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Wspólne posiedzenie prezvdiów
t
n
h
PZPR, ZSL i SD
11 bm. w 1iedzibie NK ZSL w Warszawie odbyło się drugie
ju z wspólne posiedzenie prezydiów : Centralnej Komisji Rewizyjnej PZPR, Głównej Korriisji Rewizyinei. ZSL I C~ntralnej
Komisji Rewizyjnej SD. Porządek obrad obJął następuiące problemy:
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- informacja i dyskusja o kierunkach prac nad ustanowieniem
spójnego systemu kontroli w pań
stwie;
- ocena funkcjonowania komisji współdziałania partii i stronnictw politycznych na wszystkich
szczeblach;
- istota i zasady kontroli realizacji uchwał wspólnych posiedzeń
p!enarnych PZPR, ZSL, SD na
szczeblu centralnym i wojewódzkim.
Informację
o 1tanie prac nad
systemem kontroli w państwie
przedstawił dyrektor generalny w
URM - gen. bryg. Marian Ryba.
W dyskusji podkreślano .szczególne zainteresowanie partii I stronnictw kierunkami doskonalenia systemu kontroli i skutecznością działań kontrolnych. W ostatnim okresie nasiliła się aktywność kontrolna wielu istniejących organów kontroli. Miał.o to niew!ltpliwy wpływ
na porządkowanie poszczególnych
odcinków życia gospocfarczego i
działalności administracyjnej.
Uchwała Rady Ministrow o ograniczeniu ilości kontroli formalnych
wychodzi naprzeciw spostrzeżeniom
sformułowanym w dyskusji. Jednak obok kontroli o charakterze
administracyjnym istnieje duży óbszar zaniechanej lub ograniczonej

Udziałowi Stronnictwa Demokra- mokratyczneg1>,
Czecho.słowa.oklej
tycznego w walce o pokój poświ11- Partii Socjalistycznej ! Liberalnot:J l)O(bł:aw konce<pejl KRG leżą
tanowi&ko w wra"'lńe mocone bvło 11 l>m. w Warszawde Demokratyc:znej Partii. · Niemiec
d~cj1 mechaa:liml.u
re- dwie myśli przewodnie: 1) potrzeogólnowlskie 1potkanie
dz.iałae.zy (NRD) z masja br Rezolucja W'Z.yformy łOllpodarcuj
oru ba maksymalnego ograniczenia w
SD .r. delegatami na światowe fo- w.a wszystkich członków SD do
analisa tendencij,l l u~ro tosJ:>Odaree ukresu d.ecyzjl uiznarum t10ko}u w Pradze. W obra- udil.alu w inicjowaniu !. tworze- iań razwojowych były
tematem
do
dach" które prowadz.ił J)I'Zewodni- niu terenowvoh. &oołeeznych komi- plen.arneio 'P()Si«łzenła Itonsulta- niowyoh, .twauającycb, l>Ola
ez11.cy CK SD. wlee-premier Edward tetów obrońców pokoju. do zol'· cy]:n.•l Rady Gottpodarcuj,
Jakie
Kowalczyk, wzięli r6wnie:i: udział eanizowania 'D()kojowvch manite- odbyło •i• w WarHarwM 11
bm.
ipnedatawiclele KC PZPR, NK ZSL. stac}l w dniu 1 września br. ora&
W odróżnieniu od ol)raeowanła
Ra.dy Krajowej PRON. organizacji wykorzystywania w codziennej pra- pełnomocnika ~du d.L
reformy
1połecznych i młodziefowych
oraz cy społecz:no-'D()litycznej treści do- 1oat>oda~j. im;edsliawl.a111.cego 'DOambaaad Zwl~ku
Radzieckiego, kurnent6w ONZ związanych z ob- sz.czególne modyfl!tacje reformy w
Czechosłowacji i NRD.
chodzonym w 1>a:Mzierniku h::. ty- kilku
wariantach,
ot1racowan!e
· Zebrani wysłuchali W.formae)l o i!odniem rozbrojenia.
KRG, które
bylio
'Pr:tedmfotem
Inicjatywach polkojowych Zwią2ku
dyskusji, zawiera led1ni tylko seRadzieckiego, o ud7;iale dele,;acji
„taw propoz:tcji.
(PAP)
t>Olskie1 w światowym i.rromadzeniu „o l)Okój i iycle.
l)rzee.i w RT~CIOWE
wojnie Jadrowej" w Pradze.
W
Ji;'
V\'
11 bm. -powrócił
:z Rzy.mu do a,pelu PRON w .torawie zniesienia
dy11ku1U wielokrotnie wracano do
W~zawy pryma. Pols,ki kardynał stanu wojennego Kościół - s-twierzadań aktywu .tronnietwa w walJÓZJ!<t Gl-.mp,
d'Ził orymłłis - myślał od da w na o
cie o i>0kóJ, rozbrojenie l wai:>6ltym, oczekuje tego i l>ragnia l>l'ac, ml"1zynarodow,.
Xa wair.sz.aw•kim lotnisku Okęe i a daj Boie aby do tego doozło.
W l)r%Y'JęteJ ))Od.CT.aa
rpotilt.an~a
ltudymała
w·i itali „rz.edstawicieJ.e
HZolucji Miallacz:e SD Teprer.entu- 1
Jllpisko1p&tu Polski J jeigo aeki-eta(PAP)
l11cy wsz:yatkie lnatancje woJew6d,;1rzem alt'CybiskUipem Bronisławem
u:n:
kie wyrazili ?>e'lne l><JParcie
dla
.&..L-,i.r
VY :LI
Dąbrowskim.
Pl'!Zybył
kierowni1
k
l)Okojowych inicjatyw
.2mrląi..ku
•
Urzędu dla Wy~a:6 min. Adam Ło
n no n o p1:1lka..
Rad.zieckieto i l)aństw
Układu -OS 'SJC'
Po i:>rzywita<niu prymas odWaTazawskieg.o. l!!li>lldaryziuj11
się
powiadał na i:>}'tamia d·zien•nikarz:v
Specjalny zespół złożony s przedstawicieli WoJew6dskleJ•
równ.ied: % apelem zgromadzenia
Oceni.ając
Przedsiębiorstwa Dróg f Mostów w Łoił.Ił, Zakładu Enersetyczl>ielg•Nymke Ja.na Pawła
pr113kiego, Stwlerdzil!J też, te zdeIT do ojc%yizny stwierdził m in„ że
neło Łódź-Miasto i Miejskleg 0 Przedsiębiorstwa ~bót Instalacydoweni 1a realizować ruolucję
cji
Elektrycznej
Kościół
polski
i
Ciepłowniczej
jest nievwykle zadoopraJJOWał osłatmo dwa waXII Kongre.m S:O w sprawie 1>0rianty modernizacji oświetlenia ulicy l>lotrkowsklej na odcinku
wolony :z jej prze.biegu. Utwierdzikoju, beupleczefultwa l waJ)Ółi:>raod al. 1'Iickiewicza do pl. Wolności. Wyboru jedneso • tych
łv.. . on.a nas 11mych powiediział
. ey międzynarodowel oraz wspólrozwiązań dok<IJnają w naihlii r;ym cusłe wł•d&e mlasts ko~fi.'r.e4 Glam,, ~ je.steśmy zdoin
ne o5wiadczenle Stronnictwa DeKorespondent
rzystając z pomocy ekspertów w t'lziedslnłe urbanllłyłd, archiuencjl. UPI w
do wiel'k!i.ego wysiłku, do porzą.dku,
tektury i plastyki. Prawdopodobnie jui aledłuro npłon1' nollł!,
do i>0ka.za'lli a w skali kraju, iż p0- Pekinie pisze, że w Waszyngtonie
chińska delegacja
• nad Piotrkowską jasne rtęciówkL
na
trafimy aię :zorga'll~ać ! lepiej przebywa
wysokim szczeblu; która prowadzi
Instalacja oświetleniowa ul. Płołrkow1kleJ Jen J•ł stara.
pmygotować wizytę
'Pa<pie.;ką n ii
Przewieszki, na których umiessezono oprawy montowane uras
z
przedstawicielami
USA rozmowy
C-SY\11ily to 1.n n• ~ra.j•.
po wojnie uległy korozji I niekiedy sarrał:aJlł prsechodniom
na temat ewentualnej współpra·
i pojazdom. Trzeba też było uzupelnla6 oiwletlenłe 1krsyto~a6
cy
między
obu
oaństwami
w dzieNaw·i~u)ą,c do fTagmen<t'.i
kaudodatkowymi latarniami, które obecnie wypesaione •1' W' rotne
Rozmowy te
n!.a, które wygłosił
w rzymsikim dzinie nuklearnej.
oprawy I nie dają Jednoliteso oiwietlenia.
koiciele '!)Od we?lwaniem św Stani· mogą doprowadzić do w:Vrażenia
Zespól specjalistów przyrotowu;Jąo projekt modernlsacJt brał
słllW„ orymas wvjaśnjł że informa- przez władze USA zgody na sprzeZachodn lon!emiecki
minister
pod uwagę sposób oświetlenia, rodzaj opraw ł tródeł łwiatła,
cja pNelmZtałcama bywa często w daż Chinom technologii jądrowej
si:>raw zagranicznych Han1-Dietrich
jak i możliwości cawieszenia lamp. Chodzi o to, aby modernifirmy Stanów Zjednoczopewnych kręgach w dMinfol'Tilację przez
Gen.scher, który
w i>oniedzialek
zacja prz:ebiegała przy moUiwłe najmnieJsseJ Uolcl prao :ziemnych.
Sa to pierwsze kontaktv
Zwr.a.eając ..ię · do
'Przed ·awicie li obu stron w tej ~prawie.
przybył do Waszyn~onu :i: 24-gonych. \Vykopki zawsze komplikują ruch w eeutrum, a poza tym
dz inną wizyta. wkrótce no orzvlozacllodmlch środków masowego przetrzeba - na ile to możliwe - wykorsysta6 lstnieJąq lnsta•
Chiny na razie nie mają elekcie "potkał sie :i: sekretarzem stalację.
·
kazu l>OW·ied<:i: i aŁ te praiktyka taJka trowni atomowej .. iednakie rozpol
nu Georgem Shultzem bv po'\ntorNajwięcej kontrowenJl budsl pytanie: Jaki rodsaJ łróde
iuż budowe oierwszego tego
prowadzi
do ograniCzen!a ~wobod;r częły
mować {o o rozmowach radziecko
światła zastosowaó na centralnej ulicy Łodzi rodzaju 1>biekt.u w pobliżu Szang.
1od~we esy
- zachodnioniemieckich, jakie odWYIPO°W1•MI
i
Cl<!ądu
, wo' nośc i praw haju. ChRL zawarła też z Franrtęciowe? Pomarańczowe sodówki są bardzo łntenaywne I nabyłv sill w ub. tygodniu w Mosdają się raczej do oiwletlanla a:zerokicb arterU u,ybklego rucją wstępne norozumienie w spraczłowieke..
kwie.
,
chu. Projektanci wlęo sugerują aamontowanle opraw rtęelo
wie budowy czterech reaktor6w
W otOC!.en!u minl&tra G.nschera
wych. Dają one jasne, r6wnonperne łwiatło ld6re . nie 1tłumł
atomowych.
t1odkreślono. że rząd
zachod.nioba.rw secesyjnej ulicy oraz lic11nych W11dłut niej neon6w ł re!li.emieoki ma nadzieję, iż Stany
klam. Decyzja w tej sprawie jednak dopiero upadnie.
Zjednoczone uakce,ptuJa · wkrótce
WykonaWClł robót mod~nlzaeyjnycb będsle MPRZłO, które
formule komoromisowa. wypracoprawdopodobnie jesienią roz:pocsnłe pran.
(1t,
waną prZ'eZ 8!1 delegacji. uczestniczących w
madrvckim sp1>t kanlu
KBWE .
()padT bu rzowe . k:ó r e w v.stap:ły t e:enów
naamorsk!Ch i pogóru
11 bm. "W centrum l innych regio- sprzątnięto t!':Z rzepak.
Szybko
nach kraju. choć :zakłóciły orze- oo.stępowały w <>&tatnich dniach w
biet iniw. rolnicy prz:vieli :z za- województwach eentralnvch i oodowoleniem. Desżcze te sa bardzo ludniowo-wschodn·ich orace
orzy
potrzebne dla roślin okopowych. a zbiorze żyta . Sporo tee:o zboża zotakże t1astwi&k { 21bóż 1arvch. kt6- stało iuż sp1:zatnięte z ool m. in.
re s powodu J:>Ol!łebiająceeo sie me- na K ielecczyznie i ~' woj. pi1>t rdoboru wilgOCi w glebie zaczęły kowski m .
Trzv lata temu - 11 ll.pea 1980 1 Wal'll'Z.awskiej Dywizji %mecha- szybko bieleć. Najbardziei widoc..;W poniedziałek o godzinie 14.20
ne 1a 1kutki długotrwałej suszv
czasu warszawskiego dwa kilome- roku Z.marł w Warszawie l!en. bro- ni.zow.anaJ im. T. Kośei'USZki oraz na
glebąch lekkich, zwłaszcza
w
trv od miasta Cuenca w Ekwado- ni Zve:munt Berlin«. wsl)Ółorgani organizacji kombatanckich. wśród województwach
południowo-wscbl>d
r ie. 470 kilometrów na południe zator I oi!':rwszy dowódca 1 Dvwizji 'llich Zwiazku Bojowników o Wol- nich,
Wielkopolac. oru na Kujana
od stolicy kraju, Quito, eksplodo-· Piech1>tv im. Tadeu.s:za K1>ści'Ull.z ność 1 Demo.kracj11. sl:ożyły
wal wojskowy samolot transporto· ki, dowódca 1 korpusu i 1 Armii grobie Z. Berlinta - w kwateru wach.
wy typu „Boelng-737" ze 120 oso- Polskiej w. ZSRR. współorganizator 1 · Armii Wojska Polakiego na wojResort · rolnictwa ocenia, te lęc:i:
bami na pokładzie. Przewoził na i członek Prezyd.i um Związku Pa- 1kowych Powazkach w Warszawie mhtń ozimy !IXl!łtał :tuż zebrany, W
wieńce l" kwiaty,
(PAP) w!~kszośei regian6w. s wyjątkiem
t rasie Quito - Cuenca wojskowych triotów Polskich w ZSRR. wybit1
ny dowódca oraz dzi.ałacz państwo
ekwadorskich.
Według
pierwszych
lłon!eslefl wy i społeczny. wiceprezes Rady
Jak
poinformowały w J)onlemaszyna eksplodowała w powietrzu Naczelnej ZBoWiD odznaczony ordziałek oficjalne zachodnioniemiecpo 45-minutowvm locie. Spadła w derem „Budowntezych Polski Ludokie źródła prasowe. kanclerz RFN
górzysty rej1>n w pob.liżu koszar. wej"
Helmut Kohl. złoży w dniach 31
Oddziały żołnierzy przystąpiły do
11 bm. w rocznice śmierci «enesierpnia - 4 września br.• oficja!·
akcji ratunkowej.
delegacie woiska, ·w tym
ni\ wizytę w Izraelu na zaprosze#>
nie premiera Me-nachema Begina

Prymas. Polski z~kończyl
wizytę

CZY SODQ:t'l'TE?

Rzymie

I. ·Plotr o

(T1'..T"CtQRMACJA

ASNA)

aktywności w sferze kontroli społecznej zarówno ze strony organów

przedstawicielskich, rad
narodowych jak i organizacji społecznych,
związków zawodowych i grup obywatelskich.

Partia i stronnictwa polityczne
przykładają
ogromną
wagę
do
sprawneg1> funkcjonowania kontrolnej obserwacji zjawisk w życiu
społecznym I gospodarczym. zwła
szcza w sytuacji wdrażania reformy gospodarczej, samodzielności
przedsiębiorstw, szczególnych obowiązk.6w administracji tt?.
Niewystarczająca
3est formalna
zgodność działania z przepisami I
programowo-słut
ważne jest prze-

harmonogramami
bowyml. Równie

(Dalsz-, clag na itr. 2l

Oświadczenie

„Zielonych"
Ta zakończenie
kilkudniowych
rozmów w Waszyngtonie delegacj"a
zachodnionlemiec1<:ich
.. Zielonvch"
opubfikowała wspólnie z amerykańskim
ruchem
pokoiowym
oświadczenie. Syi?natariusze dokumentu wyiażaia ' sprzeciw wobee
rozmieszczenia w Europie nowych
rakiet atomowych USA I opowiadają sie za'
pryncypialnvm potę
pieniem bronl atomowe; i chemicznej. Równocze~nie amervkańskl
ruch pokojowv i zachodnioniemieccy „Zieloni" za;ioelowali do Kongresu l> uchwalenie
przesunięcia .
terminu projektowanego ro?mieszczeni1 rakiet .. Perfuinl?-2" I pocisków „Cruise". „aby p1>zwolić na
k0<ntynuowanie wysiłk6w pokojowych".
·

""°"

-

H. D. Genscher
w Waszyngtonie

.wa

ChRL?
Dot ·chczac Chinv m1aly trudnosci w nabywaniu technologii nuklearnej za granicą . ponieważ nie
podpisały międzyha rod1> wego ukła
du o nierozprzestrzenianiu
bl'Oni

jądrowej.

1>ZIER
KIESIE

w 193 dniu roku !lionce wze.tlo o rodz. •.28, zajdzie zaś o
rodz. 20.54,

Zniw w

obchodz
Brunon. Weronika., Jan,
Gwalbert, .Tolim1r

Kwiaty na grobie
gen.

z.

Berling a

H. Kohl odwiedii
Izrael

w

I

•
170 pozarow

Brak opad(rir ~st 11n:orcz:vna za.
ll!roten.ia ootarow~o w lasach, a
takt.e w rolnictwie. Ostatnie opady
n!~nacznle
lal(odza to zu:r<>Unle
Przv wvsuszony~ ooszvclu drzewo.
stany oorównać motna do beczki z
orochem - katda nawet na 1mn1e:ls-za Iskra 111rozl tu nleobl\czal•nvm w
skutkach ~a~m.
Nle•tety.
nie
·~zvscv korzvsta !acv z leśr!vch soa.
cerów zda1a sobie z tt:(O •orawe
Przekonule o tvm
smutnv b!lan~
ostatnie! 110botv I niedzieli oodcz.ao
lttórvch odnotowano w cłi!vm kra 1u
bllsko 170 oo:ta rów ldnvch mowod-ow.anych orzew<atn!e wskutelt nte.
os-t rotnoścl ! lekkomvśl nośc l
ludzl<le! Tvlko w niedziele Ul bm„
z oe;ntem w lasach trzeba bYł<> wa lcz yć w N mle!S(:ach.

leśnych.

Poprzednim
kanclerzem RFN .
1 który odwiedził Izrael, był Willy
nowskim w c!a«U ubie.l(lego t :v11od- Brand w 1973 roku.
n1a stra:żacv mus'!eU .wv1etdtać do
ootar6w' te ruv Na1czdclej, bo at
31 raz:v. ołoneh właśnie lasy Z dvmem ooszlo oon.ad 92 ha drze wostanu o wartości l!l m1n zl,

dniu dzisiejszym dla t.odzi
przl'widujp o3<ileoułaf'a nneode·
zaohmurzenie duże z rozpogo.
dzeniami . Priejści-0wo
burze
opad przelotn:v Temp. mak8. w
dzień 25 st. Wiatrv stabe i kie·
runków półnornv~b .
Ciśnienii- o ~od:r. 19.llCl wynosiło 99ł,4 hP& (i45.9 mm).
1
w

Z k len
1968 -

y arz
Zm, Ada. Sa.rl.

ń

śpie-

waczka

Wszystke 11owinno sle
robić
tak prosto, ·.ia.k tvlko łest to
możliwe ale nie orościej.
1,

•

ml

Zatopienie

W ooras 'liczn!~1sz:vch re.sdonaph
wo!ewólj.ztwa.
kleru1ac ile
trosk11 o całość te110 bol(actwa, 1ak1ml ea lasy zmuszone u do oodelmowa n1.a decvzU o zakazie wsteou
'la
tereny leśne " W oon ledzlałek
11 bm. za.kaz taki oboWlazvwal 1u2
w oonad 20 wo 1ewództwach.
władze

trzech

okrętów

irańskich
I

W Bagdadzie noinformowar,o otlapeh,1 1a o ścisłe on:estrzeunle t:v ch zaostrzonych orzeol,;ów cialn.ie, ż e tracka marynarka woienna
zatopiła w 111edziele w oół
bezo i ecze ńst wa. Jednoc2.eś nte słutbv
nocno-wschodniei
cześci
Zatoki
W wteksz<>ścl orzvpadk ów oo-ta ; v
leś n e
st rat oota rn a oraz orzedsta Perskiei trzy irańsltie ok.rety woudało sl.e 11.1:aslć dołć wcześn1e. a le
wlciele u rzedów l(m!nnvch zobowla- ienne. które usiłowały za'winać do
o.li(óln• 1trat:r w drzewostanach ~a
zan! zostali do el'(zekwowanta tel'!o oortu Bandar Chomeini. Jednostki
t tak b&rdzo dutt. W Nadleśnjctw le
Holender•CV
rzecznlcv
ochrony „Atlantic Fl sh~r" odpadów radio- Garwoli n ol(!e.!\ strawił .ok. t50 ha za.kazu • ca ł a su rowoścla, oodczas flotv irackiei zaataikowa.i, także tego dn la czterv inne irańskie I>kreśrodowiska demonstru.la
przed am . aktywnych w Atlantylku,
o:o wadz1>nycl( l eśny ch pa tro li.
lasu a stra tv _z te11:0 tvtulu szabasada brvtvlska w Hadze 11ruciwty
tokiwojenne. w oółnocnej części <;a- j .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __.
ko utaplaniu 11rze1 brytyjski statek
CAJ' - U.PI - tplefoto
cu j« eiAt na 25 mln 11. 1\" 'l'/'Ol. go.
(PAP)
Leśnicy

I

Pe~s:<

i

ej.

f

ZAGRANICZNE ECHA

Sytu acja zdro wot na
ludności Polski

A P E L U PRON

'

11 bm. w Waru.awi1 odbvło ai'
Warszawy" zatytułowany „Powrót spotkanie. na którvm przedstawido normalności". Zdaniem agencji. ciele Ministerstw a Zdrowia i Optebył to, jak dotąd, najmocniejs zy ki Społecznej przekazali 1nforroasygnał prasowy, że władze zamie· c.ie
0 avtuacji zdrowotnei ludności
rzają znieść wkrótce stan wojen- Polski w !982 roku.
ny. Apel PRON o zniesienie barieUległa zmianie oriede wsz,·stkim
ry psychologicz nej. jaką jest nie- svtuacia demo~raficzna. co w znawątpliwie stan wojenny - cytuje cznym stopniu rzutu.ie na ootrzebv
Reuter z komentarza „Życia War- zdrowotne
lw;Jności. Liczba mieszawy" - powinien navotkać przy- szka!iców
w
tym
okresie bochylny odzew władz Już niedługo wiem
wzrosła
336,3
tvs1ące
0
zapisać chyba będzie można po- osia,(a.iłc ooziom 311 .4 milionów. To\\•rót do normalności I nadzieję. że warzyszyło temu iwiększenie
się
troski, krzywdy I waśnle należeć współczvnnika orzvrostu naturalne-,
już będą tylko do przeszłości.
go do 10.2 na 1 tys, ludności ora:z:
Amerykańska
Associated Press urodzeń do 19,4 przy jednoczesnv m
pisała w poniedziałek, oceniajac ton soadku. wprawdzie
.niewielkim.
komentarzy w prasie warszawskie j. współczvnnika umieralności
nieże Polska zmierza szybko ku znie- mowlat (do 20.4). Ten ostatni wskasieniu stanu wojennego.
źnik w dalszvm cia~u stawia nas
Zachodnioni emiecka
rozgłośnia na jednym z ostatnich miejsc w
Deutschland funk podała, Źe PRON Europie. wraz z takim; kra iami.
zaapelówał też do władz o ogłosze- jak: Jugosławia. Rumunia.· Portunie amnestii dla wsz:vstkich skaza- galia czv We~ry.
n;vch na podstawie dekretu o staZahamowan a została obserwowanie wojennym.
na szczególnie w druiiej oołowie
Zagraniczne
łrodk!
masowego lat siedemdziesiątych
tendencja
prze!tazu zwrac~j~ uwagę, że na wzrostowa w zakresie
ogólnej
apel PRON i: listopada ub. roku umieralności do poziomu 9,2 (wsoółwładze zareagowały z:awieszenie m czynnik ten w roku 1980 wynosił
stanu wojennego.
(PAP) prawie 10). Wydłużył sill r6wnież
Elizejskiego po- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - -

:!':agranic:z:ne
środki
masowe&o
przekazu pis:z:, nada.I o apelu Ko·
mitetu Wykonawcz ego Rady Kra·
jowej PRON o zniesienie
stanu
wojennego. poprzedzony m zajęciem
stanowiska w sprawie sytuacji społeczno·politycznei w !Haju.
Dzienniki czechosłowackie podkreślają, że apel o zniesienie ~
nu wojen11-ego gformułowano na
podstawie po:z:ytywnej oceny sytuacji w ,Polsce.
Agencja DPA omawia treść apelu oraz stanowisko Komitetu Wy!:onawczego RK PRON w sprawie
sytuacji
społeczno"'l)Olitycznej
w
kraju l stwierdza, iż w Polsce mnożą, aię oznaki. że kierownictw o kraju przygotowu je się do całkowi. tego Eniesienia stanu wojennego.
Reuter zwrócił uwagę na komentan w poniedziałkowym „życiu

Zapowiedź

spotkania
Mitterrand
Kohl
Rzecznik

informował

Pałacu
w j:)Oniedziałek, że mię

Kierunki usprawniania reformv

dzy 15 i 20 llpca dojdzie do spotkania prezydenta Franc,ois Mitterranda 1 kanclerzem Helmutem
Kohlem.
<Dokończenie te str. I)
Rozmowy będą slę toczyć w Wo- przetargu pozaekonomi
czne~o oraz
gezach, we wschodniej części 'Fran- 2) notrzeba zapewnienia
kom olekcji.
sowego charakteru worowa.dzan ych

Wspolne pnsiedzenie prezvdiów
(Dokończenie

ze

1trze1anie wymogu

•łr.

1)

01obi1tej
na . awoim

alt-

tywności każdego
od·
cinku działania, zwłaszcza tam,
rdzle poprawa sytuacji zależy od
pomysłowości
I Inicjatywy lu·
dzi, od prawidłowego rozumienia

lin.ii . i ducha 1ocjali1tycz n1j odnowy.

Wagony widma
"'fieccdzienn a katastrofa kolejowa miała miejsce w Szczecinie. Z
dworca
towarowo--o sobowero w
Gumieńfach,
pra wdopodobni 1 1i.
~kutek awarii hamulców, wyruszyło w samotnl\
podróż. nędzl\c 1:
szybkoAeią ok. 110 km na iodzinę.
pięć wa1onów z tłuczniem. Wpadły one na 1toj-cy na boc%nicy
sprzątany skład owbe>wy. Rozbite
zostały dwa'"l'lafon y towarowe oru
wago11 o.sobow:t". ~11zko4zona 101ta•
!a takte trakcja elektrvczna. Straty szacuje się na ok. 2.5 mln d
(PAP)

Rozbudowa
Powódź

w Brazylii
I" Argentynie
Ulewne deszcze nadalace .,.. dalszym ciuu w Doludni<>wych ~tanach
BrazyliJ: R'.o Grande do Sui Para.
na I Santa
Catariina I wvwołane
l)rzez nie p.owod~le
spowodowałv
iuż śmlerć Ponad 20 osób
Co na 1mnlej U osób utonęło w S.nta CatuLna, Jl[dzle oowódt wvstao!la w
uo ze 199 t:rrun teiio stanu Ze lM
tYsleCY Braz:v!lJcz:vków oozb1J"ionvc h
dachu nad l(łow~ wskutek l'>OWOdzl.,
aż eo ty.s. mieszka właśnie Vf wvm'.eni<>n,·m stan!e W ~tanie Para.
na M t:va. osób mu~lalo oorzucl~
swe zalane troda domostw•
Takte w Ari.ent„nle oowódf utrzy.
tnuJe
sit w oólnocn<>- w•.chodnlch
eześelach
kra 1u
t:dzle wezbrane
wskutek ulewn:vch opadów wodv Pa.
rany I 1e1 dopływów
ulały
1ut
•etkl tysiecy hektarów ziemi, oo·
wodu1ac olbrzvmle stratv materia!
ne D<>tvchczas
zanotowan" kilka
''rzyoac!ków utonleć a i:czba ewa.ku
owanvch z zalanvch woda m\a.•te
czek \ WSI 1'.et:a 1ut MO tv~ o•ób.

&R
Oll w
w.sa>•oaoKl

+Godz. a.os. z tramwaju jadacego
ze.z skrzyżo\'.'anie ulic Bratysław·
scue.i I Wróblewsk:e go usiłował wy
sią!ć
w b:egu starszy meżczvtna.
Próba zakończyła sie tra~iczn;e. Po
sfo.rsow•niu z~mkniętycll d"zwi D<l'"'
sater \\·padł pod wa..on doczep.ny.
ponosząc śm 'erć na m'.ehcu.
+ Godz. 10.20. Na sk:·zyż<nvanle ulic
1
11.

wszedł
~ostał
..nając

i

włuntj wrażliwości na
któr1 się odpowiada,
stlłej dbałości o najlepue efe~ty
w ramach pOl!adanycb możliwości.

i instytucji,
1praw;r, z:a
W

drugim punkci1 obrad bm6wion1 zostały wyniki wspólnej
kontroli komisji rewizyjnych PZPR
i ZSL dotyczącej {unkcionow ania
Komisji W1p6łdziałanla Partii i
Stronnictw. Podk1·eślono doniosłą
rolę nie tylko politycznego , ale i
praktyczner o współdziałania PZPR,
ZSL I SD na rzecz porozumien ia
narodowe10 . J:)okonywan ia kryzysu
I trafn• określania kolejnych etapów marszu Polski ku przyszłości.
•
Prezydia
komisji
rewizyjnych
prz11dy1kutowały następni• kierunki
kontroli realizacji uchwał wspólnych posiedzeń plenarnych i~tan
cj! partlł I stronnictw, zwłaszcza
uchwał XI Plenum KC PZPR i
NK ZSL w zakrMie polityk! rÓlnaj oru w1p6lnych postanowleti .
Biura Politycznero PZPR I Prezydium CK !D w zakresie rozwoju
usluf I rzemiosła.
(PAP)

rozgłośni

Zaodnie 11 amerykańskimi założ•·
niami intensyfikac ji wojny DSY•
choloficznej przeciwko krajom 10·

'Prom t\skiego

ta.den 1y1tem kontroli nie z:ast:ll·
Pl potrzebnej •amokontro li ofruw

P r '7.ybys 7 e-wsl{ ' e"(-O

aywers yjnych

cjalistycmy m, podjęto w Waaz:y111toni1 kolejny krok w kierunku
rozbudowy rozgłołnl „ Wolna Europa" I radia „Swoboda". Jeszcz1 "
tym roku - 'ak podała rozgłośnia
zachodnioni emiecka .,Deutschlan dfunk" - ~atrudnionych
zostanl1
dodatkowo 75 reda:ktor6w
oru
nast•pi modernizacj a urz11dzefl na·
dawczych. Informscje te prukazał agencji AP no wy dyrektor roziłośni
„Wolna Europa"
Jam.et
Buckley, dodai-c.
te
!1::0-n1res
przyznał
na ten cel dodatkowe
fundusze w wysokości 22 mln dol
O wielkości tej sumy świadCZT
fakt. u aktualny budżet abu t'M·
głośni wynosi OD mln dol.

. Rośnie

W opracowani u KRG 1twlerdza
że „całkowicie a.pr:r:ec-znv
z
iasadami reformv" jest usp6ł Dropozycji prz.edsuwio ny
niedawno
orzez )!!rupe działaczy NOT. zrnierzający do ograniczenia Draw 1 amorzadu. zmniej,ueni a nmodzielno~i priiec!aiebio Ntw i rozbudowy ay.stemu adminiatracy jne11:0".
Konsultacyj na. 1'ada Gocpodaroza
1>rononul1 odeiAcl1 Od tzw. koa;·
townel formuły tworzenia een. na
necz 1:r1temu. w którym i:>~ed1iebiorstwo
btoełzie aamod.7.ielnie
ustalało cenT
swoich wyrobów
Pod wpływem 1ytuacjl rynkowej.
oraz ksz.tałtowanych pr:r.ez centrum
IOl!oodllre1:e ol!ólnych parametrów
zewnętn.nych, te,kich jak np. DO·
datki. czy kul'll dewiz bez motuw ości jednostkowy ch Inferencji centrum w aJ)raw• kosztów. jaki1 !)(>nasi p~edsłebioutwo.
W kwestii •:va.temu 'Dodatkower o
KRG opowiada aię za
wieloścl11,
form opodatkowa nia. bowiem 1•dna forma !\li le1t w 1ta.ni 1 zreallzować
wazyatkich
.,,oż11danych
funkcli.
Jedna 11 łatotnl&jazych 'Dl'O'OOZ:Vcli
KRG l1t11t wn!CNlek. aby unlez.alllŻnić funkcjonow anie motywacji ekonomicznej od wakdlrlik6w
ttrodukcyj.nyeh , CO zachęca do r6żno-Todn:rch nl.anh:mlacjj owym! wikd·
!kami. nowi•!.&~ l• nal:omiut z
_ bardziej 1 yn.tet:rczn„mł _ wynikami finansowym ! przeda!ębiorstwa.
w dnkua}I wnowitdtfa no m. in.
pogllld. i.i: wyczerpały 11
już
41
czynniki, które 'OOWodOV(ały
ootłe:bianie ale kryzysu. nie sacz.ęły
jednak je.ttcze dosta.tecz.ni1 silnie
działać te. które pobudzifyby wzrost
lf0$Podarczy , Zwrócono uwage na
konłeczno~
racjonalne1t o zatrudnJ.ania absolwentów . których li.C'Z·
ba w ciuu mtatnich li lat w:vnosi 1,2 mlll. a w itrzyszłym roku zwiększy al• o dodatkowe 400
tn. WTratone saniopokoje ni• fitktem. 1• lliodotrzymy ,..any
Jeat
kolejny jut
tenni.ll
dokonania
1>rzegl11du lnwe1t:rcli. aiielowano o
podjęcie prac llad c1naralna reformo 1ystemu .,lac. który t>O
to. lly unikn11.ć niepo0tądanel(o nasł
l1n!a dy~l)rooorcH 'Dłac0wych
!lowinłen wel~ w tYcl• od 1>0cz11 tku roku 1984.
<PAP)
s.lę.

licz ba

•i•

lakaz

wstępu

do lasów
woj. sieradzkiego
W zw1.117'ku H

1rożenłem

Tragedia w

Kata strof a ekologiczno
. w Zatoce Pe r~skiej

e

bów u

~rafuikiM

nolu na·ttow:vm

wzmożonym ! I ·
pożarowym,
zarządze- ,

niem nr 38 wojewody sieradzkiego
1 dnia 9 lipca l983 roku, wprowadza 1ię całkowity za.kaz wstę
pu na tereny leśne województw a
sieradzkiego . Zakazowi nie podlegają pracownicy
pnedsiebior stw
lasów pańatwowych oraz członko
wie Polełriago Związku Łowieckie-

10.

Nowru•, J)Owodu}e
•ou•toKen:e
wśród fauny Za toki Per5k 1a.j Przyoomnljmy.
ii jedt·n szY'o został
orZV'Padkow o
uszko.d.Lonv
orze-z
prz'e.pływający statek na ooczatku
lutego br„ na·tomias'. dwa 11.utt:>one zo.;tały zbombardow u1e 1>rzez
lotnidwo
lnckie w nastę.onym
m.ie.i-.cu. Ja'lt dotąd Iran i Ink
11.:1 mogs, doj!ł do t»rozum~ en i a
które umotliwifob "
taez<>r»wam:e
U31.kOd?01'l'" "i

•·,·hó '

Sobiesękach

...

,..„„~„a·~,„„„„„„„

~

:r; wielkim b61em >awiadamia·
mv. te dnia 1. Vlt. 1983 r zmarł
nasz ukochany Mat I Olciec

s.
JAN

t

I'.

WŁADYSŁAW

BRYASKI
DOK.TOR WE'f.

Lroc" stnści l'IOttnPhowe odbedą
@le dnia 12. vn. 1983 r. n 11;0dzinie t6 na rme11tauu katollc.
kim Kurczaki
~O .

Frr111cj i

\\"C

Kadrowicze chcą dorównać klubowym kolegom
Od oocz11tku l\oca kad :a ootsltlch
przeb)IWa ne z11rupowan'u
tren ln11owvm we rrancH rllzllrvwa

1ae n1eczc

p i łka r zy

W

~-tont101ne.

Najo.e r w

l'<>- ,

lacv or zebvwal' w znanvm ośrodku
,oort<>wvm w V\chv Rrnea ·al• w

rvm C'l.a"l" le<:len tnwa iv.:::l< mec2 z
t~l:Q.~"1\\ a iedena tk::ł SoC'hau" · rem1•m1s:1f'" 2·2 n~-.teon~f' „„?~ni~ć.l ' c.ie do
l.Ule . ~rlz ' P b 1 or a urt1 ' tił w ni ~e riz '-· ·

SK RO CIE

e Pol cv
Slrlalka,

•zoad?.Jtcl
f Ptneckl
"\EHllrlnv v m t-urn\~
oo~atre
z
Ch1on„w kl ' Sw•" now•kl' 1e..,n.ołp111 ~1 n c. • -..nrl;:ar7'~ u 'l·Ir>ri „,:.-.~7
v m kazdobvll srebrnv nedal w rirutvno
rłr4'l'\~r7om
nn.74'").ctał rlł'J "t")7P!!iRM 1a
wvm turnie1u ,1oadowvm na Unl. 1 pę:;?r1E- ie(łPn m~c1 o t :-ze-c P nj ' e ; wrr,lactz :e w Edmonton
'CP
nrti;vna lis: \ he i!!oJw finale orzecrall 4;9 r Wlochaml •k'<!i Z - 'C7eda
F'C \11WP""t>
• Ko•z)•ka:rkl ool•k:e urzei<tn•cza.
ce w MP: lµn:ore\<. or leuałv dru.
O dotvchcza . . ow,·ni nohvc ~ e kad r··
t:I mecz. Tvm rRzem l'olkl mu,\ah we
F'~a,nc1 : mi>w' w telefon'cznej
urn?ć
wvtu.<:>lit
Włos •k
u leu iac ;o-0zmn" 1E» t r P-n Pr A PiPchnittPk:
Im w Pe~ea rze 85:'18
- Chat d<'.l ~akończen'.a
ew Stralsundzle odbył ~e o•tat.
oobvtu
ni czwartv turnle1 Pucharu Baltv. oozo,fat<> 'e•zcze klika dni I na d<>-0 cześnle.
\\łebne ncenv
ie'7C7<'
za
\\
ku tutlowców
Wvt:rał li.O
Polak
uwP?:a m. te -::nełn!a
E
Jancarz J. Rembas m!ał dute to tteneraln 1 ~
ono :-;woie cele
("'r0ę;nonar7.P
urlo~
• zanse na odn·;e~ience
końc<>we!,\o
zwycie,twa w zawodach. lednakże q.teonla1a nam nlc1berlne <'.lb~e":tv i
urzadzenia
•twarza1~
<>dnnwierln'e
ct.wukr<'.ltny defekt siln\\<a w <>•tatnim turnieju wvellminował t:o i warunki d<> 'lrln<>c1vn":u Mamv tu
w"v•tko co ·)Otr1etn<" do 1ntensvry \J,, 1 altzaci 1
W końcowe.I l<lasyf~ac'l Jancarz wne1 ""acv ;; n'.łkarze t'wlcz~ s<:>l!ctnie. w„v•cv zna ia •nh\e sorawe,
za 1ał drua;;e m:e1,ce.
tp reorezent•c' a
ie•!
w okres:e
Piłkarze
reorezentacj J Ghany orzebud„wv te 1e<t rlut.A szansa na
zdobyli awans do drul( .e1 rundv •n„le,.;l~n1e •'e w niel P<'lnarlto chea
olim oi 1,kich elimlnacli strefv afrY- 1ak na1leoie1
nrniiot<'.lwać '1.e do
kańsklet.
W rewanżowym meczu
!naU!!Uracl'.
ro1.C(rvwek
11-iowvch.
Ghana ookona!a Gambie l:O
W klubach oractt1P • 11? ni~ mnie1
~ntenwwnl~. ~ k•clrowicze oi-e chcą
Zwvclezc• miedzyMrod owe)(o
turn ;e1u ten!~oweio w Newo<>rt ll<>- zostać w tvle.
•tal .r 'fl'ilzl(erald C3l wyarvwa1ac w
- w~ wto"ek "·'.ecz<'l~m Vf Lille
finale ze S. OavL•em 2:8. 8:1 s:a
na•l oołkarze 11· a1! z FC Antwero <>
mle1sce w turn!eiu, • w
Triumfatork ami teiorocEne1 edy- trzecie
cji Puchacu Annie Soisbault tenlll!. czwartek. w nadmor<kl.,.1 m1e.l<eowo~cl
Le Toucie1. 1;P<Jtkała •!e z
stek
lat 21, zostalv Francuzki.
W '.nale ~·ranc1a o<>k.onała CSRS TT·lll(owvm ze•nolem
Valencienne s.
O•tatn\ mec~ odbedzl~ ~le w sob<>! :l
te, 11\e mleisce oru rvwal ~a 1e•zPo 0<>nledzlahkowym Ul etapie cze uzotadnlane n„ kcaiu w~acamy
wvśc: p;u Tour de France znów zmlew ,..n !edz;ele wieczorem
n'ł sie Eder '.mPrezv.
Zwyc.lezc11
etaou zo,tal Brvtv1cz:vk l't. MLllar
- Jak ~awodnlcv r.nosza treningi,
Dot:vchczarowv lider
Irlandczyk mecze o·raz do.;{: czeste ood r6że1
~. Kellv
<tracił na tym etapie oo- Nadal n!e trenule z oowodU
nad 10 miin
kon.tuzu stawu skokowe(o A Bun.
Now:vm lld~~em
col, natoml·ast B. Gunia wvleczył
P. Simon
opuchliznę nogi I .fest zdolny ćlo 11,TY·
1

e

e

e

fo

e

Rez·erwy

Włókniarza w drugiej

lidze

Do o<>orzednlch sukcesów Cmlstno. Anna Kowalczyko\ \Skll, WV\'i:alczvł:v
•two Polski M. Url>ańskle1 I tvtuł o'erw.sze mie1sce w turnie1u druna 1\epsze1 drutynv teńskle1 w !Idze) żynowvm Druii:le mle1,ce w turnletenisiści stołowl łóćlzl<le)(o Wl6kn\alu \ndvw\dualn vm zalał Jan Ozimek,
rza c!orzucll\ kole1nv Oru11;1 druty. a zespół me<kl Włókniarza 'Zakoń
na m11ska łódz.kl.e11:0 klubu wvstenu- czy! turnle1 dru1vnowv na 4 1101aca W składzie: Pawel Korus, na. zycJI..
Iw)
riusz Slubowskl. Marek Steoieb I
14-Jetnl wvchowanek klubu - .Jenv
Kretek wvwalczvła awans do n lit:\ L()dzlanle znaleźli s!11 w 11;ron:e
24 zespołów TI-H~owvch oo dec:vdu1acvm barat.owvm meczu z zesoolem z Wirka Włókniarz irać beW dniach Z!-26 ll1>ca br w
dtle w iiruole warszawsko- c1este•ali łłHursv odhedzie 1ie dnrochowsko-skl ern!ewlck\e1
ma1ac r.a
r1nv Jedenastv lu.Z miedzynarorywal! m, !n , Sp6jple 1 ZW.,R z
dO'll'V turnle1 w Pilce siatknwe.I
War~zaw:v. Skr" l AZS z Częste.
kobiet z lnformac.11. takle uzvschowy oraz Unie Skierniewice .
kallśmv wczoraj w WltKFSlT w
Łodzi wvolka
te teeoroczna im•
nreza odbedziP sfe w silne.I mie·
dz:vnarodnwp
J
oh!lldzle
PotwierP.erwszolll(o we drutyn• Włóknia
dzll\• 1ut udział
rPorezPntaej e
rza uczestn\czvłT estatn\o w ,m:eKubv
Rumunii. Nłłll i Wea:ler.
dzynar<>dowvm turnie1u ten\.sa stoOrttanlzator7V turnieJu soortziewa·łoweio w Plowdlw. W turn.\e1u obOk
J11 sie luzc~„ za:łnszefJ 7 innvch
tcnlsi~tów
bulor~k!ch · I
ek\py
krajów. \'I' turnielu wezma udział
Włókniarza
uczestnlezyłv no dwa
dwie reprezentacj e Polski
zesoolv r. Austrii I NRD MałJl[oua.
ta Urbańska za1eła w turnie1u lnIWL
dvwidualnyl'I') U mte1sce a .Jadwio:a Kawałek bvła trzecia
Ob!e
wraz ze •wo1a koletanka klubowa
Zazdroszczac nrzedstaw!ct elom innych dvscvPlln lnie tvlko •zach!stotn), działacie DOK - Bałut v DrzePTOWadzU! w tvm roku roz.lilrYwki
Podczu wcwr11G:&eR;O l)Ogledzenla l!l(OW<! łódzkjch
wa rea bistów
Prezydium zarządu PZPC oodieło
W Pierwsze1 lidze uczestniczyło li
dec:vz1e e zd:vskwallfikow&n:lu czo- zawodników wvłonlonvch
w turnlełoweio oolsklet:o cleżarowca, ml.!itrza
1ach
elimlnacv1nv ch
Na1!enszy
~wiata w wadze lell'lde1 Piotra okazał sle Tl. StenrPJ (Zarzewie).
Mandr:v. Decyzje te ood1t:to oo tiłe wyprzedza1a c
W
KołodziE'1czvka
boklej analizie ! wvsłuchamu rela- CNowe Rokicie)
(o
c11 k!erownktw a z.(rUl'>Owanla ka. CDDK - Bałuty) I PS Pieczvńsklel
Soblera1skle dry narodowel w Jur:osławll które r:o rżarzewle.l
zakończvlo
ai•
orzed kll'lfu.nastu
W
dru20J:a:owv rh
rozitrvwkach
dniami
warcabl••ów
K KaunoPiotr Mand ra sostał skreślonv do wicz rnDK - zwvcieivł
Ralutvl
o
rzed z Pakońca
br u składu kadrv 11aro- luchem IZarzewlel. W Garczvi1,k;m
dowel i olimoUskiel a w konse- (Nowe
Rokicie)
n
Rakow•k'.m
kwenc.ii
oozbawlonv kadro„n:o I (DOK - Bałuh l B
Barta•zetn I
!tvpendium a takte wvkluczonv z Cz. Czarl<ow,kim
f<>\>•1
orzyo:otowaii do telt'ornunvcb mi- Zawodnicy cl awanrnwal! Ann •e•noll.'
do n!erwstrzostw świata.
sze1 l!l(.
Ka re , te P Mandra otrzymał za
próbv zol"(anLzowania oodczas zr;ru.
oowanla w Jul(oslawi! libacil alkow .r:nale ogo; noriohkim o .,Krvbzholowych l prowokowan ie do udzia- talowv
Kam'e1'l" wa•~abńw •lun<>lołu w nich !.nnvch
zawodn:rl:ów. a W\~c11 znalatł ""'c:' "e-n•.-'1PnrA~'
takie oosteo<>wanle n:e11odne reP~e- / dresol')1a - R Rar1a·H 1-~1mu4RC'.~n - •
w
zentanta Polski
<)nei 1-:orikurPnc-11 1!::?t::t 'Y"'1V<"4e

Międzynarodowy

turniej siatkarek

•

•

W lidze warcabistów

wyp adk ów dr9g owy ch

+

DZU:NNlK ŁODZKI r US (10351)

jednO!itron-

W stosunku do o~ób nie przestrzegających
niniejszego zarzą
dzenia zastosowane bedą •sankcje
w oostaci itrzywny w wysoko~ci
do 8 ty1, zł. Orzekanie w tych
sprawach
na.stępuje
w
trybie
Miniony t:rdz!ełl -.otwierd..tł, ~ t:rlk• w eMrwo111 br. •ataymaiw w przepisów o orzecznictw ie karno•tety, orze-widywan ia o wz1astal•cel · e'uym kraju l!>r• wi• 11 ty1. n!etneł. adminlstrac yj nym.
Zarządzenie
w okrasi• uczyt11 urło1>0wo-wczuo wvch. k~ero:irców.
wchodzi w tycie od dnia podpisawe(o liczba WTP•dk6w drOJl[ow:veh
nia.
(?AP)
(lek.)
Jak DO!ntormował ma~or Aieksand1r
Chyl z 'Biura Ptuchu Oroii;owe;(o KG
MO od 4 do 1e ltoea ,br mlllc..,ine
9tatvst:vkl od·notow•lv n.a d!Otach
ca!e(o kraiu 7!4 wvo11dkl. Poclall!ne!y one za sob• 74 otla rT łm1ertel
ne, tel os6b odnlolł<> mnle1 lub
W rhlejscow11Acł !ob!esękl (woj. rem, którym kierował Marek K.
bardzle1 t:rotne obratenla.
Włr6d
o!iar łm~rtelnnlr 1traw11 M 1troc. kal1ek!•)
Grn1orz
P.
lat 26, - także w stanie nietrzeźwym. W
sta noW'll\ mot-oevkil•cl motorowel'1:Y· uprzednie karany, b_d,c w stanie ensi• jazdy douło do zderzenia.
łcl I rowenvłe\ T znów
1.all: w eo. nietrzeźwym 1 nielegalnie posiada- 1 motocyklem . w w:vniku czego
orzedn~m
tvr:odn\u na1wlece1 WT·
padków wvdarzylo ale od olatku do nego karabinµ, „; odległości ok. 100 iostała rtnn1 Maria T.
metrów, oddal 5 strzałów w kieDzięki
natychmias towd
akrii
nledzleli
tlz\a!ania
Mllic1! Obywatel•k1 •1 runku remizy strażackiej, w której milicji Grzegorz P. i Marek !".
zm'.eru.~
beda do 1ystemat:rcznell!o odbywała sitt zabawa. W r1tzulta- zostali
zatrzvmanl i oddani do
I k<lfl•ekwentne~o ellmlnowan! a nle- cie uczestnicy zabawy: Grzegorz dyspozycji prokuratury .
Podczas
trzefwvch ut„tkownlk6'1'l' dróit W G. lat 111 I Marek D. lat l5 ponie- rewizji w mieszkaniu
Grzegorza
w1e'u w<>lewód!lwach wProwaC:zono m śmiMć na miejscu, a Sylwester P. zabezpieczo no
7
sztuk amunicji
trvb o~zv•ole ..:tonv dla ror.noznawa. T. lat
18 t: ra.n11 prawego boku a w stogu siana znaleziono ukryty
"!la orzed kol~~am1 ds "'"kroczeń
karabin.
•
.
m \n : w~zv"-k'ch orz„nadk6w nle- przebywa w 1z.o!talu.
Sprawca oddalił tie motorowetrzeźw<><!t'I klerewc6w. Oodatmy, lt
Trw11 posti:powan le śledcz„. "'
(PAP)

na~e Stefan $.
'.\!e >czvzna
potr;icony prze, „ F:a ta" <iowstrząśn i en i a mózgu i tlamanla podudz!a.
Go<l7. 14.2~. nenn·k c ...,·ta rrnal
na 1ezdnie ul. G~ 11:arlna, !!dzie potra·
cił «o „ F~at". Skutek
wypadku złamanie noel.
+ Godz. !&.25. Na ak r7ytowanlu
ul.~
Lutom ietskiej \ Czacnkov.'ll>r· ej
.. Fiat" potrąc : ł !ren~ Sz. Kobieta d<'.lNara.stające z llażdym d.nie.m aa.znała o(ó\nvch Dotłuczeń.
+ Go.cl?. '1s.1s. Kiern1 ·an)I D:· zez tenie przez r<>oe wód Zatoki PeuHaUne K. t Lublin~ .T7ab~nt" oo 1c:ej 03iagnęł<>
jui utastro!aln e
t:e.cił na u:. z:i:ier!k"e.1 naniele Rr„
która w w yn;lnt wypadku doznała rozmiary i zagra:i:3 długotrwały·m
a bTĆ może nie.OO wra.cal n:vm znist:ci~żklch obrażeń c!ala.
ctllT!iem środow'„ka naturalnego te10 ak....,~nu Konkluz'ię taks, Eaw\er• raoo:.-1 ooub}'kowa ny w „oni~
t!.z!alek M'Z!Z or,an!ucje o nnw!e
Redaktor depettowy
Wodd Wlldlife 'P'und (WWF).
Redaktor t~hnlC111'1J
~bw:erdza cię " nim te 1200 baznl"IĄ mTT'\llł,'\lOWA
rvłe-k rlln" ""YCfiekaj~cytlh ka.Mego
dn'.a s tneoch um.kod!onyc h S't"<'·

!

roz.wi11,zań, unlknii:c;a
ności i czastkowości.

przeciętnv okres długoŚci
tvóa
do 67,2 dla mężczvzn oraz 75.2 dla
kobiet. co iedńak dowodzi ie tzw
nadumieralność mężczvzn iest
w
naszvm kraiu wdaż tbvt wv~oka
Żmianie ule~la strnktura chorOb
zakaźnvch
W roku !D82 n.e zanotowano ani iedne~o orzvpad'<u
zachorowan ia na błonice. o kilkanaście orl'l<'ent zmnieiszvłY
się
zatrucia pokarmowe świerzb ,Jraz
dury brzuszne i o oonad 50 oroc.
czerwonka. błonica odu. róż.yc~ka.
Nieppko.iacv 1~ t jednak nowazny
wzrost zachorowań
na wirusowe
zapalenie watrobv (o orawie
3
tvs. orzypadków ) oraz niemal
~krotnv wzrost przypadków zapalenia opon mó:r.gcrwvch
W dalszym ciągu <>d 1970 .roku
zmniejsza sie natomiast zachorowaln°'ć na gruźlicę
Niep0koi utn:ymvwan ie sie
w
ostatnim okresie tendencji wzroslowei zachorowalności na tzw. choroby cywilizacyjn e i dotyczy to w
jednakowym stooniu chorób układu
krążenia. nowotworow vch
<>raz
wypadków. urazów i zatruć. To zarazem l(łówne przycz:vnv zgonów
ludności w naszym kraju.
Na
pierwezym
miejscu
powodem
śmierci sa choroby u\dadu krażenia. a w szczególności zawałv mięś
nia sercowel(o ora:t
nadciśnienia
tetnicze. Cierpia na nie· )(łównie
osoby w tzw. wieku produkcyjny m.
co w .znacznym stopniu V{pływa na
zw•iększanie sie ab;sencj.i
chorobowej oru inwalidztwa . Umieralność E tego oowodu wyniosła , w
ub. roku orawi1 49 oroc. ogółu z~onów.
Dru11:a przyczyni umieralności są
chorobv nowotworow e .
(ok. 20
proc.>. Zapadala na nie ru..iCZt!lŚ<;iej
mftŻCzyźni (rzadz.iej kobiety)
i
azczeiólni• w wieku pcw;vżei
eo
roku tycia. Badani. przeprowad zo·
n• w tym sakreeie łwiadcz1 l•dnllk nie tylko o tym. ±. należy
U~y~ s d.te.ym
wzrostem
prz.y„padk6w 1t:rch chorób w
naazym kraju, ale ukall!:uia tak.te cora11. większy ich µdzitł w strukturza :tachorowań dzieci· i młodzie
ży w w1.eku ~19 lat. w tvm orzedziale wiekowym już obecnie jest
to dr~a pr.zy~:vna ztonów.
Wypadki. urazy i zatrucia
sa
natomiast lrierwst:a DOd wzl(lędem
llczebnośc1
przyczyna
z~onów
wśród tzw. populacji rozwojowej,
podcz.a1 gdy ich ogólny wpływ na
umieralność orzekracza zaledwie 7
oroc. Jednie liczba zabitych w
wypadkach drogowych w ub. roku
wynosiła oonad 5.5 tv•. Jest to za.
raz.em Jedna s fłównycb przyczyn
powiękaz.anla Ili• liczby ludzi niepełnosprawnych. których w
roku
1978 było ..,.. nanym kraju ttrawie
2.5 mln.
z 1>rzed.tawiony~h danych wvnika zatem, te cł6wne zag,.....;.„_
- ----.
nJa :r.drowia i tycia ludności
w
Polsc1, Dodobnie 1ak 1 w innvch
krajach, sa w coru;
wiekszvm
stopniu 11wi11zan1 s rinwojem eywUizacJi i post~pUjącymi zmianam.1 w 4rodowiaku przyrodnicz ym.

A. Piechniczek o • treninO'a
::> ch
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Mistrz zdys kwa Iifi ko wa ny
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Weglewski

w SkiernielP1icach

wvgrał

80 kolarzy ctaneło na at.arcie kryterium rozet:ranel(o w Skiero'.ewicach Zwvcieżv! reprezentant lódz.
kiego Społem - Roman Weirlewski.
wyprzedza lac
K Cieślaka
(Orze!
t,ódź),
J Ma 1chrowskJeit<>
(Budowlani Wieluń) . W. Rudowicza <Włók.
n'.arz Kalisz) t zawodnika ~ Gerv
<:-<RO) - T. Kunsta.
Spośród ~ młodvch
uwodn:kó\v
ucie,tniczac ych w wy§ciiiu mlodzl.kow najlepszv okazał de Ił. We-,
~- Gery wśród 1unlorow młod· j

•

szych - T Sv.ika z wa1;zaw>k'.e1'(0
Sarmatv wvorzedzaia c J Rutkow~k.iego 1.e Snol.,.m. a wśród .'unlornw
-

H

Prochoó

z

niot t.i:m„'-"'--k ego

Startu. l<lórv wvorzedz!ł s Cho1nack\e„o rWłóknia rz Kall,<2\ • m :,trza
Pols\<! w tef kate~<>rll wiekriwei re .
ore1entanta lódzkle!!.o Tram wa iarza
- E Lewandow,k'.e11ó

Trzec1e
• miejs
• • ce
PrzedołiI~pijskie próby ! W. Rutkiewicz ·
-.- - - --

·-----~
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Na torze w Cars<>n (USA) odbyły l ~J.edz\horo
dowe
-'u.-v raidu sa przedolimpij skie zawody kolars- 1
o o Puchar Pnko 1u i
k!e w których b'.ora uct.z:<11 reP'J'ezen- · mochodoweg
p„z-viaźnl
nodah1
tJf·r•Rln•
W'"n.ki
tanci t4 kra !ów
·
imnrezv
Du7v 1..i.tkre ... odn P.!; I \ kjeWyścig na dystan~le 1 km wygrał
rowcv ooł.;;cv którrv ?a łel · c101nwe
mistrz
olim pi.Iski
s
KoPyłow
e1,ca ?lłrów„o w k!a~vfika<"u e:e (ZSRR) - I 06 .371 prz~d L N't~~m rn
neralne<
ndv\\~dt>.;ln~1
narodowe1
(USA) - 1 08 021
' o.
Weile·~
' kriibowe1.
1
fJamaika) - I 08 120
Zwvcietvl! M Bu ti ta wic1 ' n ż:v.
Natomiast \\ryśclg punktowy wygra! "knw~kl <>odobn!P 1ak na•? zes.
były
mistrz
świata
L Heue\sen 061 zwvdetvł w
les(NRD) - 31 okt przed M oenzem oolowet wvn1 zPrlta ltls<vf\k;;cii
ac ZSRR 'IRD
ICSRSl - 25 pkt I M Zontka rRFNl ąuł2ar'e · Rum11n ie
- 20 okt w wyścigu na dy~tansle
l'<asl k:e owrv triumfowal taki.~
4 OOO m w półflnałarh G Strlttette: w ounktacH
fab r v~znei
Ze<oól
- 4 ~& 81 p<>konał M Marica
~'SO
wvprzedz.Jl
re baj
La-ie"
Wartbur .
RF'N) - 5 03 53 s l\J Hern~g c-.:RQ) ~a" I nac:e"
- 4 44.5~ zwyc:etył
Trocke (CSR$l
Te<1.oroc1.„v rajd· rozeuanv na t:a- 4 55.63
s!ę

1

.„
•
•
ostatn '. m finale - so~:nc'e

W
rwv.
c.ezy! zawodnik "Rn - L He••llch
bokonu•ac
l\J Gór'<-":ie!!<>
IUSAl.
trzecie
mieiscc
za1a! Ja·nończvk
Na.katane, któr-11 wv11:rał z lnnvm
zawodnikiem us .„ s Be rvmanem
W
\'lO 1envnkach
n<'>!f~nałowvch
H !s' ~ ch ookonal Be: rymana . a Gór.
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Pożarowe

TYLKO DLA DYREKTORÓ'V

'

zmierzch

„

sos

reformv?

Upalna. słoneczna
'l)ogoda
l
brak ooad6w powodufa duże za~o
żenie oożarowe Jak t>Odale PAP.
we danvcb R'.omendv Gł6wnei Strażv Pożarnvch tvlko w cla!!U iednego dnia na terenie
całe~o kraju
wYbuchlv 184 oożarv . Sa 'to tragic;o;np ~tatvstvki W olomleniacb sia·
ia orzedp wszvstkl-m lasv oraz zabudowania wiei<lkie Strat:v sieeaj4
wielu milionów złotvch.
Na!eZy
pamiętać o zachowaniu maksvmal·
nei ostrożn o~t w obchodzeniu sic
z O!!niem przestrzel!an!u przeoisó-vr
przeciwPożarowvch Niech od ·nasze;· nieuwagi, a czesto
i
be:>:mvślności nie nłonie
naiwieksZT
sorzymierfeniec człQw!eka - lu,
niech z dvmem nie Idzie na ma.t>•
ne całoroczna 11raca rolnika.

\;

Wiosną

tu
6wtl'Zie słyszało się, że powstaje nowe przedsiębiorstwo obrotu
towarowego przemysłu włókienniczego; które zajmować się będzie reglamentacją surowców. Niewielu jednak ·dyrektorów miało już do czyni.end.a r; tą jednostką. Ostatnio mówi się na temat „Surtexu" więcej i w dyrekyorskich gabineta<:h i na naradach z udziałem robotników - najczęściej w kontekście sprowa.dzającym istnienie tego przedsiębiorstwa do utraty samodzi:elności przynajmniej surow.oowej. Nie brak osób widzących w tym jedną 1: oŻnak mnierzc:hu reformy. Przedstawiamy z.atem Czytelnikom rozmowę z MIEC.ZYSŁAWEM MUSIALEM - z-cą dyrektora d.s. obrotu towarowego w „Surtexie".
„DŁ"

-

Kiedy f

przedsiębiorstwo?

dlaczego

powołano

wasze

, MI;ECZYSŁAW MUSIAŁ - Zat"'lądzeniem
nr
J,83 minister przemysłu chemicznego i lekkiego
utworzył
od dnia 1 stycznia br. Przedsię
bioF8two Obrotu Towaroweirn Przemvslu Wtók1enniczego „Surtex'' mieszczące się w Łodzi Zarzą
dzenie to było logiczna konsekwencja Uchwałv nr
:?:.~ Rady Ministrów z listopada ub roku w sprawie zasad zaopatrzenia materiałowo-technicznego z
1983 r. oraz Ue,hwały nr 280 Rady Ministrów z
30 ~rudnia 1982 r. w spraw-ie zamówień r'7.at'lowvch
na materiały i w:vrobv Do funkcil przeclsiebiorgtv.:a bowiem należv opracowywanie bilansów materiałowych dla potrzeb przedsiebiorstw resortu
ntzemvsłu chemicznel(o i lekk!iel!o Urzędu Gospodarki Materiałowe-j I Komlsii Planowan:ia oraz
organizowanie 1 nrowadzenie obrotu
surowcami
o?ł!abl'.yik:atami I wyrobami orzemysłu wł6kien
mczego. a w szczególności bawełn• przędzą bawełniana l wełnian• włóknami chemicznymi i nić
mi szwalniczymi. Pl"Zedsiebiorstwo ma zasiee ol!ólnokrajowy i obejmuje całość przfl1'!lysłu tak kluczowego jak i spółdzielczeeo l rzemiosła.
„DŁ" -

Kiedy 11r.ozę~łśoie działalnośćT.

M. M. -'- Przedsiębiorstwo oowołano l stvcznla.
a. datą 1 lutego oznaczone se oierwsze angaiże. W
biegu. zatrudniając kolejnych l)racowników wzię
liśmv sie za zamówienia rządowe - oodt>isa1'ismy·
roczne umowy z oroducentami· włókien chemicznych i nici. onganizując itiełde na II kwartał.
W marcu po<Ueliśmv J)race nad
orzvgotowamem
zamówień na III kwartał br Przed kilkoma dniami zakończyliśmv oierwsze organiz~ne orzez nasze nrzedsiębio!"stwo wraz ze zrzeszeniami eiełdv
bawełniarska oraz giełde we!nianvcb
p'l'Zędz
cze.5ankowvch. a obecnie orzvl!otowu1emv dn.il!a
giełdę włókien chemicznvch na m kwartał Nie
był to łatwv o,ocntek bowiem t zeba eodzlć interes soołeczny. zapewnić surowiec . do produkcji
wyrobów społecznie niezbędnych a zaTazem nie
P<>Zbawić orzedsiebiorstw
kt6re nie zostalv obiete programami czy umówieniami rzadowvmi. możliwości pracv.
„Dl:." M. M. „Dl:." -

De osób Uoty firma'!

W tej chwili 34.
I t11

juź

konlecT

M. M. - Nie Zakładamy, te w sumie b~zJ e
ok. 50 osób. by podołać zadaniom nało7.onvm na
nas na bieżący rok. Jeżeli
firma sie orzvjmiP
i będzie sie rozwijać. bvć może trzeba bedz:e
rozbudować ją oersonalnie. zwłaszcza i?dybv udało sie nam we.isć w obrót magazynowy.
.,Dł:.'' Koszty dzlałalnośct 'POk~wane sa 11
i
prowizji ustalonej przez Urząd Cen od
realizowanych dostaw materia.łów· i wyrobów. Jaka. jest to prowizja. i czv w istocit• jeste ·cie
przedsiębiorstwem samofinansującym sie?

V>as

M. M. - Tak: W stosunku do obrotu p0trzeb;<"
nasze (płace. wyposażęnie) nie przekraczałv 0,1
proc. - i taki bvł nasz wniosek dot:vczącv wysokości marży
PKC p0 analizie taka wvsokoś~
prowizji zatwierdziła. Prowizia zaczeła wpłvwać
później niż nowstalo przedsiębiorst'Wo. no oo zawarciu umów z producentami włókien chemicznvch i nici W tei chwili iuż iesteśrny orz.edsieb1orstwem samofinansuiącvm sie.
.. DL" szeń

Jaka w tej ntuacji bedzie rola zrze-

branżowych? Kiecly pow~tawałv mówiło się,
ich !l'łówną funkcją bedzie zdobvwanie surow-

ie
ców. tzw. „przebijanie się", jako ŻP w 11:romadzie
.większa siła. Czy w zwiĄzku z tvm nie dojdzie do
dublowania. powielani& funkcji? Czy
zneszenla
okażą sic niepotrzebne, czv może wy?
M. M. Istotnie jedna z funkcji zrzeneń Jest
koordynacja zabezpieczenia surowcowego. ale to
tYlko iedna z funkcji._ Zrzeszen!.! maia iednak mały. albo 7.aden wpływ na ukierunkowanie sD~eda
żv swoich p.~edsiebiorstw, A ta sprzeda± r6wniet
odn0«: s;ę do surowców. kt6re u nodstawa l)roduk-

branżach.

eji w innych

Widzimy sreazt,

I

Na zdjęciu: strażacy w akoji "1"!-T
gaszeniu ))()Żaru la.su.

możli

wość współpracy ze zrzeszeniama jako zbiorowymi odbiorcami upoważnionymi pru~ i:>r.zedsl•ior·
stwa do Jlodi>isywania :r. nami umów.

„DŁ" Spotkałam al.ę 1
ności zakładu do zrzeszenia

ayłuuJ11

pn111aleł·

poziome&o - branżowego .1 do 'llrzeszenla pionoweio wok6ł producenta surowca.. Jirzy ozym wkt'ótce dojdzie pod
presją samorządu do rezycnacjl 1 pienr•HłO·-

a pytanie postawione w tytule można odpowiedzieć pozytywnie, chociat
trzeba robie zdaw~ć sprawę 7. tego, ż-e wielu może w tym miejscu zapyta~
~ kolei: praca będzie, ale jaka? Bo chociaż zapotrzebowanie
absolwentów 'imk6ł zaiwodowych i średnich przewyższa w tym roku o 40 tysięcy przewidyW\Snę lic7Jbę absolwentów, to różnice w struktu~ze popytu i podaży powodują,
że gdy w jednych Hwodach ludzi zabraknie, w innych nie będzie dla nich pracy.

na

M. M. - Oczywiście do teio zakłady i aamol'~
dy maja pełne prawo l)rzyjmując spodziewane naijwiększe korzyścd.. Sa to 1ednak tylko korzyici
spodziewane. bo Jakie one ostatemnie będa. u.leżv Od rozwotu życia itost>Odarcugo. Prizyłoczyła
pani ten fakt sugerujM zwi1g2:anie al' s drutlim
zrzeszeniem checla zdobycia lepszego u.01>1.trsenia.•.
Skoro Jednak vow1łal
wielkioh asana, osy tak?„.

„Dl:.'' nie

mają

„lurier',

Dla nu ~nakowym l)a:rtn.rem ,_
układy należące np. do zrzeszenia „Merlnex" jak
i do zrzeszenia MTextor". MiM"ka iak1 prsykła
damy jest ta sama, co nie wyklucza różnego dostępu przedsiębiorstw do sui:owca Cw części 'D0%&
programowei)
Zależv to nie tyle od 'Przynal8ności, co od obustronnych korzyści. Nie naszą rol11
jest przesZikadzać w takich oaw•iazaniach i odstawać w ten sl)osób od reformy. „surtex" mie~
sie w reformie, tylko w ramach tel całej awobod v ma obowiązek zabezpieczyć aferc uznana przez

e

M. M. -

za

oaństwo

najważnieiM.:a.

„DŁ" Jak pogodzić wasze 11.danla 1 11roble·
mem. o którym dużo mówiłó ile przy okuji proitramów oszczednościowego i antylnflacyjne~o - 1
by nie dawaó surowców wszystkim po trochu. lecs
zdecydować sie rdzie daó le w pełni (tym, któ·
rzy mają ludzi i moce), a li jakiej produkcji zrezygnowaó w Ołóle?

M. M. - Założenie i>odstawowit leat rea~owa
ne przez zapewnienie surowców na produkcie 1,polecznie pożądaną. Pozostaje kweBtia nadwyżki poza priorytetowej. I tu zaczyna sie 1>roblem. Kto
mói?łbv . bvl! ta na.jlepsza WYrocznią. komu dać. a
k omu nie. Np. czv dać surowiec dla apółd.zi.icz.o
ścJ inwalidzklej, czy le<piei te produkcje wy1uić,
bo klucz wykorzysta ten surowiec efektyw·niej? To
skrajny l>I1ZYkład. lecz
obrazuje dylemat, renta
to już niuanse, Nie znajduje mechanizmu w pośrednictwie. Nie 1ąd.ze. by nasze przedsiębiorstwo
mogło o tym wyrokować W ramach zrzeszeń również dochod'Zi do J)Od7.lału 1>rooorcjonalneio, by
nie dopuścić do ucleezld z teeo przemT•łu ludzi.
którzv ieszcZe z.ostali. Osobiście nie mam l!kru'l)Ułów typu czy zabezpieczyć mrowiee do 'Produkcji
do wypasażenla wnetrz. czy na bielilZilę, ale trudno
z drugie; stronv zastanawiać si.e. ezy n'J>. wvi?a-·
szać ZWO .. Vera" a utrzymywać Zakłady Tkanin Dekoracyjnych .,Dekora". ezv odwrotnie. Tu
już musza zadziałać mechani'Zmy rylllkowe ..•

,.DL" - Wiemy jut jakie s11 wa,ze zadania na
dziś, a na jutro? Słowem, ja.k dłu10 będzieoie potrz'e bni?

Niektórzy uszczypliwie mówi.Ił.

M. M . -

te

powołano nas na ieden rok. Marny nadzieje te
działalność związana z obowią'Zkowym pośrednictwem będzie jak najkrótsza. Natomiast jest
wi.ele racjonalnvch orzesłanek dalszego istnienia.
które zwalniałoby przedsiebiorstw'a z szukania kon-

nasza

taktów z dostawcami i odbiorcami. co pochłania
masę energii I kosztów. Funkcja oośrednika handlowego znana iest od dawna i w niczym nie
odbiega od z;u;ad 'reformy. Zreszta iuż dZil istniej~
nie tylko problemv z brakiem, lecz i nadmiarem
surowców no. włókien celulozowvcb ezy l)Olioropylenowych. My zaś posiadaiac bilanse ootrzeb l
możliwości możemy W!kazać. gd!Ue moona 6w surowiec korzystnie sprzedać lub wykorzystać 1ako
substytut zmniej8za,j. P,P. import. Mamy
więe
nadzieję_ że I w przyezłości dobrowolnych klientów nam nie zabraknie.
„DŁ"

-

~e10

wypada wam tyozy6.

Dziękujemy

la 1 rozmow~.

Razmawida:

AGNIESZKA

08TAPOWIOZ

Wedtu1 J)t'OfnOZY Ml!lJ!gterstwa
PractY". Płac I S-praw - Socjalnych
bardzo maczna, bo oceniona na

eo

tysięcy,

nadwyłŻlk•

mi~j.sa

'Pracy odndisi 1i11 do absolwentów saaadniczych 1z.k:ół :z.awodowych. Nie w11zyscy jednak abaol wencl ZSZ mo.u nrzebierać
w ofertach. Poszukiwaru
.1a
łlusarZe i tokarze. których bedr:ie o 2l! tnlecy ·mniej.
niż
of•l't pracy. Ta:kże - murar:!
1 t:rnkan:e, któl'YDl oferuje 1!11
20 ty.slęcy mieisc pracy i:>onad
liczebność tei rrupy tbsolwentów. W zawodach
1nawacu,
elektryka i stolarza nadwyżka
ofert nad liczba
kończących
azkołę zuadnicza ma. wynieść
'PO S tysięey, a w
1tawodach:
łlusars remontowt I mechanik
u!'ZądwJ\ ' ty1iace.
Mało 01>tvmlstycznle •natomiast
j1.w1 irl• per•pektywa zatrudnienia abaolwent6w ZSZ 11 kierunku rolnicaym. Dla rolnikó\v
1 ogrodntków. lak wvni1k1. ze
wsp01111nianel l)l'ognozy. zabraknie 14 tvs!ęey miejsc pracy.
Pon-ieważ
Dodobne
zjawisko
obserwuje Kl• w odniesieniu do
absolwentów większości kierunków akademid roln!czych. motna mówić wręc2: o absurdzie:
zastei:>Y ludzi
wyij,tsz,tałconych
nozosta ·a bez możliwości podjęcia pracy w rolnictwie. l>Odczas gdv oibrzymią
wiekswśi:
tost>Odarstw rolnych prowadzą
ludzie z ukończon11, co naiw:vżej
sllkoła pad.stawową!
A może
WZOl'em Innych państw, którvm
beukutecznie l)t'Óbujemv dorównał? w p0zlomie produkcjl rolniczej. ustanowić. Iż
dziedz'.e
ojcowskieg_o 2ospadarstwa i każ
dy kto zamierza objąć wła.sne
•ospodarstwo mU.f! ukończyć 'co
naimnie1 zasadnicza ,zkoł$ rolnicz,? Prriyna.jmniel
będ2:lemy

•

••

•

I

wówc~ia wiedzieli. oo co kształ
cimy rolników
i
trafia do
szkół rolniczych ci.
którzy powinni.

Co wvnika z tych nrognoz!
Przede wszystkim to. że t>Odobnie iak w zeszłym roku,
bardzo znaczna część młodzieży
zostanie zmuszona do ood iecia
pracy nie od powiada.iacei zdobytym kwa!ifikaciom
Przynomne. it w 1982~ r w takie.i
svtuacii znalazło ~ie
35-"'0
proc absolwentów · szkół ~red·
nich. dównie dziewczat Dokument nie oodaie. Uu absolwentów zasadniczvch szkół zawo·
dowych spotkał podobn'I' los,
ograniczaia sie do ~twierdzema,
i.ż większość dziewcząt wvuczorui w zawÓdach budowlanvch,
metalurl?'lcznych mechatrlcznych,
chemicznych l rolnv-ch nie wy-korzystuJ• swoich kwalifikacji.

Obok rolników i ogrodników
sn<>ro miejsc pracv moi:e
zabraknąć dla kierowców-mechaników Deflcvt oblicza sie na
9 tysięcy miejsc Na 1000 ocenia
sie ni~ostatek miejsc Pracv dla
absolwentów szkół hotelarsko2astronomiczn vch. Jest to sv~uacfa oodobna 'jak w
roku
ubiegłym. Wówczas również. naitrudnie-i' było o prace dla wvmienionych wy:i:ej irrun absoJ'.- went6w zasadniczych szkół zawodowych.

.Jaki będzie wynilk -oodletveh
nrzez Ministerstwo Pracy Płac
1 Snraw Socjalnvch
działań,
którvch celem oowinno
się
stać możliwie racionalne
zatrudnienie absolwentów opuszczajacych szkołv zasadnicze
i
średnie w bieżac:vm roku? Trudno odp0wledzieć na to pvh.n e. Odnotuimv zatem, co robi
się. lub zamierza robić A wiec
przewidziano, że ministrowie i
wojewodowie beda
usiłowal!
wplvnac na kierowników olacówek zaimujacvch sie obsługą
ludności looczta
komunikacia.
Jnstytucle ubezpi!'<'zeniowe handel turvstvka) abv zechcieli
nrzviać absolwentów szkół wvż
~zvch i ~rednich
Dla utworzenia dodatkowvch stanowisk ora~v. klerownicv
mo2a zełaszać

Czy wszyscy
znajdą

-

pracę?
%: bilansu wynika. ±e
h»sięcy . absolwent~w

około li
średnich

szkół zawodowych może mieć
klopotv z zatrudnieniem
w
1wojei specjalności ! w m ieJ.;cu
zamieszkania.. Dla absolwt>ntów
liceów ogólnokształcacvch praą
nie zabraknie. chociaż tvlko dla
polowv z nich zapewniono odpowiedn:e zaiecie. Zakłada s:ę
bowiem, że druga' połowa.
o0
przyuczeniu sie oodejmie
zatru dnienie na :stanowiskach ro·
botniczych.

O łatwiejszym cz:v trudniejszym starcie zawodowym tegorocznvch absolwentów szkół zasad
niczych i średnich. zadecvduje nil!
lylko wvuczona specjalność. al e
. także miejsce zamiesz,kania . W
17 wojewódżtwach
orzewiduje
1ie ogólnv niedobór m iejsc praC!V dla absolwentów.

wnlo~ki

z FAZ.

D

orzvdtiał

środków

Dla absolwentów liceów 0261-

nokształcącvch
średnich szkół

„

oraz absolwentek
za wodowvch wvdzialv zatrudnienia i soraw socialnvch orzvl!otow~lv
kursv
szkoleniowe które
umożbwia
zdobycie kwalifikacii w iawodach obecnie deficvtowvch Za·
intere.sowanie nimi zależv od
samycll absolwentów oodatno:ić
na ,perswazje" ministrów i woiewodów. od dobrei woli kierowników samodziel nvch
samorzadnych
I samofinansujacvch 9 ię przedsiebiorstw Tymczasem oroblem narasta ...

L. B.

Czy Ocean 'ndyjski będ Zie strefą pokoju?
W siedzibie OSZ nastąpiło otwarc:e kolejnei sesji Specjalnel(o
Komitetu· d.s. Oceanu
fndviskiego. W iel!o skład wchodzą orzedstawiciele 47 państw. Wśród nieb
11ą nie tvl\':.o kraie · przvbrzeżne.
ale również państwa które aktywnie korzystaia z akwenu i obszaru
powietrzneg-o te!!o oceanu.
Sesja komitetu ostatnich lat
to
historia walki dwóch przeciwstawnych kierunków Kraje niezaangażowane i państwa
socjalistyczne
oDOwiadaia a:e za przyspieszona

realizacja mandatu komitetu. którego zadaniem iest prz:vgótowanie
konferencji rniędzvnarodowej. Kon·
fereni:ia ta oowinna uchwalić proiekt układu D orzeksztalceniu w
strefę ookoiu tego ogromnego re~ionu.
w którym
tyje
jedna
czwarta ludności naszego !{lobu.
Układ taki
powinien
zawierać
klauzule o zmniejszeniu sil zbrojnych stacjonuiącvch w tej strefie.
o obowiąz,ku nieroz.mieszczania tam
brdni iadrowei. D likwidacji baz
wojskowych.

Z dotychczasowego przebiegu pote!!o komitetu wvnika. że
Stanv Zjednoczone i ich s<>jusznicv postawili sobie całkowicie odmienne zadanie - nie dopuścić do
zwołania
konferencji. Zgromadzenie Ogólne NZ swel!o czasu powzięło uchwale o zorganizowaniu
takiel konferencji w 1981 roku w
Kolombo (stolicy Sri Lanki). Ter·
lllin jej zwołania odraczano kilkakrotnie z winy USA Na ostatniej
.~esji Z!(romadzenia Oeólneeo
NZ
powzięto
decyzje zorganizowania
tei?o ważnego
mi.ę<l1,ynarodowe1?0
siedzeń

I

!ormn w p'.erwszej polo\.\ie 1984
roku.
.
Sądząc z rezultatów ooprzedniej
sesji komitetu, delegacja amervkai1Ska b~dzie obecnie dążyć do
wvkonania w skrajnym przvpadku
.. zadania-minimum''. to jest do
kolejnego odroczenia tei konferencji. ieśli nie uda sie zrealizować
.. zadania-maksimum". to jest cał
kowitego storpedowania
orojektu
zwołania tego forum.
Nawet uowierzchowne zaznajomienie sie z celami Pe ntagonu i
oficjalnymi deklaracjami Waszyn11-

1

tonu Jest wystarcza jace do z:rolumien ia przyczyny sabotowania te.i
konferencii orzez USA.
,A kwen Oceanu Indyjskiego jest
reeionem o najszybszvm nasvcaniu
go bronia amerykańska z· pominię
ciem opinii państw przybrzeżnych
W głównych wvtvcznych
USA
w dziedzinie obronv na lata 19841988 wskazuje sie że do Zatoki
Perskie; zamierza sie przerzucić
dodatkowe kontvngenty sił zbrojnvch USA. ..~i e zachodzi konieczność uzyskania zeodv na to od
naszych soiusznikÓ\V - pań~tw naf-

towych" - c:vnicz,n;e oodkreśla się
w tych wvtycznych
Stanv Z.iednoczone daża do kontrolowania bo~atvch zasobów naturalnvch tel!o re2ionu To właś
nie w tym celu. tworzv sie
tam
łańcuch baz woiskowvch USA w
strefie Oceanu lndviskie~o. z· wyspą Die go-Garcia. iako ich o!n'odkiem d9wodzenia Nie ulega też
watpliwości. że bazy te beda również wykorzvstvwane do orzeciwstawienia s;e jakimkolwiek oos~ę
Powvm przeobrażeniom w tym re2ionie.
DZIENNIK Ł0DZK.I r 135 (10351) J
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••
najsłabszym

Gdy trzeba pomóc
'działań

podelmowa·n:vch na rzec:i:·
tvch e:ru.n. W tym celu doskonalić
si11 będzie formy pracy wojew6d•z ·
kieao i terenowych zes.połów koordvnacyjnych. Umocnieniu ulec musi rola terenowych dzia&ów .słui:b
soc.ialnvch oraz wojewód!'Jkiego :zes·
polu do .tPraw zae:ranicznych do·
staw socjalnych.

tegorocznych uchwał RN · m. Łodzi połwięcona jest
bialalności na l'Zecz ludzi niesprawnych oraz znajdujących się w
tl'udnych warunkach bytowych, W uchwale tej stwierdza si-:i
na wstępie, te nastąpił znae&ny posten w udzielaniu pomocy
1polecznej łwiacfozonej ludzio" w wieku poprodukcyjnym, nie·
sprawnym, rodzinom wielodzietnym oraz osobom znajdującym
się w trudnych warunkach bytowych. Podkreślić · nalety duże
saangatowanie i Inicjatywy podejmowane przez Polski Czerwony Krzyt, Polski Komłtet Pomocy Społecznej,
'l>olskl
ZwJązek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, organizacje kom•
batanckie i kośeielne, samorządy mieszkańców, zakłady pracy
oraz Inne Instytucje l organizacje społeczne w dziedzinie no·
IZerzania form pomocy I opieki na necz określonych grup spo·
łecieństwa. Rada Narodowa m. Łodzi wyraża podziękowanie dla
d1tiała-0zy tych organiiacji .i instytucji za wkład pracy oras wy·
lłłkt i saangażowanie w tej dziedzinie.
Jedna.

1

POSWIADCZENlE WIAR'YGODNOSCI PODPISU
C, L.; w czasie okupacji przebywałem w Niemezech· na robotach priymusowych. ~ 1e110 okresu. nie zachuw,ały mt się
Jednak dowody. A cbodz1 tu u 4 tata, ltto1·e leraz s~ mi niezbęduc, bo ubieg•un się o zmianę renty inwalidz1uej na eme·
rytu.rę. Po wielu e;ta1·aoiach udało ati się uzyskao aclresy dWll
osub, ktufe przebywalv ze mn~ w Niemczech. Jedna z nich
mieszka w Lodzi, druga w innym wo.jewodztw1e. ()zy
mu!"I
przyjechali tu, aby zlozyć stosowne oświadczenie przed urzędm·
klem ZUS'!

kulturalnym 1 oświatowym
m~a~
sta oraz w różnorodnych formach
wy,poozynku. Tu wiele oomocy mou okazać spółdzielnie mieszkaniowe, 1amorzady miea:r.kańców oopularyzując m. ln. Uniwersytet Ul
Wi•ku. koncet•ty, d:r.iałlllnośC bibliotek. i1'P-

Problemem WY!Il&Jla;J,cym
staNa. rkal11 motliw• do reali.z.ac.li łego nadzoru ze atr.ony Rei?i<>nalrozszeriać będzie sie dotychozasowe neao Związku Inwa<lid6w
jest
.stanowisk
tormv pomocy, jsik: 'Pienięinej - og.ranf,zowanie n·owych
zastbki stałe, okresowe ·i iednora· pracy w al)Ółdz.ielnia<:h
i.n walidz·
zowe (.przez.nac:z:one na konkretny kich oru doskona1enie form rehacel np. na zaku.p opalu), pomocy Q-Hitacli zawodowe.i i leczniczej.
rzeczowej - świadcze"tla w natu8zc:r.ególn1e istotnym kierurukiem
rze (posił!.'lti. żywność.
trans·p ort),
artykuły 'Przemyałowe (jak odziei, naikreślone11:0 na pr.zyszłość prograobuwie. bielizna. sprzęt domowy) mu je.st dmkon·alenie nracy kadry
W uchwale 'P(ldikreśla si~. ie sku· uzależniona jest w dużel mierze od orai:r. pomocy usłrugowel. jak: opie- pomocy 1p0łecznej. Konieczne 1est
łecmoi6 l)Odejmowanych
działań "ktwor.zenLa właści. we20 klimatu we>- ka nad chorym w domu oras ora· zwiilltluzenie liczby .pracownik6w so·
kół 1.praw zw!11.zanych 1 opieka nad nie. •Przatanie lt'P.
cJa1nych i terenowych opieikuuów
tymi 1ru1pami obywateli.
11pa.l:ecznyeh,
zwiękn•nie
'1cx.by
·W ~·illzkv • uybik:o wuutaJ!łcą sióstr PCK 1 opieku.nek PKPS. orllurna 6wiadczeń laik-i• anga.tuje li.cz.ba osób w wielku
poproduJi:- gan~owan.ie 'l>omocv .Hsiedzkiej W
.~it corocz.nie dla
podopieoznych, i-eyjnym, bard·zo ważne ata1je
rtą 1zkoleni.u tel kadry Unad Miasta
kt6;rych . jest zewidencjonowanych &tosowanie form działalności by<{o- Ł~ u(\:zielać będzie pomocy or·
F 42.630 os6b. wynosiła w 1982 ro- wej i socj.alnej na rzee.z tych Jlru;p- raniz.a.cjom umm.izą.du mieszkań
g -, ku oko1o 85:t tys, zł a w 1983 r. - noprzez zakłady pracy. Tu ~a~ną ców i wszystkim innym orr·anizawynosi ok. 988 tys. zł. Ewidencję role do odegrania mala :r.Wl11zlki za- cjom 900łecznym.
os6b upr;i.wnionych do pomocy w wodowe. Takie lnstytucje,
jak
•
ty:m roku uzupełni.a sie idyż, Jak „S·połem" czy al)Ółd.7.>ielcii;oU 'Dl'flCy,
Pny lłl'awidłowej koordynaeli i
stwierdzono. niedostatectnie roze- moglł w l'lnaezny aJ>OSób ułałwi4 Jtadzorze te10 komple~<>wego proznane t>od. tym -względem •a te- reńchttom L emer.,..t om 'D()dejmowa- t:ram;u. tlstnl•le e:r.ansa. ze na ma·
reny gminne. Ilustruje to wvmow- nie pracy w zawodach
def!cyto- lllf• łrodow!fi: najbardziej potrzenie tirzyikład. Podoza1 2dy na te- wych .ze nc.zeg6lnym uw~rl~ni. bu1-,cych tlOIXIOCY :r.ntkna wy.stępu,
PUrt'YM Z>O U.STll:l
renie miasta opieika w domu obję- niem działalności usłuigow•l.
Dla jace li!MC:te białe- plam.,. a pomoc
Pe po111neia
1
ueHao1.011ch tych ieat 2 471 mób, to na terenach tej grupy wiekowej tak umo wa- ta 'bttd?Je ll'l)l'awiedliwie dzielou.
U10j4t11 eltcl4łb!lm pod:rteLlć •I• z l?IDinnych tylko 28 osób! A wia- żne Jest uczee·t niczenie w
- MARYNA KRAJ
tyotu
radakcjĄ awołml apoatrzeienUiml domo. ie tel?o rod:r.aJu potrzeb je11t
ł rc/t•lu1amł. - ud4w4tem al• do
u
n
•
m łlll
na
:oco:crs
n
u:r
tam
duto
wit:e•l.
Udk\ ł, aei i trudem, udało mi
) y
li• n4 mleatqc wczdnlej z4nzer•
1.11ować bitet11. n4 4utobus octchoNa uwac• usłu:iuje równieś udzqc11 • Łodri ~ dniu 13 czerw. gadnienie W:r"Pełniania
!)l)tdJstawe>•4. Klftl11 .14.ł w tym dniu dumobowi~ów rodziny na rz:ecz
nv 1 „o.Hq.gn\ęci4" 1j4w!lem •I• wych
w
1t4 d1.11orcu, ujrzałem, :te wr4z H Jej członków znajdujących 1i11
mnq
do U.tbkl wybtrra al• eo trudnych ~ytuacjach życiowych O 1ym, ie o wyeoko&<!t o))ld
u11owe wcza.s:r FWP denajwyiej 15 oaób. I tak pTaw\e c:r.y \o :r.e wzg'l.ędu n'I. stan zdrowia,
cyduje dochód prtr.y;padaj•cy na jednego ezł()Jlka rodrii.ny w ie 7
puatum · pojazdem M-tartUm11 nad samotność lub złe war.unik-i aoolaldz, na ofół wu:vscy ntnterHowani. Ale rd:Y od teorii.i przymorn, bo ft4 tr4ri• !łle wsiadł n·o·bytowef Należy tworx.yć klimat
chod:r.i do konkretów wielu u.cz.yna kwecti-onować wysoko§ć
aftl jeden pasater.
spol'ecznej
dezaprobaty
wobec
osób
Ata to jeszcze nie wu:!J•tko. W
ustalonych im kwot. Uwaia bowi«n, łe p0pełniono ba!;ld w1i-.
trakcie przvdlugl•1 1azd11 roii- nie wywią.zuj11.eych .de q 1wych ele·
cz:a.jąc im do dochodu niekt6re jego .tkładn~ki. te któn zdarodzin·
mawtat!.Amv ie sobq na różne me-ntarnyeh obowiązków
niem otrzy.mująceao •kderowa.nie n i11 ])(>winny być brane Dod
tema-t11.
1 wted11 dowiedttałem nYch.
uwagę ie wz:ględu na to, te 111 okre11owe. Jedni kwestionują
:I• nłe tytko ja mlalem trud·
więc wliczanie alimentów, 111.ni rent, jea:i:cze inni 1typendiów.
nofot se „rdobyelem" b!tl!łu. Na
Mimo zna.cznej kwoty budi.etojuzcH większe napotkała jedM
1 paf&, która po bltet ft4 ten pu- wej ulec będa muslały wi11lkolci
stv eutob1U1 musUił4 pojechać at sumy od.pł.ait za Pobyt w domach
do Tomaszow4
(gdy~
atamtqd opieki. Obeenle pr.zv k~cie około

RED.: ZUS nie wymaga, 11by iwi.ad!ko w ie, zamieszkali w od.·
le2łych miejscowośc1ach przybywali do mieJsca siedziby oddtiału zala.twi11<jącego wniosek o renty tub emerytur~ i sltlada·
l i tu oswiadczenfa. Wysta1·czy, .1eśli sw1adek PO ila\)isaniu
oświadczenia przedstawi litO w swoim zakładzie ·pracy, baciż
w organie a<lrmm-&t1·acjj pan.stwowe•j, lu~ naH>li:żl:izym ins.pekto·
racie ZUS i uzy.sJ.u , tam ootwierdzenie wiuygodno5ci zlozonego
podpi<1u. A następnie zainteresowany wraz z innym·i dowodami
zatrudnienia dołączy takie oświa<lczenie eto swojego wma.,,"'lku.
.

.

PEŁNA

ODPOWIEDZIALNOSC
PO P0t.ROCZNEJ KARENCJI

K. W.: w cza.te pracy uczestniczyłam w aru:powym ubezpie·
czeniu rodzinnym na życie. Po przejściu ll3 emeryturę przez
dwa lata systematycznie opłacałam .składki indywidualnie. Ale
podc:zas remontu zapomniałam o tym i teraz w lipcu odkry•
łam. że n-ie uiieilam składek za II kwartał br. Nie chciałabym
tracić ubezpieczenia. Do kogo mam zatem wystąpić ,o uwzględ·
nienie mego dotychozasowego stażu?

PD ZE~

.„

l(zr
-......___,...

:1;r.
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RED.: Nie musi pani występować . pisemnie do PZU. Aby
ni e u~racić ubez.pieczenia. wystarczy jesli ure·guluje pani nie·
zwlocznie składki za Il i IU lqyartał. Ale z cwagi na to, że
p r zerwa w płaceniu przekroczyła trzy miesiące będzie obowi!J•
z ywał f-miesięczny okre;; karencji. Oznacza to. że od.ez pół
r oku odpowiedzialność PZU będzie ograniczona i ewentualne
św i adczen i e będzie mól!ł on wpłacić fedyni1 w «a.zie śmierci
wsk u tek n i e.szczęśliwego wypadku,
(h)
WYSTARCZY 250 Zt,

P.

nośol

za
Z•

•l•,

a średni

bieg), j11;ko 10 tya. .zł mie&i~e. adl)lłatność
bltetó1.11 ;ut !łte bu· wyno.si 1200 t;ł plu• reikomp•oaata. Zwiękueni• od'J)łatności pozwoli
1• UIM»C4
dotarlt do Ustki lla objecie ta omeika dodatkowej 11·
hrnl WCZ<Wowtcu I Łodzi ł WSZ!J• c.zby 1>Gtrzebujiµ:ych.
se11 twierdzili, te li nie mog!l,
bo na 4utobus
nclchodzqc11 w
A oto klerun!ki działaft. na ki6tym dniu „br4kto" już bttetów.
m.
Jeżett redakcja
zechce zrobić re uchwała Radv Narodowe.i
nacitsk.
uaytek z moich podróżnycll obser- Łodzi kłuizie szczególny
wacji,
ni•
statoUim . przt1~kód . Sprawa n.ajwazniejsza Jeet rozez~
Przypuszczam bowiem, te vrzv nani11 i zbilansowanie potrzeb .zdrotakim braku koordynacji między wotnych i· soc.faln'vch 1run uprawTomaszowem a Łoduq, PKS z nionych do opieki. Osiunie sit to
„ Orbisem", htstorla
: · bt!etamt
J)Ol)rzer; ankiet:vzaclt środowi.sk za·
będzie slę powtarzać ku nkodzie
pasażerów i owych tnstytu~:tt. (h) groionych. która ma być przeprowadz·ona do 81 grudnia 1983 roku.
Nazwisko l<IU!!\t reda.kejt
Tak n.m.o ważna Jest koordyn•ac.ja
rozpoczyna

:te

io.

\Al

on awó:I

Łodzi

._,..

nadpłatę

zw·r6ci~o.

oika:zało

•ie bowiem. :i:e urzy sporządzaniu fakturv.
zastosowan<> nieprawidłowe
wsp6łczynniki
pr·acv sprz~tu.
Sąd Pracv stwierdził, te· awkolwiek pracownik nie był ttprawniony do podlJisania
„rotokołu odbioru robót. to jednaik złożył ten
podpis w dobrych intencjach. N•ie. spowodo·
wał tym żadnych szkód zakładowi. a więc
nie działał na szkodę swoie20 pracodawcy.
To, że w .f.akturze zastosowano niewłaściwe
mnożniki, nie można. wiązać z jego o.sobą,
gdyż ani faktury tej nie sporządzał. ani nie
miał obowiazku le.i skontrolowania.
Osobiście nabomiiast dołoży9: 1tarait, bv nie-

.._.„

=

DZIEił

J)Orozumlenie szybko wyjainić, co l'POWodowało z.miane faktury i awrot nadp~aconej
!kwoty.
Bezpodlłtawny był r6wniiri drut:1 .,rzut, ze
niby to ulkradł m11;teri.ały budowlane. Okazało sie, irl: kupił od tegolt p.rzetdsiębiorstwa.
wykonującego mwflty~je, troch• złomowa
.n e20 materiahl wartości 1ed·n ego tysiąca zło
tvch, :r; uch_owanien koniecznych formalności. Kierowlllik robót wystawił mu orzepugtkę na ten materiał. lecz nie zunaczył na
niej, że chodzi ·o wywiez.iienie iro poza teren przed.!liębior1twa. Z tego 'Powodu -d yr~kcia uznała to u
kradzież. Sprawie natychmiast nadano bieg. W l)()Stępowaniu karnvm został' on uniewinniony_ .
Sąd Pracy w_ t.odz.i, uznał że te właśnie
okoliczności daia
Podstaw~ do atw•i erdzenia. że wy.p owiedzienie pracT dokonane w
stosunku do teio pracownika . było ze atronY dyrekcjj zakładu wyjątkow9 nieUZ!l-Sadnione t krzywdulee.
(g)

'VV 1 LISTACH PODPOWIEDZIANE

łania.„

'l'a.kun rzetelnym _adre.satem
(choc uie ty•l ko o ~im byita
swego cza.su mowa) jest srodmieJ<>!k1 ha.ndel warzywno-owo- ·
rowy „S,polem",
tk tory pod Jął
11tara11ia o roz..szerzenie a.sor<ty•
mentu „.zieloneeo" towaru, 01e·
rowanego - w USjpOłecvnionych
stldeyach tej bra•n.ży. MOfi:e więc
równie dobrze uda się UiSpolecz·
nionym
decytden\001
handlowym zalatwić: i nas·tęną, nie·
oo już; i tak. spóź.nio·ną s.prawę.
Jest nią potrzeba obniżenia ce·
ny na ubiegtorocz.ne przetwory
owocowo-warzywne, z&legające
&ąlepowe pó-ł.ki i moa,gazy•n y.
W innych miastach poradzo·
no sobie z za.pasami wcześniej
i odważniej, obniżając ceny w
detalicznej' &przedaży na towa·
ry sezonowe. które dawno już
sezonowymi być
przestały
i
zwalniając w ten sposób m'i ej·
sce dla przetworów świeższych
I nowych.
W
Warsz·awie na
przy<kład
(gdzie
WY'przedaż
ł
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ubiegłoroc1.ll'lych dtemów i lk:om·
potbw zSJkończono 1 lipca) !każ
demu nabywcy 3 sł-0i.k6·w z
ubiegłorocllnyml
przetworami

owocowymi lub warzyw1nymi
dodawano c:z;warty
słoik
za
darmo.
Na
innych rynkach
po21bywano się zapasów w podobony sposób. A w t.odizi?
W t.odzl ha.nd.luje się po 11ta·
remu, m•i mo
że
te.goroczne
pu.sz.k i, słoje i ałoi!ki Jada dzień

· okresach ubiegłego i tegoroez·
nego sezonu. Hurtownicy śplą
więc dziś .!;])Okojinie, wiedząc że
uspołeczniony handel detalicziny
jaikoś bęclizie musiał wybrną~ z
kl:qpotu„
•
Starania tego ty,pu podejmuJe
on rzeczywiście choć 51pófmione
i zresztą nie zaws.ze. w. SiPół•
dziei!·ni Spożywców
„Społem"
podjęto decyzję pota•nienia . niektórych przetworó1w nie cieszą·

Czas to
ezy t yidzleń tejdą s przetw6«'·
czo-prod.u.kcyinej taśmy j wjadą
do siklepów. I mimo ie ma,ga·
zynv i p6.ł<ki sklepowe .nie mo·
gą

pomieścić

ubiegłoroczne,go

towaru.
Nie.s•tety, cały cięż~r tej ope·
racji ora.z
finansowe konsek·
wencje cenowo-obniż.tkowe znów
spadają
na
handlowców ie
„Społem".
W ich magai.y•nach
i.nalazł!o się bowiem
95 proc.
pr.zetworów. nabytych zap<>bie·
gliwie od dostawców w różnych

~h)

„Sp&łem„ l 12lll111S1

do

JEDEN PRO(;ENT

imonnalizowaną
butelkę.
.uś
p.us?Jkę ka&zy tatarczanej z pie·
cza,rikam·l
za 30 .zł. Re.szta
11b iegłorocmiych
konserw
i
przetworó'W tan!et będzie podobno sulk cesywnie , pod ścisłym
nadzorem fachowców 1 handil u

i Sa nepjidu.

Tego typu operacja · !pOCią,gnie.
rzec·z jasna, obniżenie g!ę dochodów w sklea>ach bramżowyc.h

JEDEN ROK

O. P-i Jakie okresy clzia.łalnoict kombatanckiej ZUS uwz:glę
nia przy u~talallliu dodatku u. sta.z pracy powyiej 20 lat? I
drugie pyta.nie: Lata działalności kombatanckiej przy ustalaniu
prawa do emMytury . ZUS liczy nodwójnie. Czy ten sam spo·
aób obliczeń stosuje I przy wymierzaniu dedatku za sta.ż?

•
sikorygo·

wania pllanów dochod~wo~obro-
towych. 'Mniejsze to jednak zło
niż zaJ.eganie
na skle!)Owych
pólikach towaru, które.g o klJient
nie kupi mając do tlyspo,zycji
towar św~eż.szv i o zac)lęcają
cym do , nabycia. wyigląM.ie,
Uw1ikł11Jny w przecenowe tara·
patv ha·ndeł
detalic:!.ny „Sipo·
!em" <ni~ątpliwle wyciągnie
wnl<>stkł ~rzy d0<konywamlu no·

POMOC NA ZAGOSPODAROWANIE
W.1 Córka kończy 1tudia i ohce podjąć wraz ze swym
w małym mieście. Wiemy, że nau·
bezpośt·ednio po studiaeh w
tak
zwanym terenie, przy1h1111je kredyt bankowy na zagospodaro·
.rn1~ie się. Czy na tych samych warunkach, co córka będ1ie
mógł 10 otrzymać i zięć? Proszę o informację, gdzie są, opublikowane przepisy mówiące o tych kredytach?

B.

męiem · pracę nauozycietki
czycielom . osit;.dlającym si~

RED.: Udzielanie kredytów nauczycielom, podejmującym bezpośrednio po studiach pracę na wsi. lub w małych miastach
liczących nie więcej niż 5 tys. mieszkańców przewiduje uchwała Rady Mini.strów .z 16 sier'pnia 1982 r. zam. w MP 20. Kredyt
len wynosi_ 100 tys. złotych dla osób. które maja ukończone
wyższe studia i 75 tysięcy dla kończących inne sz.kołv i ma-jących odpowiednie uprawnienia. O kredyt ten. może ub1e11ac
się każdy nauczyciel z osobna. A więc małżeństwo nauczycielskie uzyska llO w podwójnej wysokości. Spłata kredytu jest
r.awieszona na 6 lat. a potelll ieielj nauczyciel pracuje w tej
4amej miejscowości z.aieiągnięta pożycz.ka ule11a umorzeniu.
('h)

PRACA NA URLOPIE WYCHOWAWCZYM
N. B.: Przebywam na urlopie wychowawczym. z uwagi na•
to, że jestem samot~ matka otrzymuję 11:asiłek wychowawczy '
w podwójnej wysokości,. Dysponuje też niewielką renta ródzinną, ale nie bardzo starcza mi to na życie. Rozglądam się więc
za jakimś zajęciem. lle mon zarobić. aby nie utracić upraw·
nień do zasiłku?
RED.: Zarobek osoby przebywają,ce .i na url0<pie wychowaw·
czym nie może przekraczać kwoty najniższe.go wynagrodzenia,
obowiązujące110 w danym qiomencie w l!Ospodarce uspołecznio
nej. Obecnie wynosi on 3.200 Ził. Ale trzeba się liczyć z tym, '
ie po 3 miesiąćach pracy zakład wypłacający pani zasiłek bę
dzie zobowiązany pónownie ustali~ uprawnienia do zasiłku i
1koryg1JWać jego wysokość, biorąc za podstawę dochodu rodziny
rentę i pani wynagrodzenie (bez rekompensat).
(h)

pieniądz

cych. się ipO!py·tem i od dnia I
liuca można już kJ,!ipować tan.lej
olilwę z oHwek po 35 zł za

ZA

RED.: Jeden procent dodatku do rent i emerytur w myśl no·
wej u.stawy przysługuje · za k~dv rok pracv w PL ;i'owyżej
lat 20, Stąd też i okres działalności kombatanckiej m<>że być
brany dopiero od momentu oowstania PL. tj. od 22 lipca 1944 r.
I w relacji 1 procent za kaiidy rok uwidoczniony w karcie
komba tanta po wyżej wspomnianej dacie.
(h)
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Kogo nie ucies zyłaby wiadomose, le Jego pr o;>Py 1 wo1a,u1a
nie idą w p10ż01ę ? .Ge jego głoo
cwciera tam, dokąd dou·zec powrnien, zas adresat tych a.hJeli
nie uchyla
się
od rzeczowej
odpowiedzi i racjona.tnego dzia-

~ ~

I

l<Pl'•w•

nie r;gad:r.ała 1!11 s tym 1tleprawnie J:>odP'iaanym 1>rzez nieto protokółem. Po'k!IZywał
on znacznie mni.ejszv 1'0%/m!iar wykopów. niż
nrzyjęto to. w :fakturze_ Zaikład :i: te.ro powodu nadpłacił "PI'Zedsiębioratwu, prowadzą
cemu tę tn'Westvcję 14 ty•. zł. Wina za ten
.stan oba.re.zono tegoż właśnie pz-.acowni.lka.
Przedsiębiorstwo

l

RED.: Istotnie nieco zawyżyliśmy wymogi, rdvż bon rewa·
l oryzacyjny można uzyskać już od kwoty oszczędności wynos zącej 250 zł:. a nie 300, jaik . podaliśmy. V'{ d·odatku t>Osiad~
oszczędno5ci w co najmniej . tej kwocie otrzymuje bon !li'ł_
na 50 zł. lecz sto. Z tej racji_ że minimalna wartość -wydrukowanych "Przez PKO bonów opiewa właśnie na 100 zł. Tot eż właścic i ele książeczek o najni'2:szy-ch wkładach przy operac ji re w alor yzacyjnej zyskują niekiedy nawet 40 procent.

dochód

Aby Wilt« :nieco ro:r.lałnił
ł 1>0łort,-6 kret sporom e
dochodu informujemy. ie qodnie • 11iarnem naczelnej dyrekcji FWP s kw~etnia br. ~Y oblfosaniu 6redniej do·
chodu przy.padającego na jedn•ao ułonka rod.ziny
należy
u"(.zględniać wuystkłe składniki wynafrod'zenia, które aa brane pod uwl!g• przy obl!c:r.aniu H~u chorobowego; zasil!ki 1t
ubezpi~z.enia •połec:r.nero s w,-jąbk·ie:rft'" l)Ojt.zeboVO'egc( i rod~mvgo; emerytury i nnty (~ wyjątkiem %Miłku ,rodfjrinegq
i dodatiku \'ielęgnacyjne10>, · doch6i'I • tosi:>Odarstw.a rolnego
ustalony do podatku t:t1untoweaio. Wszelkie doehodv z nracy
na1k-ladczej, agencyjneil. wykony·wal'l1• wo1ne«o zawodu oraz:
dzlałllności wytwórc,;eJ. t artystya;ne-J, st:v·pendda. zasilek wv·
chowa'Wczy oru aL!menty !@tycznie otuymywane.
(h)
.tkła.dnikd

KODEKS PRACY ITA CO

Koniis .i a odwoławcza przywóciqa do pracy
lnspektora · nadzoru. który w pewnvm za.
kładzie pełnił te funkcję nl·enagannie
od
przeszło 20 lat. Nie potwierdziły ~fi
bowiem zarzuty, jakie stawiała mu dyrekcja.
Lec·z ta, · ani myślała ustąpić i natvchmiut
zaskarżyła orzeczenie komisji do Sadu Pn.·
cv w Łodzd_ twie· rd.ząc, te · at·raciła :r.aufa·
nie· do pracownika.
Przez ostatnie dwa lata. na terenie zakła
:lu, wykonywane b.vlv robO.ty inwestycvine
nrzez orzeds·iebiorstwo z inne20 terenu. Je·
dnakże ów pracownilk akurat robót tych nie
nadzorował. Czynności te powierzono innemu
ii nspektorowi, którv akurat wviechał na urlop i przez przeoc,zenie. nie podpisał protokołu odbioru robót. stanowiącee:o oodstawe
do przygotowania faktury Pon.ieważ sprawa bvła d.ość pilna, kierownik robót upros it leiroz praco1'vnika. żebv oodpisał ów protokół. chooiaż nie bvl on do tee:·o upoważ
niony, Wkrótce w yszlo na jaw, ie faktura

K.:

Czy aby cłokładni11 podallicie najnltlz• kwotf) a11!!Cflę4· zgromadzonych na książe-01Jce PKO, ' która podleca · r1Jwa•
loryzacji. Ja bowiem na jednej i książeczek PKO miałem tylk•
280 Ił ł mimo to dostałem bon rewaloryzacyjny,

=

Odpłatność

~

wych zaku.pów
1ezonowych i
orzestanie br.ać od hurtowych
dos·t awców wszystko, co mu
zechcą wepchną_ć. Klient poitraf·i
Jut rozrbż·nić
p,r oducentów partaczy <>d renomowanych firm
przetwó.rczych, których wysdkojako~iowe towary
godme aą
ustalonej ceny.
Warto
c.zasem
wyjechać
g•dzieś dalej aby naby ć dż.emy
i kom1poty, które nJfJ zmienią
konsystencji i smaku z pierwszym
blaskiem
wi0sennego
słońca.
(K. Wyr.z.)

URLOPOWE

WĄTPLIWOSCI

Z. I.: Na mocy Uchwały n.r lł9 otnymałem &-miesięczną, od·
prawę pieniężną.. Początkowo myślałem o działalności
na
własną rękę, a.le ostatecznie po 8-miesięcznej przerwie
zatrudnieni u wróciłem do pracy w swoim zawodzie. W nowym

w

zakładzie 1>oinformowano mnie, że bedą, honorować wszystkie
moje dotychczuowe uprawnienia wynikaJace ze stażu pracy.
Z jednym wszak:i:e W.)'jąll<iem - urlopu
wypoczynkowego,
który mam otrzymać dopiero 'IV' przyszłym roku kalendarJ!O·
w~

.

RED. : Inform~ja, którą uzyskał pan w zakład~le je~t zgoz postanowieniami ki:feksu prac:y. P.rzewiduj~ on 'bowiem w art. 158 1'tr. 1„ .ze pracownik ktorv "Pode-Jmuie &a.trudnienie Po przerwie trwającej dłużei nii· 3 miesiące. lub
po rozw i ązaniu stosu,nku za wypowiedzeniem uzyskuje }!lrawo
clo urlopu wypoczytnkówego po upływie roku pracy,
. (h)
d~a·

„

Zdrowie naszych dzieci

~te;

ZllAZKDWł
,
......_

'

Z PRAC PREZYDIUM KOMITETU ZAŁOŻYCIELSKIEGO
FEDERACJI NSŻZ PL

~~

~

Założy-

~
~

Podczas ostatniego posiedzenia Prezydium Komitetu
cielskiego Federacji NSZZ Przemysłu Lekkiego dokonano podziału zadań wśród członków prezydium. W celu usprawnienia
kontaktów ze związkami zawodowymi z całego przemysłu lekkiego dokonano rejonizacji kraju, wyodrębniając 8 makroregionów. K.ierując się 1 potrzebą dobrego przygotowania I Zjazdu
ł' ederacji wyłoniono komisję ol'ganizacyjną, programow!l, statutową, ekonomiczno-finansową i do spraw ·przejęcia majątku
po byłych związkach zawodowych. Podczas obrad związkoyvcy
przedyskutowali projekt ordynacji wyborczej, który skierowany zostanie do konsultacji poszczególnym związkom zawodowym. Prezydium Komitetu Założycielskiego postanowiło skierować pismo dO m inistra · Krasińskiego, z wnioskiem o konsultowanie ze związkami zawodowymi zapowiedzianych od 1.I.1984 r.
podwyż ek cen detalicznych artykułów żywnościowych. Ustalono
też harmonogram spotkań z przedstawicielami, władz, wobec
których zw i ązkowcy zamierzają podnieść problemy płacowe
i warunków pracy zatrudnionych w przemyśle lekkim. Wybrano również l!'Wojego przedstawiciela na ogólnopolską naradę poświęconą warunkom pracy i działalności społecznych inspektorów pracy. Ustalono, że 1iedziba Komitetu Załozycielskiego
Federacji mieścić się będzie w Łodzi, plac Zwycięstwa 13, pokój
nr 14 (parter). Dyżury członkowie Komitetu Założycielskiego pel.
ni ą codziennie w godz. 8-16.
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POTRZEBA INTEGRACJI

związkowcy

zachorowania na 1rutlicę, kt6ra - przy wczesnym jej wykrY·
ciu i dzisiejszej wiedzy medycznej
- jest całkowicie uleczalna , Dzieci cierpią na wady i zaburzenia ·
wzroku oraz wady postawy. Uzę
bienie młodego pokoleni~ jest w
bardzo złym stanie .
Służba zdrowia atara si ę wychszą szansę uniknięcia różnych cięż
kich schorzeń I pożegnani11 się ,_e w yc i ć wszystkie nieprawidło wości
swiatem, zanim go µ!ążyło poznać. w rozwoju dzieck a. Przy staraniach
W czasach naszych prababć i babć. te odchylenia od normy 111ożna
na 1000 żywo urodzonych, umierało wyeliminować albo przynajmniej
111 niemowląt. czyli co dziewiąte zmniejszyć ich rozmiary. Ale- czy
traciło dopiero co rozpoczęte życie. o.s,t ateczne słowo należy rzeczywiś.
· Zwykło się mówić, że jednym z cie do służby zdrowia: Ma ona
najczulszych, mierników opieki nad
zdrowiem matki I dzieck a jest wła
śnie umier alność niemowląt. D,ane
Statystycznego
Urzędu
Głównego
wskazują, że wio;mą br. , na 1000
żywo urodzonych ni emowląt umierało 19,6 tzn. znacznie mniej niż
pr zed kilku laty, mimo ż e ciągle
WTOREK, 1!1 UPCA
nam daleko do takich wzorców,
jak np. Szw ecja, gdzie t ylko 15,9
PROGRAM I
promille n iemowlą t ginie u pr ogu istnienia.
a.oo Komunl·k at l wia®m~cl . uo
Zdarza się jednak. że · mimo coraz Obse rwac1e. 1.20 . Melodie na d zi·eń
szerzej zakro jonej opieki zdrowot- dobry . UO P.rzet:la.d uruy. 8.35 Med·obry. 1.46 żobn.1e r.Slkl
nej dzieci ulegają zatruciom po- lod-le nausdzień
Chwl.l,a muzyk.I 9.GO Lakarmowym, wirusowemu zapaleniu zwiad,
rad.I-em. Ul.OS Z . kraju I ze
z
to
wątroby , urazom. Jeszcze zdarzają
św.La ta . U .30 Muzy.ka· folklorem ma.
kw.adrana,
1~.'11 'R<>lndczy
lowa,na,
11.00 K0<11111Lndkaty. Ul.10 Radio / !Uerowców. 13.20 Sn!ewa Marle t.a.f oret
14. oo
Mtnd.aturv muz:vczne
11.211
się

półwieczu medycyna
ogromne postępy. Wprowadzenie powszechnej I bezpłatnej
ochrony zdrowia, zwłaszcza opieki
zdrowotnej nad wszystkim! dzieć
mi bez względu na zamożność rodziców l rodzaj ich zajęcia $praW!ło, ie młode pokolenie miało więk-

W ostatnim

r;robiła

służby

zdrowia
ze
Podczas kolejnego spotkania
poinformowani zostali przez swoich przedstawicieli o wynikach
- ogólnopolskiej narady, jaka miała ostatnio miejsce w Katowicach. Uczestnicy tej narady dyskutowali nad potrzebą utworzenia w służbie zdrowia ogólnokrajowej struktury ponadzakładowej. Wi~kszość związkowców opowiedziała się wstępnie za
strukturą federacyjną. Wybrano Komitet Założycielski ·Federacji,
który składa' się z przedstawicieli poszczególnych województw.
Powołano sekcję statutową i organizacyjno-prognmową, które
przygotują ,,projekty statutu . i założeń programowych przyszłej
federacji( Dokumenty te skierowane zostaną do konsultacji
wszystkim związkom zawodowym. Przewiduje się, że na terenie woj. m. łódzkiego konaulh1.cja ta powinna zakończyć się do
połowy września. Podczas spotkania łódzcy związkowcy wybrali
ze swojego grona 6-osobową ' grupę roboczą, która ujmie się
koordynacją działań poszczególnych zwlązk6w zawodowych na
terenie województwa.

Rozwiązanie
krzyżówki 321

we.

11

Z DNIA 1 LllPC!A. BR,
Poziom.o:

W·! ad. 14.0S „RY'tm" - mai. muzy_
ezny. tł . OO W\lad _ 1e.«Mi Problem dnia
lł.11 Ba:nlk urze!>olów - 'Olose-nki na
zam6w~nte '. IT.OO Muzy.ka I aktualllf .2i J'-azz n.a 78 obrotów
ności.
Ul.OO Dzten•nik I wiadomości s"P-Orto-

~

~~·
~~
~

~
·~
~

~

konkretąe problemy w zakładzie pracy, załatwiać ludzkie sprawy, na które czekają nasi członkowie. Posłużę się w tym przypadku przykładami. W ostatnim czasie cieślom, blacharzom,
lastrykarzom podniesiono o 100 proc. dodatki za używalność
swoich narzędzi pracy. Dla malarzy pracujących na budowie
_ ciastkarni wyrównano od września 1982 r. dodatki za szkodliwe
warunki pracy, Zorganizowaliśmy w Księżych Młynach 3-dniowy weekend dla naszych pracownik(!w i ich dzieci. Pracownicy
płacili tylko za wyżywienie, z czego połowę pokrył zwi!lzek zawodowy nieząleżpie od przynależności związkowej; mamy też
ambicje, aby siłami -przedsiębiorstwa wybudować docelowo dwa
bloki mieszkalne, co zaspokoiłoby na dzień dZisiejszy potrzeby
mieszkaniowe naszych pracowników. Zabiegamy też o 1~rócenie
terminu używania odzież:ii roboczej. Pertraktujemy w tej sprawie z samorządem ropotniczym. Są to przykłady kilku tylko
spraw, którymi związek żyje na co dzień. Dzięki takim działaniom coraz więcej osób wstępuje do n~zego związku, który
skupia w swoich szeregach prawie 30 proc. og6łU zatrudnionych".
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Łódzcy związkowcy kierując swoje wnioski f opinie do rzą~u
# \\Y razili równit:ż obawy, . że wprowadzona podwyżka _cen o!eJU

~

budżety rodzinne. Ustosunkował się do tego problemu wiceminister w Urzędzie Cen Antoni Gryniewiell, który stwierdził, że
'wprowadzona w roku bieżącym podwyżka cen benzyny i oleju
napędowego podyktowana ZOł!tała przede wszystkim ograniczonym ze względów dewizowych importem ropy naftowej. Całkowieie ' zaniechano importu z krajów kapitalistycznych. Nie bez
znaczenia była również wzrastająca tzw. sprzedaż „pozatalonowa" po cenach znacznie wyższych od oficjalnych. Chociaż
nowe ceny benzynY, wzbudziły wiele emocji, zwłaszcza u zmotoryzowanej części społeczeństwa, to jednak należy stwierdzić.
że wydatki na benzynę nie obciążają ubogich ani średniozamoż.nych grup ludności. Częstym kontrareumentem przeciwko
podwyższaniu ' cen benzyny są rzekomo rosnące koszty i ceny
towarów, wymagających transportochłonnych przewozów. Jest.
. eny szeregu artykułów m. in.
w tym jednak wiele przesady. C
warzyw i owoców od wielu lat kształtowane są w zależności
od podaży i popytu. Wysokość cen zależy zatem od urodzajów
kształtujących podaż, a nie od rzeczyw\ście niewielkioh zmian
w kosztach transportu. Już prosta kalkulacja wskazuje, że np.
przewóz 800 kg jabłek ,samochodeJn dostawcz:ym na odległość
200 k m (tam i z powrotem) i zużyciu 30 J benzyny niebieskiej
PO cenie 34 zł czyli wyzszej od poprzedniej o 4 zł obciąży koszt
przewozu I kg jabłek dodatkową kwotą zaledwie 0,15 zł. Podobnie nieznaczny wpływ wywiera wzrost cen f)aliw płynnych rta ceny usług.
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Kon .

cert d·nia. 19J>O Gorący temat. 19 JO
serenada . Ił.lit 'Radlo dzieciom: ,R.<>cl'lnlak" - fr, 3 słuch.

P iotrków
zo, Egipt, se.nat hańba, ,,,.„1, ukle, Jl.iau·r . Artur . Ast!, 11nom. bajadera wok·a'll:za, k i r, a1>atyt_ n•r•-

l!G.00 W•iad. 10.05 W kl11ku t•lktach.
w kl.lku słowach. 20.10 Koncert ty.
cze!\. llO.łB Komun.Lka·t Y T<>talllutora
S1>0rtow•110. 10.~ Newe.le Guy de

da,

20.54 J'•·llZ w nlguke
SUM! Kronl!lca
Kom'Uinika<tY.

M.aul)anu1ta
tl.00

Plo-now0o1 kooula, sikorl).ton. kokon.
•awot, beka.1 u.lwa wrze,s~ń. 1ni- •DOrtowa. łl.11 · Muzyka kWY·ezna.
t2 .25
Lit kort, ~cli. en bfil, Szałajda, u.oo z kraju i M łwla·t• .
lora, elum. katallu .:rob[a, rolada, Dz!ewcz.,iny Beatlesów. %3.00 W !ad·Orn.okl i PMtorama ni.au. U.25 ~n
•Z!l!>t, Itaka . 11awra, Orika•n.
~ ne.st.ro1'e.
PROOllAM
Whd.

w s trom~ jazzu . !!.IM! Wl:ad. 13.05
Serwis Informacyjny (Ł.). 13.1.1 ,,W
B S11ur111:ota.
Docle czoła" - re11.
(Ł.) , 13.20 Z matowa.nef ~k r2:Ynl 13.30

n

„Pejzate" - ma111:azv11 rolny
IS,10
pod ud. B. Szurii:ota I H. smolaitl
19 _20
razem.
Słucha1mv
1ł.3Q
(Ł.).
odc. !>C>W. 19.80
.•Jam Sobieski" Wleezór w flJharmonl\ .- ~ Praska
Wiosna 1983" !Il .OS Wiad. t!.10 Wde .
czorne re!Leks1e 21.1~ Kla.s yey 1azz.u
21.110-1.00 _,Literatura I, muzyka".
PROGRAMI'll

e.oo

:l:apr asz•my do .„TróJili:;! ". 1.05
Wakacle z
Po orostu o nu.
pr-z.ebol.em. 10 oo C~dzl.enn!e l)OW\eść
w w:vda.nlu dźwlekowym - T Breza: ,Uezia Baatau.ra" !O.~ Wakacle
ze sw!nir;lem. 111.00 ,Oi!lkar M\łosz" utwory p0e,tyckie". J.1.20 Muzyczny
Y.nterkbub - festLwalowe la.te !UO

'·'°

ode t .
B . Czeszko: . .Powód.t" Serwis .• Tr61<kd". li.Gii W tonac:lll „Trójki" . 13.00 !!I Lem: •.Eden"
-

700 nr POJ a •OJOC• s ,- 'PP r SOC •d\.·~

2~.

<>de .

w

10 m\,nut" 1 \,nf. sl)Orto-

we. H.lS "olk - muzyka wlóczee:6w I r><>et6w 22.411 Posl,uchać war23.M zaorauamv do ,.Tr61kl"
to.

ulega zm1anle trasa autobus6w lłnłl •r64 •

Kowals111czyzny 4o zbiera alłe Armil CzerwoneJ - Nlclamiana bez zmian, następnie ul. al.:.. Niclamlanlł. Czechosłowacką, Edwarda I daleJ łak Jak 4otycltcsu.
związku ze zmianą trasy likwiduje 1ię przystanki na 111.
Nowo.groMklej przy ul. Niolamlanej i na ul. Edwarda przy

zdrowia i na rodziców codziennych opiekunów Stawlajm~
s łużbie zdrowia coraz wyższe wymagania, aby nie omijate żadnego
dziecka anl w mieście, ani na wsi,
ale nie szukajmy usprawiedliwieuia di~ rodzicó~. któr:i:y nie potra·
fią korzystać z jej usług lub beztr osko traktują wskazówki.
W.L.

lo" - .,Bitwa ood Grunwaldem" - Jana Maitelki
l)rzecho„Madras okiem
dnia" - ,,Indie"
Ki.no le~nie - •.Na tropie
film 'Przygodo·
sokoła" WY orod. NRD
Aktualności A1encj!
·
tel
Program dnia
Dziennik
Iuteratudio
Remanent show (1) - „'l!łublomex" - Drogram ro:u.

11-4!

17.40

recvtuie

wlerSM
swo1.e
23.5S
w. Szymbors<k&.

ta
21.4D Dziennllt
22.10 Rolnicze lato SS
22.25 „Mv I nas:z język" (2) _.
.,Ję~oit6lny a Jęz.vk i1\•
itvwldualny"
22.40 Kontakty - mai. J>Ublic.
23.05 ,,Spotkanie 1 i»sarzem"
Bo2USław · Koiut
z

my,

cłęboldm t&lem zawiadamia·
że w dniu 9 lipca 1983 ro-ku,

ukochan.y

ni „Mu-inars - Zar" (2)

ul. Czechosłowackiej.
Jednoczełnie zostają uruchomione pr~stanld na ul. Nlciarnianej przy ul. Nowogrodzldej w obu !cle.runkach jazdy.
Na nowym odcinku truy obowiązują tatniejące przyatankl.
2291-k
-

Dla s zmta11y ,,Kobi•ta za
„:Roma.ntycma
lada" (9) przygoda emerytki Kubankowej" aeria1 'Prod. CS:RS
11.20 ,,Kamery Dm tym ale by-

w dniu 10 lipca 1913 nku miarl, po długiaJ t elęśki-.1 eluic.tń•,
w wieku lat u, najukochańszy 11"*- Ojctee i D'Zladtll

ZBIGNIE'W

„

ł '·
. JÓZEF
RESSEL

1.00 Te~ferł• - „Towan~o
tnepakowe" oras film 1 ..-

10.30

n

nas"Z
smarł
l&t
Kąt. O,łclte 1 D'Zladeill

przeźyw.zy

TELEWIZJA

·w

(Ł)

18.l!I Wladom•łcł

„Pomyałowy
18-50 Dobranoc Dobromir"
l!l.00 _ „Ka.met"T 'Przy tym me· \tyło" - Bitwa ood Grunwaldem - Jana Matejk,!
19.30 Dziennik
20-00 Publicyatyka
20.1!! „Kobieta u lada" (9) ":Roam...
mantyezna iłn11od1
?Ytkd ltuba11.kowej" - ..rial obycza'ow" CSRS
11.0!! „Kram" - ma.1. konaume-

13 10 Powtórka z roz!'"Yw-

- odc . to. 20-łlO 'Rad•IOIWY leksykon
smvcz.kowców. M.45 K!!u.b „Tr61'ki"
- ·cz. I. !1.00 Cah 1en rock . '1\.40
Klub „Tró1k.\'' - ez. JII. U .OO „24

e:odzlny

"

Odoow i edzialność za prawidłowy
dziecka rozkłada się na

rozwój
służbę

Z arc y dzieł ooerowyoh RossLnlel!o 1
Mo zart a . 1'4.0-0 Wak•c1e w Stereo
15.0!l
15 30 Fo Lklor z różnve.h stron świa
ta - Turc1a 18.GO Wielkie dzieła ·
wielcy wvkonawcy 17.00 W\ad. n.os
Chw·lla muzyki (Ł.l . 17.10 A1k tualno18.50
ścl dnia (Ł.). 17,30 z CV'klu „Ok·D·
Tadeusza 1
fe!.
ku1tury"
lice
z
ltwadral!Ai
17.łO
(Ł.)
Pal)iera
l!Ulll
.fednym wykonawca - Tbe RDlltn11:
17.00
17.55 .~a bhrvczna
Stones (Ł.l.
brama" - aud. W . ltndacklu;o IŁ.).
17.1'5

I.Ol

:::e od dnia 14 ldpca 198' roku

z

zdrowia dzieci. Dlaczego tak sie
dzieje?
Czy to nie wygodnictwo · rodziców
akcept ującycti tryb życia dziecka
np. wielogodzinne siedzenie przed
tele wizorem zamiast zabaw ruchowych i uprawiania sportu? Czy
tylko nie zawsze przystosowane
ławki szkolne . powodują zaburzenia w narządach ruchu ucznia? A
może to bezruch? Albo w domu
nie pomyślano o tym, aby dziecko

Naszym z:.t!an,tem kl. 14.00 Lato w fl'lharmooiA,J 8.10 Poranna aere.nada. I .OO '.Relaka · francuskie sonaty sklrzypcowe. Hl 80
1S 05 WaikacJe z
w Stereo. 9.!G J'. J'•O?łlY·t)l: „Dzień Serwis ,Tr61kl".
15.45 Proste z kra1u
prz~bo1em _
Sz.a!kala" 10.00 ~na me'!omaina
• Tr61<kl" 19 GO
do
Zapraszamy
ie.oo
u.oo -zawsze 1)0 , led.enasteJ. 11 .10
nseudonlipem .Ad,a Sari" odc t>OW. 11 M Pod
s r ebrne orły"
a.oo aud A S'emlk<>wlcz. 19.30 Czas reLlderzy, soliści. ·.orkiestry,
19.50 B Czes-z:ko: „Powódt"
P!e.śnJ. kom!)Ozytor6w 'O(llskłch . 12.25 lakŚu.
SJIO

MPK INFORMUJE,
~

miało 01;!powledniej wysokości 1tół
i ltrzesło, a dobra postawa 1_:1ny
odrabianiu lekcji nie krzywiła krę
gosłupa i n:ie nadwerężała oczu?

12.00

Większość związków

~

Wsp0omndl

W4eezon1a

k~y.k, Mrwi•, a!ę,
KoLusz.kl, knót atal. awl-

'fFYlo11<>wall:
Nurody 'llsląilikowe
Lidia Milu - Łódź. ut Słowiańska
Miertyee
Bator
Katarzyna
lC!/38
NIE TYLKO STRUKTURY
\t7 - Si eradz, Michał Papaj - Beh
ul. Swterczewskle!l;o 1'!/Sil
chatów
zawodowych Jest w obecnej far,ie zaan- Eul(eniusz Pawllk - Op0oczno, ul.
gażowana w tworzenie swoich' struktur ponadzakładowych. Moie Skłodows.kie1 6/4!3, Krystyn Ada m1
powstać więe wrażenie, iż sprawy pracownicze stoją na uboczu czak - Łódź u1 Na-rclarska !ł'14.
Nal(!'Ody są ' do odbi oru w sek·retych działań. Jak rzeczywiście wygląda to 'fi zakładzie pracy?
(Jk)
Pytamy o to Grzegorza Wodza, przewodniczącego NSZZ Pra- tar.łacle n•aszej redakc}l.
cowników ŁPBP. - „Nie mogę tego potwierdzić - mówi G.
Wódz. - Jesteśmy przede · wszystkim po to, aby rozwi_ązywać

~

lł.20

słabe strony, nie zawsze jest
dostępna talt, jak byśmy tego oczekiwali. Jednakże nawet tam.
gdzie doci era, nie poprawia się stan

swoje

•oanet. Mllędm 11141 dn.1• 11
lipca br, e Cod'I, U :aa cmutarzu jw. Rocha na Rado;goszezu,
o- czym • cł•'b.ok.lm talem zaw!a·
damla .

P.roalmy •
lenoCJl.

llODZINA .
~01Ulo

'lliffkła4ame

na pędowego i Jego pochodnych spowodowała podwyżkę wielu
~§§
~ • · inuvch towarów i artykułów. Nie pozostało to bez wpływu na

~~
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~
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~
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~

~
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~
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JIALENDARIUM

I.

STAMISŁ.A.W

. 3. 13.VII.1983 r. zbierają się związkowcy z przemysłu chemicznego w celu wy.pracowania wspólnego stanowiska w sprawie
projek t u statutu federacji w tym przemyśle.

-~

~
~

4. 14. VlI.1983 r. o godz. 10 odbędzie się posiedzenie Komitetu
Federacji NSZZ Przemysłu Lekkieeo.

KLIMOWICZ

z

ze dnia 8 lipca 1933 tClfku
Ojciec. Brat, szwa1ier, Teść I Dzia-

zawiadamiamy,
Mąt,

dek

clętkiej

ehoroMe

'·

ł

I DZll!!C!\U, SIOSTRY
ZOSTAŁA RODZINA

PO·

~ONA •

Dnia 11 ourwca 1913 r. pOżegna'liśmy
1z1achemeao, wlelkiego 1śerc&

Człowieka

&.

,ł

&. t

P.

u.
Była

P.,.r1,eb odbędtie e.lę dnia 11 lt pcll br. ot cocts. 11.11 na lltarym
Cmentanu przy ul. Ogrodowej, o czym zawlad&mlaj„ "' cłęll·Dk.Jm
talem:
•IOSTRA,_

MĄf;

Ojciec i

Mąt,

$.

'·

pamlęd,

PDK?_11ten1 w

~awiadamiaj~
głęb0ok!m 1mutku:

COB.KJ, lllllClO'Wilł, BltACIA I

t

. D~iadzluS

P.

B.A.RTŁOMl·EJ

POZOSTAŁA

odbędzie

si~

dnJa

po-

graż0ona

"'

żalu

Prosimy o nleskl&dan1e kondo-

lencji.

KOLEGO W

W dnju 10 lipca \983 r„ po tłlu·
clętklej eh Br oble zmarła,
lat 19

giej i

przeł:ywH?

ł

P'.

t!

lipca bt. o godz. \5 z kaplicy
cmentarza św . Wo-jciecha na Kurczakach, o czym uwlada.mla poltOD'ZIN .\

RODZIN A

ttiM:\~Ym

WERONIK.A.
WILCZE.K

BED·MA.REK

wszy1tklcb bliskich

DliNTY8TĘ

s.

WIRGINIUSZ

PlĄ'l'KOWSK •.\

lipca br. o l'od'Z. 13.30, o czy m

LEKARZA

za.wsze 11..!Mawodnym, oddanym Przyjaciele.m.,

Po.grzeb

Jej

WJ!:NIDT -

W dniu 10 lipca 1983 r. po dłu ·
giej 1 ciężkiej cbor0obie smar!, w
wieku lat 57, nas"Z najukochall·
ny

Wyprow&1h:e11.it bog'lcll na.rn wwł0ok dD l'rabu rod11hl.11e10o t ka ·
plicy Stare10 Cłll.entuu prsy ul. OgrDdoweJ, oclbęd11!e •l ę dnia

a

Koleżankę,

P.

GRONO PRZYJl\CIOŁ, KOLEŻANEK

KĄ,CZORKłEWICZ

• domu

drogą

moc wszy§tklm. którzy z ufnością powierzali Jej swę troski. w
Jej intencji zostanie Odprawiona dnia 1ł lipca br. o godz. 1.30
msza św. w kościele PDdwyższeuia św Krzyża, 111. Sienklewkza 38
'
o czy_m zawiadamia tyezllwycb Jej pamięci

1 llODzr.NA

z rtębakim b6lem z&wla.damiamy, k po drusleJ, cl~ej choro· ·
ble, odeuła od nat na zay,,-.ze, w 411.iu I lipća 1983 r., nuza ukD·
chana Mlltka, C"'l!>wi ek wlelkl&go Hrea i ogromnej d0obroc1

JOANN.A.

n&Hą

RODZINĄ

MARię .A.LIC~ę KOPCZYASKĄ

JANIN.A. ZYG.A.OLEWICZ

Pl ECZO,N;K.A.

MĘŻ~f

W .A.Cl.A.W KRZESIASKI
pftCHell-e od'będ11o 1!ę w dniu U lipca lir. D codz.
15.30 z k&~liey emem:arsa Hym.-kat. na Dołach. Pocrąź1l<lll w głę
bokim smutku
Urce11ysti>śct

Proelmy o nieS'kłada.11.!e kon.dolw.e)t.

„t

smutku:

ZONA, CORKA z

I. . ł '·

P.

DARIUSZ MA'RCZEWSKI

Priemy1lu Fil~awego i. 'l'karun
Zjednocze11ia
były ·pra~ownll!.
Technicznych, uczestnik walk: U wojn.y światowej, jeniec Ofla·
gu U C - Woldembe1·g czł-nnek ZBoWiD, Dd-ina.ctAlllly Od=aką
Grunwald~a. Medalem „Zwycięstwa i Wolności 19'5 r.", Me4a, tem ,,za udział " wojnie ob.ronnej 1131 r.".
głębokim

M_.

li-pca UU r-llk•, po

Pognell Mibęd~• 1lę w dmi'll li llpea br. o c.ods. Jl :aa emMi·
taniu ewangellckilm (ezęjć k&t.ollck.a) przy ul. O.grlMl.oweJ. Pozeet&l11
w rcnipll~>'

1

Pogrzeb odbędzie sie dnia 13 iipca br. o god'r.. tł.U 7 kapUcy
Pogrążeni "'
cmeńtarza prawosławnego przy ul. Ogrod0ow&j U.

Z słęll~ki:m 'b61em uwiadamiamy, łe dnia I Hpea 1113 r. zmarł

zmarł ,

MGR PRAW

BOLESŁ.A. W

KOLA IUJPCOW ł USŁUGOWCOW ŁODZIUEGO
KOMITETU llTRONNICTWA DEMOKRATYCZNEGO

najdrotszy m(IJ
tnła 1ł

·

ZARZĄD

aYNOWB, WNUCZlU 1 POZOSTAŁA
RODZINA
P>rMlmy e n.ieak.ładante k ·MdoleneJL

Założy cielskiego

i •lem
i;ł,bukim
zma.rł na~z ukochany

PO!g'n:n octbędsl.t 'atę 4ln!a li lilpca lłt. e sOds. u na Cmenta.rsu
Wyruy głębok191'• -p6ło\uci& Zon.ie
Dłlłi.cll.

I R_<>d'Zlnlt llk1114a .

:tONA, SYNIOWJE,

'Z cłębokim ta.lem zaw.1 .&daml111!17, h

l.6ds-

WoJ•k-rm na

P0ogrull Gdllędzle trię dlllia 11 llpca ll!r. (łr· oda) • «11411. tt • kaplicy cmentuza prawosławnego pny ul. OarodoweJ &t, • uym
nwladamlaJ11 po1r11ten.i w amutku1

Z. W dniu dzisiejszym obradują z:wiązkowcy z l.odzi l województw ościennych skupieni w ramach Federacji Związków
Zawodowych Rolnictwa. Dzisiaj te:!: zbiera się w Łodzi na dwudniowe posiedzenie grupa st.atutowa, kt6ra przygotowuje projekt
statutu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Przemysłu Metalowego i Elektromaszynowego.

~

dł1JColetn.t ł 9Ułl.16o1S„ „lałees K.llła K.11p•6w t U1ht~6w
ldego K.omltetll 8-t.r~ctwa Dtmelu&tyemeao.

P.

MISTRZ W•DLINlAlUllU

1. W ostatnim miesiącu szeregi związ~6w zawodowych poszeL'zyly sie o dalszych kilka tysięcy członków. Liczba ich wynosi
obecnie ponad 83 tysiące. Na terenie woj. m. łódzk'iego działa
,355 zarejestrowanych 2lwiązków zawodowych, 1 czego 219 jNt
już po wyborach.

·~
§§

ł

J.A.REWłCZ

Pogrzeb odbedzie · się dnia 12
lipca br. o godz, 15.30 z kaplicy
cmentana r.ym.-kat. na zarzewie. o czym zawiadamia w głę
bokim smutku
RODZINA

DZIENNIK ŁODZKI r 135 (10351) 5

„
od lat 18 1od1. li
,Bll.sk.le apo.t
kania trzeciego stopnia" - USA
od lat 12 godz. 17 19.30
DKM - . Cały ten z1iełk" USA
godz

„Mors"
dla rolnictwa ·
W ubiefłym roku
Zakłady
Chemiczne Sp6łdrLielni Pracy
,,Mors" odpowiedziały na zapotrzebowanie rofoictwa, podejmując u siebie na zaudzle ·eksperymentu produkcjfj trzech wyrobów z grupy środków Ochrony roślin (były to ciecz k•lł
:tomijska
oraz suche zestawy
cieczy bordosk.fej .1 burrundzltlej).

HANDEL w

PONIEDZLAŁEK

iel~rotnle doeierail41 do
n&SU<j reda•ltcji syignały o
ni-ła.ieiwej
J>rlllCY ha.ndlu
w ponied.Zliałkii rano. Postanowtliarny
to am-aiwd!Zić I werroraj
weześnie raino odwiedz.i[lśm.y 1ci~k.a
ekleopów, lmitereaująe li~ :raopaitirunlem w OO<lstawowe .,rl;y1kuły 9POiywcze.

- W tym roku postanowłllł
Mt~ Sodrz~ I a T nmo bytllś
my ro:r.nen~
ten kierunek . my w aiedmlu skdeipaieh: Brondewd.ziałanla - powiecklał nam za'1deso tn, Plotr.kiow~ka 292, Zielona
stępca
klerowulka do spnw
9, KJUUk!ego 80, Tuw·bma 38. Plotechnioznych
w
,,Morsie"
trkowll'ka 101 I Piotrkowska 235/241.
ZDZISLAW KREISEL. - NaW tadn:rm z nfoh ni• brakowało
wl11zaliśmy wep6łprac• 1 Przedml.eka :riwykłego 1 n zwięks:r:onll
1iębiorstwem Obrotu Chemłka
~aiwairtośeih~ tłunezu. wszędizie bylłamł Orfacicmym! 1 Barwnł
ło ltilka rodrL1ij6w
J>ieezywa, nie
kacml „Organik...chemikolor" w
br11kowało masła. W kil'k.u jednak
Łodzi.
Tym ruem chodzi o
s'k!l~ n~ ll!laletiśmy w widokonfetkcjonowl.!lle w krajowe
ezn~h miej$cach l·nformac}i dotyopakowania
wysokiej
klasy
~ej terminu -przyd·albnośe'i masła
Arodków ochrony roślin impor'°wanych tr II obszaru płat.ni- · &>~la (Bron·iew&'ltieigo67, Piotbrkow9lta 292, Kitl.ińsk.iego 80, PiOltrezego.
kow:!'ka 2351241) Nie ws:Lęd:zie była
Tylko
w · II kwariale 111'.
·
śmdetama (Pi.Oltrltowska 2.92, Ki:llń
,Mors" konfekcjonował 810 ton
.irlego.
Tuiwima. Naij-w{ę\rnzy WY'bór
tYch preparatów. Pozwoliło to
na zmniejszenie wydatków de- se.r6w twairdych był w Sk:J.e-pie nabiałowym -pra;y
u~. Plotrl«ltwskiej
wb:owych o 700.000 dol„ bowiem · ceiiy prepl.II'atów w ma101 - na[Le%yJ.fuśmy
9 ga~unk6w,
łych opakowaniach 111 za grabam t.eiż na.jw1ększym i:iowod'Zeniem
ale11 znacznie wyt.sze. Poza tym
oi&..'"Zył sifl ser wfjd'Zony
w cemie
-podj41Cie
przeg:
sp6łdzlelnlt
2ZO :d Ta k,f.
,,Mors" konfekcjonowania .tych
Arodk6w pozwoli na bardziej
J'ogiuri 4 kefir, 1o rudkie ra:ry..
ekonomiczne Ich wykorzystanie
tasy o tej t>One din.!a. ohoć t>l'ZY
przes krajowych odbiorców.
tej nogod~e J)OWi~y by~ w cią,głej
(E. Ł.)
mi>~Y. Wid!'ll!eldśm7 ja tY'l'ko w
tmzeeh ·1kJeiJ)aoh (Zielona.. Ki.linskie-

WYMIANY GAZOCIĄGÓW

WAŻNE

go, Tuwima). Z reguły nie brakowało serków homogenirzowa·ny•ch i
sera białego.
Niewą!Jpliwlie na:jle.piej zaopatrzony byl sklep -przy wl Zie-lonej 9.
Naliczyślillny tam m. lin. I rodujów p,ieczywa. w tym augiiel.ki,
krtóry<:h gdzie Indziej nie było. W
sktlep!e nracowało k.il'ka ~pediein
te•k m'ZY dlw6ch laidach. dzięki Cff-

Jł.cboty montażowe ,,ny w:rmła

utożoneio 'DO obu 1tronadi ulicy, I

trkow•klej · nrlo<tzv uli.cami Naru~wicza I TrauKUtta zostały
Juź
ukończone. Zaavnano wykO"PY
l
111POrządkowano teren. Teraz drosowcy pr.ze.prowad2taja niezbecine
'Drzed ułożeniem .nawier21Cha.l ba•
dania zag~nta rruntu. . JeU!ł
WYni.ki b~
'DOMYŚlne zaledwie k1lku dni notrzeba na uloteni.e betonowej 'OOdbudawy l zalanie dZiur asfaltem. Mllliliwe wł~.
ie Jui w t:vm tnodniu - s niewielkim tylko onóźnłen~em
~ mol.na otwor:y~ u.mlm4•ty
odcimek dla ruchu.
Guownley P?SYBtN!llia od usu do
kolejnego eta'Pll wac 11t1. odcinku
Piotrkowskiej
mifldzy
ulieami Trauiutta i Tuwima. Boda
tu -pracować cztery brvgady, Do
wymiany jest po 350 m razoclatlu

miesięcmy
termin rob6t. , Będzie
trochę akomi:>llkowanych orac, rdyż
wśród odbiorców CUl"piących OZ

1est m. in. Grand Hotel oraz kilka restauracli i barów. OkreS'oWe
Pt'llerw<r
dOl>łTwJ:e ira.zu utrudnła funkcjanowa.nie tvch instytucii.
Jak au 11oin:formowal kierownik
działlll
remontowego
Zakładu
Gazowniczeio w Łodsl
tni:v-

„

rry na nowv sezon s'Z!kolny. W tym
roku zaopatrzenie b~e lelJSIZe niż
'flOk temu. eo niest~ty. nie o:r.naaa. ie, wszystkich ar-tyk:ułów bę
d:&le w bród.
Jak noinformował nu
Jeny
A.lwu. zastę-pca dyrektora Pned•biorstwa Handil.u Oda;ieża „ołex" duża. !)Oprawa
zaopatrzenia
nas1:11ipf w stoiskach sprzedaiacych
•'DOdnie. sukienki i bluzki
dla
uemi6w. Fartuszków szkolnvch bedzie w sprzedaży !i tys, wiecej
n.ft rok temu. ale nie zaspokoi ~
'l)Ott1zeb. Trzy raa;y wiecei b~e
koszulek !dmnastycznych, z Pr'ZV-

/

Wol..noścl. unieruchomił 1krayżow1.nia. ani zablokować
manewrów II Oddziału Straży Poiarnej.
Gazownicy będą wokół skrzyiowania robić tzw. obejścia. Stary że
liwny
gazociąg
-przebiegający
środkiem tego węzła kom111Ilikacyj-

pl,

Mestety
m6w ku utral)iein.lu Mclegow!gka,
W ubiegłym roku
okolicznych mieszk"ańc6w w parku przeprowadzona była akcja płołm. Moniuszki i w al. 19 Stycz.
szenia Ptak6w przv pomocy spenia pojawiły się chmary ptactwa cjalnej aparatury. Sądziliśmy, iż
Są to J?rzeważnie szpaki. kt6re na
te działania okażą się skuteczne
wysokich drzewach urządziły sobie I skrzydlate bractwo nie powr6ci

Upabianickich wodniaków
Coraz bardziej rozwija si, pabianicki klub wodny Li.fi Obrany
Kraju. Przed trzema laty członkow:e klubu wvbudowali 1acbt „Trzy
Korony" mający zezwolenie na pływanie Po przvbrzeżnych wodach
Bałtyku, Obecnie trwa budowa drutiel!o. podobnego do „Trzech Koron", jachtu ,,Mak". W zamierzeniach pabianickich wodn\aików iest
również budowa hanraru dla ied.nostek pł:ywających.
)

W dalszych ,olanach wodn!M<6w z Pabianic iest budowa jachtu
podobneiio do reprezentacyjnego Jachtu Zarządu
Wojew6dzJdego LOK w Lodzi „Boruta".
pełnomorskiego,

W. NOW.

· . Czy;11ią
one
teraz wieczorami
n1eop1sany zgiełk, a pod drzewami gromadzą ·się warstwy ptasich
odchodów. Jak nas poinformowano, pracownicy L6dzkiego Przedsiębiorstwa
OJ?rodniczego -planuia
i w tym roku podjąć akcję pło
szenia szpak6w. Na razie jest to
jednak niemożliwe. gdyż aparatura nagłośniająca wykorzystvwana
jest w sadach skierniewickiego instytutu. Będzie można jej użyć w
Łodzi dopiero na przełomie lipca
i sierpnia. Innej humanitarnej metody odstraszania ptaków nie ma
Dopiero więc oo wakacjat'b . miesz.k11ńcy okolic parku kole1owe110
i al. 19 Stycznia odpoczną trochę
od uciążliwego ptasiego sąsiedz·
twa.
(sk)

ł72-01

!65-H

Półnoenv
telefonl~na

55-46-98
93

słutbv

zdrowia 115-U
handlow•
H2-lł
pomocv Buołecznel

.

58-'1·71

MO

Poi:otcwle cleułown.tcu
Poi:otowle dro1rowe
„Polmozbyt"
Pogotowie ene-riretyczne1
ReJe>n ł.ódt~ Północ
Rejo.n Ł6dł-Połudn1e

l\IUZEA
, HISTORII
CYJNEGO

RUCHU

REWOLU•
13) godz.

(Gdańska

11-17

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAFICZNE (plac Wolności
14)

B~g1zociil

18

EWOLUCYJNEj UŁ
(park S ienkiewicza\ godz. 11}-i8
HISTORII MIASTA ŁODZI
(ul.

u?/~g'k°rra

15

cYJNEGo

~us:~t ;.J~oLu11

(Radogoszcz)

godz.

9-16

SPORTU I 'l'URYSTYKI (Worcella 21) godz. 14--18
WŁOKIENN'ICTWA
(Piotrkowska
282) godz. 10-16
SZTUKI (Więckowskiego 38) godz.
9-17

MIASTA ZGIERZA (Zg iert. ul.
Dąbrowsk i ego
21) godz. 10-15
MIASTA PABIANIC (Pabianice,
Obronców Stalingradu 112)
godz. 10-15

•

•

•

ZOO - czvnne od ll!odz I do lł
(kasa do 18)
.
OGR0D BUTASICZSV - czvnnv od Rodz 9 do zmroku.
K,\PfEl .ISKO .FALA" - czvnn~
· codzle:-in!e od irodz 1~ do 18
KL"A
BAŁTYK n~eczynne
IWA. owo Walka o o~eń"
kanad od lat 18. llod:t 15 17.15

19.30

POLONIA - .. Wielki
· poi. od lat 18 godz
15

17 15

Szu" 12 15

10

19 30

PRZEDW!OSNIE .Butch Cusidv 1 Sundance Kld" USA od
lat 15 l(OdZ 10 12 15. IS 17.15
19.30

- ..Walka o ogień"
kanad. od lat 18 godz. JO 12.15 .

WŁOKNIARZ

15. 17 15 19.30

WOLNOSC
,.Wielki
waż
Chingachgook" NRD b.o .. godz.
10 12.15 15
.Policjantka·• fr.
od ' lat 18 godz. 1715 19.30
WISLA ,Mefisto" - węg, od
lat 15. godz. 10 12 16, 19
ZACHĘTA ,Wilczyca" - poi.
od lat 18 oraz film krótkometrażowy
„Taqgo" nagrodzony
Oscarem godz. 10 U.15, !ł 30

19 30

.„

.,.

Pac~ku"

codz 1e 111: 19'41"
cedz. 11
nieczynne
POK0.J - Dziecięcy ltlub Filmowy A.Ilbaha" Tygrysiąt-·
ko" bui:r:. b o. godz. 14.30 . . „Niezamężna kobl~ta" USA od lat
18 ~odz 18 15
ROMA
Sple~ DO r-o.ste"
pel od lat li r;odz IO 17 15
19 30'. Chłopcy 1 Plaeu Broni"
węg -USA b.o.
godz IUS n
STOKJ
Mupoetv 1adll do
Hollvwood"
a.nc b.o, codz
18 15

lat li

18.15

AWIT Diabeł morskl" radz
b.<>. cod.z Ul 17:
Słona r6ta" ool od lat 11 ICOdZ Ił
TATRY Wlełlta podró7 Bolka
1 Lolka" - poi b/o ll!Odz 17:
„Bestia" J>Ol. od lat 18 godz
19 w razie nlepogOdy odbę
dzie się seans filmu
,Przy.
pływ uczuć" tr. od lat 18
godz. 21.00
ENERGETYlt - nieczynne
HALKA - nteczynne
POLESIE - nieczynna
REKORD - nieczynne
SOJUSZ - nieczynne
APTEKI
Piotrkowska 87 Mickiewicza 20,
Niciarniana 15 Lutomierska 146.
Olimpijska 'fa Felińskiego 1

•

•

•

Pabianice - Armil Czerwonej
Konstantynów - Sadowa 10,
Ozorków - ul Wyszyńskiego 2
Głowno i.owleka 38 Aleksandrów - Kościuszki 14 Zgierz
Sikorskiego 18 Dąbrowskiego 16

7.

DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia ogólna - Bałuty
Szpital Im. Biegańskiego - co' dziennie dla przychodni rejonowych nr nr 2 4 8 T 8 I, 10;
Szpital tm Biernackiego (Pabia·
nice) dla przychodni rejonowych
nr 3 5; dni nieparzyste Szpital
tm. Kopernika - dla orzychodnl
rejonowej nr I w dnl nieparzyste Szpital lm Pirogowa - dnl
parzyste: Szpital Im Marchlew·
skiego - codziennie (Zgierz ul
Dubois 17) dla miasta I ~miny
Zgierz miasta t geniny Ozorków
miasta I ~miny Aleksandrów gmln:v, Parzęczew: . Górna - Szolt!-1
im Brudzińskle11;0 (Kos. Gdynskich 61\:
Polesie Szpital
Im. Kopernika (Pabianicka 62):
Sródmleścle Szpital Im. Brudzińskiego
(Kosynierów Gdyń
skich 61); W!.dzew - Szpital tm.
Sonenberga (Pieniny 30)
Chirurgia
urazowa - Szpital
Skłodow<kle1-Curie CZglerz Parzę
czewska 35)
Neurochirurgia - Szpital Im.
Barlickiego (Kopelt\skiego 22)
Laryngologi.a
- Szpital
\.m.
Barlickiego (Kopeiflskiego 22)
Okulistyka - Szpital im. Barlickiego (Kopcińskiego 22\
Chirurgia l larynii,ologla d"Ztec : ęca Szpital Im B!ernackieltO (Pabianice) chlrnrgla Szpital
im Korczaka CA rmH Czerwonej'
15)
Chirurgia
~zczękowo-twahowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kopc l ńsklego 22); Szpltal Im. Skło
dowskle1·Curie
(Zgierz
Parzę
czewska 35) - dla wo.lewództwa
miejskiego łódzkiego.
Toksykologta - Instytut
Medycyny Pracy ITeresv Il
Wenerologia
Przych!ldnla
Dermatologiczna (Zakatnd ł4).
AMBULATORTU~

DORAŻNEJ

POMOCY

ul. Sienkiewicza 137,
tel. 637-00 wewn 31
- Gabinet Chtrura!czny czynny
· całą dobę
- Gab:net tntern'..~tvczny czvnnJ>
w godz 15-7: w cln1 wolne
_!ld pracy - cała dobę

17 19.30

19.16

ul. Kopclttskler:o U.
tel. 864 83
- Gabinet Stomatolol(!C'zny czynny w godz t!ł--7 w dni wolne
od pracy - cała dobe

STYLOWY - Przegląd
filmów
science-fiction - „Golem"

•

Można·

,P1T&C!.

b.o

ul. Armil Czerwonej 15.
tel. ł57-30 do 3C wewn,. 70
- Gabinet Chirurgii Dziecięcej
czynny całą dobe
- Gabinet Pediatryczny czynny
w godz. 18-7: w dni wolne
od pracy - cała dobę

TATRY-LETNIE
.Coma" USA od lat 18 godz 21.30 czynne tylko. w dni pogodni!
STUDIO - Retvser
Giuse1111e
Bertaluccl .Za11:ublone rzeczy" wł. Od lat 18 godz 17 15

Ciekawe czy ktoś z pracownik6w
„Polamu"
zdecydowałby się u.instalować ściemn~acz tego koloru
w swoim mieszkaniu?."
(jsb)

e

oowązednle

dot

TEATRY
n.!.eczvnne

ldm kolorze . pasowały i:!o naszych
śc'an.
Jeszcze niedawno wybór
kolorów był większy - teraz pozostaje tyl.iko okleić ściemniacz np.
kawałkami
tapety drewnopodobnej. Za tak duŻ4 kwotę możemy
chyba wymagać, aby te urządzenia pasowały
kolorystycZtllie do
sta.ndardowych
wnętrz
naszych
mieszkań. Chyba
że
producent
wychodzi z założenia, te ,,ludzie
i tak to kupill"·

li

w

740-33

Od godz. 12 do 22.
TELEFON ZA•
UFANlA - 350-66 w godz. od
13 do n.

o razni? .

I

33ł-31

MŁODZIEŻOWY

astmie osknetowej. jeśli
wcześnie I całkowicie
zaprzestaniesz palenia
papierosów.

mę!Jcz.ya:nę. ~t6ry p0pyc'hał
chód. Mameiw!'ował on i

ł09-3Z

Rejon Pabianic•
Rejon Zrlerz
U-3ł·łt
Rejon ośwletlenla tnie 881-15
Poitotowle gM:owe
395-85
Pogotowie MO
97
Poi:;otowle Ratunkowe
99
Pomoc droa-owa PZMot. 52-81·18
Strat Potarna
IS 668-11
lntynłer
woJew6d'Ztwa
633·11
TELEFON ZAUFANIA
337·37
- czvnnv w e:od-z 15-7 rano.
W dni wolne nd uracv - ca·
la dobe
Dl:a kobiet z ciała
uroblemowa I •orawv rodzinne

JN IP I ?H'CIH6
•*·········
Zapobiegniesz

Pew~ego · wieczoru ftmkcjonar iu&!Ze z -paitrolowego
r.adioworu -MO
zauważyli przy z.biegu uiie Kon-

29%·!2
253-U

33'-H l 881-81
15-37-10

Doda.jm,y jeneze, te podolbn!e }&k
w roku ubiegłym, w zwi~ku z konieoznością uruchomienia
irpecjaln~h 8k2ad6w kolonijtnvch niekt6re
i:>OCłUi reJa.cjl Ł6clź Fabryczna Wairszll!Wa Wscllodnla - Ł6di! Fabryc:rJna zestawiane są z elek·trycznych jednostek. Żółto-niebie~ki jest
tet da1elrobi~ny -pociąg do Lublina.
(sk)

i Krzemienieckiej
samo1'rudem
„Fi&Jtem 1137tp" na nal'ki ngu przy
O~omie Bota,nicznym
Na widok
"po&jeżdżającyicb miHciałll·t6w ta•ie-mjut w miejsca, gdz.I• ich nie che-. niczy obywatel wyciągnął z sa.moch<>du psa 11.a smyczy 1 rzucił się
A jednak wr6dłyl
do ucieoz.ki.

e

731-H
398· 10

177-22.

•tantynowskiej

•

TELEFONY

PKO
o ui;łur;ach
turvstvczna
PKS•
centralny

Komenda Wojewódzka

W ubl~łym tył'odnl"1 zalk.o!ozyt na.my m:rłl~ o l)OWrocie na:}młod
.się 'Pierwsz;y kolonii.iny ~yit wy- sz.ych :i: J)i~o tuirnU&u letnich
ja.:zdowy Jak zwykle nie obyło 1ię W>lllk.Cjl.
beoz róiinych nieporozum!ri i komPieJ.'IWl!!ZY'
J)Ocląt1
11pecjalny z
J>likaicJi na diworeach, ale naSwU..
niejsze. że wszystkie dzieci wyJe- Kołobra;eigu I Słutpska wwtnien wechllły szczęśUwie 1 teora.i wyrpotfl.Y- dług ~111nu zajechać na Dwoi:Zec
wają jut na oboMtch i kolonia.eh. Kaiiski 20 lipca o godJZ, 7.06. Tego
Pogoda zaś rekomipe.nsu1}& !I nawląiz też dnia wyjadą
kolejne grurpy
młodlZlieź.ty nad· morze R6wnież od
ką trudy 1>0dróży.
20 lirpca r<>2lJ;)OCZilą
si~ przewozy
Bez więkseych -prtzenkód odjech- wynajętymi au•tobu.soami PKS. Pr.zez
ły Z Łodzi d·Wa poc!ą,gi
specjałllle k!H'ka dtni trw.ać więc znów b~!Zie
do NRD
Ol"H 9 nadl?lWyczaijnych koloniljny ncriy.t,
składów kolonii:}nyich
nad znoru.,
N a d·worcaJOh natomiast nie ustajeziora i w góry. Były drobne opóźnienia.. tłok pr~y wsia.<fa•niu, ner- je zwyUdy ruch uruopowy.
Kolej
i
PKS z obawą 0<:2ekują turnusowowa atmosfera.. ale rod!ziców uspdkoiły już ehylba
-pierwM:e J>O- wej zmia:ny, kit6ra n115tąrpi w ooł<>
myślne wiadomości
z kolo.Mi i wie iniesi1!1C&. Bill.et,. na awtobusy
jl!k to zwykle bywa, ł.e eo -przy- daile1k.obieżne do Kołobrzegu, Wła
jemne - tr·w a kr6tko, }\.Ił za;czy- dY\Sł:atWowa. Us1lki i Pobierowa wyi:>?'Zedane "" )ut daJ.eko naprz6d a
kaiżdego dnia nrzedwrzedaż trwa
raledw•ie kilka minu1t Powodzenie
mają też
p&ąc!l:enia
z Buskiem,
Krynicą i Z111kopa.'liem.
Tyl'ko w
klpku p.rz'.Y'P8dJka.ch udało się w„prowa'Ci.zi ć na trasy „bisy". Wszysbli:ie
wozy są bowiem
wykorzystane
Pnzy'Ci.alfi>y .tę naitom.ia.st
z całą
~willt0ścl4 w sezonie
dod.a.'\lkowy
nocląg do Kołobrzegu. W jedyinym
l:ó<ltzkim 1'(1łączeniu z Tttebi'!IJt.owem
pa.d·a,_ ffkordy :frekweneji.

nel!o pozostanie w :t!emi.
Rozpoczął sie również lierwimy
etan kolejnej wvmiany razu koksownicz~o na ziemny w rejonie
ograni.cz.onym ulicami Piotrkowski!
1 Wróblewskiel!o oraz alejami Micnler
Kr1ysztof
Nowak
kiewicza I Wł6kniarzy„ Obszar J..t
rozpoc,zflłY ile właśnie bardzo skom- znaC!lny, ale zamiemuJe fO zaDlikowane roboty u
ul. Obroń ledwie Z,5 tYI. odbiorców,
c6w Stalln~adu: odcinek od J>l.
Wolnokl do ut Zachodniej łaemie
z rozległym U:rzyiowainiem. Trudność noleia na Ull)lanowaniu właś
ci.wej organiza.cJ! ruchu w C\asie
nracy. Nie można zam!knać dojazdów autobus6w i tramwajów do
l?odtynkowe kiemniaou o.§wletlenia 111 od -,ewnego czasu b•rdzo ·poszukiwanym
towarem na
rynku. Proste do zainstalowania,
nieskomplikowane w obsłudze przedłużaj11 trwałość zarówek. umożliwiając
jednocześnie uzyskanie znacznych oszczędności energii
elektry~nej.
Nic więc dziwnego,
że mimo wysokiej ceny (650 zł)
znikajll
ze
sklepów
prawie tak
d'Elału przn>adfo „Otexowi"
42
tys. st.tuk. ale dzi~ umoWle z szybko, jak herbata.
Dl'Zedsiębior&twem handlu zagt'anicz.ne.go „Torimex" Łódź dostanie
W ubiegłym tygodniu pat.ronacdodatkowo l50 tys. Dwa razv wię ki sklep „Polamu" przy ul. Na.cej będzłe skarpetek i pOdkolanó- wrot otrzymał kole}n11 w tym ro.
wek. o 5 tys. sztuk wzrosn• do- ku dostawę ściemniaczy. Sprzedastawy sJ'.)Odenek stimnast:vcznych.
wane są szybko,
klienol jednak
Naiwięk&zy klo-pot Jest z koS?.umaj• jedno astrzeżenie - k o l o r.
lami dla chłopców w wieku od Jak nas poinformowano, wszystkie
11 do 15 la.t. Na}prawdonodobniej ściemniacze z tej dostawy są w kolokierownictwo ·„Otexu!' zdecyd-uie l'Ze ciem.noszaro-fioletowym (!l. Wvsię przeznaczyć cześć -przydziało daje się, że producentowi (Połud
wvch tkanin na ten cel. Sl)(>łdziel niowe Zakłady Przem:vsłu Elektronie otrz:vmaia tkaniny i uszyją z technicznego „Polam-Ko-ntakt" w
nich koszule dla chŁopc6w
w Czechowicach-Dziedzicach) zabrakło
tym ~aśnie wi•ku.
wyobraźni. Trudno przecież sobie
wyobrazić, aby ściemniacze w taK.K.

Ili·

Informacja
Informacja
Informacja
Informacja
Dwon:er
Dworne
InformacJa
Informac.la
Informacja
Informacja

sługa

Wyjazdy kolonijne

W magazynac h handlu
• •
JUZ sezon ·szkolny.
W ma~a.zynldl.
111"Hdsi11bioratw
handłowych 1romaiłZi l'ie 1uż Z&J)l·

kolejek nria.w1e nie było, & obbyła bairdw sprawna.
Naszym rek:on~acnsem objęliśmy
wczoraj tylko siedem
skleip6w
Zda.jemy robie 11pl"81Wę, !:e w i11nych reJonacll miasta 1yit<uacja mo~ła być inna,
aQe te nBB!l:e s-1>0lbrzeżenia •Ił dowodem, że ha•ndel
zdał sw6j -poracrt·nY t>Onied.ziałkowy
eg.zamin na ocenę dość dobrą. (jsb)
m'll

PO PIERWSZEJ PRÓBIE

Na Piotrkowskiej zasypano jui wykopy
Skomplikowane prace na ul. Obr. Stalingradu
llf.e ruoci.a1u na odcinku ul. Pio- w tym -pray-padku ustalono dwu-

19 30
MUZA rum -tr
USA od
l MAJA -

n.

ora n

.
N

lT

OKA - .J'-a<DOalk" !)Ol cod.& 11
GDYNIA - Kino non stop od
IOds 16-&t Komandoli I
Nava.rony" a.na od lat 11
Mt.ODA GWARDIA TJmj M
ta1emn.tczycb drótk•ch" radz
b.o
coda 11: , Cena .tracbu"
US.A od lat li
r;ods. 17.30

• ••

się

• •

przejechać?

Trochę dziwn"le wy glądał ten umykający „due t". gdyż stan męli:

czyzny wyraźni e wskazywał, iż tego wiec·z oru nie żałował' on sobie
al•koholu. Bez trudu
zaitrzyma•no
26-J.etniego Qnegorza S. Okzzało
się te po rod1zin·nym przyjęt'iu wyszedł on z oieskiem na spacer i nagi!e zap·ragnął prze jechać się samochodem Włamał się więc do oie.rwszego naoo~katnei!'o wozu zaparkowanego przy ul Obrońc6w Stalin·

entr.

gradu Udało, mu się uruchomić po~
jaz.d i ruszył w kierunku Zdrowia. Pa drodze zawadził o jakąś
przeszkod.ę błotnildem . a w pewne.i
chwili silnik samochodu odmów ił
oosłus.zeństwa.

Grzegor,z S. wyka1Z.ał jed•nak newnego rodzaju soltdność Nie oorzucił wozu na środku jezdni ale zaczął orzepyehać go na wspomn iany '>ark.ing, orzy tvm to za.stali go
oolescy milkjanel Wvbrv·k ootraktowano taiioonie Grzee:orz S nie
był dotad lc.aTany, a1n~ nawet notowany. Bedzi~ w!ęC'
odoowiadał
przed sądem z wolne; stoov i ookry-wał straty. które
soowodowa.ł.

Od wczoraj podwyższono ceny ryb, W związku z tym „Centrala Rybna" w Łodzi po.stanowiła przetestować rynek, Do
sklepów trafiło 25 ton świeżych śledzi iuż w ceńie 57 zł za
kilogram. Dostarczono również w~zona makrel ę . mrożone ostroboki 1 filety z ostroboka, kalmary, hamburgery i bogaty zestaw
ma:rY'llatów.

Jed11ak w trakcie oostęoowa·n ·i a
ujawniono że oos:adal on .sfabszowa·ne orawo iazd" r>okum&nt z.g ubion:v orzea; kt6reE(oś z mie;;zkań
ców Ozorkowa Grzegorz S <>oabrzył wła.sn:vm u:!leciem i dokonał
lcil•ku .ooorawek" Ponadt o w iego
Handlowcy zamierza ją sprawdzić jak klienci zarea.guja na l)Od- mieszkaniu znale'Ziono ró-żn e urzą
wyższony cennik. Od te)'.!o będą zależały koleine dostawy
dzenia i części ooch<>ci'Zące z ied neW chłodniach są już przygotowane nastepne partie śledzi przy- go z łód:rikkb zakład6w oracy oraa:.„
syła·ne przez takie firmy jak ,,Kuter". „Korab". ..Sz.kuner"
ZatPas samogonu Okazuje s i ę więc,
i „Jedność Rybacka" Planowane sa też dostawy mrożonych źe przy oka!Zti takiel!o małego .szaleszczy I karpi. Miejmy nadzieje. że oodwvżka nie odstraszv leńsitwa w oiianym widzie, m~na
smakoszy, gdyż rybacy nrzewiduja bogate Połowy .
(ps) sie solidnie or:zeie<'hać"
(sk)

=

•

=
=

~·

„DZIENNIK t.OOZKI"
dziennik Robotnll'zej Sp6łdzlelnl Wydawniczej .Prasa Kslątka·Rucb". W:vdawca: f.6dzkie Wydawnictwo
Prasowe, Ł6dt,
ni.
Piotrkowska
96
DTnk · Pra1nwe Zakłady Graficzne w Łodzi Redaguje koleiilum: Rt>dakl'ja kod 90· 103 Łłldź, al. Płotrkowska 96. Adres pocdnwy: "oŁ• Ł6di skr. pocz 89 TPIPfnn:v
centrala !93 no - łacz:. 1 wszystkimi działami Redaktor nac7.elny: 645· 85, zastępe:v redaktora naczelnPgO· 406· 15 I 307 -26. !:eltretar'll odpnwiPdzlalny t U ~ekrPtan· 204 75
s„rawy miasta 341-10 I 337-47 'SPołecznn eknnnmil'rne 228 32 310-38
378 -97, kultura I oświata 1121 60. spnrt208 95 dz. łącznośl I cz:vtPlnikami. interwPnf'.!• I Nast
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