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OGÓLNOPOLSKA NARADA

ŁODZI

zł

P~ydltum CK ·so na DOSledzen!u
1' bm stwierdziło te dalszv oo•ten
który nastąnU w norlnal1zac11 ty.
ci.. nolltveznego I soołeczne110 kr a 1u
a
U.kte
konsekwentne urzeczy.
wlstnlanle nr()l!ramu
ooroz'\Jmlen!a
oraz reform snołecznvch I (()"DOdar.
czych, stwarzają snrzv1a1ace wa.run.
Id wy~cla ze 1tanu ,wo1ennel(o,

Podstawowym zadaniem polityki kulturalnej PZPR I państwa
Jest zaspokajanie potrzeb kulturalnvch klasy robot-~iczej . Wynika to zarówno i zało7eń idP11wo ustrojowv ~ti na'!"'Pgo systemu społeczno po\ltył12nego jak I z tego prostego
faktu, ze
przytłaczająca większość uczestników :l:ycia kulturalnego w naszym kraJu to ludzie pracy.

Anet
Kom.ltetu
Wykonawczeii:o
PRON w snraw!e zniesienla sta.
n.u wojennego
naletv uznać \ako
prooozvc1e WY1ścla nanrzectw oeze.
k!wanlom soołecznym
Prezvdlum
P<>dkreśl!l>o nełne oonarcle członków
stronnictw.a dlla treścl wvratonvch
w stanowlisku komitetu I !eh !(Oto.
wość do
dalszych dZ'lałań słutą.
cych , umacnlanlu
soc:lallstyczile1
OJCZY'ZllY,
(
JłlK

I

wła.śnie w łódzkdej o1'ga.nia-aicji
d~ałającej
· w środowisku

PZPR,

wie1usetityslęoznej wiel<koprzemysło
wej k:lasy robotniczej. zrodziła się

ini.cja<t;rwa zorgandzowa.ni'a seminaHum na temat BJktvwza(\:ld ku.ltu'!'al·
nej środowisk robotmiezych Sem.i-

•

•

•

osie
zenie
1ur
•
I ycznego KC PP
,

w J ·r udmiu 1982 r. B!iu-

zaw~eis.zenła

ro Po!i,tyczne aWlierd'Za,

Dyskusja nad. projektem zmian
w Konstytucji PRL
12 bIJ1. iprezydd,a klubów

1J0S•-

lclch PZPR, ZSL I SD n.a w~l
nym J)06iedzeniu omówiły problemy zwląza.ne z i>rowadzonymi w
Sejmde in-a.cami nad i>roiełrtam.j u~
a:taJW o Istotnym znaczemiu 0011tycznym I uńrojowym,
Brzedmiobe'!ll dyak.usj! był rprojeltit zmlaai w Konsitytucjd
PRL,
wyn!lka.jący :& reali'Lacji dokumentów i>rogumowych partii i stronniobw poi.itycz.nych, z dążenia do
}edmoCllenia nM'odU. Wyraiono aproba;tę d[a l)ropo?l<7WSJnego
ZSJk·r esu
nowelizacji ustawy zasadnlczej
Równie.ż .tn.ne zami~einia u.stawodaw.cze Z;Wi1ąrnne
z reaJ.iza.c}ą
procesu socjaUsty.cznych pnoobrażeń w naszym ~raju, w tym 'Pro-

jekt ustawy o systemie rad narodowych I samorządu terytorialn,ego
były pozyitywniie
ocenione i:>rzez
prezydia k.lubów !)<OOelsk.ich (PAP)

KOMISJI

OD:POWIEDZIALNOŚCI KONSTYTUCYJNEJ

Decyzje

TASS

pod~ m1e·

•
em

deńlentuje
11'

Po

Zamach bombowv
w Peru

Wzrasta

bm. odbyło się kolejz;e spotkanie dzienni.karzy zagranicznych z rzecznikiem rzą
du min. Jerzym Urbanem.
Wiele zadawanych przez koresoondentów pytań dotyczvło perspektv·
wy zniesienia stanu· wojennego. a
także oroiektowanych zmian w zapisach konstytucyjnych.
J. Urban przypomniał. że Pewne
zmiany w Konstytucji bvły iuż
wcześniei
zapowiadane. Np. na
wspólnym Plenum KC PZPR i NK
l!!SL oostanowiono poprzeć ustanowienie konstytucyjnych 2warancii
dla indywidualnej 2ośpodarki rolnej. Z komunikatu o niedawnvrn
spotkaniu komisji oorozumiewawczej partii I stronnictw ootitycznych
wynika. że w Konstytucji mieisce
FJN zająć powinie.n Patrioty.czny
Ruch Odrodzenia Narodowego.

12

Komentując
sprawę
zniesienia
etanu wojennego J. Urban stwierdził. że każdy kto śledzlił działania
rządu. poczynając od 13 grudnia
1981 r.. ten mógł stwierdzić. że
ry2ory tego stanu bvłY sY~tematy
cznie łagodzone. władze od ooczatku zmierzały do zniesienia stanu
w0Jenne20. Dziś stan woiennv lest
w stadium szczątkowym . Polityka
rza:du była I iest konsekwentna
-ood względem kierunku. W tvm
łw!etle zniesienie atanu wojenne-

~kup '

będzie

wYdarzeniem zaskakującym . Gdyby
nie· działania zewnętrzne nP. amerykańskie sankcie I ich skutki dodał J . Urban to całkowite
zniesienie stanu wolenneeo bvłoby
możiiwe dużo wcześniel. PostePUiaca normalizacja sytuacji w Polsce
sprawia . że rozważania nad ca:likowitvm zniesieniem rvgoru stanu
wojennego weszły iuż w fazę zaawansowana Nie mo2e jednak potwierdzić żadnych spekulacji doty·
czacvch konkretny.eh dat I biegu
wydarzeń Przed zniesieniem stanu
woiennego musi dokonać oceny sYtuec}i Woiskowa Rada Ocalenia Narodowego, także rząd określi swoje
zdanie . . Decyzje władna jest pod•
iać Rada Państwa przy aprobacie
Sejmu PRL. majacego doniosła rolę
do sPełnienia. J. Urban podkreślił,
że rząd oodziela 01>i111-!e o sytuacji
w kraju zawarte· w aoelu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego . w aprawde zSikończenia
stanu wojenne20 w Polsce.
Odpowiadając na pytanie o re'ak.cJe rządu poli.kief!o, na. różne w
USA 2łosy na temat ewentualnego
łagodzenia sanik.cji rzecznik rządu

rze.cm!lk kształtuje
dobro, a nie żą
dania za2raniczne. Rząd oolski realizuje politykę dyktowana dobrem
ooństwa polskie20 i długofalowymi
interesami społeczeństwa Nie bi'erzemv w niej w oeóle ood u wa.gę
reaganowskkh „warunków"· ani poooprzednich. ani obecnych. Te ..warunki" stanowią nie tylko bezprawne mieszanie sie w nasze sprawy.
ale są konstruowane w oderwani.u
od polskich· realiów
Zrazu. Po 13 l(rl,ldnia 1981 r. przypomniał J. Urban prezydent
Rea2an żądał np. nawiązania orzez .
władze Polski dialogu z Kośdolenr.
Tymczasem dialog ten ni2dY. ani
na chwilę nie był zerwany. Obecnie prezydent przekonał sie ' już
bodaj o żywości tel!o
dialogu.
Przestał ' więc żąda6 dialogu z Koś
. clołem, a taikże z nie istniejącą
„Solidarnością" . a wzywa tylko do
;oz.mów ze związkami zawodowymi
niezależnym] od oaństwowei administra.cji. Rozmów takich z nowywewnątrzpolskie

nia.

Ustanawiając sank.cją
prezydent
Ronald Reagan mówił o cofndęclu
pomocv Polsce. Mijał się jednak z
prawdą.
Kredytowanie
obrotów
gospodarczych z Polska bvło faktycznie niemal wstrzymane już
wtedy, kiedy u nas hulała jeszcze
ekstrema „Solidarności". talt bliska sercu amerykańskiego i:>rezydenta - powiedział J. Urban. W
rzeczywistości USA PO 13 !(rudnia
nie zaniechały żadnej pomocy dla
Polski, bo ona nie Istniała. Jednośtronnie zerwano natomiaBt obustronnie obowia?Jujące um<>wy i POrozumienia.
·

Stany Zjednoczone rzećzniik rządu -

niał

siedemdziesiątych

przYJ:>omw latach

ootwierdzały,
gospodarcza miętl:r.v

że

wstępnie

szacowane na kilka miliardów dolarów. Takie sa · bezpośrednie skutki sankcj-i. Na podobnym poziomie kształtują się rów~
nież skutki oośrednie.
Ę:rzywde prol)Orcjonalna do strat
ogólnych. wynikłych z sank.cji t restryik:cji poniosła każda polska rodzina. co w jej życiu objawiło sie
spadkieim stopy życiowei. Straty
Polski z tytułu oolityki sankcji i
restryk.cji wciaż rosną. Rząd polski rezerwuje sobie prawo wystapienia o wyrównanie strat }akie
ooniosło spałeczeństwo.
·,
Rząd polski nil!'dv żadnych !>Olitycznych warunków wiązanych ze
znoszeniem sank.cj! nie przyjmował.
odrzuca le obecnie i nie przyjmie
w przyS'Lłoścl Kiedy było nam nalciężej - oodikreślił J'. Urban - nie
i:>oszliśmy na żadne ustępstwa. Tym
bardziej teraz kiedy nasza gospodarka znajduje coraz mocniejsze oparćie, gdy z wydatna pomocą przyjaci6ł,
ale Przede wszvstkim o
własnych siła.eh d!wiiia się z ·u padku. z U'l>adku ża który władze

wsp6bpraca
naszym.i krajami nie może pacią.gać
za soba żadnych warunków politycznych. To zobowiązanie rząd
USA podepta~. W wyniknl wiaro- amerykańskie oonoszą współodpołomstwa rządu Stanów Zjednoczo- wiedzialność.
nvch - nasz naród ponj6sł straty
Nasza poldtyke wewnętrzna

mi
ml

niezależnvmi właśnie zwią'.Zlka
wład ze prowadza wiele po-

wiedział J. Urban. Nde o to <:hodzi. Dla prezydenta USA związki
nleza.leż.ne to znaczy popierające
cele antykomunistycznej krucjaty
ogłoszonej i:>rzez USA, zwalczające
na gruncie politycznym ustrój 1
(Dalszy ciąg na str, 2)

''

75~ lecie urodzi n
Eryka

lipińskiego

Jeden % na fwvbltnle lszycb na szych
twó rców ~rafik sat v rvk. dz'. ennikarz, or~an lz a tor t vcl.a a rtvstvczne.
go - Eryk LI . p i ńs k i obchodz.!ł 12 bm,
75-lecle urodzin.
ot rzvmał
l!st od
Er yk Llplńskl
1 sekretarza KC PZPR- orezesa Rady Mlnlstrów' rrn.n ar;m.I ' Wo •c'ech.a Jaru'zel„kl~o ze słowami "•rdecznvch , itratu Tac1l f tvczen111m1 d<;!lszych o~lal!n iet' lila dobra ool •k 1eJ
sztukl. W li~cle W :raru\el,kl wvsok·o ocenlł nie •tvlko kunszt IUbUata, l;;cz równ ie:!. le!!o
oo' ta we
snoleczno-obvwat el,ka. oo•teoowe i
oa t rlotvczne treści zawar te w twórc zoś ci a rtvstv.

~DZIER

Genschera
w Waszyngtonie

stwierdził

s.charakteryzował stosunki
polsko-amerykańskie.
przyp0mi·n ając podstawowe fakty i wydarze-

na str. 2)

List od W.Jaruzelskiego

IESIE
W 194 dniu roku słońce wzeo t:"Odz, 4.29, zajdzie zaś o
godz. 20.53.
szło

••
ziarn

szeroko

ciąg

kały ex aequo 3 osoby· Przeciętna
liczba punktów w zbioro w o śc i dyrektorów prrnds ie biorst w i zrteszeń wvniosla 98 6 zaś ud ział ocen
niedostatecznych ukształtował się
na poziomie 18.1 proc.

• •
WIZJCle,

Konferencja
io. gdy Irle dokona nie

(Dalszy

·wyniki .11 etapu
,,klasów I• z r f

że sta.nowlsko Komitetu
Wykonaiwczego
Rady Kirajowej PRON 8Jpe'Lu.j.ącego
o zni~e-nie stanu wojennego odip0wi.ada intencjom i stanowisku pairt.ti i zmiena do pe11nej n01rmali,zaejl tycia s.l)Ołeczn<>-'l)Olityoznego.
Biuiro Polityczllle
zaipoznało '1ę
ta.klże z blforma.cją o pr.zebiegu i
Dokonano podsumowania wyniustaleniach DOdjętych
w dniu 8
ków II etapu „klasówki z refor- .
bm. ll(>(!c'Zas posiedzenia
Komisji
Od C%U1l IX
Nadt&wyczajl!lego teeimfe -p~zyiniają się do wcle~a W.spóMz.iała.nda. PZF!R, ZSL .f SD.
my". Sprawdzianem, który przeprowadzono na przełomie maja i
Zjazdu partia. władza ludowa wie· nia w życie uchwał IX
Zjazdu
(PAP)
czerwca, objęto tym razem 8709 dylokrotnie .tawały 'IJl"Zed trudnymi PZPR.
ręktorów
przedsiębiorstw
pań
iiieraz diramat~nymi prroblemam.l
Biuro Polttyctll?le .twierdl7.ilo, ie
stwowych l dyrektorów zrzeszeń.
Polska uchroniona je<l.nail!: zestala systemM.ye-Lniie wzrastał
abopień
UCHWAŁA
Zasady egzaminu testowego były
Od bratobójczej walki, z.a.grożenia społeeznego zrozumienia dl.a decypodobne, iak w przypadku wczepa:łlStwowego b}'ltu, tuiny g03'P<)da!l'- zji o W'l)ll'OWadzeniu s118lllu woj.enśniejszego sprawdzianu
znajomo·
lti.
nego. U-powS'Zecll n.lało się l)t!rek<>-'
ścl zasad reformy
· wśród kadry
Blu.ro Poli~ne l)Od'kreśl<iło, te na.nie. t.. była to de.cTZja koriieC'lministerstw
I
urzędów
centralnych
.
konse-kwenbna
wa.ca
Komitetu na J'u::I: w mome-nde wprowadzeTesty dla dyrektorów - jak gię
Centralnego. sojuszni.cze wsp6łdzia nia stam.u wo)ennego jaS1110 okireś
ocenia - były znacznie trudniejfan.i e z ZSL ł SD oraz z innymi lone zostały warunki jego zniesiecze. Ocenia się, że ' czas potrzebny
aiłamł społecznym; w ramach Pa- nia Znalaa:ło bo rwól wyu-aa: w wyna wyj)ełnienie arkusza z odpowietriotyoznego Ruchu Odrodzenia Na- sta,pfeniu DrZf!'Wodt!llc-zą.cego WRON
li bm. aejmc>w.a KO'l'l1isja Odp0w1e-1 ezyny - uwa'ta ill:omll!Ja - nle na- dziami był dłuższy o 1/5. Ponierodowi!'go, intensywna ddalatność w dniu 18 grudinia 1981 r.
dz!alnoścl KonstytucyJillej szczeg6ło· . •taniło na.ruszerue Konstytuc'li lub
waż jednak sprawdzian i tym raSe)mu, Rady Ministrów, adimi!łf
Wraz ze zmniejsoZaj.ącym się stop- wo rozpat.rzył.a zebra.oe w nostenowa„ innej ustaw:r.
zem trwał 1 godz.Inę, wynika stąd,
stTa.cii państwowej. a or.zede wm.y- niem za.groże<nia rygory f ucłądlli niu materiały związane ze wateP•
że
dyrektorzy „z terenu" byli o
sbkim J)OC'Zu.cie odpowied~ia.l riości 1 wośct l!l'tanu wojennego były kon- nym wniosk.!em ooselskim o l)OC\ąd(.
Uch.wały komisji zost94111
rozpa.
proc. sprawniejsi ,od przedstapra.ca społec:z:eństwa pals'kiego slru- sielkwentnie łagodZ01t1e . a! do jego ~cle byłe«o nremier& Piotra Ja„ tNone przez Sejm, do którego n.a„ 20
l'OSzew!cza 1 trzech byłych w!cepre.. leża ootateczne
diecyzJe w tych wicieli centralnej kadry kierowniczej.
Przysłow(ową ·poprzeczkę
mterów do odinowledz!alinogcl kon- sorawacb, .
Koma1a
wysŁuchala
stytucy}ne1.
podniesiono oo to, abv wyrównać
takt..e we wtorek WY1aśnleil p, Ja'W• wstępn:ym wniosku noselsldm szanse grupy ?,:dającej sprawdzian
rosze-wićza
Tadeusza Wrzaszczvk• 1 snaJdowała się r6wniet
sul(estla
Jana Szydi.a'ka Tad~ 'Pyko us1>ra„ rozwa:!:enia ll()d.staw pra'lll'\llyCh od- w p6źniejszym terminie w stowiędltwlł
nlemo:!mość
staw!e!Ua llie nowiedzlalneśćl konstytucvjnel w sunku do kadry centralnej, która
'.Agencja TASS zdeme-ntowala we
Agencja atwierdzfła w komenta- l !>ros.Ił o 1>rzv1ęcle ~go wczeAnleJ odiO.!esteriW
do Edwarda Glerka · I „klasówkę z reformy" pisała kilwtorek informacje rozpowszech- rzu Jurija Korniłowa, że informa- złożonych szczeRólowvch wYlaśnie~ Edwa.rda Bab!Jucha. Komdsla- oodle- ka miesięcy wcześniej.
RozwaMjąc kwestie osobiste! od14 we wtorek trzecia ucbwałe, w
Wyn°iki sprawdzianu są zróżni
niane przez amerykańską sieć te- cje te
absolutnie bezpodstawne.
oowtedz!alnośel w sensie konsty. której 'uznał.a lt n.le ma oodstaw
lewizyjną CBS I inne środki matucyjnym - osób ob.fetych noselsklm praWl!lydl no temu. Ustawa o Try- cowane w .poszc1ególnych grupach
W. Brytania I Francja mają wo.losklem wsteimym kom.ts1.a J>Od. bunale Stanu przewtdu1e odp0Wte. środowiskowych. Przy maks im .1m
sowego przekazu w USA. jakoby
150 punktów dodatnich . jakie mona rokowaniach
genewskich w łącznie 162 rakiety średniego za- 1~ dwie uchwały. które zostan11 óz.!.alność konstvtucy1na
wyłącznie
odpowiadając
sprawie ograniczenia zbrojeń ją sięgu wyposażone w głowice tą orzed-stawJ..oine do ~patrzenia Sej- osób z.aJmu1acYch na1WY:!:sze stano. żna było uzyskać
drowych w Europie Związek Ra· drowe. Ponieważ oba te kraje są mowi.
w.iska naństwo- 1 o lle n.arusze- bezbłędnie na wszystkie pytania,
o!e ustaw nastąpił.o w związku z najlepszy rezultat wyniósł tym radziecki był gotów pominąć w ra- sojusznikami USA w NATO, ich
W myfi 1>lerwszej • nle'h - ko- neln1enlem tych sta'l!IOw:lsk.
zem 145,5 pkt. (poprzednio - 144.5
.chunku sił NATO i Układu War- rakiety należy uwzględniać w bimisja
prononule
noeląl(niect• Piotra
lansie
rlł
jądrowych
obu
1tron.
(PAP) pkt.). Najwyższą punktację uzysszawskiego
brytyjskie i francuJar0S2iewlcza 1 Tadeusza Wr:taszczyskie ralciety jądrowe średniego zaka do odoowled:!ialnotci konstytu„
Związek Radziecki napisał we cv~ne! t skierowanie
sięgu,
111>rawy do
wtorek komentator TASS - opo- Trybunału Stairw .
W drul(le1 uchwale Komi:lja Odpowiadał się I oPOwlada za cadlkOwit• r6wno,;ci• obu URt'UPOWań wledzlalnoścl Konst:vtucvlnel wnosi
wojskowo-politycznych w Europie, o u.mor:r.enie nosten<>wania w stozarówno pod względem rakiet, jak sunku do Ja>na Szvdl.aka 1 Tadeusza
Komlsfa doozła do wnlOS'k1J,
te:!: samolotów i ładunków bojo- 'Pyk!.
te w stosunku do tych os-Ob brak
wych I nie mote być wątpliwości iest prawnych przesłanek DOclagntę
co do tego, :!:e feśll uwzględnić tę cla do odnowledzlalnoścl konstvtuząsadę, porozl!mienie fest możliwe. cymel. J~l4 chodzi o zarzu.cane Im
Wicua,n,clen: l mLndster
SPraw nrzywódcamt radzteckLm1 była POe1tr.anLcz,nyoh 11.FN. Hans-Dietrkh zytywna l taki sam efekt - 1el!o
Partyzanci Jl,ależący do mao!stowGenscher, zakoilczył w ponledzlalek Ma.mem - miałyby rozmowy ra.
jednodJn1ową
wizytę
w Waszvngto. d.ziecko-amerykafwkle.
11kiego ugrupowania party:i:anckieObserwato.
nodcu.. kt6re1 nrzeprowadzlł rzy zwracaj.ą
nle,
uwa«e, t.e Genspher
go
„Swietlisty Szlak"
(Sendero
rozmow:v
1 prezyde.ntem Ronaldem oodczas
rozmowy
z
Real!anem
Luminoso) dokonali w stolicv PeReaganem l se&reta.rzem 1tanu USA ośw'ladczy!. że RFN onowiad:a sh: za
Wraz z postępem prac !niwnych dzienne dostawy rzepaku w woj. Georl(em
ru - Limie - kolejnego zamachu
Shultzem.
radzlecko-amerykańsk,lm sootkan!em
bombowego, w wyniku którego 1 wzrasta skup ziarna z tegorocz- poznańskim, gdzie do 10 bm. skuSzef dynlomactl zachodnl.onlemlec- na szczycie,
osoba zginęła, a 14 zostało ran- nych zbior6w. Na razie gospodar- piono 6,2 tys. ton tego ziarna.
kiiel Ud..ał ale do stoLlcy USA beZ"po.
stwa
dostarczają do magazynów
średnlo Po wb:ycte kanclerza Kohla
Z relacji agenctt zachod;nlch wvninych.
Dostawy
zb6ż z tegorocznych w Moskwie
któremu towMzyszył. ka 1ednak:!:e :t.e celem korumJtacji
PZZ I gminnych spółdzielni przeJe«o nodróty był.o przede amerykańsko • z,ach<>d·nlonlemiecklel
Jak 'IX>informowała
miejscowa de wszystk·im ziarno rzepaku. Ziar- zbiorów utt"Zymują się jeszcze na Celem
wszystldm 'OO!nformowa'ć orzywód- było równie:!: · wvwarc!e .nacisku
policja, kilkuosobowa grupa par- no jest suche. a jego dzienne do- niezbyt wysokim poziomie. Skupu- ców
USA o WYTI1kach rozmów ra- na ZSRR aby złait<>dzl! swe stano.
tyzantów wrzuciła ład~nek dyna- stawy przekraczają 15 tys. ton. je się przede wszystkim Jęczmień dzlecko-zac:hodnlonlemlecklcb
oraz wl.s1<:o w kwestii redukc1! zbro1eń
mitu do siedziby rządowej pa.rtil W ciągu lO dni lipca w skali kra- ozJtny, a tylko gdzieniegdzie żyto. UZJtodnić wspb'Lne 9tanowis'.ko wobec jądrowych. -AFP zwraca uwage na
Akcji Ludowej, w czasie, kiedy ju skupiono przes~ło 76 tys. ton
Wielu kwestii
mtedzvnarodo:wych, WYIDO\\'.ledź Gen.scher-a, te RFN ! USA
Są natomiast regiony. w kt6rych które były omawla>lle orzez Jur11a są ,.całkow.lcle zgodne" co do rozodbywało się tam
cotygodniowe rzepaku, podczas gdy w tym sanoczecla rozmieszczania - wedłul!
mym okresie roku ubiegłego nie- 'DO ogłoszeniu preferencyjnych cen A.ndrooowa 1 Helmuta Kohla
zebranie działaczy partyjnych.
W WYnowled?.4 dla dzle.ruilltarzy ol.anlll w końcu br - w Euronle
wzrQSły dostawy do
wiele POOad 4 tys. ton. Najwię na zia.rno
beznośrednto oo zakończe. zachod.nlel
n!erwszych amerykań·
Atak ten był dwunastym zama- cej, bo blisko 23 tys. -ton rzepa- punktów skupu zbóż :& · ubiegłoro doton.ej
n.tu rozmów w Białym Dom'll Gen· 1 sklch rakiet śred,n1ego zas!eitu o lle
zroor6w.
Skupiono
w sehe.r
chem
bombowym,
dokonanym ku, dostarczyli do tej pory rolni- cznych
nawiaz.al do W'lzyty Kohla w Związek Radz.leckl 1 Stany Zledno.
ostatnio w Limie przez członków cy woj. opolskiego. Na dość wy- ciągu 10 dni lipca ponad 7,1 ty!. Mosk.wle, wy.rata!ąc DOJtlad. Ił bez- czone nie os.tą~ą w Ga.newie porosokim
poziomie
ut·r zymuj• się ton ubiegłorocznego zboża.
tego lewackiego ugrupowania.
nośred.nle
wyml.aina
nodadów z zumienl&.

tł bm. odbyło się l)O.siedze.n.le Biurra Pol.Lty.c-z'1lego. KC PZPR,
na k!tórym omówiono sytuację tllJ)Olecz.no-po!ityczną w kltla.ju.
Biuro Poldtyczme, obradując w onedednłu drugiej rocznicy
IX Nadziw~}nego Zlazdi1.1 PZPR stwieroza• że wy.rai.nie odozuwailD:le stafy się kor.zysitne dla narodlu I państwa skuitk.i realioZacjd przyjętego na zjeździe pi-ogra.mu wyprowadzenia kraju
z kr}"Zysu sipołeclJll<>·gospadal'Czego. socj.a.listycznej odnowy. Ii.ni~
i>arozumienda.. waJJkd i reform.

nariium -przygóbowywane prZeZ KŁ
PZPR - przy ws'l)ółu<IzĄ a!e KW w
Katowi.cach - odbędz i e s.ię jesien ią
tego roku i mając ogólno;polski charakter za1poc-zątkl\lje d'łu gofa.lowy,
ogólnokra iowy program realirzo.wan·ia tego na i!sto tmejszego dile nas2ej współczesnej lmltul!'Y problemu.
A jaik ju~ ze wsitępnycb drLiałań
przygotow.awczycb do semmall'ium
widać . oroblemów ty ch jest wieJ.e
i bardzo złoŻOl!lych WV'nika to ze
sta.rań organiuit.orów by rozpatrując t.o zjawisko które hasł<YW<> okJreśtlono: u.czestm.ictwem
robotników w kultUirze nie zatraC"ić nic z
całej róż.nobarwności problemu i i.ego 1 s-połecz.ne! wa.gl (,"b~ więic o
ta·ltie oojmowame !rultury, jako tej
sfery żvcia człowieka
kitóra 'R(lprzez obcowanie z wzorc ami etyczno-moralnymi. rozbud2ande wraiLllwośc i es-tetycznej,
refle. ~je nad
wspókzesnośc i ą i proce.sam.i hisio-

lenlny obch
Małgorzata,

Ernest, Andrzej,
Kasjan, Radomił

Dytumy synoptyk:
w dniu dzisiejszym dla t.odzi
przewiduje nastepr11lł(lą pogod~:
zachmurzenie
umiarkowane
duże. Przelotne -opadv
deszczu
ora-z burze.
Temp. maks. w
d:tień około Z4 st. Wiałry słabe
1 umiarkowane.
·
'

Ciśnienie o godzł 19.00 wyuosiło 991,9 hPa (744,0 mm),

i · kełend na wyda~et\
1793 - Zginął J. P: Marat, lekarz, działacz poiityczny jeden
z radY,kalnych
przedstawicieli
francuskiego Oświecenia

Ta
Moc koni był~ wspaniiła dopóki tylko konie ją miały,

.,; . .
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Nowa koncepcja· studiów woJ. SIERADZKIE
Cf'
.
1
~I] jj (h1 :J I] ii
dl
· •· la
Spotkanie ze związkowcami Spartakiada zakładów pracy
a pracu]ącye
w·ror~1k
iprzebywał 2lwiąz1ków

'1

We
12 bm.
na
terenie woj sietraic!JZJldeigo wie.em!nis1ter budow·nietwa
i materiałów
budowlanych - Zd'Zlisł:aw Kun Po
spot'kaniiu
z
pr.zedsita.wfui.eila.mi

Zaiwodowy.ch l"ira-oow.ników Przemysłu Wiąiżąieyich MaterfaJak nas ootnlormowano w ZW latowy. zawody k.ręl!(l•a.rskie 1 ka.ja.
Problem studiów dla praeujących Jest ~tatnio szeroko dyskułów Bud<YWla.nyc.h. Następrue rozTKKF s.partak.1.ada zakładów pracv kowe, a także konkurencje spo,r .
towa,ny, Ich obecny kształt budzi w·iele kontrowersji.
mawiał z ak tywem polityczno...goo~l m!e1sklho lódzkle>Ro. która od - Iowo-rekreacyjne, takie jak przecią.
bedzle sie w dniach 2+-25 w.rześnia ganie Liny czy ood.nosz.enie cieżair
Studia 'lila pracujących zostały wprowadzone
do systemu
Qodairezym na temait fwnkcjonoiw~
br., zgro!nado:I na sta rcle 2269 za· ka.
11ikolnictwa wyższego w Polsce bezipośrednio Po wyzwoleniu
władz polityc,zno-adimini!Sltir~yjnydh nla przeds iębiorstwa w wairwnka·c h
wodruczek
l zawodników z 41 za.
kraju. Ich celem bY'ło szybkie uwpełnienie olbrzymiego dewojewódz twa w trakciie któl!'ego reformy gospoducz.ej.
(lek)
kładów
pracv, którzv rywalizować
Ze wz11:led1u na du~a Uczbe :rilło
fic:rtu kadr z wyższym wykształceniem. co byro rezultatem
omówiono najwaiżni.ej&Ze Pl!'<>blemy
beda w 13 dyscvol1nach
szonych zesoolów do turnieju plł
•trat ludzlkich Jakie pon.!eśllśmv l)Odcza1 okuipacjii niemieckiej.
diotycząice reaJ.izacji zadań budow37 drużvn zakładowvch wystąpi w karskleit-o I Pllkl siatkowe1 w obu
turnle1u PJł.karsklm 20 ..,.. w tu.r- tycb dyscvoliruieh w dniach 5-lł
Rozwój tej formy studiów trwał dzona zostanie ekspe.rymentalnle w nictwa miieszkaniowego na terenie
nielu s1a.tk6wkl 27 - w tenl·sle wrześnJ.a
przeprowadzone zosta.n11
nieprzerwanie do 1974 r„ kiedy kilku uczelniach od przyszłego ro- Sierad7Jkie,go. wikeminisiter Ku•n ustołowym, 21 w badmintonie, 26 ellmlnac!e. Losowanie do obu turosiągnięto maksymalny poziom re- ku akademickiego. Równolegle za- dał .się do KCW „wa.r ta" w Dzia- w zawC>dach strzeleck ich . Ponad. niejów, na które z.apraszala orga•
krutacji - blisko 45 tys. osób na chowane zostaną przez najbliższych ło~'Zynie
to Pro.gram wo1ewódzkle1 spartakla. nizatorzy nrzedstawlclell drutyn zady z.akładów oracy przewldu,te za- kladowvch, urzewldziano w ZW
I rok studiów. Kolejne lata - to kilka lat dotychczasowe
formy
Uczestnlic-zył tam w ~oitkaniu z
wooy
o!Ywackle, lekkoatletyczne TKKF nrzy uJ. Nawrot 38 a, w dniu
względna stabilizacja
na
tym kształcenia pracujących studentów, Komitetem Załorl:yitle1skLm Fede~.aturn
iej te.ni~ zie-innego ble,; prze. 18 lipca o 1:0,d z. 15.
(w)
właśnie poziomie. Coraz częściej
(PAP)· cji
Ni'fl,z,a1leiżnych
Samor,ządmych
Pierwszy sekretarz . KC WSPR,
„ ~-jednak zwracano uwagę na
po- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . Janos Kadar, przyjął we wtoirek
cle oszczeoem
Sta·nlsław: G6ra1c 1
garszanie sii: jakości tego rodząRdań.skle!(o ~S
uzysku.ląc
odlegr premiera Francji, Pierre Mauroy.
łość 83.20 m. ZwycletY'l w tej konju studiów. Wystąpiło
równieżea
1•zac1··a
ow1ąz·
przebywające~
na
Węgrzech
z
W
ostatnim,
jedenastym,
dnii.i
zaku
re•
zjawisko obniżania się wieku osób
n<:H
oszcze.pni!k
ZSRR
D.
Kuwizytą oficjalną.
kończone! w kanadyjs!kim
mieśc: e tia.
podejmujących studia dla pracuDoko·n ano wymiany poglądów na
Edmontoń un,lwe.rs1adz1e nasza ektNasza ekipa unJwerslad<>Wlll zakoń..
jących. · Od
połowy
lat siedemaktualne problemy sytuacji miępa zdopvła złotv medal.
czyla wiec start w Edm0tnton z doWywalczył e:o w do·skonałvm stydziesiątych notuje się także starobkiem czte.rech med.ali. Przypcm.
dzynar odowej, zwracając szczególlu I 7'na k«>mitvm czasie 1.46,29. be- n1.1my, że obok WSDC>mnianel wyżej
ły spadek
zainteresowania stuną uwagę na kwestie bezpieczeńdacvm nowym rekordem żYCiowvm dwójki w gron.le medali.stów tel!(oro.
diami dla pracujących.
st wa i współpracy w Europie.
i
e:1>rszym zaledwie o 89 setnych se- cznel
un~~rs1ady
znad~LI
slę1 ·
Wdrażanie reformy
gospodarW tirrukcie wizyty zostało podpik<indy od rekordu Polski M. Gęsie· D, Ju;zyszy·n z AZS Wrocław, któ.ry
częj, osią.gnięcie stanu znaczne~o
sane porozumienie francusko-wękiego,
lek1koat1eta ooznańolkie11:0 AZS zajął dlrull1;ie miejsce w rzucie dysnasyce.n ia gospodarki kadrą z wyzZwiaze!k Ra<lzlec.k! 11 wyprzed2e- nlejsz11 p0zycje s.tanowi herbata. Na g!erskie w
sprawie współpracy
Ryszard ostrowski, Był to 99 me- kiem
1
ozwór'ka
sznadzilstów
•zym
wykształceniem,
sytuacja niem w czasie ~ z nadwytką reali- całv ro'k 1900 "'am<>wntśmy 3 tya. technicznej, naukowej ! gospodardal zd·C>byty przez nolsklch akade- IM. Pia.seckl. M. Strzałka. L, Chirozu je swoje zo""w'ąw·~•- h dl
te>n herbaty. z cze~o w pierwszym
~połeczno-ekonomiczna
kraJ·u,
wpły·
·
r.•
·
a.n
owe
czej
w
dziedzinie
energetycźnej
i
mików
na unlweT!l8·1dowych arenach. now..ikl ! L. Sw1>rnow11kl)O kończąe
~
wobec Polski. Swiad·czą 0 tym re. pMiroczru
otrzymać
mieliśmy 800
Natom.!ast setny medal, tyle_ że finałowy tu.m:t-el w tej broM taikte
nęły na próbę opracowania no- zlllltaty dostaw surowców 1 towa.rów ton.
surowcowej.
brą,zowy ~walczył wczoraj w rzu- na „s,rebrnel" J>OZyejl,
wej koncepcjii. studiów dla pracu- w nlerwszym oóiroaw br.
jących. Powstała ona w Mi.n isterDo końca cz·erwca o'trzymall.śm.y z
stwie Nauki, Szkolnictwa Wyższego KrajlU R.id 5528 tys. ton surowców
i Techniki i przedstawiona . zosta- żelazonośnych, tJ. o 53 tys. ton więnit Przewidywały umowy kon~
ł9. na konferenci'i prasowe]· 12 bm. cej,
traJ.ttiacYine.
Jak stwierdził szef resortu - prof.
Bard00 w.a-tne <Ila naszeJ .:osnod.ar.
Sympa,tyik6w lliuortu jełd,,;iec1de11:0 picznym otl.beda sle te11:oro·Czne ml.I
Od dnia 15 ltpca br. producenci Jaik wiadomo eksploatowana poBenon Miśkiewicz podsfawowe za- ki dostawY o .zu ziemne.I(<> wy.nlo- soli jadalnej w porozumieniu zad
t
.
zapra~zamy do Boi:-u, sławlc, 11:d-zie w strzo5twa P-0lsk·ł Juniorów w skokacn
op.a1ma wym~ga dniach l~-17 ltpca na stadionie hip- 1 uJeźdtanlu.
dania jakie ma spełniać ta forma sły w o.ierwszym oóŁroc:zu 298il. mln wartym z organizacjami handlowy- na, 700 1a
dla utxwalenlll i · zachowąma dls
w lmorezle zaoowdedltleU utlz<lał
kształcenia pozostają nie zmieniometrów sześcienny.eh. .rest to więcej
ne. Ma ona służyć zas·p okajaniu . ?~ zapl>anowa.nyeh ilości. otrzyma. mi, wprowadzają nowe ceny de- przyszłych pokoleń jednego z naiZwyci·ęstwo
na11eps1 młod:i:J 1.etdźcy ze wszytalfozne soli jadalnej.
starszych
obi€któw
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w
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klubów hAonlcmych kraju.
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Zwlaz.ku
RaPotrze
Nowe ceny detaliczne 1011 jadal- świecie - bezzwłocznego podjęcia
dzi•eckiego · es?s tys, ton rooy nafto.
Silnv zesoó! wystawiają .l(ospadarze
oświaty na k;idrę z wyzszym wy- 1 wej co stanowiło l<lO prnc. :r:aplo- nej wynosić będą:
sól warz0>na intensywnych prac k<lnserwatorW mecZ1U o S mletsce m'.edzyna- lmorezy W l(ronie faworvtów do
kształceniem. Ponadto studia
te nowanY<>h tlości.
\
·n a rooowe.:o
turnie .~u Plłlkarskiego, tytułów
paczk0>wana w woreczki foliowe akich
md.strz.owsktch
fachowcy
powinny pomagać w realizacji asWysoko przek.roc.zone zoota!y do- a 1,25 kg - 17 zł, s61 wairzona w
w. ar't o przyipommeć,
·
t k
i
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a
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sk.i:
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piracji edukacyjnych i zawodo;v~ch stawv beno:vn zwł.a~cz.a samochodo- torebkach
Kub\aka:
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I z. Binpapierowych 1 kg soll w Wieliczce z uwagi na przePl'll1rwszoli•gowa dntżyne FC Antwerp ka (wszvscy z Bol!(wsławle)
w
wyróżniających się pracowmkow, wych.
14
zł,
sól
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w
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społeczne,
kultu2:
1
(1:.1).
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dla
Polsk1
zdobarwach
Łódz~el(•C>
•
Klubu
•
b t 'kó
Jddzlecz
W oiel"Wszym n&roczu br. otny•
. w szczegÓlriosci ro 0 m w
ora
mallśmy ze Związlk1U Rad,zJecklego rebkach papierowych 1 kg - 11 zł. rowe i te.chnil)Zne uznana została
byli: Plot.r Romke w 22 min. I Pa- kiego wy.•tąp1a Monika Jabłońska 1
stwarzać im możliwość awansu za- oo tys, ton bawełny, tl. 0 1,5 7 tys.
Podwyżka cen detalicznych sol! za pomnik histol!'ii i wpisana !la
wd Kró:t w 98 m.Ln„ a dl.a FC Sławomir Lemański.
wodowego. Zasadniczym założeniem ton więcej nlt mk·ładano w zobo- wyniika głównie z potrzeby utwo- listę śwlatO'Wego dzi!edzictwa kulAn-twerp van der Elst w 2'2 min. 1
W piątek o J:?dz. 18 ro7:P«>czn.le
tega systemu powinna być moi.li- wiązaraa.ch um<>Vl'IlYch.
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rzenia trwałego narodowego fundu- turalne.g o
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fikacjd Po trzech wytcll(ach prresu- zwane l(rupamd &p0rtow:vmi, tS'tnlenał &le z M:ósteJ
wodowej, obowiązujący osoby po- l•odówek domowyoh. Doa;tarczył lch
na druu 1*>Z:v- ją · w 9 kiraJach. Najwieksza Uczba
cJe.
100 tys. sztuk tl. tylko o 2 tys.
or0oteso~nal1n'Y'Ch kolarzy nochodzl s
dejmujące te studia.
Zakładany
Belgll - 1415. Włosi tnta1a l<IS zawo..
jest też zwiększony udział zakła mniej od zaplanowanej Liczby, Równiet
około 2 tys. sztuk mnle! otrzy_
dowc6w
Francuzi - 88 H.lsz.panle
dów pracy w stworzeniu material- maliśmy tetewiizorów kolo.towyeh - 7~. Po .1edny.m zawO<lcwcu, oprócz
nych i socjalnych warunków kształ zan:wiitt
zllJl)lanowanych 30,5 tys.
11 eta 1> klOlarskl•e.l(o wy~cli:ru zawo- Polsk4 (Cz. Lan.J(), miały w ublecenia swych pracowników.
For- !l?!buk do lmt\ea cze-rwca dostawy
d:ow'06w Tour de F.ran.ce prowadzi! JClym roku Kanada I Portup:alia a
ma tych studiów, programy kształ wmollły Ml,3 tYit. nt·uk.
t>O dwóch - 1ak to 9krzętnle obl!Jz Bagneres-d.e-lUuchon do Fleu.ran- czy!,
się wvkazami uc:r.
cenia i czas ich trwania mają być
ce i miał 1'17 km długości. Etapo- zna.ny ooołu,;·u1ac
łódzki sedzLa kola rskl klasy
dostosovĄwane elastycznie do powym
zwyclezca
zostaq
Francuz mledzy.narodowel,
Tadeusz Skorek trzeb gospodarki. Zakłada się, że
R. Cle.re.
Nowa Zelandia oraz LukLlde.rem DOZOl'tał n.a.da\ Francuz Irlandia,
będą one skoncentrowane w wy~mburl!(
I Uiechtens.teLn.
P,
Simon.
branych ośrodkach akademickich,
Na Uście zawodowców I .ka'le·gorl!
które dysponują odpowiednią kazna .tctowalo sle w ubl-eo;łym r<>lm 313
W tel!(orocznym T-mi,r de France kolarzy
drą, a także bazą dydaktyczną i
a
W'Śród
nich m tn.
zanotowano s~andal dooinl!towy, Jak ml~trz świata
Gtusepoe Sa.ronn.J
socjalną. Z uwagi na zapotrzebostwierdzi!
przewodniczą.cy
1ur:v
(Włochy)
Berna.rd
Hlnau.Jt
(.F ranc.l a),
wanie na nauczycieli, jak i kadry
badania dopt1nicowe dwóch kolarzy JO<>l> Zoeteme'l.'k (.Hola.ndla), Frances.
dla
administracji
państwowej
w:v.kazały
p0zytywny wynik. noty. co Moser (Włochy) a taikte byld
szczebla gminnt!go .zostanie zwróczy to na M •U>l(Jm etan.ie 38-letniel(o uczestnicy W:vścl~ Pokoju - GilWe wtorek odbyło się w GeneTego sawego dnia spotkały· się
Holend.ra .r. · Z.oetemelka oraz na bert Glaus (Szwa1•carial. Mare Gocona szczególna uwaga na kształ wie posiedzenie plenarne delegacji również delegacje ZSRR I USA na
· trzecim eta·ole !''.rancuza J. F. Ro- mez (.l'\rancJa) I Rel!(!s Clerc (Francenie tych grup zawodowych w ZSRR I USA na rozmowy w spra- rozmowy na temat ograniczenta
dri..l(ueza.
Obaj kola.rze zatąd.ali c1al Do l!rona weteranów za!Jczanl
ramach studiów dla pracujących. . wie ograniczenia I redukcji zbro- z-brojeń nukłeaTnych. w Europ!&.
prrep.rowadrrenla oonowne1 analizy są po.d wz,ględem wieku P~rtugal
W stosunku do nich przewiduje jeń strategicznych.
która je.d/nak I tym razem dała WY- czyk - A.i!;o8thtno, Włoch - Pan.; zza,
się możliwość utrzymania wymanlk noz:vtywny, Z*temellk zajmo- Belo: - v.an Im.pe ! sławny Zoeteganego stażu pracy na poziomie
Wlfł p0
dTuil(!.m eta•ole d.ru·.l(:ie m.leJ- melk,
~
v.r łąDZnel k>lasy.flkactt nato2 lat. Po szerokiej konsultacji · w
•
miast ROdrl.l(uez , był 16 na trzecim
środowisku akademickim l w .zaPrzyPOmnLlmY. te Czesław Lan111
etaole. Kolarzom 11rota s.ankcje w ścJ~a sle we wlloskie·l o;.ruple zawo.
kładach pracy, nowa
koncepcja
1>00tacl 1000-l:r.ę.ink·<>weJ itrzywny od- dowel Gil2: - Gelatl
Ca.mpa•l'(nolo
studiów · dla pracujących wprowa"unl~cle
na; miesiac od sta.rtów, (,f irma ~oec1aUzu1aca sde w orodukprzesu01lęcle
na . ostatnie
ritiejsce cU cze.lei do rowerów). Gru·pa ta a.
(Dokońcanlie se sltr. 1)
wydiWllE!ń 11a. llrut ws.chódi-Zacll6d. Waszyin,gitto.nu wobec PolSki s Wl!'Oetaou z zachow.anł.em
uzyskane~
czy i:.! osób a 1e1 liderem 1est 32Wobec perspektywy um!er.ain.i1a od glej na ip(llpjl'awną, zgodną z eileczasu o.raz doiLl.ezen!ie 10 mln. kary letnl (•!>tarszy o 8 lat od Cz. La.n .
wład'Ze swel!o kraju, Na użytek a- a.mer}"kańs!cich iraikie-t Sita.Je &ię rz.e- memttarnymJ! zasB!damd
w k1asyfi!kac:l1 11eneral·ne.1 wyśclgu.
&>tosumkó.w
ga) Francesco Moser.
merykański R. Reaigan stosuje ied~ czą . w.tórnego znaicze.nia czy 111a nasz międiyn,all'od'<>WY"Cb..
nak inną miarę. i?;dyż nie uważa ostaitni obJ,ad z.jemy ku.rę utuc.zo.ną
Mówiąic o stoounklacil rpoJs.ko-ameamerykańskich związków zawodo- amerykań&ką kuik.urydzą ail,'bo ry- rykańsiltich J. Urbain. Jlll"ZY«>OmnLał
wych za zależne. chociati one w bę złowioną na amerykańskich ło- w jaiki s.µosób USA 1 RIPA wyJro.przygotowywa.nym <czy a·b y etym meczem reorezentacli z~ruoowa
większości silnie popierają tstnie- whskaoh , Gdyhy
Was2yn,giton
rzystały oklres a.narohia w Poilsce,
n.ie za długo, wbrew wc.ze- rua, a to - jego zdan.iern - dezorjącv w USA ustrój. a także polity- pod1kire§Lił J. Urban - nawet alkło- · w cel.u wY1J)arda nasze.go kiraju 11:
śnlejszym
d-ektiaracjom „cen- i:ta·n !zu.1e Pl'a•ce w klubach. Sy.item
kę kolejnych rządów waszyngtoń nił się do mitygowania zibrojeń \ ! ryn1ków wę;g[owyieh.
trali") raoorcle z bJsznańsk.ie z~rupowań, na ~tóre PoWOlywanA są
Z uznaniem
g.o
„Mundlalu"
(ma
w tym tal<te reprezentacv1ni
&kich na -ogół w lei a2resywnych nieµchta.nLa stosunków
nllkarze (r6wn.leż
międJzyina- wyrai.ajiąic
się o pos.tępującej w
udział
treneir Widzewa - Wlady. u.kara.n! w !\dize). sprawia że „kaprzejawach.
rodowych w prowojennym kie~u,n- Polsce anairoh.iz~j.i życia gq:iołecz
sław Zmuda). Jak również w Ucz- drowicze na et.etach" zaiMeresowan!
Agencja TASS
poinformowała,
R. Reagan łada daJej zniesienia ku, to mimo to i tak mamy jet!!z- nego riząd .USA oferował r6wnoczenyc.b. WYOO·wledzl.a.ch
selekejonera .s.a
Jedyn.ie
l(rą w reorezentacjl,
że na początku lipca br„ w cza- u nas stanu wojennego, choci,aż my cze sw0>je odrębne, c.a~owilcie bi!la- śnie ame~ylka.ńs'ki węgiel! ipo z!lliliiżo
ools.kiel reprezentacji - Anto·!lJ!ego Mnle·:I. al•bo absdlutn.le, - w ·klubach,
sie rejsu samolotu
pasażerskiego właśnie do tel!·o zmierzamy od Po- teraJ.ne rozlic.ze.nia s rz1ąd•em UISA. nych cenacih na 1
Fliechnlczka,
nodik.reśla
s.ię
że „ w
r Y"nkach z 1klt6ryich
perspektywie ellminat.li do kole.lna trasie Moskwa
Tallinn. czątku
jeJ!o wprowadzenia. To Jedina~ n.asza noHityika zagraI!Jicz- Po·ls:k a była wy,piierana.
nycb< mistMo.stw świata w Meksydwó·c h
przestępców, grożąc wy- oragnienie sami !(losimv i od daw- na otw9.l!'ta jest na "POi>ra1wę
&'toku
I mistrzostw Europy (te, niestesadzeniem maszyny w powietrze. na stopniowo realizujemy. To samo sun:k6w .z każdym. 'Państwem, kttóre , Jedno s IPY·tań dotyiozyfo możfti
ty, minie.I ud.ane). należy budowat
P.rzykłady te dowodzą braki
z·bie· podjęło próbę jej opanowania w dotyczy uwalniania osób skazanych tego pr.a,gnie, a nie l\!l.ge:r·uje w na- wości uitwOII'.zen1s w Pol.s.ce cihirześ
nowa silną drutyne narodowa w oil- żnośc i
Interesów
szkoleni<Jwców.
celu ucieczkl za granicę.
·za przestepStwa popełnione z moty- sze suwerenne s'!)rawy. Je'ieJi wi~ cij.ańskich ziwią.zk6w zawodowych
ce notne.l. Aby snełnić ten waru- I iedna t drUl~a strona szermuje
W wyniku stanowczych działań wów politycznych. Tego rodzaju po1'it}"ka Stanów
nek, należy szybko I skutecznie roz- swoima - w kh opinii słusznvmi :.....
Zjedno c.zony ch pod egidą
Kościoła.
J. Urban
wiąza<l szere.e; oroblem6w or11:aniza.
zało.gi sarn<J!otu i pasażerów próba osób uwięzionych mamy dziś zr_esz- za.C1Z1nie :l.mierzać w tym kie<rul!lku stwierdził, że są te> be:zipods;taiwne
racjami. · Trener Piechniczek i poCY.1nych i
szkolenlowvch. w tvm zostali opiekunowie reorezentacyjny ch·
została
uniemożliwiona.
.Jeden z .ta znacznie. ale to znaez:nje mniej to nie ;pows·taniemy ślepi ;n.awet na s pekulacje l'.l'r asy zachodniej :na ihle
m. iµ . utrzymać liczbe dni szkole· zesoołów chca mlet swe>kh wy.
przestępców został zabity a drugi n iż Stany Zjednoczone. nie mówiac ,.gesty". wobec Polski
o k>tórych rozmów p!I'emie.ra J.a:rua:e1s,kiego z
nia centralneg1> w zależności od po- brańców O<>d ręką. abv n.a z.g.rupoaresztowany ,
już o zaprzyjaźnionych z Waszyng- obecn.ie mówdą nieikitór-zy ;poli tycy pa1pieżem Jam.em Pawłem II. Roztrzeb ze5Jl)Oł6w reureze•ntacyjnyth".
wan.lach orzv1rzeć sle dobrze teh
Pasażerowie i załoga nie odnie- tonem krajach Ameryki Łacińskiej .
amerykańscy.
formie, przyl!(otować ich do snt>tkań
mowy te - 'PO'Wie<iział rz.eczm.ik śli obrażeń.
Bi.aly Dom i Depa·rtameinit Stanu
mlectzynarodowvch.
Taki układ z •
Pirawdrz&wa j~inak, &topniie>wa ipo.. nie miały ohall"akiteru ne1g1:>cja cjl, a
zapowiadają . że dru·gorzęd1ne sanlk- pr.a.wa stosunków
kolei nie test na reke trenerom
w płaszczy!Żn.le w iiCh toik u nie porus.z ano ipro'llleklubowvm.
Często byyva. ż,e słabe
cje będą e•wen1tua.lnie znos-:rone, je- dw1Ustronn!!'j wyma,g.a
wyil',aŹillego maityk.i śc.i1śle zwi•ąizkowe•j J. Ul!'wysteov swoich dru-żyn w ltl!(owej
żeli tylko z Was'Zy.ng'ton·u dostirzegą z•rezygin01wania i!Jlr·zez USA z prób ban Pl!''ZYJPOmnLał, żie tego roozaju
I
codzienności
u.s·prawtedliwia la wła
w Polsce tendencje „li'beralizacyj- w,pływania
na t yle sll;nej, aby z.nalazła · sle śnie
n.a tok wydal!'zeń w p0igfos1k i :zdemen,towal julż na lotzable·ranlem Im olłkarzy do zeOrlfl
wśród M ftnalistów me.ksykań społów reorezentacv1nvch. ·
ne'" Rozu,mie si~ p[',zeiz to ·posu1n.i ę Polsic e, w tym z agl!'e&ji -prapagan- n'i sku w Rzymlioe iprymag
·
Józef
sl<!E>J!;o „Mundialu-36" Tylko te hacia zbi,eżne z tworzonymd w Bia- dowej, z jąitra:ącej d!zi.ałaiLności Gło- Glemp. Odirad11:1a.jący
się obeooie
'sło
„Wszystko dla reprezentacji"
łym Domu wyobrażeniamli o tym su Ameryki i Radi a Wolna Euiro- rwch za.w odo.wy jest
i p<>ZOS'ba.nie
kłóci sie z interes.em pierwszoligo.
Trwają
kłótnie„.
jaki ustrój i &Wsuinki powinny pa- pa. Działa.lność tych roz.głośn,I u- j.edynym zw~ ą. zlkowym
wych klubów
Wbrew stanowJsku
ipaTibne['em
.Tak
dotychcz.a,s, nie z.naleziono
nować w Polsce . Ta.ka .,liberaUza- ważamy za j.n,gel!'e•ncję w we.winę- wŁadizy, Rząd liczy s ii: z ()l])i111iami
wielu optymLstów, ooziom oolskiej złotego środka. Rozb i eżność Interecja" - s.twierdizjł J . Urbw - n.ie trzne sJ)rawy Polsk.i za czynni k w i S1Ugesiti,a mi związkó w zawodowyeh.
ll·l(.i - czei!;·C> dow i odłv zakończone w sów
reorezentac1l I lil(.i Istnieje
czerwcu rozgrywki - nle !est na- nadal odbl1a sie na o-racv szkolenas•tą.pi me wiem kontynuował 51posób istotny w.pływający na sitoJedmo z osta·tni ch py tań dotyczyzbyt wvsoki. W i e k szość plerwszoll- ni<>wei n te f;orzvia
rzeczni.k jaikim
czołem
Wa- sunki 'P(lllsiko-amery1kańskie.
nod.n.o~zeni u
ło ankiet y przeprow adzo nej p0dobgowych zesooł6w nie · zachwvciła k.!- C>Oziomu naszego futbol~ Dla nieszy•ngto·n mianuje się sędzią naJeżeld za ewentualinymi „gem a,. no przez tygodn Lk ,,Pa ri.s
Maitch''.
biców g.rą o m.istrzowskie ounkty. którvch zaś opiekunów 1est 'dos.k.0Prawdziwy skarb - li grubych. s·zych poczynań? I to a:k
u.rat
witedy,
Jak wiec oogodzdć inte.res reore- nałvm
mi" nj.e nas·tąipi zmiana w tr a:kitO>- w P01lsce Wynika z nie j ż e blisko
złotych
obrączek wyciągnęli
wvtłumaczen.lem
ich mato
gdy zapowiada i.nS'talowa1nie wy- wani1t1 Pols ki - stwiel!'drz; i~ J . -Ur- 80 piroc. Pobków popi eira .<1.zfałal
zentacii I lig i? Wcale n i ełatwo Sta- efektywne! oracy N i e raz \ nle
12 bm. z żołądka 35-letniego Wie·
.nowls.ko odoowiedzialnvch z,a kadre dwa olłka.rze nie ziawlali sie na
mierzonych m in. · w Polskę no- ba.n - Je,żeWi będiz.iemy nadal połem ność po<l<Zmmia. J. U[·IJ.an s bwiersława K. lekarze pracowni endoszkcYleniowców i trenerów oierwszo. zl!ru oowaniach. a klub nrzw.;yłał
an:ty'koumnistycznej dził · iri: wąilip<i czy w ogóle jakikolskopo·w ej I Kliniki Chirurgiczne) wych. sk·u ·teczn.iejszych rak.i et. Bę 6w'1czeń d·l.a
l!l!(owvch · rurużyn
lest
rozb\e;;ne zwolnienie
l·ekarskle. na którym
Akademii Medycimei .w Krakowie . d.ą .one miały na celowniku Pola- kru.cjaity R. Re·a.gain.a, jeżeli w śl ad wiek son.dali t·a re'd·a:kcja prze'l)ll'OTrenerzy
k lubowi
sa
Przeciwni czarno na blalvm !rlało". że kadroków
n.ieza.
\
eżnie
od
tego,
jak.ie
toza
tymi
„g.
e
stami"
nie pojaw i się wadziła. Uzyskane P•r·z e·z fr·ancusk.i
„WyC·l ągan.!U" Z IC:•h d·rUżyn olłka .rzv
Pacjent skierowany z.ostał do k:li·
wicz
Jest
ab•olutn
le n.!ezdolnv · do
na zo:,rup0wani·a reorezentac1l N\e. orzvwdzia.nla •nortnweeo stroitJ A
niki przez szpital w Jastrzęb.iu czą oini dialogi, czy kh rząd „.1'ibe- skłonność USA do uzna.nia kl!'zywd, tygodini1k dane śiviad1cz.ą. że a1n kie.ta
obecność czolowvch zawodników na ;;a dzi eń lub dwa !!·rai on z oowoO•kiem wid a ć
Zdroj"u, po stwierd<eniu O·becn3Ś· raHzu·je" colkoIT wiek czy nie.„ będą jakich doznała Pol.sk a RILe cZ1Pos;po- byŁa f ilkcją Gołym
codz iennych za iec lach w klu·bach rl7-en;em· w me c 7u He:-owvm.
ci w żołądku ciał obcych. Ud~ło one zabijać bez w-z1g.1 ędu na to. czy l ita Lud<Jwa od obecn ego rządu w bowiem, że wplywy podziemia są
dezor.Gt.an.izu ie Im o ·· ace t r enin~owa
Dlate70 trzeba Or7.vzna~ rac'" tvm
to ok a.że
si ę oo znac znie ogr a n iczone
się ie usunąć bez zabiegu chirur- ooszczegól-ne ofiary mają sympatie Wa.-;zy,n,g.to nie.
co po t wieriest w ich ooln;1 hamulc em w grze szkol•mnwrom kluhowvm
którzy
gicznego, przy oomocy specjalnycp oroamerykańskie czy iinne.
pros•tu . że USA usiłu j ą zaci:ow ać dziio się m . in . 1 m aja, a także 'W
w meczach m is t r 1ow ~kich ooworluie wvzna.ia zasadee 7,p silna reprezen„
Ogól nv k.ształ·t st01Sunk6w po!Slko- twa.rz p r zy wycofaniu s ię z a nty- czas ie w izy ty p aipieża W y ni:kó•w uobn ! żanie ~ s:e no ziomu l~sti P.o.d-k re
nanęd z i. orzez llst a. Obrączki pata~ia oowi11na mip~ ~kul I' Cz np 01>arślali to n' Piednokrot nle na nomeczo.
kowane byty po dwie sztuki. sta- a~e'.\'ykańskich zależn y jest w zna- ools k k h0 re0tr esj i. na kltórych dzi ś zyskany ch u.rze z F ra n cu.z6w nie p0cie w · r6wnle silnei kluhnwP' nilce
wvch k onferenc iach or asowvch klu- oierwsznlie:ow• .I. a rl'knmPnci acla d1>
rannie owinięte folią i zabezpie- cznyim stopniu od ogólnego biegu j u ż tyl ko one t r ac ą. J e diny m sro- tw i erdza j ą t a k że
pro wa dzone w
l>owi tr e n e r z ~·. Zw r ócił też na to renrf"7.Pnta<" :łi oow;nna bv(o era ka„
czone dodatkowo grubymi taśma
wem
oczek ujemy rzec zywi~ty1ch Polsce badania so·c jologicz,ne. Anuwal(ę
w ostatnim wvwiadz'.e dla drowlcz6w w snotkaniacb li~owvcb.
mi. Pacjent połknął ie iuz przed
przewa'l' tościowań w noli-t yce elkipy kie.ta „Paris Match" jes.t jednym z
.TL" opiekun wa rszaw.>-k ie1 Legii- Uważaia - I słusznie że ooza
Redaktor depeszowy
trzema miesiącami i nie m6gł się
R. R.ea,ga.na wobec Pols ki,
a n i·e jaskrawyc h dowodów braku TZeltecr.r. Kopa ośwladczajac worost, te nielicznymi sprawnzonvm! w orakc;.oczekać, aż o-puszczą jego eirgaRedaktor techn.lczny
wszystk1e zesooły reprezentacyj.ne w tyce Przvoadkaml mle1sce w reprejed'Ynie ,,gestów". Oczekujemy do- no9c) di.iennika,rskiej. Takich '!Jll'ZYnolskLm pl!karstwie ma.la zdecydo- zentacyj.nym zesoo1e nit! oowlnno
nizm naturalną dro·gą.
ZOFIA GUTMANOW A
wodów tuin<la.mentaJnej,
n ie·ch1by kładów jest oczywdście w.ięcej . J.
wane nlerwszeństwo. Łamie sie ka- być orzyznawa.ne n.a zasadzl'e stale(PAP)
nawert; stoJ)niow•e j rmni·any iPOHty;ki Urlbain wymieni·ał lkiJik.a.
(lPIAiP)
len,darz lll(L u.rządza sie orzed ka.i:- l!to etatu.
(wrb.)
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• -„Przedsiębioo'\Stwo 'państwoWe X ogłasza koo.ikurs na stanowisko dyrektora naczelnego zakładu. Warun- KIEDY PROCHY GEN.
SIKORSKIEGO
ldem prrzyStąpienia do konikursu są„. itd. Kandydaci w terminie do„. winni.„ itp.". Do takich ainoosów
gaizetach zaiczyinamy się już powoli przyzwyca:ajać, bo pojawJają 'się dość regula:rnie, a będą się poja.wiać POWRÓCĄ · DO KRt\.JU?
cocaz częściej. U nie interesujących się więc· dyrektorskim stołkiem nie budzą większych emocji. Za to
u potencjalnych naczelnych!.„ Znam poważnego, pl"zedsiębiorczego i zazwyczaj pewnego siebie menePrace związane z upamiętnianiem mlejso pamiecł narodowej
dżera, który złożył już wszystkie wymagane papiery i w określonym terminie zgłosil się, ale u„. lekarza.
1a granicą I w kraju oraz aktualnv etap starań w sprawie
sprowadzenia do kraja prochów bvłego naczelnego wodza pol·
dolegliW{)ści z lat studenckich.
wydawało się, że be~p01Wrotnie Od~wały mu się 'Zapomniane już skicb sil zbrojnych w latach 1939-1943 gen. broni Władysława
Z tymi konkursami bywa rozmaicie. Często nie są warte na wet pocenia się dłoni. Okami je -się bowiem,
Sikorskiego - sa tematem wvpowiedzi sekretarza 1?eneralnego
Rady Ochronv Pomników Walki I Męczeństwa gen. dyw. Cze•
bo na
że kandydatów zgłasza się.„ dwóch, z których jeden jest doskonale many komisji lronkursO'Wej,
sława Czubryt-Borkowsklego udzielonej dziennikarzowi PAP:
pl'lzykł,ad do tej pory był w tej fiTmie zastępcą. Ten z zeWlllątrz jest być może interesujący, tein „swój" ma
niemałe wady, ale ,,swój" wygra, gdyż wady są przynajmniej znane, a któż wad nie ma w ogóle. Bywa
Po pierwsz& - refleksja ogólna. II wojna światowa.,
której 38 rocznicę zwycięskiee;o zakoń(:faen:ia obchodzili·
Jak w ,,Techn;ia-Elcal".
pl'IZecież, że sytwacj,a jest bardziej skoln!Plikowana.

w

w maju br., trwała przeszło 5 lat i oochłoneła dziemilionów istnień 1udzk!ch. Szcz,ególnie dotkliwe
straty poniosła Polska; zginęło nonad 6 milionów lei obywatel!, w tym 2 mln 200 tvs. dzieci I młodzieżv Gdy
mówimy o tamtych wyda,r zeniach_ musimv zdawać sobie sprawę, że ciąży na nas nie tylko obowiązek pamięci faktów historycznych. wybitnych iednostek I 11tru'P
społecznvch , ale również obowiązek utrwalania w świa·
domości pakoleń historii narodu w ogóle. a szczególnie
z lat 1939-1945. Zadanie to wY•oełnia od l)Onad 35 lat
Rada Ochronv Pomników.
Polacy tocząc b6i o nasza wolność. każdego dnia wnosili liczący się wkład w zwycięstwo koalicji antyhitlerowskiej; walczyliśmy na wszystkich frontach Il wojny
1'100 miejsc upamiętnionych, a w tej
światowej, Ponad
lkzbie 2robów i cmentarzy bojowników walczących z
hitleryzmem, S'P<;1tl!:ać można w 51 krajach Europy i poza
nią, wszędzie tam, 2dzie z dala od kraju walczył i 2imał
nasz żołnierz z Imieniem Polski w sercu. W · cią,gu
Rada
lat. przy powszechnym społecznym poparciu,
Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa otoczyła opieką
v:szystk\e miejsca walki. Z całą ~erctecznością woamiętni
l1śmy w kraju blisko 20 tya. miejsc walki l martyrologii oraz mogiły 1 cmentarze żolnierzv wyzwoleńczej Ar·
mii Radzieckiej, których 600 tvs. po!e2ło w Polsce.
Nawiązując do prac aktualnie prowadzonych J)l'zez
radę gen. Czubryt-Borkowski poinformował, że prawdowdopnie w październiku br. w związku z fobchoda- ·
ml 40-lecia LWP odbędzie sie w Koeni1!stein (NRD> uroczystość odsłonięcia. tablicv pamiatkowel ku CZCi wię·
:zionego przez faszystowskich ludobójców 'w tamtejszej
twierdzy wybitnego ż<?lnierza Września 1939 r. gen. Franciszka, Kleeberga, dowódcy, który iako ostatni złO'Żył
broń po bitwie pod Kockiem w oaździerniku 1945 r.
Generał zmarł w szpitalu wojskowvm w Dreźnie.' Du·
ży udział w realizacji ' orzedsięwzięcia - odsłonięcia tab•
licv - ma konsulat PRL w Liipsku.
N.a pytanie. kiedv orochy 11ten. W. Siikorskie20 p0wr6cą
do Polski, sekretarz iteneralnv radv odpow;edzial: był
bym niezmiernie rad, gdybym mógł na pytanie odpowiedzieć wprost i p0zytywnie. Z takimi pytaniami spotykamy się stale w naszej oracy społecznej , zarówno
~e st~onv byłych żołnlerzv gen. Sikorskiego na Zachodzie,
Jak i tych„ kt?rzy sZili do kraju znad Oki. byłych partyzantów, zołmerzv polslriego ruchu oooru walczacvch w
' kraju oraz. młodzieży, szczególnie ze szkół noszących
·
.
imię gen. Sikorskiego.
Ze stronv władz polskich zrobiono w tej sp~awie -wszvstko, co było mO'Żna W marcu 1981 r. w 100 rocznice
urodzin 2en. Sikorskiego, Prezydium OK FJN podjęło
uchwałę w sprawie obchodów związanych z owa rocznicą
ponawiając Inicjatywę przewiezienia cio kraju ie!!o prochów. Równolegle poczyniono konkretne działania przygotowawcze do transportu szczątków generała i uroczvstości w katedrze na Wawelu. Wtedy też podjęte zostały.
dr?e:a dyolomatvczna oficjalne starania u władz brytyjsprowadzenie prochów byłego
skich o zezwolenie na
tych
premiera RP. Całv naród przyl!otowvwał się do
uroczystości. Niestety. władze brytyjskie zajęły stanowydania
sprawie
w
decyzj!
podjęćie
wisko odwlelkające
zezwolenia na ekshumacje prochów Sikorskle20. Na nonowne zwr6ce.n ie ' się przez ambasadora PRL w Londynie do tamtejszych władz, co miało miejsce 'Przed
trzema miesiącami. udzielona została 17 mala br. ta sama
negatywna odp0wiedż.
Odmowa brytyjska odnosi sill również do sprawy odsłonięcia popiersia generała w Gibraltarze w miejscu,
gdzie w dniu 4 lioca 1943 r. w '1 minut I Il" sekund po
godz. 23 runął do morza samolot z W. Sikorskim na
pokładzie , Warto przypomnieć, że prochy zmarłej w Londynie żony generała ' - Helenv z Zubczewskich Sikorskiej sprowadzone zostałv - ze;odnie z jej wola - do
kraju w 19'12 r. Sam generał wyraził w 'swym testamo2ły
me~cle ostatnia wolę. bv prochv jego sp0eząć
takze w ojczystej, p01skiei ...ziemi, Niestetv jak dotąd,
szczątki wybitne20 patrioty _ żołnierza l polityka snoczvwają z dala. od PolskL Stanowisko brytyjskich władz
pozostaje nieugięte, mimo usilnych starań rządu PRL,
mimo, Iż cały nar6d polski - · niezależnie od różnic
opowia·
światop011;lądowych I poglądów Politycznych da się Jednoznacznie za snełnienlem woli generała,
społe<:zeństwa
Stosowne apele skierowane do całee;o
polskiego I Polonii w świecie, do JX>lorulnych or2anizaRada
cji kombatanckich podjęły_ w ostatnim czasie:
Ochrony Pomników Walki 1 Męczeństwa . która od POtej szczerozwiązaniu
współuczestniczy w
czątki.t
gólnej dla nas. Polaków sprawy, a także ZBoWiD l
środowiska byłych żołnierzy i oodkomendnych 11ten. Si·
kors kiego,
Dziwi mnie jako Polaka I żołnierza - stwierdził na
taki stosunek do'
zakończenie iien. Czubryt-Borkowski tel wielkiej, patriotvczneJ sprawy, Jak mo2a byli
żołnierze generała nie chciec rozumieć. że iedvnvm godbyłego
nym miejscem wieczne20 spoczynku prochów
naczelnego wodza może być tylko tu. w ojczvźnie .:_
wawelski panteon narodowy a nie tymczasowe miejsce
w Ne:wark, Wierze. że i oni oraz strona· brvtyjska zrozumieją wreszcie, że my tu w. kraju stworzyliśmv wszystkie
warunki umożliwiające godne przvjęcie prochów 2en.
SikorSkiego w krypcie na Wawelu.
- Jaki samolot i kiedy przywiezie do Polski prochy
2en, SLkorskieeo?
- To - wierzymy wszyscv - w koń.cu nastapi, bo
„on musi być w ojczyźnie. międzv swymi".
Notował: Wl'J:OLD SMOLAREK
śmy

siątki
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ujemne i
Ołiał'ailtter:vstyk! uwa:l(lędiniajace
sje tyciorysu. Między bmymi ·upvtano le·
dodatnie w1aściwośc:I kandydatów, · ale bez
dnak także. co kandydat wie ·o zakładzie,
faworyzowania kogollwlwiek. Charlllkterystyktóremu chce „dyrektorować", Kiliku szcze·
rze odp0wiedziało, że nic aJ.bo niewiele. bo" iki bogaite, ale lakbv beznamiętne. Znalazło się w nich wszystko. I wiedza zawodonie przekazano im żadnej informacji na ten
wa, l dorobeik dotychczasowego żyda. · :i
.temat, Jeszcze ich to nie eliminowało. ale
i cechy osoumiejętności, i predyspozycje,
od ral'JU ustawiło w ol!onie klasvfiltacji, Bo
bowości wreszcie.
taką szeroka informację o fabryce p:r:iygoto·
12'1
Pomoc ekspertów kosztuje „Ełcal"
wa.no wprawdzie na piśmie. ale z premedytysięcy złotych. To nie Jest wbrew oozorom
tacją nie przesłano kandydatom, za:ldadając,
komisji.
orzeka -pr.zewodniczący
dużo że jeśli ktoś chce być dyrektorem, to uiJeśli odliczyć to. co weźmie TNOiK, iako
interesuie sie także, 2dz.ie chce ntm być.
oriianizilcja i jeśli odliczyć podatki, to do
do ,,Elcalu" naI niektórzv przychodzili
prywatnej kieszeni każde20 z ekspertów
wet PO kilka razy,
Potem orzyszedł czas na testy, Tu 1zcze- trafia ~osze. A natyrali się porządnie. I
soboty z niedzielami. i to wszystko,
wolne
we:z.ypraktycznie
bo
żadnych,
prawie
1ółów
co robili ooza :t.alkładem opracowując wystko jes\ taie?Q.nica. a poza tym obiecałem
niki.~
żebv czenie wdawać się w metodykę,
goś nie pokręcić 1 nie kompromitować nau~
ki. Testy rozmaite. Od gotowych i od daw• •
na stosowanych na świecie (czasem może
Koniec czerwca. Eks])er!rl zrobili swoje,
tylko adaptowanych do konkretnego celu) do
komisja konllmrsowa aporzad?Ma protokół i
testów,
Od
testów autorstwa ekspertów.
trzeba było podjąć decyzję, Na 15
teraz
których ujawnienie mogłoby le praktyeznie
członków rady pracowniczej, w posiedzeniu
przekreślić, bo prawidłowych od.J)owiedzl na
11. Przed głosowaniem leszcze
uczestniczyło
zawarte w nich pvtania mO'Żna się oo prod15kusja, lencZe pytania do ekspertów, a
stu naucey6, do. testów "niewyuczalnych".
])otem. po ich wyjściu - do członków komisjl GłMowanie tajne. 11 głosów na ledne20 kandV'data. Zwvclęatwo raczej be.z'
·
dvskusYfae.
.założycielski
Teraz jeszeze tylko organ
mógłby nie źgodzić się z ta decyzją, a gdyby się· nie z2odził, rada pracownicza mo2łabv p0-prosić sad o rozstrzy20iecie snoru.
Najpierw było ich siedem. Sprawdzały inAle z resortu przyszedł już telex. że s;przeteligencją kahdydatów. ich sprawność za.paciwu nie będzie.
o reformie, o or2ani·
mi~:vwania, wiedzę
zacjj pracv i kierowaniu. I po nich koń
Trzeczył się eta.o selekcji negat:vwnej,
ba bY'ło 7.decydować, kto przejdzie dalej.
Wiesław .Terzak jut no wszystkim mO'Że
Eksperci zaproponowali pięciu kandydatów,
Kandvdat. który wy2rał,
powiedzieć:
ale komisję konkursowa dwóch z nich przebył najlepszy no każd:vm etapi~ Teraz chciewięc do
stało Już interesować. Pozostało
naJszvbciej załatwił swojak
żeby
libyśmy,
dalszej grv tmech. Szybko to szło 1 sprawje SPrawy i roz.począł orace u nas. Najnie mimo takiel!o trvbu przeprowadzania
na· · lepiej - od 115 lipca, Jak teraz oceniam ten
konkursu. bo w „Elealu" dyrektora
'konkurs? Uważam. że zrobiliśmv wszystko,
czelne20 chcieli mieć „już".
aby wyl:>ranv został kandydat rzeczyv.tiście
Tym 3 znów zaserwowano kilkanaście tenafie1l$Zy, Sumienie mam czyste.
stów, w których . mozolnie zbierali punkty,
aby wygrać. Odbvł się też „eksoervment
społeczny". Kandydatów na dyrektora ocepNyszll podwładni, Każdv doniaH ich
Stanisław K.oelń.skt jest ma~strem inbstaq o61 godzliny na spotkanie z . 28 przednlerem elektrykiem 1 Jeszcze ·do tego mastawicielami załogi (nikoe;o z e~zekutywy,
gist rem ekonomii. Był działaczem młodzie
władz związkowych czy radv pracowniczej)
1uż
żowym, ale z wieku ore;anlzacyjnego
i każdy miał się nrzed nimi zaprezentować.
zastępcą dyrektora,
wyrósł. Był Już także
Móe;ł pokazać się jako szef przede wszystkim mądry, a.lbo przede wszyst'kim „rów- ' a tera:z fest zastępcą ~erownika wvdziału
ekonomicznego w KŁ. Nasza rozmową. teny", Mógł już te1az zyskać svmpatie albo
lefoniana jest krótka 1 ogólnikowa. Jakby
wręcz przeciwnie. Rezultat tel kmrlrontacji
wiedział, ie wszystko, co od tel parv p0byłby bard~ ciekawy, ale znów stanowi to
w:vai:orzystane przeciwko
w le. może być
tajemnicę,
niemu. Na razie wygrał konkure, na raI PO tym wszystkim eksT>ercl 900rządzll1
zie dVTektorem 1eS'=e nie Jest.
dokładne charakteryst:vki dyrektorów ln soe.

Stosowny inserat Łódzkich Zakładów Termotechnicznych „TecJmia-Elcal" ukazał się
w prasie 21 maja. W .terminie 14-dniowym
i
przyszło 12 ofert. wszystkie z zewnątrz
tylko jedną dało się odrzucić od. razu. Kanniee;o
od
się
wymaga
że
dydat „przeoczył".
przynajmniej 10-letniego stażu pracy. Do
konkursu dopuszczono więc jedenastu, a Powszyscy z
nieważ aż jedenastu i do teiio
zewnątrz, postanowiono urządzić im prawdziwy ,,ring", Z testami dla kosmonautów,
testami na inteligencję i wszelkie możliwe
sprawności psycho~zyczne. % ekspervmentami wreszcie, eo razem dało obraz kan·
Dobrze. że
dydatów pełny 1 -przenikliwy.
żaden z nich nie za.pozna si• że swoimi
charakterystykami. Ktoś. komu orizvi:>laano
na przykład osobowość neurotyczna. mól!łby
kto
się Zlllpełnie załamać, komuś innemu.
jest prawie genialiny, mimo duże! odiporności psychicznej mogłoby sie lednaik w !(ło·
wie przewrócić. ·
11 kandydatów, komisja konkursowa (3
przedstawicieli rady pracow111iczel i oo le·
dnej osobie .z POP, związków zawodowych,
zakładowej organizacji Stowarzyszenia Elektryków Polskich. banku oraz organu zało
5-osobowy
życielskiego, cZ,.11 ministerstwa),
zespół ekspertów % TNOiK i... kilka dni
zmagań. C<;)kolwiek bv o n1cll nie na;pisać,
nie będzie to relacja pełna, 2dvż reportera
przy tym nie było, a prawie wszystko, czego po !akcie chciał sie dowiedzieć. stanowiktóry był
ło tajemnicę. Wiesław Jerzak.
(w
przewodniczącym k9misji konkursowej
„~calu" jest kierownikiem jednego z działów i członkiem prezydium rady pracowniczej) trochę jednak powiedział.
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różnych.
więc 11 kandydatów. Bardzo
Młodzi I nieco . już wiekiem zaawansowani
Część z dyrektorskim doświadczeniem . Nie·

A

Jan Brzózka

którzy trafili tu iroche na zasadzie przy·
padku, trochę na zasadzie: spróbować można. a co! Byli tacy, którzv od ooczatku
nie mieli praktycznie iadnych szall&. Dla•
czel(O? To wYnika!tl z ,,pa])ierów". z obrazu kariery zawodowej, którei „krzywa" była bardziej płaska niż krzywa. żebv jednak konkurs był konkursem 1 żeby rozstrzygnięde było możliwie naiobiektywniej·
nai·
sze. najsprawiedliwsze i oczvwiścle
lepsze. komisja zwrócił.a sie o oomoc do
według
przebi~ał
konkurś
dalej
i
TNOiK
,
scenariusza ie20 eksoertów.
18 czerwca odbyły sie o6łgodzdnne spotka·
nia z każdym z kandydatów. 13 pvtań 15
minut na przygotowanie sie I równo 30 minut na odpowiedzi. Nie wiem do końca dla·
czego. ale W. Jerzak POdkreślał kilka razv,
że przebiegało to z minutową ddkładnoścl11.
Pytania oomyślane bYłv tak. abv od'PO'W'ie·
dzi na nie da'ły poszerzona 1 nełnlejsza wer-

•••

Oceany efektem
kosmicznej k~tastrofy
Badania geofizyczne I a:eolodczne ootwlerdza la b!poteze te
.Ziemia wirowała kiedvś znaczoie
szybciej nit obecnie, WIUe sle
to z teoria tzw ouchnace! Zie~
mi - w myśl które! nasza olaneta stooniowo. sle powieksza a zwiekszaJąc objetość 7.walnla
'-""' szybkość wirowania Ruct kontv
a szczu:ólnle rozpad
S nentów -sunerkontvnPntu
zwane
S Jednego
moelv Istnieć tvl ·
~ go Pangeą ~ ko w 1>rzvpadku znaczni„ szvb·
szego wirowania nit obecnie.
~
Niedawno wvsunieto nowa hlPO
~
teze. te urzyczvna rMnadu sunerkontvnentu - Paneel 1 bvła
Ziemia
katastrofa,
~ kosmiczna
miała kledyA_ dwa satelity, Obok
Ksieżvca był leszcze drue:I - Pe
~
Został 1>n nrzechwvcnnv
~ run.

..

11 wejścia do Kuenstlerhaus w
.tolley Austrll - nanl~: „Turcy
pod Wlednle.m - Eur01>a I deCYduJaca bitwa nad Dunajem 1683"
oru deko-racja symbollzuJaca turecki namiot, Wewnatn: - WYatawa z o'll:azJI 309-lecla •lynnell'O zwvcleatwa. ZJl'romadzono łu
uczn.a 'eksnonaty - bro11., uniformy. alodia. uprzete I kapy,
.bltuterłę, a takte obrazy, plakaty t wiele innych,
CAF - Votava

~

S

S

S

ał wreszcie
e:anv coraz
śMa
I dopn~wn
Ziemie bllte.1
nnez
nasze'
runa! na nowlerzchnle
nlarietv
sle tego satelity do
Zbliżanie
~
Ziemi roznoezeło sle w .okresie
ok 400 mln lat tedewońskim
Jee:o wrrowanla
Szvbkość
mu
~
~ przewvżsivla szvbkoś 4 ruchu wlroween Ziemi. W efe-kcle PerUJI
~
s zaczai Oddziaływał na S7VIJkOśC\
S obrotów Ziemi wokół osi Maksi·

~
~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~

~

mum

orzv~nies7.enia ·osta1?neła

na

sza ohneta ok 70 mln lat temu, Wtedv l1astaoila kata•trnfa,
Proces rozszerzania sle Ziemi
maksimum, Ws1vstkle
osiagnał
nondrvwalv sle od
S kontvnentv
Powstalv na lwatnlelsze
siebie
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w zakresie twupeł,nlen!a aostaw materiałów i surowców dla przemysłu. Mię

o

m

W.:CR

rozmów 2 czołowymi prod~entam! w
sprawie zwiększenia wywo.ziu. Jest to
jednak uwarlllllkowane przek.racz.aniem
planowych. "Na zwiększeniu
za:iań
eksportu nie może bowtlem ucie,rpieć
·
rynek wewnętrzny.

dzy innymi „Skórimpex" sfinalizował
Brak dewiz na Żakup wlclu towaTów
z partneTem
wymienną
tiransakcję
polski handel zagraniczny do
handlowym ze Związ.ku Radz;ieckiego,
bax:dziiej wnikliwego spojrz~ia ·na prow ramach której otrzymamy tak poblem umów kompensacyjnych. zasadzatrzebny fabrykom obuwia styirogum jących się na wymianie towarowej. Usurowiec niezbędny do produkcji spo- 1
wymian,
dało się sfinalfaować szereg
Y ~~~.,-"IM~P9'1~.łllWNl~~~~,.,~~
dów
dzięki którym pos,zuklwane, a brakują
ce na rynku, towary trafią do sklepów.
efektywnej
Pozytywnym przykładem
„Skórdziałalności w tej sfen.e jest
impex" - spółka z ..()graniczoną odpowled7ialnością Dość powied:lJieć, że telk
gorocmy import obuwia obliczany na
mian
obs zar płatniczy, c.zyłi na
6,3 mi.Jiona par jest realizowany w 85
procentach poprzez wymiainę towarową.
Tegorocz.na produkcja obuiwia wszel - · sposób wy·raźny pok::rzywdzeni są więc
Do tej pory rynek wewnętrzny zasiliło
ekspoJ'terzy do krajów RWPG „Skórkiego typu wynieść ma nie no to wa ną
głównie z
około 3 rn1n par obuwia
impex " - spółka skup-ia.jąca czołowych
dotąd liczbę 140 mln par. Jednocze śn i e
Rumundi, Czechosłowacji, Jugosławii 1 eksport został obn iżony do w sumie
producentów, ekspoderów obuwia i oWęgier . Towarami, wymiennymi z nauzysd z ieży skórzanej, a także futer nlewlelkiei liczby 7,6 mln par w tv m
szej strony były wyroby i artykuły · do krajów kap italistyc2l!ly ch o k . 5 mln
kał grupowy odpds dewi zowy na włas
cheiniczne, węgiel, a także ozęść tony rachunek z tzw. subkontami na popar. Ponieważ pr zemysł skór zany jak
warów typu przemysłowego.
szczególne zakłady. W ramach potrzeb
na razie radzi sobie do skonale z rea liz wypracowanych dolarów korzystają
Obok celów rynkowych , kompensacje zaicją planów i naw et znaczn ie j e prze wszys cy udzi ałowcy. Równie$ i ci, któkracza. „Skórimpex" rozpoczął serię
spełniają często funkcje zaopatrzenfoiWe
zmusił
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rzy wywożą swoje wyroby do krajów
socjalistycznych. Zwy:ciężyło więc pocz;uoie branżowej solidarności, na czym
Jest to
zysku.ją wszyscy producenci.
w resorcde
chyba jedyny przypadek
handlu zagranicznego bezkonfliktowego,
zgodnego z interesem ekonomicznym
danej gałęzi,, korzysta!llia z rachunków
dewi ow eh
izo
,;,.......-·~

ZaMllll!!'...-i'llllli•

szenie Pnedsiębiorstw Przemysłu Skórzainego zgodnie podkreślają ko'.nieczność
kompleksowej obsługi tego przemysłu
przez „Skórimpex", co wiąże się z uzyskoncesji na
kaniem przez tę spółkę
handel maszynami dla przemysłu skórzanego. Pozwolenie tego typu pozwoliłoby skup~ć w jednym ręku cało·ść obrotów handlow~h związanych z produkcją, importem i ekspo!t'tem obuwia,
(Z. Ch.)
odmeży skórzanej i futer.
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C:l!as obfitości surowców ł materiałów przeminął b«tZpowrotnie - na całym świecie, także i u nas.
Zwłasa:cza . osta-tnio w wielu dziedzinach produkcji odczuwa.my dotkliwe braki 1urowców, Jednakże, jeśli idzie o naszą ,;ospodarkę materiałową, to w porównaniu 1 krajami wysoko roowinlętyml nozostajemy daleko w tyle, zużywając na wytworzenie porównywalnej jednostki
dochodu
narodowego niemal o. 20-30 proc. więcej tzw. wsadu 1urowcowego. Powszechny brak nawyków I
działań oszczędnościowych w tym względzie jest tej skali, że 1' niektórych dziedzlnaeh produkcji
niepotrzebne stra.ty materiałowe sięgają 40 I więcej proc. Mowa tu oczywiście o wyrobach względ•
nie dobrej jakości, ponlewd w i>rzypadku tzw. bubli 1traty te •Il Jeazcse więkne.

J

·~

myślimy

dz.iś

poważ.nle

moili.wue
szy1bkim zwiększeniu produkcji dóbr konsumpcyjnych, pomnOOE!,niu doohodu narodowego do poziomu· zapewniającego nam
wzg,lędnie znoone wa.runki życia, nie mówiąc już
o pełnym dostatku, bezwzględnie konieczna jest
daleka racjonalizacja całej naszej gospodarki materiałowej.
Oszczęct.no-ść. gospooarność nie może
być tylko .ulachetna, lecz nie obowiązująca cno- ,
ta. ale sankcjonowanym ekonomicznie nakazem.
Dla udolmmentowa.nia wagi i :imaczenia owego
nroblemu niech wystarczy fakt. że i?dvby tylko
w samym przemyśle ograniczyć zużycie surowców i materiałów o 1 proc„ dałoby to oszczędnoś
ci na l!UJl'Ilę 36 mld zł. a z tego tytułu - dodatkowa produkcję wartości około 70 mld zł. 0lrZCZfldlllości zaś rzędu 10 proc„ realnie możliwe de>
osiuniecia, poowoliłyiby na dodatkową orodukcię
1'6mych dóbr wartości 700 mld zł. co odpowiada
mniej więcej obecnej wielkości tzw. nawisu inflacyjDel'O, a więc µmoillwiłoby nam uzykanie względnej
:równowoa:gt rynkowej! Dodajmy do tego jeszcze podobne oazczęcLnoścl w l·nnYch aektorach gospodarczych - budownictwie. energetyce, transporcie,
rolmictiw!e, a Okaże się, że stać nas potencja~nie
ftle tY3Jko .na Peł.uf' zaspokojenie własnych ~
trHb. uat&Jb!LllzO!Wanie wewnęit.rzneJ 11ytuacH rynkowej e!e i m;yskanl.e znacznych nadwyżek .na
~szeGtle e~tu. koniecznego dla da3.uej 1.n~ytldlacjł ł'O!Zwoju ~arcz.e'l[o.

W tei

j.a wszelkim iin.nowa.clom. w u-

biOI1a.ch., Jlry.zu<rach 1 makijarbu.
Tym bardziej, że zacllęcają do
n.ich zair6wino proj~tanci odzież.y, jak misbrozo<wie grzebienia l
ko&metyiki prezentując na rozmaittyich ,pokaz.ach modme .,nowi•n'1ti". Osta.tnio mieli·śmy taką
duż.ą fryzjersko-okosmetyczną dm·
fPl'&<Zę w WarszlllWlie, na której
,µrazentowąli 111Woj& umiejębności
,fachowcy z .samego Pa.ryia. Jak
się okazu1Je n.aisd nie pozostają
za nimi w tyle. Dowiód~ tego
I OgólnopO!!A;il!Ji FesitiJWall. Fryz.jer-

JAPONIA:
Na dalek ich przedmieściach To~
kio. którymi jedzie się na mię
dzynarodowe
lotnisko
Narita.
1 wznosi
sie dziwne zamczyske> w
stylu europejskich
średniowiecz
nych budowli. Nie jest to rezydencja jakiegoś dziwaka. ani też zapomniany rekwizyt. pozostały
PO
dekoracjach filmowych. Ten zamek to „hotel miłości".
W kraju. gdzie 118
milionów
mieszkańców tłoczy się w ogromnej ciasnocie. „hotele miłości" oferują parom spragnionym intymności, luksus samotnc>ści we
dwoje,
specjalnie zaaranżowane wnętrza i
absolutną dyskrecje. W Japonii jest
36 tys. takich przybytków. w tym
3,5 tys. w stolicy. Jest to doskonały interes dla ich
właścicieli.
Niektórzy z nich pobierają
tak
wysokie oołaty, że zwykli hotelarze
zielenieją z zazdrości.
Jak sama nazwa wskazuje, „hotele miłości" sa bardzo sz.czegól-1
nYmi obiektami. Szeroko reklamu·
ją, że są zakłada1µi szacownymi.
gdyż usługi świadczą jedynie klientom przybywającym oarami. Nie
znajduje się partnerki czy Partnera na miejscu, a więc nie ma to
nic wspólnego z domem publicznym czy prostytucją Zresztą prawie oołowa l!Ości to małżeństwa.
Narodziny owei iapońskiei specjalności 11ul>ią się w pomroce dziejów tego kraju, z tym że ws1)6ł
czesne
wydanie .. hoteli miłości"
datuie sie' od powojennego okresu
ł

DZIENNIK

iN!.• będ~emy

tu podawa6 &zczególowych jednostkowych -prz}'kładów z.tego wykorzvstania CZJ"
wlręcz
karygodnego marnotrawstwa surowcó,w 1
materiałów, każdy bowiem na /POdsta1Wle włas
nych spostrzeżeń i doświadcz.eń mógł.by wyiliczya
długą ich listę. Wa1:1to jednaik wymienić ki•l'ka danych ogólniejszych. I ta•k .np. ciężar produkowanych u nas maszyn i urządzeń jest zawyżony o

30 proc. w atoaunk:u

do 6rednich norm
Na WYIJll'odukowan!e 1 tony wyrobów hutniczych ZUŻYl\VAmY około 15 proc, więcej
ko~u i t0fr>n\at6w n.liż w knjach zachodatlch. .Straty materiałowe w budoW!nictwie al~aJlł 30 - fO
proc, globalnego zużycia, a W 'PJ'ZY'l)&dku ft'kiła
budowlanego - l!O 1't"OC. Na koniec przykład najbardziej moie T1t'Zemawiający do wYObraźni prz.e.
ciet.nego zjadacza chJLeiba, a r~e1 mdęu; o~
różnego rodZaJ;u. niepotrzebne L inie uiziisa'.dni~ ll«i
by!jki i at.raty au<rowcowe w 11>~rstwde ~~
nym, od trail8'00rtu. zwie~ ne!nych a4 do -vr-,.
Drodukow&nia ffOł;awych ipnet.worów I W71E'0bów 1lolM
20 -

światowych.

•zie nie ·usteouiemv

Na m>chę f8J!llt111t;jf mo.łm.a IObie ipo.z,wtdlić nie tyWko w o kTe&ite kar.nawału. Lato ileż 111Przy-
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sko..Ko.11meityic7111y · w Opdliu, ll'OX'gaini.zow a.ny „-prz.eaL Og6~1!lotpolskie
Zmeis~nie Sp6łldizi.etln4 Fryejel!'sko-Kosmetycznych „PoafTy.z" w
Pozna.niu I Spólda:ieJnię Fryozjers·
ko-Koometyczną w Opolu.
W imprezie W7lięło udział 90
mii&trz.ów ~zebienia z 15 kirajowych spÓłd:z.ie<lni oraz Teprezentaicje 1>0lskiego kycz.jersbwa i kosmetyki wys'tę.pu.Jace 1)0d !i.rmą
,,Polfcya:". Celem opols·kiej lilnprezy by2o przedsitawie"nie naJ·
nowszych tendencji.
Imipreza
miała cha.rak-ter
Pokazowo-trewiowy, i jaJk zaipewniH jej orgallli!Zato1·zy, odJbywać lię będzie
co rok.u..
(bm)

,„
Tradycyjny model tvcla tutejszej
rodziny - kilka pokoleń dzie ących małe mieszkanko w domu z
przeoierzeniami z drewnianych listew i oa,pieru - zazwyczaj nie
sorzy jał odbywaniu lntymnych stosunków Toteż · nawet pary matżeńskie. a tym bardziej te, które
żyły w nielegalnym związku, ezę·
sto szukały schronienia w swoistego typu herbaciarniach. nastawionych na ułatwianie spetkań
zakochanych, Już od dawna
takie
usłUJ?ł były intratne. tym bardziej
teraz. Znaczna część klienteli ,.hoteli miłości" stanowi młodzież. W
olbrzymiej · większości Żyje
ona
Pod wsl)Ólnym dachem ze awymi
rodzicami - nawet w-tedv.
l!dv
nie iest iuż na ich utrzymaniu.
Nastąpił burzliwy wzrost liqz.by
..hoteli miłości" I ich kuzynów moteli. Czasem bywają zJ?ru.powane
w określonych
dzielnicach wielkich miast. np. w Tokio. Osace.
W mieiscowości G<>temba u !)Odnó~a i?óry Fudżi, oo e>bu stronach
autostrady. skupiło się 60 takich
orzybytków. W tokijskiei dzielnicv
Uguisudani niektóre z nich przeznaczone sa wyłącznie dla homoseksualistów.
Choć jest to paradoksalne.
te
oazy
dyskretnej
miłc>ści
robią
wszvstko. bv jak najbardziej rzucać się w oczy. Konkurencja pomiędzy różnymi sieciami tych hoteli doprowadziła do istnego szaleństwa pomysłów
architektonicz-

KTO I PO CO

1umpcyjnych sięgają 15 - 20 proc. samej tylko masy mięs•nej (poz.a marnotrawstwem skóry,
szczeciny, koścli. tluszc11u, krwi I tn.). Nj.ech te
dane wystarczll za argumenty na rzecz racjonalizacji g05p0danki su.rowcoweJ i materiałowej.
Uchwalony przez Sejm trzyletni Narodowy Plan
Gosl)od.arcz.y zakłada zwiększenie globalne produkcji o 14 - 16 proc., ale przy wzroocie zuży
cia surowców, matel'lialów l energi.i tylko o 7,58,5 proc. 07.nacza to, że połowa przyrostu produkcji muai zostać O&lągnięta bez doda!Jkowego
zwżycia m~eriałowego. a zatem dro~ą · interu;ywnej raclon lzacll gospodarki materiałowej, coraz
szerszego 1.p rowadzenla do praktyki technologi!
O\SZc~dnościowych. bardziej efektvwllYCh niż dot:vchcz.a.s stosowane. Niedawno też Sejm zatwierdził szczegółowy program oszczectnościowy, adres<>wa ny przede wszvstl<'m do przedsiębionstw pro-

.dUJkoy)nyeh, l'dzie WCilłil Jeszcze kryją się ogiromne. dotad nie wvlkoriz.ystane reze<I'IWy.
Brakło jednak,, w śla.d za prog.ramem.
i:>recys:r}nych mechain:l.unów ekonomicznych, rygorystyHni• ~kwujących racjonalizacją gQS'POdarowa.nia., nanad%ających odlpo~iedn:lmi zvskami 05Ze®noś6. aiatarnlast
CZY'lll~cych
niegospodarnooć
o190!Pllacailiną. Jaik dotąd wdęc, przemysł wprowadza. techinologie m.a.t.eriał006ZCZędne na ogół tytlko
wtedy. gdy mwsza sto do tego dotlkrriwy brak okireślonych 1urowców. jeśli i'!l.nym sposobem nie
mobe l!Ob1• UIPł'W„M cią·l!'łoścl produkcti. }{iedy
nałiom.1- SU1'IOIWCÓW jeał l)Od dostatkiem. .szafu ;

DOKONAŁ

O tym ~ Ri.vm!arn!e dowdediz.1ez ImM"ÓW miasta. Preyjadele wyd<r~

kowaiii i rozlepiil.i platklllt.

Cmrno-b.iały

przyciągajllCY

1

zdj4=1:iem
uśmiecłmlięte]
dziewczyny o d~ch, lttucqch włosach,
.z opaską na crole ł napis - „zagirrlęła".
POII'Watnia w tym kiraju •Ił nagminne, ale
talkti plakat to co• nietw.ry4dego. Ludzie
czytali: F.manuela Orlandt, piętnaście lat,
160 cm wzrostu, ubrana w jeansy, białą
bluaJkę, pantofte gimnastyczne. Nie ma o
niej wii.adomości od środy 22 czeirwca otl
godz. 19. Kamego kito miałby użyteczne
.informacje, pros·i się o a.atelefonowainie
pod numer: 69-84-982.
Pierwsze trzy cyfry nad~ do central!
Watykanu. Z faktu tego ndewlielu sobie
zdawało 1pra.wę. Stał •hl on oc1Zywisty,
kiedy 3 liipca po modlilbwie na Anioł Pań
ski wobec 40 tys. wiernych, Jan Paweł II
wytl'a1Ził współczucie rodizilnde Orland~ li odwołał się do pocz•ucia człowieczeństwa odpow.iedzia1nych za 101 dziewczyny.
Rodzina Orłandii od czterech
pokoleń
znajduje się w najb1W9zym oto~nd.u papieży. Eircole Orland! należy do g.rona 73
świeckich pracoWltlików Watykanu. WTaz
:r; żon1t i pięciorgiem dą;Leci posiada obywatelstwo państwa wa.tykańs~i.ego.
Bramę św. An.ny, za krt:6rą
mieerDkają
Orland!, gwudia szwajca.r.sk.a zamyka punktualnie o godz. 22. O godz. 20.30 Emanuela zawsze zasiiadała za stołem. Ty>m
razem rodzin111a kofacja się nie odbyła.
O godz. 2 w nocy ojciec za<Wwonił do karabinierów, meldując o za~ięciu córki 4
prosząc o pomoc w jej odna4e'llie111iu.
Nieull!tanny dytiUll' pod telefonem roz,p<>czął WIU<j Emanueli.. Ten ocrŁekiwatny odeizwał się w dwa
d1ni po apelu paipier!a..
Najpierw do Sek.retatiaitiu
Watykanu &
żądaniem kontaktu z sekiretanem 1taoo1
kard(Ynałem AgostJiono Casuoli, potęm do
rodziiny. Podający się za jednego s poirywaczy uspokajał, że Emanuela czude się
dobrze, że należy postępować w myśl 00.strukcji funkcjonariuszy watykańskich. W

beztrosko, :r;

oto przykład dobitnie potw!erdzajllCY ow4 łez•·
Kiedy produkcja obuwia ZO!ltała objęta rządowym
nrol!ramem oneracyinvm. t:W&rantującym wzi?lęd
ny do.statek surowców J materiałów. 1)61k! sklei:>owe Wiprawdzie zapełniły sie lako tako butami. ale
ich tradycyjnie zła Jakość nie PoPrawiła sie ani
na jote. W efe1r·ie o dobre. ładne l wygodne buty nadal równie trudno jaik przedtem. 'Wieks7"'';.
bowiem dTogich. często !miportowa'!lych surowców

zwyczajnie J>OSZŁa w butb le. KO!DSekwenc'· :r;d owel niegOS'J)Odamośc-1 .ponieśli. zamiast niefrasobliwych producentów, ł'Y.nkow.I lrJliend da.<rem.nle po..
szukujący odipowiednlego f11110nu,, a często 1 rozmfaru obuwia. Oka:zuje się więc, te na l)artaczy
w daJJizvm ciąigu nie ma s:ld:y ni sposobu, pomimo
reformy, że nadal moina prod:ukowa~ na)zu:pel•
niel bezkarnie. za. to .z diużym znkiem np. koszmanne kamas7lk.L. i11a które i>t'Zecla od lat h•le
utvsłtu~y.

W tadtieh butach ire<forma 41450 Dl• 1111.jdzie.•

ZBIGNIEW li. NOWAK

Z EMANUELĄ

duc·haW<:e rozległo się nagranie
głosu
Emanueli. W środę 7 lipca, po godz. lCI u
redaktora dyżurnego agencji zadzwonił telefon. Odezwał s:ę młody głos:
„słu.chaj
mnie dobrze. Mamy Emanuelę Orlandi.
Uwolnimy ją tylko wówcz~. kiedy zostan:e wypuszczony !!! wi~~enia Ali Agca".
W ozwa,rtek 8 liipca matce
jednej z
przyjaciólek Emanueli podykt.owano te:lefonogram. Porywacze twierdzą, że nie są
g•I'UtPą rewolucyjną, ani terro.rystami. Określają się jako osoby, które są zaiintelI'esowane uwolnieniem zamachowca na papieża. Informują, że dz.iewczynka nie znajduje się na terytorium włoskim. Precyzują, że ultimaitum m ija 20 lipca.
żądają
ustanowienia bezpośredn iej Ji.ni·i tdefonicz.nej z po.m.•inięciem centrali do kardynała
Agostiono Casaroli. O telefonogramie po1nformowano agencję ANSA i jego tekst
opwblikowano.

Korespondencja z Rzymu
N!espodz.lewany obrót sprawy P<>Stawił
tna nogi ju2 ntie tylko
Watyka•n, ale i
włoskie Md111isterstwo Spraw
Zagranicznych (wszak chodzi o obywatelkę innego
państwa), wszelkie służby bezpieczeństwa
i poa'IZądtkiu pu.blic<l.lllego.
Żądanie jest z
ptllllktu widzenia prawnego ntle do speł
nienia, ale b~lon został nadęty.
Rzec:zmik sald pTasowej Watyka·nu, Romeo Panctroli potwierdiza jedynie rozmowę telefonicZ111ą z 5 lipca.
Tego samego dnia wJeczorem bailon pę
ka. SpTowadzony z celi ścisłego odosobinienia Ali Agca zemaije przed sędziamli, że
n1e ma nic wspólnego :z tą kiryminalną
s.prawą.

Ktoś po~wafa mu
~ reporterów

wyjść przed
liczm1t
d wołać, że
·~uje
Watykan, Italię, że solidaryzuje
się z
Emaarnelą i jej rodziną, że jego jedynym
pra~eruiem jest poz.ostać w
więzieniu
włoskim. Niby mimochodem
wykrzykuje
swoje oskarżenia, · według których sp~sek

tytułem

„Hotele miłości"' Agencja France Presse za.mieś
swego tokijskieito korespondenta. Autor Herve
Couturier pisze o zjawisku, które w Jakiś sposób charakteryzuje stosunek Japończyków do spraw seksu i jednocześnie wlą
:te się z1 zafascynowaniem ich - nawet w teJ dziedzinie
Zachodem i osilignięciami najnowszej techniki.
materiał

Wnętrza

„hoteli'

miłości"

w
nifasadom, itdyż
większość dekoratorów hołduje kiczowi. W wejściowym hallu pre·
zentuje się !!Ościom zdjęcia l)()kazujące
urządzenia
pokojów. Mogą sobie wybrać no. kabi.nę pojaz·
du kosmicznego. komnatę w stylu
eurnpejskiego ..fin de siecle". szałas w dżuni:li (ale z pełnym komfortem). Pokoik udający wnętrze
samochOO.u itp. Nadto m<Yi:na zamówić, wedłul? i?ustu. różne erotyczne .. gadgety", wśród których
najbardziej znane sal
wibrujące
czym nie

ustępują

r<>z!'Zuti-

"DObożnym życzeniem.

na tycie pap.iei..a organizował Bulgar, Siergiej Antonow na zlecenie KGB.
"PiD.otowane" prZM kogoś oskarżen~e
puszcza na cały świat państwowa telewizja włos•ka, jedynie z maritinalnym za:z.naczeniiem, że.adwokaci Antonowa zaproteh
towali pr,zecilw ud~ielaniu publicznie gło
su skazanemu na dożywocie w sprawie
będącej przedmiotem śle<lz.twa cru-onlonego tajemnicą
Tu-owadzący śledztwo w sprawtie Emanueli zaczynajlł wąiflpić w autentyczność
zebranych do.tąd dowodów rzeczowych.
S!edztwo wraca do punkotu wyjścia .
Ki11ka okoliczności
ustalono
pO'nad
wszelką wątpliwość, jaik to, że jakiś osobn,ik w średnim wtieku proponował Emanueli pracę przy rozno.szeJtiu ufo-tek firmy
kosmetycznej podczas dwóch pokazów ma.dy. Emanuela zwierzyła sie z tego koleżankom i pod nieobecność rodziców pytała przez telefon o radę siostrę, która ją
ipr,z.ed zamiarem pr:iyj~ia pracy ostrzegała. Był to ostatni kontakt Emanueli z domem. Swiadkow~ w'id,z.ieli ją jesz.cze w
okolicach placu _Navona, jak wsiadała do
czarnego „BMW~', z mężca:yzną w ś-rednim
wieku za kierownicą.
Na pierwszy plan działań wychodzi obecnie sekcja kryminalna poliicji upatrująca
w porwaniu Emanueli akt pospolitej przestępczości, mającej w końcu na celu wymuszenie. okupu. Nie wyk·luieza się, że mo~
że być to również czyn jakdegoś maniaka.
Zakłada siię, że wersja
domniemanego
spisku
międzynarodowego
z udZiałem
szpiegów i terrorystów miała s.prowadz!ić
śledztwo na mylne tory.
Podobnie myśli s1ię w kołach watykań
skich.. Rozpalona tyun niezwykłym kryminałem opiJilia publicma oczekuje dalszego ro.z,woju wydarzeń. Z wtielką uwagą
odnotowano ostatnie, niedzielne zapewnienie papieża, że „us1łuje się zrobić wszystko co w ludzkiej mocy, aby przyczynić
s!ię do zakończenia tej bolesnej sprawy".
ZBIGNIEW CHYLINSKI

taik:że do orzelicyte>w•wanla ł<7ie (dwa biegi) 1 „llJParat do mi- wet. że spoty>ka się ona regularsię
oferowanych
„usługach". łości". który Jak oz.na1Jmia pro-· nie w „hotelach miłC>ŚCi" z pewWłaściciele prześcij(ają się w bu- spekt pozwala uprawiać ją w nym panem. Natomiast ona nie są
dowaniu szpetnych dziwolągów . to- najwymyślniejszych pozycjach. No- dziła. że
z filmu, który sobie
też pejzaż ia-poński bywa uostrz1l- wicjuszom wręcza się szczegółowe w czasie miłych sesansów nakręca
ny straszydłami średniowlec:imych instrukcje. Niektóre „hcrtele miło li, zostaną wycięte ciekawsze fragzamków, wydumanymj pałacami z ści" mają na wyiposażeniu tatkże menty. a właściciel hotelu sprzetysiaca f jednej nocy, nLby
to pełny zestaw utensyliów dla ama- da le firmie specjalizujacej sie w
greckimi lub chińskimi świątynia torów sado-masochizmu.
tego rodzaju filmach.
ml. Między Tokio
i Jokohamą
Do tycll wszystkich urządzeń wł•
Najbardziej znany stołecz.ny „ho·
wystawiono na jednym z placów cza się najnowocześniejszą elektro- tel miłości" zw~ e się „Meguro
replikę
słynnego statku
brytY'l- nikę, gdyli: dzi5 np. zwolenników Elrnperor". Cena za nóc . w „'a parstkieg 0 „Queen Elisabeth".
wl11ualn:vch doznań nie
zadowala tamende nre:r.Ydenckim"
wyne>si

Pod

wręcz

Problem cały polega na tym, że dopćlkJ zyski
bez oszczędzania będą łatwiejsze do osia·l!nięcia i
bardziej opł.acalne niż kłopotliwe oszczędzanie bez
zysków. dooótv reforma l!<>BPodarcza w sferze materiałowe i. zamiast urizeczvwistnla~ się w codz.lennei praktyce. nadal pozosta'?lie tyilko nlerea.Jnym,

Inych,w a

ciła

bezrozumną

PORWANIA

KRYMINAŁ
lł 1ię

1ię nimi
nościa.

Już gra luster. Wystarczy naciśnię
cie klawisza. by para mogła filmować swe igraszki mHosne i śle·
dziś ie na ekranie magnetowidu z 2warancia. że wszystko to dzieje
się w zamkn :ę tym obwodzie. Odpowiedzialne osoby zapewniają że
taśma iest natychmiast kasowana,
ale nie wszyscy są o tym przekonani. Po Tokio krąży zmyślona (czy
też nie) historyjka. że w 1981 roku oewien oolit:vk. oglądając pe>rnograficzny filmik. z przerażeniem
stwierdził. że występuje w
l'lim
Jego że>na. Nie domy5lał się na-

tam 35 ty•. jenów (Ollt, 150 doo>lar6w >._ Specjalna dźwitnla., perusza;jąc czymś w
rodzaju gondoli,
unosi !)arę ' z łóżka i delikatnie
układa ia w basenie kaoielowym.
Hotel. zbudowanv w 1968 rllku w
styJu bawarstkich zamków, ocenia·
nych Jako ,,bardzo romantyczne".
czynny jest 24 godz.iny na dobę.
Wszystkie jego pokoie. a ma ich
30, są - jak, poi•nformował prze9.·
stawiciela AFP ieden z zarządza
jących prawie zawsze zaiete. co
oznacza. że przev:ł_ia sie tu na dobę przeciętnie luµ par. Ponieważ
nie ma metody wcześniejszej rezerwacji, szczególpie
w okresie
weekendu. !?Oście cier.pliwie czekają w kolejce. Urządzenie pokojów odnawia się i modernizuje co
najmniej raz na rok. często wy·korzystujac sugestie kl!entów.
Połowa os6b odwiedzających „Meguro EmperOT". to lud11ie w wieku dojrzaJ:vm. Tyle samo
m'!liej
więcej bywa. tu młodzieży, Młod'Zl

-

zachowują się naturalnie
krępują się. natomiast starsi

t

nie

sa wy-

raźnie zażenowani, wchodzą i wychodzą ukradkiem. Dziewczata sa

często odważniejsze

od swych partnerów i w większości w~ów to
one umawiają sie co do cenv i wybierają ookói.
Jak we wszystkich
japońskich
„hotelach miłości". i tu duży nacisk
kładzie sie na
dyskrecję.
KJienci nie okazują żadnych dowodów i nie
wypełniają
karty
meldunkowej. Ten ounkt rel(ulaminu stawia „hotele miłości"
na
cenzurowanym za każdym razem,
gdy iakaś zbrodnia jest tam nooełniona. co nieraz sie zdarza.
„Hotele miłości" wtopiły się w
obyczaje Japonfj - kraju, w którym w rzeczywistości nigdy nie
znano żadn:vch tabu w s.prawach
seksualnych. Dziś ieśli nawet kobietv ieszcze rumienia sie. a m~
czvźni śmieją sie na samo wsoomnienie o tych przybytkach mifości,
faktem iest. że stały sie one częś
cią codzienneJ?o (lub raczei cotytygodniowego) życia wielu Japoń
czyków. Niektóre wielkie
firmy.
ma ia w tych hotelach swoja stała pule i zdarza sie. że .. ugaszczają" tam swoich klientów wyszukując im nawet partner~L Bywa
teii:. że przyjaciele oferują sobie
w prezencie OPłacona noc w „hotelu miłości".
(opr.: sz.)

FIRAN

B~DZIE

Dobry

VvIĘCEJ

poiąysl

Kolumno zaproszo, ule...
z wiosną „wołówkq"

KONIA
POMNIKASZPIT AlA

,,Fako"

Sytuacje na rynku oceniamy zwykłe biorąc za punkt · wyjścia
aklepowe pÓllk1. Trzeba przyznać. że stopniowo zapełniają się
one choć w dalszym ciągu wielu towarów brakuje, Tak Jest
na pn;ykład s firanami, które wprawdzie byWają, ale natychmiast ,,o ich przywiezieniu do sklepu znikają bez śladu.
Czyżby dostawy t!ran bylv mniejsze?
.
- PNeclwnie! - usłyszeliśmv w Ł6dzkiel Fabryce Koronek
„Falko". - W tym roku dostarczymy 24 mln m firan co oznacza podniesieuie produkcji do poziomu roku 1979.
- Zdajemy sobie BPrawę. że nasze wyrobv sa poszukiwane
- oowiedziała nam dyrektor przedsiębiorstwa Janina Kalinowska. - I d.latego nie zlikwidowaliśmv w ~zei fabryce lrzeciej zmiany, W kwietniu br. kupiliśmv w RFN 18 mas~y.n .. Są
to urządzenia. Móre pracowały w tamtym przemyśle Juz ~!ka
lat, a więc płacimy za nie 10 proc cenv (spłacać ie będz1emy
swoimi wvrobami). Sa to iednak urządzenia sp;awn~. które
długo jeszcze będą nam służyć. Od czerwca pracuJa }uz w. naszych halach. Dzięki zainstalowaniu tych maszyn '!>ędz1emy
mogli zwii:-kszyć produkcie firan o 3-4 mln m .rocznH;.
.
W tym roku „Fako" rozpoczęła budowe pom1eszcze.n. gdz1~
zostanie przeniesiony oddział przygotowawczy. Na uzyskane]
dzięki temu wolnej przestrzeni beda 1 ins~al owane dalsze ma~zy
ny kupione w RFN na podobnei zasadz.ie. Tak zna?.zne zw1ęk
szenle produkcji z pewnością pomogłoby zlagodz_1c rynkowe
braki. Obecnie próbuje się to robić poprzez import .firan. z NRD.
Jednak wyroby te nie cieszą sie takim powodz~mem Jak kra.:
jowe. Ważv tu !lłównie cena 1200 zł za metr (ftra?v z „Fako .
kosz.tują 180-480 zł m). ale i n :e mniejsze znaczem~ m!1 wzornictwo. Wyroby łódzkiej fabr;:ki po ,oros_tu podob.a1ą się. Tym
bardziej cieszy fakt że „Fako' oode1mu1e starania by zwięk
szyć produkcję. I to własnym pomysłem i z własnych środ
ków.
E. L.
0

'

Dla z,biórkli funduszów na bu&piita1a-Pomnika Centrum
Zdrowia M!lfblrl-Polkń, obok istniejących dotychcus 2 ltont bankowych (w walucie oolsitiej i
w dewioza.ch) oowstały 2 da.lsze.
Obo Ich numeTy:
dowę

~dina z najpopwl&rnilejszych t><>dł6dz
miejscowości letniskowych
Swoisty mi•kiroklimalt, rzeka las i WY'godne połączenia kolejowe
,i;;praiwiają, że łodizl8Jllie je>i.diżą tam czey;to l chętnie,
nie ty~ko zreszit,ą na soboty i n ,i e<kiele, aile ta.krż.e

Kolumna -

KONTA W WALUCIE POLSKIEJ:

1065-1049-130~2),

- „Pomnilk-Szpita!
Cenibrum
Zdrowia Maitki...Pollkl w Łodzi"
NBP
II OIM
w LoM.i
nr
47021-17m76-132
KONTA DEWIZOWE:
- .,Pomnik-S0pital
Centrum
Zdrowia Maitki-Polki w t.odrl"
NBP
II OIM w
Łodz.f
nr
47021-176776-151-0
- ,,Pomni•k~~tal
~ntrum
Zc!Jrowia Mabki-Polki w Łodzi"
Główny Odd11:i.ał Walwtowo-Dewlzowy NBP
Wairsz,aiwa
nr
1111-284585-1151.

,

....

Póstanowiliśmy e,praiwdizić, jaJk wyigJąda

....

li

·=
- . =-=
--=!Dziś~Radiul --=--·==...

serenada. 19 30 Radio - dzieciom: to w filharmonii - fra,ncu!ilde IORoczhiak" - fr słuch. W.OO Wiad natY skrzyocowe. IS.OO Serwa Tr6l20 05 w kliku ta'ktach. w kilku sło ki". 15.05 Wa~ac1.e z orzebo1em
PROGRA<M I
wach
20 10 Koncert żvczeń
20.35 l~i.45 S}'łwetk1. 16.00 Zapraszamy do
19.00 Codziennie oowleść
8.00 Komunikat 1 wiadomości 810 KomunLkaty rotallzat-ora Soortowe- ,TróJkt"
Obserwacje. 8 20 Melodie na ctz:e n sto. 20.40 Nowele Guy de Mauoa•san. w wydantu dźwlekowym - T Bre18.30 CZH
ctobrv 8 30 Przell:lad orasv 8;35 ~le. ta 20 50 Jazz w o\i:tulce 21.00 Ko- za: Uczta Balt.azara"
relaksu 19 .50 B. Czeszko - „~
21 05 Kronika sportowa
lodie na dzień dobry 8 45 żołn i ~rsk! mu nlka(v
zwiad 8 55 Chwl.!a muzvk! 9.00 La- 21.15 Muzv\ul kla•yczna. 22.00 Z kra- wódź" - odc. l'l. 20.00 Trzy kwa.~
to z radiem. 1.2.05 Z kra1u l ze iu I ze śwl.ata. · 22.2.5 Poi::adankl o dranse 1.azzu 20.45 Kliub ,Tró1k1
nlo<ence - z M Cza n!ńska rozma- - cz. I. 21.00 Studio n.H!rań. 21.<ID
świata
12.30 Muzvka folklorem ma
lowana
12.45 Rolnlczv kwadrans. wia M Żabicka 23 OO Wiadomości l Klub „ Tr61k1" - cz. tl. 22 OO „24
13.00 Komunikaty 13 .10 Radio kie- oanorama świata ~ 25 Senne na- p;odzlny w IO ml.nut" 1 Ln.f a1>0r·
towe zi 15 w krew bal1ady 'us
rowców 13.20 Solewa D Modui::no stroje,
Mart~ PiwlńSklel Ol)Owteść o ks111:l.
PROGRAM JJ
13.3'5 Stara I nowa muzyka wo1skoce
tru1a.ce1
(Stendhal Lanuel")
wa 14.00 Wiad 14 05 .Rytm" - map;.
8.00 Wlad
8.0& Naszvm zdaruem 23.00 Zapra11zamy do ,Tró:fki" U.311
muzyczny. 16.00 WLad 16.05 Probl~m
Swo1e
wlersze
l'C'CYtU.ie w. hym_
d,nla 16.15 Bank orzeb<>1ów - oto. 8 10 Poranna M!renada 9 OO Relaks
w Stereo 9.50 F Forsvt:h: .Dzień b<>rsk• .
senkJ na zamówienie 17 OO Muzy
Szakala" 10.00 Godzina meloma>na
kii I aktualnoocl 17.25 Scena l t11.m
•1 OO Zawsze oo łedenastel
TELEWIZJA
11 10
lt.oo Dziennik I wiadomości ,oorto
,Srebrne orły" - odie pow. 11 30
we. 18.20 Nowości nie tytko z olvt
9.00 Teleferie - killo bajka 12.00 Re-p s:
19.00 G<>rący temat 19.10 Wieczorna BaL!ada oo DO'ls'ku
„o biednym Młynarczyku i
Mlędzy.narodowep;o Festiwalu Pieśni
kotik111"
Ch6ralne1 w Mledzyz.ct.ro1ach
12.25
w 1trone 1azzu 13.00 Wlad · 13.05 10.SO Dla 2 amfany D01sk.1 film
telewizyinv ..ZS.bijan.1.t
suwls lnformacvlnv (Ł.) 13.10 Blok
koni" dram.ait 'OSYCholoefc1młodzletowy cz. I - „Wakacje
na własny rachunek" - aud. (Ł.). 13.20
nv
z malowane1 sk-rzynJ. 13.30 Francuska
11.20 „Opowieści
1
krańc6w
ooera !lryczna 14 OO Wakac1e w Steświata" ..Sklld ta fucyreo tll.30 Folklor z różnych stron
nacia"
śwtata - Irak. 16 llO Wielkie dzieła
12.80 Czas reformy
wlelcv wykon·awcy 17 OO Wlad. 17.05
Chwila
muzyki IŁ.I 17.10 Aktualna. · 14.30 NURT język polski
PIOSENKI FRANKA KIMOścl dnia (Ł.). 17.30 Blok muzvrzno15.00 Kino letnie - •.Nieza.stąiplo
NO„. na 1pecjalne życzenie Czymlodzle:towv - cz. 11 (Ł.l
18.30
ny mistrz" komedia satyrytelniczek publikują
w swym
Słucha1mv razem. 19.20 „Jan SObleczna Tv Bułgarskiej
~kl'' - odc kslatk.I L Podhorodecnajnowszym n11merze „ODGŁO
16.05 „Pocztówka z wakacji" klei::o 19.30 Wieczór w tilharmonil.
SY".
program muzyczno-rozryww 55 Wiad 21 oo Wieczorne retlekPonadto:
'1e. 21 05 Klasycy 1'11,~u 21.3~!.00
kowv
• Bohdan Gadomski dowiaduLiteratura I muzvka
16.25 Program dni.a
je się od popularnych artY•.16.30
Przyjemne 1 D<>źytecznym
PROGRAM llH
tek jak zostały gwiazdami.
16.45 Losowanie EXl!>l'aa. Lotka i
s oo Zapraszamy do , Trójki" a.os
Victoria wiedenska.
Mllłero Lotka
Po orostu 0 nas.
9.20 Wakac1e z
,,Agnienka" - wty czytelorzebo1em 10 oo Herbatka orzv sa17.00 Dziennik
,
ników I słuchaC<Ły nt. spra,;
mowa tze. 10 30 Wakac1e ze swtn.
1715 „Portret WielikopalanLna'
wy opisanej
w reportaiu
~lem 11 OO Prosto z kr·a 1u 11.20 Mu17 45 W blasku królowej aportu
zyczny rnterklub. 11 .50 B czeszky:
Zb. Korzeniowskiego.
.
18.20 Wiadomości (Ł)
.PowÓdt" _ odc 10. 12 oo serw„s
( • Filharmonia kontra Wydział
18.50 Dobranoc - „Cypisek. IYil
Trót'kl" 12 05 W tonac11 . Tró1kl
~
Kultury.
25
rozbójnika Rumcajsa"
1
1'3.00 s
Lem: „Eden" - odc.
·
~
13.10 Powtórka z rozrywki 14.oo La19.00 Opowieści z krańców łw.1.a,:
ta - „Skąd t.a fascyna.cJa.
19.30 Dziennik
20.00 Publicvstyika
t ni w 1 boklm bólu uwiadamiamy, te w dniu 9 lłpca
0
20.15 Polski film telewizyjny 19:'.i gr:; ~o krót~l~h 1 ciężkich cierpieniach, opa~zona ~wtk sak~::
,.Zabijanie konli" - dramat
mentaml, odeszła od nas na zawsze, ukocha.na <>na.
a a,
psychologiczny
śclowa i Babunla
21.0ll •.Na
vroru" or011ram
$. ł P.
publio.
~UIO
Dziennik
ZUZANNA ROSIASKA
22.00 Rolnicze lato 8S
z domu CIECHANOWSKA
/
22.lll Wieczór muz~! „sweLAT 74
•
go nie znacie"
dlu oletnia emerytowana pracownica ł6d'&kie J .iutb Y ~orw1a •
g
23.00 Satyra
aktywna do ostatniej .chwili działaczka 1połecr.na.
t ,,ol!tyka pr.
public.-atulturalny
Wyprowadzenie drogich nam zwłok na miejsce wleC'ZDego spoczynku nastąp 1 w dniu u lipca br. o g_odz. ~8 z ka.plicy na cmentarzu rzym.-kat. Zat'zew, 0 czym zaw1adam1ają poi,ostalt w nie·
z wt.urun b6lem l smufltlem
utulonym
talu:
w NU C"'"TA
l PO MĄŻ CORKA SYN, SYNOWA ZIĘC,
zegnamy n.uzeco Kolegę, oficera
~
'
'
ZOSTAŁA RODZINA
WP tołnlerza Września I byłego
jeń~a wojennego Oflagu l'I C
Prosimy o nieskładanie kondolencji,
SRODA. 13 LIPCA

•

W. nowych·

Skleq, ml~ny WSS .Społem" iprzy ut Plobr>kow„ltieij Opopu.lame ,1broj.a.,k.i"). Na hakBJCh "dy<i;u=a.''
kiebbasa, byitomska, niikit jej nie kruipu je
Ekspedien bka informuje nas, że zaopSJbrzell'ie stlde'PU w
mięso nie jest dobre, dostawy n,ie są większe nili
)lll'IZed r017JpOCZęciem sezonu. Spowodowaine to może
być trwającym obecnie remomtem masarni .sk'.e"?
o17wlera.ny jest rano o godz 8, a około 11 me iuz
właściwie nie ma (tylko jed11a dostawa dziennie).
bo kolejka ustawia 11i'ę na dłuigo przed o'bwrurciem
.skll!IPU Natomiast pracowmice
slclerpu mie&nego
,,r.zy- ul Armii Lud~ei. 6pod.Iegłeg~ GS) twierdz~.
że zaopatrzenie w mięso jest wyraznie le-psze m'Z
prrz.ed seoonem 'Alle i 1:11 w i;obotę priZed południem
nic Juli nie ma.

S.
Dnia 1i lipca 1983 roku zmarł, po
ny święlyml sakramentami

S.

b

ł

clętlrlch

de:rp!1:niach, opatrzo-

me
dini
ko
.n.le

oficer kawalerii, legionów, Beliniak, uczestmt)' dwu wojen
ś Yl~towych żołnierz AK odznaczony Krzyżem Vututl MUltari,
~zyżem walecznych, Kriytem Nlepodległośc;- z Mleczami, Krzytem zasługi Wojsk Litwy Srodkowej , Srebrnym I Brązowym Krzytem zasługi oraz wieloma medalami polskimi I zagranicznymi,
były jenlee obozów niemieckich.
Pogrieb odbędzie się 14 lipca br. o godz. 13 z kaplicy Cmenta·
na Komunalnego n.a Zarzewie, o czym zawiadamia pogrążona w
ZONA s DZIECMI oraz POZOSTAŁA RODZINA
i ZA GRANICĄ
·
ProslmJ • nieskładanie k<>ndolencjt.

talu

W

S.

ł

LEOKADIA KA:ZMIERCZAK
1 domu

JABŁO!ll'SKA

Pogneb odbędz'ie się dnia 14 lipca br. o godz. U.Ił. Wypr11Wadzenle drogich nam zwłnk i kaplicy om.entarza św. Franciszka
pny ni. Rzgow•klej 151 (Chojny), o czym powladamiaJll w głęb-0klm smutku
SYNOWIE • &ODZINAMI

P.

BARBARA SOPIASKA
wd11Wa po EUGENIUSZU.
I

Pogrzeb odbęble lię dnia lS lipca br. o godz. 11.30 • kaplicy
Stare10 Cmentarza puy ul. Ogrodowej, Pogrążell,j w r-0Zp~y1
CORK.A 1 llYN s BODZINAMI
Proelmy o n1eakla4ame konllolencJt.

d(YWY POllllllika...S'llpiitala
Zdrowia
Ma.blrA-Pol.ikil
1.200.000 2ł.

~rutrum

k/wotę

MĄŻ

e

Za.granłcmo-PolonłJna
Firma
Inter-Fragrauces" w
Pozna>nlu
~Iła na ko.oto budowy Ceinła'!Um Zdirowia Matki 1.000..000 Zll.

ł

były

LAT 22

5kłsd~DZICB l RODUIQSTWO

P.

ZIĘC,

SYNOWIE, SYNOWE, WNUCZKI,
PRAWNUCZKI

S.

długiej

1

eiętkiej

S.

SKOWROASKA
Pogrzeb odbędzie się 14 lipca
br. o godz. 15 na cmentarzu .
rzym.-kat., ul. Ogrodowa (kaplica

chorobie 21mar1,

P.

Pogrzeb odbędzie Ilię dnła 14
lipca br. o godz. 16 na cmenta·
rzu rzym.-kat. na Dołach.
ZONA, CORKA s MĘZEM
I POZOSTAŁA RODZINA

Rodzinie, PrzyJadołom, Kolegom, znajomym t Kol. Lekarzom, kt6Tzy okll2;ali pomoc I
współczucie w trudnych chwilach
oraz wzięli udział w os ta tnlm
pożegnaniu
ukochanej żony l
Matki

S.

ł

P.

PODZIĘKO W ANIE

Przyjaciołom,

Znajomy.t.., Są ·
siadom oraz Rod'tlnle, którzy w
najtrudniejszych chwilach oka·
zali nam duto serca I pomocy •
W?.lęl! udział w uroczystościach
t>oguebowycb żony, Matki I Ba·
bel

LUCYNY
BULIASKl•EJ
s d. GRZEGORCZYK
zmarłej
po krótklej, lecz cięż·
klej chorobie w Vodzl, 5 lipca
1983 roku. składa \erdecz.ne po-

JOZEFY
CYMDLER
z d. BYCZKOWSKIEJ
serdeczne podziękowanie
dają:

dziękowanie

MĄŻ

z
my,

s

CORKĄ

MĄŻ,

1 SYNEM

bólem zawiadamiaw dniu U lipca 1983 r .
w wieku 70 lat. opatrZ'O·
•akramentami, nasz naJ
Ojciec, Dzia-

głębokim
że
zmarł,
św.
ukochańszy
Mąż,

ny

S.

ZYGMUNT STANISŁAW WAYS
absolwent Uniwersytetu Poznallsklego, łOłnlerz kampanii wrze
1939 r„ kaplt8ll1 A.rmil Krajowej, uczestnik Powstania
Warszawskiego, jeniec obozu w zelthaln.

śnloweJ

Pogneb odbędzie się cl,111la tł Upca br. o godz. 15.30 z Kaplicv
Star„J na cmentarzu rzym.-kat. w Pabianicach. Msza św. żałobna
za duszę śp. Zmarłego odbędzie się dnia 16 lipca br. o godz. 7 w
kościele sw. Teresy w Łodzi, o czym za.wlada.mia pogrążona w
głębokim talu.
RODZINA

P.

FRANCISZEK
PO$PIESZYASKI

ł

w

bolesną

S.

ł

rocznicę

P.

HALINY
ZINDERMAM

P.
I

MIECZYSŁAW

skła

CORKI, SYN, SYNOWA,
WNUCZKI I ZIĘC

drugą
śmierci

dziuś

ł

ł

prawosławna).

Pogrzeb odbędzie atę dnia lS llpca br. o godz, t3.ł5 z kaplky
cmentarza przy ul. BuzeclflskleJ. Pogrllt•nt w smutku:
CORK.A,

W dniu I Hpca 1983 roku od·
za.wsze, prze·
najukochaflazy
Brat

RODZINA

prac11Wn•lk.. przedsiębiorstwa Montażu Maszyn Włókienniczych
w Łodrzl, ul. Złota t, członek ZBoWiD.

~CJIN·A,

P.

RO·

szedł od. nas na
żywszy
lat ł9,
Mąż, Ta.tuś, Syn I

b. wlęzlefl obozu koncentracyjnego, od'llna.czona Srebrnym Krzytem Zasługi z Mleczami.
'

POZOSTAŁA

DZINA

'
ZOFIA
ł

P.

Pogrrzeb odbędzie Ilię dnia 13
lipca br, o godz. 18.30 na cmen·
tarzu przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamiaJą pogrątonc w smutku
ZONA

W dllliu 11 ltpca 1883 r. zmarprzeżywszy 81 lat, nasza Matka, Babcia i Prababcia

S.

ł

ZYGMUNT
HAUSMAN

1 ROD2:INA

P.

BOHDANA
JUSZCZAKA

ł

S.

ła,

(n)

serdeczne
pOdzlękowa.nla ks.
Prałatowi Kazimierzowi Bałczew·
sldemu, proboszczowi parafii św.
Krzyża za współczucie,
tyczllwość i osobisty udział w pogrze·
ble oraz całej Rodzinie, znajomym l Sąsiadom, którzy uczestniczyli w ostatniej drodze tragicznie zmarłego naszego ukochanego Syna t Bu.ta

P.'

s domu TWARDOWSKA

Związku Spółdzieloaołcł Inwa.1id6w
Łodzi wze.kaza.ły na konito bu-

w

ł

STEFANIA
KACZORKIEWICZ

Cenłralneco

SZCZEPAN MILCARZ

z ogr1>mnym bólem zawiadamiamy, te w 4n111 10 pca 1983 roku
zmarła nasza najdrotsza .Mama, Babcia I Prababcia ł

Pogrzeb odbędzie Ilię dnia 13
lipca br. o godz. 15.U z kaplicy
starego cmentarza przy ul. ogro·
dowej, o czym zawiadamiają pogrątent w smutku

Z~

S.

z głębokim żalem u.wiadamlamy, te dnia 10 lipca 1?83 r. l~~i;.t.
przetywszy lat 79, nan kocha.ny Mąt, Ojciec, Teść, Duadek
d7;lade-k

w dniu 11 Upca IHS r„ po
przetywazy la.t U

PzOelmJ o nłeitkładainte kondolencJl.

S.

zł).

S.

S.

z głębokim talem sawiadamlamy, te dnia 10 lipca 1983 roku
zmarł, prze:tywszy Ia.t 65

rła

IUlAJU

P.

W d.ni}l I liJ>Ca 1983 roku zma-

e

PRZYJACIELE l 'l.IOWAR.ZYSZE BRONI WOLDENBERCZYCY

talem zawladam.lamy, le llllia 111 Ii11ca 1911S Nliku
przetyw1zy lat 80

Reasrumując. w pełni sezonu zao:p-a;tr.zeriie w Kolumtnie nie je.sit dobre . Zuipełnie niezrozumiale Ml
kłopoty z warzywam.t i ow()(l8.mi Przydałyby się
chy•ba dostawy miElSa i wędililJl dws ra.zy dizlen.nle..
Z M'POiaim.i chlodzącyimi też powiI!Jtl.O być le;piej.
Dobr.ze, że jest chociaż gdzie Z'jeść obiad. i to w
całk.iem )lll'IZyzwoitej cen,ie.

Fabryka Apa;rałury Elekiromedy0Z11ej „Fa.med-I" w Łodzi zadek:larow ała ni-eoct-pła.tne P<!'Ze kazanie <lila Pom.niikla-&ipiltala dwuoµrawowej lamrpy
operacyjnej ty,P'IJ
BH-1300 wll'a'Z z zasillaczem 24V, o
łąc0nej wa.rtoścl 173.600 zł Pon~~
to zaloga mbowlęzs.ła ,saę, r&wmez
nieodrpłaitmi•, dokonać zaM!s'ta.l(YW.ania lalmipy (war~ \)1'80 - 60 iyl.

w.p~la

Z-głębokim
1marła,

Ze w0gilędu na UlJ)ały ! n.a r~czynaiące elę mdwa zadnteresowaJ.iśmy się zaopatrzeniem w llAfPOje chłod"Ząiee Nie jest z tym najilepie.J w lklen:>ach
srpożywc.zych tylko na.pój gatL01Wamy „Florid:a" (lb.
słodki). lub sok jab~lrowo-p0m.a.rańcrowy (ipo 20 zł).
Czasami bywa <>ran.żad.a Kierownicy &kile'l)Ów czyni>ą ipodobno starania o Z:ll8.C'Z.Ile zwięksizenie dostaiw,
jedna,k ja,,k do tej 'POII'Y be.z większych rezu.lta!fbw.

W PII"-ZYSZłoścł ipo&tairamy 1lę za}Neć do innych
podłód7ikich miejscowości letniskowych.
(jsb)

Matki

i

w Ko1um-

Kioski .•Ruchu" 1ą d.ome zaoipaotiroon.e w 6rod1k!
Kilka gaibulllkbw mydła l pM6/2:k6w do
prania. sa szampony. są także płyny ·do zmywa•
nia naczyń (m. in. trudno dostepn:v w Łodz.i
„Skrz.ait").

Na -Centrum
Zdrowia

Bała

ciągu ca~o 'l>O'bY'bu

ozystości

W skile:Ple ~zy>m w „trojakach" w w~tą
'l)l'Zed Południem kończy się m~sło. nie ~a serow
itwardycll ainl ser-a białego. Są Jajka, kwasne mleilro, mucaryna,
chleb, jest też kil.eilk ryit.owy ~
„,Boibo~rurty" Nie ma żadnych w ,a -rzyw Z tym1
ostaJtnim! jesłt w Kolumnie powarbny kło-pot; t.emait
,tein 'POllllWiał się u wszystkich iOasZych rozn:ówcó;w.
Jedyny sklep wairrzyowni~y 'PNY u! Dzienyńsk1e
go ~ymu;je d05tawę raz ~lennie (o.koło po~ud
,nia), usltaiwia &ę wtedy ba·rd,zo dru1ga kolejka 1 po
.g~mrl. l'klleti> %1?10IW•U }l!lllt ł)'Usty. Po warzywa.trze-

P.

Wyrazy nczerego
Rodzinie .itładajlll

Ka&ii, naulC!Zycleiika z Łodzi:
mlelkiem Moźna je dostać
tyllko
a l tl!Jk pr.zy tej p0godzde zupełlnie
nada.je się ono do gotow;inia Dotpłeiro od kHku
lepied jest z 'Pie<:7:yw'e m; ~e<it.em bywało tY'lrano. Obiady gobuję sama, ale całe eaopaltNelllll'fLY'WOZi mi rodzina 11 Łod!21i".

•

w

Bardzo d111oży wyibór obiadów był we „W(!'LUO.wej'' SzeŚ'Ć pełnych 7.e6taiw6'W obiadowych 9 dafl
111a za.mówienle I 12 4.a;ń ~ycli ~y od 40 do
140 u Dla dzieeka mofJna otra:ymat oół porcji W
barze i i'eStaulI'acjj .H11des" wyibór mniejszy. ale
ceny wy.ższe Kotlet schabowy I bryizol po ok 170
zł. są też !laik'. Można · tu kupić m Ln gotowa.ną
szynkę za 1000 Ził rz.a kig.

~niej

M6wt maffi.18.

JANA
BRYASKIEGO
DB wm.

P.

STEFAN SZARSKI

ł

ł

Rzec.z.ywiście.

l!lie nie udało nam się zobac-zy6 w &przedaiży tadl!'lyich owoców, a pl"Zedeż sezon (YWOCOWy w całe1
JPełlni. Za to ze zje~enlem obiad'll kłopotów nie
ma. Przy ul. Armii Ludowej (SJZOsa) jest re:sta.uiracja ,,Hades" resitaiulI'acja .WCtLas&Wll" i bl!JI' s.zyibkiej obsłu.gi z obiadami domowymi Speejal.nośeli~
itego O:sltatniego '. są kluslcl na 'P&l'Ze Poza tym w
sobotę można tu było zjeść m. In korpy'bk.a. bigo.s,
bqczek., kiełbasę na gor4eo; ceny 46--88 u .

.,są kł<llpotty z
w1CZeśnie rano.

,,Odgłosach"

I

M&wi miµna 4-Jeitndego Marcim.a pracow111,!Bt umy·
srowy z Lodzi' „Gdyby nie recularne witryty rodziiny z Ł<>dz1 nie jedlibyśmy
tadm~b &Woc6w.
Dwa razy tyilko udało mil się lruipić łlruskaiwlld od )»'ywa,tne·go llP('Zedawcy. 'W'pil'ost z samoohodu.
W ubiegłym rokJU jadafa.m obi•ady u goopodarzy w tym roku nie gotu.Ją, chodzimy więc do .~en
trum" Kolumny Pr.z y tym 1)021omie saopamenla
.nie odwad::\'łaJbym s1ę gotowa.ć sama"

w Kolum-

nie za0tpatr1Zemie w pOdsta.wowe U"tY'kuły spożyw
cze, a więc czego mogą się spod.ziewać łodzianie uda,,}ąicy się tam na kirótszy lub dłużsrz.y pobt1t Nasze ,gpo&tr.zeżenia uzuipeŁnione są uwagami na!JO'tkanycil Pl"ZY'Padkowo o.sób - :r.arÓ'Wlllo miesz.kańców
Kolluminy, j.aik. i łocl2iian.

-==:::.=. . . ="'
~.

W Skle,pie S!pOli.ywca:Ym przy p1 Gwaźdz!siym w
oobotnie połud•nie nie ma Jud: masła !Illleka metany. ie.st za oo biały ser i jede.n ga1nllllek aeira
tiwa,rde,go Są taitze k1lefk,i ryrowe Przv uil. Dzie4'żyńskiego lsitnieje pryw·atn9 oiekarnia
Nie jel!'l
chyiba ta1k źle z pieczvwem skm'o w sob<>te jeszde po godz 13 można dostać ci~y r.hle-b. W sobo<ty
~ą zres.ztą dwie do.stawy oieoozywa -

w celu spędzenia całego urlopu Najwięcej w Kolumnie j.est chY'ba drziecl z Łodzi; n·ie W1S<Zy.sbkich
roc!JZl.ców atać na wykU1pienie wCtLasów
dla całej
rod•zlmy, a i ttl•e na wiszy&tkie
wmasy można z
d2'iećml. zrwł8fille2a małyim.ł., pojechać . Do Kolu'!I1Ily
przyjeiżdża.ją W'ięc mamy lub babcie 11. dziećmi. bo
przecież s~koda aby maluchy męczyły się latem w
·r oz®r·z.anyoh mulI"!łJCh miasta.

- ,,.Pommik..Szp!tal
Centrum
Zd<rowia Maitk.i-Polki w Łodzi"
NBP VI OIM Warszawa
nr

..

ba jeźdizić do Ła.sku, lub przywo'Zlć ie z Pablami~
czy Łodzi.

kicll

.

$.

STASIAK
Pogt"Zeb odbędzie się dnia 13
lll>Ca br. o i=:odz. 14.30 z kościoła
przy ul. Retklńskiej, o czym za.
wlada.mlają pogrążeni w smutku:
ZONA, CORKA I SYNOWIE
Z RODZINAMI

pierwszą rocznicę

ł

P.

STEFANA
ZIMDERMAMA
zostanie odpr~wlona msza św. za
spokój duszy Zmarlyrh, w dniu
14 lipca 1983 r. n gl>lh 6.30 w
kościele
parafialnym pod wez·
waniem św. Katarzyny w Zgie
rzu, o czym powiadamia
CORKA z RODZINA

•

~I

DZIBNNIK ŁODZK.I nr 136 (10352) 15

"TUDIO - Retyser Antony Quinn
Sanchez l jego dzieci" meks
ad lat 15 godz. 17 19.15

na. url

r

-

sł

chleba

oprywaitnych pleka·rń jes.t'
z
w Łodz.i nieczyinnyeh
u.rl<i.p6w Jak nas poi.nforw Wydziale Hand•lu UMŁ
w~poc.zywa obecnie ad: 20 łódZikich
.pieikarzy Nielktórzy .z ni.eh roz.poczną działalność pa 15 lipca. ale w
dir>ugfej połow•i e mie·>iąca nadal nieezyn.nych będzie 15 piekarń Są to
oficja.line dane i
oczywiście tzw .
może się zdarzyć . źe kt.Jka prywa.tłlyOO piekaorni nie funkcjonuje bez
1'0Wiadomienla wład<z miasta Od·
1'0Wiedz.ialni z.a udzielan.ie ur101pów
S4 naczelntcy dzielinic oraz gmin i
mla.st woj.ewódz•bwa łódzkiego
T.rudno więc teraiz o ,,pir;""waibny"
ehlebek Smakosze t.akiego pieczywa m'l.15Zę zadowolić się wy1robami
..,społemowskich" niekarni. ale nie
jakości ·
llł to wy:roby najgorszej
łódiziklch
Każdego dnia waf·ia do
pieświeżego
ton
150
lllc1ep6w O'k
ezywa Trzecią część tel pull sta!l<l'Wf pieczywo P<Szenne W pi~łiki
dostawy rosną do 200-,240 ton, a
w wolne soboty do dyi;uru.ja.cych
się 7G--80 ton
alclep6w dos~ciz;a
l)ieczywa
ChO.eba zaitem nie bra)tuje. choeld mie5'Zikańcy Łodzi postu1uJą żeby w Sl)l'Zeda.ży więce · było pSzennych wypieków Pamiętajmy jedS.poro
O•tatnio
oowodu
mowa.no

Łódź-Polesie odbyła
Ilię U•roczystość dekoracji wysoki·
mi odZnaczeniami oaństwowym:
Koła
członków
za.słUJŻOllych
M!ejslclego ZBoWiD nr 4 Ł6dź

DDK

W

Polesle.
KirzyTi Ka.waJ.ers·!d Orderu Odotrzyma.li:
Polski
rodzenia
Marian
Przybylski,
Zdzisław
Renke or.az oośmier·tn!e Czesław
Jakubowski.
Medalem Zwycięstwa l Wodniości udekorowano "Stefana Michlewsklego.
w Wojnie
·Medal za Udozi-ał
qtrzymali:
Obronnej 1939 r
Stanisław Ciach, Roman Jabłoń-

źo

yh

Stanisław Lembowlal, Stefan Masternu.k. Bronisław Sadurski t Roman Szy-

ski. .Ja.n Kordas,
mańald.

Je<l!!locz:dnie czfon:kowie Koła
Miej.sldego n.r 4 ZBoWiD Łódź
Polesie wpłacili na konta budowy Pomnika Walczący>cll o Utrwalanie Władzy Ludowej - 1.900
:r:ł, Pomnika-Szipi1tala Matki-Polki - 13 01!1 zł I na Mauooleum
Koncentracyjnych
Obozów
1"100 zł Za naszym pośredn·ic
koła
tego
tiwem czronkow·ie
ZBoWiD z
~ywają CZł()l!lkÓw
do organizowania
tnmych kół
J)Odobnych zbiórek oieniężnvch
na budowę tych Pomników
(J.kr)

Nowe nawierzchnie·· ulic
rcz

nak, że jest sezon Ull"'loipowy 1 trudno coś więcej .,wyoisinąć" z kombinat6w piekBJrnic.zych PSS •. Społem"
Piekal'nle przy ul Artyleryj.sklej,
Tokarzewskiego I Eleiktronowej oraz w Pabiankach pracu.ją pełną
oara ll!a t;zy zmi·amy $wieży chleb
większości
je.sit do
dosta.rczany
,;ikle,p6w dwukrotnie: I111iędzy 6 a 6
rano I między 10 a 12 w południe
Niek>t6re większe t>lacówki hamdlowe prz.yjmują kaźdego dnia ~
dostawv oieczywa.
Producenci f handel dbają przede
wsa:ystkim a,by oieczywa nie brakona terenach
wało w mieście oraz
wiejskich gd-zie tI'w.aj.ą prace żniw
ne Asortymen-t jest tylko nieznacznle uirozmalcony Mo7Jna dostać
wle)s.kf chleb produikowany z dodatkiem serwa•tkl Od dwóch tygodni w sk.leoach z.nalduje się poszu1kfwainv .pum.pern.ilke1", a w populaime·l .Bagietce" każdego dnia
je-si w sprzedaży ok 50 kig ohleba
be-zglutenowego
Najwięcej orscy mają piekarnie
:Przygotować
or.zed weekendami
trzeba wtedy zwię:ks.zone !Jl.ości pieczywa ~zegó! .nle trud·ny będ-zie
Ju~ od najbli.ż
orzyszły tV'dirień
pel niedzieli piekar.nie rozpoc-zną
wzmożoną pirodukclę oieczywa k.t.6rego natwięcej brał! do irkleoów
21 lipea Wm·awdz.ie w sobotę Po
czynme
święcie będ·ą
lipcowV'!D
sklepv dyżume, to jedna'k wi~k
szość łodzian zaol}atrywać się bi:·
w przed·świąitecznv
d11:ie właśnie
(ps)
czwa.rtelk

ma-1

I

Wczoraj na uGórn!aku" było
! ~aTn.o. Dot>lsali orzede
wszvstkim dostawcy. Nie brakowa·
ło świeżych warzyw l owoców
klientów wielokrotnie
Większość
plac targowy chcąc
orzemierzała
przvirzeć s:le dokładnie cenom I
wvbrać najladnlejszv towar. Nie
będziemy tym razem zan:iies:zczać
wvliczankl
cenowej
tradvcvJneJ
dnia bowiem wszystko
Każdego
zmienia s!e jaik w kalejdoskopie
Decvduie o tym głównie pogoda
Wielu kupujących orzybvwa na
.Górniak" oo większe ilości wa·
rzvw i owoców Rozt>oczął sie już
przecież sezon robienia orzetworów
Dużo fest ogórków sprzedawanych
oo 25. 20 a nawet lS zł za kilo·
l?l"am . MOiina :z;atem :r:ak111ipić fe zarówno do zakwaszenia. jak 1 z
pneznaczeniem na marynaty. Mn.lei
było wczoraj t>Otmdor6w. Ich cena oscylo"\117ała w l(ranicach 100-120
zł za 1 kg. Ze- straganów 1 wozów
warzywa
dorod.ne
sprzedawano
smakowe: marchew. pietruszkę, aelerv i oory. Łatwo można bvło kuootrzebne do przygotowania
oić
koper l czosnek.
„małosolnych"
Trochę S?Orzei było z podażą kaousty I kalafiorów. kt6re Po be.zdesz.czowel oogod.zie nie •a ndle-pszel iakości.
tłoczno

m~ot6w. oroszone sa o zr;tk>szenie sle
do Kom!sarlatu Il MO L6dt-Polesle.
ook61 nr 9, w
ul Karolews'ka 86.
l(Odai. 8--15 w celit złotenl41 zeznafl I
·rozoozn.enla -e1 własności
Pabianicach naprawiono nledatono stud-zlenkę kanallzacvjnq. Wymaąało to czę§clowe110 rozkopa-

nia je~dnl Po ~ozkopach pozostawiono „pamlqttcę". Sq nlq „kocie
łbv". którvml zabrukowano jezpokrvć je
zapomniano
dnię
takq, 1a1i4
warstwa asfaltu · polcryta fest cala jezdnia ut!cy
(W. Now.)
Warszawskiej.

[

Niepotrzebne
źródełko

tkłej

4

Skontaktowa!Umy

stę

w

tej sprawie z dyrektorem ŁPRI,
któremu ten zaklad podlega
Diłwnu jest nieraz obieg Informacji, skoro durektor o awarlł
dowiaduje stę. . z ąazetv Dy·
Przerektor dokonał lustracji
ciek fest, ale na terenie mvfnł

„t lipca (niedziela)

111oru.
b!I tam byle prz11cz11Co
11q - tlczy się llkwtdacja strat
cennej w Łodzi wody. które w
na!eżv
A
opanowywać.

7catdym punkcie
prędzej

1ak naj-

z dru-

cieszy zaufanie do
ale chyba taktm samym
ąaiet.
goobdarzać
należy
zaufaniem

ot11j

stronu -

spodarzu

przedsiębiorstwa.

zaczy-

Mjqc Interwencje na miejscu tam, qdde sle co' nieprawidło
wego objawta.
zapewnlta nas, te
Dyrekc1a
J)rzeclek zostanie szvbko z!lkwldowan.y Jest to w końcu jedna
H

specfalnotcl

„Kocie

ŁPRI.

(M

Kr.)

łby" zostały

Prsv ullc11 Warazawskte1 51 111

jadqe

sa-

trasie
na
mochodem (ol<:azjq)
zostawt!am
Ł6d:t
Poddębice radlomaqnetofon „Marta" Uczci·
wego kierowcę. którego znam z.
widzenia. T>rosze o zwrot za wy'
naqrodzenlem"
WlKTORlA ANDRZEJCZAK

Aleksandrów

Ł„

. ul. Kranewskle170 !8

Puszki

samochodów, więc być może . te
będzie to tutko nleszczelnotć za-

•,

Pracownicy Wojewódzk.iego Pra:ed'Dróg I Ma&t6w w Łodzi
z·a.planowaH też kilka prac ne d~
gach lokialinych woj łódzkiego Połoźono Jud: nową nawierzchmię na
selsku -prowadzącym z Władysła
w g.miinie
wowa do Be.siekieraa
Zgierz. a pr.zed ki1koma dniami
przy&tą•piono do modernizacji dorogf z Popowa do Mdęsnośnl w gm.inie Głowaio.
aięblorsbwa

(ps)

•

o

e

•

Dla dzieci I młodzleżv przebywa- razy w tygodniu czynne jest kiDzielnicowy no wakacyjne, w
którym wyw mieście
Dom Kultury Łódź-Bałuty organi- świetla się m~ fabularne, krótPoza
zuje wiele Interesujących lmpr11z kometrażowe I animowane.
w tym trzy razy w tygodniu „TeleI spotkań. Działalność DDK
okresie wakacji koncentruje sltt w ferie" w kolorze, raz w miesiącu
w Domu teatrzyk dla dzieci (gościnne wydwóch jego filiach oraz
Kultury „Lutnia" przy ul. Łano stępy teatru
zawodowego)
wej 14 I w Dqm)Y Kultury „Na żu konkursy dla dzieci. Mecze pił
bardzkiej". (ul. Żubardzka 3).
warcabot>iiniroongowe.
karskie.
I tak np. w DK ,,Lutnia" trzy we,
siatkówki. tenisa, konkursy
sprawności dla dzieci oraz wycieczki na „Falę", do ZOO. rowerowe
I piesze po Łodzi i po. województwie z cyklu „Poznajemy piękno
ziemi łódzkiej", dyskoteki dla mło
pozostałe.
oto
dzieży I dzieci Coraz wiekszV li!st wvbór owo- atrakcje DK „Lutnia".
ców. Zapobie~l:!we goopodvnie kuPrzy DK „Na Żubardzklej" w
pują przede wsz.ystkim porzeczki.
agrest i wiśnie. których cena wa- okresie 4-31 lipca oraz 1--31 sierpha 1ię w l(ranicach 100-140 zł za nia w godz. 10-13.30 czynne jest
kilogram. Pojawiłv sle tuż oierwne boisko, na którym organizowane
są zabawy I gry sportowe. W raśliwki na razie bardzo drol(ie Po 240 zł z.a 1 kg. Mało natomiast z.le niepogody w sali widowiskoiest już malln I czarnych Jagód wej DK - projekcje filmów fabupleknie larnych 1 krótkometrażowych dla
zachwycałv
Kupujących
ale cena tvch dziec! i młodzieży oraz turniej tedojrzałe czereśnie
owoców nie spada poniżej 120 :r:.ł nisa stołowego . Ponadto w okresie od 2 lipca do 25 sierpnia w
za kilogram.
Cenowa huśtawka panuje nie godz. 18-21 DOK Łódf-Bałuty orartystyczne
tylko na targowiskach. Jak się ganizuje 22 imprezy
w
wczoraj dowiedzieliśmy, znaczne dla dzieci przebywającvch
zmianv w cenniku t>la:nuje w nal· ośrodkach kolonijnych WOS!R w
Górze.
bllższvch dniach Wojewód.zlka Spół Grotnikach I Wiśniowej
dzielnia Ogrodmlczo-Ps2lCzelai-ska w Występy artystów PTL „Pinokio",
nagroz
zabawy
Łodzi Prawdooodobnie od ezwartku konkursy, quizy,
podrożeją młode ziemniaki. bober, dami, dyskoteka I „Kocia Akade! mia Przepisów Ruchu Drogowego"
pietruszka
Pomidory. koper,
agrest Stanieją natomiast cebula, złożą się na atrakcyjne programy
dla uczestników podłódzkich kolomarchewka 1 0116rk1.
(J. kr.)
HOLA nii letnich'.
jących

są

Jut

opr6łnlane
PlsalUmv niedawno w •. Reflek·
wszyo nleo1.1różnianlu
stlclch · nuszek na imlecl przez
bryąadi. MPO na osiedlu Pienista Ofnvma!ltmv w te1 1prawle
wt11at-•1lenle podpisane przez za.
steoce dvre1<tora d.s. eksploatac11
mqr Int Wojclel'ha „od·
MPO
cza~l<:teąo Z wv1aAntenla tD•J"f'<:a,
że w dniu ul<azanla się naszej
notatki z brvqada oczuszczajqcq
osiedle Pienista nrzeprowadzono
brvga·
zobowtazu1ac
rozmowę.
dzlste do opróżnlanla wszustklch
po1emnl1<ów niezależnie od stopnia Ich zapełnienia . Potecenle to .
wszyzostało 1Dt1konane I teraz
stkie pn1emnłkl w katdu czwar·
tek - kiedy to na osłedle Pienista przt11eżdża samochód MPO
(1. kr.)
- sq oprótnlane.
torku"

z

kroniki milicyjnej

NIE MO.ZE OPRZEO

SIĘ

POKUSIE dl'7Jw!acll l

,

ogołocił &z.a.fę
Sk.radł diwa tut.N.

'Pełną

- bagarderoby.
skórzany
l z kirólików,
rB!!li•
płasze&, 9 kos-z;W I 2 puy bwtów.
Według cen zalku.pu stra,ty· 05z.acowano na 32 tys zł Fu~trejonadu
s-ze KD MO Łódrź-P<>lesde wS'ZCzęli
po.st~amie Po !ciilkiu d!!llach zaPawła D.
t.rzyma.no 27-leibnlego
Był Oill jut wcześnie) ka·rany jako nieletini, a ostatn1o nie pracona uitrzymaniu
wal I Pozo.stSJWał
ma1Jki Pny.znał się do dok01?181Ilia
włama'llia Mieszka o.n w tym samym domu Paweł D zootał &.re6Z·
towany Miłkja odzyskała etz.ęść łu
pu. Fu,lbra zł<>dziej zdążył juli. siprze(sk)
była JurŁ kllukrtot- dać na bazane.
Elż;bieita
n!e ka.r.8/Il.a Ma męża, kltó.ry nieźle
zarabia. ma dlL!eci. pracu•je w jednym z lódzkJcll t>T'Zedsiębiorstw
Twierd~. ł.e nie !]O'traf! opr:i:eć się
Pokusi& Widząc s'ldeip pełe-n ludzi.
Po prostu wchod-zl I kiradnie Czasem kił·ka ra.zy łlego samego dnia

W

połowie

czerwca fu.nlkiejonutuMO
4':e Komendy Dzie1nlcowej
Ł6di-Sr6dmieścle za,tr'Zymali 86-aetnią Elżbietę W. Został.a ona d'WU·
kirotnie przyłapana w . ohwiill doikonywanta kradzieży k.iesronkowycll
w utłoczonycb skle'Pach pny ul
Piotr!ą>wskdej Ra.z kirad'Z.ieł zauktórej złodzlej!ka
ważyła osoba,
oortmonetkę 1
wyciągała właśnie
sia.tk.i i'!lnym razem ~YLi zło
w kolejce
stojący
Judrz.ie
jkę
zie
d
Za brzymana prtyznała się do ale<!·
miu oodobnych t>niestęps•tw.

w

puje ja,'k karoy kie.non·klo'wdec: od,
.
rzuca eou~ własność.
Obecmiie Elżbie.ta W przebywa w
Zostanie
a.reszcie tymcz.arowym
pisyduaSkierowia.na na badania
bryc:zine Te s:kfo.nnoścl mogą być
chorobliwe gd.yt sytuacja ma.terialjej przecież do
na nie ri:musza
(sk)
k.r adzieły

WAŻN'E

Informacji
Informacja
lnformarJa
lnformacb
Dworzer
Dworzer
1nformac!a

DZIENNIK

ŁODZKI nr 138 (10352)

P6łnocnv

731 ·82
398 IO
ł72-01

265·96

SS.· 46 · 9~

93
telPfnnlr-zna
stuthv •drowi• 81' 19
282 84
rnformacJa handlowa
rnformacJa Pomocv Suołer1ne 1
56 41 71
Komenda woJew6dzka MO
671-22 29?·22
253· ll
Po~otowle cleułownlcze
Poe;otowte drorowe
409-32
•. Polmozhvt'"
Po.:otow1e ener.:etvczne1
33ł-3l
Refon Llldt Północ
Rejon Lódt Południe .
334-28 I 881 ·81
15-37·10
Rejdn Pabianice
16· 34 4?
ReJon Zglen
ReJon O(wletlenla tnie 881 15
39ó·85
Poe;otowte e;azowe
97
Po~otowlr MO
99
Poi:otowlr Ratunkowe
Pomor drne;owa PZMot 52-81 10
11
666
98
rna
Strat Pota
833 11
lntvnler woJew6d-ztwa
337 37
T~LEFON ZAUFANIA
- czvunv w 1?od1 15-7 rano.
W dnt wołnr od nra<'v - caOla kobiet 1 clata
ła dobe
prnhlPmowa I •nrawv rod10lnne
w dni oow•-zednle
7ł0 33
od .:odz. 1% do 22
TELEFON ZA·
MŁODZIEŻOWY
350-88 w godz. od
UFANIĄ U do 11.

Infnrmarła

TEATRY
-

n.lecz:vnne
MUZEA

REWOLU·
RUCHU
HISTORII
CYJNEGO (Gdańska 13) l(odz.
11-17
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA14)
FICZNE (plac Wolności
·
godz 10-17
UŁ
BIOLOGU EWOLUCYJNEJ
(park S!Pnklewlczal g6dz lG-18
(ul
MIASTA ł ODZI
lłTSTORll
Ol(rorlowa 15) ~orll 11-16
RUCHU REWOLU·
HISTORII
l(OdZ
CYJNEGO (Radogoozcz)
9-16

SPORTU I TURYSTYK.I (Worcel·
la 21) godz 14-18
(.Piotrkowska
WŁ<>KJENN'TCTWA
282\ godz 9-17
SZTUKI CWleckowsklego 36) godz
lG-17
MIASTA ZGIERZA (Zgierz. ul
11-18
%1) l(odz.
Dąbrowskiego
MIASTA PABIANIC (Pabianice.
Stalingradu 1/2) Obrońców
godz. lG-15

•

•

•

zoo - czvnme od 11:od2 . 9 do 19
Ck.a!Sa do 18)
OGRÓD BOTANlCZNY - czvnnv Od e;<>dz 9 do zmroku.
JtĄPJEt.lSKO ,FAl,A" - czvnne
codzlennle od l!<><iz 10 d-0 18
KINA

,„

- n~czvnne
Walka o og!eń"
lWANOWO
kanad od ~at Ul 11:odz . 15 17.lll
19 30
Wielki Szu" POLONIA poi od lat 18 godz 10 12 15
15 17 15 19 30
Butch CaSPRZEDWIOSNTJ!! sidv 1 Sundance Kld'" USA od
lat !li ttOdz 10 12. 15. 15 t7.15
19.30
WŁÓKNIARZ -. . Walka o ogień"
kanad od lat 18 godz. !O 12 15
15. 17 Ili 19 30
wąt
.,Wielki
WOLNOSC
Chtngachitook" NRD bo. godz.
10 12.15 15 .. Pollcjantka" fr
od lat 18 godz 1715 19.311,
.Mefisto" - węg. od
WISŁA lat 15. godz. 10 13 16 19
Imperium kontrZACHĘTA atakuje" USA od lat 12 godz.
9.30 12, 14.30 17 19.30
Coma"
TATRY-LETNIE
USA od lat 18 godz 21 30 czynne tylko . w dni oogodne
Cały- ten zgtełk" USA
DKM godz 17 19 30
'OKA - ..LAwlna" USA od lat
15. godz. 15.30. 17.30 19.15
B.\ŁTYK

Cbluda kiraJanlka twarogowa jest O'bse.rwowane. Takie d1:"1gnlęcle spowodowała ostatnia decyzja Łódzkiej
Sp6Miz.ielm.i M.lecza.rs:kiej która obkrajanki
cenę
W!Jl.i.e przymusowe motywy. n.'P chu- niżyła okiresowo
dość kieszeni A dotyczy to gtów- chudej z 64 zł do 34 zł za k·g
Cena regulo-wana 54 zł ookrywa
nie naju.boższ.ycll w8JI'$bw ludności,
wielo- p<>dobno reaJne koszty produkch
czyili emerytów I rod~
34 zł podyktodzietnych. Twaróg l ryby (głównie Cena okrerowa dors.ze) - to p0dst111Wowe pozycje wana jest chęcią osiąg.nięcia opła
zwlęks-zenie prooożywienia białkowego w tych ro- calności 'POl>rze.z
OKRADŁ l!IĄSIADÓW
Oznacza to
dukcji I sprzedazy
,
·
dzinach
Ryby Po ostatnJeJ podwytce ll'ta· także zagosp<>darowa.nie dużej ilosWieczorem. Ul czerwca lotoł doluksurową, ci dostarczanego mleka.
do jediiiego z ją się pozycj.ą niemal
włamania
lrond
Piotrkowskiej
Sklerp pin;y uJ.
mieszkali przy ut Więckowslldego więc każde drg.nięci>e cen iinnych spr.zedając 200 kg klrajainoki tłustej
jest żywo
wyłamał . zamki w artykułów białkowych
100 Złodz.ie·j
st>rzedawał po 54 zł 2()-30 kil' ltraza d•uże
chudej Ryzyko
janiki
zw·roty wnosi ŁSM!ecz lu·b (częś
ciowo) PSS Jak nas poinformował
KOMUNIKAT
prezes dis h.amdloiwvch ŁSMlet"Z Kanallzacjl Okręgu
Wodociągów i
Przedsiębiorstwo
przed obniżką w rejonie Sródmieś
konieczność
na
Lódzkiego zawiadamia. że ze względu
cla., Bałut i części Widzewa na 7-8
ton sera tłusitego S'Orzedawano 280przeprowadzenia przez Miejskie Przedsiębiorstwo Robót
Te·raz po
300 kl! se.ra chu<lego
Wodociągowych i Kanalizacyjnych robót montażowych
zmiainle ceny i.lość spl!'zedawamego
na magistrali wodociągowej,
już d-ziennie
sera chudego sięga
sieci miejskiej
zostanie obniżone ciśnienl_e
450 kg Spółd.ziel nia liczy. że mow północnej części miasta, łącznie ż dzielnlcą śród
że dojść wkr611ee do 700 kg w tym
rejonie a w całej Łodrzi do 2 ton
miejską, od dnia U lipca do dnia 17 lipca br.
Pro~oza optymisttczna. a z ounZa zakłócenia w dostawie wody PWiKOŁ przeprasza
p0zwala
kltu wid.zenia kal·ku1adi
2298-k
odbiorców.
takie
„WY'jŚĆ na IWOje" Lepsze
nłż marnoiw8Jille su·
rozwiązani~.
pozycj.!ł menu w domach gdzie obowfąa:u.je dieta Ale są I inne ró-

w

„DZIE"'NIK LOllZKI" - dziennik Robotnll'zej Sp61dzlelnt WydaWnlC%eJ .•Prasa - Ksląfka-Rucb". Wvdawea: Ł6dzkle
Druk Prasowe Zakłady Graficzne w Łodzi. RedaguJe ko fpgłom: RPdak<'Ja kfld 90-103 Łódt, ul. Piotrkowska 96.
eentrala 293 OO - lal'zy a wszystkimi działami. Redaktor narielny: 645 85. zastęP<'Y redaktoca nal'lelnrgo: 406-15 I
Sprawy miasta 341-10 I 337-4'1 społeczno ekonomll"lne 228 32 310-38 I 3'18 97, kultura I o§wlata 621 60. sport
Redakcja nocna: 8119 -CIS I 868 78.
Telef~n Ushrowy 303 ·04, (rękopis6w nie iamówlodyl'b. redakl'ja ·nie zwral'a).
ul Piotrkowska 96. tel. 649-70 (za trd6 ogłosri:eń redakl'Ja nie odpowhdal Warunki prenumeraty pndaJa oddziały
I

TET .EFONY

PKO
o usłu~ach
turvstvC%na
PltS1
Centralny

APTEKI
Piotrkowska 67 Mlcklewlcza 20
Nlciarniana 15 Lutomierska 146
. Olimpijska 7a Felińskiego 1

/

. ·- .
,

- Armil .czerwone)
7. Konstantynów - Sadowa IO
Ozorków - ul Wyszyń•kiego 2
Lowtcka 38 AleksanGłowno drów - Kościuszki 14 Zgierz
Sikorskiego 18 ' D11browskiego 16
Pa~tan!ce

DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia ogoln.a - Bałuty
Szpltal Im Bie11ańsktego - co·
dziennie dla przychodni rejonowych nr ni t 4 6 1 B 9. IO
Szpital im B1e1 nackteg 0 (Pabla
nice) dla przychodni rejnnowyrl
nr 3 S. dni nleparzy•te Szpil&
1m Koperolka - dla orzychodn
rejonowe! nr l• w dnt nleoa rzy
ste Szplfal Im Plrol?owa - dm
pa rzy•te. Szpital tm MarchlPW
sk1egc - codzlf'nnlp rZgterz ul
Dubol• 17\ dla miasta 1 gmin'
Zgierz m1a-;ta 1 'i :mlny Ozorków
miasta I '\mln\ „leksandr<'lw gm1
ny Pa rzęcZPw r:orna - S7Plt•
14)
Im Jonschera (Mlllonowa
Polesie - Szpltal lm Pirogowa
Srórtmleścle (Wótczańske 195)
Szpital tm Jon"·bera ·cMllionowa
14) , W\d1ew - S1ottal Im. Sonenberga IP\enlnv 30\
Chirurgia urazowa - Szpital Im
75)
Radliń<k'eo!!:Q CDrewnow•ka
Neurochirurgia - Szpital Un. Ko
oerntka Pa bla nicka 621
Larvnit<>l<>l(la - S2 '•!tal tm Pl
rogowa Wólcz;iń,ka 1951
Okulistyka - Szpital 1m SkłoParzę.
dowskiej-Curie (Zgierz
czewska 35)
Chi ruricta ! la rvngo!Ol?ia dzie..
- l!łstvtut Pediatrii tSoor.
n.a 36/50)

clęca

szczekow-0-twarz<>Wa
Chlturftia
- Szn\tal lm M. SkłodOW<;kle1 .
.curie (Z!!,lerz Pa rzeczew•ka 35
- dla wo1. łódzkiego - Szo!ta l
\m Barllcklego 1Koocińs\tlel\o 22\
- dla m Łodzi.
Toks:vkolooa - Inrtvtut Medycyny Pracy (Teresv 8)
Prz;vch<>dnta
Wenerolo1'cta
Dermatol<>giczna (Zakatna ł4)
AMBULATORIUM
POMOCY

DORAŻNEJ

ul Slenklewlc;r.a 137.
tel 637-00 wewn 31
- Gablnet Chirurgiczny czynny
/
całą dobe
- Gabinet tnternl.<tvcznv czvn,n:v
w godz 15-7. w dni wolne
od prący - cała. dobę
ul. Armil Czerwonej 15,
tel 457 30 do 34 wewn 70
Dziecięce)
- Gabinet Chlrurgl1
czynny całą dobe
- Gabinet Pediatryczny czynny
w godz 16-7 w dni wolne
od pracy - cala dobę
ul. KD1><'lilskte11:0 22,
tel 864 83
- Gabinet Stomatol •!llczny czynny w godz 19 7 w dni woln•
od pracy - cała dobę

e

Jeśli ktoś zauważy Jn"adrzierż, p<llS'tę

Taka okazJa„.

At do dwóch aazet traflly ln·
t.erwencje w sprawi e . przecteku
wody na terenie zak!adu Uslu11
Pomocniczych przy ul. Choclm-

D

Drogowcy pra.cuJą tet w~lm.ie 2
pracownikamJ MPK Ostaibnio pona uł
ważne roboty orowadzono
Wymianę torów
Limo8JI10w.s'kiego
tramwajowych już zakończono. obecnie trwają prace przy układaniu
asfaltowej nawierllCh.ni j~dni We
wił.orek szeroko zakrojoną modern iizacją objęto ul Łag.iewnicką, co
spowodowało wie!le kłopotów komunikacyjnych okolicznym mles.z.kaflcom T.rzeba jednak za21nac-i:yć. iż
remonty ulic przebiegają znacznie
sprawniej nliż duże budowy d!l'ogowe.

Wtorek na „Górniaku"

KOMUNIK AT MO
o.ro'by kt6T:vm w n-0c:r 1: 30
ja na I czerwca 1983 r na terenie
'- osiedla Retklnla-Za11:rodn!k! dokona.
no włamań do samochodów I kra.
dzl~v oozostawlonych w nl.ch orzed.

ro,gowcy moderni'liU·ją w tym
roku wiele łódek.ich ulic .
Plam tych remontów mógł
wlę<ksri:y
by być ina.cznie
ale limittują go [[ości materiałów
ora.z moce przerobowe Kombina~
Robót DrQgowych n'P. ma IJO'Watne
trudności kadrowe. a przecież zakooitynuację
jest w
angażowany
ltiillm dużych Lnwestyicjl drogowych
kilka
Ostatnio wyremontowa!!lo
ważnych arterid w naazym mre.ście
uł
na
Nową nawienchn.i.ę położono
St..ryPółn9C.nej między ulicam.1
kowską i FrSJnds.zkańską A.fa.1ibc>wy dywanik ookirył też zmis7'CZ()l!lą
jezdnię ul Żeroms.kiego na odcinkm od ul Obrońców Stalingradu
do Ko.pe1rni1ka Gładlko jak PO S"liole
jeźd,ż:ą )uż kierowcy ui Konstantynowskią na odcinku od al Unii
do Krzemienieckiej oraz u~ KasDrzaka międ.zy uilieami Lutomiermotano tam
ską I Drew•nowską
dla t>ierówn.iet nowe chodntkł
'P!"&ee
Trwają
kirawężnikl
l
szych
moder.nizacjl nakońcowe orzy
wie?7:chni ul WieLk0<p01Bkiej,

filmów
• rYl.OWY - Przegląd
Golem"
science fiction Bliskle spot
od lat 18 ~odz 15
kania trzeclegc• ętopnla"' - USA
od lat 12 l(odz 17 19 30
llY"ll A - Klnn non ętop od
Komandos• 1
0-27 l(()dz
Navaronv"' •n~ Od lat 15
T•m n•
GWARlllA fł, On4
r~d1
ll •<'l?kach"
•atP.mn1Mv~11
Ce.nR strachu
bo l!od• 1e
17.30
l!od2
USA nd lat 11
19 30
żandarm na emerytu. ,
VIUZA rze" tr. ·bo godz 16 15, 18.15
nleczynne
1 MAJA
Nagonka" 1ug od
·pOK<>J lat 18 l(odz 16 15 18 15
So1f'wi> oo ro.o;1e ··
ROMA
oo ! od lat Ili e:odz 10 17 U
19 30 Chłoocv , Pla~u sront
15
12 15
b.o f!odz
weg.
nieczynne
"TOKI 01abe1 m<>rskl"' rad2
SWTT b.o. e:odz lll 17 · Słona ró·
ta·• POI od łat tli l{Od.2 19
Nosferatu - wampir"
TATRY RFN od lat 18 ll;odZ. 17 19 w
slE;
odbędzie
nlepo11:ody
razie
Przypływ uczuć"
seans Cilmu
fr od lat 18 godz 2.1
ENERGETYK - nieczynne
HAI.KA - nieczynne
POI.ESIE - nieczynne
REKORD - nleczvnne
SOJUSZ - nleczvnne

'

I

I

li

rowca Tr-zęba ryzykować Niestetaka że Jak
ty, alternatywa jest
to wród
tańszy ser nie oóid'Zie
regulowana cena d.roższa. narzucoI Z'llÓW
na soółdzielni . .z 1(6rv"
zitczną się stratv surowcowe Może
bY wię<- do obserwa('j; rvnku l urealnienia kalkuladi właczvĆ' takł.e
ekonomis·tów z PKC' bv to regulowanie wyglądało n.ie-oo inacze;
(M. Kr.)

Komu sprzedać

500 butelek?
W Kieleckich Zakładach Na orawv Samochodów ma 1al'vch 'we la
sledztbe w Pabianicach LUtvwa się
m In. dute lloś<"l rozcteńc.73ln11<a .
Kupuje <le l?O w but.,.lkach 1 którymi nie włarl-om-o co zr-ob'ł- W zaklad-owvm maga7yn1e 1e!<t \eh '1lt
oon8d 500 Jel'!!n ornrluC"encl no kt6·
rvch naletv m tn. łó<izka ęoóld-z!el
Polon•• chnclat nie dv<oonunla
fa w!eksza liczba butele'k nlP chcą
Ich orlb'erać tvlko dlałe!?O. te uab1an1<"kl zakład nie m• m<ltl1w~cl
watnv orobtem
Ten
Ich mvcla
wclat czeka wlec na rozwlaranle,
IW Now.)

96
Piotrkowska
al
t . 6dż ,
Prasowe,
Wydawnll'łwo
89 TPll'ffln'.1skr. pnl'z
Adres pocztowy: „Dł" Łódł
n ~f'k rPtar7 804 75
30'1 26. sekreta.n odpowird1ialn:v
208 95. dz. łączno§! z C'ó::VtPlnikami intt·rwPnd• f Nas1
Biuro Reklam 1 Ogłn~zeń. t.ódź
Ogłoszl"nla I nekrologi PUPIK RSW ,Prasa-Ksla7~a Rnl'h"
Nr
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3500ł

