnego rozwoju stosunków mię
dzy Republiką Federalną Niemiec
i Zwtlązkiem Radzieckim. Jednocześnie H. Kohl przedstawił znane
stanowisko kierowniczych kół bloku NATO w sprawie rozmieszczenia nowych ametykańskich rakiet
krajów zachodnioeuropej skich, a
przede wszystkim RFN.
J. Andropow i H. Kohl byli
jednomyślni co do tego, że mimo
1-ozbieżności w stanowiskach stron
w szeregu ważnych kwesti~. szczera wvmiana poglądów była poży
teczna i postanowili w przyszłości
utrzymywa6 ze sobą kontakty.
(PAP)

SESJA NTE 'VYKORZYSTANYCH SZANS

Przerwany dial og

SYNDROM AIDS ROZSZERZA SIĘ
W EUROPIE ZACHODNIEJ
Syndrom A11DS. Jla•byty brak 'k·
riery Immunologicznej - tajemnicza
choroba czyniąca auustoszenla wśród
homoseksualistów - dotarł już do
kolejnego kraju Europy zachodniej.
Po krajach skandynawskich 1 RFN,
nowe przypadkl .,raka homosekS\la·
listów" zanotowano VI Belgii.
Ostatnio władze belgijskie stwierdzlly 35 przypadków. w tym ll
~ak
śmiertelnych. tej nieuleczalnej -

Kold

.Spotkanie Andropow

Zakończone niedawno vr Belgradzie obrady VI Sesji Konferencji
Narodów Zjednoczonych do Spraw
Handlu i Rozwoju przejdą zapewne do historH jako sesja nie
Wielu
szans.
wykorzystanych
obserwatorów sądziło, że kryzys,
jaki ogarnął niemal powszechnie
stanie si~
gospodarkę światową
swoistym bodźcem dla znalezienia
między
współpracy
nowej formuły
rozwi.niętymi krajami kapitalistycznymi a państwami rozwijającymi
się. Zdawało się, że krajom rozwiniętym powinno wręcz zależeć na
gospoprzezwyciężeni.u trudności
darczych Trzeciego $wiata. Okazało
się jednak, że pod naciskiem USA
nie
Północ
uprzemysłowdona
na nic więcej poza
się
zdobył11stwierdzeniem, ż~ wzrost pomocy
uzaPołudnia
rozwojowej dla
leżniony jest od poprawy sytuacji
gospodarczej w świecie kapitalistycznym ...
Nie udało się nawet osiągnąć
pełnego. consensusu w kwestii tzw.
Deklaracji Belgradzkiej traktują
cej 'o sytuacji gospodarczej świata
i kierunkach wychodzenia z kryzy.su. Do jej tekstu złożyło bowiem zastrzeżenia kilka krajów
tym ro.in. USA,
w
zachodnich,
RFN i Wielka Brytania. Nic więc
dzj.woego, że kraje „Grupy 77"
UNCTAD VI z
przyjęły wyniki
głebokim rozczarowaniem.
Główną winę za taki stan rzeczy ponoszą USA, które odgrywały wyraźnie hamującą rolę wewnąt~z ~rupy rozwiniętych krajów

O ile bov:iem
kapitalistycznych .
Europejskiej . Wspólnoty
państwa
gotowość
wyraziły
Gospodarczej
utworzenia globalnego systemu reekspordla
finansowej
kompensaty
przeżywajac~'ch
ie~?w . su1·owców,
dz1s ciężki kryzys, spowodowany

znacznym spadkiem zapotrzebowaadministracja
nia na Zachodzie,
Reagana wniosła zasadnicze zastrzeŻj!nia tlo tego rodzaju rozwiązań.
W rezultacie USA były jedynym
uczestnikiem UNCTAD VI głosu
jącym przeciwko rezolucji zalecającej podjęcie dzi,alań w tym kierunku.
Dialog między Północą a Połud
niem został w Belgradzie przerwany. Nie należy go jednak traktojako cąłkowicie zerwanego.
wać
Problemy gospodarcze świata nie
mogą być dzisiaj rozwiązane jednostronnie jedynie przez kraje Zachodu. Nie przypadkiem ekonomiś
ci mówią o wzrastającej współza
leżności gospodarczej między wszystkimi grupami krajów.
(Krajowa Agencja Robotnicza)

Godziny grozy
Osobnik wymachu.iący karabinkiem

obciętą lufą sterroryzował w poobraduMiejską
Radę
niedziałek
jącą w ratuszu miasteczka Llskeard

z

w Kornw<iUi. Jako zaikładinllków napastnik wzląl burmistrza I 20 rad•
nych. gro:!:ąc . zastrzeleniem szefa
.Urzędu Pla1nowanta Na postrach wy.
strzelił z broni w suflt.
Jak się później okazało. był to
właściciel miejscowego hoteliku 1 pubu który postanowił wziąć odwet
na szefie Urzędu Planowania za od·
m(),..-e . rozpa.itrzeo1a oodanl.a w sprawie rozbudowy jego drobnej firmy.
Osobnik ten przysłuchiwał się w
galerii dla publiczności obradom I z
odmownie jego
ch~lla załatwienia
wniosku wyszedł z ratusza wykrzykując iż zruJnowano go I ktoś za
to zapłaci. Pu chwlll powróclł tym
razem z bron~a. Po trzech ,;odzina.ch
przekonano go jednak co d..i konieczności Poddania s c

• -Jll. IEŻEWSKI. - ~e W9Zy9tkim ftłJjwyłsay
ezu reformę reali!rowa.ć, bo na rarz;ie udajemy tylże bo robimy, natomiast mnożą się nakazy, zakazy. limity. zezwolenia. prog.ramy.' Jest to nile
~nnego jak ,..ręczne sterowanie gosJ)Odark4" U:u..sadnia się je różnym;! trudnośeiamd., n.iedo.rlartlkiem
1u·rowców, siły roboell.ej.. ibp W efelkciil a.J1<i jed'llego dJD.ia n.de fJAnkicjonow.ały t?'Zy „~· I dobrze, że
by kt>M to ,,u.b1'iezni•, glośno ,,owled~ał. Załoga
chce ~iozy~ w nrządizani.u. tą.da tyoh „S"
od dyrektora. a on ma :iwd11%1a.'11• ręce. Rady wacownfoze W ma.M
0gra.ndcZ0114 . .a.modzie~.
Choctaiżby spraiwa wybOl!'u dyirelotMa.
Z. MAJER. - Ważnlejsł:.ą aJ)l'awą jest bredt (:ha11i~mbw wymuszająie~h efektywne g<ll'tpodarowa.nie. Zakładowi nie opłaca się obniżać koszt6w.M. JEżEWSKI. - Przedisiębiorstwa które 'l)!'Oduku,ją ta.mo są poszkodowaine, bo k<>szty właśnie
aą oodstawą n.alil'.!zania zys~u
W. KLUSKA. - Slµżę -przyikładem - obni,żenie
'!)rzez nas kosztów o 10 mln zł OZllll.C0a zysk 1 mln
800 tys . zł. Gdy obn~my je o 80 m['ll za.robimy
6 ml.in zl Zysk stosunkowo niewil.elld. a jalki wysiłek. A poza ty:m gdy małeją k<llS'Zty w"zrasta ren11ow'!l~. a wl!'az z nia POd.a.tek
„DŁ„. W ten 11p1>sób dOohodsimy do lnvestU
podatku doohodowero 1 konłec11D06oi smia.ny . Jego
formuły s progresywneJ na U1lioWI\ co niemal et!
pocza.tku wdratania reformv
postulowało wielu
ekonomistów i pnktyków. W dyskutowanych obec·
nie „poprawkach" do reformy •WQ"lędnłono je
wrenoie.
Z. MAJER. - Mimo wejścia w reformę w dalszym clą.gu me aplaca się ujawnd.a6 swoich moiżli
wośel. Wyipływa to m. 1n. z odnoszenia
osiąga
:nych wy'llik6w zamiast do no.rm efektywności. do
il'OktU popl'Zedm.iego Mier-zenie wsz:vstk!.ego dyin.amik4 werostu P<>WodU•}e, że ten ~ źle l)?'~ał w
mLnlonym roku lwb JIJl.e ookazał
oałych swych
mo:tU.wośoi może w następnym
?'Oku okazM •lę
le?Szym od ~ kt6ry 'Draieował na ,,eblych obrotach.
W. KLUSKA, - Xlluycznym ~kh.dem )Nt tu
'li.chwała 186 RM, któ.ra dawała ulgi z Jl'Oda·bku na
FAZ tym l'?"Zedsiębior,.twom. kt6re w drugim -pólll'OCZU tlO!)t'arwd'ły 'PJ."()dtU!ko:t. ..,, .tosu.nklu do ,,ierwuego.
.
J. MAllCHEWKA. - S. jednak l)rzytkłady, le
reforma dzi.aia. MieHśmy np 700 'Jl'I'&<'!OWlllikbw na
tkalni. Dziś mamy !!OO. a pl'Odu.kcj.a W'Ztl"Osła o 40
'Prooc. Było mll!I'nowsm.e wdele niedot>Nęd6w a tell'aZ sam zakład je zagospodarown•je Dziś uczełl
:na kt'<ll!no 02y wusztat Qlecil.a niezny nie jesit dopusrozony don6k1 nie '!la.uczy się t>raeowa6 Przedtem nie liozono !łe llJP złarnde noty me wierteł,
rum wprp.wl się w robocie Dotąd ludrzie bYoli l'll"ZY.;
zwyczajem: jak będę robił, talk będę. a paflstwo i
tak układ ut.rzym-a Term i>Meba myłlel! inaczej,
~yw'iśele lud'Z'ie m.uszl\ się oo t.ego ~wyczai~
Reforma ureee.IJl!I! }est :nie ty<lko n.a dl!.ił. a~• i aa

.ko.

-

jutro.

M. JEŻEWSKI. - Dit.le 'D8lll orzy.kłacł s w~
~alni. Ą.le wairto 11lę zutanowł6 t!ZY ta ~:keja,
którą dawało owe 700 '!)l'aCOW·trik6w b}ła QJ>tym.alna?

•

„Dł!'.

- Reform.a widnie miała nleH • Hbą
meoha.nlzmy wyzwalające w;rost produkcJL Szybko
•ię jednak okaizało, te bra.k w niej svstemu motywacji wyzwalających chęci do pracy. Reforma nie
potrafiła uzależnić wzrostu dochodów pracowników
od poprawy efektywności gospodarowa.nla.
z. MAJER. - Dyrektor jest stale pod l'.)N!.sj11 &a-

•

1 1

1

1

lolł.

lct6ra chce wiłę(:ej suabła~. bo !'06114 kenty
wtruman.ia A przemysł lekki od l&t ma najnit.see
l)ła.oe Stąd talki ooty.rorny od pływ tud?.i Oos.zło
do tego ie możll wośei wykonania 7.adań rocznych
stoj11 PO<! znak.iem ia.pytanla.
1J.. '.JEŻEWSKI. - Cały ~ ml>wimy o ipłacach .
ale lJll)wied'Zmy eobie jalt my l!)l'acuj.emy. Przecież
rwforma to ni• ty-lkq ceny i ip!M:O. My Jl! do Wolo
• a(ll!"OW-ad!Zamy„.
W. KLUSKA. - Tir>zeba ·'- d9 teco ll?l"OW'ad'Zd.
Na czym ma '!)Ole.gać do~Wad<Ze11ie
reformy do
każdego et11now~;ska T Nie :na gadan.bu ~ o je<j
zasadach l.c& !Właśni• na tym. • Ili• daCi •• 'Pl'&cę.

Tyle stałości
ile
to możliwe I nie wię
cej zmian - niż to konieczne - mawia o
reformie minister Baka.
Czy zasadę tę połwle....
dza tycie? Jak oceniaję to praktycy? Co zda-c
niem Ich należałoby 'w
dotychczasow ych mechanizmach
zmienił,
co udoskonalił? O koniecznołcl
jakich poprawek można Juł -

po

półtorarocznym

działaniu

reformy

mówił.
111. JEłZWSKI, -

' Iła sdJecn od 1-e.Ji M. leł- &1r4, I. Raeh'OIW'•ld.. 1. Marchew11&. w. Kluaa, li. iw.Jer.
W recłuuyjneJ clylfkuJI moglloeJ 9łanowł6
przyczynek do
trwallleYcn kOll81llt&oji nad projektem popu.wek do reformy
alldał wsi.U HAB.IAN .JEDWSKI ekonomista WIESŁAW
KLUSKA - przewoclniOllłOy Rady PracownłO"Uj FOS „Polmo",
ZBIGNJEW MAJER - dYTektor ZPB Im. Marchlewskiego, JAN
MAB.CHEWKA robołnł:k llDOWa.lni FD „Dywlhm". JERZY
JLA.Cll~WSKI,
-pl'esea& d/• usług LZSP. Redakcję repre-łftały nd. red. EWA ŁUKASIEWICZ l AGNIESZKA OSTAPOWIOZ.

•-ca

Tu ~ A6Wl1Cnrd l

dizeni. w 'J)OO>w•i e rok.u FAZ w sOO&unku do dtzia-

Nd1' 'l)l'UOWllliCU, ł d~kitor6w. W 'POian.i. Ili l)i...
ntę<Wmi zrobiono wiele 'DO!Wa6m:ycll błędów.
Nip.
llłac! •1' 500, 800, 2000 sł, a w kwairita1e - 8,J tya,

nie za lX"~ a ~kir?.ywy l)ysk".
W. KLUSL\., -

łailności usliugowej. Niedawno w spółdzielni „Guma" uruo~no jedyiną w n&nym rejonie bi.eż
mkowm• opon. Zdołin<>śl:i pr,od.ukcy}ne o.slągnęła
w kołl.oo ubiegłego roku.
W6wcru.s uitrudniono
tam dodatkowo , 18 pra.cow'llików (było 4) Zal)ł~o
ao za ło w 'Pieirwszym kwartale br. 1 mln 600 tys.
zl A pr-zflcleł swdększyła eię lk.lli:kak.rotnle m<niliw~ regener.aoji opon!

Hmo weojicd• u. br&m4. za tr.w.
.

DlUeCo w Ul odrslSOOQO

.rozwiązaillie.

)I*

1. KAllCREWKA. - U n.u r6wllW.
.,Dll'. - Te ee 1>0wiedsl41llłmy połwł.....,

to

Z. MAJER. - . PINyenaij.IJiy, fi!! maimy gOrrte"j lulb
letpiej, tie ~t»rZl\dik9waną sfer~ fLskal111ą . C'LY o'b-

le

wdrałająe reformę popełnione jeclnak 111'4y, by6
moie były oae llh> IW u.UkmęcV. NaJwyiny Jed-

nu budowania cen. na.toinrast zaniedbano niemal

na.li: esu, by Je .na.prawili.
_t
:S. RACHOWSKI. - Zasta,n6wmy ld4 '91 N'fdrma
jel!lt w ogóle wdrażana t jatk ie pe.rspekitywy • lllJlbl&
niesie. O!Y załotyllśmy sobie ja.lclś oktt,, doch«kenia do niej, CfZ1 mamy w J1i4 wslkoc:zy~ jatlt w
kll!Piel? Wyda~ 1 ml 1ię, ~ zbybnio 81• tor4CZku·jemy t w zarówno autorzy r!!form.y, ja/Ir. 9Jl'(lłecze6sitwo i ~ięblorsbwa. Je&t reforma m& tyć, »

~

pł~.

1

;1

gospoodarlk~

zaitrud•nleniem

1

1 1

1

ZOFIA TARNOWSKA
cenlaJ~ llłan beąleosemtwa ł JMt?q6a w ltr&Ja. ...,...11nydl 1111..taell I

woJewództwaoh, l>rofesJonallial swył:le prsywohją na w.tęple plerwa)' ekr•
sta.nu wojennego, kiedy to Ntre rygory ogra.nlo-.yły 8Wobo4y obywateltllde, ee
znakomicie ogra.nlozylo przeatępcze ~kscNY. &wiat pneatępcsy prsynałł 9łę jednak tylko na krótki czas. przystosowująo się •Ybke cle -wyeh Wllll'unków I aleJlike
opracował nowe metody działania.
W miarę la.godzenia ry~orów sta.nu wofenne«o, a Jean-elnie poeł~r• lr1'7SY"
ro.spodarozego J zjawisk pochodnych - sa~ęto Je ttNowa6 tywioło- l ...-edbnle.
Na ba.zie kryzysu wyirooło z.jawdsko cpekula.cj:!:, ze W!Z.i·lędiu na m<>2iliwośc1
.szybk,!ego
wzbogacenia się A,!Jlok ~bywania pienię
dzy łatwym s.J)OISobem i bez nakładów ogarnął n.ie tylko P<>tencjalnych kryminalistów
Ci recydywę), kltór-zy okrad.ają nowobog~
kich Powtórzyły się nowe struktury afer
działa.jące przeciiwko mieniu
społecznemu.
Oto- przykład: w ciąg.u 5 miesięcy lego roku na terenie Łodzi i woj. miej.gkiego łódz
kiego przeiprowa.d@no 1507 kontroli gosp0darczyoh w jednostka.eh
uSt>Otłecznionych.
Ujawni()Jlo 56 przestępstw, zapobiegając dalszym dwudziestu czterem. Soof.uidzono 186
wystąpień o charakte<Ne
'Dl'OfilaktyCZinym,
wyk.ryto .212 przestępstw
ape'knJ!acy}nych i
zakwemionowa;no towairy wartości 21 mln zł
oraiz znadeziono ukryte towary wartości li
mln Ził. Wysłano 240 w~ook6w do kolegibw,
wymierzonoo 924 mandaty ltalrine.
Przest®Stwa gospodarcze nie maleją. Najliczniejsze to zaga.rnięo!a mieni.a apeleeznego. W
pierwszych pięciu miesiacach br. wsrezęto
w Uidzi I woj. miejskim
1183 J)O.s'tępowań
-przygo tow awezych„
Na.jpowa.inie.jsze z G.>ita1tnio wyk.rytych pru1t1n>stw tej kategorii. to• J)l'zernyt srebra .złodziejska manipulacja o ogromnym zasię
gu (z odłamem w Łodzi) or.a.z nadużyci-a w
obrocie
węglem
Kryzysowa
konitllil•l dura
ryinkowa
jest
wwodem
różnego
lf'()dzaju
przestęp&tw
i
aiktywiza.cji
r~cydY'WY oraz twor~nia się nowyeh . w.ie'kiem bardzo mlodych zeSIJ'.)Ołów nrzestępczych.
BEZWZGLĘDNOSC I BRUTALNOSC
N iedawno prasa doniosła o brutalnym na.padzie na 85-letnią staii--u1Szkę w jej mi~
kanlu prey ul. Am-amowskifgo Wda.rli się
do mieszkainia rano,
jeden steIToryzował
iprzerażąną kobietę cp1Wyitając z.a S"Zyję I wyk.ręcajlte rękę drugi penetrował rndeszikanie,
~rabiąc sk.romny dobyj;ek Dwaj lmni pilnoy;ali na zewnąiłmz. Najmłodszy z ni.eh ma zaledwiie 15 lat. 'J'.)O'ZOS'tąll są nieco stairsi.
Kilka mies.ięcy temu dwaj nieletni w<lar, U się do mieszka.ni-a, gd~e Po7A!tał sam 9l~tnl chłopiec. St~ryzowali
dzieciaka I
obrabowali niiesz.k.a.nie
W maju 7.anot.owano dwa naipady na samotne kobiety w wLndach wysokfoh bloków.
22-letni ·s.prawea ograb.Ił ie z bittlter'ii.

P1·zest~ców
dokonuj~yclt
włamałl do
mieszkań a następnie rozbojów cechuje brutalność I zuchwałośł' Wvstępu..fą ostatmło w

rru.pach. orizygotowu·la oreeyzvfne
plany
ait111ku na upatrz.one. dokładnie rozpoznaine
tereny i obie1tty Poznaja rwvczaje l t•ryb
łycla właścicieli mi.eszkań, obserwu·»
łeb.

cbiellt •f4 rolam4 ®konU}llC włamał, a ~
to nawet nie fol"$u}ą zamków, bo mają w
zapasie róime 'roduje ltluoiy. &i to ew.
wła.ma.n.i.a _.na pasówkę" .
OSTRZEZENIA
Milicja a.peluje do mie1S1Lkańców o W'llmo!eni.e uwaigi l ni!!bagatellizowan ie
pr1ZY1PBdków które wyda.~ się normal'!le w ty.::iu
społecz.ności du•żego bloku Otóż były wyipadkii, 7.e na oczacll lokaitorów złodzieje ~óż
ni,a;l.i mieszkania nawet z mebli !)OZ01'1U•jąc
przep1rowad~kę Na oeuch jednej z lok.a.to.rek wyglądająeel ok.nem skraMJono •rtoś
oiowy samochód sąsiada .,Za.patm.ona" 'P&Dl
®wiedZłab Potem. ie my>§!ala !li wła9eiciel
dał· 'komuś ltlllll)ZyJd„.
Wzl'(151t włamań do mieszkd 'l)t'YW&tnycll
jest znacz.ny - 17 l)roc. w at<>w.n.ku do teło
§&mego ok.resu zeszłego roku. To samo dotyozy kiradde.żv samochodów i włamań do
samochodów'. NJe jest możldwe by millU:ja.

mogła ca!kowdcle zaibez~ec~ mie~kll!lła
I dobra ruchome obywateli. ~ywi<Śeie, pen&t.ruję ona .az.yle" św<i,Jita
przestępczego,
odn.a.jd<uje Sl>rawców. ale nie zaiwsze 'Przecież moima odzyskać ~lll1le dobra skradzione lub zra•bowane. Społeczna ake!!ptacJa d[a
pocrzynań .
~an6w ścigllJllia,
pOWf'llna by~
bardziej akitywna za.1'6wno w seMe wsp6ł
Dracy, jak I 'OOZbyciia sdę objawbw miiecz.ulen~1 f n.Ieuiw•ag' wobec obcych os6b sP&oCe·
rująey.ch oazol'lnie bezcęlowo p0 osiedła.ch czy
kla.tktth schodo~h Chronione ł 0&tnegane '!)()Wolin.ny być takiż.e ddeoi, u lr.tólj'clt '!')l'Ustępcy zasięgaj11 e:zęsbo poi;'z.ebn'ych im informai0ji. swłuzeu w samo.tnyeh dom.acit.
'

W oktreaie burrzJliwej „ro'l)aga.ndy ,,n.eciwalltoholowej w wdelu miejscach widniały plaka.ty z kośe1otru.pem nad nie'ttrzetwym kierowcą Ba·r wnv t>Laikait orozeratał l'WYm nat.unlizmem. Czy l)!'Zel'a?dł kierowców? Nie!
Alkohol woilłt jest jedną z naczelnych orz.yczyin za.grożenia bezpieczeństw• ruchu dirotow,ego. Liczba orzestępstw dTogowych wzrosła ad: o 70 pr;oc Nietr:retwość kierowc6w i
-pieseyo~ jest w ,,S ~oe. ll)t'Zyczyną grożn.ycl:l

lllottrj!. OJy ~ 'Uta.wY MCZJ14 skutkow a.ć? W ąit1)1lirwe. li tys mUlda.'lów kunych
wymle!!'tZOno w tym .roku (do crzerw.ca), Od:ebrlliDO ll.400 praw jarzdly I dowodów
rejeałneyjnycli. Za.notowa.no «I tys. wykiroczeń
drogowych. A co mię będ'Z.Le dizialo w okiresie ua:'ilopbw 1 p1'81C tniwnycll?I Z zagroże
niem ruolw wys~ na pew·no wzmożony
.,rpopyot'' na oudz.e samochody, na włamani a
w ~ejsca.eh bilwakowam.!a l<łrp
ZABOJSTWA I

ZGWAŁCENIA

,.,.,llro w elą«u B m1esitcy br. dokonano w
z&Jb6jstw (6 w tym samym okresie
roku}. W większości
wypadków
al•kohol, t.o Z.Daczy nietr2eźwość. a
nawet •'PÓr o fBill alk.obol. Dzieje się to w
określonych środowi~kach ludzi z marginesu społecz.inego,
ale zd!Brzają s:lę wypadki
zab6jstw na tle seksuą0lnym
(już dwa), a
niez:wyld:e nasilenie notuje się w pl"ZeSl!.ę<p
stwach zgwałcenia - aż 33 wyipadki w tym
roku. Tu takż.e mll!lifesitowane jest okruŁod!Zi 13
zeszłego
tłem jest

oień&bwo, lmuitalnoś6, bez.w·z,gllędność .
PUSTQSŁOWIE

USTAWY

'O'sta!wa o ~·ra.~niu pasotytnfołlwa ispołec7!Ilego działa formalinie od poozaitku roku.
aile p[!iktyollnie

.tanowi tyliko ipl!ff>ierowy

dokument, bo ja.Ir.

oświadczył kiierownlk
Wydziału Społeczno-Admi.ni.sitracyjl!lego
Urzędu m. Łodzi na posiedzeniu Komi1Sii Porządu Publiczne20 problemu nie ob j ęto

n!llWC't organiizacyjnle, bo nie ma żadnych
wykonawczych I tu zas~oczenie: w
w rejestrach ~ i województwa
z.najdowało się 10-11 tys. n.ie.robów. a dziś
stan na 3-0 llll8ija)„ 1284.
Nie~by szanują u1Stawę, al!bo'Wiem ma ona
do nich stooune-k opiekuńczy
Wobec- tego
właśnie cl, którey nie sieją · I n.ie orzą, z.bie!l'l&ią zysld s procederó:w t)l'zestęipczych .. Jak
w1>adn11 - zajmują się nimi orzepisy kodek
su karnego. Jeśli nie. to znaczy, ż.e można
d'Ziałal' dalej. A tylllMas~m
Ministerstwo
P.racy, Płac i Spraw Socjalnych m6wi. że
nierobami ma}ą się zaiąć wydziały zatrudnienia. lub wvdziałv &połec.z,no-a.dmi•nistra
cyjne A że u~tawa poleca oo-nagać nierobom, więc teraz z.rodził slę nowv kłopot:
kto m-a to robić? Na razie toC'ly się dyskusja jak etatowo rozwiąza6
problem tych.
którzy mają się 7.ająć nierobamd
To jest
właśnie to, co pÓMora roku temu nazwał
mg.r T . Kiciński w wywfadtzie dQa nas zej gazety . ,,leczeniem gruźlicy przy ;oo.mocy l!'IUmi.a·nku.".
a~t6w

1982 r

l fiu:nduszem

.,DŁ•, WłdnJe. I dla.tego •ta.le wracamy do
tego tema.tu. Syttteme>we re>związa.nie kwestii pła.
oowyoh Jest przeele:t Jednym z podst.a.wowyc.b wa.runk6w funkoJonowa.nia reformy. Podobnie znaleźli mnslmy mechaąizin (n.le nakaz) przeciwdzia.la.nia delu1.płłallsa.oji majątku produkcyjnego. Nie-

I
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musimy się liczy6 z ruchem cen . P~zeclwd.z,iał&nłe
temu np. przez ich zamra:?anie, ceny regulowane
nie podtrzylD.l\lje życia gosoodarczego To sam.o
z reglamentacja surowców ~aden jei system nie
będzie doskonały Nie ma co mówić o reformie bez
równych prarw w d9stępie do surowców ..
· W. KLUSKA. - Tymc~ęsem }est ro~elinictwo,
podwiązywanie się '!)Od jakiś prog1ram CU n:ądo
we zam.6wie·n ia.
J. RACHOWSKI, - N~ ma ~anowa1nia -praw
iref(mmy nawet przez samych jej autorów Bo tak
tbrzeba na.zwać Wlt>OOWad.7.airu.e nr;ie„pisów 7.właszeu
fiskalnych dZ<iałająieyoh wstec%. Jes·t to jaskrawe
naruszenie 11:11Sad reformy. P~zykładem wprowa-

z

ltety, •da.na .t~ te pnedsłębłorstiwa pmeJa,daJ,
zyski nie myśląc o pnyszłoścl
·Z. MAJER. - Mamv w ,,Bawełnie" 36-cproce<nbowy spadek produkcji w stosunku do lat na.jle.-pszych &mym w'Z~ostem wydajności odzyskać tych
&trat się nie da Potrizebne •Ił na.kłady na tnwestycje, moderniz~je.
M. JEŻEWSKI. - Dlatego -pr<>p011JU}e się, by w
1984 roku Uikła<l,y md.Uy ~bowdązek odkładania na
fundu.sz t'QZWoju.
. „DŁ". - "A.le te, e esym pa.n m6wl. łG eów naku. 'rl'.mesasem nie Jest nleszcri:ęiclem ~eformy, że
popełniono błędy, lecz te zamiast naprawiać jej
mechanizmy, •lua się po Tozwlązanla
jej obce.
Tworzął'I np. ,zastawki" w formre limitów nakasów, programów. Jen ło 11W0Ute .„biczt;twanle reformy".
Z. MAJER. - Tirzeba stworzyć
podstawy do
efektywnego gos.)l()darowan~a. by &ię ono oolacało Dla·tego or<łgrinn os~zędnośclowv ies•t dl a mn ie
t.Y'lko hasłem . Czy była.by więc uchwała czy n ie,
to jeśli mam robił' teforimę to mus-zę oszczęda:ać.
Uważam naweot. że
w1ęce-j si.ę rob~o
i robi w
przedsiębiorstwd!! ni:t to jest „tiinwentaryzowa ne"
w oroi?·r amie
M. JEtEWSKI. - Właśnie Reiforma to ma byb
g~a ekonom.lczna. a ni.e gra palcem ministra AJe
.reforma nie. może b~ w nełni
reali~ana . nie
może s·ię w pełni sprawdzać tak dłu.!(o lak dbugo
nie będzie trzech dodatkowvch ustaw P ierws za o Radzie Miniebr6w · żeby było wiadomo, co wolno
1premierowi, C-9 wol.n<> wlce<t>remlerowi a co min istrowi Póki co. skoro nie ma te1 u.stawy, każd"r
ll'<Jbi to co chce Ministrowie np wykorzysitują tę
lu.kę i wciska-ją się do m'Zedsi,;,biorstw I nróbu j ą
tam rząda:ić. „
„DŁ". Pnykła.dem mote być „Laura"?
. M . .JEżEWSKI, - Chociaiby. Po dmg:ie brak
llliStawy anty.m onopolowej. A oo trzec•i e - ciąg l e
nie ma ustaiwy o upadłośc.! I urul.raw.faniu przedsiębiorś!Jwa -państwowego. Ja1t długo bowiem nie
działają -prawa r-ym,lru ! jak <Iłu.go pNedsiębiors•twa
:nie ezu.)ą Irlę u,~• w swojej oozycjl. ta'k dłu
go efekitywn~ wdra~ainej refo.l'my będ•zie ba•rdzo
ogra.niC'ZOna.
W. KLUSKA, - Wal"to by wrprowa.d.rz.ić komisaryczny zM"Ząd. w lril•ku 'Pl'Zed&iębiorstwach .
Tak
dLa przykładu ...
,,DŁ". - Ciągle bra.ł: nam Jedna.k konsekwencji,
lłetennł.naejf we wprowadza.niu ostrych rygorów
ekonomicznych. Z dytkusjl naszej wynika konieczność doskonalenia meeba.nlzmów TefoTmy. Dobrze,
le biuro pełnomoonłł:a
11&C'Zęło konsultacje
w
spTawle popra.wek do nłeJ. Ale nie tylko o doskona.lenle chodzi. Mówimy łu o niecierpliwości we
wdra:h.nlu Teformy, o 9tMOwa.niu rozmaitych ele·
mentów, które nie mają • ni!\ nie wspólne!!!o. a
utrwalają się mimo, te miały by6 przejściowe.
POtneba edwarł sarówno w przeciwdziałaniu temu Ja.li: I we Wl>T-a.dza.nlu ostrych reguł ekonomtoznylll;l. Pogodzenie ła.kioh twa.rdych reguł gry
s funkoJa.mi państwa opłekuńC'Zego Jest zapewne
bardzo tTudne, ale.„
.J. BACHOWSKI. - Zdobądźmy . się na tę męską
decyz..ię. Mamy ~eeiri: zesp6ł na~ę~1. tylko z
nich nie ko1"Zyst81!D.yl
z. MAJER. - Tr udno WS'Lyst!ko I wszys·tki.ch
cll.roruić, u.wsze coś tNeba wybrać . a coś musi pOlec.
M. JEt.EWSKI. - teby tyłko nie t>Ole.gła refąrma„_
0
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JAKA RACA
.
TAKA · PŁAC·A?...
Od dłutmego juł OllllSU „:f:yefe W-awy" pTOWadzj na.der
rubrykę pod na.zw• „GJełda pTaay dodatkowej" Pracodawoy ogłanaJą, w niej .woje potneby, pół- i ćwlerćetaty,
poda.ją warunki płacy I pracy. Dsiękł rubryce 1 powodzeniem
skoja.rzono wielu pracownlków s wieloma l>rMlOdawoa.mł. Ale
nie te komplementy są celem nł,nieJszero felietonu Otóż z rubryki wynikają „przy oka.zji" bardzo ciekawe nemy. Wynika
mfanowioie w sposób Jakże oozywisty I alarmujący Ja.k się nasze płace - nie to że zmnłejna.jll my swlększają - a.le fłllła
oenną

szczają„.

Oto przykłalły ofert pracy • Jednej łylko rubryki:
- Za.kład Handlu w Pruszkowie zatrudni na pół etatu stomatologa, wyna.grodizenie ok. 5000 ·zł, k<>nserwatorów wózków
a~umulatnrowroh, wynagrodzenie ok. 5000 zł, oraz dozorców na
poi etatu, wyna.grodzenie ok. 5000 zł.
- ·Lotnieze Za.kłady Na.prawcze
zatT'llctnh\ na p6ł
etatu
1zwaczki, wynagrodzenie powyżef 5000 zł,
Skomentować te propozycje jakie la.two: do ozegóz to 4lochodzi! Oto leka.n ma zara.biać tyle tamo po U la.łach nauki
ile oferuje się nwaoz.ee, na.wet przecież nie kra.wcowej! Mało
tego, jej proponuje się przecieł ponad 5 tys. złotych. A jeżeli
ona przekromy normę, to za.ro-bi, rz~ Jasna. Jeszcrze więcej,
gdy tymczasem leka.rs normy pn:ekroozy6 n!e może. Malo tego, gdy b~zle on nam wiercił dziurę w ·zębie, to chyba wcale
nie choiehbyśmy, aby wie.rcąe normę przekracza.I. Ale mało tego. Sz~aczka coś Jedna.k przeclet potrafi, skończyła jakiś kurs
i wie,. ze nie można. pn:ynyć rękawa do noga.wkJ. pozorca nie
potra.f1 na.wet t_!!go, !' I jemu proponuje się te sa.me l>lęć tysięcy. złotych. Ręag!1jąc na taki systetJł pła.o chciałoby się zawołao - rety! Jak ,tak dalej pójdzie, to młodzi ludzie nie
będ_ą chcieli się uca;yć, bo nie będzie
. Im się wca.le opłacać •
Chciałoby się ta.k sawołać, ale nie ma żadnej p0trzeby wykrzykiwać tej przestrogf. .bo to się jut dzieje Już w zawS'Ze
w. przepełnionych ogólniakach.
mamy nadmiar m'iejsc,
już
wiemy_, ~a.nim r:ozpo~ęły się . egza.miny wstępne do wyzszycb
uozelllll, ze chociaż miejsc będzie o kilka.naście ty-ięcy mniej
niż przed dziesięciu laty, to nie
zosta.ną 0 ne za.pełnione. A
więc ~nowu ohcia.łoby się alarmować, że tylko patrzeć, a zabrak~.e na..m ludzi "· wykszta.łcenlem, zaś nadmla.r będ>zie bez
kwahf1kai;J1 lub z · m1ernym1 kwalifikacjami. Nie będzie lekansy, b,ędz1e nadmiar szwaczek. Na. to jednak zatrudnieniowcy
spokOJnle odrzekną: ozeg6i państwo właściwie chcecie? Wszak
~otychozas kształcić się można było bez tadnycb ograniczeń I
ciągle brak nam było I lekarzy, I szwa.czek 1 dozorców I nauczycieli, cho!)ia.ż pen~je były znacznie zrótnlcowa.ne! T 'jest . to,
niestety, prawda. Czy Jedna.k pła.ce usta.lane ta.k jak wynika
to z P?tJanycb. przykładów, sprawią nam urodzaj szwaczek I
dozoroow? Otóz znowu wcale nie można mieć takiej pewności.
Można na.tom.last mieć pewność, ł:e urodza.ju- lekar·z y i lntyn4erów nie będzie.
Problem wynika.Jący • sarysowanej łutaJ sytuacji wca.le nie
Jest problemem tylko naszego kra.Ju, znają g 0 kraje I 'bogatsze
l biedniejsze od naszego Prawie wszędzie Jest duże za.potnebowa.nle aa. pracę nisko kwallfikowa.ną 11tszędzle płace dla tego typu pracowników są za.wybne, bo pogoń za pracą l:llejszą,
ciekawszą, przyjemniejszą większa jest nit za pieni.}dzem. U
nas jednak gwałtownie zbliżyliśmy ' się do syt.uacji
zupełniie
paradoksalnych. Tak p:iredoksa.lnych, że jesteśmy czy nie jedynym krajem w łwlecle, w którym lekarzowi
proponuje się
mniej niż S'ZWaozce. Obyśmy nie uszyli sobie w ten sposób bardzo śmiesznego stroju„.
ANDRZEJ TUMIALIS
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DLACZEGO PAN
NIE PRACUJE?
IPracuj~J' hl urzędnlc1 ·11.azywaj• •we biuro ,,tramwajem".
l~ ta•z ym&Ć s ię teio p0równalla, to Wydz.ia! Z..tirudn1en.i.a
jest tramwajem, k tórym :r.azwyczaj Cl:ę.ić paslliilerów •i4 u.biers.

Rea:!'Jta l)OW11;tsie na przystanku .•.
O godz. 12 przy ję,t ych było jui: 100 lntfi°•lltów. Kontakt
• ~JllCYIDi Ili• - to •prawmenie do.lwmen~ów (dowód, leait:rmaoia ube:i.piecztmiowa, 6wladectwo a:akolne lub • kwa~
ed morill·
~&ajaoh). Nutępnio petent ot.rzymu.J. w-Oi8cl Jakim( dy•ponuje - llkłerowanie.
PaD4. Na.talia Tim :iałatwa lr.andydatów s kwMifill:scjaml
Na oi61 u achludnie ubrani, .,doprowadunL do 'DOl'~dku.''.
W innym stanie nie maj• się tu co pokazywać.
.r. P. ma l~ lat. Był tu dopiero wczoriaJ. Ale saklad do
któ-reao mialł •kierowanie nie przyjłlł 10. W Zakładach Maęs
n ych 1pojrze1i na poprzed.nie miejsce 1>racy sprzed 3 miesi~y.
BYł& tam ,.dy1eyplinarlta" za SPP (liamowo'.lne porZ1Uoenie pratak :i.wani „n iekulturalni" i tych ai• na Olót kadr1
oy), To.
wyatrse1ajlł. Po eo brać sobie k:łopot.liwe&o ao'cia n• 11low4T
Tym irasem J. P. który ieet :r. zawodu ld.erowoa mech.a.nim.n,
W7bl.erra a otwt ~•lnie Uałuir Motor:rucy}nych. M:Oli.e ••
tam llllCMdT J..U. me, lei wydz.lal: m'll9t pojredmosyj .-owJU.e. Ali do alnlt'IN.

..iem.

„

Zastrzeżenia
NM'U ·medaiwna

I.n-formacja •

!"()~~ l>XZ~ ZUS dxut1iej fazy . iPI"Z~lfozeń 6wiad~eil rentowo•mery·tal•ny<!'h, w C'%U1e któr•j so-

- atan4\ 'lllWUlędnio.n• różneao t:n>u

dodaitk:! jalk.: d.odaitllk u l'IUC!ZYwlaty •tu Jlft,cy, JrombaltaineiDI, Oli/!'

w11kQn,,wurl• pruy na
z~ym do I ltaote-

długO'letinl~

•ta'll.l>W4slw

~ow•ł1
~ u.łirwf:ni•llU..
~6. i
nOWłl tl114 Ul>~
1'1Hr%e 1P11A H. Z.
~lwoścł. -

w

-~ kł1b

-

pQl.wam

..-t~

i wątpliwości

\VY\)&dłtOW'ł• Zl}S \)l''Zf!l(azyl mi J~
doplllll'e w oze.rwcu, ir.wlękazając i
podet'&wę wymiaru e określony w
usta.wie _prooent I wyeokośf! dodatk.11 optekuńaz~o należnego mi 11
ra.cJI s&llozenia do I rrupy lnwaltdów. Ale JednoczeW.io o.dmówiolllO -mi prawa do dod.1:111:.u M pracę
w I 11:..te&'oril irat.rudnienł11 t.wler-

Inny !!at. „Kto I na Ja.ldeJ pod·
otawie mo.że komyotałl • eme.rytury I · re.nty wYpadkoweJ? Pytam,
bo otilł•nelam kilka miesięcy temu wiek emeryta.lny, lecs emerytury dotl\d nie dostałam. Podobnie, Jak l dodatk11 1a praoę w 1
kaitegoril zatrudnienia. ohoći Je111cze
w kwtetlliu lłojyłam .apowlednie
łe MiSymam " 4ci.pler• 11& 1a.lw:iadC11enie. Cllyzby 41atere. te
Je11. kiedy to nabtd• Pl'll<W 4o ~ wypad.ku pr&~w&łam najpierw
1111ipołnłe w Jtelin.Ylll wymłll;!l'ze r•Uln, a eNii •
aneryłaty.
nie llOCll11.!Dł em".
IJła-tinfo Jut tyłko na l>Ół etatu? Ale
pnecleł I tak w I \atec'Oril zatrudnienia pniepraoowałam w peł
ponad 18
nym Wyminn sodzin

""'°'

nce

Chc·esz porady l
jedź do Zgierza !

1,0~

~

renoi 'WJ"Padkowycll.
wyt..ze cd 1E11Vykłycll
Irle JIM'.Z..W!d11j4
L 11"'4 ł)n:e-)>iay
wyiplaca n!a !l)rZY t1lch 'L!ulych dod.a ~. /l)Q'.Za rpie'.l~nacyj.nym, ·Tych
ograniczeń n1e ma natomiast „rzy
em'9!!"y'bu'1'!f.ch. Pa11. H. Z. ur.yska2
ut.Ja • ZUS 1Pt'IJWidłow11 lnformabo<wliem s chwH.4 kiedy oc~ e!ą;tnlo 'Wiek emer,.,taany niea:ależ.
111.•teinego mu.
n1• od dotye~u

s,

wobec

1'94l·

noRki Moonda ~tawowero d9 prowadzenia ewid~ji i wykuów Ol6b parraił&J"8J'•h· pou iwao. lu~ noJ1uk,, a takie nie
sareJ..WOW•JMll w Cll'IHM?h •«"udnlema jako ~kluJJtCF
prwy w ~· ~nietwa.
Kom1pełenoie l>odsielone liCl9łaly .U.S.Y t.rencnre edUl.sły
~acjfi pa6-ti.cnrej atopDlia -.ochrta'W'Owe10, Idzie fu'llll:ejonuj• kom6rkt d'8 &ałrudnlenta 1 w ..,ozo.tałyeh t-w,a.
orcenaoh - t.om6rłd dll apołeesno-ad.miui1tracyjnych.
Za Wdm podsi&Mm ll'om.pekne)l pnemawioał takt. ie ess6n
problemv. .ae.Wudllt•Dia prsy oku)ł recuJ.owane maja 'by~ taki•
Inne idawifta pato!.<>11!i epołecmej, Jak ud>ielanie rc»m.e10 rodzaju pamoey 090bom snajduj-.cym si. w tirudnel aytJuaCjjil ły
ciow•t lDl.erowaoi. ~ azkół, w1p6łpraoa s Izbami Skari>owymt
.-ul.acja or.a wykrywania
w ukrelie walki
wych ł nfe uuadn1onych dochodów ~.
lak wJ"nika s dokon&u9j OC41111Y dotychcauCYWa 1Hl1Hoja - - n4• we wszystkich jednootkseh admł!D.lietrac:tt praebleca
zgodnie s kitencl• ua'tawodawey I oczekiwaniami opinii apoł~ej. Dotyesy to 1łów:nie d'llielnic ~rna ł Polffie. 0rf&nY
t e nie JDal• -1dencn osób uchyla•jących 1ia o4 pr..oy i niia
Pod.J'1Y odpoowł«i.nłch kroków organiucyjnych. l•k r6won.l.•
nie wJ'!I)ełn iaja obowillzk6w nało7.onych przez pr~denta., a w:r·
nilaLj.,-ch · s ~ądzenl.a ministra pracy, plac 1 111>raw eja~nyeh w ..-...ie l)TZekazywan ia comieeięoeZ1WJ ~aw

wyaoko&eł

w"-

łiJJllwełot".

1trudni& 1981 ~11 pre.ydont l.ocUi wydal wytycme, ma.j~e
..,oetępowania

w

ŁODZIANIE

POTRAFIClE

OBRZYDZIC SOBIE ŻYCIE

Płarę tefł tilit liedzqe, • r1tez1J
ttojqc bo usiqf<! td nł1 m.z
gdzie M Dworcu Łódź KBlłsk.z.
Niech mm - do tego Bił !"'Zif•
zw11czaiłem. bo zawsze tu b11!0
brudno ł 1mrodtiwłe to,k, t•
człowiek chciał jak najszubeie;

1tqd uciec. Dziś mi się nle udll·
Io i to dzięki łódzkiej komunikacji. Pn11:lei:d:i:am 'tu doić ez•-

sto (rodzina. służbowe !pr11w11J
I nie mpgę wy;ść z podziwu,
wu !odzianie potraficie sobie obrz11dza.ć życie. Komu do gło
w11 prz11szło zlikwidowani e ist1ed11nego
d«wnie;
nie;qeego
mięazu
polączenill
1z11bkiego
l6dzkłmi dworciimi t;. „!abT11ezn.11m" I „kiiliskim". J e:idzi! tu
n i egd11i Butobus. którego ocz11wiicie już nie ma. Komu on
przeukadzal? A i!u ludziom uomagal. Ot choćby i dzis iaj, obok •.
~ied zi ki l kanaście osób k lna.cych '
ta.k samo jak ja - na trarnwa.; ,.12" czekiil iśmy ponCTd W
minut, drugie tule iecha 7i śmu
ten kawałek dropi!

powatn!e zaniepokojona, 'bo w111:y1Jtklm. llnajomym ZUS przesyła Jut
1500 llł Il mnie po dawnemu. 1080
zł. Może tak J;yć powinno prsy renW11cz11tatem w wa1zej ga.;e- ,•
taoh rod~nnych, Jedna.łt na wszel- cle ja.kia telefon, pod którym 1
MPK pnyjmuje 'llOstula.ty ludk)f WJ";pad&tt wyjdnljcie moJo

_.w'ie

w 1l'kr•io

lała t pobieram nntę
mężu, a Jll'SY niej łe

]>łelęsnacyJny

d.&iłek

J'Okw w4mła w *7e1e -21.w.a.Iona 18
Oil doła 1 •~• pddar:ieMWI& lś8I roill11 uetawa o p011ttrPOw•oniv. wobec oaób
-1l:rla"°1'o.la • lll praoy. Jest ie * i pr&wny, który po :ru
~ w tu ~ aluli.t pod~ł pr6\>4 rmw14unia probleD1.1.1 puoął...... ..,._ SyW.....,.. Jdoln,..ll do Jlltfi47
w wieku Iac 11-41.
Mimo bra1c'll aldów wy.k-.wesya. llfodllle s .aawarlym( w
~„,._ (Hł. I i l~ vn~piono do ustalłlllia Sil'
Mno.llie woJ. mioj111oldeio łód*-i•eo. IO
111111 poot4'PO'f.m.. M
d7J.ałanl&

ve

HOI zł. Dotąd nie kwestfonowalam
Jeco wyaokoścl., ale teru Jettlem

~ ~lady nfe w;rwi11z:uj, ei11 a a«iożonych na nie obowt.zków. ~ wozystkim n ie informuj, Wydziału Zatrudra.na o prsyjędu •kierowanych osób. Nie wiiadomo więe,
gd.sioe da.n-eo ułow1eka w atatystyce umieśc i ~ - wśród pra~ ~ Jl.ie 'plr.ouj11eyoh. Dop!oro s.a tony mie.i11ce pro. ~ ssi.ów doJ«ox.ewa.

na ofiu 11jed1M>liico.1e

l pny oll.azJI jeno~e Jedno pytanie. Doł!OZY ono męża komba'bleł.~I'•
ta.nta, kt6ry w koi\ou
roku prseohod:rt na emeryturę. no
kombatancwyn!et&o Jero 4odatek
ki'

..Mam 8!

-'Ndla.Wnł."' pn;J'llW.. lld090dnt-1a ..klsd.Gm. priacy, sd dodatkow• ro~ wy<bldom sakudnieaia.
Nowy ąwtem . . _ pomyłlany nie najcorzej. Me tnyodaln·
k.owe iomJ.llisne ewddencyj11e miały być ;raktowain 0 jednakawo - prses układy pracy i wyd&i.aiy zakudinieni.a. Tym-

o.t..-t•• wt.w• •

OtlÓb uhyJ.sJłlaya 1i• od pracy, Wytyczne te z:ob<>w'111:nly

lał".

WY

Śladem

,

one

od

dużo

łwiadcMn!a

nabędzie uiprawnień

naszych publikacp

ności w sprawie komun i kacji.
B zdurB! Ten telefon jest ciernie
uiblokowanv. Stąd ten li$t. Zlitujcie sit nad tysiącami ludzi.
którzf) przez ca.lu rok maji; te
1a.me probiemy. O ile mi wi11domo na tvm odcinku sq także
duże osiedla mieszkaniowe (l'tetkinta) więc autnbus nie jeździlb11 tylko na. tTnsit między
dworcami choć ł ta.kl by się
prz11dal! Mam nadzieję, że Reda.keja przekaże ten Ust zainte,
resowanum, a raczej tum. którz11 zainteresowa,ni by<' pow;nni.

(m. k r .)
A SIKORSKI
Poma.ń, żw i rki 25/G

do emerytury uzupełnionej wazystklm1 l)rzyitługującymł mu dodatte jedno z tych
kami. Z tyom,
GDY CZŁOWIEK
POTRZEBUJE CZE,OWIEKA
iwl adozeń, to wyi.sze (~.awd~
dobnłe ł'entę wyipadkow4) będ.z!e
!1.&końMe<n.i.e otrzym_ywał w carośct
!Ul lo
a d't'u6i~
I właśni e
Zwracamy tit z uprzeitnlł
ehtemy zwróci~ wwaię. &dyż tyWJco n·iiż.!u - w ~owie.
prolbq do lłrdakc;i o zamieszol"Zez
TOZWilł!Za.nle z&proponowa.ne
czenie - o Ile to możliwe w
ZOZ Łódt..Qórna mogłoby ua!Jty1Ale ipodobnl• jak aut.o1·ka ctru, rubrvce ,.Od Cz11telnik6w do Czyip111Cjen11><>tencja.lrnych
ał
falccjonow
telników" - faktu , którego n ie
(h) Kieco listu 'Winien wys.tą.pić o emes
tów.
można zal!Ofll1tieć. dz iękując w
rytur41 11am. •kJ:ad&jąe w ZUS od- t111
apos6b fil pomoc w tr11dnej
p<>wledni wniosek. i das.ta~z_ająe, syt•UU!ji.
jete1.i nie uczy.nit tego dotycllczu
W dniu I czerwca. 1983 r. o
dowody ;u iwszy.stkie dotychezuo- godz. 22.50 wraca.Hśm11 samo,
cz oścl.
we okireay !!11tlrudniwia, Waruill- chodem 1 miejscowo§ci odda.los
Na J)Odlltaw'.le opracow1111.ych aprawozd.ań rtwierdzono. Se •·
kiiem 'Pl?'.Z!.zina:nia •mery1tury męt nej o ! Jem od główne; trasu
rt>jestrowanycb 1nt w ewidencjach 1284 obywateli, li czego
Brzezi.nu - Łódź. W miejscona Bałutach, UJQ, w Sr6dirMeściu 164, n. W~dzew'.le 338, w p._.
et:rź.nie ~ bowiem udowodnienie
awaria silnika
woki Teo!i11 bianic ach 149, w Zgierm 82, w J)OZOstałych jednoe&ach woW swłlldnl • •4Hlan,._ !bł•• rne-11. pny1t1n1W Juł do J)HJ'l'O· przE!fPT.acowania eo najmniej 25 lat,
uniemożliwłla.
remoncie)
(po
jewództwa ~ męU.czyzn. Z objętych ewldencj•. " ' m~:rzn
mhukailę6w h4J"llll• DftJ' 111. Ba• łowanla terenu pod budow• domów.
Zatrzymywane
·
;cudf.
neozkoweJ ł w ł.odlll - WoJew649- Na d'Zialkach •a :ricodĄ Wydziału a mbiecie 20 lait. I tpr,ze.pis.y a.i,e daluq
J)Od1ęł<> prace lub naukę, U1pr&JWłeciU•ionych nie pracuj11cycih
Urzędu
Xomun•lneJ
fakt nie
Oo1podarkl
T„
lekeeważt1ł1J
Ooęodarld
t
samochody
kt zu~d Geo4„Jt
je.ri 23, pomocy udzieolono 1 eeob'I.. u!ltarano -przez kolefia d11
Qd ilego ,r 111.jmniel•tch
renami w l.odst "1'Jałllla eo aaełt- Dzlelnicoweco Łódf:·Wldzew 'Zostały ))l'!UM'ida.!1ią
interesując rię powodem postoli m~ym, w 1tosunk:u do H m.,J:c~Y!l.ll włl'Z.C'Zę·
w:l"kroczeń drzedo
budową
z
stosunku
nawet w
WJ'C:ł•t• kolidujące
wyją.tJk6w „uJe:
ju. Dwa zBtrzumane nie 1'odję
to postępowan1e o wpil do wykazów.
jak: akacJ•. Jesiony, to- osób tp0bierając)"'cll renty wy,pad- lu się holouiani!l samochodu.
młe•· wa takle
„Terea w1kaftn„ w
l<ańców Jako zadnewton„ pru•na• pole, których wartość blolol:'iczna hY·
Zakłady -prac:v bardT.O niefrasobliwie łrakt\11- wlJPÓ}J>ractt
kowe .
Mon)' Je1t w planlo ncoapodarowa- ła niewielka.
z Wydzi ałem Zatrudnienia. Najczęstszym mankamentem jest
Okolo godz. 23.40 pr z ejeżdżali
do nlwelacJl
takźe
Przyetąplono
nta Jlrzutrzenneco pod budowntenieuzupełnianie ofert, albo podawanie w oferiach adnsu państwo Piotrowscy z ul. Pojeprzy ul.
budynku
l\lieazkadoy
terenu.
as„
aabudowle
e
Jeduorodzlnue
two
20
WYl).Osi
anC'ki
lkombjlt
tek
Ooda1
trali przedsięlbiorstwa zamia1t oddziałów, ~ie •• wolne .ta,
zierskiej · •. Fiatem 126p" i Im
resoweJ. Dzi&łkl pod budow• otrzy. Saneczkowej nr &, którzy dotycllnowiska•.
maly 8póldzlele:ire Zrseuenla Pomo- ez„ ułytkowall teren. powłnnd zgfo- ))t"Oeent rpo<:l5tawy emery·t u·r y jed- naszemu zdziwieniu· i wielkiej
e:r w Budownictwie Jednorod•lnnym Ili~ al• do Przed•l•błontwa Gospo· nll!k nie wieoej nilt I ty.s. u.
rad1>ści - bezinteresownie pojeGdy W'Pl'OWadu.no w iyełe ,,rojekt lll'tawy, jedn :a Jei a•Pracowników ll'Zl<ół I Placówek Oł· dark! Mieszkaniowej ŁOdź·Widzew. ul
elta.!i do wskazane; miejscowoś
torów prof. Secomski stwierdził. że jest bardzo dobra. ale żeby
Ł6di-Wł· Armtt Czerwonej 106/111 celem zah
wlatowo-W)'Chowawczyo
wydz!ałv utrudnienia powinny otmyma~ 1100
były rezultaty jedna.k ci sprow1tdza ittc iuczliwepo 'Il·
Na..ttr>ui<i'Il!ej iprzyjd.z.I•
dzew oraz llpóld:ńelcze ZrHIHDle warella umów d'd erhwnyeh. Prted·
etatów. Ustawę uruchomiono 'bes etatyzacji, R~oty przybyłlo
Pomocy w Budowntetwle Jodnoro- miotem d'Zierławy prze.z mleazkad- wy:ta•nl~ 9l>Iawę iuy,gnaliz9W•nlł Korca i ~amochodem „Żuk''.
któY'JI holował na1 dn 1-,odzi. ·
na N!Zle niesaczególno.
- a efekty apołec:me
dzlnnym pftF l'..ZK. "Prexer" w Ło· c6w mote być teren leż2'CJ' po p61·
l południowej •tronie bU· w oaetaotnlTI). !ioścle. Na.sza Oz,.telnicznoąieJ
dr:ł.
Członkowie eb)'łW• mp61ddel..,.ell d)'nka przy ul, SaneczkoweJ I."
HAltY1'A\JUlA1
'lt& ~pomniała b<>wdem rp<>dać„ C'f.Y
• • •
SOOl~:flJ, 'JJfJ jej Nnta ,;ostała jiuź IJ)r·z.elicrona
~1111'HOI7 010 RIXOlll.100# 'ltlX:flJSO 2'JOOtfOOIJ:fłO ':fłf' 'I \XI a SOIOll:flOKJfiJtO& IJCOJ 7000 Ul:fł:llJ!•
czy W ni•. A to ma dil.a oorawy
Należy tyczyć pechowym 1'0decydUJjące r.naCQ:e.nie. 'Bo jeśli nie aiadaczt>m czterech kółek by w
sytuacjach
prz11kr11ch
taJcicn
ofrzymała dotąd 111.owej decyzji res1'otukali bezinteresownych luwalory.zoującej dotychoe~.s po0bi-eraną
dzi n i e liczc;c11ch swo;eoo c:ira(m. kr .)
1>rzeiz :nil\ reon<tę irodzi.nn·ą.. nalri.y su i trudu.
1117
wyBo
m.omeru:!„
na urlop wychow.wcq w
na'Pilała, ale na1>rawdę n.ie wie laik:.
E. K. T.
ZałwfadC1:en!e . p0d1tładka.. wyciu. fotokodecyzję
właśni&
tę
111a
)OC.zeka~
l
·
ze
zgodzie
w
pozostać
llby
te
a!ę.
jej
urlf>s
daje
zasiłek był wypłacany w trakcie teio
pia, podanie ze stosownym.i znaczk.a.mi itt4>.
Jld~owvm rozsądkiem musia'łaby nai>iJlać, iż Ale gdyb1' dec~ja trafiła już do
pu przez 18 miNif:CY. Ale w czule Jego
- w oficjalnych kontaktach petenta z UTZę'
prost abv zakład zechciał z.apQiZnać się z 1!'4\•k na.s.zej Ozyite1nic.U!: i a dod•a t.e k
niia zmieniły •lę przepily, w efekcie
t>rwa
dem to nie nowin.a. Również tym sPod znaPOZOROWANY REMONT
ubierłor<>emymi "Orzepi11ami dotyczącymi zaczeJ?<> okres udzielania pomoey finansowej
ku ROM. I nawet wtedy, idy chod12:l o
nie ro.><tał w nieJ
'l)ieQęg·naey•)ny
S/82),
nr
U.
DL.
w
(opublikowanymi
24:
do
albków
•ię
wydłużył
matkom
url<llpuj4cym
ae-gregatoró.w
za.pełniania
sprawy. które bez
a następnie by zac~ł wcielać Je w tycie podwyższony do 1kwoty 1500 d miesi~y. Zmian• ta była szeroko populamożna by zalatwl~ od ręki, ale eie nie uP i szę w imien;u własnym i lobez podaniowych wydziwiań l 11rymasów. A t.o je,S ta1kiej
w jaikiej wyµłacm, katorów domu prz11 ul . PiotTryzowana 1'!'zez prasę i rad io ora'Z specjalłatwia bez pa'Pierowej podkładki. To jedtac przecież do zakładu ..,i sa~ nie uchodz.!. się go od 1 Btyczn•i a. hg. wszyst- kowskie; l23. Dom stoi iut okonie wydawane broszury.
nak c<> uchodzi ' w urzędach obarczonych maa
Pani N. są.dziła wiee, że Jeszcze przez koło chwalebnlł tradycją nie pOWinno trafiać
100 lat. jest niewątpliwie ztipyta pani N. kim i nwa.lidom I grU•PY i osobom ło
Doradł.cle ntem co robić lejne li miesięcy będzie dostawać ze awego
pod ,,strzechy" zakładów pracy, gdzie &tob11tkiem architekturv oecesyjnej
nanie
absurd,
trzeba
])Odanlowv
la.t
ur7'll
- Jak ominąć
kltó.r e wkońezyły
zakładu pieniądze, Ale w 19 mi-esiącu
sunki były dotąd mniej ceremonialne. C6ż,
i od dawna wumaga remontu.
rażając aie pracodawcy, a. Jednocześnie nie Z'Worócić e_ię do ZUS (do Działu Ru- T11mczasem bliże; nam nie z=·
!01>u n ie otrzymała ich, bo zskl:a'<i uznał. te
kiedy zle wzorce zaczynają J)rzenikiać 1 w.
nal~ego
zasilkiu
potrzebnego
tak
utra.dć
.•.
podkładki
niezbędnej
tel!O
do
brak mu
Ot, choćby do zakł!adu zatrudnieijącego pane przedsiębiorstwo od dluższe
mi w myśl znowelizowanych przepillÓW jesz- chu Rein.t) o skorygowanie wyso- go cztisu prowadzi tak zwany
czyH a.ficjalnel!o podania nracownic:v.
'
ni• N.
(h)
(lh)
<Soda.tku.
.
roku
kościi
pół
przeta
cze
końou
w
le
by
mDźe
Czytelniczka
Nasz.a
Otó:t pani· N. urodziła dzfee!ko l 'Dneała
remont „zabezpieczający", kt6-

„

Dl--.,

w„

Instytuc je wyjaśniają
„Ok

s•

:oo:

, Bez podan ia nie uchod zi...

Z UKOSA

0

0

r11 jest nicz11-m innym ;ak pozorowanym „emontem da.j11c11m
przerób fina.n$oun).

NTU ODPOWIADA
DOMEK LETNISKOWY
wybudona o.
d'llial·
ee. Prosimy o po.danie, jakim
warunkom powinien cm odpoB. D.: Zamierzamy

wać domek letniskowy
dziPdZiC1:oĄej po roMiieach

wiadać.

RED.: Moie na·tpierow o tym
oo wawo lokalowe rozu.m.ie p<>d
IJ)Oję.ciem domu letniskowę.go. budynek polotony na terenie
wm ll\lib w rejonie 'Pil"zeznaczo..
.nym 111a oele rekreacylne l;udności, sł\liŻ.lł<:Y wła~dcielowd i jeJo bloi~lcim do wypoczynku.
Poclst.awowym ak.tem w st>r.awJe domów letnis·kowych jest
ro;r;porrz.ądzen.ie Rady Minisbrów
:J 26 czerwca 1974 r . (iDz.U 26/
/74) orB!Z rozpoorządzen.ie Rady
Ml.nisków z 8 sieoripn.i.a 1980 r . ,
zam. w Dz.U. nr 15/80), z lttó.rvm
szczególnie warto się za:pozinać,
4 DZIENNIK Ł0DZKI nr 111 (1034Tl

,„.,.

tdY'Ż emieniło ono ~ obliczania i><>w~h-ni wszelkiOt10
t_)"pu budownictwa i·ndywldualnego W ty.m domów leotn:iskowych - o~reśla.lac ~ oowienchnia calkowiota domu, to J)()wierzchnia wszystkich koodygtakże Pod.ziemnacji w tym
nyc;p.. mieNona ])(> qbrys:ie zew(h)
ścian
nętrz.nych
DO REWALORYZACY1Im GO
OKIENKA BEZ KOLEJ.Kl

A. W.: Rodzice pNy przeprowadzce odnaleźli kilka książe
czek oszczędnościowych. Niektóre z lat bardzo od.ległycb i li
niewielkim wkładem Ozy moż
na przedłoiyó je do oprocentowa.nia i rewaloryzacji?
RED.: Opirocen•towaniu ;podl egają wszyrikie wkłady. Natom iast rewaloryza.cji te k t ó:rych
st an na ks:iąźecizce oseczędlllościo-

w ~lu 81 &tycznia 19M rok u wynosił co na.jmniej IOO u .
Przy <>karzji "Orz.y•pominamy. i e
po początkowy•m rumie ·na pl arewalorydokonu,ją<!e
eó-wki
u.oji zai~esowa.nie 'kil!erntów •
bonami ma.cznie zmniejszyło .się .
Toteż kto 'p!l'e y końcu r()ku n.ie
w k0<lejkach
chce troczyć się
L11Jteresie
winien we własnym
udać się do PKO iui tenri: aby
ohrzymać bol!ly rewaloryza.cyjne_
w~j

(h)

POZA

KOLEJNOSCIĄ

D. Z.: 1estem opiekunką inwalidy T grupy, a jednocześnie
jego pra:cującą :matką. I nieraz
napotykam na trudności, fdY po
wyJściu s prący oheę ęoś kuple
dl_! syna w •klepach. PSS poza
kolejnościlł.

IES?'7.Ąd
RED.: Jak wyjaoŚnia.
~SS „Spałem" w m}"81 obovłią-

kompensat!\ dostaje 3.5511 zł. Czy
może liezyć ua dalsze zwiększe
nie świadczeń otrzymywanyeh z
ZUS jeżeli ukoQll'llyła właśnie 80
lat.
:oz:ą Jegi.tymować się . jeżelli che~
RED.: Osobom kitbre nieod?O->"iadane
prZekazały
płatnie
dokon vw_e.ć zaku pów 'P()'Za kolejwydanym
g~pO<la·l'S'tw.o rolne najł>liż.nym
nośc i ą dok ument em
czł()lllfkom rodlLiny orz~ I styµrz;ez: Wydiział Handł u Urzędu
Opie'lwn celem
c.z n·ia 1978 rok•u do końca czerDzielnicowe go
wca br ZUS wy·p;łacal świad
uz:yskanie w/w dokumernt u w iczenia J)ienfężne w taltiej wynien p.rzed staw ić za świa-0.czeni e
oobwierdzające fak t
jakriej dostawała je
l ekarskię
sk.ości "f1ł
choroby osoby poodomecz.n.ej. (h)
Pani matka. Je<i•na.k <>d I ldp.ca
. br .. na mocy nowej ustawy emeOD 1 LIPCA
ryta.ilnej z<>&taje <>no z.am~E>nio•ne
na emęrY'tu'l'ę l wy.ni:j!sie 4 tys.
Ł. W.: Ma.tka przekazała. l>O ·
zaś od 1 Ji:pca
zł. P<>eząwszz
sladane gospodarstwo rolne bramiejsee
tu. Miało to Jednak
1984 r matka J>Odobnd.e ja·k ca'
ła giruipa byłych rolników, kt6wtedy gdy nie istniały Jeszcze
NY u.kończyli 75 lllt zaocoznie orenty dla rolników. Po pewnym
czasie matka zaczęła otrzymytrzymywać dO<i'atek oiel ęgnacyj
wa.f! 500 zł miesięcznie, nastę11ny w wy.so.kości 1500 zł m ies: ę
lh)
cznie.
n1e 750 zł, a dziś łącznie s re-

zujących przepisów ()jS®y będ4<:e jedynymi (X])ielkupaml iinwaJ.klów i os ób orze<Wleltl e chorych. k tó.r e nie mogą dokornyw ać sam<>dzi elrnie zakwpów . mu-

Nie trzeba być facnowcem,
ab11 rzuciwszy okiem M dom,
wiedzieć , że pilnie wymaga, on
robót dekarskich. bl.acnarskicn i
elewacyjn11ch. bo inncze1 wkrótce rozsypie się. T11mczasem ro,
botniey nie robill tego co 1est
konieczne. natomiast niszczą zabytkowe; kamienicę wymienia;c;e
ma.suwne dębowe drzwi. z pięk
ni; kutii w żela.zie kratą. wstaich miejsce drzwi
wiając na
~tra,szliwie tandetne. ze sklejki
i plut 1'iliniowych.
się

naszym
w moim
mniemaniu - granicę zdrowego
rozsądku i kłóci się z podsta.wowvm poczuciem gospodtirno3ei. Uważamv więc. że w ten
remont nowinien co prędzej
wkroczyć jakil fachowv czyn,
(h)
nik kontrolny.
To, eo dzieje

domu przekracza

w

-

nazwisko znane redakcji

Ekono miczn y obraz 16 tys. ton przędzy
z zawierciańskiej
firm polon ijnych
W 1982 r. działało w kraju ZłJl
firm 81!lga.żuj~ycll ~ ltapl:t_ał.
Określa się Je mianem pr.zeds1ę
bloratw polonijno-zagran~ych. W
br. wydano dalsze zezwolenia na
rozpoczęcie działalności
gospod.arCZeJ opartej - jak si• zakłada
przede wszystkim na wyucorzyst&niu .zagranicznych środków finanaowych i rzeczowych. Przedslętrn>r
stwa te działają na podstawie uchwalonej przed rokiem przez Sejm
ustawy „O zasadach proyvadze~i~
na terytorium PRL dz1ałalnosc:
gospodarczej w zakresie drobneJ
wytwórczości
przez
zagran;c7Jlle
osoby prawne i fizyczne".
D~ałalność firm polonijno-za.gralllłcmych wzbudza często kontrowersje powstające na tle ich wy11i.k6w finansowych. Wicedyre~tOO'
Departamentu Handlu Zagranicznego · i Obrotu J:?ewi%e>wego . Mini1terstwa Finansow
Wiesł111~
Gruszka
udzielił
dziennika.rzow1
PAP wypowiedzi, w . której prze~1tawił dane
obrazuiące
sytuacię
ekonomiczną tych .firm w 1982. r.
- Obroty tych przeds•iębiorstw powiedział ...,. wyniosły w ub. r. 17,6
mld zł w tym eksport miał warto.ść O.B mld zt. Udział sprz~aży
dtikonywanej przez firmy polo~iino
zagra<nic:z,ne w całości sprzedazy w
gospodarce narodowej wyniósł ;edyn.ie o, t1 proc. W. obrotach drobnej wytwórczości firmy te uczestniczyły w 2.5 proc. Li~z,by_ te okrełlają pozycję, jaką zaim~Ją, ~e obecnie w naszej rzeczyw1stosc1 gOl!podarczej. Trzeba jednak _oodkreśl ić dużą dynamikę , rozwoJU tych
firm gdyż ich obrot w 1982 r.
wzrÓsł pra,vie sześciokrotnie
w
porównaniu z 1081 r.
ZnaJ111ienne jest,· że przedsiębior
stwa te notuja dos~onałe
efekty
eke>nomlcz,ne. Wypracowały w ub.
r. zysk bilansowy ~ wyst?ko~i _7,3
mld zł.
Z każdeJ złotowk1 ich
sprzedaiży
powsta..yało
41 ti:?szy
zvsku, a gdy liczyc rentownosc w
stosunku do kosztó'l_V własnycJ;i. to
okazuje się, że Jedna zł~towk~
wloże>na w koszty przynosiła 71
groszy zysku. W gosp~ar.ce uspolecroionej wypracowuie się w takim ujęciu tylk? 10 gros7'.Y· Jedn~k
że znacznie wyzsze zyski pr:.zeds1ę
bioi;stw
polonijno-zagranicznycł!
powstały nie tylko dzi~ki . dobreJ
pracy, ale także w rezultacie ~or
sowania wysokich cen ~i;>rzedaizy.
P.rzedsiębie>rst"'.a

pol~11no-zagra

nicz.ne korzystaią w cu~gu t.~zech
lat od chwili rozpoczęcia działal
ności ze zwolnienia od podatku
doch~owe-go.
Tak więc z zysku
bilansowego potrącono im w u_b.
r. tylko 1,5 mld zł; Po za,pła.cenru
wszystkich podatkow dysp~owa
łv one zatem cz,ystym zyskiem w
,\,y5okości 5,8 mld zł. Z t~j ~umy
przezmaczyły na inwestyc1e J~Y
n ie 1,1 mld zł - naszym zd~em
znacznie poniżej swoich moz,11wolci .i wcześniejszych deklaracji.
Oczekiwano, te firmy polonijn<>zagraniczne przyczynią się d~ zwię
ksz.onego naipływu do Polski obcego kapitału. W 1982 r. ich wkł_ad
inwestycyjny w walutach -wymienialnych wyniósł 7,7 mln ~lol. Jak
się okazuje, na jeden zainwestowany dolar przypadało po opłace
niu wszelkich podatków 750 zł zysku. Dwa lata temu wskaźnik ten
wynosił 449 zt na jedne~~ dolara;
Te liczby wymagają, mimo dtiśc
jednoznacznej wymo:wy, _komen:tarza. Przede wszystkim me mC>Zna
firmom polonijno-,zagrani .cznym odmówić: zasług. Wypełniają one ,iuki w podaży niektórych towaroV?•
zagospodarowują odpady. impo~tuia
brakujące komponenty i części zamienne - również na potrzeby

czaj, aię dobr11
_1eyplin11 pracy.

or&anlzacj!ł

dy-

/

Z drugiej jednak strony
nie
wsiystk,ie przedsiębiorstwa działa
j11 zgołinie ze 1kladanymi wcześ
niej deklaracjami. W zbyt małym
stopniu aingaż.ują własne śre>dki dewizowe na import surowców, bazując .z reguły na kirajowych źró
dłach :r;aopatrzenia. Około 30 proc.
z nich korzystało w ub. r. wyłącznie z krajowych sur.owców
i
materiałów, 40 proc. zaopaitrywało
się w P-0lsce w J'.)O!:owJe, a tylko
9 µroc. stosowało do prooukcji wyłącznie importowane surowce. Tylko niewielką część zysków - p<>niżej · 1/5 przeznaCJ:yły na inwestycje. Szereg firm nie wykazuje d08tatecz:nych ~kłonności
do
angażowania na &woja działalność
więkei:ych kwot dewizowych. Oczywiście spraw tych nie można «eneralizować szereg firm działa
prawidłowo. Jednak dążenie do umocnienia tej 'zasady skłoniło Ministerstwo Finansów do wniosku o
potrzebie pewnych korekt w istniejącym
systemie
regulujacym
działalność przedsiębiorstw polon!j110-zagranicznych.

w dniu • Upc1
IJl)

dęf:klej

lHS

w

slę

Groz·nv
w zakopanem

Koń

S.

w

ł

P.

~n.alad

s!c jedn.aik w koflcu we<te-

<ry:na.rz-specJalist&.
który
U·lr.zał
kom.low! ru.e tyl!k,o
t>Od oiton. •le
rów.nlet w OCZY.
Okazał·O al~ . te
kofl stal sde k·r61lk<YW'idzem d stad
Je!(<> nlezrozum.l.ałe za<lhowande Podczas uvbkd.ch aonitw.
Nle ba.rdzo wied·zda.no0. je:ll: by tu
k·on.1owl okula·rY. w d<>d·atku konlo'WU wń~wemu. Znalezł
sie 1ed;nak in.ny spec1a1lsta - optyk
z Goetebor~.a. Załotył k<>n:owl szkła
k•OJJ.ta.ktowe d. o>beon1e wvllcl1towdec
kiu zadowoleniu drtOlket.a l>O.n ownie błyszczy formą na torach.
Koń w oklulaira<lh,
l(d vt tak J(O
nazwald b:vwalcy tor6w - cieszy sie
()J(r()mlna oooula;moścla ! 'kiall-d'Y 1eP:o udział w ir:ond.t\W.e przyedair:• tłu
my \'\"1e1b!clel! wv•clll:l>w.
założyć

Wyrasy debolda.- -116les'"1a •
powOdu łmlercl

•

RODZIC!: t

ezłonek

ZBe>WiD'.

Dnia s lipca USS roku odHedł od nu na uwsze, najlePS'l:Y
Brat, Przyjaciel, cuowtek wielki~~ 1er.ca, la.t H

• S.

ł

Mąt,

P.

MG:&

wieloletni praicownik 'br&Dły pap1em1csej, •
Pnewitt!en1e awl~k • Kliniki ltai'diologti prcy ul. StMllnga lj3
do Radomia., nutąp! w 8rodę, d111ia łi lipca br. fi codz. 1.
Nabożef11two :tałobne odprawione będzie w Radomiu, w kcMcl•le
Iw. .Ja.na prsy ul. RwaiiSk.iej, dnia I lipca br. o g.odz. 13, po kt6rym nastąpi o<lprowad'l!enle zmarłego do grobu rodzinnego, o ezym
zawiadamiają pogrąten! w głębokim bólu i smutku:
:tO'NA, SIOSTRY, BRAT i RODZINA
Los nie oszczędził 1u1.m b61u 1 łez, za.bleraJąc w wieku 8t
nasza. n&jukochańszą żonę, M&tkę, . Babcię i Teściową

la~.

t P.

Pog-n:eb odbędzie 1lę w dniu 1 Mpca lłn :roku e eoM· l i 1U
Cmentar1lu S:omunalnym na DGłacb., • owym J,łłlRl'liadamfają posr11te1lt w amutku i talu1
• n.teslda4at.

k-4&1-eJł,

SltlEGO

Z głębokim talem zawiadamiamy, te w dnlu ł llpca 1981 r., po
długich t eiętkich
cierplema.cb
..marła
na.sza d:roga 1 kochana
żona, Ma~a i Babcia
ł

I

~-UXI

Obs.erwaeje. 8.20 Mel<>clde. 8.30 p.rzel(lad prasy. 8.~ Melodie. 8.45 Zol:!l1'.ersk!l zWilad 9.0-0 La-to z radiem
112.05 z kra.Ju i ze śwJata. 12.30 Muzyka folklorem malaw.a.na. 12.45 Rolni<:zy ikwad.rains. 13.00 Komu·nllkat:r.
13.10 Radl<> kier<>wc6w 13.20 Kwa<iral!ls plose.nek wlosklch 13.35 Sta1ra
I nowa muzyka
woJSkowa
H.00
Wdad. 14.05 Rytm" - rriaga.z'.l,m muzyczill.y. 16.00 Wlad. 16.05 Problem
dn!e. 1~.1:; Blłll1ik pr.zeooj6w, 16.55
TransmLsJa w rocznke P<>dplsanda
Układu
ZgorzeLeclkie!!<> Pol ka NRD. 18.30. Dz'ennl'k i wlad. st:><>rt. 18.50
Nowości nie t:vliko z olyt, 11.00 Goracv temat. 19.10 Wieczoma serenada. 19.30 Rad1<> dzdeo!<>m: ..HdstoI"'A t6łte1 clżemikl" słuch.
20.00
Wlad. 20.05 Artel 20.10 K<>ncMt żvczefl. 20,40 ..Kła·Da I AnJ!:ell.ka" fr. OPCYW. M. Dabrowskle1. 20 50 Ja.zz
w'J:llJ(ulce. '21.00 Komunllkat:v. 21.05 Krondka a.portowa
?Jl.15
Barok dla
wszystkich. 112.00 z kraju 1 ze świa-

.

Kolec!M

LUKASOWI

wyrny

serdecenego

wsp6łc-zuda

lJ Pfn'\odU łmlercl

MATKI

1kładaj11..

KOLEZANilU t K.OLEDZY
• ZESPOŁU llZKOŁ ZAWO•
DOWYCH Nr 1 w ŁODZI

W dntu 3 lipca 1983 rooku ode•
ł'&ła od nas na zawsze, przeżyw
szy lat 84, najdrotsza nam Mamusia 1 Babcia
ł

Pogne-ti

nieskładani•

ł

PROGRAM Jl[
Herba•tka orzy samowarze.

10.30 Wakac~ ze swtn!(iem.
11 OO
Prosto x kra1u.
1'1.20 Festi·wal<>we
lato.
11,50 B. Czesrk·O:
.Pow6dż".
11!.00 Serwlls Tr61k•L 111.05 W tonacli 'DrMki. 13.00 S. Lem: .Ede.n".
13.QO Powtórka z rozu·ywkl
H.0-0
Lat<> w · tilha.rmon!J!.
15 OO SMwis
Tró.?kd. 16.05 Waikao.Je " przebojem

15.~ SyLwe,IJk;l. 16.00 Zal11"81S.7lamy d<>
TrMkil.
19.00
B Plrus: „Ema.ncypaiMk!".
19.30 Cza11 relakSu.
19.50
B. Czes!Cko: „Pow6dt". 20.00 T·rzy
kw.a<l!tia.nse Jazz,u. 20.
Klu•b 'Ilr61ik~
- cz. I. ii.oo Stu~o Bll:•rafl, 211.łO
Klu1b Tir6:1kJ. - C'l, n. n.oo Lnfo.rmaete aool"to......
Z.li
W l<JreJ(u

1tol&tan11e

10.30
11.45
12.30
H.30
15.00

16.111
16.30
16.45
.
17 00
li.15

- „Mądra córka wieśn!lllka"
!ilm orod. NRD Dla 2 zmiany - „Tydsid
pełen wrażeń" komtd'ia
TV CSRS
Przyjemne z J>Ożytecmym
Czas reformv
NURT
psych«oaiesne
problemy sawodu naucayciela
Kino ~etni•: „Tydzle~ l)ełe~
wrażen"
komeda TY
CSRS
Melodie
Przyjemne z 1>0i:Yteczn;rm
Losowanie Expresa Lotka i
Małel(o Lotka
Dzienniik
W świecie cil!:r.y - ll"Ołt'
dla niesłyszących

17.iO „Tańc:i:y~ to cały łwia'" lata 20 węgiereki llll'Ogram .rozrywkowy
13.29 Wiadomośel (f,.)
18.50 Dobranoc „Cyiplaell: _,
syn rozbójnika Rumca.jsa"
19.00 „1500
sekund
wi-1.kielO
sportu"
19.30 Dziennillt
20.00 Pub1i.cyst"l"ka
20.15 „Za wol:ność w~ i D.U:Zll"
XVI! Festiwal Piosenki żoł
nierskiej - Kołobrze1 88
21.45 Dzienniik
22.111 Re>lnlcze lato 8S - l)rogram
Red. Rolnej
%2.30 Wieczór fiilmowy - ftłmy
katastroficzne

JAMłNIE

OLEJNICZAK
w,,-r&'Z:<' 1erdeC<1ne&'o
s powodu «mlerd

-p6łczucła

Z glębO'kim żalem zawiadamiamy, te dnia ł lipca 198S r. sma:J
nagle, przetywszy lat 7T

S.

składa.J11i

od'będ'1e

ł.

laz7'1l.

TELEWIZJA
„Kino bajka"

9.00 Teleferie

ł

P•

O ICA

al• dnia 1 11·
o godz. 13 s kaiplłcY
cmentarsa K-omunalnego na zarzewJe.
CORK.A 'I MĘZEM 1 WNUCZE'K
pca b:r.

sze Jana LechO!ILia.

PROGRAM H
8.00 Wla-d. 8.05 Naszym zdan'.em.
8. 10 Po·ra•nna se-re.n.aaa 9.0-0 Rei.a.ks
w Stereo. 9.50 F. Forsyth: . Dz~eii
Szakala"
10.0Q Godzina melomana
11.00
Zawsze PO iedenastej. n.10
.Cudz·oz.lernk:a" - ·f·r. 1'1..M Ballada
po ools1«u. 11.00 Chór PRiiTV we
Wrncl.aw.lu.
12.25 W strone 1azzu.
13.05 Serwis lnformacvlnv rt..l. lJ.10
Blok mlod>ieżowv - cz. I - „Narkomani" (?..).
12.20
Z malowa.ne1
skrz:vin•l. 12.30 A·lbum ooerowv 14 oo
Wakac1e w Stereo. 15.3-0 Folklor z
różnych stron świata
15 0-0 W!elk!e
dzieła;
w'elc:v \VYk<>'!l<'lwcv
17 OO
Wdad.
17.05 Chwila muzyki (ł„).
17.10 Aktualności dnia.
17.30 Bln!<
muzyczno-mlodzieżowv cz. II (Ł.).
1~.30 S!uchaimv razem
Hl 20 L Podhorodeckl - .. Jan Soble.~ki" 19.30
Koncert Ber1l\ńs1k'. e1 Ork\estrv Filha~mon!cz,nej. 21.00 W'ad . 21.05 W·ieczomo
refleksie
21 10
Klasycy

P.

z cłębokim hlem :nwiadamlamy, te w dniu z lipca 1983 r.
zmarła
nasza kochan,a Mama,
Teściowa 1 Babcia

kondo- ,

„Odgłosach"_

bal1adv. 22.45 'Ili lat „Roty" »M
'!' ta. 21!,25" 1'110.~erukl. 2::00 \ 'ia.d. 2US Za.oiaŚzan1Y
do Tró:fltl. 113.DI wi.r-

~.(Ml

Dnia 2 lipca 1983 -roku odeszła
do Boga, przeżywHy lat 28, nasza najukochańHa C6rka, Siostra
I żona

nteakł&danie

W nowych

wiedeńska"

K-<>mu:~~Gf~~;omok~ a. ;; Senne nastroie.

Prosimy o
lencjl.

Prosimy o
l&nejt.

dzfałalności usługowej
jeet taki,
że <>dpis na FAZ w tej spółdziel
ni wzrósł z 300 tysięcy złotyeh do
miliona sześciuset tysięcy.
Podobnych przykładów lnOłkla
by 2lllaleźć więcej.
Spółd!Zlielcy
postulują by przepisy podatkow•

-------- -- -

BOROWSKA

PogHeb odbęd'Sle się dm& I Hpca br. o gochi. U na cmentarzu
rzym.-kat. na Dołach, o c.,;yim zawlada.mla pe>grątcma w smutku
RODZINA

„Gu-

.
wrzesn1u

Tarnowska „Odsiecz

WŁADYSŁAWA

P.

spółd!Jielni

„„.Dwóch chłopaków, ledwo
oo oeinole.tnicll, dokonał'!> rwattu na 19-letniej
dziewczY1!1ie.
D:z.iewczyna oo kilku
k!eruiszkach, chfopaki dodarliltowo :pt'&oowali z J)iwkiem u1trwała
W Tairnowde powsta.;le... „Odsiecz wiedeńska". Będzie to go·
czem Puściły wszys-filrie haimuł
bel!m. o wymia-T.ach 3.70 na 4.87 metra. T~an.ie tego sporego
ce„." - t>isze J~lanta Wll'Gligobelinu już się rozpoczęło. Wykonują ie tarnowskie tkaczki·
artystki z Pracowni Gobelinów Spółdzielni im. S. Wyspiań • ska w reoortai.u z Sieradz..
Dw-a sp0jrzemia na Sieirad~ w
skiego, Praca potrwa 3 miesiace. Tym gobelinem. obok kilku
najnowszvm n'umenz:e tygod'lrika
eksponatów muzealnych, m. fn. łoża Sobieskiego i oryginalnych
,.ODGŁOSY".
husarskich kopii, które znajdą się n.a spe~jalnei .wvstav:i~.
Ta•rnów wpisze się w obchodv 300-J.ecia C>ds1ecr.y w1edeń.sk1eJ.

Pogrseb od.będsie aię tł.ma 7 lipca br. o gods. lZ.30 na .cmenta•
rzu Zarzew komunalny, o
czym powladaml.aj11 pogr11:leni w
smutku:
MĄŻ, SYNOWIE,
SY!NOWE
I WNUCZ.KI

ł

załoga

ma": W ubiegłym roku muchomiono tam bie2Jnflrowanie opo.11
- bo to i opon brakuje, i oszczędzać trzeba, .o i popyt dwiy.
Skutek wprowadzenia . no.wej

,

Po<lłega czynek w takich 'Przyjemnych o- miejsc -w środkach dolnośląskich jak Kar~acz.,
d'omacll wypoczy.nkorwych na okres Szklarska Po0ręba, PrzeGieka i Świe
lIDpiec-6i•ItPień na1tura.lnie }uż 'llie radów. Na'tomias.t na d1rugą t>Oło
ma..
wę września można z:a~u.pić miej.sca w renomowa,nvcb wc;za;:owisObeon1e IS!1t"Zedaje &i~ ekier01Wa- kaeh
nadmorskich
:nip. Mielno .
nlia. na. wcir.asy wr.ześniowe. Na Międzyzdroje i Ustronie Morskie.
~e.rw&%ti
])Ołoowę
tego miesiąca
(k)

ł.

. FEUKSA
MAZUR

taki właśnie - z punktu widzenia klienta dobry, ale z punktu
widzenia finansowych interesbw
spółdzielni
fatail.ny
- pomysł

wojew~tw

Mren 4

P.

, ANIA MIROASKA·
KUCHARSKA

a MROZOl'MKIC11

SYNOWIE, SYNOWII i

KOLEZA1''11tl I ltOLM>ZY
we RPITALA im, BABiię •

S.

HAUNfi MACHCIAS~J\

llĄ~,

Urlop we

JĘDRZEJOWI

składają

wizacji Zawodowej, spowodował,
że w;ługi przestają być opłacalne,
a jut najgorzej wycho<l-z.ą cl, którzy chc.JJeliby sieć swoich placówek usługowych rw.iSzerzyć. Na

Systematycz,nie maleje podaż złomu, je.d:nego z. nieribęd
nych surow·c ów do prodiukcji stali. W 1979 roku spółdzielnia
„Surowiec" s1oupiła 28 tys. t, w 1981 - 24 tys. t, a w roku ubiegłym już tylko 19 tys. t złomu. Główna ~z.yczyna
spaidk,u podaży to nieopłacałna cena. Od 10 lat utrzymywana jest ona na tym samym po'Liomie 90 g·roszy za kilo.gram. respekitowały to, o czym niby
Prost.e wyl.iczenie wskariruje, ż.e przy obecnych cenach paiH- wszyscy wiedzą: że opłacalność
wa i trudnościach z jego zdobyciem przewieziienie kil!kuset usług .musi być inaczej oceniana
niż orpłaca1lność produikcji pt'lll!·
k:i:lo~ramów tego surowca wtórnego z jednego końca miasta
mysłowej w dużym t no.woczffdo punk!tu skuipu w !innej dfZielnicy, kosztuje prawie tyile ile
nym zakładz;ie. Jeśli chcem)' unwzyslwje się pieniędzy ze sprzedaży ładuniku.
Tote<i nikt tować wług!i pr,ze.d dals74 d-a:M• !Qwaipi stlę specjalnie do taikich transakcji.
(K. K.) daoeją tiO musimy
im atwon,-4
przyna.jmnde-j warunki
imo*i•j,
finansowej egzystencji.
Załogi
spółdzielni nie chcą zbijać milionów na usługach, chciałyby tylko
by robiąc coś dla indywidualnego
klienta można
było wyjść bM
W Ok,ręgowym Biurze Skie1'owan m<>ż.na zagwaranb!)wać sobie wypostrat.
(K. K.)
FWP w Łc<ki, krl:óremu

INS.

HALINIE
· DUCZKOWSKIEJ

S.

JERZY PIETRASIK

S.

ze s·przedażą złomu?

Dll

Popt:eb odbęd'liie tlę dnia 1 M.pca br, (C-&wartek) o gods, 1ł na
cmtntanu pod wnwaniem MBN
Pomocy przy ul. Szczectuldej, o
nym powiadamia
ŻONA s llODZINĄ

BJłAT

Nie ma kłopotów

OIC:A.

1łUMlfiłSKI

Wakzak, pre.res ŁZSP, do kł<>po
tów z zatrudnieniem I zao,patrzeniem dołączył w ostatnich miesiiącach jeszcze jeden: nowy systern finanso·wy. Reforma gospodarcza nie wychodzi spółdziel
czości na zdrowie. Nowy podatek, bo tak właściwie należy <>kreś1ić odpis na Fundusz Akty-

wpadła

S.00

okular ach

'ALBIN

Pogrzeb odbędzie alę dni• • Hpca br. o codz. u na cmentan:u
rzym.-kat. na Zari:ewle, o e11ym
z &łębokim talem. zawładam1alłl

Na po~zątku tego roku spółd?Jielnie
z.rz-eszone w Łódzk.im
Związku Spółd?Jielni Pracy prowadziły dzi;iłalność usługową w
944 placówkach.
Po
upływie
kwartału liczba ty'ch
placówek
spadła do 908, a tendencja spadkowa nadal się utrzymuje. Jak
poinformował
nas
Sławomi-r

&RODA;. ~ f.'JP'CA

IRENEUSZ
BIELAWSKI

Pr09łmy

Podobnie jak planowa produkcja
katdego roku. r6wniet dodatkowa
Hość p~y V'Z:l'Sl<ei!U 47l!.~ki pracy w w<>Lne aoboty przeznaczana
jest po połowie dla pn:em)'&łu lekkiego Polski I NRD.

1.„Straty:
-------------100 mln d

z talem zawiadamiamy, te w
dniu ł lipca 1983 roku odszedł od
nat 11a zawsze, przetywszy lat 65,
najukochańny Mąt, OJciec, Dzla·
dek

tllD&rł,

r.

chorobie, pn;etywKy

Mlnęlo oelem lat od uruch1)1nlenia
produkcji we wspólnym przedslę
blorstwle Polski i NRD - przędzaI
nl bawełny „Przyjaźń" w Zawierciu. W br. ten nowoczesny zakład
zwiększył produkcję przędzy bawelnlane.1 o 30 proc, tj. z 12 tys. ton
średn1o troctJnie do 1.s.:i. ty.s, ton w br.
Wzrost nastąpił dzięki uruchomiehlu
nowego oddziału wytwórczego. Zbudowano go ze środków wypracowanych przez młodą. koblec11 załogę
tego zakładu. Warto dodać, te zawierciańska J'.)Uędl:alnia. zbudowana
w ciągu trzech lat od momentu
podjęcia
produkcji jest ie.kładem
samofinarumjącym 1tę. Z uwagi na
potrzeby rynkowe pracownice .Pr11:vjaźn1"
zobowiązały
1lę
przepracować w br. łącznie trzyd%ieści ustawowo wolnych sobót. Efektem tel
dodatkowej roboty będ&le w l'\lłllte
480 ton przęd.,;y bawełnianej.

Zawlerclańllka pnędza manlem
odbiorc6w obu krajów - odznacza
bardzo dobr11 jakoścl11. Surowiec
Propozycje
tej mierze zostały nieprzerwanie dostarcz• Związek Raskierowane do Sejmu. Mocno trze- dzieok! w oparq,,& o wieloletnie pol(PAP)
ba jednak podkreślić, że nie ;est sko-radrzleakie umowy.
ich celem ograniczenie aktywnośoi ! przedsiębiorczośd tych firm.
Chodzi o coś wręcz odwrotnego,
tj. o stworzenie dalszych przesłanek
pozwalających na rozwijaniePożar·
dz'1łalności firm polonijno-zagrani
~zmych i to w długiej J>&l"llpektywie czasu przy spełruieniu oczek!wań obu stron, czyli przy zapewnieniu iagranicznym przedsięł1ie>rstwom godziwych zysków, a gospodarce
W samo południe I bm. w Zakoodpowied111ichf korzyści.
Postuluje się np. utrzymanie 3-Iet- panem na Bystrem wybucl;l.ł gwał
towny
potar. Zapallł się dach buniego zwolnienia C>d podatku doche>dowego pe>d warunkiem jednak dynku szkoły mistrzostwa irporto-Oblekt ten zbudowany 1:01!1:ał w
wydatkowania co najmniej 1/3 wy- go.
stylu regionalnym w koń<iu lat p!ęć
pracowanego zysku na inwestycje, dziesl11tych.
wg projektu autora
związane z dziiałalnością gospodar- wielu zakopiańtktch budowli
prof
czą. Ulgi te byłyby pnyz.nawane Tadeusza Brzozy. Dach stJkoły był
i w następnych latach w razie po- kryty gontem. W ciągu około trzech
dejmowania inwestycji. Istotna jest l(oo.zJil\ spron~a ca.ta dr-·nla.na ~ć
też propozycja
zrbwna.nia :z.asad budynku. Ocalała murowana pierwe>bciążeń tych firm podatkiem obro- sza kondygnacja. W akcjl gamen!a
towym z zasadami obowiązującymi potaru uczestniczyły jednoetkl irtr•pożarnej zawodowe i ochotnicze
dla jed•no;;tek gospodarki uspołecz ży
a ee.łe.Jt.o Podih~. Ne. r.a,tunek ,l)Onionej i nie uspołecznionej. Poważ spleszyli także słuchacze
krakowne ulgi przysługiwałyby w razie skiej S1lkoły Podchorążych Pożar
rozwijania prz:ez fiirmy :polonijne>-; nictwa przebywaj11cy na letnim 1>Gorczańsldej
zagra<niczne produkcji eksportowe) bode w
Ochotnicy.
i rynkowej oraz zastępującej im- Przyczyny -po:l:aTu nie •ł! ir.nane. Wg
w...tępnych
1zacunk6w
atrat:v WJ'll<>port.
:u11 ok. 100 mln zł.
Propozycje te uznaczył
na
We wtorellt rano do nltoły mizakończen<ie
dyr. Gruszka są strzostwa
sportowego na Bystrem
obecnie
&Zczegółowo
rozważane przyjechało na . kolon!• 104 dzlecl
przez robocze zesooły poselskie ~ pracown1k6w krakowskiej Fabryki
komisje sejmowe łącznie z innymi Kablll 1 Maszy.n Kablowych ,,Polkaprojektami. które w razie przy.ie- bel". w czasie pożaru żadne dziecani nikt z personelu kolonll nie
cia prz!!'l. Sejm określałyb:v zasad- ko
odniósł
obrażeń.
Dzieciom z Kranicze kierunki polityki podatkowej kowa
oddano do dyspozycji dwa inwobec wszystkich sektorów gospo- ne obiekty zespołu
1zk6ł
mistrzodarki.
stwa sportowego w Zakopanem budynek szkoły na Cyrhli oraz Inllozmawlal· JAN CJPICR (PAP\ ternat na Olczy.
"
(PAP)

Jeden rz d!tokej6w sz.wedzk.!.cll w-padł
w st.a.n bliskd oairuli.ld l!:dY ~lto k<>fl
w kotóreit<> wło1Yl wiele pl.eni~zy 1
wY6ilk;u trenersk.J.eio oo k\~ku blYskotlLwych suikcesach n.a raz 7)acz11ł
zawodzić n.a torze. Nlesoodz.lewarue
tr.aoił szvbk~ć
nawet n.a prostej
zaczy,n.ał blec zyl(zakiem
a Już na
Jc.rzyv...WOach toru s.i>r.awlal wrażenie
lt n~e Wl!.e,
11;d21!e btec.
Bada.tl.ia
przeprowadzone
'Orz~
k;lku weterv.n.arzv kończylv s~e n!eodmie.n.'llie ooi·nla. że z;wterze 1e. t
całkiem w·rowe
Mlm<> to do n.edoawn•a mur<>wanv faw«>nnt soadał w
wyści1t.ach na coru dal zo
:mielprzemysłu uspołecznionego, odzma.- sca.

lat 22, nHZ Sy1l

„P-rzyjaźni"

Czy przepisy finansowe
ma]ą być karą za aktywność?'

kcmdo-

ŁODZKIEGO

BIORSTWA

Pog.rzeb odbęd1ie się ·dnia I lipca br. o godz. Ił.JO z kaplicy
rzym.-kat. na Dołach.
Drogiej

MARIANNA
OLEJ'NICZAK
s dom.u LONCA

CORKA, SYN, ZIĘC l WNU·
CZEK

Kote~an.ee

J>.It N.

SŁOWIASKł

PRZEDSIĘ

BUDOWNICTWA
Nr 2 w

PRZEMYSŁOWEGO
ŁODZI

P.

PoK?Seb odbęd%1e się dnia ł Hpca br. o god<z. 16 z kapl!cy
cmentarza rzym.-kat. na Dołach,
o ezym uwiadamiają:

JOZEF

DYREKCJA, 'N>OP PZP!t, :&ADA ROBO'l'NICZA, 8NZZ oru
KOLEŻANKI
1 KOLEDZY z

Poirr1leb odbędzie lłię dnia 7 lł
pca br, o godz. 15.30 na cm enta•
rzu r1lym.·kat. Zarzew, o czym
powiadamia
llODZINA
Odbi:UoweJ n
Oddz. ChM,
wewn, Szpitala im. N. Madurowicza

ren.

HELENIE
wyyaay
powodu
składaJ11

MARII
BUCHOLC

KĘDZIORIE
głębokle•o wap6łczuela
śmierci

1

wyruy
powodu

głębokiego

~mlerci

Tl!:SCIOWJ:.J

ORDY.NA-TOR I LEKARZE s n
ODDZ, CHOR. WEWN1 SZPITALA Im. N. l\IADUROWI·
CZA

wsp6łczucia

z

OJCA
•kładaj11.:

ORDY, /\TOR l PRACOWNICY
ODDZIAŁU
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lM

tł

~wY

oru tum 'k.r6tkometraTa,?lol(o" na~rodzony
11todoz. 10 u 11 lł.30

Osca~m;
IT lł 30

WOLNE MIEJSCA

Konkurs
na plakat
Wojewódzki Inspektorat Obrony
Cywilnej i Wydział Kultury f Sztu~ Urzędu m. Łodzi organizują wojew6dzki konkul'I na plakat o tematyce obrony cywilnej, Dla zwycięzców przewidziano nagrody pienh:tne, dyplomy 1 pamiątkowe
wazony. Z regulaminem konkursu
t&interesowanl mogą zapoznać się
w
Wojewódzkim
Inspektoracie
Obron" Cywilnej (Ł6dt. Piotrkowska 104). we wszystklch dzielnicowych I mlejsklch Inspektoratach
OC oraz urzędach miast 1 gmin.
(l)

W sklepach
KMllee
eserwea ft!e był łatwvm
e1tresem «ta kllentl>w
Swladczve łY'lll ttnore kolejki nrzed skle painl mlesnyml I daremne oczf'kiwa.
:11te na atra.kcylne dostawv. NaJczełeleJ trzeba było n!lłwłecle kartkowe resztki 11a mrotona wołowlne !
„r:etsH" ••ton.kl wedl1n. .Tak !ed!la.k wvnfka a łnformatJI. kt6r~ u.
a'l'9'ka1Hmy w Oln'e11rowvm Przedsle.
bhtnrtwle Przemvsltt Mlf'sne11to w 1.o4'1ł. !t~el mlesa I wf!dltn ~nrzeda
n• w 'llblet:IY!ll mlesiacu nie edllleir•łY o4 ""rm•. Prawdonodo'bnle
#fee wle11:note klłent6w zdołala uealbowd kart'kl. choe mote nie Jed1Hmy nlubl&nych "otraw. fllprze4a•o
Jallr swvkle 11rze4 sezonem
wrte~ • ..,_ '.lr:o.n.erw mię.
łv

n,,,e!l,

lak 11n-kl""'uut. · ''11t w tslerwftTth 4nlaeh l111c:1. ~11aeznle wu6sł
lku" 1wlenał rntnyclt. W ubleitlV
• 1H>1lltd:i:lałe1< na tere11łe wot mleJllklPl.'o ł6dsklet:o I merecb wolew<'ldztw Mtlo11.11.vrlt skttplo110 f .5 tvs .
utuk tvwea wleprzowe.:o oraz t06S
Httt1r bydła. Czy wlah ale a -tym
snac:i:aea
zmla.ita w 1laopatnenlu
ł:l'nk"WY'lll' T:vlko d" newneiro sto11•ła. Wh:teJ bedTJe łwle:teJ wleirr~
wfny Zm.nle3sza sle natomiast do'Ołll·WV mrołoneJ wołowiny. OPPM n~
mołe !edna1r 1111.,,ełnle zrezv1tnowae
" 11rzez11aeza.,,la do lł!>T'l:&datv mtesa
:mrotoneK'O. l!'dyt trzeba uoezynle za'llHY na lll!>Co
słabszy
w skunie
okree ll•~nla I wrzełnla,
~atawv wedlln beda ksztattowae
~' na tak!M samym 11ozlomle lal<

w eserweu W wedtlnoweJ pull u3ł 11ro~_ itanowM be4a nadal orz•t WGry wotDWe. w elan wa.kac.li w
Skle11aeh bed'll• włeceJ
konserw.
Praw4011edob11.łe a 4211!.!e sle tak
'kał4eJ:ll roku 1>ew.11.• kłopoty w
4~tawaeh moca wY&tl\!>il! w 1ro11cu
mlesh1ea.
IJl'JI

NA

a a e. w

BĘDZIE

MAŁO

10 skrzynek
kipiaceJ mazi

Kto kotem, a kto myszą
w · te) grzel
Nie aqditmv, te 11rezea do spraw
faandlu
1
poleskiego oddztalu
„Spolefn" gra :r nami w kotka I
myszkę, ate t.l1.0llżamy, ż• to tę
toiaJnle 11r11 bdto! się 111 swoim
szefem leleroumtetwo
pawttonu
1potywezeqo prry. ut. Ozlerżyfl
akleao 4Z Wczoraj wydrukowatt4my uprzejmq odµowted~ prezesa
M Msza notatkę o tlyeh qodzlna.ch skupu butelek to tvm skte-pte, w którd to odpowledzl pre·
:u zapowledztal, że sfeup odbywa
się już od paru dni w ąodztnach
-111. TymczaHm w
rzeczywl stofol skup rozpoczyna się o IO,
4 między l3 11 14 jest prierwa
„M prtetleten!e l>Utetek" - - 1ak
poinformowali
Mł
ro:i:bawlenl
C2ytelnlc11 . Nie chodzi jut o to,
te t 9 oodzln sku))U arobłlo się 7,
lee:r: o 1n1tanle watnle~sze: !te tenere takich .,nledok!adnyeh" In·
formacji przest{tajq
sklepy · do
naoleh or1111nów twłerzehn ! ch? ...
(K. K .)

nłe

wte I

toled:r:le~

11.le chce.
A efektu •li od
ublegie1 frody, O. od 29 czerwca,
wldoc:i:na dla wszystkich prry
zbiegu ulic Prz)lbynewsklego I
Łęciveklej. Rzecz zaś Ul tym, h
przy owym zbleau był do Ili
czerwca czynny aktep spotywc:i:y
nr 960, któru od dnia 39 czerwca

.zamknął swe podwoje. N'lkt 1•dnak nit pomyf!ał o tsynchrontrowanlu dostaw mleka z dlltq zamknięcia sklepu.
Konwojenci zostawttl wtę,e w
dniu %9 - jak
zwykle 10
skrzynek mleka I odjeellatl w
siną d4l. r wlllfnle tvch to skrzynek
pe!nych khilace; d:i:U mazi, któ-.
ra kled11f b11łll
mlekiem. atol
przed sklepem I wywołuje wfród
prze~hodnlćto szereq nlezbvt pochtebn11eh dta handlu komentart)I . A najqorsze , te hbtorle takle powtarza1q sh1 I obc!ataj4
czyjeś leonto. Przwunczam11, te
przede wszystkim llllSH - ktlentów.
(h)

To

się

danowllłlc.i

nr

ł, ut. QQl'lkieco Ili

bl. '7S - jeden ~= l~l .1~
nia. W!Mewslrd D&ielnieowy Dom
KJUl tu.ry l)l'SY ul. Ar-mli Oserwo~J 'r1 u;praaa na dwa · tuntWIY
w dniach: 4 l!f)Ca - IO &illf'l)11ła.
W Sr.Wmłełoha w 9z'ltole Podstawowej M' 14 'l)flZ)' ut °W4gU«'y
1110 .orig~7.0WMO dw• tuAUIY'
w terminie: 30 cizerwea - Ztl aeq>nta. WOWIK~r6dmłełcie 111>r«a.nizował ~ aitrakeyfne l)ł>łkolo
me w Łaeie-wndkaeh ,,rsy ut Wy·
eloeezkow•J 'Ili. oto terminy e:rMttOh
tuMUB6w
tym
ołroclku:
ł-141 li-pea,
1~w }&pe..
1-11
ełerrpni~ 1 ~ sieripnła.
W Pabfal&lcaeb es:rane ._ .,6łlro
tonie w Sekole Podstawowej nr
14 l'f'ZY ul. Ostatniej li w «kilach:
ł U.-pca - 2111 &ier'l)J!4a.
r.denr ctwa. ołrodld. 8IJkola
Podstawowa nr 1 'PINY u4. Nowotkil 1 - w dni11ch: 211 lilPea - 30
sle!'IJ)nta. 9tlooła Podst&WOW1l nr 5,
uł. l Mada 81 - w dnhclu ł-28

chwali

Jeden s naszych
Czytetn!ków
oddal swój ~mochóa do 11utorv?owanej ~tacjl obs!uql PP „Pot•
mozbvt" pr211
ut. Pokładowej
7/9. W 1'14łtm
„Fiacie" trzeba
byto totf"1fenlć tłoczki kamulco·we.
Nasi C%'1/łetnlk zgtostt 1lę

w Łodzi.

Ze

1kład6w

przy

lata

uL cbętnłel korzysta" mfeazkaJlłe:r w

do domów w terminie ni• przelua- !Uch zakup6w Inni odbiorcy Indy•
widualnl·, a nkoda, bo pny umieZamknięty jest natomia1t lkład Jętnym
opalaniu wykorzystanie
opałowy przy ul. Rzcow1klej, trwa pośledniejszych 1atunk6w wę1la L
tam inwentaryzacja
oraz zmiana koksu jest bardzo - ekonomiczne.
personelu. Czę* zam6wle6 reali- Wal'W o tym pomyb.~ zwłaszcza,
zuje skład przy al. Włóknlars:r. te sapow!ada3' 1'4 spore kłopoty I
Powstały jednak
powałne ulef• koksem.
łoścl - ok. '7 tys. ton ~palu
ublesbm roku OPHOłMB - dotycZllce os6b, , które złozyły sa- chęcało do kupowania koksu, a
mówienia w punktach • sprzedały •kłady b:rł7 pełne te1o mater.lalu
detalicznej przy ul. WóJtow1klef l opałoweao.
tym roku doltaw:r
Praskiej na Chojnach. W połowie znacznie zmniejszyły •I• l deficyt
lipca skład przy ut. RzgoWlklej ten będzie
el.cle po1łęblać ze
powinien rozpocZlł6 nonnal~ pra· wzclędu na remont:r w koluowcę.
n1ach. Zapowiedziane przydziały
Wszystkie 1kład:r opałowe w l.o- na pewno nie pokryJ11 sapotrzebodzl prowadq obecnie wolnorynko- wania na llioki w naszym mieście.
Wił 1przed8* węgla II · fatunku, D:rsponujiac odpowiednimi plecami
tzw. groszku
(drobnero węgla), moina zamialł koklu apala6 wuiel
bryk!et6w węglowych oras toksł- J aatunku. Skład)'
przy
ku. Z tych rodzaj6w opał11 naj- 1Przedały przelicznik::
1,2 ton:r
węgla
zamiast
1 toą koka.u.
Przyjmowanie przedpłat na koka
potem po odbiór uio!!t1 ł m ltarte
jest
na rade wstrzymane i wznazap!aclt za ustuąę 1814 si.
Nł•
wia się Je tylko w okresie dostaw.
mlat tadnt{eh
pratensjł,
gdy:t
Nie
ma
wlęc co czekać z zakupem
trudno terat zna~ dok!adnle ce•
przydziału koksoweco
tylko zany rótne110 rodzaju• Mpraw.
Jaklet było 1eao
mawia~ węgiel i uzupełniać zimo:dumlenle,
gdy po kltku dniach
otrzymał
we zapasy tanim kokslkięm lub
hstem
1
poteeonym pisemko I
węglem l ·l'OSzklem.
(sit)
„Potmo-zbytu", to którym proszono ąo o :rgtos:i:enl• się po odbiór soo z?. Firma wyjdnl!a, Ił
czającym 2-ł tygodnL

w

w

•i•

sto.u"

pomulkowo wypisano to korie .mchunek I ia t' pomytkę natetq
kUentotoł

słowa

prteprosln.

Oezywllcl•, poi.Ole kto.f,
postqplć
pr:edstęblonttoo.

kaMe
c•powinno
j11dn11k SJ1otylr4m11
i
1lę

atę

t•

taft

nanujq·
Rsadko

tego ro-

dza1u rutetnolctq I upnejmolclq
:r:iJrazem. Dlatego tet odnotot.OUjemy ten przy11adak 1ako w:i:6r
godny .naJ!adotollnla.
(sic)

Posucha

„ o jakle#

katastrofalnej, 1usz11
to tum roku racZl!j nie 1t11ch4ć.
A łednak w nastym 'bloku prz:y
ut. Tagoreqo ! c2ęsto nie docho-

dzi tDOda
nawat M rn piętro .
r to ani %1mna, ant elep!ll. A
przeelet tooda to tycie ł ni•
sposób bez niej eg2ystotOC1ć. Wtęc
to dni „suche" po powrocie s
pracy biegamy i U>l4derkomt do
sąsładóto na lłltsze pletł-4, eo •le
1praw1a przyjemnolcl tadnej re
stron. Spod%!et0am11
1lę
zatem,
„Reflektorku", ta po!'Uszysr koao
trzeba I woda toreuci• :r:j41Dł się
I na naszych to11tsz11ch

piętrach".

Czy moina wygrać
wwalce znarkomanią

Cz:r motna wygr~ .w walet a
narkomani\?
J'ak
pom6e tym,
kt6rzy Już „blor11" lub zacm\
,,brać"? ,,MONAR" młodzieżowy
ruch na rzecz zwalczania narkomanid - sposobem na tyci•?
Pr6blt odpowiedzi na te l Inne
pytania b4dzie program „Sen o ty.
eiu", do wysłuchania kt6rego zaprasza redakcja młodzleżowo-oś
wlatowa Rozgłośni PR w Łodzi
dziś w godz. od 1'7.30 do 18.30 (UKi'

88,51 MHz).
W czasie trwania audyejl czynny
będzie telefon 881-82, przy kt6rym
na pytania radlosłµchaczy odpowlada6 będą: 1>11YCholog, bohater
reporta:i:y „Czwarta
klepsydra"
(jeden z uratowanych) oraz przedstawiciel .,MONAR".
.(I)

~~..:;.-~~;:-„~~

poro mówi si ę o odzyska-

S

niu przez spółdzielnie mieszkań
należących do osób
przebywających za granicą.

„lokator" zwalcza
nie czciwy h członków

:Robotnicza· Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Lokator"
podjęła
kilka
miesięcy temu
uchwałę, w myśl
której osoba mieszkająca za grani~ może przekazać
swoje mieszkanie 11p6łdzlelni. W zamlan za
to otrzyma nowe mieszkanie
padku odwołania. - decyzję Wal•
jeśli do kraju powróci rok po nego Zebranla Przedstawicieli.
:r.awiadomieniu spółdz i elni o tej
Na ostatnim iebraniu przedstadecyzji. Taką Innowację wprowa- wicieli rozpatrywano 6 podali oddził ..Lokat-0r" iako Jedvna spół wołujących się ocl decyzji
Rady
dzielnia w Łodzi. Podobnie postą Spółdzielni,
która
proponowała
niła jedna :i:e spół.dzielni na Wy- skreślenie sześciu czlonk6w a w
brzeżu.
konsekwencji wykwaterowanie Ich.
Jak do tej pory z tej formy skorzystały tylko 3 osoby. Mało? Na
W dw6eh wypadkach - za niepewno mało w stosunku do tego płacenie czynszu. W jednym z nich
czego się spodziewa opinia spo- - uchwala Rady Spółdzielni zosta.t
łeczna szacująca
bardzo wysoko ła uchylona, w drugim utrzymallezbę osób przebywających za gra- na. Sprawa
zostanie skierowana
nicą. Dużo w stosunku do tego, eo do S11du
I należy się spodziewać
od'l!yskano drogi\ tradycyjną. A eksmisji. Piszemy o tym, by zazdroga tradycyjna prowadzi przez naczyć, że trzeba rzeczywiście mleć
dec~ję Rady Spółdzielni a w wy- obclą:i:one konto, by „wylecieć" ze

„DZIF.l'llNIK t.OOZKI" -

spółdzielni.

ra

przebywając

w
Szwecji
swego mieszkania ceduiac ie na babcię. 'Drzeba spraw'dzl6, ciz:r ml.eszkała ona przedtem
razem z wnuczklł, figurowała w
przydziale. Jeśli tak - ma nanse.
O Me 1p6łdzielnia jest w 1tanie
- p6źno bo p6tno - uzyska~ dane z urzęd6w paszportowych na
temat osób przebywających
za
granie!\, o tyle niezmlei:nle trud·
no jest zdobyć
Informację
kto
mieszkanie podnajmuje a Irlo jest
gł6wnym lokatorem. Wydaje się to
nieprawdopodobn~. ale
tak jest,
Wynajmujący
i płaClłCY ciężkie
pieniądze robi to nie z chęci oszukiwania pa6stwa ale dlatego, że
mieszkania nie ma. Nie jest zainteresowany w ujawnianiu swojej
sytuacji. Tym bardziej nie uczynllł
tego, cl, kt6rzy czerpllł z tego procederu lltemałe plenilłdze.
zrzekła

się

Każda
sprawa roz„
patrywana jest bardzo dokładnie.
Dba się o Interes członka.
Wykluczono członka, kt6ry mieszkając u zony w innym mieście podnajmował
od 1978 r. mieszkanie
obcej rodzinie. Za . ile? Trudno
ustalić
oficjalnie.
Wykluczono
peWDfl panią,
kt6ra mieszkając
gdzie
indziej,
podnajmowała
mieszkania cudzoziemcom, nie meldując ich ·I' nie powiadamiajac o
tvm sl'6łdz:łetnl. Wykluczono Inną
kt6ra mieszkała u męh (mieszkania oboje uzyskali w okresie naWyjdnł-anle tyeh
spraw trwa
n:eczeńakim)
swoje
podnaj- długo, jest skomplikowane i nie
mowała.
Nie
do
ko6ca roz- należy spod.zlewa~ ~ natychmiastoW:lązano
sprawę
pani
ktl>- wych wynik6w.
(P)

-

od lat 11 gOdz

WAf1M'll 'l'BLDON't
1nto111taeJa no
m-n
ratermaeJa o aahliraeJa
Slł·tl
lnt~rmaeJa t•nraweua
ł'lt-łt
lntormaeJa PKS1
Dworne ceatraJllY
115-ff
Dwonec P6htoe11y
ll·łl·M
JnłonnaeJa telefonleaa
H
tntormaeJa 1łatt1y z4rowta łlS· tl
tlłfennaeJa hancll-•
t82·1ł
łatermaeJa POmoe-.· lłwołenneJ

Il-....

U-łt-7ł

WoJ-64b1ra MO

m-u. m-11

Pontowi• eneriretyeane1
ReJe11 ł.64ł•P6hloe
llł-31
'R•Jo9 Ł6dł· Potaclnłe
334·21
ReJen Pablanłee
ts-n-tt
11-34-łZ
Rdo• .:tr1en
Re.loa OAwlełte.nła UUe
nt-U
Po•ołDWI• droiroW•
„Polmoz1t'ń"

ł8ł·32

Poirotowie eteltł-•lese
Poaotl!Wlt 11tHoW1
Pocotewte MO
Po1r0łow!1 llat'll!dt-•
Pomoc droirowa PZMot,

filtrat Połarna

:!53-tl
J95-8S

IT
Ił

12-81-19

M.

m-tt

rn:tynJer woJew6clziwa
133-U
TELEFON ZAU'P'AN'lA
33T·3T
- ervany w ncla ts-r rano.
W 4111 wotae Ocl nraeor - eała dobe. Dla kobiet • ela:ta
1Jroblemowa I 11Jr&WY rodzinne
Tłł·U
W dni IMIWSHdn!e
o4 11:04• 12 do 22.
Mł.ODZrEZOWY TELEJ'OM ZAU'P'A'N'IA -·
w aodz. od

u 4•

„.„

1ł.

U-llf

pełni

Reł)'9er

'P'Ta11.co1a
.Zielony pokój tr .
17.11 19.15
•TYLOW"ł' - Film• .Januna MaJewelde•o Sł<>™' róta" !>Ol
nd lat 15 gOdz 15; Mistrzowie
Kina Swlatoweiro Steven
Splelber11t 1941" USA od
lat 15 gOdz. lT 19.30
bKM - Iluzjon - Bohaterowie
fllmow:veh pojedynków godz.
Trułfa11ł

MUZEA
RUCHU łł!:WOLUC"ł'I.
H•OO tGMitfte ta) eods.

~rukowej,
Srebrzyflsklej l al. Łodzi . rvlnłc;y,
rzemieślnicy
ł
Włókniarzy wę1iel dostar~ny jest ocrodnic;r. Nie dokonuj11 raczej ła

tlę

!>Ol!~

•TUDIO

RI8T01łU

KOKSU

Wprawdzie od dłu:!szego czasu
panuje upalna letnia pogoda, to
jednak co przezorniejsi myśl\ jut
o sezonie jesienno-zimowym. Uzy1kallśmy wczoraj informację o tym
jak pracują teraz łódzkie 1kłady
opałowe.
Węgla
nie
brakuje.
Klienci mają jednak często pretensje co do jego asortymentu ł jakości.
Chodzi o to, :!e w1ększoś~
osób wykupujących już teraz swoje przydziały . opału domaga się
dostaw węgla gatunku IA.
W Okręgowym Przedsiębiorstwie
Handlu Opałem i Materiałami Budowlanymi w Łodzi poinformowano nafl', :le ze Sląska
odchodził
dostateczne ilości węgla w pierwszym gatunku. Nie ma jednak w
tych dostawach podziału na gatunki I i IA. Każdy transport zawiera 10-15 proc. tego najlepszego
węgla. Zam6wlenla na przydziało
wy opał przyjmujlł obecnie wszystkie punkty 1przedaż:r detalicznej

1łlc

u\. Walldunldego ł - d'Wa butnu·
•Y w dniach: ł 1111)C9. - 30 14eripn~a. Sz'koła
Podatawowia J1l' 198
pny ul. Czajkowa~ 14 ,._
dn t1Jł'1U»: '-ł1 ll~ Oeród Jor·

,,61'kolon4e w S?lkoołe Podaotawowej
nr 80 ?I'ZY ul., Jaroslaw~k.leij 29
w terminach: 1-ao lil)C& ł 1-2:T
sle.l'J)llia.
Na Pole.tu, w· c!iniLacll: t-41 lłtpca, d'Ziałają trzy ośrodki półkolonijne, w &'kole Po&tawowej u
• wa,....6nne,
"""
' i'7• """'
........_ l
9 pra.y u~.
"'<> e
Pod.ftawowe.j nr 41 przy ut. RaijdoweJ 18 oru w &'kole Podstal\Vowej nr 192 ·J'.lll"ZY ul. ltne.mienłee·
kłe-J ' 24a..
.
Na Bałutaeh 'l)l'Oponujemy bard~
atr„kcy}ne p6łkolonie ~l"towe. W
1
ośrocNr1u KS „start" ~ ut Teresy 56 tu.rnua trwa od 1 do Ztl
liiipca, natomiast w ośrodlku
lt.S
„Społem" pny ul P6łnoeneJ Ili od 18 lirpea do 14 słen>nia.
Wldzh' - 4 ośrodki .,6?Mtonlj- ~
ne. Dom Ku[1tuq ,.za,ra:ewie" prity
·

O węg u -w

N!ltt

•

1e 1e

Jak W Informowaliśmy, 41a ddeeł nie wyJe&dia~oll u
koloiµe czy oboly, organisałony łegoroC'ZJlych ł&łnieh wakaejl
wzorem lai& 11bleglyę,,h przycotowall wiele Innych atr&keyJnycb
form wypoczynku w miejscu samieszkanla m. In. szeres Mre4•
ków p6łkolon1Jnyoh, gdzie mołna prsyjemnle 9"11sl6 esu po4
łroskllwlł opieklł Jmtruktorów I wYehowawców. Dlłeol ma~ sa•
pewnlone wYływlenle, łlłczn.le a obiadem, W procramle sał - gry, 1ahawY rekreacyjne I aportowe, wYol.eczki, preJekoJe
filmów, kursy na ka.rt~ rewerowlł l wiele innych ałrai'.lr:cjl.
Mimo
wcześniejszych ln!ońnacjl o p6bkolonlacll, m.!n. w nkołach , dotąd n•ie odnotowa'IIO Zbyt
wielu zgfoszeil I w.sa:ęd~e je,s.t jeszcze wiele wolnych miejsc. Podajemy więc · adresy ośrodków p6ł
kolonijnych. a.pe<lu311c jed1nocześnie
do rodziców, by tam zgłasza.Li się
ze swoimi 'l)()Cieehami_ dła których
1'6łkolonie ~ z petWnoścl4 le-pną
formą wyipoczynku nit zabawa na
t»dwórku C!l.y ulicy.
Oto tir<zy ośrodkd na G6meJ. W
Szkole Po&tawowej nr 174 ?l"LY
ul. Gakzyilskiego 2 turnus trwa od
30 czerwca do 30 U.pca. Z kolei w
S2lkole Podstawowej nr 144 przy
uł. Chocta.nowlckiej 198 przewiddano dwa turnusy w dhiaeh: 18-30
lit'pca oraz 1-27 siel:'!Pnia. Ta·kże w
dwóch turnu.saeh orga.ni:zowane Sil

,

•

TATRY - „Vabank" pol. od lat
15 IOdz. 17
19;
W
razie
nl.epogody
odbędzie się seans
filmu „Pr:i:yplyw uczuć" fr. od
lat 18 gOdz 21
TATRT·LE'l'NIB - .. Zemsta r6ło-1 o.a.n.tery" mic od lat lt
irodoz 21: ezwme tvlko w dllli

llADOGOSZCZ (Z&ler-

ODDZIAŁ

fte

lł'l'I

-

llOd~

t-lł

ARCHEOLOOJCZNE I ETNOOtł.A.
l"JCZNZ U»l. Wolnckl tłl 10-tT
lllOLOOll BWOLUCY.nntl UL
(park Sienklew!.csa)
- irod1
10-t•:

RJSTOłłU

'RASTA.

ł..ODZI

(Ogrodowa 15) gOdz. tt-18
8PORTU J TUR"ł'STYKJ f,Worcella 2tl 1odz. lł-11

Wł.0KJEN'NTCTWA

tJłtotrkowska

282) (łOds. o-tł

(Wleek~lde10
godz. tł-tł

SZTUKI

Ml -

MIASTA ZGIERZA tz1ler.1 D._
broWSklego ' 21) - gods. 11-1•
MIASTA PABIANIC (Pablanlce
pl Obrońe6w Stalln•radu 1/1&)
aoda. 10-11
WYSTAWY
OALftJA BAŁUCKA (l!ltaTY 'lł'.l'nek SI lodz 1'1-11
irrenka
3. Hernandeza
llALON' SZTUKI W'SP0ł.CZEl'll·
NEi ~otr'ltOW!91H 1111)
ll'Odl.
H-18 graflka H. Nystrom
oSRODBJt PROPAOAND"ł' SZTU.
KJ (Mrłl: Slenk1iewlcza)
eodz.
11-18 Laureącl ogólnopolskich
Konkursów Graflczn:vch
0.ALl:RIA SZTU:rtl
(W61crie!\s'ka
30 cOdz. i1-11 Mat. formy .rrełl~

GALERIA CR1ME'R-A
1tk•

IO l!Cdz
:P. Roucka

t~-tł

(W61eza~-

na.fika

• * •

esv.l\łte od aom. t do 19
ncau do ta>
OO'ROD BOTANICZNY - CZ'1!\lllY
od scodz t do rnnroku
JtJ\PIBLISKO .• FALA"
od &<>dz. 1ł do 18

.EOO -

BAŁTYK

..Dutch Cassidy ł
Sumd11•nce K4d" USA od lat I5,
~.

10

lt.19

li

Ilf.li

lUO

nVAN'OWO
.W1ellr:i
wat
Ch1in$eba:.oo1t" N!\.D b.o. ~
tB.30: .,Grotna bAnda" radz.
od lat 11 eodt tT.30 !UO
PQLONTA W~elkt Szu" 1J01.
od lat tł irodiz, 10 Ul.115.
li.
1'1'.tl

!UO

PRZEDWIOSNIE - , Czas ApokallJ>SY" - USA o4 lat 18 godz.
to. 111 11; ,.Nie oszukuj kochanie" - NRD bfo godz. 13
Wł.OKNTARZ
Wallke
o
OJdeń" kanad od lil~ 18 itod-z.
Hl 12 111. IS l'l'.111 19 311
WOLNOSC Imoer1um kon~.r
a.taku·1e" USA od lat 12 c-Odz.
9.30 lł !lł . 30 1'1'. 19 30
WISŁA . Ostatnie metro" fr. od lat 15 gOdi. Hl 17 19.30;
„Cośete s
Galaktyk! Arkana"
- jug. od lat 12 IMZ. 1uo
lS
t
ZACH.TA .Wilezyea" ~ Od,

18 '8 SD

OKA ,CzarOdziejskl kle'ks" ezes godz. 13.30; .Sprawa Kramerów" USA 1<>dz. 15. 17.ta
19.30

GDY111JA - Ktno non trtoo od
gOdz. 19 do 2'Z - „Splewy J>4
rooe" pol. od lat li
MŁODA
GWARDIA ,,Superpotw6r" jap, b/o IOdz. 15 .30.
17.30 19 30
MUZA ..Trędowata" pol. od
·1at 12 1odz. I8 15 18.11
ł MA.JA ńleezvnne.
V'OKOJ - Klno Młodego Widza
- .Alladyn"; Cały ten zgiełk"
USA od lat 15 g()(jz. 15; „Powtedz . te ją kocham" . fr. od
lat 15 godz. I7.30
ROMA - .Parszywe dwunall'łlka"
USA od lat. 18 godz. IO 15 18;
„Diabeł morski" rads, b/o IOdZ.
13

STOK[ - nieczynne
SWIT - „Buffalo Blll t Indianie" USA Od lat 12 gOdz. 15;
,.Karate po polsku" pol. od lat
18 godz. 17 19
ENERGE'l'YK - n!eezynne.
HALKA - nieczynne.
POLESIE - nieczynne,
REKORD - nieczynne.
S<UUSZ - nleczvnne.
APTEKT
Piotrkowska 67 Mickiewicza 20,
Nlclarnlana 15 . Lutomierska 146,
Olimpijska 'la 'Fellńsklego 1

• • ••

'.Pablanlee - Arm11 Czerwonej
Konstantynów - Sadowa to
Ozork6w - ul. .Wyszyńskiego 2 .
Głowno Łowicka 38
Aleksandrów - Ko~cluszki 14. Zgierz
Sikorskiego 18 Dąbrowskiego 18
ł

D"ł'ŻURY SZPITALI
Chirurgia ogólna - Bałut:r
Szpltal tm . Biegańskiego - codziennie
dla przychodni rejo.
no-wych nr nr t ł • . 'I 8 9 to:
Szoltal tm. Bternacklel!o <Pabianice) dla przychodni rejonowycll
nr J S: dni nieparzyste Szpital
Im. Kopernika - dla orzyehodnl
rejonowe! nr I w dni nleparzy~te Szoltal Im
Plrol!owa - dnt
Parzyste: Sroltal tm. Marehlew'S'k~l!o eodzlennle l'Zll\e~z ul
Dubois lPfl dla miasta I 11.mln'\I
'Zl!lerz miasta I cmln" Ozork6w
miasta I «mlnv Alek~andrów cml
nv Parzeezew· Górna - Szolta l
Im. Brudzlńskle~o (Kosynler6w
Gdyńskich 61); Poleslf! Sznltal
Im. Kopernika (Pabianicka 52) ;
Sr6dmle~cle Szpital Im. Brudzlńsk!el!o
<Kos:vnler6w Gdyń.
skłch 81\; Widzew Szpital Im
Sonenber!(a (Pieniny 30\
Chlrur!(la urazowa Szpital
Im. Radlińskiego (Drewnowska 75)
Neurocltlrurila - Szpital
Im
Barlickiego (Kopelń•klego 22)
Lar:vm!olol{la
S:i:nltal tm
Barllek!e11ro (Kopclńsklell(o 22l
Okulistyka - Szpital Im. BarUcklego (KopelńSkl111to 22)
Chirurgia l larynl!(olog!a dzle·
cleea - Szpital tm. Biernackiego
(Pablan!ce) (chirurgia): Szpital Im
Korczaka (Arm\ł Czerwonf!j IS)
Chirurgia
nczękowo-twarzowa
- S:i:pltal !m. Barlickiego !Kopcińskiego 22): Sznltal Im. Skło·
dowsklej-Curle
(Zgierz
Parzę
c:i:ewska 35) die woJew6dztwa miejskiego ł6dzklego
Tok•vkolołfl.a
- rnst'\l'tut Medycvnv Pra cv tTere<'IV Bl
Wenerololtła
Prrvchodn!a
t>ermatolo•lcma IZakatna «)

AMBULATORIUM
DORA:tNE;J POMOC"ł'
ul. Sienkiewicza 137,
tel. $31-09 wewn. 31
- Gabinet Chirurgiczny czynny
całą dobę

- Gabinet Internistyczny czynny
w gOdz 15-7; w dni wolne
od pracy - cala dobę
\Jl. Armil Czerwonel 15.
tel. 457-30 do 34 wewn. 70
- Gabinet Ch lrurl(ll D ziec i ęce j
czynny cala dobę
/
- Gabinet Pedlatr:vczny czynny
w godz 16-7: w dni wolne
od pracy - cal<i dobe
ul, Kopcl6•k1Pe:o 22.
tel 864-83
- Gabinet Stomatolol(lczny czynny w godz. 19-7: w dni wolne
od pracv cała dobę

„Panie .Redaktor:i:el N'tedaiono „Dl.'' msat o po1D11żnt{ch zmianach zaWszysc 11 zda lemti •oble spractta nodrMn11rh
•a ii>dnale peuml'
sprawy me wynlkajace z przebudotD1J dwo„ea I calPao węzla . które
danen.ou;ą podr6tn11eh zmuszonvcll korzustać t usluq PKP
W starvm patol.tonie (ezy mote raczej b11raku) leasot.o'l/m "zl'tlljduje się
udć kas błtetow11eh . Od pewnego czasu bvwam tam bardzo c zęsto
ł lłle zdarz)llo ml się widzieć więcej nit trzy 11-meujace least{. B'l/Ć mote nie mam uc2.ę§Cta, ale pasa,terotO!e dojetdł41aey reqttlarn!e do Ło
dzi pottOlerdiajq, te kasy na Dworcu Kaliskim nmeuja :fte. W'l/starczy
rruztq prz11jr2eć •le długim kotejleom po bllety w qod zlnach uezvtu,
ł teraz, tO eMsle urlopóto, aby prtekonać się, te to nratoda. Nafaorzej
1••t chyba to dni wolne od pracy, qdy dopts:e poqoda - wtedv czeka
•I• · 114 b!tet nłerH Mw&t oodzt nę.
chodzących w rejonie Dworca Ka!lskleqo .
wę ze spowottowanych tym utrudnień

Pociąg!
płertoszu

podmiejskie 1 kltrunku Sieradza na;czę.łclej p„zyjddta1q na
peron. Ole4zu;e się jednak, te peron te11 fest nfż•zu od vozostalych (jest to eh111Hl kwestia u!ożonego wyże1 torow!sleal Powod11le t o
spore trudno§cl ! wydostaniem &lę z pocl<!qu . zwl11•ut1t ieri'ln~fle! Plektryczne;. gd11ż OdleQtotć mlędzv doh\11m stopnl<!m a nnonem .• teaa nrawle metra. Ludzie młodzi, fizycznie sprat.O'llte1sl. po nrn.• tv ""skaku1q,
ale starsi, mtłlej tprauml. mają :i: wysiadaniem poważne l<topotv.
Ostatnia 1prat.OC1 tytko po§rednlo zwl<!zana ;est z Dworcem Kaliski m.
W okresie urlopowym 111 dnł 'IOOtne od pracy poc!aq! nodmle1•klr 1 eż
dtqce w kierunku tak popularnych mlejsaowoJcl. 1ale Grotnik! et u Kolumna, są bardto :atioczo11e. Podró:! poelaq!em nrz11pomlna 1azde t r11mID4jem !Inii „10" to aod:IMch szez:utu Sl(utklem feQo 11noro traclm11
r odpoczynku tt4 śwletym powietrzu. !;tad nasze m1tanle do PKP· ez11
IO wolne sobotu I nted:i:ltte nie mo~na powtekst'llć •leladów l'tektrt1crnveh pociągów podmiejskich o 1eszc2e 1~dnq jednos tkę, co w odczuwal.1111 aposób popraw!lob11 warunki jtJzdy?".

dilennlk Rohotnlrzej S1>6łdzlelnl Wydawniczej .Prasa-lhl~łka-Rueb", Wvdawea1 Utłzlrfe

JERZY B.
(nazwhkn I ad'l"et
tnane redakc1t)

Wydawnictwo

Prasowe,

t.6dt.

al

Piotrkowska

96 ,
Druk· Praoiowp Zakłady Graftezne w ł.odzl Reoilagu,łe kolPdum: RPdakda kod OO· 103 ł.t\dt, ul. Plotrkmnka tłl. Adres poedoW)'i "Dt.:• ł.6d:t skr. 1)0llz. 89 TPlPfnny
et'ntrala !9:ł no - laezy 1 · wsiystklmt działami Redaktor nae1t'ln,-: 645-115 ra8łę1>CY redaktora naesehtPfO· CINI· 15 I 307 -!8. sekretan odpnwiPdzlalny I 11 'lekr<'tan · 264 75·
Spra~ młasta 341-10 I 33'7-4'7 spOłt>czno ł'knnomll'Tne !28 !łZ 310-38 I aTS-9T, kultura I ołwłata 8!1 80. 1pnrt!M 95. d1. l•emoil a nyłf•lnłkaml.
lnterWPnl'jl' I Nas2
Tł'łPfnn Usłn-rnw:v !03-04. fręknpfs6w nie zam~wlnn:vl'h redakcja nie zwrał'&). RedakeJa noena: 889-łS I 888- '78 ~łoszt'nfa I nekrołnrf - Biuro
Reklam I Ogłoszeń, U>d~.
ul Piotrkowska 98. tel 6'19-70 (za tre§6 ngłosze6 redakcja nie odpctwlada).Warunkl prenumerat,. pnclaJa oddsłab PtJPIK ft.SW ,Prasa-tr:slatka-Rucb" .
I
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