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Minister Grornyko
przyjął delegację OWP

A

o

I

Cena
5 z

l>ZIENNllC
'DZKI

l)Oinformowała

uencja
miniater SJ>raw za·
IJ'anicz:nych ZSRR Andriej GromyJto iar.zyjlłł prubyWająca w Mos·
lnvle .z robocz1t wizytą
delel'(ację
Ortani~acji W:v-zwolenia Palestvny
pod przewodnictwem członka Ko·
m!tetu Wylkonawcze,go OWP. Fa~ Kaddn.imiego.
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Związek

Radzl«ik! 1 OWP od·
"Dlany Wuz:vnirtonu zmie·
naj1tce do teto. aby nie d<>t>uścić
do unecz:vwistnlenla
nlezbvwal·
nych Draw Palecty:6.czyków I unie·
moillwić DOWstanie
nlezależne110
iM:óstwa Dalestyńak!eito. a także
smlerzajlłce do odsundllcia Or11a·
;ntsacji Wyzwolenia Palestyny
od
udziału w fo2lW:i4zywaniu kwestii
bliskowscl:loonief, ·
nue&Jlł

Minist r Zięba
•
o. sieradzkim
Wczoraj

przebywał

s wi111yt1t w

woj. aleradZlkim m!n:lster rolnictwa
ł

rOIJJ>Odark! tywnościowej - StaZieba. W tra&:cie sootika·
nla ministra S. Ziebv . z I sekre·
tarzem KW PZPR w Sieradzu :S. Urbaniakiem omówiono Drobie·
my · sw.14zane :r. aktualna svtuacją
w rolnictwie woj. ateradzkieito. a
takie niekorzvstne wynlld
apisu
rwierz1tt «<lSt>odarsk!ch. W trakc!P
1ootlkanfa dvskutowano nad Drzed·
1lęw:dęc!am! 111>rr:vlaJącym! zahamowaniu ue!koi'zyst.nych tendencji w
hodowli.
ll.I.sław

W dals.zel ~dcl wizyty w S!e·
rad2lkl.em minister S. Zięba wraz
s i>rzedstawiclelami władtz wolew6dztwa zwiedził Sieradzkie Zakłady
Przemysłu
Owocowo-Wa·
r.z.ywneito w Sieradzu. ir~ie
za.
l)O.l.nal liłe z biełąc1t
oroduikcllł I
·l)l'oblemamf załogi tych zakładów.
Nutęi>nie minister S. Zieba udał
a!11 do ZUGdL w Wieluniu. St><>tkał s!e tam z aktvwem soołecz
no-J)Olityczn:vm I gosDodarezYl'!l za.
kła.du 1 ŻyWo tnteresował sie sta·
nem orodukcji maszyn rolniczych.
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Problemy lokalowe oświaty Zwiększenie
udziału gruntów ,Państwowego fund uszu Berni
na cele działkowe • Ocena i kierunki' rozwoju
podstawowej opieki zdrowntnej
Wczoraj odbyło lllti: posiedzenie
Komitetu
Społeozno-Politycznego
Rady Ministrów, Obrady w pierwszej częścl posle.Junła prowadził
przewodnlm:ąey Komitetu wlce·
premier Mieczysław F. Rakowski
a nasti:pnłe wicepremier
Zenon
Komend er.

Wobec llbwierdzen!ia i>l'Uz wła.
d!Ze oświatowe znacznego pogorszenJ.a się stanu technicznego obiektów szlkolnvch I oświatowo--wycho
wawczY'Ch roizpaitirrono
ra.J)Ort w
tej $J)l'awie o.raa: D(llbrzeby inwestycyjne reisol"tu oliwiaty I wychowania do 1990 r. Poniad 50 J)roeem·t

Patriotyczne manifestacje . młodzieży

budynJk6w
YLkolnych.
wymaga
gruntcwl!lego r~ntu I modernizacji WY'P06ażeni.a Pcinadt.o odczuwany jest brak
oomieszczeń
dla
szkół I przedszkoH. zwłaszcza w
nowych osiedlach
W orog.nozach
sy>ginal.jzowana jes.t teiż zwięE
'
n11 fala rnl.odych ookoleń oow owana wviem demograficrz.inym lat
osiemdziesią.tych Sy<tuacja ta o eśla kierunek działań rządu I adminis·tr>acii Daństwowei zmierzają
cych do zaJ)eW!lJienia
właściw"ych
warolllk6w nauczania ! wychowania
Komd•tet SpołeC0no-Polityezny

lmot Młodirleiy Pol.sllclej „ W•r ocla!w '88", do kit6rego orzygotowania dobiegają lro'ńoa będzie donio·
słym 9p0tkaniem ~ysięcznej rze·
szy orZlOdujących mlod:vch. Polaków
k:t6 rzy . zama ni festu Ją - n.ie.przy·
Dad•kowo właśnie we Wrocławiu
wole aktyWnego udziału w walce o J)Okój t odlp.rężenie.
awoją

jedność wokół na.jwdnłe~ych <W.ć

Wspólne posiedzenie. Prezydium
i .Sekretariatu· NK ZSl

*·

Sejmowa Komisja

i

zyc ·el

elizac ja
Wni:klLwa debaJt& Se3m()Wej KoOświaity i Wy(:howania 13 bm
ooświęoona stn'a1w011D Karty Nauceycle.la. 7J8JlllYk11 si~ w Jedinq.z.n.acz.·
nym stwierd'Zen.iJU.: dokument ten,
o oodistawowym znaczeniu d'la ośwliaty oowlnien być w ~ urzeczywlshn.iony. Na takim samym
1tta·nowisku S'l;a.n.ę1il obecinl n.a pos!edaeniu I ol"Ze<lstawtc~ Og6blokrajowego Komt!etu ZaJioiZY'C,lelskd.efO ZNP, a taikłe J)Odizielilo je k!!emisji

N/z: Emll!a Krakowska witana w Leningradzie,
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Ocean Spokojny ·nyskusja posłów · na temat zmian
at
pronlieniollfórczynI
.„ ta
obrotowym I dochodowym
śmietnikiem?
Obecny rzad Stanów Zjednoczonych zamierza oozbywać: sie odpa. dów oromieniotw6rczych. zatapia·
jąc je w Oceanie Spokojnym.
Dzienntk „Crisian Sciense Moni·
tor" pisze, że Ministerstwo Ener·
f(etyki USA bada możliwości orze·
chowywania na dnie morskim od·
padów radioaktywnych, wvtwarza·
nych J)Odczas prac nad brania ja·
drowa. Federalna
Agencja
d.s
Ochrony Srodowiska. nie mol(ąc s1e
doczekać: na Jakąkolwiek
decvzle
nrzystąpiła do opracowywania ..reiulaminu1' zataD!ania niebezolecz·
nych odpadów w oceanie. Soole·
czeńshwo amerykańskie z nieookojem orzyięło wiadomość, że Pental'(on olanuie r6wnleż zatapiać w
Oceanie
Sp0koinvm i Atlantyku
i:>rzestarzale atomowe . łodzie ood·
wodne; w ciągu najbliższych 30
lat USA zamierzają pozbyć się w ten
aJ)()Sób oonad 100 łod.zi Dodwodnych
mcofanych z użytku.

za-

wykol"lyst8lllle raportu w dalszych praea.ch nad -przygOltowainiem

celów socjalii&tyCll.lllei Pol.skii.
(Dalszy cląr na str. 4)
Integralnym elementem W1'oclawskiego sootkanie młodzieży będą.
w dniach bealJ)(lśrednio OOl>l'Zedzaiących :dot. 1>llltriotyC111ne manifestacje z u.dzi.alem delegacji
wojewódzikJich i lllJll()łeczeństw 'jll()S!ZCZeg6Inycb regionów „
Odbędą się one
w mdejscacll o
szczególnej dJ1a Polalków wymowie,
na terende Cy>tade.U Pownańskiej. w
miejscu symbo~uiącym oolsko-radzieclde braterstwo broni, w Po-li.chnie,
w woj.
piotrkiow&k.im,
miejscowości znanej
18 bm. na wspólnym oosledzeniu
z walk od·
dział6w Gwarrdli.1 Ludowej, na Gó- Prezydium i Sekretariatu NK ZSL
rze św . Allill.y w woj. opolslcim - dokonano analizy sytuacji sDOłecz
tlano w środe film „Pastorale he- miejscu symbo!ii'lJUjącym tNdycje no-poJ;Ltycznei w kraju. Oceniono,
roica" reprezentujący kinematoera- walki o polskość ziem zachodnich że wyraźnie odczuwalne staia sie
fie polska w konkursie festiwalo- i p6łnoonych oraiz w Rogo:lmicy konystne dla narodu i państwa
skutki urzeczywistniania orogramu
wym. Film orzedstawił oubliczno- (Gl'QSa Rosen) woj. wia~skde
r.form itosJ)odarczych i społecznych
ścl Jel?o tw6rca Henryk Bielski.
oraz aocjalistyczne1 odnowy nakre(Dal.uy ciąg na
I)
Polscv fllmowcv uczestniczący w
XIII Międzynarodowym Festiwalu
Filmowym .. odwied.zil! ~enlngrad.
Oświaty
Wy~howania

na festiwalu filmowvm w Moskwie
C:P::łl'.\~~<"h

z:vcla zm!anv "oleita na
tak.im
uzupełnieniu sformułowań konstvtucyjnvch bv stworzyć motliwo~
wDrowadzenla w razie konieczności
- w tym właśnie drultim Drzynad·
ku - stanu wylątkowego (a nie
wolenne1?0), a wlec tak. laik, to
orzew'idu ie usta woda ws two szere•
l?U kral6w
W olerwszvm czytaniu om6w1
sle dwa od dawna zaJ)Owiadane
Droiekt:v. rel?uluiące ważne dzie·
.dzlny życia Daństwowe1?0 i społe
cznego Chodzi o orojekty ustaw o
·Radzie Ministr6w oraz orawa Drasowego
Pierwszy z nich m. !n. rel(UlU·
je kwestie nie obfete dotąd prze·
Disami ranl?i ustawowej Dotvczy
to w szcze1?6lnośc; oozycii orawnej
orezesa Radv Ministrów Prezy•
dium Rządu kierov. nik6w naczel·
O:ych t centralnych or1?an4w admi·
nistracji
Daństwowej,
URM.
Zmian w konstytucyjnych założe
niach oozycji Rady Ministrów nie
orze wid u ie sie.
Przedstawienie przez rzad oro·
iektu Drawa orasowego wiaże sie
z rezolucją Seimu z linea 1981 r.
zobowiazuląca
rzad do DrzygotoOstatnia z orooonowanych zmian wania re1?ulacji tel!o orawa.
·ma na celu wprowadzenie wvraź·
Na Dosiedzeniu rozpatrzony be·
nego odróżnienia zagrożenia oań· dzie również oroiekt ustawv
o
stwa - na skutek czynników zew- materiałach archiwalnych i archi·
netrznych i wewnętrznych . Prop<>- wach.
(PAP)

lecił

„Pastorale heroica" -reprezentuie Polsku
W środę na trwającym w Mos·
kwie XIII M:lędzynarodowvm Festiwalu Filmowym zaorezentowano
w konkursie filmów fabularnych
kinematografie: Kanady,
Węgier.
NRD i Maroka.
W moskiewskim kinie

W dniu dz!siefszvm zbiera
sie
Sejm PRL Pier.-wsza część obrad
dotyczyć będzie
iednel?o z waż
nych asoektów kontroli oarlamen·
tu nad · dzrałalnośc!a rządu . Cho·
dzl o ocene wvkonania budżetu w
.ub roku - z cz:vm wiaże sie sDrawa absolutorium dla rządu za 1982
rok.
W 01?łoszonym oorządku
dz!en·
nym Dosiedzenia zwraca
uwal?e
DUnkt dotyczący nowelizacji Konstytucji. Poselśki Dr<>Jek:t DrzewiduJe czterv zmj.anY. w ustawie za·
sadniczej. Pierwsza z nich dotv·
czy konstytucvinego ure1?ulowania
roli I miejsca PRON w systemie
oolitycznym PRL ProDOZYcia drul?iel zmiany wiąże sie z rola klasv robotniczei w naszym kraju i
urzeczvwistnianiem iei dążeń; ood·
kreśla zarazem sojusz robotnic.rochłopsk!. W trzeciej Drooozycii chÓdzi o tzw za J)is chłop.ski co wią •
że się z realizacją
Dostanowień·
wspólnego olenuip KC PZPR i NK
ZSL i dotyczy itWarancH dla indvwidualn:vch
rodzinnvch
gosl)Gdarstw rolnych pracujących chło
oów.

1~ bm , na ~pólnym posiedzeniu sej.
mowvch komis}!: Handlu Wewnetrznel(O Drobne! Wytwórczości I Usług;
Planu
Gos!>Odarcz.ego Budżetu I
Flnan~w oraz
Prac Ustawodaw.
CZYCh.
rozoatrzono surawozdan1a
oodkomls11 o rządowvch uro1ektach
ustaw: <> zmianie ustawv <> t>Odat·
ku obrotowvm oraz <> zmianie ustawy o oodatk:u dochodowvm.
Pos
Krvstvna Jandv·Jendrośka,
referuląc orace oodkomlsjl
stwler
dzlł.a m. tn.
te orolekt ustawv dotyczy obciążenia oodatk1em obrotowym działalności wytwórcze3, usłu
e:owej I handlowej
wV'konvwanej
Dl"ZleZ osobv fizyczne oraz nie bedace 1ednostkam1 l(ospadarkl usootecznlone1 oooby orawne
Pro1ekt
nowel ustawy orzewl-du1e m Ln„ że
kwote naletnee:o t><>datku obrotowee:o mo-tna obniżyć o sume oodatku
zap!aconeii:o w cenie zakumi surow.
ców I materiałów w us0<>1eczn10.
nvch 1ednostkach orodukcv1nych I
handlu zaouatrzenloweio .Warunk iem
zastosowania obniżki jest jednak posiadanie rachunku stwie·rdzają~l(o
loh 1'8kuo oraz orowadzenle przez
ood·a tnika kontroli Uośclowe1 orzychod'll I rozchodu nabytych materiał.ów i surowców
•
Propanule st~ a.by ustawa ta w:eszła w życie od dnia 1 sierpnia br.
.Jeś14 11hodz~ o 1>rzepisy dotyczące

rown!ctwo resortu oświaty 1 WY·
chowania.
Z J)l'(teblegiu obrad

l

WY'ja.śnień

obeenego na J)o.Sie~eniu ministra
oświialty i w:rehowain!ia - Bolesław.a
FU'Olla .wymikia.. Ja da!S2e za.plsy
karly, któryc)l umeczywistnialllie
zbieiga się z dartą
nowego roku
nkolnego, będą 9P8łndone . Dotyczy
to m. tn. ta1k iBtJO!tnej kwe5'1iil jak
obnl.7Jka do 18 godzilll tyigodnioweIO wymi!la"U J)Odstawowego czasu
Dr&CY

wszaiklt.e

mdu

naiuc:tyciel&!dej
(iill3lleży
Jt w !st<><:ie wy·

J)&miętać

-pracy dyda~Y(\'Zno-wycllo
wawCMd
nauczycieid
jest dnJżo
wyżmzy).
Mimdster J)Oi·nforllU)wał
r6wnieł o umiene.niacll
zw!ąu11ych 1 WYlI'ÓWnamJem średlnlej pła

'CY nauczycieli do po!Liom.u śred·
'!liej J)łacy ~ronie.Iu Lnłyniei"y)no
'technicznego.

ślonych na IX
Nadzwyczajnym
ZjeZdzie PZPR i na VIII Kongre·
sie ZSL, Odpcrwiedzialna oostawa
społeczeństwa polskiego, wytężona
oraca robotników. chłopów. inteligenci!. konsekwentne stanowWto
władz, zgodne z odcZlUCiami I tflS·
knotami
obywa tell
do
żvcla
w
pokoju
I
&i>oko}u,
sojusznicze
wsp6łdz!ałanie PZP,R,
ZSL
i SD
oraz
Innych
lłil
w ramach Patriotyoznego
Ruchu
Odrodzenia
Narodow~o. a także
wysiłek orianów 1>ańatwowych
i
organizaeJi al>O'lecznych 1tworzro
warunki do wyraźnie zarysowują·
cel sie i>enioektvw:v w:vchodzenia
kraju z kryzysu
aJ)Ołeczno-siosoo·
darozego,
urzeezyWlstniania linii
walki o oorozum!en!e I retormy
Prezvd~um 1 Sekretariat
·NK
ZSL óceniają, że J)OStęJ)Ujllce DrOcesy normalizacji stwarzają
wa·
runki - zsiódnie z &i>elem PRON
- całkowftea:o zniesienia stanu wojennego. Decyzja taka DI"ZYCZYni sie
'do oelnel normalizacil życia soołeczno-p01ityeznego w kraju, DOtel!OWania wvsiłk6w narodu dla two·
rze.nia materialnych 1 kulturalnych
d6br I wartości,
J)omnażających
nasz1t zasobność ora:r. bogactwo du·
chowe.
Zapoznano aict s informacje
z
oosiednnia
Centralnej
Komisji
Wsp6łdzlałania PZPR. ZSL i SD aprobując atanowłsko i>rzedstawiciell ZSL zajęte J)Odczaa -posiedzenia komi!!ji.
Prezydium oceniło 1n'OJekty ak·
tów normatyWnych,
które będą
przedmiotem naiblli.szych i>osiedzeń
Sejmu. Zobowiązano Klub Posel·
ski ZSL do udzielenia tym 1>rojek·
tom ooDarcla oodczas najbliższych
pooiedzeń Sejmu.
(PAP)

Najwięcej kontrow~sJ!
- Jak
wynika z 1>rzebiegiu dysk.usjl popedat~u
doclwdoweito. DObieranego selskiej - sku;pi.a się wok6ł za;pisu
od osób filzycznvch
prowadzącvch ka~ty mów. iiąeego o zasadach prze.
nu dzlaŁalność otodukcvlna. to w chodzenia nauczyciel.! na emerytu•
wyniku wl.ebu dY$kusl1 z Minister. re (J)l"leą>is ten ma obowiązywać
, •
stwem Finansów worowadzono sUreii:
oourawek majacvch na celu złaii:o. :r;gocLnie z
od t stycznia'
dzen.le ooodatkowanla w uzasad- 1984 r .) W tej mai~ii. ja:k oainnlon:vch
soołecznle
orzvuadlkach. formował mJ,n Faron, is~nieje proWolne od D<>datku mają być np. oozycja Komisji Planowania. etaIzba Gmin wyJ)Owie si~ w sora·
d1ochody
osób nie orzekN1cza 1ące
dochodzenia do rozwiązań wie Drzvwrócenia w Wielkiej Brvkwoty I~ tys zł w stosunku ro- oowego
za'J)isanych
w ka.r<:ie. W myśl tej tanid kary śmierci.
cznym. Zwoln1enle orzedsleblorstw
Deputowani będą głosować nad
oolon11nvch od uod·atku dochodowe- orooozyc.)i w 1984 r porzech~iu.by
na
emery'liurę
· nauczyciele DO 34 la- wnioskiem Drzedstąwionvm
Drzez
<to w okresie trzech oterwszvch lat
dzlałalnoścl,
udokumentowane WY- tach ora.cy zawodowej w 1985 .- konserwatyste. Edwardat Gardnera,
datkowan!em oo n.a 1mnl.e1
ledne1 oo 33 laitach P<!'acy itd.
1?łoszącvm. iż „Izba Gmin jest za
trzecLe1 ck>chodlU na tnwe.•tyc1e nie
·
orzywróceniem karv śmierci
za
można - zdaniem oosłów działać
Z ba.rdzo !w'.Y'tyicz.ną oceną ~. zabójstwo". Izba wyoowie sie r6w·
wstecz w stosunku do tyeh ftrm,
które s'korzvstały · 1uł z podobne11:0 Jll!remy Maciszews<lriego - Dl"Ze- nocześtiie w sprawie J)Opraw8* do·
wodniczącego komisji s:ootkały s.ię tyczących:
przvwrócenia
kary
'Orz:vwUe:tu. ·
Istotna jest taikże 11rooozycja mó- inne resorty: zwłasz~za lmlltu.ry · i śmierci za akty terroru. za zabi-·
wlaca że oodatl)ikom m.a1ącvm na sztlllki ora12: ~rowfa i ooieki SJPD- cle oolicjanta na służbie. za zabi·
utrzvmanLu
cUl>nków
na~bllższel
rodziny orzvsltUtlwać l>edzie u!l(a w łecznej, kitóre dotąd 'nie przygoto- cie strażnika więzienneito Dodczas
oostacl Z1.''0ln1en1a od opodatkowa. wały ni ektórych a•któw wy.ko.naw· pracy, za morderstwo z bronią w
nia d.oehodu w wysokości 30 tys zł czych do karty. Opóźnienia te - ręku lub z użyciem materiałów wv·
rocznie na małronka ieżeU nie o(). jak pow i edział oos Maciszewski - buchowych lub zabójstwo w ce·
blera on wvn.aJtr.odzeń. emerytur.y. nie mogą znaleź{). żadnego obiek- lach rabunkowych.
rentv lt11. ora.z 11 t:vs. zł na każde tywnego wytłumaeze.nia Wyrarził on
Jeśli wniosek zostanie orzvlet:v.
dziecko oozostające na utrzvmanlu p0gląd, lcl6ry J)O<Wielill ooslowie, Izbie Gmin zastanie Drzedstawiooodatnlk3, a także na katdeii:o z
odDOWiedni
rodziców l rodzeństwa, niezdolnych iż, ws'Lystlrie a!lcty w~o.nawcze dla ny do zatwierdzenia
do pracy 1 uooostaiac:Y<:h
utrzy. karty powilIIJUy b~ goliowe do dnia · oroie!kt ustawy w spraiw!1t DI'LY·
1 w.rą;eśn.ia br.
mamu ll<>datn.ID,
wrócenia kary tmiercl.

czy

ustawą

n•

do

w Brytan11••

powroc1 kara s' rn·1erc1·

11-tetnla uczennica z Manchester w USA która orzebvwa na
waka~l•~h na za1>ros7.enlP .ruri la · '\ nd•nuowa suedza czas na obozlp 11lonterskim
Artek nad Morzem Czarnvm.
2-ty~ndniowv«h
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W 195 dniu roku słońce · wze.
o irodz, 4.30. zajdzie zaś o
rodz. 20.52.
szło

nlny obchodz'
Stella, Bonawentura, Dobrogost,
Justus. Kamil

w dniu dzłslejssym lila t.odzi
przewiduje nastepujaeą P"icode:
zachmurzenie umiarkowane ł
duże . Przelotne opadv
deszczu
oraz bune. Temp. maks. w
dzień około 24 st. Wiatry słabe
i umlarkowa.ne.
Ciśnienie o
siło 991.9 hPa

godz. 19.00 wyno(744,0 mm>. ·

1968 - Zm, K. Paustowski,
pisarz radziecki
1968 - Zm. M. Kacprzak, le·
karz, hhr:ienista
1789 - Pocqtek
Rewolucji
Francuskiej, zburzenie Bastylll
1889 - Powstanie
Związku
Robotników Polskich w
Kró·
lestwie Polskim
1958 - Obalenie monarchii
I
proklamowanie Republiki Iraku
1903 - Ur. I. Stone,
pisars

amerykański

Jełell
powiedziałeś
swoim
bliskim. te Im coś zapisałeś w
testamencie. Jedyna przyzwoitą
rzeczą Jest umrzeć niezwłocznie.

Dobiegają końca prace
Komisji d/s Ułaskawień RP
Prace Kom!sjl d.s.
Ułaskawień
Rady Państwa w realizacji uchwały RP z 20 rrudnia ub. roku
w
1prawie 1zcze1!6lnvch zasad oostepowanla . ułaskawleniowe110
d<>biegaja końca.
'
Uchwała. jak wiadomo. dotyczyła osób skazanych na kary poz.bawienia wolności bez warunkowel!o
:i:awieszenl.a
kh
wykonania za
przestępstwa określone w dekrecie
o .stanie wojennym. iak też za inne czyny oooełnione z oowodów
politycznych. W dniu
wejścia w
życie uchwałv. o łaske w tym trybie mogły sie ubiel!aĆ 894 osoby
odbywające karę za takie
orzestep.stwa. Do Rady Państwa w-pły
nęło dotąd 809 wniosków o ułas-

Ujawniono plan
interwencji
w Nikaragui
Meksykański
dziennlk
01'.)Ubll.kował opracowany

kawienie.

Wobec

osób Rada
Państwa skorzystała z orawa łaski.
a wobec oozostałvcb 122 - .z prawa łaski nie skorzystano.
Można podać kilka przyczyn. dla
których Rada Państwa nie skorzystała z prawa łask! wobec 122
osób Najważniejsza z nii!h, to oełnfenie orzez skazanych funkcji lderowniczych i orl!anhatorskicb podczas strajków I innych akcji, o
którycb mowa w dekrecie o stanie
wolennym Przv czym niektórzy z
tycb sprawców .stosowali wobec załóe robotniczych metodv terroru. i
zastraszenia. Inne przyczyny tkwią
w samei osobowości
niektórych
skazanvch - recydywistów karanych częi;to kilkunastokrotnie. KoleinY powód. to niepoprawne zachowanie sie części skazanych w
zakładach karnych. Nie tylko nie
obserwowano u nich
krytycznej
refleksii nad własnym postęo<>waniem, ale wręcz demonstrowali on1
687

wrogą

„nieprzejednaną"
postawę.
Nie skorzystano także z
orawa '
łask! wobec 9 członków nielel!al-

nych or11anizacli terrorystycznych.
Jak z tl;!gO bilallS'U wynifl!:a, o łaskę
zwrócili sie nie wszyscy s~azani.
73 spośród tvch osób. ani tez nlkt
w ich imieniu, nie zwrócił .sie. w
przewidzianym terminie o ~ask.ę.
Ale były i takie ·orzypadkt, ze
w toku oostęoowania ułaskawienioWel!o sr>0wodowanego no. prośbą
matki. rodziny. kolektywu z miejsca pracy - skazanv oświadczył,
że nie chce korzystać z łaski.
w toku postępowania zna)due się
jeszcze kilkanaście soraw. Przytoczone liczbv ilustrujące
orace
komisii uzasadniają pozytywna ocene założonych przez wspomnianą
uchwale humanitarnych celów.
(ł'AP)

·Ambasador USA w Rzymie
inspiratorem kampanii
zniesławiającej Bułgarię?
Redakcja włOS'kiego
tygocLnirl!:a
„Pace e Guerra" oznajmiła w środę, że jest w oosiadani'U „dwóch
dokumentów,
których autorstwo
orzyoisuie się ambasadorowi Stanów Zjednoczonych we Włoszech ,
Maxwellowi Rabbowi"
mających
świadczyć o tym, że
dvplómata
USA inspirował w zwiazku z zamachem na papieża Jana Pawła
II kampartie zniesławiania Butgarii
na terenie Włoch Redakcja „Pa·
ce e Guerra" poinformowa•ła.
iż
otrzymała owe dokumenty z „anonimowel!o źródła" i zamierza opublikować ie w najbliższym numerze oisma.
Oba dokumenty - ją,k wynika z
późniejszel!o ośw i adczenia rzecznika ambasady USA w
Rzymie,
miałoby chodzić o depesze wysłane
do Waszyngtonu redaikcja postepowel!o tYE!odnika orzedstawjła
kierownikowi Wydziału Sledczego
Trybunału Stołecznel!o w Rzymie.
Dokumenty nosza daty z sierpnia
1982 i l!rud.nia 1982 r. W pierwszym
z nich, jak oświadczyła redakcja
ty.godnika. mowa iest o możliwości
zoreanizowania na terenie Włoch
kampanii unierzającei do skierowania uwal!i publicznej na Bułgarie w kontekście zamachu na oapieża Jana Pawła II, którel!o dokonał 13 maja 1981 r. obvwatel turecki Ali Agca. Kampania talka czytamy w
dokumencie - „jest
możliwa 1 obiecująca" zarówno ze
względu na predyspozycje katolików, jak i z uwal!! na ó<>moc, któ-·
rei w tym sensie bylibv gotowi
udzielić ·sam Ali Agca,
włoskie
służby soeclalne - i wreszcie niektóre dzienruk!.

,El Dla"
orzez Pen.
tai<m I Centralna Ae:enc1e Wvwiadowczą (CIA) Stanów Zlednoczonvch
plan zmasowanej interwencji zbroj.
nej na terytordum NlkaraJ!:u1 w celu o.balerua rzadu sa nd;[nowskJ.ee;o
Dz1ennik oowołu ie sle na 1.nf,o rma.
cJ" zdobyte orzez rewoiucv1ne •UY
ludowe Hondurasu
Wettlui tvch lnformacU 1nterwen·
c1a mtałaby sie zaczać 19 Uoca a
wiec w orzeddzleń św ięta czwarte1
rocznicy zwvclestwa rewoluc11 •andlnowsklej
lnterwencll maia do.
konać bandy somozow~ów
orzebv
wa.1ące w Hond.u ras\e I w·o1s.ka Hon.
durasu k4erowane or-zez Instruktorów oólnocnoamervkańskl.cb z formacji .zlelonvch ber<!tów", Za oretekst do lnterwenc11 ma OOS'łUżYć
odpa,fcie" zalnscenlzowanee;o naoadu żolnierzv nika. raJ!;uańsklch
na
ool(ranlczne wioski hond-u raskle
Dziennik ol,ze te pn:y1totowan1e
i przeorowadzen!e
cale1 ooerac1l
sooczywa ws oóJ,nfe na amtiao;adorze
USA w Tegucl11:alp1e. Johnie· Ney.
Specjalna sesja Rady Uikładu matyce zwiększenia dyscyl'.ll'lin:or w
rooonte I naczelnvm dowódcy sił
zbrojnvch Hondurasu generale Al- Ol!ólnego w sprawie ceł i handlu, GATT w dziedzinie rozstrzygania
(GATT) została ooświęcona oroble- sporów . Podczas sesii z atfrał l!łOS
varez\e Martinezie.
przedstaw iciel Polski. Janusz Ka·
czurba. kt6rv stwierdził. że doś
wiadczenia ostatnich dwóch lat
wykazują, iż brak dyscyipliny, mogącej skutecz.nie chron i ć przed stosowaniem restry\kcji handlowych w
celach politycznych, zachęca do dalszego rozprzestrzeniania ale te110
rodzaju nra.ktyk. Jako orzy\klad J.
(Dokończenie ze str. 1)
P~zyigotowa.nia do t~h mantfes- Kac7:urba
wymienił
zawieszenie
miejscu sytn1bol i'zujący•m marty;ro- tac?1. pro~adzone przez !~ta.n.cj.e ,prze.z Stany Zjednoerone wobec
logię na.rodu polskiego.
woięw6dzki.e t'UICOO mlodziewwego Polski klauŹull najw:vź<szeJ?o U.l)l"ZYwn.z
z wła~~l
wojew~ w!lejowania. Decyzja USA - 'PC>wz.boga.cają d'l.lałaJ.noś6 171kolenww~ wiedział przedstawiciel Polllk! oobywa}ąoeą się w to<ku tego?OC7.illeJ jak to wielokd'otcnie jwi atwlerd:zała
llJk.c}i ••letn~ej.
W spotkania<?h z oolska delel(acja, jest nle74!odn• .z
rnłodz1ezą b1or4 udrz,1~1 b UJCzesbnl- postanowieniami GATT w 1prawlt
cy walk o ~yzwoleome narodowe I rozstrzyJ?ania sporów. Polska. jaEGON BAHR W MOSKWIE
sPołec~ne: 01, kt6ny
w~kzyll o ko członek GATT. który zootał obW tydzień po wizycie kanelerza ?tirwal.eni.e władzy lu?owe3. a ta1k - jęty ta decyzją, nie miała okazji
przeprowadzenia
korumltacji
RFN. Helmuta Kohla w Moskwie, z~ byli działacze levr:1~owego Pols- do
orzewidzianych w układzie w sprado stolicv ZSRR przybędzie dziś kiego Ruchu Młodz1ezowego
Zlot Młodzieży Polskiej
wWro- wie ceł I handlu. zl{odn!e z praktyekspert SPD do spraw rozbrojenia
Egon Bahr. Przedstawi on przy- cław '83" w którym uoezestntczyć ka i procedura GATT. J. Kaczu.rba
będą
rów.!lJież
ja.ko
honorowi
zwirócił
też
uwagę,
że ' wbrew
wódcom 'radzieckim odmienny od
GATT
państwa
stanowiska chrześc i iańskich demo- goście młodziieży - byli działac-ze oostanowi.eniom
młoctzieżow:vch jak i członkowskie układu dowiedziały
kratów pogląd kierownictwa SPD organizacji
na oroblemy roz.brojeniowe i roko- delel!acje tnrod<iie'2:y z ZSRR, CSRS sie o decyzjl amerykańskiej w
I NRD będzie uwieńczeniem wszy- sprawi'e Polski. kiedy zostsla tuż
wania genewskie.
stkicb oatl"iotyeznyeh ma1nilesta<?jl podjęta I oo raz oierwszy miały
HANS-DIETRICH GENSCHER
jak i ooczą.tłdem ~lejne"o e-tarou oke.zie za:stanow~ć się nad nią
w;soFII
wa liki mliodyeb o ookój ' orzeciwlko wspólnie jedynie w sytuacji, kiedy sankcje wobec Polski wetizłY
Wicekanclerz 1 minister ai>raw siłom odwetowym 1 miliita.rnym.
(PAP) iuż w życie.
zagranicznych RFN . Hans-Dietrich
Genscher przybvł do Sofii, aby
przeprowadzić rozmowv z szefem
dyplomacjj bułgarskiej, Petyrem
Ładenowem. Ma go też orzyjąć Todor Żiwkow. Jak zaz nacza al!encja
DPA oprócz stosunków E!OSoodarZ7~1etni m1eszk!aniec Kra'kowa Anśmlercl aweli(O przybrane11:0 olea, '1'9czych RFN jest najwiekszvm drzej N nie mÓflł
docze.k.ać
sle letnies:o tnwalldy Waleriana N. Ze
handlowym partnerem Bułl!arii na
śmlerc l a tą wiazaJ określon"
duże
Zachodzie H. D. Genscher pa
finansowe:
Wal eri an N
11 nadzieje
wizycie kanclerza RFN w Moskwie
był wł·aścic l elem· willi oraz lali
orzyouszczal Andrzej N - ookati własnych ro=owach w Waszynl!nee;o
majątku.
NLe:dzie
nle
pracu.
tonie. ma w Sofii podkreślać E!Otojący. wlel>0krotnle \t.arany s:rn DO·
wość Zachodu do prowadzenia diastanowił wiec zamordować ol>ca rę
logu ze Wschodem
kami wy na 1etego mordercv.
P.rzyoadek pomógł mu w nawłąza
CZY DOJDZIE DO SPOTKANIA
lł:l'llPa
12 bm. wieczorem
nad centrum ntu kontalk:tu z 5-osobowa
ANDROPOW - REAGAN
złoroną
z młodych
Wrocławia
orze5'1!la na11:ł.a icwalto- l)rzestęoczą,
zwana oooularn!e równid nie oI'acu1acvch liildrl z
Senat amerykański wezwał pre- wna wichura
Wiatr łamał rótnvcb stron lwa lu Za zam·o.rdozydenta Ronalda R e agana i orzv- • trąba oowtetrzną"
drzewa
stracał
dachówki
Mimo, !il: wa n le 01ca · obiecał każdemu z 1el
wódce radz.ieckiego Juri ja Andro- . trąba" trwała tvllko 15 minut
- członków !)O 4-00 tys zł, którfe' to
oowa do odbvcia w iak naibliż d<>konała wielu zniszczeń zwlaszc:M kwoty miał wyołaclć
na1dale1 w
szym terminie. dogodnym dla obu w miejskich oarkach Wrocławia Po dwa tye;odnle no zabó1stwle Pierwsza
orÓba
uśmiercenia
W·arlerlana
N.
' stron. spotkania .na szczvcie" Au- orzel~clu wlchu1rv nad Wrocławiem
tor wniosku w tei sprawie repu- mt.ała mlelsce ooteżna burza z ule- ni e powiodła sle: stary czrowlek nie
synowi. niie wouścll nikOltO
blikański
senator Arlen Soecter . wnvm deszczem Jak odnotowałv sta. ufając
cle meteo.roloE:lczne w claiu kUku do d·omu W drue;im dnii-u teJ!:<>roczoświadczył że starannie przygoto11:odzin soadł,o 26 rntUmretrów ooa- nych Swiat Wlel·k anocnvch zbrodnlwane sootkan ie Reagan - Andro· du: był to oierwszy deszcz od mi e- czy zamysł oowtódł s ie: PO otworzeniu wyłudzonym od sublokato.ra
pow Jest nie zbędne dla osiaE!nięcia 'llaca
postępu w radziecko-amerykańsk ich
W środe od rana służby komunal- ~luczem drzwi wes~U do Wl!ll! W\leezorem
Zdzisław G
I Kaztmterz P.
rokowaniach rozbroieniowvch oraz ne we Wroclawtu orzystapUy do nalac właśc!clelowl domu ciosy w
.dla zmniejszenia naoiecia w sto- orawlanla- szkód wYrzadzonych orzez zada
ll:'lowe metalowvmi rurkami. Po za„trabe 1>owletr:tna"
sunkach miedzy obu krajami.
b61stwle oouśclli
m lesl'Jkan•le, zaś
(,PAP)
A.nd.rze1 N zawiadomił ooJ!:oto'Mle
os:rRZEŻENIE DLA
te znaiazł ojca we krwi bez łl.adu

Przedstawiciel Polski krytykuje
sankcje ainerykańskie

Spotkanie pokoju i jedności

Morderstwo na zamówienie

•.Traba

nad

l>REZYDENTA

Benjamin Hboks . jeden z czoło
wych orzywódców amervkańskiej
ludności kolorowej bojownik o prawa obywatelskie oświadczvł. że ieśli prezydent Reagan nie zmienJ
swojej dotychczasowej polityki w
stosunku do czarnej mniejszości
wówczas
soołeczność
ml,łrzyńska
zjednoczy się I wsl)Ólnie wv~tąpi
przeciwko ponownemu wvborowi
Real!ana , na stanowisko prezydenta
w orzvszłorocznych wyborach.
TRWAJĄ

WALKI W CZADZIE

W

Czadzie trwa}a nadal walki
między siłam i . rządowvrrti
prezydenta Hissena Habreeo oraz oddziałami 1>rzęwodniczaceE!o Tvmczasowego Rządu · Jedności Narodowei
Czadu Goukonieg-0 Weddeye'a W
stolicy kra iu N'Djamenie oodano.
że woiska rzadowe zaięły oonow n ie
ważne
strateg icznie
miasto
Abesz. we wschodni e; c z ęści Czadu W Parvżu m ini s ter soraw zagranicznvch
w
ekloie Habrego.
zwrócił sie o oomoc woiskowa do
Francii Zalr o<>informował o wvslaniu do Czadu dodatkowo 1750
żolnierzv ora z trzech mvśliwców w
celu wsoareia s i ł r zadowvch .
Oorac A. W.

2 DZIENNIK ŁODZKI

powietrzna

Wrocławiem

Kampelman spotkał się
z Reaganem

żye-la.

· l"Unkc1on111"!.usze
MO
rO'tJwi•azald
za.icadke śmie.rei stosunkowo szybko
stwierdzają<: ewidentny mo rd rabunkowy . Anctrz,e l N. został aresztowany, w czas.te .przesłuchania ooowledzlał wszystko Po kBku tv1t<>dnia ch
aresztowano w rótnych
miastach
wszystkich człon·ków bandv.
J e st
wśród nich również Bea ta G 24Amerykański nel(ocjator na ma- letnia rozwód.ka,.
ma tka
dwo11ta
dryckie; Konferencji
Bezpieczeń- dzieci
nlJ!:dzle n,\e oracu1aca. Morstwa i Współpracy
w
Europie, dercy znaleźll w m ieszkaniu of1a rv
Max Kampelman sp0tlkał się w -śro zaled•w le 9 tys zł 1.. oól !ltra wódktóre wvoll! na miel•cu zbrodde z prezvdentem Real!anem orzed ki
ni' •.u sp0kÓ1 duszy nleboszczvk a"
oowrotem do Madrvtu,
IPAP)
Kam.pelman oo6tnił
planowany
na ooniedziałek oowrót do Madrytu ze względu na k<>nsultacie
z
vrezydentem i przedstawicielem
demdkratów z FlorvdY. orzewodczat:ym Komisji d.s. KBWE w KonE!resie USA,
Dantem
Fascelim.
Przypuszcza się, że
przedmiotem
tych rozmów bvło w:v•oracowanie
kom oromisowei formuły stanowiI
ska USA na konferencji KBWE w
Niebezoieczny w ypadek mlal m ielMadrvcie.
soe we ws: Tu r zvnlec w wo1 zamo!s k lm . Czwo ro dzlecl orzeb ywa .
1acych na lace zost a ło zaskoczon vc h
nrz.ez bu rze Blee;nac do domu dzieRedaktor depPszowy
cl - w wi.(:kU 9-11 lat - znala zły
R"oakt.or t~hntczny
s l ę w oobllżu sluoo linii wvS'Old eANDRZF,J WÓJTOWICZ
J!:o nablecla ! w t vm momen cie zo .
stały
oora.żone
oiorunem, Troje z

nr 137 (10353)

Jako pierwsza ood.ala informację
o zapowiedzi
ogłoszonej
orzez
.• Pace e Guerra" oficjalna włoska
agencja prasowa ANSA. Podkreśla
ona. Że według omawianel!O dokumentu „zamieszanie Bułgarii
w
sprawe byłobv krokiem naprzód w
kierunlku dyskredytowania przywódców radzieckich".
W drugim dokumencie - referuje dalej ANSA -:- mówi się, według tygodniika .. Pace e Guerra'' o
„sukcesie 'operacii maiącej na celu powiązanie Bułgarów z zamachem na oaoieża i o wkładzie . iaki wniosły w te sprawe włoskie
osobistości oolitvcz.ne".
W środę oo oołudniu oba dokumenty
obciążające
ambasadora
Maxwella Rabba stały sie orzedmiotem interpelacji parlamentarnej
pod adresem rządu włoskiego. W
interpelacji. która orzytacza pełne
J;eksty ddkumentów, których autorstwo przypisywane iest ambasadorowl USA w Rzymie. sformulowane zostały na.stępujące pytania:
„Czy rzad włos:kl ie,o;it w stanie ootwierdzić autentyczność
obu depesz" i „<::ZY uważa za wiaryl!odne
zarwarte w nieb „niezwy1tle obclą
tające informacje".
Najwcze.śniel
na
:Interpelacje
włoskich deputowanych zareal!owała ambasada USA w Rzymie. Jej
rzecz.n~k złożył w środę wieczorem deklarację, :z której wynika,
że ddltlllmentv których publ:iJkację
zapowiedział tv.godnik włoski mają
formę
depesz
ambasadora
Maxwella Rabba do Waszyngtonu.
Rzecznik ok.reślił ie jako „rzekome
depesze" f stiwlerdził, że sa one
zwylkłvm falsyfikatem.

Porto1e hienv''
przed sadem

11

Do !ląd.u W<>Jewódz:k~e\Sto w Gdań
llk>u wpłynął akt oskarżenia orz<!clwko trzynastoosobowe! J!:ruo!e orze.
ste-pczej która <id 1979 roku do
s!er1>nla ub roku działała na terenl-e tx>.rtu w Gdańsku. Do.konali w
tym cza'llle ~ włamań do pomieszczeń
rnae;azy,no.wych. kontenerów
1 skrzyfl ladunk<>wych oraz zaJ!:ar·
nęli ro.lenie o łaczn<!1 wartości oo.
nad półtora młllona zł w tyrp. tak
atra!kcY1•ne towary, Ja.k :
maszyny
d,o szycia
oclzlet a rtvkuły J!:OSP<>darstwa d>0m.oweJ!;o, sprzet radio.wy
kawa t alkohol.
W t-o.ku łled-ztwa oruna MO Odsyaikały mienie wart°'ct 388 tY•. zł,
odlbi er.al11c je od 1wawc6w kradztet:r l -oas<!rów,
W ZWil11.zlk111 M 1tw1erdzenlem n!e1>rawldłowośct w zabezpieczaniu to.
warów na tfe'renle 1>0rtu prokurator
wo1ew6d:z:k.i skierował olsmo d<> d:vrekc11 po.rtu ta da jac orzedslewz!ę
ela środków orJ!:anizacy!nych zml<!rzający<:b do whaśc!weJ!:o z.ab<!zoieczenla mlenla 1 u•uniecla O'kollcz- ,
noś cl
gorzyJających
ooo•lnianlu
kradzlety,
(PAIPl

Po banku spermv

bank iaieczek

Brytyj.;.ki a!m.ekolog-<1)0lotnli!ł TOm
Llnd zamierza za.roty(? baM< 1aJe.
czek dla kobiet które cierpią na
za,burzenJ.a e;enet:vczne. Kobiety te
orzy norma~nym zach-odzenll.u w «:ją.
że
prawd,ooodo.b.nle Iw 50 proc.I
orzekazałyby swoja chorohe Potom.
stwu.
·
zasto-rowan·l e tel metody umip.żłl,.
wl wielu kobletOm rodzenie dziec i; do tel nory najczeście1 wstrzy•
mywaly sle one orzed oo!l!ada.rll\em
własne!(<> oot<>mstwa ze wze;!ędu na
duże zaii:rożenle przekazania choroby,
Na oflcJaLn11 decyzje umotLlwiają.
ca otW1arcle kl1.nlk1 trzeba bedzie
ooczekać
do przys:z.leico rok·'ll, ale
dJr lAnd 1·uł zaczał
kompletować
S'Przet nilezbedny do 1e1 wypo,sa~.
nla I 1.ak twlel'dzl matka
dziecka urodzoneJ!:o z takleii:o 1•1ecz.
ka bedzle prawdzlw!IZa matka nit
jest ojcem metczvzna którego dziec.
ko urodziło s le przy utyciu sper.
my oobranel z banku".

Cf'4:JI1
.
ii C::l id:• lii Cl

-

łódzki

póffinal w. Aleksandrowie

llWVclestwach
nad
elblaska
Olimpia <1:1 na wyletdzJe l 2:0 w
U>dzl w meczu rewantowYmt mło
dZI o!Łka rze U>dzktes:o Klubu SPC>r
toweito wYwalczyM awans do o61f!
nału
te11:orocznvch mistrzostw E'oJ.
ski fu,nJor6w
Łodzlanle znaletn ale w ledne1 z
dwóch l(rup o6łflnalowv=h wraz z
zesoołami
krakow•kle1 Wlslv . blało.stock!e1 Ja.rtellnnl! " rzP•t<1-w,kle1
Stall Łódikt oólflnal MP lunlorów
roze1?ranv hedzle w onvszłvm ~Y
o:odnlu na ''•tlinnle alfe'ksandrowskie .
Po

Włókniarza

11:0

A oto kalendarzyk Sl!Otkań lódzklel E:ruov oóUlnało-wej:
21 VJI.
ŁKS Jao:li>llonia IE:odz 16), Wisła
- Stal (J!:odz . 18l: 22 vn ŁKS Stal (godz . 16) Wista - .Tae:iPllo.
nla (lt·odz 18): 24 VII. Stal - Ja.
o:iellonla (e;odz UGl I ŁKS -r Wisła.
To ostatnie sootkanle od•bąd·zle ~le
na sta<llonle orzv al Un1l (począ
tek - ll:odz 16). lako
orzed"mecz
orzed soarn.nJ!:.[em oierwszo!IJ!:owel
drutyny LKS z
FC Ka.rl-Marx.
Stkd~ .

Dru1tl oólflnalowY turniej odbedzle
w Staro<!ardz!e Gdańskim, <!d,zie
gosoodarzem 1est le<len~stka tam.
te1szego klubu Widyca Ponadto w
o6łftnale
wystaplą:
staroe:ard2'klm
Lech Poznań. Ruch Chorzów I Slask

się

Wrocław.

Z,godnle z ustalo-nym ~rzez PZPN
.reJ!:ulaminem rozgrywek
Juniorów

W
9

SKRÓCIE

7·6 lat

zmarł

Zakooanem

W

w wieku

Stanisław

Skuoleń
Naletał
r<Xl'Ziny zako1>lańsklch

do wielkiej
na.rclany. był w · Ich gronie na 1starszym z tyjących ol\mol1czy.
ków.
·
Nie wiedzie si~ mlodym oolsklm
koszvkarkom na ME lun'.orek we

e

poszukiwania
trzyletniego dziecka

Już piąta dobę prowadzona jes't
akcja paszukiwania w rejonie Niechorza na Wybrzeżu Szczecińskim;
szuka sie 3-letniego
zaginionego
dziecka Bartosza S, z Bielska-Białej. Chłopi ec przebywał z matką
na wczasach w Niechorzu w domu
FWP .. Zielona". WY'korzystując nieuwagę matki dziecko oddaliło sie
w nieznanym kierunku
Chłopca
szuka łącznie ok. 700 osób - miliciantów.
żołnierzy, uczestnilków
obozów. Jak na razie - bez rezultatów.
(PAP)

Czworo dzieci

porażonych

.

.

p1or.une:m

orzewiezl<>no l'łr:> szoltala w
zaś na1bard.z1ej J)(lSzkodowa n ego 9-letnlee;o chłooca - do In,
stytutu Pedlatrl!I Akademl!I Medyc-zneł w Lublin ie
Mimo _P<>wa.żnych
oooar z eń. ż vclu dz ~ ecl me zal!rata
nich

Zamo ś ciu,

n l ebez o ~ eczeń s two,

(PAii?)

Fafalny skók
Podczas eliminacyjnego konkursu
<koku z wlety na Unlwers]adzie w
Edmonton (Kanada) zawod1nik ZSRR
Slerg1e1 SzPllba„zW\11 uległ grotnemu
wypadkowi Po Odbici-u się • platformy Uderzy.I o nta e;łowa nieprzytomny I ..Skrwawlony spadł do basenu.
Natychmiast orzewtezlono l(O do S'lpltala Uniwersytetu
Alberta
gdzi<!
poddany został operacj1 m6'zgu. Lekarze orzenrowadzajacy ja określl!l
<;tan oacjenta 1ako krytycmy lecz
bez tendencji do pogar9zan1„
lflę .
Tego rodzaju wypadikl w skokach
do wody są bairdzo rzadkie
Szaliba szwlll podcz.as fatalnego skoku wykonywał potró1ne !łllJto w tył I przy
drugim obrocie jego głowa uderzyła
o platformę .

Komunikat Totka
EXPRESS LOTEK
i

3

e

kraju

•

swole um1e1etnoścl
kolarscy
miedzvnarod<>we1
czl·onek jury w czas.le tegorocznee:o
Wyśdgu Pokoju Tadeusz Skorek.
wyjedzie w końcu sieronia do Szwaj.
caril, e:dzle bedzle oełnlł od!JOW!edzialne obowiazik.I a rbltra na teJ!:Oro.cznych
mistrzostwach
świata
amatorów
zawodowców I kobiet.
Mlstrzootwa w S-zwa1caril za tnauJ!:u.
rowa.ne zastana
100-kilometrowvm
drutvnowym wyścl11:lem
amatorów
(3.1 steroni.a), wyśclJ!: kobiet na 60
km od.bedz!~ sie 3 września. oodobnie jak druJ!:I wvśclic na 180 km
dla amatorów. Nato.mlast orofesjona!lści walczyć bedą o
teczowa ko..
... za'Pr<!ze.ntula

łódzcy sedzloW1e
Sędzia
klasy

-

21

-

3,11

LOTEK
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n
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I LOSOWANIE

Polki , 1>rzegrały trzeci · mecz w
Pescarze tym razem z CSRS ó4:103
Przebywający
w
Kosull.nle
amerykański zespól koszykówk.! AU
Sta.rs Athletl<i A<:Uon, w:ve:ra! w rewanżowym meczu z dr·uJ!:oll1tow:vm
AZS Koszalin 104:73

w

-

MAŁY

Włoszech

LOSOWANIE

•

gr~n1cą

25

...

szuLkę ł wrzKnl<1 na dysta,nsl e 270
kilometrów.
lnnv lódZ!kl sedzla Mirosław
Wojdak. wvznaczonY zo5tał e:tównym
arbitrem
ounktowanelilo
wvśc\gu
rzela1oWe>J!:O ATOCC o Gra·n<l Prix
Dz.lennika Ludowee:o"
Natomiast
Zhlrtnlew Krecls„ zadeblutu1e w roll sedz!ego dównego te11:orocznvch
nalstrzostw Po<>lskl seniorów, które.
odheda •le w dn.lach 1~17 l!oca na
torze w Kaliszu Odnotować w:vnada tet. te Mesla w Dryo:ala k ierował tee;or<>cznvm wvśct.e:lem 1tórsklm
o ,Puchar Ka rkono.szv". a Tadeusz
Durdyń otrzvmał nomlnacle na
sedz.lel(o dównee:o torowych zawodów
o Puchar PZKol ,

• Krawiec wraca do
• w oczekiwaniu na "francuzów"
ostatnim .sprawdzianem
• Sparringi
Pod Baranią Górą i Gielvontem
Łodzi

(Telefoniczne meldunki "J; Wisły i Zakopanego)
Po serll zale~ we własnych obiektach. oba łódzikle zeso<>łY olerwszo..
llJ!:owe wyjechały na 1-etnlfe' ze:ruoowa nia stanowiace zasadnlczv cykl
orzygotowań
przed jesienna rundą
rozl(rywek Jak jut o!.sallśm.y oilkarze wicemistrza Polski, Widzew.a,
przebywala na obozi" w ośrodku
„startows-kim" w Wiśle a o\erwszoUe;owcy z al U~ld bawla na zl(ruoowa,nLu w Zako1>anem ·
Wczoraj
Polaczy!lśmy ale z Wlsła I Zakopa.
nem. a bv na l'Or11co za.s!einąć Informacji o trenlnucm o!łka,rzy obu
!ód·zklch drużyn, Oto melclun;\<! sood
Baraniej Góry I Giewontu.
W

GÓRACH I

Kiedy

NA

otrzymallśmv

STA,DJONIE
1>olączenle

z

oorodlklem Startu w Wiśle 1>\lkarze Widzewa zakończvl! Już pooblednlą steste ! t.J(odnie z olanem trentnl(owym wczora1s.teJ!:'O cLnla udali
•le w teren Trener Władysław żmu
da wraz ze swym
asvstentem Tadeuszem Gao!tl.skim.
urzadz!H
,l)rzechadzkę"
na szczyt Baraniej
Góry. Była to 1'Ut koleina wycieczka na beiskldzkie szczyty. wcze •
śn·le1 wld.zewiacy z.a11czvU tut K-ub.alonke l Kozlinle<: W ko!e1.nyeh
dniach 'Przewidywane sa nasteone
„spacerv" na inne szczyty okatalaface -wh41ańaka k·obll·ne.
Wyclec7'ki" w 11.óry, to tylko cześć
prol(ram.u
ziruoowaniA w Wiśle
Wlecej uwal(! szkoleniowcy oośwle- .
cala z.al<:dom na 1>0bllsklm stadioinie l w saU. Za 1ęcle urozmałcane sa
0

Trwają

zwyciezcy o6łflnałów zmierza. sle w
dwumeczu SI T mie1sce 31 l!loca I
3 <leronla Gosoodarzem pierw~ze
e:o sr>otkanla becizJe zwvclezca łódz
kle<!o oólflnału Rńwnlet rola 11:0qpeda •za orzvoadla zdobvwcv d•rue;.1e11:0 mletsc• w łódzkim oółflnale
kt,ón> zal?ra dwumeel! o brazowv
medal z drul?a drutvna oólfinalu w
lwl
St a rol( a rdzle,

grą.

Trener W. żmud.a ubolewa. te na
obozie w Wiśle br.aku1e .• francuzów".
Uwata, te J Młynarczyk
R. Wó}clekl
J Wi1a.s p
ROmke
pow\.nnl trenować z kllllbowyml ko·
lee;.ami Ma nadzle1e 1ed-nak, te widzewscy kadrowicze soos<>bla sle do
l\l(owel!O sezon-u r6wnlet Intensywnie na ze;ruoowa'Tliu reprezentacli
Stara.ona oole-ke tren!nl(owa roztoczono nad młodyml,
oozvskanvm1
dla klubu zawodniókaml.
ted:
szcze1t6low:v
Przv11:otowa no
oLan kontrolnych s.ootkań, które Wl·
przed wv1azdem na
dzew rozel(ra
lnau~-uracvj,ny mecz
jesiennej rundy który łodzianie zaJ!:ra1a a •lerpnla w Gdyni z Bałtykiem. Po oo.
wroc\e z Wisły
orzewld7:\anv 1est
~oarrlnl! z Leda w Łod7'1
Me<:z ten
ma odbyć sle 19 !loca 22 bm wldzewlacv oo1ada do Bełchatnwa •o<>tyka 1ac sle tam z jedena<tka GKS
27 maja l!rać z oablanlck,tm Wlńk
niarzem . a :łl !loca - z olocklm benlamlnklem n U1tl - Wlsla 3 sleronla olano,wano mecz kontr<>lnv z
Cracovia badź też z Rakowem C1estochowa Obal .kontrahenci" wv
cofali <:e w tel •vtuac11 klerow
nictwo ~ekc11 1>llnLe szuka ostatnleltO orzed li1ta soar,rlnl!oa.rtnera

we Trenu1emy !ntensvwnle dwa razy dziennie Przed POludn!.em okupujemy boisko COS orzv , Rondzie".
Chloocy onerabla1a na ka~dym za.
leciu przyl(ótowana wcześniej oorcie za1ęć technlczo-taktvcznvch Zaczynamy <XI l.ntensywne1 roz1zrzewk!, potem Indywidualne ćwiczenia z
ollka, e;r.a szkolna która kończv s!e
d>0datkowa oorc1a zadań !ndvwldualnych. Wracamv na obiad a Potem oo odoocz.ynku wy.ruszamy w
1tóry.
Piłkarze ŁKS korzygtala t,t'lo::te z
sal! zakoplańskle1to ośrodka soorto.
wee:o Na1wlecej uwa~I trenerzy Po·
św!ęcaja 1ednak ćwiczeniom w terenie,
ZaUczvll~my
1ut całkiem
udane ch<>ć meczace .wyciecz.kl na
Nosal, Gubałówke. W niedziele olanujemy wvoad na Giewont Oczy.
wiście,
nie bedzle to turv'l"tycz.ny
spacerek - oow\e<izlał nam J Tomaszewski - Turv~tvczne orzewodnlk! orzfe'w!dula orswle oóldnlowy
marsz na G1ew.ont
Mv weJd.z\emy
na szczvt w trzv e:odzlnY Nie ma
tnne1 radv trzfe'ba wzmocnle mleśnle
nóic, bo to bedzle potrzebne w cza.
sle 11ico-ł bataHI Bvć m<ńe czasem
olłkan"' \1&r7.eka1a na meeraee zaję.
cła t WVPadv w e:órv. ale zda1a sobie sorawe te wvcl«kanle z nich
Przysłowtowvch
'lódmvch ootów \
orocentowal! bedzle w lidze
Imoonu1a oracowl•oścla młodzi zawodnicy którzv nrzv<zM do klubu.
Zarów·no s. Wojciechowski z Po!!:o~
nl Zd'\lńska W<>la
M. Wdowiak z
Bor-uty Zltlerz. J. Szulc z O!lmoU
Karsznice. nie odstała od swoich nowych kolee:ów Zmartwiła na• kon.
tuzja Krawca
W czasie trenine;u
orzv wvkonvwanlu nlezb"l"t skom.
oUkowanel(o ćwiczeni.a
doznał on
kontuz1f łekotkl I Ol)'UŚClł Zakooane aby oodd.al! sle w t.<>dzl niezbednel ooerac11 Nie bedzlemy <:o
wie<: brać PC>d uwae:e oav u~tala
nlu składu na olfe'rw..za serie Je•lennvch sootkań !111:owvch
W eklole LKS czeka !Ile z n!eclerotllwoścla
na orzy1azd
Marka
Dzlubv. którv do 16 lloca ma zwolruenle leka r<1k!e Przvleżdta lac na
obóz do •. Lmoerlalu" Dziuba za lmle
mlelsce
M. Cbojnackle1?0
który
wyjeżdta
z reorezentae1a onmo!1'<ka na tournee oo POłudn ! owel
Amervce. Trenerzv taluja też te
nie przebvW>a w Zakooanem w • a1 z
kolee;am1 zlnber, którv \est z renrezentacia młodzlet.owa w nan1&.
Zakoolańsk!e
z<:ruoowanle temu utalentowa,nemu zawodnikowi szcze.
e:ólnle le'ft ootnebne
Jakle korzvśel nrivnlesle zakon•ań
<k!e zuuoowanie - okaże c.le w
cza•le olanowAnvch orze1 ł, KS meczów e:narr.ne:nwv('h

N''p rl1,;cJ7 Je do

konfrontac11 z RucbPm. oo r horrnW'lanle zre1terowa1!
Pr1Pw'rl> l ~ny
je•t ti>ż mecz t<">wa rzv•k
"<>n' aminkiem TT 1111:1 - Vlctorh w Ja\V „IMPERIALU" - JAK W DOMU w<>rznle
Tyle te w tvm •amvm
•ermlnle uiora<za f,K<; rlo K• a kowa
Pilkarzi> LKS rozloko:wal! s!e w Wisła 21 bm eklna • K" w• e ra do
wye:odnych oomleszczenlach zako- f zł I obok tre!1!ne Aw .,., ,.,.ar~ to.
olańsklego hotel-u soortoweio
.Im warzvi::k \e mecze z n'. P •w - "n"c"'-wvoerlal''. Oto co nam oowledzlał w m~ zesoołaml NRD· FC' lf•rl l\llarxrozmowie szllf'1.11acv Stadt (24 bm.), UnlonPm Berii„ 127
telefo.nicznel
fo.rme ełkae<;!a1<ów obok Leszka Je. bm.l oraz oabjan~eklm Wll>kniar1•m
ziertkiee:o l Zv1?munt~ Gutowskie- 130 bm l Ll<!owe ro>l!r vwk' za;r a11e:ul?O Jan Tomaszewski.
ru1a
o!łkarze
ł,KS s oot1<an ' em z
- C"'.-osoodan:e zaoewnll! nam llo- L~!!I~ ~ •leronl• '" f,o/l?'
•1< -.„a te wąrunki 1 bytowe ! soor to Rnmawiał: WTESf,>\ 'V WR(\P.EL
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Eksportowy folklor

GOSPODARKA

NAUKA

Ponadto cent~alnie ustalony program badawczo-rozwojowy dla nauki budzi ogromnie
wiele zastrzeżeń. Wykaz zaplanowanych
przez rząd prac badawczych, jak się wydaje,
został sporządzony w sposób arbitralny, nie
uargumentowany. a niektóre propozycje
l wzbudzają wręcz głębokie zdumienie. Oto
np.- na opracowanie nowych środków ochrony rośUn przewiduje . się kwotę 149 mln zł
z budżetu państwa, zaś na badania nad
nowymi !ekaml - tyiko 49 mln zł. ~eś~!
owej pull nie wzbogacą dodatJCP.we środki finansowe z przedsiębiorstw farmaceutycznych, to grozi nam, że wkrótce nie będziemy
mieli żadnych nowych polskich leków, a
przecież na eksport te:t nas nie stać.
Jak juź zaznaczono, planowane zadania
naukowo-badawcze mają być ściśle wią-zane
z praktyką gospodarczą, m. in. ustalaniem
planów inwestycyjnych dla wykorzystania
wyników prac badawczych o dużym znaczeniu. I w tym jednak względzie projekt y
często rozmijają się z tzw. zdrowym roz-

Zgodnie z założeniami Narodowego Planu
Społeczno-Gospodarczego, łączne nakłady na
naukę w lata.eh 1983-1985 mają wynieść
235 mld zł. W tym roku na działalność
badawczo-rozwojową zostanie przeznaczone
1,58 proc. dochodu narodowego, w roku na- 1165 proc., zaś w 1985 r. - 1,73
proc. W porównaniu z innymi krajami, choć
by socjaMstycznymi, w których nakłady ' I"?czne na ten cel sięgają 3,5-5,0 proc„ me
jest to wiele, znacznie mniej niż to p~tu
lowały środowiska naukowe, ale zdamem
rządu na tyle nas obecnie stać i tyle powinno wystarczyć, by nauka m<;>gła nad~l
funkcjono.}Vać, pod . warunkiem . J!:dnak, .ze
zrezygnuje z nadmiernych ambicJi i ści~le
dostosuje swoje działania do potrzeb kraJowej gospodarki.
Prezydium Polskiej Akademii Nauk przyjęło projekt NPSG, w części dotyczącej na'!-ki, z mieszanymi uczuciami. Wprawdzie
nauce została przypisana strategiczna rola
w planie na najbliższe trzy lata, co znalazło WY>aZ w wyodrębnieniu nauki i postępu technicznego jako jednego z podstawowych
programów
społeczno-gospodar
czych, ale program ów nie został należyc~e
wyposażony w odpowiednie h).strument7 l
możliwości jego realizacji.
Przede wszystkim nakłady na naukłt, działalność badawczo-rozwojową zostały ocenione jako stanowczo zbyt niskie. Jut w teJ
chwili brak odpowiednich środków finansowych dla sfery nauki powoduje gwałtówny
odpływ kadr, co w wielu ośrodkach i in•
stytutach grozi rozpadem zespołów naukowych organizowanych przez wiele lat.
Ze skromnych funduszy · około 80 proo.
jest wydatkowane już w tej chwili . na płace1
a w 1985 r. fundusz płac osiągnie 85 proc.
całości. Na wyposażenie badawcze pozostanie zaledwie 151 proc. - przysłowiowa kropla w morzu potrzeb. Naj;omiast zużycie
aparati.iry i wyposażenia technicznego w
większości
instytutów naukowych ju:t '?'
1980 r. wynosiło ponad 60 proc„ zaś do chwili obecnej sytuacja ta uległa dalszemu pogorszeniu.
Istnieją uzasadnione obawy, te w najblliszym czasie ilość środków finansowych na
naukę może zmaleć, zamiast wzrosnąć, jak
to zaplanowano. Srodki te będą pochodzić
z dwóch żródeł - budżetu państwa i przedsiębiorstw, ale w 1985 r. udział środków
państwowych ma wynosić już tylko 40 proc.
Czy przedsiębiorstwa produkcyjne zechcą
przekazywać pieniądze na naukę I postęp
techniczny do wspólnej, centralnie dzielonej
puli, czy też raczej wykorzystają, je na wła1me potrzeby?
_
Kolejny problem to rozdział funduszy. Zapewniony byt mają tylko te dziedziny, które zostały wprzężone do realizacji tzw. programów · rządowych, węzłowych I międzyre
sortowych oraz zamówień rządowych, natomiast perspektywy .zwłaszcza działów eksperymentalnych r zajmujących się głównie
badaniami podstawowymi, nie znajdującymi
bezpośredniego
praktycznego zastosowania,
są niejasne i bardzo niepewne.

stępnym

Czego by nie powiedzieć o folklorze wiadomo na pewno, ie
jest nieustannie pozycją eksportową. Nasze oberki, krako:wiaki,
'czy zadziorny zbójnicki zbierają oklaski na wszystkich kontynentach. W rezultacie nie ~lko renomowane zespoły śpiewają
ce grające i tańczące na swojiiką nutę wyruszają na zagraniczn~ 1zlakl.. Bywa że po wy1tępach ślad niewielki, a doświad
czenia bardziej turystyczne niż artystyczne, al• gdy z wojażu
wraca zespół taki jak łódJkł ,,Harnam" 'bes kurtuazji można
pytać
o 1ukcesy.
\
Reprezentacyjny Zespół Piełni l Tańca Włókniarz)' wrócił niedawno z Holandii. I choć dorośli tancerze najchętniej nasłuchu
ill dzJj wieści z Francji, g4zie występuje dzit;clęcy zespół "Harnama" 1próbujmy vn-óclć do holenderskich wspomnień.. Rozmawiam z tancerzami: El:ibie" 'l'omcsak i Witoldem Marcem,
z wicedyrektorem Domu Kultury ,,Harnama" - Stanisławem
Kryńskim i RemiJiunem Sowi\ który towarzyszył w tej
podróż)' zespołowi, niegdyś tancerzem, obecnie I sekretarzem
KZ PZPR w ZPB im. Sz. HarnamL
Mirtllł jubileuszowy· zamęt, odliczono aiti na nowo, kojarząc ·
rutynę z młodością czy wręcz ,,1zczenięcością" jak mi to obraz0wo przedstawiono. Powstał reprezentacyjny zespół, który w
zmienionym składzie pojechał na nie znane mu dotąd szlaki.
Doświadczeni tancer~e znaleźli · 1ię na estradzie obok 14-latków,
awansowanych do reprezep.tacji. Nie bez przyczyny :więc moi
rozmówcy na wstępie podkreślają atmosferę w zespole, mówią
o naprawdę wspólnych satysfakcj;ch.
Praktycznie przed odjazdem tak· do końca nie wiedzieli jaki
program przyda się na tym festiwalu, Sławomir Mazurkiewi~1
prznotował go więc tak, by prezentował wszystko co haJbarwniejsze. bogate w choreograficznym wyrazie, mogące przemówić do holenderskiej publiczności tłumnie zasfadającej na
festiwalowej widowni w De Stee1 i zadziwić międzynarodową
konkurencję.

Już przy pierwszej prezetl:tacjl ~espołów .łodzianie mogli skon:
ie o względy widowni walczyc będą z Rumuna.nu
i Portugalczykami. Ci ostatni zadziwili szczególnie tańcem z wazonami. To nie lada sztuka - mówią •• harnamowcy" - wywijać z 20-kilogramowtm wazon~ na głowie. Zespoły z .~o
landii Francji, Szkocji, Szwecji \ były interesujące, ale troJka
lideró~ (choć Impreza lliepunktowana) ustaliła się szybko.
W festiwalowym centrum pod namiotem dla 2 tysięcy ludzi
koncerty przyjmowano z wielkim aplauzem. O uznaniu dla
„harnamowców" zdecydowały układy choreograficzne, muzyka
~rrała kapela !)Od kierunkiem Cezareito Banaszldew_fcza) tan.~z
no-wokalna interpretacja, ale także uroda polskich stroJoW.
Trzeba dodać, że łódzka reprezentacja nie żałowała starań
·( kosztem niewygód podróżowania w autokarze, \v którym oprócz
40 osób, musiało się zmieścić 20 kufrów ze strojami), by tera~
zdobyć wiele uznania. Na festiwalu więc,
gdzie od rana cos
się działo, kiedy koncerty wieczorne dopełniały impr~zy w
okolicznych miejscow:ościach i wzruszające popisy w .szpitalac~
łodzianie praktycznie nle mieli okazji prezentować się w
wilnych" ubraniach. Za to wciąż zmieniali ludow.e kreacJe,
zachwycając zgromadzonych każdą kolejną. Nie wzdychano więc
do uniwersalnych kostiumów Szwedów czy Holendrów, którzy
praktycznie prezentowali cały swój repertuar, zmieniając tylko
drobne rekwizyty.
Polskie tańce zróżnicowane w nastrojach zdobyły sobie powszechne umanie, zwłaszcza zaś podobały się tańce przeworskie,
nowosądeckie, opoczyńskie.
·
Po galowym koncercie długo żegnano łodzian. Publiczność
wstała by podkreślić uznanie dla naszego zespołu,
.
Festiwal w De Steeg miał być okazją do integracji zespołu
ł relaksu po trudach jubileuszowych przygotowań. Tymczasem
był to czas wypełniony od świtu do nocy. W rezultacie nie było
okazji nawet do bliższych kontaktów z gospodarzami •. a tr~eba
wyjaśnić że wszystkie zespoły uczestniczące w Imprezie, mieszkały w prywatnych holenderskich domach. Łodzianie wspominają ten póbyt miło. Zarówno w rodzinach bogatych jak i ży
jących skromnie przyjmowano ich serdecznie.
Jak zawsze i w De Steeg szukano polskich śladów. Ale rodaków mieszka w tej okolicy niewielu. Opowiedziano mi
o emerytowanym pułkowniku NATO. Pan ów. w którego pokoju wisi na ścianie polski orzeł, szczyci się wieloma polskimi
pamiątkami, zbiera polskie znaczki. Całkiem nieźle mówi po
polsku, wiele czasu poświęca naszej literaturze, ob~cnie tłu
macząc poezję Tetmajera.
Moi młodzil rozmówcy rozpamiętuj\c artystyczne przeźycla,
mówią jeszcze o swoich rówieśnikach. Szczególnie wiele uwagi
połwięcając jednemu wątko~: ich pracy. Młodzi Holendrzy
nie nczędzą energii, by zarobić na siebie, by tyć ł wypoczywać za własne pieniądze.
W bagażu wrażeń jest jeszcze niezbyt udane spotkanie z polakim ambasadorem. Zwyczajem tej, odbywającej się co IS lat,
imprezy jest, że w występie reprezentacji poszczeg~lnych krajów uczestniczy też ambasador, Polski ambasador był, ale nie
dał, się poznać swoim rodakom, choć wszyscy inni znaleźli czas,
by spotkać się z reprezentacją swojego kraju.
atatować,

sądkiem:

oto np. zaplanowano szereg inwestycji z
o uruchomieniu na większą skalę
produkcji wspomnianych już środków· ochro- ·
ny roślin, herbicydów, środków grzybobójczych, in_sektycydów„ co - jak się szacuje
- pozwoli podnieść wielkość produkcji roś
linnej w rolnictwie o około 12-15 proc.
Brakło natomiast nakładów na lepsze ·wykorzystanie płodów rolnych, zwłaszcza ziemniaków, owoców I warzyw, gdzie w przypadku tzw. klęski urodzaju straty sięgają
niekiedy 40 proc. zbiorów, na skutek niewłaściwego Ich przechowywania, przetwarzania i zagospodarowania. A przecież w
tej dziedzinie naukowcy, m. In. z Wydziału
ChemH Spożywczej Politechniki Łódzkiej, od
dawna proponują wiele efektywnych, wysoce opłacalnych rozwiązań. Jeśli już o produkcji rolnej mowa, to warto odnotować, że
także w PŁ pracuje się, w ramach _ programu rządowego, nad uzyskaniem tzw. lizyny
preparatu ułatwiającego tucz zwierząt
rzeźnych; uzyskano też Interesujące wyniki, jeśli idzie o otrzymywanie białka paszowego z odpadów celulozowych._ z utylizacją
myślą

których llll dotąd ogromne kłopot)', 'I w
tych jednak przypadkach nie słychać jakoł
o inwestycjach wykorzystujących dorobell
nauki.
Inny przykład. Zaplanowano równie! bu·
dowę pilotowego kotła energetycznego :i: tsw.
paleniskiem fluidalnym. Zastosowanie takich
kotłów ma umożliwić nam w przyszłośd.
bardziej racjonalne wykorzystywanie węgla
niskiej jakości I odpadowego, przy jednoczesnym spełnieniu wymogów ochrony śro
dowiska naturalnego. Nie przewidziano natomiast inwestycji z żakresu chemicznego
przetwórstwa węgla, choć jest to obecnie
najważniejszy chyba problem w naszej 101podarce czarnym bogactwem.
Do ważniejszych za,dań inwestycyjnych w
obecnym planie gospodarczym zaliczono te:t
uruchomienie produkcji tzw. mikroproce110rów , w Naukowo-Produk<!yjnym Centrum
Półprzewodników
„CEMI" w Warszawie.
Ich szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach przemysłu ma umożliwić m. In.
miniatury,zację sprzętu elektronicznego, po- ·
prawę jego paraiµetrów użytkowych, zmniejszenie kosztów eksploatacji I zwi~kszenie
niezawodności sprzętu. Wbrew oczekiwaniom,
„CEMI" wcale nie jest zachwycone owym
projektem, ponieważ dotąd w naszym kraju
nie wytwarza się materiałów o odpowiedniej jakości, przede wszystkim o wysokim
stopniu czystości, niezbędnych do produkcji
półprzewqdników i mikroprocesorów. O tym
„drobiazgu" jako§ w programie inwestycyjnym zapomniano. Z czego więc „CEMI" bę
dz.ie wytwu21ać skomplikowana prodJukcję?
Przykłaqy podobne wyżej wymienionym
można by mnożyć niemal w nieskończoność.
Do tego należałoby doliczyć także . wiele od
lat nie wykorzystywanych, a często zapom.nian_ych, znakomitych osiągnięć polskiej nauki• jak choćby znane powszechnie opracowanie prof. J. Grzymka dotyczące otrzymywania aluminium z surowców nieboksytowych,
metodę kucia wałów korbowych aut,,orstwa
prof. T. Ruta, metody granulacji siarki, szereg prac dotyczących wykorzystania l!:łodaw
sklch złóż soli l:llineralnych itd. itp. Owe
osiągnięcja, z kt6rirch .w
znacznej części
korzystają Inne kraje wys9ko rozwinięte w
oparciu o zakupione u mis licencje, dotl\d
jakoś nie znalazły uznania u naszych „planistów". Dlaczego?
Kryteria wyboru określonych problemów
naukowo-technicznych do realizacji badawczej i aplikacyjnej nie są jasne. Brak rzetelnej oceny spodziewanej efektywności
przewldywanycb wdroże:6, Ich konkurencj'!"i· ności w. stosunku do Innych propozycji, zg.laszanych przez środowiska naukowe, leci pominiętych w planie gospodarczym. Zasady
kojarzenia nauki z gospodarką nadal nie
są racjonalnie o~reślone. Srodowiska naukowe wyrażają głęboką obawę, że niegdysiejsze błędy w sterowaniu nauką i jej wiąza
niu z potrzebami gospodarczymi mogą być
nadal powielane, z negatywnymi konsekwencjami.
Brak spójnego, długofalowego programu
łącznego rozwoju nauki I gospodarki w minionych latach nie wyszedł nam ba dobre.
Czy historia koniecznie musi się powtórzyć?
ZBIGNIEW!!!. NOWAK
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RENATA SAS

Poto: W. Koniecki

NA EKRANIE TV
Rośnie w Looo.i liczba ludlzi, kt&-ych pasjoinuje
bardzo szlachetne hobby: malarstwo. Rosną też
(i to jest nie mniej ważne!) walory artystyczne
ich obrazów. Faikt, że zarówno czronkowtie klubu jak I Stowarzyszenia Plastyków .Amatorów
od dłuillzego już czas'U korzystają z fachowego
instruktażu, daje coraz bardziiej widocme wynilci. M. in. świadczą o tym wartości arlystyczne obrazów, wchodlląc~h w skład pokonkursowej Wystawy Marynistycznej, którą oglądamy
w Domu Technika przy pl. Komuny Pa.ryskiej 5.
Konkurs zorganizowały Stowa.rzyszenie Plastyków Amato,,rów w Loda:i, Towarzystwo Pirzyj~iół Sztuk Pięknych, Liga
M<>rska
Ok.ręg
Łódzki I Dom Technika NOT oddział wojewódzki w Lodzi. Na wystawie znalazło się 48 ob.razów, które zaprezentowało 18 tw6trców. Najlepsze z nkh zost;łły wyró~nione. Nagrodę I otrzymał Józef Gralewski za pracę pt. HPrzystań rybacka w Ustronfo Morskim", II - Feliks Zamelski zś · pracę pl „W zawody z tywlołem", a
III - Janina Slusarczyk za ,,.Kołobrzeg ' - widok na plażę".
Po-ziom eksponowanych tu prac - na ogół
wyrównany. Ich twórcy nie st.a.Tają się zaszokować nas niezwykłofoiami
formalnymi, nie
wprowadrz.ają w meandry niedopowiedzeń i metafor. Ich malarstwo stoi pod znakiem tra.dy-
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$wiat zwierzęcy fascynował czloWieka

od dawien dawna. Zródłem tej fascynacji.

była obserwacja zwvczaiów, obvczaiów i
zachowań wszelkiego rodzaju Istot oeł
zajacvch, fruwającvch bądź ooruszaiacvch
się na dwóch czy czterech nogach..
Z paczatku co orawda - choć z takim
1>0l'(ladem · sootkać si~ można 1eszcze
i
dziś - wszelkie orzeiawY madrości ziwlerzęcej kwitowane były uwaeą tv,pu: .no.
no. bydlę. a iakie zm;vś1ne.

Rzecz jasna
orawdziwi
orzvlaciele
zwierzat patrzyli na soraiwę nieco inaczej, ale' ic:ll znajomość za«adnienia nie
wołvwała na kształtowanie oolntl Również i wyniki badań naukowvch
miały
małe szanse na dotarcie do szerszvch mas.
Jednvm z oierwszych. któremu było
dane nie tvlko poznać bliżej wvcinek
zwierzęcel?o świata ale i zalnteresować
t:vm miliony ludzi bvł dooiero Maurice
Maeterlinck. Jel?o . .Żvcie oszczół" stało
sie orawdziwvm bestsellerem. orzełama
ło wiele obowiązujacvch sc!lematów myślenia. oozwolilo też Inaczej soojrzeć na
otaczaiace nas istoty.
Od teeo. czasu nauka o zwierzętach. Ich
zachowaniu i ich fizjologii zrobiła ol'(romny oootęp. O zwierzecvm świecie wiemy
:tuż coraz wiecei coraz cześclei też PC>szczet(ólne gruov I rodzaje trlllkwjemy jut
me jako bezmyślne 1tw017 kierujące '

'

jako sT>Ołe
prawami
i zwyczajami ulegajace tak lak I my
presjom otaczajcel!o nas świata a.le i zarazem usiłujace im orzeciwdziałać.
Wśród tych, którzv w ol'(romnie i nteresujący spooób orzekaZ'!lja nam te wiedzę
jest Vitus B. Droscher - niemiecki publicysta 1 literat - C7Jłowiek o rozległych
zainteresowaniach. o czym świa<;I
czy chociażby fakt studiowania zoologii,
J>SYcholol!ii i elektrotechniki.
Popularyzacja nauki o zachowaniu się
zwierząt zajmuje się Dr0sher Już około
30 lat. Niedawno ukazała sie u
nas_
czwarta soośród dziewięciu
napisanych
orzez niel'(o książek. Jest nią '„Reguła
pnetrwania" Podtvtuł - „Jaik zw-ierzę
ta orzezwycieżaia niebezpieczeństwa ze
strony środowiska" - określa tematykę
którą tvm
razem autor wział na
„warsztat" by orzekaza.ć nam kolejna.
ogromną oorcję wiedzy podana Jednak
w sposób orosty I za.ra-zem niezrnjernie
fascynujcy,
Vitus · B. Droscher nie posługuje
sie
wchym, precyzyjnym Językiem naukowca,
któren.u obce są d:v1tresje, śmiałe skojarzeni.a. Pisze barwnlp. z dużym zaang~owaniem. nie tal~ swet(o podziwu
dl11- zwienz:ecel?o świata.
.Jak swderzeta żyją w atresi.". „Zwi11-

1ie tylko instynktem. ale
cznoścJ

rzadzące

się

własnymi

0

lę,

I
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„funkcjonalność".
Myślę, że obraz naszego
wówczas jeszcze pełniejszy ·

świecie

M. JAGOSZEWSKI

Telew~ja nie ro·zpieszcza nas
ekranowymli wspaniałościami,
ale z informacyjnego materiału, jaki otnymaliśmy właśinie
na temat
najbliri.szych dni,
wybraliśmy
klitka propozycji
filmowo ~teatralnych.

Wado
uwagę

„Ulzana -

.

o
zwierząt".

„Zwierzęce

W

końcu nasta-Piło co§,

czel!o

się

. nanazostał ojcem trz:vdziestupieciorga d:zieci!".
niemalże
anegdotycznie
Tego typu
brzm i ących historii przytacza Driischer w
„Re1tule przetrwania" setk i. Każda z nich
· sama w sobie iest interesuiaca opowiastką. w oołaczeniu ied.nak sugeruje nam
rzel:ZY niezwykłe.
Ujmując rzecz w kilku słowach z lektury książek Driischera w tym
także
i z tej, Jednoznacznie wynika. że nie
jesteśmy .iedvnvmi
madrymi na tym
świecie . Wie1e naszych wsoaniałych odkryć choćbv medycznych zwierzę
ta stosowałv już wcześniej.
zaś ood
względem etyki, zasad · życia społeczne
go i jego organizacji. w wielu wvoad- .
kach biia nas , na irłowę.
prawdę rtllkt nie spod.zi ewał: przez
stępne oółtora roku stary. Frazier

Oczywiśc ie nie wszyscy z tak im oo~l adem żgod zić sie musza. Nawet i ci.
k tórzy nie u gi ęcie wierza w nasza wyiatkowość i absolutną w:vższość we wszy-

stk im i wszędzie zna jda w tej książce
wiele rzeczy pasionuiacvch
JULIUS~ CYPERLING

Vitus B. DrDscher - „Reguła przetrwania". Państwowy Instytuł Wydawniczy, Warszawa 1982,

1. pewnością

na film Romana

zwrócić
Polań

skiiego (16 bm.) „Chinatown".
Akcja o wątku sensacyjnym
I ciekawe lm'eacje Jaoka Nicholsona. Faye Dunavay, Roberta Evensa i Johna Hustona
prześledzić wairto.

H

form.y
grzecznościowe" to tytu1y niektórych
rozdziałów tej interesującej książki. W
kaff.dym z nich rol się od historii. historyjek. konkretnych przy.padkbw i zdarzeń. Pnvtoczmy · Jedno z ndch.
„Dziwne rzeczy · działy się w roku 1973
w ziwierzyńcu kalifornijskim Lion-Countrv.
Pielęgniarze zabrali z zal!rodY lwic cał
kowicie już zgrzY'białeJ!o dwudziestoletniego lwa Fra'l.iera. zastei:mjac go pię
cioma silnymi sześciolełnimi
młod:vmi
samcami. Sądzili, , że taką zamianą lwicom dogodza. Niebawem przekonali się
jak bardzo bvli w błędzie: dwanaście
lwic QOłączonvm wvsiłkiem
orze1toniło
pięeiu nowych konkurentów . oarskaniem,
rykami I uderzeniami łao zmuszając ich
do ucieczki. Ani ieden nie został doouszczonv do kooulacji.
Po kilku tygodniach usunięto młode
samce z zagrodv I ponownie udzielono
wst1mu staremu Frazierowi. Starszy oan
w ty m czasie bardzo cieroiał na reumat:vzm I ledwo się ruszał Ale jego dwana śc ie samil: natychmiast przvbiel!ło i
podparło ~o z obu stron. Odtad codtriennie robiły to samo. ilekroć
Fra.zier
ud awał si e na miejsce kal'mienia albo
chciał się orzenieść w cień na od.'l>OOZYn~k.

morza
stałby się
i jeszcze bairdziej

prawdziwy.

rzeta &Zanuja wtelk", „Przyrodolecznictwo
w

-

„,

Wraca

cyjinego real~u. Ra:ng' airtystyczną obrazów
ustafa wielka dbałość o wairtośca wMsztatowe,
ich zaś nastrój - szczery sentyment dla moirza,
.zafascynowanie jego u.rokami i pięknem.
Ale nasze mo.rze to nie tyl.lro efektowna gra
fal, nie tylko romantyczność wschodów i zachodów słońca, nie tylko słoneczna radość plaż i
airchiitekit'\JJ!a nadbrzeżnyc·h budowl'i. Nasze morze to również niebe:z.piecz.ny trud rybaków, to
cięż.ka praca dokerów, przeładowujących tow&-y,
niezmordowany wysiłek stoczniiowców budują
cych nowe statki.
Na wystawie z.najdujemy próby · ll!Względnie
rtla ·i tej tematyki, jednakże - jak mi S"ię zdaji' - w sposób może nietlełny.
Jak informuje nas Henryk Jaworski, prezes
ł6dizk.iego Stowarzyszenia Plastyków Amato\rów,
w rok.u przyszłym zorganizowany zosta.n!e tnecl z kolei konkurs ln.a.rynistycz.ny. Moźe byłoby
dobrze, gdyby jego uczestnicy rozszerzyll nieco
wachlarz
tematyczny
i pokaz.alJi
nam nie
tylko piękno naszego moorza, l~z równie!:
w
większym stopniu że się talk wy.rażę ~ jego

wódz Apaczów"

(19 bm.) to propozycja, której
z pewnością · nie przegapią
najmłodsi. A choć wszyscy i
to oo wielekroć widzieli tryptyk Sylwestra Chęcdńskiego o
Kargulach i Pawlakach, obejrzą z gchotą raz jeszcze „Samych swoich".
Wybraliśmy jeszcz.e
tnfoormację, ktOra
wa.żna
będ!Lie
orzez trzy najbliższe tygodnie:
wraca „Colombo"! Ni~pom
:iiany · porucznik, w tym sanyn; zniszc'ronym trenczu, tym
razem próbuje rozstrzygnąć
„Jak zginął Charlie?". Ob~k
ulubieńca widowni ważną .rolę w tym filmie odegJ'ają dwa
wspaniałe dobermany i teleron. Z Peterem Falkiem spo-tkamy się już w najbliższy
czwartek.
W ponie(!.ziałkowym teatrze
telewizji „Oko za oko, ząb za
ząb" . Sztukę Maxa · ·Reginera
reżyserował
Jerzy Sopoćko.
~iewyczerpalnym tródłem na;chnienia" jest dla twOrców
temat: .zdrada małżeńska. Tym
razem.„ Ale nie zdrad~jmy
fabuły, wyjaśniająt' tylk'l, że
akcja sztuki toczy się wsp6'.c ześnie v: Paryżu, a głównyrr.l
'JOhateraml zdarzeń są: pewien
mecena.s, jego żona i sekretarka. Grają: Małgorzata :'\iemirska . Igor Smiało~ki . Marek Walczewskli, Jolanta Zykun,
Władysław
Kowalski.
Laura Łącz.

Oprac.: R. S.
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Posiedzenie Komitetu Czy będą meble?
z
Spoleczno-Połitycznego RM • Najtrudniej
Surowce
ale i

~ Młinis!Jróiw. Ko!Xlli~et zaalkic•n*>wał, te ~dt\·za.nde trudności basy ołwlaił.ow•j wyma.ga w,,póinego
'Wysiłku admlinl~:fl i:>aństiwo~l.
llalkładów ,,racy, ja!lr: i zaaingyaż<>waftia ~6tdiz.felkwci m~Z'ka.ndowej
oru organ.Lzac~l &l)Ołecz.nych. M. 1.n.
jed111ą z m001.diwo9eJ. j.eBit dokonanie
-pn;·eigłąd6w rbhnego
rodza.ju jur.i:
łsitnie,j.ącycll.
a wylrorzysityw<liinych
'W mai}'m sibopni'U O'b iekt6w utyteeizinoścl 'DutJj]jiczne<j i dositiosowanie
niek1t6'rych z nich do potmeb o-

itwilll'ty, a talkiże l*11i•c jowal!lie ~oleoznego 'l'UCh•U na rzecz budowy
nowyoh wzeds'Zikoli l ~'kó!I:. ·

1900 1 pr·zJljęto bJBJr~gyram rHlLzaicji
zadałl w tym
za.kiresde.
Główne . poz.ycje ' tego dollmnnellltu
odlnoszą Ilię. do ro~budowy bazy i
prodlu'kicj~ sp!l'IZę,tu na p0trrr..eby reh.!tbLliitacjlj.. z<11~w·nien-ia w•a .rumków
rozwoiu spólid.rzielczości lnwalidzkiiej oraz zorga•n1rzowani•a
o:piekii
środowiskowej nad Lnw<111
l ddami i
osoibami ndeipełnospr·awnymi. Uls!talO!nO. żewił:a•śc1i!Wl milI!lhstrowie i wojew<>dow•ie s~·adać będą Radzie d.s.
Lud'Li stairs.zych, Inwa.ldd6w i OsÓ'b
Nle1peł'n01S'!Jil'awnych ll'OCZlle 1•prawo7'ctan·ie z re8ill.za-c<j! nałiożonych zo· bow~ązań.
Jednocześnie Kom.lllert Społe>C'Żn.o
Polii.tyc:zrui prrzooyskuitował kie·runkl
.
~pirawruienfa opiek,i
zdrowotne] i
pomocy socjaQnei dla osób z z,aburzenia.mi psychiiciznymtl w latach
1983-1990 oraz stan reBil~zacji rzą
dowego hacr:monogor.a mu wadki z aakoholi'ZnWim i na:I'lk0iII11a.ndią.
Za jedno z na:jpillndejszych zadań
UJZniano pira:Y'go·towanie kadr ną. ;i:rotr:zeiby leczni·cbwa psychli·illtrycznego
i rozszerzenie d.ziatl!ań profilafktycznych n.ad zdrow1em J>SYChiicz·nJlm
dzieci i mroruzieży . Stawia się tetż
wymóg doo.to.s<>wania opieki zdirow&tnei nad chorymi w zaile~ności
Od ich miejsca zamliesi:ka1nia. plracy
i nauki. Prow·ada:one ohse1rwa<0je

Następnie Koiml1teit Społee.zn.o-l?o
ll!tyiez·ny za,pozmał si• z informacfą
o reailiizacji u111t!1Jwy z d!nia 6 maj.a 1981 r. o praOOWlllicltych ogródkach dizldkow:fl<:h. W rok.u u1biegłym z budiżeitu paflsibwa i budżetów
wenowycll 'J)l"zeikialzano łącznie na
11!.a·&OSPOduowani e
dzd•ałek dotacje
!lnainsowe. w wysokości 1 mld 100
mB..n .zł, a W 1'.olk:U bież.ącym za<pew •niono na ten cel 590 m[l!l zł. Pod
ipracowl!lh::ze og•rod·Y· S'tał·e i czaoowe w 1982 r. -i pli.eirws:zym p6Łr()JCz'll Wl<llk.a.zu.ją llJ8. ści'SJ!ą zlłlleli:.ność mię
b..r. wy;gospod<11·r owano
6 tyi!I. ha d•zy zaibu1rzeh!iJami p,syd1ii<0~im~mń, a
i od'llll'rz:.arrun1tów. ~y[i kilkakirotnie więcej s1)'()Żywaniem alkoholu
niem się nairlkotykamli Ze w•zgil..ędu
111ż w 111-tach uibię,głych. Jednaik ten
wa:yr<ll9t -p0wieirzchni działek w &to- na tnaezny wzros.t pr>Ze}awów tych
pa·tologii·i s:pcliecz,nych w osta~1nl<ch
nnku do i>!lainu, któ-ry
zakłada
;przeku.a,nie do 1985 roku 31 tys lata.eh rząd przyjął w 1931 r. bJa.rh.a fr\llll-tów, iest niewyJl1;8J1'1(:lZający ~nogiraimy da:i1ałań zmieir1la].ących
do ograni·cze·nia i zaih<a·m owainia neK 0 mi'tet Społeczno-J>olirtyic!ZJ!ly za- g!IJtywnych zjawdi!lk.
alkce,ptował Pl"ZY'ięte na wspól-nym
W OIJ)ą.nili Koonlitetu Społecrz1no-:Po
posie<l•zend.u P.reeydium
Kolegium lityicz,nego opróca:
oddztaływ.ań o
Mi.niist;.erstwa Adimimistucji, G<>sp<>- cha•r ak:terze berzipośrednim należy
darrikri Terenowej i Ochrony Srodo- równole.gl!e d·ą:iyć do zmiLan w za-.
wi6ka oira·z Sek·retairi.aitu Pohslkiego kires!e obyczaj0W10ści I k'll[iuiry spoZw·iąrz:ku
Działkowców
kierum1k i życi.a alkoholu Za najpliJ.niejsze zad:ziiałainia
uW!Lg'lędni.ają.ce obecne danie UZi!liano z81PeWnien!ie niezbę
~trzeby rozwoju
. praicow·niiczych dnych W•ait'ui!llków do wd.ror.l:enia ~o
~i,ałek. Zakłada 1łę m tn. zwięik- stanowień ustawy
o wychowa1niu
szenie udziaru g1r1mtów stanowią w trzeźwości
orarz przyj.ętyc·h do
cych włas·ność Pailsbwowego Elun- niej a1lt'tów wytlronawciz.ych.
duszu Zie1mń na cele d•ztałkowe i
Podkire1ślono też lronie.czno•ść bezbudowę w
pierws7:ej kolejności wz_głędinego I lron.seikwef!lłtnego egzepodstawow:fl<:h urządzeń umożliw ·ia kwowania tych :przepisów.
jąieycll riorziPOCZęcie
i pirowad!Zenie
1
wpraw na d•zi<11łkach. Zw1róoono si"l
W odmes1ienliu do zwakZlllma narteż do za.kładów pr.acv o 2'Większe- komaniJi, Komiitet
Społec"ZJno-Pol!
:nie 1JIOOllOCY
swoim ora.oownnkom tyczny p<>dtkireśldł konieczność pro.piizy zaopartrywa•niu
w ma.teriały wa.dzeni1a prac legii!lacy)nych nad
odpadowe czy te.ź inne, nieiprzy- lromJlleksowy•m . u.stawowym lbreda1tne do produkcjd a mogące być gulowanieim przeciwdziałanda temu
wykorzys•tane -W zag<>&p0darowanau zjawisku WY'J)Ow•i ed·ziiiano
się też
działe1k. Komitet SpołecZl!llO~Pruiitycz- za PoWiałaniem rządowego organu
ny wyraził oodJZiękowanie Polskie- · kool!'dynują.ceigo caloikszitałt zagedmu Związ!(owl Dziabkowców zaspo- nień dotyczących nairlkomanid.
łeczną aktywność I dotychczasowe
Komiiil:e:t Społeczno-Polityczny doosiągnięcia.
konał również oceny reał['Zacjri rząW d•a1lsiz.ej ozęścl posiedzenia Ko- dlowycll oostanowdeń i dec~ji dotymlte.t Społecz,no-Pofiity.cz.~y roz,pa- czących usor.awnlielllda ooootawowej
!brzył problemy
ootyczą1ce opieki ()plieki zdr<>wo.tnej w mie<jscu zazdrowobnej. Zaiaikicentowa·no kforu~- mieSJZkaniia. Stwiierozono po·z ytywiki ro•z woju rehia,hillrtaicji leczn•iczej. ne eJ:ekty w za1~resiie liczebnego
uwodowej ' i społecz.rtej
do · roku wzrostu leka•rzy, pracow.nii1kó·w socja~nych. a tak.że -pielę,gniarek śro-.
dowiskowy.ch oraz wyowsa·żenia placówek słu~y rorowd.a w środki
tN1ll5']:llOII'•tu. łąc'Znoścl,
/lll)I'zęit medY•C'ZIIllY i a,pa-ratu.rę. Po-prawiły siię
teii w UJbiegłym roiku wairu1I1Jki lolk.SJlowe w 206 przy.chodlniach rejonowych, 234 ośrodlkach_ zdirowb i
•
•
•
67 111ptekach. Z dobrym skutk'iem
w1ęz1en1a )J'l'OWadzony je;,t eiksiperymenrt llWObodnego wybo11"u lekarrzia..

Sąbotażysta

skazany w · :NRD
na 12 lat
Są<d

Okrę11owy

w

~rfurc!e

skazał

M

smarł

MA:RCłN·KIE'WICZ

wleioletni b. pracownik aparatu lustracji 11p6łdzie-lczl1'et pra.cy.
Ucze11bnlik n wojny światowe·j, jeDliec Oflagu U c WO!denberg,
członeik ZBoWiD, odznaC!'Zony Złotym Krzyżem zasługi, Medalem
„Za udział w wojnie obrODalej 1939 r." i odi;naczeniaiml a,półdzielczymt,
~

· Mimo t~h trudności prize&~e
biorst wo zwiększy swą produkcję
w stosunku do roku ubiegłego o
15 procent. Nie zaniechano tu także wprowadzainiia nowych asortymentów mebli. W czerwcu cmuściły
fabrykę pierwsze zestawv
typu ·
„Wildzew". Jest to ,segment meblowy w okleinie z folii rustyikalnej.
Modernir.mje ~le taik~e dotychcza8
produlkowane zestawy np. komplet. którv pOWstaie w Wieluniu
uzu,pełnlono szafa co
doty<:hczas
oostulowal:i klienci. Nowym asortymentem. ik·t óry dostarcza od niedawna Łódzka Faibryka l\'iebli jest
dwupoziomowv stół, któr'y też mopełnić rolę ławy.

Przed~ębior.słwo rozw•Lnęło
w
tym roku nlewiel!ki eiks·p<>rt. Produkuje się In.utai dla Sz.wecj,j. stelal'ze do kana'P. Dla
przemysłu
meblarskie.l!o. który oiel'!Pd na brak
środków d·ewizowych
1>otrzebnych
zarówno dla własne,j produkcji jak
i dla koonerantów (chemi·a nP. domaga się od-pisów dewizowych w
zamian za dostawy lallderu) e.ksDOrt ma ogromne znaczenie.

Zarówno w ekeiporcle, jak w
l!JWiększeniu produkc.i:I dl.a krajowych odbiorców limiituje nas Jednak brwk ludzi - mówi dyrektor
J. Milewski. - W 1979 roku nas.za zafo.l!a liczyła 2.400 osób, d2ili
zaledwie 1.800, ł pracown.lcy cią.gle
odchodza. Podku-pywan:1 przn Inne branże. im6aki polonijne, pry-

Wyczyn ie.glarski
An.glii!!: M:ilke Spring. aparaillł.o
wany od pasa w dół, prze(l)lYnąl
samotnie 2000 km i dopllynąl do
Wyso Azorslkich w cz.asie o 'POlowę krótl!lzym nid: to było planowane. Straż J)l'zybrzeż·na w Falmouth (Wielka Brytani.a) potw.ierdziła. otrz:vman!le z Azorów wiadomości. że 38-letni Spring, operator komputerowy, wyilądowal
w
Ponłia Dełgada. Wyruszył on
vr
swoją, podróż 18 czerwca 1 F.almouth na niewdelklm (6,5 m> jachcie tY'TJU 11 M Mal'inel', plQ/ll/Ujac
zakończenie wyiprawy -po ok.
30
dni.ach. Tymczasem wystarcz}'% mu
16 dini.

ma

PODZ~KOW A.INU

z głębokim :talem zawiadamiamy, :l:e d.nia 11 lilpca 1983 r.
nasz Kolega I Przyjaciel

EUGENIUSZ

- I w tY'm roku kqopotv zao1>atrzeniowe były w Iódrzki.ch fabrykach mEfuli przyczyną ma~ego oostoiu - powiedział nam dyrektor
przedsiębiorstwa - Jerzv !Y.!Jilewski. Pnede wszystlkim brak-Owało
laJderu.

że

Rot!zlnle, Przy.jaciOłom. ZnaJonym, Sąsiadiom, Dyrekcji, Rackie
Pedagogicznej,
Pzacownlk·o m
warsztatów 1uolnych Zespołu
SZ!kół
Energetyc~ych .nr
l w
Łod7li, ~órzy oka-iali wl.ele :pompcy i -1erca oraz wnęll udział
. w uro_czyt1tościach pogrubowych
naszej ukochanej MamF l Babel

S.

z :tale.ril zawiadamiamy, te w dniu 12 lipcl 1983 roku, w wieku
lat 79 zmarł nasvMąż, Ojciec, ,Bra;t,' Dziadeik i Prad11ladek
S.

t

P.

~ajsezdecmdejne
akła•d& ·

RODZINA

W dniu l1 Hpca 1'83 r.
nagle, prZ8!ŹY\ftZY lait . 82

ł.

ł

zmarł

P.

MGR

MISTRZ STOLARSKI
były Jołn:lerz .Ili Dywizj.! Strzelców K.arpaekich, uczMtnik kampanii wrześniowej 1939 r., uczestnik walk pod Tobrukiem I Monte
Cassino, odznaczony Gwiazdą za Wo,Jnę 1939-45 r., Gwiazdą Afryki,
Gwiazdą ltalll, Medalem Wojska oraz ,Brą~owym Krzytem Zuługi z Miuzaml I Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino.
P·ogrzeb odbędzie się dnia U lipc.a 1>r. o godQ:. .13.30 z kaiplky
cmen.tar'l!a przy ul. S7Jc1.eclńsk·iej, o czym zawiadamiają:

ZONA, SYN, SYN·OWA, WNUK.I i PRAWNUC71KI

Jest tajemnicą poliszynela, że ku. Szczególny n !epokój
budzi
prudkucja e~sportowa przestała brak motywacji załóg do jakoś
opłacać się
przedsiębiorstwom ciowo dobrei 1 terminowej
prowatne firmv. · Jest tci bardzo nie- przemysłowym . Mimo strategicz- du.kcj i prz.eznaczonej dla zagrapokojące zjawisko, Nie tylko su- nego \Vymogu pozyski·w ania de- nicznych partnerów, Sprawy te
rowce. ale i możliwość ro:11wiąza wi1z, nie uczyniono · praktycznoie są regula,rnie podejmowane przez
nia problemu z zatrudnieniem za- nic, z wyjątkiem uruchomienia przedstawicieli kolektywów pradecyd·u de o tY'm. czv oopraw:I się racht1111ków odpisów dewizowych, cowniczych
na
spotkaniach z
zaopat!'zenie w nasze wyroby, na .aiby zachęcić prodiucent6w do po- przedstawicielam i władzy.
Efekktóre przecież czeka wielu odbiordejmowania eksportowego wys'ił- tem tego jest między
innymd
ców.
E. Ł.
inicjatjwa Komitetu Łódzkiego
PZPR zorgandzowania kO'nkuirsu,
którego celem jest uspraw.nien'.ie
współpracy gospodarczej
z zagranicą. Chodz.i o spowodowanie
zaa1ngażowania
g1rup pracownii~
czych w kon.Wretne rozwiązanfa
przyczyniające się np. do poprawy jakości produkcj•i przez.nac.z oW skład r·epreizentacyjnej wystawy poJskiej sztu~ współ
nej na ekspo·rt, obniżenia stopc,zesnej, od dłuższego już czasu czynnej w Centrum Georges
n:ia reklamacji towairów, kosztów
Pómpidou w Paryżu, weszło m. in. około 600 • dzi1eł s·ztuJci,
produik:cji, wykonania
zadań o
stainoWiących własność łód1z.kiego MUJreum Sztuk•i, które tak
wyjątkowym stopniu
ważności
poiwa~ą rołę ode.~ało w numtowanri.u tej wspaniałej imlub złożoności owocujących koprezy.
rzystmyrni transakcjami.
Wiele z tych dzieł stanOJw<iło główną atrakcję stałej ekspo:zycói działu międrzyinarodowej sztuki nowoczesnej„ tałt b<>KonimUJrs z~ł
opracowany
giaito roz.budoiwanego w nas.zym muzeum. W związku z wyprzez Polską Izbę Handlu Za·słainiem ich do Pairyża, trzeba było zorganizować ten dział
granicznego
Oddział
w Łodtli.
na nowo. Nosd on teraz nazwę „Międzynarodowa sztuka noprzy udziale Komisji d/s Samowoczesna z lat 1960-70". Znalazły się tu dzieła, które, acz- .
rządów i Ko·m 'isji
Młodzieżowej
kolwiek od lat stanowiły własność nasze.go muzeum, dopiero
KŁ PZPR o•ra't redakcji „Głosu .
teraz przed.staiwiOIIle są zwiedzającym..
Robotniczego". Pod~tawowym kryterium udziału jest efektywny
Prru;y tej 1tpooobności warto przypomntlieć, tie zbyt ciasne
wyni'k transalreji zag.rani.cznej w
saO.e ekspozycyjne łód'Lkiego Muze.t1Jm Smuiki nie pomieszczą
II obszarze płatniczym uzyskany·
p:rawie połowy jego zbioirów, tak że · reszta zale.g a piwnlice
w wyniku
podjęcia
środków
z wuidem przemienione na magazyny. Był.a więc teiraz mqwspomnianych powyżej. Na nażUwość wypeŁnienia chwilowych luk ekspozycyjnych.
grody MHZ przeznaczyło 500 tys.
lira eksporzycjd „Międzyna.rodOl\l\Ta sztuka nowoa:esna z lait
zrotych.
1960-70" zrnalazły się m. im. nowo pozysikany „S.ztandar"
Włiadysłaiwa Hasiora, efe~towna kolekcja d?Jeł sztuiki optyFormułarze zgłoszeń 'do koncmej, !Jllteresująca w sw,ojej f()II'mie rzeźba Jana K.ucrza,
kursu otrzymają wszystkie więk
bogaity zestaw pr~ poz-nańs1Jciego środ.owiska płastyc.mego
sze ied.nostki gospodarskie z teiltd.
.
renu Łodz.i oraz
woj.: sieradz. Tak zestawńone dzieła stanowią ciekawą
prezentację
kiego, piotrkowskiego i skiernie1ztl.likll współczesnej, a jia1k o taklie są atralreją nie t~lko dla
wickiego.
Zgłoszenia , dokonuje
łodzian, lecz róWilJież dla tu:rystów zag.rainicz,nych, kitórzy
prźedsiębiorstwo
i w'inno ono
chętnie ZIW!iedrz.ają muzeum prey ul. Więckowskiego

PogTzeb- odbędme tlę cmła H
Upca br. o god11. 14.30 z-< kaplicy
cmentar11a prawosławnego na D<0łach (wejście od ul. Telefonioeznej), o czym zawiadamia pogrą
żona w głębokim żalu ·
1

z
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NAJBLI~

(Z. Ch.)

C:ZWtARTEE,

1ł

PROGRAM I
8.00 Komu~!k.at l wlad. U~ ..Ob-

M>rwacje". 8.2<1 Melodie na dizień dobry, 8.34 Przegląd or.a.sy, 8.36 Mielod:Le na dzień do·bry. 8.4~ ż<>łnier&k:!.
ZIWiad. t.00 Lato z r.adl.e1n • .n.111 z
kra.ju t :ze św.Lata. 1~.30 Muzyka
folklorem malowana. l.J2.411 Rolniczy
kwiadra1111.
13.00 Koąmmlikaty, 13.10
Rad» kierowców. Hl.OO Spiewa Nana Mouskottrt. 13.55 Przebo:\e mistrzów. 14.00 Wl.adi. 14.05- „Rytm" ma.li( muzyczny ,
1<11.00 Wiad. Hl.OS
Pr·oblem druta. · Ul.li Bank przebojów - o!qsenkl n.ą za.móW\lene. 17.00
Miueyka 1

aktua1noścl.

1'7.125

Mała

Pol:thvmn:la - czy14 p0watn.1e o muzyce ruep0watnej 18.00 Dzlenn1k 1
'Miadomości sportowe. 1.8.211 tn·terndlo 83 - Kon.cert dnia. 19.00 Gorą
cy teltUlt. 18.10 Wieczorna serenada.
19.30 Radio - dzlec1omi „Roczniak"
- tr. słuch. 20 .00 WJ.ad. 20.05 Od.powledlz! na lAsty. 20.10 Koncert tyczeń.
20.'88 C2ilowdek dla człowieka. 20.40
Nowele Guy de MaUNS1!'3·nta . 211.50
Jazz w plg.u.łce. 2~.00 Komunll<aty.
M.05 Kronlika snortowa 211.15 Muzyka klasyczna. :12.00 z kra 1.u 1 ze
śwla·ta. 2'2.25 Jazzowe l'iranie Andrzeją Jacr"oszews.klego. 23.00 Wladomośe!
1 pa.norema łwiata. ~.2.6 Senne JlaatroJe.
W dniu I l!pca 1983 r.

zmarł

X.OL.

ZBIGN'IEW
JAREWICZ
długoletni

I

za.słutony

pamlęcłl

KiOMITET STRONN;JCTWA
DEMOKRATYICZN1EOO

l.OD'ZlKI

w dmu U Upca 1983 r. zmarł,
prz<e·t ywuy lat· 51, nasz najdroż
szy Mąż, Syn, Br&t, Ojciec 1
Dz1a.de'k

f

W
nął

dniu 11 lipca 1983 nku 71gitragicznie

JADWIDZE
PUSTEUUK

$.

MĘŻA

DYREKCJA,
RADA
PRACOWNICZA, POP PZPlf, KO·
LEZANKI
I
KOLEDZY z
./ ŁPlPB „ETOB" w LOD7JI
ŁODZKI

nr 137 (10353)

P.

P.

STANISŁAW

PA·NE1K

ZONA

I

P01Z<OSTAŁA

DZINiA

Po zalkrojon~j na
obławie z udzi1s.'łem

szeroka skalę
kilkuset fu.nkcjonariuszv i:>olicji, w niedzielę na
Filorycizie zatrzymany został 30-letnf John Wiillam Fer·r y, ma•jący na
sumieniu życie dwojga os6b. S.pło
nęły · one żtwcem w pod-palonym
przez piromana .!!U1permarkecie na
przedmieści1ach Tampy-Cl1aiirmel City.
'
Przestępce ujęto
w pobltsndm
sklepie z art)l'kulami spożywczy
mi po otrzymaniu inf<>rmacj.i telefonicznei, od jednego z mieszkań
ców, który zdOłai zauważyć zwy•
rodnia.lca.
.Żyjący nia polach 1 '!)Od most·a mi Fe.rry jucl: trz:ickorotnie był za·
trzymywany na kradzież i wypu-

Dnia 11 lipca 1983 r. zma.rła,
przdywszy !'at 18, naju~ooba*sza
Zona

P.

Dnia l2 Upc.ą 1983 r<Mku
nagle, w wieku lat 80

S.

ł

zmarła

A•pelacyjny w Lyonie (IP'ra.npotwloerdzid'.
oiatek. te Odrzuci! orotbę ad:wok.ata Jacquesa Verges o uwotn.!enie kata Lyon'll by.
l<eito szeifa gestaoo w tym mt<eścte
w czHie d·ru,gdej W<>1ny światowej.
Kl.iusa Barble.ito
Motywu1ąc swój
W·ndosek Ver~es stwierdzil :te fakt
wydal-enta Ba.rblego z BoH!W'11 5 lutgo br. był, z nrawneit'() ounktu wld.Zen1a .ndelel(auny"
Z kolei wladze sąd•owe umoty-w<>w.ały odroowe faktem
te zbrodnie
orzect.wko ludzkoścl (.a o ndch bę
dzde mowa w akc~ os.ka rtenila przeclwlko Barblemu) nde oodle11ta1a wYłą<:zn!.e h'ancusklemu
or~cznktwu
sądowemu. •a
łcigMt~
na całym
cj.al

MA'RIA N:NA

ANT01NłNA

MIELNłK

SZANIAWSKA

PogrQ:eb odbęd'llie się dnia 14
Jlpca br, o godz. 11i z kaplicy
cmentarza przy ul. szczec·ińsklej,
o czym zawiadamia pogrątony
w amuliku

. Pogrzeb odbęd-zie IJlę dnia H
Upca br •. o g·odz. 14 na eme.ntarzu przy ul. Ogrodowej, o czym
zawiadamia pogrążooia w głębo·
kim żalu

RO·
RODZINA

Ostatnim ie.l!o wyczy,nem bvlo w
sobote oblewa.nie benzyną · samotnvch klientów przed sklepem
i
następnie rzucanie
w kierunku
nlch zapalonych zapałek. Po oblaniu paliwem całego S1krzydła supert1farlotetu obiekt -stanał w pło
mieniach.
Oprócz dwóch osób już 211ll·a•rłych,
16 odniosło dotkliwe poparzenia. a
stan 5 ~ z nich jest krytyozny.

~ LYONU

' NIE_
ZOSTA
UWOLNIONY?
Sąd

P.

szczanie czeków bez pokrycia, a
jednak nigdy nie zos,ta-ł sądownie
skazany. Był osychicznie chory
i
czasami u)Vailając się za d;.abla,
groził w:ytruciem
całego świata.
Potoofił oblać kwasem
samochód
iednej z rodzin.

CZY KAT

RiODZllNA

1

Pogrzeb odbędzie •ię dnia 14
lipca br. o god;z. 14.30 z kaplicy
cmentarza na DOia.eh, o czym
powiadamiają
pogrą.żone
w głę
b()kfm smutku:

Aresitowanid piromana z Florvdv

Pogr'l!eb oobędzle 1ię dnu 14
lipca br. o god..,, 15 na erne.ntauu DołY·

DZINĄ

S. t

'RYS?ARD
FELIGA

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu nagłe•go zgonu
;

składaJą1

t

-

~omek

K:ola Kupców 1 UsługOIW'eów ŁK
SD. Od'llnaczony m. Im. Orderem
VLrtutl Militari, Zł11<tym Krzyłem 
zasłllgi z Mieczami, Krzyłem AX.
.Je.g.o

St.OO Ml.nil-max. Sl.40 Klub „Trójik!"
.:- cz. IL :li.OO „24 itodzlny w 10
I.OO Wdad. I.OS Naszym ZIC!an1em. ml.nut" l ln!ormacle soortowe 22.15
22 .45
8.10 J?l()ra.nna 1erenada. 8.35 Zabawy -w kręgu muzyiki la1ynoskte1
przy muzyce - aud. dla orzedszkoU. ~słuchać warto. 23.00 Zaoraszamy
do
.,Tró:lkl"
2.3.55 swo;e wioersze
9.00 Relaks w Stereo 9.50 F Forsyth - „Dzień Sz81kala" - odc. 11. recytu}e W. Szymborska.
10.00 Godzina melomana. li.OO zawTELEWIZJA
sze oo lede,na&tej, „ 11.HI .Srebrne
9.00 Teleferie - „SPotkanie w
orły:• fr, paw. 11.30 Od samby
do regg.ae !Il.GO F!lha.rmonla radiolesie" oraz film z serii
wa. 13.00 W.lad. 13.05 Serwis infor„Przygody osa Cywila"
macyjny (Ł.). 13.10 ••Mleczny uro„Eksternista"
dzaj" - aud. (Ł.), 13.20 Z malowa10.30 Dla j! zmiany
„Sherlook
nej . &krzyn.I. 13.311 Peter Schre\er w
Holmes i dr Watson" (5) repertuarze operowym. 14.GO Wakaserial krymi.nalnv
cje w Ster<eo. 15.30 FoLkl·<>r z rótnych gtron świata - Fra.n·cla 16.00
11,35 Magazyn lotniczy
Wiel·ki'.e dzieła, wle!.cv wykonawcy ,
15.00 Kino letn-ie - „Zdarzenie na
17.00 Wiad 17.05 Chwila muzyki (Ł.),
szosie E-4" - komedia pro17.lo ' Aktualności dnia (Ł.). 17.30 Wir.
dukcji <:SRS
·
tuozi instrumentu (Ł.). 17.45 .•Zimn w
16.30
Miłość iest taka laka jest
d.omu 5.p okoJnej :ttaitośti" - aud. (Ł;),
- sootkanie z Ireną Woź
18.05 „Retrote'ka" (Ł.). 18.30 Słucha.Jmy
razem. 19.20 „Jan SobieSkll" - odc.
niacką
12.
19.30 Wieczór w ooe.rze. 21.00
lt'.55 Pro.l!ram dnia
Wlad.
21.05 \Vi!eczonne refleksje_
17.00 Dziennik
lll.10 Kl1asycy jazzu. 21.311-<1.00 „Li~
17.15 Magazyn lotniczv
tera tura l muzJ'fita ".
17.40 "Gwiazdv teleki.na" rola
piosenki w filmie
PROGRAM Iilil
18.2fl Wiadomości (Ł)
1(1.00 Codziennie n<>włeść w W'!-'
dan,iu
dtwiekowym - T. Brez.a:
18.50 Dobranoc
„Op'owieśd
,Uczta Bal·tazara" 10.30 Wa!kacje ze
Pom-Poma"
swdngiem. 11.00 ·„Był to krzyk z
19.00 Aktualności Agencji Artel
grobu". 11.20 Muzyczny l'nter·k lub.
19.05 Sanda - „pożar"
11.30 B, Czeszko: „Powódź" - odc.
19.30 Dziennik
H. . lli,00 Serwiis ,.Trój:k'l''.
llll.00
20.00 Publicvstvka
A, Siekioersk! - •. Nie sle n.le mało"
- odc. 1„ 13.10 Powtór]<a z rozryw20.15 ,,Sherlock Holmes i dr Watki. 14.00 Lato w !ilharmon11. 15.00
son" (5) serial kryminalny
Serwis ,.'I'rójild"- 15.05 WalkacJe z
prod. rad.z (ostatni odcinek>
przebojem.
15.415
Pro!lto z kra 1u.
2
1.20
Rolnicze lat.o 83
Hl.OO Zapraszamy do „Tró.lkJ" 19.ClO
21.30 Dziennik
Zaplsiz z.ielony wJersz.
19.3'0 Czas
22.05 Pegaz
relaksu. 19.20 B. Czeszko - ,Powódź"
- odc. U.
22.50 „Inflacja po polsku" - pr.
20.00 U !ród.eł nowej
muzyikl. 20.411 K·IUb ,Trój.k i" - cz. I.
1>ub!ic_ystvczny

PROGRAM U

LllPCA.

J

Koleżance

wyprzedzać podjęcie zadań.

(M. J.)

S.

ALEKSY
SE:RDIUKO'W

ZONA

· Nowa ekspozycja
sztuki no,woczesnej

Csdć

podziękowMlia

-

P.

ALEKSANDER LEWĄNDOWSKI

C DZIENNIK

ł

BARBARY
MOIR:A WSKl'EJ

,P ogJ'zeb odbęd-zte aię dn.ia tł •lipca br. o cO!lłm. lł.30 z kapltcy

cmentarza pay ul. Szczeeińsklej, SeTdeCl/ine wyrazy ~p6łczucia
Rod11inie Zmarłeg·o składają:
DYREKCJA, PJ>P PZPR oraz KOLEZANIKI f K.OLEDZY
z OKRĘGOWEGO ODDZIAŁU LUSTRACJI CIZSP w liODm

wprodukcji ekspBrtowe j

lodżie

Nie od dz~ gzczęśliwym posiadacwm własnegó „M" trudno kupić meble. Producenci tych wyrobów już od dłuższego czasu borykają się z poważnymi
kłopotami
zaopatrzeniowym i. Dokucza im nie
tylko niedoot-a~ek
podstawowych
&urowców. Sziczególn~·e uciażliwym
koo,peraintem jest chemia.

8prln r zbiera 1>I"Z1 alk uJł fund usze na
sz.-pltala Walton w
Liverpoolu. Sam został apar.aliżo
wany w.sftcutek wyrpad.kU 1arnochodowego w 1969 rOk.u - do ~
czasu jei;io wielkim hdb'bv była
wspinaczka wysOkogórska, Po wyKomiitet Społecz.no-P<>liiityciz.ny 11- padiku zainteresował
aię żegila-r
znał za celowe ltonty.nuowanie przystwem i przed wyru\S.Zellielll.l na
jętych kieirunków d~a .na lata
wyprawę
do W~p
Azorskicli
1982-1985, ll!kcentują,c
zwłaszcza <młYnaiJ: całe wylbrteiże
brytyjskd._
~rzebę dalszej plO!pl'awy J)OZii()l!IlJU
świadiczeń w placówkach podl'SrtaQol'. (jsb)
wowei opiieki zd~owotmej I prawdrdłowe r~miesztzenie kad:r medyczny.eh w tych -plac6W'kaich. (PAP)

Berlina Zachodindego
HenLn,g1sa na ka re 12 J.a.t oozbawienla wo~no,ścl. Sk,azany był . płat
nym agentem bandy 1>rzesteJ>CZyeh
elementów dZlała 1ace1 z tervt10r!lum
Berlin.a Zachodn1eito.
u.qzestndczvł
w przygotowand·a·ch I brał llidz1aJ w
wLelu aikc1<ich s·abotażowych orzeclwko NRD na tra.s ach
tra.n zvtowvch
miedzy Bel:'!Jinem Zac.h odrum a RFN
mdeszkańca

•

Usprawni~nia

chemią

kooperować

(Doikońc,;ein.'Le ze str. 1)
.
ip!e.nów ill)Ołeez·ru>-<gospoda.rC1Lycli I
~kity<wdcznyich, a także UrZnał
ipotralbę roz,pa·trzemla
proiblemów
ibatzy ma•teiri;a11 n•l
ojwla1ty przeiz

KONKURS PIHZ

w

śwtecie

wo.bee tego nile 1est ważłlla
w tvm orzyoadku
sorawa granic
r wynika 1<1ca
stad
ekstradvc1i.

oaństw·owvch
kwestia reii:uł

Verges
zapawliedzlał
te odwoła
sle od decyzjj
Sadu Apelacyłneg.o
do Sądu Kasacy1nel!o
Bv uzvskać
uwolru!enle Barblel!o sk-!erował we
wtorek Ust do francus.idel!o · ministra
sorawiedBw<>ścl
Roberta Bad\n.t era,
Nao!sał w mm. te m1n1lster o<>w1n.1en
skorzystać z orzystugu 1ącvch
mu uprawnień 1·~!JI n\oe chce by
o<>został w namdęct
ludzkiej Mko
.m1nl!ster który oooarł 1edno z na1wiekszych bezor.awt w kwest!! karnej w okresie DOW<>1ennym"

KUCHNIJI
ll(a:OOWO·We~o
wa w dobrym stanie kuole. Tel. lol!-51·53
oo
20.
217~54 "

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
INSTALACYJNE w ŁODZI

SPRZEDAM

•

*

Tel
li

~4&&!

CZYNNE skaroetkowe re·
czne maszyny I automatv
kUPle e>tert:v 2m2" Bturo Oltlos7iefl 'Piotrkowska

zatrudni zaraz
#

m.tstakl

a2--3().()3

98.
·~-~~~~~~~

FRE!ZJA
nreoerowane
cebulki
kolorowe
Royal
oraz odml.ań:V oóloełne ho.
lenderskle1 fLrmv Penn\.n.
l(a Łódi. Brukowa 9, tel
55417-3()
2418% Il

SP,awaczy gazowych I elektrycznych,
monter6w c.o., gaz., wod.-kan.,
robotników budowlanych.

SPRZEDA:!!:

sa,moobsłu.l(a .

oorzeczek Złotno Ul.
~BM3
li

~~-~--~~

„ELEKTRON . 'f18 D" kolor s•orzediam. Tel 4'00-80,
do . I~.
1172 , li:

Praca na terenie m. Łodzi, zakwaterowanie w
hotelu robotniczym. WynagrodzeRie zgodnie
z Uchwałą nr 60/82 Rady Ministrów. Nagrody
i przywileje wg „Karty Pracownika Budownictwa". Szeroki zakres świadczeń socjalno-bytowych. Możliwość delegowania do pracy za

MASZYNPJ do SZ'l"Cia wleloczynnośc\ową
qową
sprzedam. K·orodzlJe1·Ska 8
m . 59 . (<>d Lutomlers'kte1l.
299'13 I(
\!.'ŁUCZNIK"

11AZ:·3

toWll

granicą.

m6wke 1
stolarskie
871-67.

ZGŁOSZENIA

1™ I!

PIJLNIB nukam mieszka ·
n.la„ lc-3
l.ata
Oferty
„135~"
Biuro
Odoszeń
&!Amklewdcza łftl ,
KUPJĘ !'4-2 l·Ub M-3 Ofertv . 133'6" Biuro Ol(ł<>s:oeń,
Sl~nkiewJcza
3/5

GDA~SK

M-2

I oletro,
w!a&nośc.towe
zamtenle na
mdeszkanle w U>dZl. Ofer·
ty „1.:13$" Biur<> Ol(łosz.eń,
Slenk!ewdcza 31&
SAMOTNA oanl OO&ZUkU~
mdes:okan.ta
!lub
oolko1u
na i"hetnte1 przy sfa rsze1
samotn.e1 I kult\lra1ne1 oso.
ble Oferty . 285:!0" Biuro
011:łoszeń
P.iotrkowska Gł .
MŁODE

małżeństwo

2!

dzieoklem ooszrnkule umeblowanel(o tub nile ume~
blowanel'(o M-3 ne 1,5-2
lata Of'erty ,285.17" Bliu:ro
Ol(łoszeń, Piotrkowska 9'6.

zatrudni natychmiast'·

213662 Il

hebla.rke taś.
!inne maszyny
aor7ie<lllm
2.89e9 ie

l kobiety na stanowiska

NAl\TY

T~:

samodzielnych 'referentów.

WÓdJne -

841ł-62.

BŁAM

kunl4.
!866'3 Il

SPRZEDAM ball'alkowótz, ted.
~5-13.
llS80 '

M·4 centrum ·6641-!14

Bitu/ro

Slienlklew.Lc.z.a

261918 K

ZAMIENIĘ

odd1z1elne.

M-4 .na dwa
Tel. 113-188-61.

ni ,,,

- - - - - -Ml,ODA
l)OISZUkUle
stancji,
~rty
„14177"
Bluro Og,łoszefl. SlenJ!dew1cza li/il._ _ _ _ _ __

3/1.

„FIATA 1!2~" . M.ar}'ln.a.t'f>ka Ili.

apmedam.
1ł14 g

dom narter0-

zabu<lowan~a

SEGMENT w Aleksandro.
w te sorzedam lub za.
mierne na mle<zkanie w
Lodzi Tel. SHH-48, iiodz.
17-111
28423 Il
SPRZEDAM dzialke leśną
116<>0 m Sokol1n~k i Ofertv
,.13~"
Biuro
01tlosrefl
Sienltiewlo:oa 3./5_._ __
KUPI'I'; dom 1edno.rodztnny
w t.cxl'll! w dobrvm PU'l1·k ·
cle handlowvm z możlLwo
ścia adaotac1i p0mleszczefl
na wa.rsztat nrodukcy1nv
l skleo lub 1 budynkiem
1tos1?0da rczvm.
Ofert:v
„285~7"
B Iuro Ogroueń.
P\otrkowsk.a 96.

!(OSP<>·

darcze 4 ha l(Os·podarstwa
orzv domu w Bartodzle.
iach 3 km· od Radoms1<a,
Ma rek L~rowsk I Bairtodzle.
ie Podleśne, ul Mtcjkiewlcza lZ.

ZIEMIĘ

3,4 ha (pr:iv asi&l·
cie\ 1 km oo Sk \ern!E'wlc
- sorzedam Ofertv .. 1479'.
Biuro 0'(loszeń
Slenikle.
W'\.eza 315 .

Wilmański
2~31łl ~

- - ------ U416

Oferty pisemne lub telefoniCIZIIle
należy składać pod adresem w
Łodzi.
2082-k

Il

WYTŁUMIANIE

drzwi.
sk\I teczne
za.}Jezolecza nie
:12-4'2-'.>7 . . Waszczyk

ŻALUZJE

-

Ln·staLa·cla

l6: ~~-'·-~- ·-~

mledzyszybowe
ż e:wara1
nc1a

ŁÓDZKI ZWIĄZEK
$PÓŁDZIELNI PRACY

Zam:vl!łowskl

113-75-31

2m2

TELENAPRAWA,
Bectnarek.

S.przedam
dom w sta>t11e
•u,rowvm.
Janusz Jetowskl
S<>sn<>wiec, .GosP<>darcza 10/40.
k

UNIWERSYTET ŁODZKI,

ZAWIADAMIA

11:

LABORATORIUM
GORSECIARSKIE

elektrycznych I budowlanych.
Wykaz materiałów do upłyn
nienia jest do wglądu przy
ul. Nowotki 141, w Centralnym Magazynie Techniczno. Budówlanym UŁ, tel. 855-85.

l

Formalności związane rupłyn1ieniem będą załatwiane w
dziale zaopatrzenia Ut, Łódź,

ul. Lindleya 3/5, pokój 112,
I piętro.
2219-k
I

GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
..., SRODMIESCIE .
ZLECI DO WYKONANIA
roboty dekarsko-blacharskie i elewacyjne, z terminerą realizacji
do 15 października br.
Na wykonanie robót przyjętych do realizacji przedsiębiorstwo gwa.rantuje przydział niezbędnych materiałów, takich jak: papa, lepik, blacha,
amoł~. cement i wapno.
Zleeenia na wykonanie robót Sil do wglądu w dziale technicznym przedalęblorstwa, ul. Buczka 6, pokój nr 7, tel. 859-28.
Zapraszamy no wzięcia udziału ~ realizacji tych robót wszystkie jednostki gospodarki uspołecznio~ej, spółdzielnie rzemieślnicze i pzywatne,\ zakłady rzemieślnicze.
2123-k

r/l:f'/..i

01(,l,oszeń .

.1247"

M·3 -

sprzeBl!u.ro

Sl~klewlcz.a ·

:vs.

mleń",

305~15

walcz:vk.

„P.ro311!.!-ą(), Kołl g

systemie
akordowym względnie dniówkowym;
praca jednozmianowa w godzinach 7.30 - 15.30;
!.
warunlti socjalne bardzo dobre.
Informacji_ udziela i zgłos-zenia
przyjmuje stanowisko d.s. pracowniczych - tódż, ul. PKWN
21, tel. 286-81 w ~. 8-15.
2l47-k

WYCISZANIE I zabez-ple1k
cza nie d r zwi.
Rol(.a s a, .
Strug.a 4, 382-00 (12-16)
211'307 g
ABY skutecznie zabezpieczyć drzw~. załotvć O?Rn·
cetzein(e
lub
b!Olka<ly.
<>zdobnte wydszyć załotyć
za pinki, uszcze1nienle okna
taśmą
metaQową
równi.et
!'nstY'tiucl<>m.
Zadzwo·fl:
Szymczak M-61·116,
0

2'8'1178

•

za'Płonów,

ll(a~ników

e1elktronowym
apara·tem ~Cry•pton". Kwle.
tn.lowa 17, SU'oady_
llC

-~~---~~-

A UTO Pll.ast dore•b la błot.
nlki do wszvstkioh VW,
Sool'ler Oollf
Rena'Ult 5
Hl, 10 major,
Mercedes,
Fiat 1!17 UB 132, Lada,
Zastawa 11100 KrMkle te.rmln:v Zamitejscowvm wy.
svŁka .
w sleroniu zamkntete.
05-360
Pło•ch<Jcln
k/Oża·r<>wa
uI. 1 Ma 1a 19,
tel. Warszawa 112-49-23.
2235 lt

•2H24

lit

INŻYNY.E·R i>O<SZU:kU1e IH>koJ.u . Oferty . !371" Biuro
Od<>szeń, Slenkiewlc.z.a ~/5.

KALISZ ;_ ookól
kuchnia. . zamlenie na Łódit
(dopłata), Łódt,
674-2li .
m9ol!

I(

MŁODA.
oracuJaca ollnle
ooszukil11e
mle'7kanla
Oferty ,1460" Biuro Ol(°ło
szeń, SJ.elllkiewicza , 3/S,

FILIA BIURA ·OGtOSZEN
ul. Sienkiewicza 3/5
w godz. 9.30.16.30

PŁACY:

WARUNKI PRACY I
wynagrodzenie w

ART. ele·k tronl.cz,ne lnsbrumenty muzyczne
sorzet
Mtra·dowo--dvSlkotekowy
l
rtv. :testawy Hl-Fi kuonosorzedaż
Ka.rolewska 42
(.r61( a·l · Wló·k nlarzy) Olczyk.
27064 11:

JtEGULAC.JA

Solddny
średnie
teohntezne 1>0de1m1e orace
w sektor:z.'ł!
prvwat·nym
Oferty
. .254192'',
BltHO
Ol(łoszeń, P.lotrkowStka 96.

wykwalifik9wane szwaczki
- (szycie biustonoszy).

-------~-

TELEPO G 0 TO W IE

I

DU:lE mileszka1nle ku.
n~e.
Sl-04-48 godz. 1'7-19
·

ul. PKWN 21

ZATRUDNI
NATYCHMIAST

SLUBY
I
tnne WY1azdy
,Fda•tem 125" tanio !>Odwooe - Stanl:'!!.aw JaworskL. D.rewnowska 130/1.
1345 I!

IWCH W
za~ublotn~

Łodzi UJnJlewiałlnta
leg.
słul!bową

SKRADZIONO ua•rn• tor.

hę

1057 Ke1ozorow&ka-żółtek.
28401 g

ortalionową

z ra.chl\JJil•

kam1 •P1'zedaiy I plect:ąt
ką. Undewa:!:niiam pleez11tikę
„Kra.wlectwo lekkie I bieil~nlarstwG
Paweł
Nowak
KRZYSZTOf Mlir<>WSlkd zgu- Łód·t. Wspólna 5 m 173 a-rt.„
b!A le,g>Lt. sbU<lencką PŁ cena .„. Na~rod'8 za odda.
5372~.
tiw.i g
1~64 ' ·me. or.a. 74!-05.

z w:l\llk1,m b1em teg.namy nasoz11, prRdiwt:zeAn1le :omarłą, wzorową pielęgniarkę Me1!yeyny
S7lkolnej ZO:Z: Ł6dź-Bałuty
.

BOŻENę DOMAASKĄ
wap6łCZ11e.ta

•erdecsnego
·

Wynzy

Zmarłej składa

llo41dnt•

mao-

DYREKCJA ZESPOŁU OPIEKI
WOTNEJ ŁOD:l!:·BAŁ'UTY
Koledu
(

STAHISŁAWOWI

ROSAKOWI
WY~BllJ'

.,,..p6łcsuela · •

•ZC1enao

łmJelfc1

OICA

akładaJ111

waowodu

,

·
DYRJ!lKCJAo ORGANlZACJl!: SPOŁBCZ·
NO-P·OLITYC2lNE
oraz KOLEŻANKI l
K:OLEDZY 21 f'.RZEDSIĘBIORSTWA BU·
DOWLANO·REMONTOWEGO
HANDLU
l USŁUG „BUDIU!iM" w ŁODZI

KOL, IN'J,

KRZYSZTOFOWI
KU.CHARSKIEMU
w

związku

ze

·

śmleret11

~ON'!' -

ANN'!'

1kłada.tą1

DYREKCJA ota. KOLZZANJU: l KOLE·
DZY s JjNSTYTUTU WŁOKIEN CHEMI·
CZNYCH W ŁO·DZI

--------

Ił posiada nadwyikl
materi.ałów budowlanych
i elektrycznych oraz urządzeń

tel. 492-13

warunek: siła, kanalizacja, c.o.

wnetn

trzeoonle d'Vwanów mvcle,
oastowa nie
p()dłól!:
lti:>
PletJklewicz 56-15-7'2

..

DARŁOWKOI

PRZEDSIĘBIORSTWO
LÓDŻ

tiera.k ote I In-

SPRZĄTANIE

w Lodzi,

p o s z 4-k u j e .
pomieszczenia· na cele
produkcyino-magazynowe,
o pow. od 400 do 1000 mkw.

!84611'

KOLUSZKI os!edłe Armld
Cze rwone1 - dom nowy.
cześciowo
nie wvkończo..
n:v sorzedam. Fluders'k\ K<>lU"iZkl
Brzezlń•ka
1110. t>O 17.
1'80 •

2~43

GLAZURĘ,
układa

ne

5'1-05 '15.

ELEMENTY blae<!°lY „l~p"
-.przedam. SteipDIWlll B.
· WYKWALIFIKO·WANĄ
·
, lJllll g szwa.czka oraz renctstke do
2411-llli l>O 1~.
11zy1cia bluzek. Tel. 56-'66-67
OKAZYJNIE, tatn~o spv:n2113118 g
(jam „ Wa1r.tbull'~a 1000". Tel.
KÓLUMNY łO
a om 383-94 godr.r:. M-.111,
ZA TRUDNI~ do zr:viwa•n la
- Jl(waira nc1·a tain.lo sprzellłl'r I
oorzeczelk .
WU.anów !IO,
dam. 55-67-0ll.
---------Matus:Lalk. Autobuftm ,.80" PRZEIZWAJANIE . slln:lków
!IPRZEDAM ta!uiometr ,)ty· do końca: od :r.araz.
elektry.cz.nvch równle1:
ge" pr~roblony. Za.w!my
23Sn 1f. Lnstvtuc1om. Stirusla lO (od
ZŁOTY
SY1tnet
sprz~
mb m 1.0.
H03 g
Wycieczkowej orz:v Wa.rdam. Oferty „iBtM" BluPRACOWNIKA
llOl!ldnel(o s2111wsklej), Jurczyk .
ro Ol(łoszefl, Piotrkowska
„ZAPORO~EC" 19'10. r„ łl'tan
na stałe za·t!"Udtni zakład
1~314 •
96.
dobry p!andtekę na samo- twor:ovw sztucz.nycll
Tel,
chód ooohowy - S'))rzedlllm. JilĄS-M . 1>0 lol!,
GNIAZDA do fo.r m I wY.MASZYNJ?i
dlzilewl:a.r$ką
Bełcha-tów. ~. 2112-28,
kro~n.lk&w na
e1ekt.rod.rą.
Sing1er•• !-płytowa.
ważarce oraz
obudowy dO
lizkową
•Dr:oedam
Tel.
nrzylmie nra~ urząd.z.eń
ZDERZAK pr~ednt „nata MŁODY
elektront~nycłl
&HIMS,
284\111 lt
(.rejestra cla w:vkonuje zaókład ślusa.rskd. ,
112'8" Sport 1 11yginały wlie!lo- chałupn!Lczą
Ołerty
tonowe - kupi~,
Ofeirty nlek<>n.leozna).
Wacław Kozłowski
ImJe!.
KREDENS antyk - snrze..1425"
Bliu.ro Oglosze'ń
,,218518"
Bltuiro
0,gł<>S!Zeń
n!lk Nowy 311' a. . Do1azd
dam.
WschOO;nLa 1'7 lt6_5Lenk.tew~e?:a
1/9,
Plottrkowske &«.
autobusem „60" do końca
żańskl!,
uese g
dale1 800 m na Stryków
nrzyj. T.el 3&1l·Z6, l)G 20
KAROSERI]lf „Syre1ny 1i.L" ZDECYDOWAN'Ill
BUTLĘ gazowa 11 k11t
reme
1>racc
chałuonleza
w
- sprzedam. Tel S79-83.
(l ukt<>r
rmrzedam Tel .
sektorze or:vwatnvm . Ofer804-0~
1436 , ,,,
ty .,11<156" Biuro Ogłosz,efl, WYKONUJĘ
stelaże do
Slenldewicza
3/9.
a·b a.!:urów.
SPRZEDAM
•Wołgę M31"
PJ.ntera
tea.
LOl>OWKĘ
. 283!!4 ,,,
Tel · stan d<Jbry.
WLadicmwść:
ł47-Ie.
53-69-7Q.
'.POTRZEIBNA
onlelmnke
tr.
Matejkl l~ m 30 po 1'7.
14118
do t>6lroczneito dZlecka n.a
-~~-~~~~~~
14811 g Rado)IOSZCZU. te.1. ZOl-78.
MASZYNĘ
dzlew.lanką
144.J. I(
AKUMULATOlł, opo.ny ra10/\00 w dobrym stanie dialne do , l~Sp" - ll'Pl"Z•• POSIADAM
sl)'rzedam.
Oferty ,.14 15"
maszyny,
dam Oferty .285łl" BLuro kwa1Mllkec1e
Blu ro Oii:!oQSzeit, Slenk.lewiorzyjme
Ogłoszeń. Pltoti:O.tow&ka 96.
llk·~ cza 3/5.
do szycia im6dtn\.ce blui- NOWO otwa.rty
Mikołów koło Katowic no.
ki
suknie,
Kaczmarek,
KAROSElłIĘ
Za1po!rołea"
szUlkule
dDłltawców
modSERWANTKĘ
56-00-lll.
1476 g
- do remontu - tain!o , tell
ne1 konfekc;Jd,
1taiLanteril
dam. 6'7'4.-25.
skórzanej.,
obuwill
I
sztu53-38-112 ~PIO lT).
l-1111 g MURARZA
dto
g,!.ezury
b!Jtutert!
Llsty:
malarza - mo"ll być erne. cznej
SPRZEDAM
kom,plet Opotn rvc! oraz 1>0nvo.cn!k6w , '1'996" Bburo· Oll(lł.oszeń. K;ap~<NJNO,
suknie 41iu1't>n11
175 SR 13 z dętkami alku- zatrud.nle.
to włce.
2t42 k
- sorzedam. Te:! 'l'llic78
Hufcowa
10 a
m\J.lątor ll!V 45 Ah suchy
WMI lf.
m. lł.
lf!.8·6 Il
1
PRODUCENTOW
k
ry1111taOferty .11332" Bitu ro o.gaio.
lll'heń Sienkiewicza 3'8.
MŁODY, f!ne,r.1(1
lczny te.ch- !6w, ceram1ild, noroelatny
SKLEP 'ro~blowy w Ło
n1k samcc'hiodowy, samo. szkła sros1>0da.rcze)(o kom.
dzi pllmJe sJ)r:r;ed1am . Ofer„WARSZAWĘ M-40" w caohód z l)rzyczeokll ~e1- oletów kuehennvch nable.
ty ,,Z85'24" Biuro OP:ł<>szeń,
noży,
wld·e,lców
łości
lub na częAc1
m le orane 1)0 15. Oferty rak6w,
Notrk.PWSika 9111.
o.raz u!>Offidnków nosz'1ikuje
sorzeclam. Łódi. Dłu.gO!llZa .,1331"
Biuro
O~roszeń,
skle·n
Łod:oiński.
Kra,
29/31
m
te.
11W7
g
SLenk~ewilcza
:t,111.
SPRZEDAM terme 10-11k6w. Rynek Klepa.rsikl s,
trowa te'.!. 55-411-811
teleto.n
!.2-32-60.
„FIATA 121itp" (1979) sprize- MŁO·DY so;lldny z ksł·11tłe
1$05 lit
UGS 11:
dam Te1. 5&-19-Sol!.
~a g
czka
:i:d.row1e
t)()delmte
prace w treikt<l<?'Z'e nr:vwatSPRZEDAM lampy błysko
POSZUKUJ~
dostawców
NADWOZIE .• t28p" w baT• n:vm Oferty ,,la66" Biu,ro atralkcyJiny•ch
we 1at>Ońskie
,Sta.r·bL!tz"
towa.r6w
dzo dobryim 9tanie spra:e- Ol'(!oszeń Sle.n ncJewieza 3/5 bran2v:
I .sumnailt". tel. 5.1-00-5~.
H:onfel«:lł
-damdam
Oglą.d:d Zwrotnikowa
oo 16.
. 14!18 g
skJ:e1
mesk!ej,
dz1ec!11cej,
ZDECYDO·WANI·
E
nrzyj.
4 . po 19.
798 g
me SżYoCie
na
maszy.ne italanterld ozd'Obnel dzle.
bleH~nlarstwa,
SPRZEDAM f0144 . Roe>sawlelocz'V'tinościową
Ofe.r . wl.arstwa .
WKŁAD „Fiata l2&p" (1984)
obuwl·a, kaletn.ktwa Sklecp_
1468 g
nów 41.
ty
.!(l!JO"
Biur<>
Ol(łoszefl,
- 2am ienJe na .. Fiata l~ p"
Chorz6w~Batorv.
Wrocław.
1983 Ofeirfy „2'8713" Bl'llTO S i.e·nklewłcza 3/5.
ska _s tel. domowy: Ka.
CEBUl>Kl
!.re?:11 wie-lko- . Ogłoszeń P!o>brko'Wl5'k:a 9(1.
SZWACZlt!
renelstld z tow.!JCe 1121-.Ul.
kwiatowe1 Ro:val Crown !Ml k
sornedam. Stall'Owa Góra,
GARAŻ metalO<WY, !ikłada- ok<>ldc Łasku zatrudnię Centr atna 139.
ny _ kuplę , Oferty .,28'7l4" Gorcz:vlk ~ lu·b tel. Lódt
11569 ,,,
Bl!uro Ogłoszeń. P!iotrkow- 52 - 55-$.
!ika 96.
---------OKAZJA - koty
perskae
sJ)rzedam.
Wa.fS'Zawa
MOTO.CYKL .• Gazela L'TS"
t'l-95-35.
~38 k
na eześcl
s1>rzedam,
UNIEWAŻNIA się za~b!;o
+
266-.311 1)0 11,
ną
plecrząjjkę
z napisem:
„TRA WIATĘ".
..Fausta",
S·oedvtie>r-Ładowacz
nr 4$9
„Altusa"
eprzedam.
2.Ś442 g
, . ALARMY
nrzeclwwlama. PTHW W Łod:211".
Tel. 499-3'3,
ndowe
Q,o
mieszkań.
dom.
218594 I
Z·~bil
TaJ~ I~
k6w. Syl(nal.tzaeja w:vbl!tel OSCAR Zambraino
studencką
~ P)fJ
szyby ' „EJ.elktaJ'' Maś·lan; legi!tymację
MIERNIK
uinlwernalny
1147411/L AM.
211436
g
kd·ewicz,
63~.
,UM", silnik 3 KW 1430
24&5e I(
obrotów - sorzedam Tel
UNIEWAŻNIAM
zuublona
KUPIĘ M-%
M-3 z tele.
!nl-16.
,
Wl5 g
MYCIE ok.len. CZYil'ZCZenie pLeczątke .,Aleksandra Mifonem. osiedle Stefilltna dYWanów
lek . · medycyny
takte Lnstvtu- chowlcz
Zgt.e.rska
POlezlęrska.
SPRZEDAM
?otlówkł
Tamo I ·solidnie 1 , 3451" Łód~.
ul Powst.
Ofertv •.899" Bllllro Ogło e1om.
MLńsk 16". 116-2"·17
Wróblewski,
tel.
111-4'4-92.
Wiel·konolllkdcli
U m . 5.
szeń
SienJcl.ewLcza 3/5.
11'11 I
l'IN1 li:
1Cl72 I
MIESZKANIA
~zukuje
.. FINEZJĘ 3", „EXA-A-18"
samotna
osoba.
Oferty
sprzedam.
P!,otrków
„284149"
Bl\lro Ol(loszefl,
Tryb., ' tel ~-26 .
Piotrlkowska 96.

w

I SPRZEDAM
wv.

LAMPY
ośwte·tle.niowe .
11;·n.la zdlka lnstalu 1e Wvkonule naorawlam tn.<talac1e
e'lektrvczne
657 ·7~.
KronenberR;.
2!31164 a

1831'1

MAGNEll'OWI.D
kolorowy
stere·o, wideokasety kontlk!!
S'Przedam.
Tel,

·Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w dz. kadr przedsiębiorshya.
2200-k

d.am. 0 1f erty

MŁODY,

0

Wymagane
wykształcenie
średnie, dobra znajomość maszynopisania oraz obsługi te.
le ks u.

WŁA8N09CIOWE
4111 m z telleifo.nem

Og?oeuń.

łai:>kd . ka.rak\lłowe

oo;ame brązowe - sorze.
d am ChotnY-'Za torze Potulna 12./2, bl<>ik :114.
287()8 Il

Zakład Produkcyjny
u1. Częstochowska · 60,

•orzedam.

L

SPRZEDAM
ci41łal.
do
„FI.alta
l®:Z.-.1800".
Oferty

. ,m62"

ZSW „POLSPIMG"

g

ŁÓDŻ,

SPRZEDAM
noWI! kairo- POKOJ, kuchnl\a 'zamtenle
·
„ o• t
n.a
M-S
kwate.r ulllkowe
serlę Fiata 12.~ 1> • ,er y ,,..ód~ Pab\.anlce) inne
wl269" redakcja P.Lotrkóiw, '~ "
Slowaek·leit<> 111 ,
l>rO!>OZYCJe. fi2·2G
· - - - - - - - NO lit
„WARSZAWĘ" do remo<n.•
sorzed1am.
tu lub na części. piec k11- M-8 !.DCM
Oferty „H!M" :$l!uro Op;łoe>„
flowy 90x35 epr2«1111m.
sz-en,
SłenlUew.tic.za
3/5.
Próohn;lik•a 1T m I.

motora.wa z WÓZ·
klem tanfu sprzed.am.
Narutowicza 111 a, oo 18.

2~82.1

lf.

LOKALU (10-ltl m kw.)
na
usłul(I na Wd.ctzewieWschĆ>dzle rio&zuk11!le. Oferty „149'5" B]\MO Ogłoszeń
Sll!'Il>k!.eMcza 3/1.

ŁOD:I!:

TAPETOWANIE.
rnalowa.
nie -'- iiwaranc1a T<>maszewsk1 Btn-23, 7<l8-51

Pocz-

illl74~

TOKA&N'IĘ l gz1!1,f i-erke do
metall\l ~l)r·zedam
No.
'w<)soLne, MileMJkow·ska 4G
18~ 11:

przyjinuje dział spraw pracowniczych, Łódt,
ul., U,manowskiego 25/27, tel. 799.18. 2222-k

lub d'1ty
tel. 4161-79

przemvsłow:v

sorzedam
114.

FREZARKĘ. .

MIESZKANIE
oe>kó1 wvn·e1me

Wyrazy aerdecznego

Wllp6łczuc1a

ltoledse

JAMOWI SERWACHOWI
• PGWC>dltl

łmler·Cil

O I C: 4
1kładaJl\t

DYREKCJA, RADA, KOLEŻANKI I KO·
LEDZY z SKB „KOMBUD" ODDZIAL
ROBOT ELEKTRYCZNYCH

,

Dre>gieJ

K-oleźll'!lc•

)

im.

STEFANłl.
wyrazy

śmierci

&łęb-Olkle.go

GLUCK

wsp6łczucda

1

powodu

MATKI
1kładają1

KOLEZANKI I KOLEDZY s
BIORSTWA „POLMATEX Dyrekt1>rowl
w6dztwa

r;ł6wnemu

-

MGR

PlłZEDSIĘ·
P~OJEKT"

geodecie

woje· .

INŻ,

PIOTROWI
FABIAASKIEMl!
1 powodu Smierct
wy·r azy

MATKI
sk!adaJll

wsp6łC?Jucia

PRACOWNICY WOJEW0DZKIEGO ZA·
GEODEZJI 1 GOSPODARKI TE
RENAMI w ŁODZI

RZĄDU

DZIENNIK t.ODZKI nr tl!i (10353) 5

/

na

n

ana

na

ZACHĘTA

Imperium kontr·
atakuje" USA od lat 11 11odz.
1.30 12, 14.30 t7 Ul.30
TATRY-LETNIE
Coma"
USA od lat 11 godz 21.30 czynne tylko w dni l>Ogodne
STUDIO - Reżyser Antony Quinn
. Sanchez I jego dzieci" meka
Dd. lat 15 IOd<Z. 1·'1 . 19.11

WIELU DYSKUSJ1'rH

Obozowe
lato-83
W7l0rem lat
ulble.głych
ZW
LOK w Łodzi w ramach a'kicii
„Obozowe laito _:. 83" organi-zu
je n.a !roloniach i ob<>zach w
Grotnikach. Wiśniowej
Górze
Justyinorwi.e, Kohmmie. Domallliewteaeb i Kęblinach .,Dzień O·
bronooścl" Instruktorzy I praCOW·n.icy biun.-s ZW LOK U•fUI·
d~s.}ą tu ciekawe zawody sportow<M>bronne. J)Qdiczas których
dztiewezęta 1 chro-pcy z<,iobywają odz•n111ki sJ)rawn.ości obronnej
Do tej nory na 15 koloniach i
obozach wręcrono około
1..000
tych odJznaik.
Działaczom
LOK towarzyszą
na koloniach i oboza>eh czron.kowie Klubu Ofieer6w Rezerwy .
aktywiści 2iwiązku ByłyCh Żo~

nierzy Zawodowyioh,
Związku
Inwal·idów Wojennych I ZB<>WiD
Komba•tanci dzielą się z rnrodzieżą swoimi przeżyiciami wo}entnymd.
(j.kr)

·e

e komu

I

Wczoraj prezydent Łodm - Józef Niewiadomski zaakceptowstępnie program zmian w systemie miejskie.i komunikacji autobusowej przyg-0towanv orzez MPK Ostateczna decyzję w tej sprawie podejmie Komisja Komunikacji i Łączno
ści Rady Narodowej m. Łodzi. Korek.tv mają być wprowadzone
od 1 pa:tdzier'nlilra.
w~

Trzeba przyznać,
że Miejskie
Przedsiebiorstwo Komunikacyjne w
Łodzi

odważnie

zdecydowało

się

na powszechna sJ)().łeczna konsultację w tei sprawie Po wprowadzeniu nowvch przepisów taryfowvch
- w lutvm br. - · rozp0ezęła się w
Lodzi burzliwa dvskusfa na temat: co ztnienić w svstemie komunikacyjnym. Wiele korekt
już
wprowadzono Pozostałe propozycje
miesz:kańcv ŁodZi z.głaszali na li-

··

cznvch
spotkaruach w zakładach
Pi:acy. zebraniach samorządu
lub
też w listach i przez telefon.
-------------------------------

z

zielonego rynku

.Tak nas P<>intormowano w Woje.
w6dzktel
Spó!dzlelnJ
Ol?rodnlczoPszczelarskle1 w Łot!zl od dziś dro
łlelói!
oomidorv z 80 do 1OO zł za
J kl! bober z 40 aż do 70 zł oo ki
lol!ram. kooer z 30 do Ml zł . kooe·
tek z 80 do !OO zl za 4 kl? oletMJ·
szk-a z 25 do 40 zł za ldlol?ram Pod.
wytszono
również eene wcze<:nvch
ztemnlaków z 24 .do 28 zl za kllo&ram Dr>otszv bed.zte \.akże ae:re.t
-60:i!zatk.it
WSOP notu1e ostatnto znaczny spadek oOdatv warzvw a ~zc7ei:1ólnle
nemnla'ków t oomldorów
Przede
wszystkim decvdu1e o t.v m brak deszezu Są 1ednak l lnne orzvczvnv.
Dostawcy katdee:o roku orzvwota do
punktów •kuou mnle1
ziemniaków
w okresie orac żnlwnvch
WSOP worowadzlla
równie-i: od
dizl.slia1 obniżke cen: ml<><:1e1 cebuli z
M do 36 zł za klloe:ram I mar-

13

jeni - przedst•wionvml także na
.Pnvmiarkaml"
naszvch tamach
do przekazania •. Baltvku" Fllhar
monii Łódzkiej pyta.fa. czy trwala-

We wczorajszych gazetach ukazał się komunikat o pcdwvższeniu
od jutra ceny detalicznej soli jadalne1 Przeprowadziliśmy telefoniczny sondaż w kilku 16dz.kich sklepach. oytając o ewe.ntualne zwięk
szone zaku.pv tego artykułu Informacje sa gorsze niż się st>Odzie-

waliśmy.

I

-------- Od połowy marca do czerwca
powiedział
nam zastepea dyrektora MPK LUCJAN STRAWA nasi praeownicy przeprowadzili 433 rozmoWY telefoniczne,
wynotowali 57
postulatów z listów przyjęli 44 propozycje zmian
od zakładów pracy, Po tej akcji
dopiero
mogliśmy
przygotować
właściwy proitram zmian w systemie komunikacji autobusowej. Czas
j_uż przer~a6 dyskusje i spory
i
wprowadz1c system, do ktorego 10dzianie będlł mogli
przyzwyczai6
sie.
Nie chcemy na razie szczegółowo
omawiać programu. Niektóre zawarte w nim pilne p05tulatv już
zostały zrealizowane (np. przvstanelk linii „F" przv ul. Żeromskie
go. czy linii · „K" - przv ul. Pojezierskiej).
Ostateczna
wersja

I

właśnie

,,zmiane barw,..'!

o wyjaśnienie noprosllam dvrektora technlcznee-o Okrelt'owee-o Przedsiebiorstwa · Rozoowszechnlanla Filmów
JANUSZA PASZCZUKA
r okazuje •ie. te Bałtvk" w sierpniu znów zaurosl · nas na filmowe
projekcie Obecnie trwa krótki remont, matowani<' sali wldnwlskowej,
Pvtalam le~zcze o ekran Od wielu.
mieslecv wielkie t6łte olamv oneszkadzalv w 01rladaniu filmów,
Spr!lwa nie Jest urosta Owe plamy lak inów!
dyrekto1'. to wada
tkaniny, zamówiono. oczvwl§cle. I t&
tuż dawno
nowy ekran ale zlelonoe-órskł nroducent nie suieszv sle
(rs)
z dostawa.

N·ieletni

UNl\iVERSALU"

w

•
1a

a 30.0

Szczęście

od .kolebki

Za

WA'tNB 'l'l!lt.~ONY

Inf orniaeJa
lnf&rmacJa
Informacja
Informacja
Dworzec
Dwonec
tnformaeJa
tnrormacia
rnrormac.la
tnformacJa
Komenda

PS.O

731·82
398·11

usłum:aeh

o

ł72-0l

turvstvcma
PKS•

Centralny

285-H
H-C6-tl
83
słutbv zdrowi• 115-tl

1"6łnoeny

lelełonlCt&na

handlowa
Pomoev

!82-lł
Suołecznel

56-Ct-71

WoJew64z.ka . MO
677-ZZ.

Po11:otow1e eteułown4eza
POR'Otowle dro1rowa
„Polmozbvt"
Poe-otowte eneriretycznes
Rejon Ł6dz- P61noc
Relon Ł6dł- Południe

33ł-21

HZ-U
253-U

·

ł09-31
S3ł-31

l 181 -Il

ReJon Pabianice
15-37-18
R"eJon Zgierz
ts·3ł-ł!
ReJon Oświetlenia Uli~ 881-15
Poirotowie lt'a11owa .
395-85
Po11:otowl• MO
17
Poi=otowie RatunkDwe
•
Pomoe droirowa PZMot. llZ-81-11
straż Pożarna
.
9S. 661-U
lnżynler
wojewMTltwa
633-U
TELEFON ZAUFANIA
337,37
- ezvnnv w irodz tS-7 rano,
W dni wolne '1'11 praev - cała dobe
Dla kobiet z clata
problP.mowa t •Prawv rodzinne
'1'40·33
w ''dni nowszednla
od irodz. 12 dn 22.
MŁODZIEŻOWY TELEFON ZA·
UFANIA - zawieszony od 15
lipca do 21 slerJlllia włącznie
TEATRY

-

poważ

ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRAlł)
FICZNE (plao Wolnoścl

W KILKU ZDANIACH

BIOLOGIJ EWOLUCY.JNEI
UŁ
(park Sienkiewicza) godZ. 10-18
BISTORU MIASTA ŁODZI
(ul.
Ogrodowa 15\ godz 11-18
BISTORU
RUCHU REWOLU•
CY JNEGO (Radogoszcz\ ·godz.

żadnych

l. Łódzki Dom Kultury za1>raaza
łodzian do
parku na Zdrowiu na
lml>reze J)lenerowa w muszn koncertowej 17 bm. W oroe:ramle: e:odz
Il - występ Ześuolu Ple§nl I Ta6.ca ,.Gdańsk": e:odz 13 . - koncert
zespołu
muzvczneiro „Wlktos"
.& Dom
Kulturv Ludowej ł.DK
(ul. Lokatorska 131 zaprasza dzled
codziennie z wv1atklem
&e>bót w
e:od·z In-18 na wvc!eczk~. srrv 1 zabawv. roz11:rvwk! mortowe.
A Stowarzvszenle
Steno.i:rafów I
Masz:vnlistek w Pmsoe - Oddział w
Łodzi orsra nłzu1e, !>OCZYT!a 1ac od 15
wrześntia tee:o ro.ku
p6łroczny kurs
11fsanła na maszvnle wedłue: n.aste'l>U1a>Ce1(o orol(ramu: Dlsanle na maszynie - 180 1!od2 .. bllurowo§ć z ko.~soondencla 38 e:ooz
Za1ecla
.trzy razy w tyrodnlu Cena kursu
moo ził plus kom!ilet oodrecznlków
~ 255 ził. Ze:łoszen1a i lnformGc1e IŁ6dot ul. Slen.klewLcza 63, te1 Z'78-18.

prze$łępcy
legi!. s<kira.dU.i częś6 cemmego Z'bioru
numitDma.tycznego · wa.rtośc:! 50 tys.
zl Monety na.leżały do ojca lrolegi.
Część sklradtidonego :1.1bioru chło!P
cy S)Jlt"zeda!l;i nia bazarze, a część paserom.
$piraWC!ł ilrzeoh WMmafl. do fa~
ria,ży dokonanycll
w nocy z 30
czerwca na 1 lit>Ca m-zy ul. Dubois w Zgierzu okazał snę 17-letni
Paweł K. z.amiesl:kały
w Lod'Zi
Mrodoci'81P.y przest~ skra~ częś
cl i a•keesor.ia,
które nrurlępnie
za.pakował do „Fiata 125p" ·i tym
w<l'Zem odjechał Zestal za,trzymany 3 liiii>Ca kiedy
to prowadząc
sk>rad-ziony samochód
uderzył w
dlrzewo JJII'ZY
u;l. Orzesz'kowej w
~z.i Był pija·ny Paweł K trafił
do 84'e52'1tu i stanie prized sądem
·

(sk)

11-1'1
god~

10-1'1

9-16

SPORTU I TUR~STYKI (Worcella 21) godz. 14-18
WŁOKIENNICTWA
(Piotrkowska
282) godz. 10-17
SZTUKI (Więckowskiego 38) godz.
11-19'

MIASTA ZGIERZA (Zgierz. ul.
Dąbrowskiego
21) gOdz. 10-15
MIASTA PABIANIC (Pabianice,
Obrońców Stalingradu 1/2)
godz. 10-15

•

•

•

WYSTAWY
GALERIA BAŁUCKA (Stary Ry.nek 2) godz 1-1..-18 grafika Jose Hernandez
SALON SZTUKI WSPOŁCZES.
NEJ (Piotrkowska 88)
godz.
11-16 grafika - H Nystrom .
OSRODEK PROPAGANDY SZTU•
KI (park Sienkiewicza)
gOdz.
11-18 ·

GALERIA SZTUKI
(Wólczańska
31) godz. 11-18
zoo - cz'V'tll!le od rod.z. t do 19
l'k.asa do 18)
OGROD BOTANTCZN'Y - czvnnv od l!od.z 9 do z.mroku.
KĄPIELISKO ,FALA" czvnne
cod.zien.nie od lods. 10 do 11
KINA
B.\l..TYK. - n.~llille
IWAN'OWO WaLka o ogień"
kanad od l>at 18. rodz. 15 1'1.lJI
19.30
POLONIA
.Wlelltl Szu"
poi od lat 18 ll:odZ 10 12.ltl.
15 17 15 19 30

. PRZEDwtOSNlE - „Butcl;l Cag..
sldv I Sundance Kdd" USA od
lat 111 roa.z 10 ta 15. 15 vr .11
19.36
WŁOKNIARZ . Walka o ogień"
kanad ód lat 18 godz. 10 12.11.
15, 1'115 19.30

WOLNOSC
„Wielki
wąt
Chingachgook" NRD b.o. godz.
10 12.15 . 15
.Policjantka" fr.
od lat 18 gOdz 17.15 19.30
WISŁA .Mefisto" - węg. od
lat 15, godz. 10 13 16 · 19

a
Od c<hwild wprowad:zenfa w życie
u.stawy sejmowej o wychowa'!Liu
w flNeźwości zaczęły się kłopoty
browarników. .Prod'UICenci piwa z
tl"Udem mogl.! z.być towar w ogirani.ezonej u..stawą. sied ha.!lldlowej upOważnionei do spr'ledali:y ailkolfJOlu Wydz!a? Ha,ndlu UML pootanow!ł na włas'!la rękę rozsze.rzyć nieeo moŻi1'!woścl sO!l"Ze>daży piwa Po
13 maja można je było Jru:piić w
większośc.i resbauiracji. w niek<tórycb kawiarn.iach I bara<:b oraz w
sk.Je<pach, które wcześniej ha·nd1lowały alkoho1em
Nie zezwolono
na.tomiast S'Prze<iawać oiwf8 PrYwatnym
właściciel0111
111.mk't6w

APTEKI
Piotrkowska f1 Mlc'ldewtcza 211.'
Nlclarnlana 15 Lutomierska 146
Olimpijska 'la Fellilsklego 1

•

•

•

Pabianice - Armtt Czerwonej
T. Konstantynów - 8adowa 10.
Ozorków - ul · Wyszyńskiego 2
Głowno - · t.owlcka 38
Aleksandrów - Koścluszld tł , Zgierz
Sikorsklego l i Dąbrowskiego 18
DY2URT SZPITALI

MUZEA.

nie.lszych korekt. Nowv program
powinien starczyć na.m na długie
lata.
P. Sk.

już

od
GDYNIA - Kino non-stop
godz. to-..22. „Łańeuch" czes
Od J8 lat
MŁODA GWARDIA .. Wyjście
awaryjne" poi od lat 15 godz.
15.30 1'1.30 19.30
.
MUZA - .Zandarm na emerytune" fr. b.o. godz. 16.15 •. w
ostatniej kolejnoścl" radz. od
lat 12 godz. 18.15
1 MAIA. - nieczynne
POK OJ Nagonka" tu&. · od
lat 11 COdZ 18 15 18.111
ROMA - .. Sptewv po ro&te" J)Ol.
od lat 15, god2 IO 1'1.lS 19.30
,.Chl<>l>CY z Placu Bron!" węl.
USA b.o. godz. 12.lS, 15
STOKI - nieczynne
SWIT . I»a.beł morskł" radz
b.o. ll:odz tli 17:
Słona r6ta" !>Ol od lat ta ll'04S JO
TATRY Nosferatu - wampir"
RFN od lat 18 COdz. t'l 19 W
razie nlepol(ody odbędzie s!ę
seans filmu .Przyp}yW uczuć"
fr. Od lat tł coaz. :u
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - n.leezynne
POLESIE - nieczynne
REKORD - nieczynne
SOJUSZ - nieczynne

n!.ecz:vnne

· HISTORII
RUCHU REWOLU•
CY.JNEGO (Gdańska 13) godz.

cy obe-ente w klnie remont oznacza

Ul. Limanowskiego 6 - klienci kupuja p0 2--3 kr soli. Zapas w ~~·· „.•••• tłtY,,,,~
eklepie iest dość duży ale nie ma pewności czv soli nie ' zabritknie.
Zapobiegniesz
Ul. Piotrkowska 64 - w ciaeu wczorajszego dnia sprzedano taką
astmie oskrzelowej. jeśli
ilość. którą zwvkle sprze<lafo. sie w ciąiro miesiąca!
Nielktórzy
klienci lrnpuja DO 5 kg
/
. wcześnie ł całkowicie
Ul. Nowotki 25 - psychoza rozpoczęła się jeszcze przed pOdaniem
zaprzestaniesz palenia
k!>Dlu.n ikatu w prasie l(dyż radio i telewh;ja były szybsze. Ludzie
papierosów.
kupują Po 5-6 kl!. ale zapasu soli w sklepie powinno wysta.rezyć.
UL Tuwima 86 - tu nie zaobserwowano znacznego wykupywania
1oli. a zapas iest taki. że oowinno iei wystarczyć na kilka miesięcy.
Ul. Rzgowska 59 - tutaj także nie ku'!1llje sie dużo wiecej. Zapowiedziana iest 'dostawa. soli nie zabraknie,
·
. Ul. Wólczańska 146 - w ooludnie ;uż nie ma soli. Klienci ku1'0Wali PO 6-8 kg (!), Sprzedano wczoraj 200 kg soli Najbliższa do.W I p&rocrru bl". na 2.7:2 f)Ilzestawa - dopiero we wtorek
p0opelnione
na tereme
Ul. Wrześnieńska· 102 - kierownic?ika na włas114 ręke ' wprowadzi- stępstwa
ła ograniczenie sprzedaży do 2 kr na osobę. ale ł tak chyba do miasta I gmi.ny Zgderz. apraweami
36 byU nieletni. Fwnkcjoinariusze
piątTtu zapas się wYczerpie.
Ul. Marysińska 70 - już od ooczątku miesiąca sprzedawano więcej zgierskie! mdllicj!i ziaJtrzymaJJi w osoli niż zwykle. Na og6ł w . ciągu miesiąca klienci ku"POwali ok. 500 sta tnich miesiącaeh aż 42 nieleitn:1ch orzestępeów Plr<>blem ten od
'kg, a tymczasem do wczora i sprzedano iuż tone soli.
da·wna ju~ nriepoikod I bu[wersuje
Komentarz wydaie się nam zbvteczn.v. Soli orzecleż nie może za- soołeczeństwo Zgierza Na łamach
nie}Mnobraknąć. a drożeje ona tylko o równowartość iednego biletu na au- „DŁ" Disaliśmy ·o tym
Zda·r za się, że na d·rogę
tobus oospieszny... Klerownik iednel(o ze sklepów ·ujął to lapidar- k.rotnle
wlkxia.czają
bairdro
nie: .. W dowie mi sie nie ,mieści . żeby komunikat o pOdwyżce ceny pi:zestęnstwa
młod-zi chłol)cy.
soli wywołał tak gwałtowna reakcję kupUjących".
W o'kJresie od k!Wieitmła do końca
(isb)
czerwca dwaj 13-letm.1 uczniowie:
___..,,...~~--~~~~~~~----------------------------- Dariusz D. I Airkad.iusz Ch dokonali aż 16 włamań do kilub6w Jr;ultury
I sportowY'C'h.
sklefl)Ów I
tak.ich obiektów )ak: llJI"Ząd' ooezt.owy. łaźnia mie js<ka, sz.koła c-r;y
przedszkole Chro.pey kradli zafZ:WYcza 1 drobiazgi - pa'Zedmlioty. kt6re słwżyły i·m potem do zabawy.
W Domu Handlowym ,Uniwersa!"
Wyimifacna trwać będ'Zie t>TZY nor- Rodzice n.ie wiedzieli
nJi,c o tei
ror.!JOC'lyna się dziś
nlecodzenny m.a.lnie
o'racuiących
stoiskach .• zabaW'ie"
Malcy
gpow<>dowali
remOl!lt W ścianie J)Ołudniowei bu- Przewiduje się s!)E!ejalne zabez~e
straty OStZacowa.nie na pOnaJd 100
dy•n,ku, czyli tej niejako „od ood- <•zenia f?rzeclwpożSJro1We
dyżury
tys zł Zaij.mie si~ nimi Sąd dJ1a
w6rka" wymieni
się szyby we ek.111) strażackich, !.nsta[ację
e:kra- Nieletml.ch
wszystlt'i•ch ok-nach. a jest ich a,ż n6w azbestOwych.
·
Nie talk dawno dwaj f1I1ini mł<>
300.
d,zi zgierzrun!it - chłopcy w wle<ku
Prace DOtrwal11 kUka · miesię.ey.
Głbw:ny cel tego remontu to 'p o- Dla.czego taik dłuiiro? Ot6ż pOSZCze- 11 ! 14 lat - pod'CZas wiey.ty u koiprawa warum:ków pracy personelu ~ólne ok'1la różnią się tllieco wyi zw i ęKszenie komfortu klientów miarami, choć .oowinny być tak.ie
Ostatnie upały przvpomniałv I Jed- same KMkucentvmebrowe r6żnice
nym 1 c!Jru,g<im. że szyby w oknarh nie ,rozwalaia n•a szvbkie clęc\e I
„Unlwersalu"
to zwykłe
szkłn montowanie
~kła \
KalŻde o~o
działające talk ja1k w s·2 kla-rnia<'h
•rzeba oddzielnie wyimierzyć, orzytego• sz•kła
brvgadv rią/' sl)kbo
W _miejsce
ł kolej.no
oprawiać
J)I'Zedsiębiorstwa • TEl<'hma" wmon
il;ierhlujstwo
wykonawców tych
Dawid Micha? Sol.uek 1Nodz!ł się
tują szikło typu , „Antirol"
czyli okien 111trudnl.a 'życie nawet Po la26 kwietnia tego roku l juti: zdą
takie jakie s'POtvkamy .., n.ajnow
tach
żył wy~ać oieorw.szy w swoim Ż'Y
.szyc<b tramwa}a<-h Przyr jem.nfone
lekiko sZkłto tego tV'l)U zatrzvmuje . Kosm c-ałe·j OJ)e·r ·a.cjl wyniesie 14 ciu konkurs Rodz.lee z.głosili l(o do
trad~yjnego konkurstl organia<Ywaok 30 orocen•t promieni pOdczer- ~5~n~
~ ~
nel(o corocmie orzez łódzki oddzi •ał
wonV'Ch.
Państwowego Zaltladu Ube:imieM:eń
drr& dzieci urodzon vch ' w kwle.tniu
- miesiącu ub~pieczeń
PKS, qdzld maja swo1a kTańców
kę l!rile zwykle I posnteszne, za
Oi:tel(dai SJ)Ośr6d 555 nazwisk wymalo 1est · lawek dla. onsażerów
tosowa1110 zwy<'ięz<eę - właśnie DaZwra„a1a na to •1wa11e d11rekc11
wida MiC.hała Dzieetko w na.grode
.MPK za pe>łrednlctwem .. Reftekobr'lymuj.e bez.płatną poilisę ubeztorka" statt P<u11terowle autobupieczeniową. ta.k zwa,ną ,JPOISagową"
sów mle1sklch,
twlerdzac,
że
Polisa oPiewa na 30 tys zł i zodwie llltok\ w dodlltku w nie
na1tPo.~•11m .tan~~ - to stanowstanie zreallzowama
w momencie
czo m malo, jak M tak dużą
gdy Dawid skończv 2.0 rok życia
kratc6wk4 autobusowq.
Ale wtedy n.ie będrzie to 30 tys zł.
(1. kf'.)
mało ławek
aJP. 82.800 zł. bo o ~ty~e zwiększy
Telefony „Reflektorka": 341-10;
Nil przystanku
aute>busowym
się kwota w wy,niku
naliC'l:eni<a
MPK przy
Dworcu Pó!nocnym
337-47 w godz. 10-lZ.
odsetek'
(K, K.)

"

Retktru) do Dworca Kaliskiego
d
dalej do placu Barlickie.go. Przewiduje się wvtlłużenie pospiesznej
linii „B" do Widzewa (trasą zllk„widowanei lini:i „P"). Autobusv linM .,86" będą 'prawdopodobnie kur"'sować z Retkini ul. Bratysławską
do Dworca KalJ.skiego i dalej do
pl. Barlickiego i na Pl. Dąbrow
skiego. Linia „65" wvdłui.ona zostanie z PL Barlickiego przez al.
Wł6kniarzv do Nowych
Sadów.
Linia „55", która zastąpi „77 bis",
z Dabrowv k<11rso'\'laĆ będzie
do
ul. Pienistej !12lakiem przez
al.
Politechniki i ul. Obvwa-telska.
Na pewno ł te postanowienia wywołuja wiele sprzeclw6w i kontrowersji. ale trudno - kiedyś trzeba propozycje wprowadzić w ży
cie. Możliwe jest, że nowe trasy
autobusów SPOW·oduja
niewielkie
korektv przebiegu niektórych linii
tramwdowvch. ch~iaż oostanowiono na razie nic nie zmieniać . w
układzie
szynowym.
Pewnych
przedsięwzięć będzie jednaik wvmagała rozbudowa układu k·omunikacyjnel(o miasta . a przede wszystkim zapowiadana w tym t<dku
możliwość przejazdu wiaduktem ul.
Dąbrowskieeo. przez który prawdopodobnie poprowadzone będa linie autobusowe .64" I „69".
Wprowadzenie zmian w svstem!e
kursowania autobusów wiaże
się
nierozerwalnie z przygotowvwanvm
przez MPK nowvm oznakowaniem
przvstanków i pojazd6w.
Chodzi
o to. by oo umieszczeniu trwałvch tablic informacyjnych
nie
wprowadzać

Jak zwykle ... !

w

e

e

chewk! z ł5 do 3S zł za 1 ke: Do
cennika w1>isano także dwa rodza- uwzględnia najważniejsze społecz
le oe:órków: •ałatowe DO 16 zł w I ne żądania . Oto kLlka takich prowyborze l IO zł za kllol!ram w TI pozycji.
wvborze oraz kwa~zenlak.I w cen ie
odoowlednio - 25 l 15 zł za I ke:.
Proponule sie m. in„ aby Unia
W ~1>rzedażv
sa obecnie
orzede
„52" przebiegała z
Chojen,
al.
wszy~tkLm l)J(órkl e:r-untowe.
.
(ROLA)
Włókniarzy (a więc z pominięcięm

„Bałtyk"
Jest ulublonvm kinem
wielu łodzian . Widzowie zaniepoko-

STYLOWY - Przegląd
fUm6w
aelent.e-flct!Dn:
Test
pilota
PLrxa" 1>01. od la·t 1C godz lli.
„Obcy - 8 pasażer Nostromo"
ang, Od lat 15 godz 1'1 19.30
DKM - . Cały ten zgiełk" USA
godz l'J 19 30
OKA. - „.Tanos!'k" 1>01, b.o.., rodlz.

Chirurgia og61na - Bałuty
Szpital lm. Blegailsklego - codz.lennle dla przychodnt rejonowych nr nr I ł e f I I. 10:
Szpital Im Biernackiego (Pabla·
nlce) 41• prz:vchOdnl rejonowych
nr li I: dnt nieparzyste Szpital
tm. Kopernlka. - dla przychodnl
rejonowej nr 1 w dnt nle'l)llreyste Szpital tm Plr~owa - dni
Pa17Zyste: Szoltal Im Marchlew·
sklego - codziennie (Zlf\erz ul ,
Dubol.I t'l'I dla miasta I etnlnY
Zgierz miasta l itmtnt Ozorków
miasta I gmlny Aleksandrów gmi·
ny Parzęczew: G6rna - 8~1>ltal
lm Brudzińskiego (Kos. Gdyń·
sklch 61); Polesie
Szpital
lm. Kopernlka (Pabtanleka 62):
Sródmleścle Szpital , Im. Brudzińskiego
(Kosynterów Gdyń
skich 61); Widzew - Szpital tm
Sonenberga (Pieniny 30)
· Chirurgia urazowa - Szpital 1m.
Kopern1ka (Pabianicka 62)
Neurochirurgia .;... Szpital 4.m.
Barlickiego (Kopelmklego 22)
Laryngologia
- Szpital
lm
Barlickiego (Kopcińskiego 22)
Oku!Jstyka - Szpital Im. BarUcklego (Kopclńsldego ~2\ '
Chlrur&la t taryn1&otogta dziecięca Szpltal Im Biernackiego (Pabianice\ ehlrurgla Szpital
im. Korczaka (Armil Czerwonej
15\

Chirurgia
aczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Barlickiego (Kopclflsklego 22); Szpital Im. Skło
dowskte1-Curie
(Zgierz
Parzę
czewska 35) - dla województwa
mlejsklego łódzkiego.
ToksV'kol<>da - Instytut 'MedYCV'Il Y Pracy ITeTesv 8)
Weneroloirta
Przvchodn!.a
Dermatol<>e:lczna C>Zakatna 4.ł)
AMBULATORIUM
DORA~N'EJ POMOCY
uL Sienkiewicza 13'1,
tel. 637 -90 wewn. St
- Gablnet Chlrur~cznY czynny
całą dobę

- Ga blnet tnter.!IJ!styczny CZYMlY
w godz. 15-'1: w dni wolne
od oracv - cała dobe
iii. ArmU CzerwoneJ 11,
tel. łST-30 do U wewn. 79
- Gabinet Chirurgu Dzieclęoe1
czynny całą dobę
- Gabinet Pedlatrvczny czynny
w godz. 18-'1; w dn1 wolne
od pracy - cala dobę
ut. Kopclt'iskteco n.
tel 86ł 83 ·
- Gabinet Stomatolngtczny czynny w goaz 19---'1 w dni woln<'
od oracy - cała dobe

•

ez

"".

•

•

gastronom.Li i sklepów soo- piwo może być 11przedarwrune jaik
dotychczaa.
Na tere.nile wojew6d~wa łód'Zlde..
Te loka:l1ne us:taJenia nie zgadzały go wyrr6b browarów można naby~
się wprawd,z.ie ze wszystkimi oosta- w ponad 500 olacówkach handlonowieniami ustaw:y a:ntyal\rooolo- WY'Ch f g.a.stronornicznyeb
Chodzł
wej. aie były widocznie uzasa.d'1llio- tyUoo o to. by robić wsizvsbko aby
ne, skoro w innvch częściach k'C·a - piwo soożvwane
b:\"W w s;.posób
ju · również w ten sposób t>ra.ltty- nie nairusza~y dobrych obyczakowSJM Ostatnio na.dema do Ło ibw.
(sk)
dzi telefonol!ramem decvzia ministra hamda'U wew·nętrz:lł.ego I u.sług
sankcjonują<ia niejako ta·k>ie l)(>stę
oowa.nie Do ehwiłi
kdedy
dla
wszystkich wojewódz.tw nie :!l05ftanie ustalony centralnie limit iloś
Od 15 'do 31 linea cocktail-bar
ci pu·nktów sprzed<aliv
alkoholu. „Hortexu" będfzie nieczynny z powOdu remontu
Łódzk;i „Hortex"
funkcjonuje tui osiem la·t i w tym
czasie dokonywa.noo tam tylko niezbędnych
11a;praw I konserwacja.
Potrzebny jest _grunt<>wny remont.
małej

żywczy<eh.

Remont w„Hortexie"

_Strażacy ostrzegają!

Przelotne opady ł burze nie ma.Ja wtekszeiro znaczenia dla oowatne11:0
o•tatnlo zairrożenla pozarowee:o Jak nas informuje Komenda WoJew6dzka Straty Poł:arne .1 w Łod'Zi. w ubieirłvm mies!acu zanotowano 71 uożarów. co o ok.· SO proe
nrzekracza orzeciętna. W czerwcu . t llPCU
~czeirólnle wzrosła liczba po<i;arów lasów ·1 zbóż . W claf!'n ostatnich kilku tve:odnl zanotowano 20 tee-o rodzaju oożarów W wiekszo§cl orzvpadków powstały one w wvnlku nleuwae-1 lub nieostrożności ludzi. a zwlaszc.:a osób 'jl"V'POCzywa!aeych w czasie weekendów.
.
'
Rosna wlec w nrzeraźa.tacvm temnie •traty któl'e nowoduJe t"wlol
Oe:leń niszczy zbiory I lasy. strażacy
funkcionariusze mllic.11 I służba
leśna przeprowadzaJa ostatnio kompleksowe kontrole przeciwpo.żarowe.
Lekko·myślność I brafk roo;walfl beda surowo karane.
(P. S.l

Połowa załogi .Hortexu" wyjedzie te.raz na urloPY• natomiast 50
Proc oracow'll>ików ooma.l(al- będzie
ol'l!;y remoncie Dziek! temu okres
zamknięcda
lokal11 orzewidvwany
POC'Ząifltowo na 45 dni . skrócony zostanie do dwóch tY!!odni Kierownlctwo cocktail-bRru zagw11rantowało na,m. iż t sierpnia „Hortex"
D<Ynownie otworzv oodwo1e
(sk)
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