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W dni'll wczorajszym o<libyły lllę
obi-ady Egze'lwtywy
Plenum Kl.
PZPR PNewodiniozył członek Bi'llra Politycznego KC, I lll!'kretan
ltŁ PZPR Ta.deun Csechowłcz.
Zwrócono uwa.gę Ibi. sytuację po14itylezną oraz prll(:ę wyohowaiwczą
w .!"Zlkołach
ponado<>dstaw01W:vch
W drugim puink!cie l)()rZąd1kiu obrad ooinfornwwa.no Eg2ek'\ltywę o
sta·nde zaopatrzenia rynku i fu!llkc,fonowanda ha1ru:H'll.
,
Egzekuitywa KŁ PZPR :raimił.ereso
rivah

ŁODZ, piątek

15, sobota Ul
ł niedziela 17 lipca 1983 roku
Rok XXXIX
nr 138 (10354)

w nkołach, u·czeilniach
t>rll(:y.

14 bm. odbyło
się posiedzenie
Prezydium Komisji
Planowani.a
przy Radzie Ministrów z udziałem
przedsta wie-leli ltierownict w zafo1.te resowanych ministerstw Tematem
obrad była Integracja nolltY'lti gospoda.r ezej w świetle oostanowień
narady Pod orzewodnic-bwem I sekiretal!'za KC PZPR gen.
arnrli
Wojciecha Jaruzelskiego w dniu 27
ma.ja br oraz oosledzenia
Rady
MLnistrów z. 10 czerwca br.
W pierwszym o6łroczu b.r umocnUy się p<>zytyw·ne trendy w roo:woiu gosPodarki NastąP'ił prawie
9 oroc. wz.rost orodultcji przemysłowej, wzrosŁa wyda )ność
oracy
PoDrawUa się efektywność dz.iałania na
wdelU oddnltach .
W
świetle postęipu
gooooda~ki w I
p6łroC'Zu tym baroziej zaC'hod>z.i ko!llieczność i moż.l~wość przeciwstawienia- się kilku
nle'korzys.tnym

zja.w iskom, które w p<>rę nie Qpanowaine mog<1 oodważyć te osiągnię
cia Chod·zl orzed„
wszysbkim o
szyb.szą

niż

zakładano

dynamikę

dochodów
pienłęż.nych
lud.nośc1 nielwrzvstne tendencje w
orzebiegu orocesu i1t1we.>tY<'Y~nego,
niedostateczne zmiany w strukturze orodu·kcil oraz zróżnicowaną,
w stosunku do założ.eń sytuację w
handl·u zagranicznym
Sku-tec-zne
rozwiwz.a.nie tych oroblem6w wymaga odioowiedn_iego dostosowania
środków i łnsfrumentów
ekonomicznego odd2iaływania d~ z.rnieniają,cei się sytnacji eospodarczęj.
Prezydium Komisji Planowania
nakreśliło lciel"111nlti orac nad 01kreśleniem środków l sposobów rozwiązywania tY'Ch oroblemow
Odpowiednie wnioski i prop<>zycje
zostaną wniesione ood obrady rzą
du
(PAP)
wzrostu

Spotkanie delegatów
na Zlot Młodzieży
Odbyło

idę

posiedzenie Sejmu. Pierwszym punktem obrad jest sprawozdanie Komisji Planu Gospodu'™'go, Budżetu
i Finansów. Dotyczy ono:
- sprawozdania rządu • wykonania budletu pamtwa • okres od 1 stycznia do 31 gruduła 1982 r„
- sprawozdania z wykonania planu kredyt.owego
il. bllanau
pieniężnych przychodów I wydatków ludnojcj w ..1982 r.,
- 1prawozdania o bilansie platoiczym PRL wraz z oceną wtkonania plano obrotów płatniczych 1 zagranicą za rok 1982,
- wniosek w przedmiocie absolutorium
dla rzą,du n ten
okres.
Dalsze puokty ogloszonel'O porządku dziennego, to:
- sprawozdanie Komisji Nauki I Posłepu Tecbnicznero oraz
Komisji Prac Usławodawozycb o rządowym projekcie us.tawy o matedalacb archiwalnych I archiwach,
- pierws-Le czytanie poselskiego projektu udaW7 e innlanie
Konstytucji PRL,
- pierwsze czytanie rządowego proJektu usłaW7
• B.adz.le
Ministrów,
- pierwsze csytanie rządowego projektu praiwa prasowero,
- ioterpelacje I zapytanła poselskie,
- zmiany w składzie osobowym komisji iJejmonch.
W porządku dziennym t><>sdedzenia Sejm dokonał zmiany, uzuspeł
n.ia.ją.c 10 o llJ)ra wozdanle komi5jj
aejmowych dotyczące projektu ustawy o u.ri:ędme ministra 1>praw
wewnętrznych I za,kresie d:zziałainia
-podlegqyeh mu ort11Jn6w.

Pil n.ansów wlll!iGS!!>'lt o sl/VwieirdMnde omawi.alilych ~wOllldań oru
o Udzielenie rządoiw4 absol'llt.orlum
za okres od 1 •tycznia do 81 grud nLa 1962' r.
(Tezy wy,tl!IP1eatl• -pOda.jemy DA
str 5).
Dokona.n• J>?'U'J Na.)wyłlft4 I'libę
W oetatnim czasie ZIDM"1i 'POC!ło Kontrolf am:albtt wy'konanła budiewie Wojcle-ch KętMYńslicl I Zbig- w naństwa w r. 1982 omówił preniew Dąbrowski Izba uczciła ich zes NIK. 1•n d:rw. Tadeum Huip~ chwilą ciszy.
Przewodniczący
obradom
marszałek Sejmu Zbigniew

~h

ud21elił

oałowskł.

wice-

Ger-

gł-os:u 'DOS Janowi
&J)rawoz'Cl.awcv Komisji Plan'll w sJ)ramach dotyczą
ey>eh ab.solutorium dla rząd'\l za ubiegły rok
P<is Kamiflsk1
'Przedstawił w
konkluzji z u.poważ.nienia Komisji
Pia.nu Go~podarezego,
Budżetu I
Kamińskiemu..

(Tezy wy~ien!• ..,odaijemy 11&
str 5),
Po -orzerwd• 8e)m w11nowtt obredy.
Prze·wodnfotwo ob}l\ł munałek
Sejmu Stanisław Gucwa.
W koletnym ounkcie p0rządóku
dziennego Seim l'OZl'Pllt,rzył rządo
wy nrolekt
U5tawy o Urzf:d_zie
Ministra Spraw Wewew•nętrZlllych

W dniach 1~21 Uoca, w 35 rocznlce Kon.o:resu Jedności Młodzlety
we Wrocławiu w tvm samym mieście
odbędzie sle Zlot Młod1let:v
Polskie!. Wczora1 w Siedzibie ZŁ
ZSMP odbvlo s!e sootkan1e delesi:a
tów
na
zlot
reorezentu iacvch
ZSMP ZHP, ZMW I ZSP Obecni
byli równie± uczestnicy konl!resu w
1948 roku Niektórym z nloh w sPo~ób uroczysty wreozono mandat delt!!E!ata na zlot tesi:orocznv.
- We Wrocławiu chcemy leszcze
raz Podkreślić. te utożsam1am:v sle
z Ideami. o wnrowadzenle którvch
w tycie wa1czvU na"1 r>1cowle oowledzlal sekreotarz Zł. ZSMP Marek Fiks. Uroczv•te obchodv ~
rocznicy
Konl!re•u Jednt>~c• Ml<>dzletv na którvm utworzont> ZMP.
a tAkże 60-J.ecla OM TUR. ~~-lecia
ZMW Wici". 40-lecla "WM to nie
tylko nrze1aw na'Zel!o holc!u. skła
danel(o bvlym
działacz.om
ruchu
młodzlM:owe1to . to ta1tte okaz1a do
naukl. wvkorzystanla dośwlad~zeń I
oslal(.n·leć ooorzednloh
nokoleń
We
Wrocławiu
oral(n!emy zamanl1e«to..
w-ać 1edność mlodzldv oo1.-;k!e1 kt6re1 l(los w •orawle ooko1u I roz-br<>fenia mu~! zabrzmieć dono~nle
Wsoomnienlami .e swe-1 działalno
ści Pod.zlellll sle równl-eż hvll dzl.alacze
ruchu
mł<>dzleżowel!o
uczestnicy
konl!resu w 1948 roku:
Jerzy Rożnieekl. Wladvsław Klelsta
I J6zeł Markowski. Na 1nro.~tsza rereoł:a na sukces w działaniu katdel(o zwlazku młodz!etowel!o 1est ży.
wv konta'kt c!agia rozmowa czol<>wei:o aktvwu z członikaml - oow1ed.zlał 1edt!!'!I z nich
J'ran~ja
obchodził&
łl'.tt7Crlni• n!eł oknJ1d ..do d:vmdai!.. do dyW sootkam\11, któremu 1>newodn!łwłllto na'l'Odowe 1' li.'PO&, roozni· misji". Policja 9Pr&w11Ziła toż.sa czył I wlceorzewodnolczac:v ZŁ ZSMP
Jan Ciesielski
uczestniczyli:
ctt zdobycia ButylU w J'O'ku 1'789. mOA~ ltilkunaatu osób.
członek Biura Polityczneito KC, I sePrzed POłudnlem prezydent !'rancoiłl Mitterrand przyJął
defiladę
wojskowa z trybuny zaimtalowanej
nrzed obel11kiem
na P&ll'"V.skl.m
olacu Zirodv. Przedtem pn:ejechał
trasa defiladv od Lulku Triumfalnego witany przez tysiące osób
zgromadzonych po obu
atronach
Pó I Eli ze js:klch.
AFP olsze, że ałycha~ był1! r6w-

l zaikresie dizlałnia ll'Odległych mur Wewnętrznych i Wymia.ru
organów Sprawozdanie
Koma]!
Prac Ustawodawczych oru. Spl'l&w
(Dalszy c!U na str. 2)
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Obchody

święta

narodowego

ltretarz KŁ PZPR - Tadeusz Czechowicz oraz orezvdent m, t.orlzi Józef . Niewiadomski
Tadeusz Czechowicz dzieląc sle reflek•1aml na
temat
dośwladozeń
ooorzednlch i
w~oólczesnel!o
ookolenla mł<>rlziety,
oow!edzlał m
ln że mlodz! musza
czynnie ucze..tnlczvć w orzeobraża
nlu nasze1 rz~zvwl,toścl mleć do
nle1 krytvcznv "too;unek a ów krYtycyzm wvkorzv«tvwać w aktvwnvm nrzezwvcletanlu
zła
Tylko
tych sle ce-ni, k>t.6rzv w tvm
ucze•tnlcza
Podcza" sootkanla 22 bv!ym działaczom
ruchu młodzleżoweeo wręczono
le!!llvmac1e
.Honorowe,zo
członka ZSMP".
(.lm)

Testament polityczny
ajatollaha Chomeiniego
Przywódca rewolucji
trańskiel.
ajatollah Chomeini powierzył w
czwartek sześc!ostronicowy testament oo!ityczny zirramadzeniu ekspertów. którzy wvznacza w orzys:iłości ieg{) nastę.pcę Ajatollah zastrzegł, że sześciostronicowy
dokument ma być ogłoszony po jego
śmierci.

rozpoczęło oficjalw czwartek w siedzibie parlamentu irańskiego.
Skład zgromadzenia
ekspertów
został ustalony IO erudnia
1982 r.
w ełosowaniu powszechnym.

Zgromadzenie

ną

działalność

ot an e dro o
eagan
pod znakiem zapytania

Agencja TASS stwierdziła
w
C21WU'łek, te polityb prowadrrooa
obeonie l)l'tl.ez rz~ Stanów Zjed!ll0CZ0111ycb
n~e J><>0Wala oczeoklwać
rychłego s.potka.nia amerykańsko
rad%!4ck:iego na n.a.jrwył.sziym szczeblu.

Senat
diaW1?10

lłl.OH CN6b PO!lloeł•J• ' " daehu
nad 11lową w wyniku
powodzi,
która nawiedziła południowe re·
słony Brazylll.
w
Na zdj~elu1 ulane domJ'
llllejscowośCI Rio do Sui,
CA„ - UPI - telefoto

~a.z\ski uchwailił n1ewłększoścl4 głos~ rezol'U-

eję aipElującit
o z04'ganizowanie
epotkanda Reagan - And'l'<l'PO'W.
zaś w ł)Ta&ie
amerykańsk!e1 raz
po raa: poj&JW1iają elę komentarze
o mmliwoścl I cel01Woścl takiego
,,azezytu". Komentator TASS pi•ze w zwi~ z tym, ł.e w głoach tych zna.jdu1e odll'!Wieroiedlenł• wr.iasadnioo7 nllepo!kój tir.zeźwo

myślących Ameryka.nów z powodu
zao.strzania tię svtua.cjl
międ~
narodowej. Nie ulega wątpliwości
- dodaje - te spotkanie przyw6dc6w ZSRR i USA
mogło-by
mi~ istotne maezeni•
dla 1"02wiązania poważnych
problemów,
dotyczących
za!l'ówno
stoounik6w
radziecko-amerykańskich,
jak i
sytuacji
międzynarodowej.
Jednakże, aby spotkanie takie
było
rzeczywiście owoone, należy stworzy~ odp0wiednie przesłanki. Niezbędne jest niewątipliwie. abv obie
stTony nie w słowach. lecz w czynach chciały daż.Y~ do ()Siljlgnoięcia
oozytywnych wvnik6w lub nawet
do prze'łomu w 11tosunkach wzajemnych.

z Jerzym Żychlińskim

'

- Jestem kozak ł byle ozego lłę nie boję.
Je.st gorąco, woda tuż o.bok, trzeba się ochło
dzić. Wypiliśmy trochę, ale co to Jest litr
na trzech."
- Serdecznde pa'llJU odradzam. Po a.lntoholu
pańslld organizm jest m1lileJ
sPrawny,
P&ński·e mni~anie o .wolch możliwościach
~cznle wmze niż na tirzetwo Niedamno
trzech oan6w łowiło rybv na Zalew.ie Sulelowsk~m Wieczorem trochę poof[i I we tirzeeh
oołoźyU sle 91>a~
Ra.no obud~H
1!ę we
dw&oh Trzeciemu bvło widocz.n.i e za gorąoo
wszedł do wod-v l znaleźliśmy go doipiero oo
l•ntensvwnvch '0{)<;7Uklwania>l'h Może próbował sie ra,bowa6. mv<'zał uttrzymywał się
}akifo ezas na wod:!Jie? Nie dowiemy się tego }uł · nłgdv: sen oi'ackl le.9t ba.rd'ZO głębo
ki ' mO<'nv fadeon r, kolegów sie nie obudził
- Znów Jest l';orąoo, a jut na oko wlda6,
łe ta ~linfankA nie ma więcej Jak dwa metry ir:łębokoścł Nie ma sil! czego baól
- Znów nde radzę W tego tJ'P'U zbiornikach rzeźba d·na jest nle'kiiedy bardzo dziwna. tuż obOlk są mlel.<;ca bardzo plytkiie I
doś~ głebokiie
Poza tym naj,cześc1ej bvwa
tak, te zbiorniki te służ.yły kle<iyś za śmiet-

w

JERZY ZYCHLINSKI -

WOJl!:Wlllll.IUJ:<.no WOUNEOO
OCHOTNICZEGO POGOTOWIA
RATUNKOWEGO W ŁODZI

DZJS:
Bruno_n, Henryk, Włodzimien
.JUTR01
Marla, Benedykt
POJUTRZE:
Aneta, Jadwiga Aleksy,
Bo,;da.n, Rusłana

o

łyk•

w 4niu 4zilleJnym ctla

WYWIAD TYGODNIA• WYWIAD TYGODNIA

WICEPRZl!:WODNICZĄCY ZARZĄDU

W 196 dnia roku słoilce wzeo ,;odz. 4.21 zajdzie zai o
godz. 20.SL

szło

niska. Na. d.nłe le~ pos<krf)can1 dlr.uty, ka.wukd tel.aznych lt~ji. elem•nty b\1dowl..a.ne.
W zesclym ro'k!u w fldmdia.nee u Stx>:Dch,
-pmy .tac)! b&n11ym0wej, zdanył li4 - Die
pf.erwny z.resz~ w tym mJiejlcu - wyipadek: dw~k.!iilllruiletni mężczye.na utonął
bo U!Pląta2 się w wodorosty Był.o tam dość
ołytko. około dw6Clb metrów głęb<>koścl. do
bNegu -tał.o mu n.!.eeałe 10 metrów, a mim.o to nie dał 1101bie rady Gdyśmy w~ z
llllilicją wyciągall ci.alo tu~ obok kąrpailQ a!ę
)ud: Lnni s-praignien,t oc:hrody Wid-z.leli oo robimy, a mimo to oływall dalej.
Dostall
mainda ty aJe n.a iak długo to l)(lilIIOgło?
- Bardzo td Jest przyjemnie poskakać na
głowę do wody. T niech na.n nie mówi. te
mieJsce nlezna.ne. bo pod tym mostem 1kaozemy Jui od miesięcy
- I możecle mieć n!eapq.cWlianikę.
Ob.OO
trudno w to uw!erzyć, goow1em, te nrąd Neki lwb nagle zawl<rowa.D.le w ciągu godzd111y
<:7.y dwóch może z miejsca głębo.'kdego I dobrze Zlllanego zrobić płyclrmę.
Wystarc-zy
trochę piia&lru C'ZY ~ruby o'le:6 drzewa Pozostaję z pełnym szacunkiem dla
ltond:veii
fizycznej ! umiejętności ołvwackich czytel nńk6w „DŁ" aile my, szlooląc ratowników
- lti6rzv ~ mają nie-złą kondycję i umiejętności oływoBJC1k.Le uczvmy 1ch. by poi.a
basenem skaik.ali do wody tvl·ko w ootateoznośe!. A wtedy wyłącz.n.ie na ood'k!tl~one
le.klko nag.i - nigdy na głowę.
- Zawsze sltt 6mlałem 1 łyoh, ld6n7 pe
•M

tygodniu upałów, gdy woda Jest ołepła, a
w powietrzu br. zamia.st wbieo wesoło do
morza podchodzą do brzegu, delikatnie oblewają ręoe wodą, potem szyję t piersi jakby
lię tej wody baIL„
- Oh~ może to dallwcle wy.~ą,da - robią
roz54,dinlie Zawsze te!Ill'Oe>ratu4'a
powle~rn
je.sit w~ ~ wody, a mt szc<Lególnie w
taJ!dm lttm'Zll łak Bałtyk Tym odważnym
zdarza się czasem wstrząs termiczny czyli
nagłe ocModzenie organizmu Zostaje zarorzymana BJkcja serca, c-złowiek mc!łeje I osuwa
się do wody C.o najgrożnlejS1Ze wszystko to
bez wyd•ania tadnego dźwięku' N'le ma cza.tu nie tyl•ko krzvknąć. ale nawet
cicho
westc>hną~ Nieorzytomny. nie zauwarony OS'Uwa sfe do wod-v i tionie
- Ale Jak już jest ratownik na plazy lub
na basenie, to można robić oo się żywnie

Łodzi

przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie umiarkowane i
dułe
Przelotne opadv deszczu
oraz bunie
Temp
maks w
dzieil około 24 sł, Wiatry słabe
I umia.rkowane.

wydane!\
1943 -

Uroczysta

przysięga

I Dywizji Piechoty fm. T. Koś-

ciuszki
1410
dem

Bitwa pod

o

Grunwal-

myfl

Nigdy nie było dobrej wojny,
ani złego pokoju,

podoba.~

Ratown~k to tylko człowiek I jeśli ma
.tirzeż.enia !50 metr6w br-regu. czy duiży
ba~n. w l!:t.6rvm pływa 500 osób nanrawdę
n.ie może obserw.ować każ.dego z osobna Im

do

więcej

ora~y

waigi

wyduo6w. tym więcej n•ieoobrzebnei
dla ra·townl1ka tym minlei czasu I umoże on ooświędć tym
którzy za-

chowują się roz.sądnie

- Zrzuce teraz skórę 'kozaka. bo skutecznie mnie pa.n od kozakowa.nla odstraszył ł
zapytam oo robić gdy jesteśmy w wodzie i
ozujemy,
zae'Zyna się dziaó eoś złego1

u

{Dalszy

cią·f

na Itr. 8)

-

A Ja mam Jui wakacje!ll

Obrady Seimu PRl zsSpot~anie
delegacj~
RR usA w Ge new
(Dokończenie

ze str. I)
oraz u.stawy - wawo prasowe do
pos. Hen- komisji sejn-p<1Wych.
ryk Kostecki.
O god•z. 18.1.S Sejm za·kończył
Projekt msta·wy - 'P<H:M«eślił Po- obrady.
(PAP)
seł
rozwija
I
konkretyzuje
))05tanowie·nda &>nstybucji,
k:lhre
dotyczą kom.l:letencji, obow~ązk&w i
zad·ań władz w zaikresie
ochrOl!ly
bezpieczeństw. a państwa I pOTZąd
ku publ.Lozrte;go.
Komiplelk.5owe określenie zadań l środków działa
nia reS<Qft.J.l spra.w wewnętrznych
jest tym pilniejsze, Iż dotychJC'zasow& p.rzepl.sy, na k,tórych opie na stlę
działanie MSW pochodrz.ą niekiedy
W austriaokiej miejscowości Kla111przed wdclu la.t, są częściowo nie- genfurt zailmńczyly
się szóste z
a.ktualne l nie odioowiadają w pel- kolei
polsko-.ausobr·i ac.kie zawody
llld obecnym poibrzebom. (Tezy wy.wtąiplenia podajemy na str. 5).
SpraJWoz.danie Komis}i Nau.kł I
Po.st~pu Technicznego ora1Z Komi81,fi Brac Ustawodawczych o Rządo
Na w.niosek delel(·a ta szwajca·rtl,
wym Projekcie US'tawy o Materia- ucze$t1.1lcy madryckiego sp0tkan.1a
łach Ar<lhiwal'tlych
I ArC'hlwach KBWE oostanowm że nastepne oowzedstaw1il oos Ka.~imierz Orze- sledzente <>dbedzle sle 15 bm w
chowski. (Skrót wystąipienia p0da- Dużet Sal1 oosledzeń l bedzle miało charakter uroczysty. Pozwala to
jemy na str. 5).
przewldvwać
że
wszystk•l e nrobleSejm jednogłośn·le uchwalił u&ta- my soorne miedzy Wschodem a Zawę ~ Na.rodowym Zasobie
Arehi- chodem zostały już usuniete. badż
:wa•lnym I ArcliLwach .
też zo<;ta na usunie te w clal(u
na 1W imieniu k'!Ju1bów PZPR, ZSL i bltższych l(odzJn: u toru te to dmge
do
przv-jecta
obszernego
lstotnel(o
SD maTsrzałek Sejmu
Stimisław
zrównoważoneiio doGucwa przedstawił oosels'ki pro- merytorycznie,
kumentu końcowel(o. Nle oznacza to
jek.t ~mian w Konstytucji PRL jednak, że oostedzenle olatkowe bę
(Skrót wystą1pienia podajemy na dzle oi;tatnlm oostedrzenłem fazy ro„tr. 5).
bocze1.
Przez cały czwartek toczyły ile
W nas.tęimym punkcie porządku
Intensywne
miedzy ooobrad łączme uzasadn ienie do pro- szczególnymt konsultacje
delegacjami 1 (rupajektu ustiawy o Rartzie Ministrów. ml delel(ac1ol Do wieczora nie m.oa także <!o projek t u
UJStaowy - żna
było
w
ku-lu.arach uzyskać
prawo prasowe orzeclstawił w-ice- w:z<l(lednle mia roda 1nyeh lnformaell
co
do
d·aty
planowaneir:o
fłnalu
premie>r Mlecz~·sł aw F. Ra ·kowskń
(Tezy wystąp.'.enia pC>dajemy po- spotkania madrvcklego z udziałem
mlnl.strów spraw zal(ranlcznych. Moniżej).
r
te za.stanie ona uziiodnlona l ooSejom postanowił skierować pro- dana do wLadomoścl w czasie 00}ekty ust<1wy o Radzie Mi,nis•trów •iedzen!a olatkowel(o.
wiedl:iiwoścl

Ie z

I

przędsta wił

W czwartek odbyfo sie oosiedzc- USA, które
plenarne delegac~1 ZSRR
i dę rozmów

te-----------------------------nie

Sukce.s matematyków
polskich w Austrii

Madryclde forum

Sądownictwo

angielskie bez kary

Zwolennicv pnywrócen!a
kary
śmierci w Wielkiej Brytanii,
do
któr,·ch nalely także
premier,
Margaret Thatcher. ponie~li w śro
dę wyraźną poraż.kę w Izbie Gmrin.
Depu towani odrzt1cili 368 głosa
mi przeci.wko 2~3 czyli większością
145 głosów. wniosek domagający się
ponow'nego wprowadzenia najwyż
szego wymiaru ka·r y za zabójstwo.
Wynik głosowania wvwołał zaskoczenie wśród obserwatorów. jaik
też wśród samych deputowanych
parlamentu. zdominowaneeo przez
~nserwatystów. Aby zap0biec interpretowaniu decyzji Izby Gmin
jako poraż.ki konserwatystów. partia pani Thatcher oz na imi.ła,
że
głosowanie nie miało
charakteru
fraikcyjnego. tzn. każdy deputowany m6gił wyrazić własne stanowi
s.ko w tej s,prawie.
Tym niemmei wyniik głosow~
nla uważany iest za oorażkę rui-

Porwanie siostrv
prezvdenta
Gwatemali

śmierci

Przed Sądem
Wojewódzkdrrn w
P07ll1Janfu zawad~ Wy['Ok w pro<:esie przeciwko 30-J.etniemu Grzegorzowi TyklewiczO<Wi oskar:Wnemu o trz.y mMdersitwa .i szereg
innych przestępstw.

ŁÓDZKI

rejonów kraju -

staly pracowa6 ukryte lramet'T telewizyjne 1 całv system
ber.pir
czeństwa.
Po wytężonych
ooszukiwanlach
okazało się. że przyczyną paniki
była„. mysz. która przegryzła je-

den

z przewodów

elektrycznych
krótkie spięcie. Była to
„akcja terrorystyczna"
tokijskich gryzoni;
we
wtorek
sz<:zury spowodowały imię<:ie na jednei ze stołecznych linii metra.
powodując
iuż dru.ga

Tezy wystąpienia w1ceprem1era
Mieczysława f. Rakowskiego
- W projelkcle ustawy znalazły
się postanowienia ustalające
obowiąz.k1 Rady Ministrów i jej organów w zakresie konsultowania projektów rozstrzygnięć
rządu
l
współpracy z ciałami społecznymi.
- Projekt usta·WY o Radzie Ministrów nie przewiduje zmian
w
zapisach konstytucyjnych.
Dostosowuje on prawne podstawy działań rządu do wymagań
związa
nych z procesem
dem01kratyzacji
systemu
politycznego i reformą
gospodarczą.

-

Projekt ustawy

precyzyjnie
w zakresie s terowania procesami eospodarczymi. Oddziaływanie władz pań
stwowych na ~ospodarl{ę . stratei?iczne nią sterowanie jest absolutaą
k:oniecznością. Samodzielnoś<- I ~a
morzadność nie może orow?.rtzić do
rozregulowania życia ~os JO·iarczeokreśla

obowiązki

rządu

~o.

Proiekt u.stawv ooJkreśla koi planowość działań rzą
du oraz stwarza w tym zakresie
odpowiednie gwarancie
urawne.
Uznano również za cel.Jwe wvrazne określenie zasad 'OJWolywania
komitetów Rady Mlnist:ow.
-

legialność

- Ustalone zostały w projekcie
kompetencie o:·ezesa Ra'h
Mini·
strów, które Konstytucja okl'€;la
kierunkowo. Jako naczelny or:;an
administracji k ie ru ie o'.l pracami
rządu. reprezentuje rząd w stosunkach z innvmi organami państwo
wymi i rządami państw obcych
oraz sprawuje bezpośredni nadzór

nr 138 (10354) •

Wietnam żywi się sam
W tym roku PO raa: oierwsz y
Wietnam.sika
Republilka Ludow a
mQgła z-rezygnować
z regularnego
dotąd !mporotu z.boża. Mmo wyjątko
wo suchego & u;palneg1> lata zebran o
wysokie plonv wiosennego ;ryżu. co
pozwoliło na pełne zabeZJPieezeni e
potrzeb żywnościowych kraju.
Warto podikreślić. że w obecne j
kampanii żniwnej z;wlę'kszyła si ę
Ilość nadwyiżek produktów żywnoś
cdowych sprzedawanych przez rolni
ków państwu, a nie
fndywidual
nym odbiorcom.

--

KRAJU
-

lejowa Ta.mów - SkM.e - Kty
n.ie.a. W Tamowsikiem
zal.anych
:rostalo
70 bud;yników mie8zikal
nycli ł g95'P0'dMczych M"aZ ponad
1300 h.a pól.

-

Mord dyplomaty
tureckiego wBrukseli

W cnwarte'k
!'a.no w dzielnicy
w Brud!:seH zo3:ał umor
dowany 80-letni dyplomata tarec
ki, Dursun Aksoy, Z'łstrzellł
eo
s rewolweru przech(Jl(h:ień w momencie, irdv Alksov jechał samo
Sąd WojewódilJkt w Pom.m!u u- chodem do ambasady, Zabójca per
z,nal G. Ty'klewiez.a winnym za- zostawił na miejscu zbrodnl swą
rZJU<:a111yioh mu czyi!lÓW i ~ie kurtkę ł broń.
rzył mu karę śmierci, Jronf1ska1t•
Do :zamachu przyznała stq terroorganizacja o nazwi e
mienia w całości 1 po,7)bawien.ia rystyez:na
pra.w publrioznych n.a UWl!'Ze.
.. T.aJna
Armia
A1'meńska
na
Wyrak nie je&t praiwomoony.
Rtzecz
Wyzwolenia.
Armenii "
(PAP) (AISALA).

„Czarny śnieg''

gryzoni

2 DZmNNIK

wię.'!cs.zoścl

Zawartość okładek

Akc je .terrorystyczne

Redaktor depeszowy
Rerl::ikt'n te<•hnl<'my
ANnRZF'.J Wl").JTOWlCZ

W

nawet po ootartmfoh opadiacll deezcz11 nada!l
występują obawy
S1Uszy. Naitomiast na pM!udndu kraju - w woijewódzitwaoh no;wosądeckdan i tair.nO<W'Skim istnieje
groźba powodzd.„ Obfite opad1 desrozu jakie występują w tyeh regioo.a.ch od 11 bm.,
połączone 1
bu;rzarni, a w Nowosądeckńem t8lkte z oberwaniem clllm.try, 8iPCJ'WOdowały zrullCZ!llY
przybór wód w
niektórych góMkich rzekach.
W woj. nowosądeckim zerwa.nyeh

Pierw.szego morderstiwa G. Ty·
klewicz dokonM w lutym 1978 r.
na osobie Romana K., poz.nań.skie
go taksówka.rza; w sder.pniu 1979
a
r. zamMdował Bern.ardynę R.
w lwtopad'1Jie tegot roiku Keystynę
C. W/w morderstw oskarWn•Y do·
konał w cełach rabunkowych. W
W czasie konserwowania Jlbiorów
swym wYSt~pienlu prokuraitor kil- charikowskiej btblioteki narufitowej,
kakt"otnie podkreślał, że z uwagi zawierającej m. in. XVII-wlecme
na osobowość oskarżonego nie ma wydania,
zwrócono
uwagę
na
szans na jego res<>cja.li~cję.
drewniame okładiki tych białych
kruków. a:k.lejone paipierem.
Po
rozdzieleniu d.r ewna od
pa'l)leru
znaleziono wewnątrz okładek nieznane teksty w języiku łac ńskim.
Po szcze.gółowym zbadaniu
odkrytych tekstów naukowt!y doszli
do wniosku, że Ich ~reść jest c!eK& w.~za I cenniejsza :id te I
nl
Sycylijskie miasto Katania
wioski na zboczach wulkanu Etna stron~ch ksląilki. Oka.lało gię bopokryły
się
w sobotę powłdką wiem że są to przek!-ldV utwo„czarnego śniegu", Kilk\lmilimet·r o- rów wyb:tnego m.no!a 1reck egi>
wa warstwa pyłu oochodziła z kra- Arvstotelesa i pochodz, prawdopo·
dobnie z XV wieku.
teru wulkanu.

u

-

POŁUDNIU

NA

.
.
Kara sm1ere1 dla mordercy
;

run
w sprawie og.r anicze
niil- zbrojeń nuklearnych w Euro
pie. Strony uzgodniły, łl: negocja
cje zostaną wznowione t< wrze śnia .
Tel(o samego dnia odbyłv
si ę
również w Genewie rozmowy de
legacji ZSRR I USA na
tema t
ograniczenia 1 redukcji
zbroje1\
strategicznych.

ZAGROŻENIE POWODZIOWE

nistra spraw wewnętrznych, Leona
Brittana. który al(itował za orzywróceniem ka1ry śmierci za
za·
bóistwo terrorystyczne. Poprawka
w tej sprawie została
odrzucona zootało !Ulka
lll1.05Jtów i kładek.
większością 116 l!łosów.
Rrzerwa111a zositała. komunikacja ko-

4 mę,żczyzn uzbrojonyeh w karabiny maszyngwe porwało prozed ty11
.g odniem siostre prezydenta Gwatemali, Efraina Riosa Monita.
36-letnia Martha Elena Rios de
Rlva została porwa.na we wschodn iej częŚ<j stolicy
Gwatemali w
chwili kiedy Rios MonH w odp0wiedzi na ~osnące żądania oow·ro·
tu do nadów konstytucyjinych zaOchrona osobista premiera Japowiesił wi.ęk.szość praw obywatels- nii , Jasuhiro Nakasone przeży·la 5()
kich i zaostrzył środki bezpieczeń minut ~rozy; w oficialnei rezydenstwa.
cji premiera zgasło światło orze-

- Usytuowanie rzą ~lu na obecnym etapie umacniania państwa i
jednocześnie rozwoju
df•mokracjl
socjalistycznej wyznaczają
l)rze'1e
wszystkim reformy tv pa demokratyzacji politycznej, reformy w systemie gospodll!rczym o:az reformy w sfer.ze social 'lei.
- Istotne zmiany doikonały się
w koncepcji i metodach sprawowania władzy wyko!rnwc1:ej, .Rzą<i
opiera swą działa! n ość na przesłankach koalicyjnych, polei:aiących
na współdziałaniu PZPR i ZSL,
SD oraz przedstawicielami środo
wiSlk
bezpartyjnych.
zwłaszcza
ug.-upowań katolików świeckich.
Koalicja sił opowiadających
się za soejali.stycznym
rozwojem
Polski jest trwałym modelowym
hasłem. Natomiast
socialistyezna
5truktura władzy Jest l pozostanie
zamknięta dla wszystkich
tych
sił, którym śni się Polska zanarchizowana, podzielona na zwalcza·
jące
się
zaciekle obozy
p.~·ska
o słabych rządach, skłócvaa z sasiadami.
- Dąli:enie do orawnego uee,gulowan ia funkcii Rady
!\lrn1str1Jw
wynika z ogólnei tend~ncii
do
umacniania roli prawa , praw<>:rządności w naszym oanstwie
spO]:eczeństwie. Ogólne zasar!:v konstytucyjne wyma.ea ią •nw101ęcia
oraz ba·r dzi!!i szczególowego określenia obowiązków rząiu. wynika ·
jących z jego podlegloś~\ Sejmowi
oraz ustalenia zakresu i form realizacji ciążących na niiu
zadań
Szczególne znaczenie. iakie
ma
praworządne i sprawne rnr.kcjonow anie rządu pr?.emawia za ustawowym
ureirulowaniem
?1Zycji
Rady Ministrów.

matema.tyc.uie UC'ZIIl·iów szikól łre
dnich. Zakończyły &ię one ge«terailinym rukcesem poilskich matematyków, którzy zwyciężyld zarówno w k.lasyfi.kacji zeS1P-Ołowej,
jak td illldywidtuai!nej, gdzie 7ldObyli trzy pierwsze . miejsca. OTganizatm- tych zawodów
dr Wolfgang Gmed111et
podkretlił wysoki
kh poziiom.
Warto P'fZypornnleć, lt . 4n.ic,latorem tych dorOC?Jrlych s;pootkań rnlodych ma,t ern.a;tyków obu kcaijów,
odbywa}ąicY'Ch s'fę na przemian w
Polsce i w Alusitriii, był &wczesny
minis.ter oświaty J S:lltuki, a obecny kanclerz Aius•tr.id - Fl!:eed Sinoiwatz.

--

zakończyło obecną

-

amb~al:i

-

cenniejsza a.j ksiąźek
Dou1d uwatano, te prtechowywan• w Lenlnnadzie tek5tY tłuma·
czeli Arystotelesa są jooyn:vn1l w
ZSRR.

Napiecie na linii

Waszvnoton -Pekin-

Rzecznik amerykańs'kiego Depar
tamentu Sta.nu. John Hu,ghes poin
formował w
środę, że USA za
ostrza przeopisv wizowe w -stosunku
do obywatel! chińskich, iktórzv podrMują tranzytem przez terytorium
Stanów Ziednoczonych.

--

P<>.!unięele

to

jest

odoow:led:z:ią

na restryikcj~ stosowane
ostatnio
prze.z Pekin wobec obywateli USA
Zdaniem obserwatorów
m')Że się
ono przyczynić do pogorszenia stollunków chińsko-amerykańskich
i
utrudnić
postęp w prowadzonych
obecnie w Waszyngtonie rozmowach na temat współpracy Chin i
USA w zakresie technologti . ją
drowej.
rzy prawne g:wuancje dla funktjonowanla opinii •p0łeeznej na ła
mach prasy, Jest
to ustawa na
wsk~oś politye:ina.

- W projekcie 1twlerdza lńe. te
organv uań.stwowe zapewniają ora1!e wykonywanie jej funkcji
i
zadań. w. tY'!Il również pTzez tworzenie warunków um-0żliwiających
działalność
zróżnicowanych
pod
WZ!!lędem programu i zakresu t~
matycznego dzienników, pr.isowych
prezentujących różne postawy
i
kierunki światopoglądowe.
Równocześnie Prasa nie może godzić
w konstytucyjny ustrój PRL, · a
prawa wynikające z przepisów teJ
ustawy mogą być ogran ·czona tvlko ustawą.

nad niektórymi organami centralnej administracji pal'1stwowei.
- Określone zostały oeólne zasady wykonywania ,zadań
przez
ministrów jako przedstawicieli rzą
du w kierowanych przez nich resortach. Dotychczas
ministrowie
nlerza<1ko
zajmowali
pozycję
przedstawicieli
określonych działów, co prowadziło do paTtykularyzmu. Pod•kreślono też obowiązki
- P.rzewld'Uje st~. ±e W5Zystltle
ministrów w zakresie ws.pólpncy
instytucje państwowe, a w nóż
z kmnisiami sejmowymi, organ:- nicowa nym zakrasie t·,kże niepań
zacjami społecznymi I innymi or- stwowe, bę<lą ustawowo zobowią
ganami pa1istwowymi.
zane do udzi~lania red ~kcil)m
i
dzienn ikarzom informacj.
- Wojewodowie sa organami a:lminis tra<:i i państwowei oraz orga- Na uwagę zasług'..1.ie propozvnami
wykonawczo-zarzadzaiący:n1
cia utworzenia Przy prt?·1.es1e Hady
rad narodowych, Ale równocu:!\n•P. Ministrów rady pras:>wej. która
zgodnie z Konstytucją, wojewodo- oowinna spełhiać rolę vrga:iu opiwie i prezydenci miast stopnia
wojewódzkiego są przed~tawiciela niodawczego i wnioskującego.
- Kierunek orogramowy, czyli
mi rządu w terenie. W projekcie ustawy sprecyzowano zadama linię polityczna danego środka mawojewodów f orezydentów y;yko- sowego przekazu ustala jego polityczny, względnie
niepolityczny
nywane z tego tytułu.
dysponent. W ten sposób
środki
masowego orzekazm wyrażają In•
teresy i myśl· programowa
oraz
Proje1tt
ustawy prawo poglądy wielorako zorganizowanepartii. stronprasowe stanowi wykonanie rezo- go społeczet\.stwa lucji Sejmu oocl.iętei 31 lipca 1981 nictw. związków zawodowych Koś
stowarzyroku. Projekt jest dziełem nie tvl- cioła. różnego rodzaju
ko naukowców i prawników. lecz szeń.
także środow'ska dziennikarskiego.
- Znaczenie środków masowego
Projekt zapowiada
nadanie przekazu w życiu naszego narodu
ram prawnych d >.iałalności prasy iest tak wiel•kie. że można z E!Órv
w systemie socjalistycznym. okre- zalożyć, że dyskusja nad projekśla granice wolności słowa w środ tem te.i ustawy bedzie żywa
i itJ
kach masowego przekaZlll oraz two- zapewne kontrowe.rsyjna.
(PAP) .

•

•

urlzialem mistrzów

1

lrndrowiczów

Na kortach MKT tenisowa Grand Prix Polski

Korty Mlejskle~o Klubu Tentsowel(o beda areną lnteresu1ace1 Imprezy tenl-sowej - koleJnei edvc11
tel(orocznel(o
turnle1u lndvwtdual.
nc-l(o o Grand Prlx Polski
W dnLach
1~.20 l~oca
w oarku
Im . Ponlatowskte)(o wystąola niemal WSZY'5<CV na1leosl t.enlstścl na
szel(o kra 1u. Na 11.•tach zl(łoszeń tll(uruja nazwiska w1ek~zośct czolo
wych rakiet Pol~kl młodF<Ze1rn ooko
lenia Wśród 20 dotvchcza• zl(lo•ZO·
nYeh tenisistek sa m In : aktualna
m.tstrzynl Polski sentorek - Wanda
Btlaj z sooocklel(o SKT
halowa
mLstrzyn1 kra tu - Barbara Kocvi:a
z Błekltnych Kleke a także zawodniczki kadrv Mall:'dalena Witczak
z ooznańskle1 Olimpii I łodzianka
Zyta Jeremtn z MKT.
Do turn\e1u me±czyzn zgtostło ste

Już 5-0 tenisistów e wśród n!ch kadrowicze: Lech Bieńkowski z SKT
SoD<lt. Waldemar Roe:owski z Górnika Katowice,
Maclel Kośka z
MKT a z 1unlorów - Tomasz Kopczvń&ki 1-MKT),
Jacek Kasperowskl
!Budowlani Katow!ce), Janusz Przybylski
(AZS
Poznań)
Darlus1:
Skrzynczak <MDK Lel(nica) OrE(anlzatorzy sood1lewa1a sle koletnvch
1.E!łoszeń

Zaorasza jąc sympatykl>w tentsa do
oarku Pontatowsklel(o Informujemy
t.e 15 bm. o e:odz. 18 w świetlicy
klubowe1 MKT odbędzie sie losowanie oar nlerwsze1 rundy a 16 !loca o i:odz. 9 rozooczna ste oierwsze ooledyn.kl
Dochód z turnieju
Przekazany zosta·nie na konto budowy Szottala-Pomnlka Matki-Polki w
Łodzl.
(wrb)

A. Michalak mistrzem sprintu
zwvciestwie n. Kon- w„acaiacy do formy J. Jankiewicz.
w flnale wvśctgu na
W tandemach wvstartowało tylko
1 km wczora t na rozl(rywanych w 5 oa r.
Ml•trzostwo
zdobyła para
Kaliszu mistrzostwach Polskl w J<o- łódzktel(o Wtókntaru: A. Michalak
larstwle torowvm odby!y s\e trzv ko- R. Wesolowski.
Na czwa~tvm
letne konkurencje
miejscu uplasowała sie dwóika ŻYTytuł
mistrzowski w
spr!nc'e ~ardow!ankl
(L, Stepniewski
zdobył reorezentant łódzkiego Włók
L. Pociech).
(w)
niarza - Andrzej Michalak wygrywając
dwukrotnie
w
finale z
L. Steonlewsktm z żvrardowlank l.
Na szóstym
miejscu
znalazł ste
R. Wesołowski (Włókniarz).
Po doskonałych startach na miWyścil( na 4 km oo emocjonują
strzostwach Polski juniorów rozecym przeblel(u zakońezył sle suk- granych orzed tY1todntem w Lubl!cesem rekordzisty łódzkiego toru n:e, reorezentant łód,zklego Startu,
A. Sikorskie~o. który o<tae;nał na Dariusz Andrze.1czak, utrzymuje mJkallsJtim
wel·odromie dobrv cza.< ~trzowska forme. Dowiódł tel(o na
ł.54.58.
Drul(I był
R. Dawidowicz rozooczętych wczoraj w Ośwteclm!u
(obal Gryf Szczecin). a trzeci p0- MP seniorów w Płvwanlu uzysk'Ując na dvstansie 50 m stylem dowolnym czas 24.7 sek. co stanow1
nowy rekord P-0lsk1 do lat 16.
Niestety l(orzet w1edz1e sie lnHol-end~
H. Lubberdlng wygrał nym
reprezentantom łód21kich kLubów.
wczorajszy li etlłlp k<>lairskiego wyś J, Kawecki z MKS Tró1ka wvwalcigu Uiwodowców
ToUJt' de Firance czył zaledwie 3 miejsce na 400 m
rozegrany na tra.ńe z Roquefort - dow. w cza•te 4 37.00 (.za L. GórSur - SOulz9n do A1.1orillac (210 km) . skim 1 D. Wolnym) Czwarty był
Wyprzedz-ltł om. o 30 sek. Fraincuz.a
kolel(a
klubowy
Kaweckiel(o H. Ll•naorc;ia
i o 34 sek: R. Clere W. Lewandowski z czasem 4.M.99.
(Fr.a.ncja). Główni fa.wOll'ycl potrak- Natomiast · w wvścll!U na !OO m
towali etaip ul~o pozwafa·jac slab- grzb I. StJkudla rek ze Startu WYszym
1-ecz śmtalym
na ucieczkę wa lezyła oiate miejsce z czasem
Grupa uciekinierów 1 miała nawet w I.IO.".
pewnym momencie at! 1~ mtn przewagi n.ad peletonem.
w klasyf!ka.cjl po n etapach ltderem test nadal Francuz P. Simon,
który wyiprzed'Za o 4.14 mln swego
W n1edztelę {11·7 bm.) o l(odz. 9.3'!
Domu
Kultury
rodaka L, Flgnona 1 o ~.33 mln. Lr- w Dzlelnicowvm
1.andczyka S. Kelly.
przy ul Siroleckie t rozoocznie Fie
turnle1 szachowy
dla
młodzieży
szkól
oodstawowvch I średnich z
dzielnicy Górna.
Dla na1leoszych orl(antzatorzy turW odróżnieniu od innych klubów nieju orzygotowali dyplomy i naszczeclń&ka Arkoni a oosta no wiła n!e l(rody.
ukrYWać wysokości transferów l ujawniła kwoty
otrzymane za zawodnlls.ów. Leehla CMańsk zaplactla
<zczeclńsklej drużynie za
Jerzell:'O
Wydział Sportowy PZB zweryflkoKruszczy6skleito I mln 7'50 tvs zł.
1 ligi w
natomlast I~ll.l(owa Poitoń Szczecin wal mecz o mistrzostwo
grupie
I Legia· W-wa - Stal
Rzeza reprezentanta
Polski juniorów
- Dariusza l'Vroclawsklell:'O, Półtora szów Na ringu w meczu tym stobrzml";ł
miliona złotych, oonadto za Włady czonyim 19 czerwca wynilk
sława
Kornaka Arkonla otrzvmala L7:3 d•la Lega a z,weryflkowany został na 15:5 dla I.egid.
od Stall 1 mln 200 tys. złotych
Decyzja ta została
po<ljęta
po
W· 1-nnych 1>Ukarsk.leh klubach na
sbwierdzenlnl. Iż p lęś cia•rz
Leg'U ten temat a·nl słowa.
Adam Kozłowski, nie był już uprawnlony do
wyoctępowa•nt.a
w barwach tego kJ.ubu , Ja'k wynika z dowojskowych Kozlowsk1
Na Ol(61noooL&klm mltynl(u lek- kumentów
koatletycznym w Łodzi w biel(u na został zwolnl<>nY z woiska 17 czerw400 m zwvcle±ył P. Holwek ze Star- ca a więc dwa dni pi-zed ligowym
meczem
tu UZYilkU jąc czas Ml.BO
W związku z weryfikacją "J)OtkaW meczu I l(rupy olłkars.kie~o
ta ostatnia
Pucharu Lata Twente Enschede PO-- nia Leg'.a - Stal Rz. .
konała Standard Liel(e 2:0.
prużyna zajęła w rozgrywka-eh gru9 Reprezentacja młodych oolsk\ch py pierwszej czwarte miejsce i ukoszykare,k na ME juniorek w Pe- trzymała się w ekstraklasie. Do II
ficarze. w kolejnym meczu prze~ra ligi na,tomi'!St z te.1 grupy
sp.idły
la z Franc.1ą 58:72.
Olimpia Poznań i MZKS Knurów.
Po

~rodowym

kolewskłe~o

Andrzejczak w formie

TOUR DE FRANCE

Przy szachownicy

Arkonia me• ukrywa

Stal jednak w I lidze

we

SKRÓCIE

e

w

„Olimpijczycy" za ocean
en
poońed<t1ałelt

bm.), pt~arsk&

kadra olimpijska Polski uda się n.a
dwutygodniowe tournee po kontynencle amerykańskim. PQllyt który
rozpoc21nle sie w KoJ.umbl'i, przewiduje rozegranie czterech lub plęc1u
fina:i>-owa\ spotkań I je&t całkowicie
ny przez zal(ranlcznel(o m<!ne<!żera.
2ll bm „olimpLjczycy" rozegrają w
Bogocie spot!<aonle z p1erwszą repreze_ntaeją Kolumbii, potem
przenlosą się do Meksyku: 24 grać będą
z ligową drużyną Amedca, a w dwa
dni później z reprezentacją okręgu
Guadalajara. 29 bm. &p<>tkają się w
GwatemaH z reorezentacją te.ii:o kr aj u. Ntewyikluczone, t.e odbędzie tię
ale rywal
j eszcze p1ąte l!lp<>tka•nte,
or.u: term1n
je.go nie jest jes?.cze
sprecyzowany.

Na !lpotk.a.nla te wyjedzie 17 zawodnlikóY.C. Są to: Ka,;imierskl, Szczech,
Walczak. Gawara, Sokolowski, Budka, Wdowczyk, Kubicki, Keruiy, Mlłoszewicz, Chojnacki, Pękala, Zgutczyńskl
Filipczak,
Bąk,
Urban,
Ostrowski. W składzie
przewldzfan.vm do wyjazdu koinclydował jeszcze
Turowski, ale w ostatnich dniach
zachorowa,ł.

•

•

•

W dru~lm meczu na turnieju w
Danii reore7.entacja oolskich iuniorów zremisowała O:O z l(OsPodarzam'
\i.r 'kolejnym meczu Anl(J.Ja WYl(rala z Norwel(lą 1:0 (fl:Ol
Po 2 s!>Otkanlach prowadz1 Anj(!Ja
4 pkt. przed Norwe.Jt\a 2 oraz Polską t Dania oo I Dkt.

Tłokiński strzela bramki, aco z Dziekanowskim„.?
Tloklńskl Jut strzela, ale nie na
polskich boiskach I n.le dla Widzewa. a w swym nowym
klubie,
pierwszolig-owym
francuskl.m
RC
Lens. Mirosław Tł<>k1ń&kl zadebiutował
w .ied enastce Lens w mtezu
rozel(ranym orzed- n i espełna dwoma tygodniami z drużyną Abdeville
Grając oboko Romana Ogazy
zdobył gola. Drugą bramkę w barwach
uzyskał
f rancusk iego klubu Lens
Troklński
skuteczn1e
egzekwując
r zut karny w remLsowym meczu z
RFC Antwerp, Spotkanie to odbyło
międzynarodowego
s tę w ramach
t urnieju w LUle w której to imp rezie - o czym pisaliśmy w . DŁ"
- występowała także przebywająca
we Francji kadra Polski,

Debiut

we francuskim
dosam
Jak
p isze na lamach
.PN" w kore,oond enc.11 z Lille były nasz reprez~n
od
t acyjny pUkarz przebywający
wielu lat we Francji - s. BlaI as trener Lens wiele obie~vic ,..,.
b ie po grze Tłokińskiego. za"ówn
w meczach ekstraklasy francu•i<tej
j ak l w
rozgrywkach o Puchar
UEFF A, w których w pierwszej rund zie Lens zmtei-zy się z zespole1"J
z Gandawy
Kierownictwo drut.yny
f rancuskiej uważa
że obaj Polacy
Tłoklński i Ogaza - 'wolm wte·
I oletnim rtośwtarlczenlem •kutecznle
wesora młody 1 mało jeszoze rot ynowany zespól.
Tłokiń•kt zadowolony jest z
gry
w !.,ens t uważa że z każdym wvLępem będzie coraz bardziej
zgry'wał
się z kolegami
Były 1:awodnik
l{idzewskiej drużyny krytycznie oce'n t! grę podopiecznych tr('nera Piechniczka w tur-nleJu w Liile Po orze.
granym nrźez naszvch kadrowiczów
Tłoktńsklego

k lubie wypadł nadspodziewanie
b rze; był z tego zadowolony 1
zawodntk l menażerow•c Lens.

jest przegrać z tak pr:ieclętną drużyną klubowa".
Zresztą
francuskie tournee
polsk1ej kadry oiłkarskie.1 krytykowane jest również I w naszeJ ekipie.
Nie spisali się bowiem
<byt.::JJc

kontrahenci fran"uscy.
Wystarcz;>
'1oclal- 7.e kilkusetktlometrową
p •1z Sochaux do Lille Polacv odbyli pociągiem w okropnym "Pale.
Trener Piechn1cze·k wvrazil
taltże
obawę
czy uda '1.u 'le z1Pa 1 1zc.
wać planowane zam1erzenla treningowe. Brakuje przy tym Pnlalrnm
partnerów do sprawdzianów co znalazło wyraz m. In. na
lama·~h oaryskiej ,L'Equlpe" która jedn~ z
pozych n pobycie naszej rep ezentacji we Francll
zatytułowała:
.. Polacy szuka.Ją sparringpartnprów".
Pobyt naszych kadrowiczów
we
Francji I udział w turnieju w Lille był znakomitą okazją dla
menażerów
wielu francuskich klubów
oe>szuku tacych lca ndyda' ów do swoich
zespołów
Już oo meczu w Sochaux
dróż

prezydent

M

Parte;

Okońskiego

<:\G zaofernw;:ił za
300 tystecy dolarów.

podtrzymując te n1ouozycJe
no meczu turniejowym z Ltlle. Oczywiście widziałby reorezentanta
poznańskiego Lecha natychmiast
u
siebie jeszcze przed meczem
I
rundy w PZP z Glentoranem Belfast. Niestety, Okoński ma równie±
do spełnienia wa7ne zadanie w zespole poznańskiego Lecha Z transferu tego na razie więc będą nici.
A skoro 1esteśmy przy tej sprawie
to jeszcze tedn2 lnformacja
,t.>sfe-

rowet braniv·'.

K~h\~P

w

i

\.'/~

·'-·-l-

n:e widzie li by w sze1 el(ach tego klubu napastnika <;t 1r-l.'2'0t •
1-,~ , 11J.1
Dariusza Dziekao'lw,J. .„fr•)
P! u-

blem jednak w tvm ie
.,".,. -1 i~il:
ten ma jeszcze do odsłu~.•,nia - nie
w.ladomo
tylko czy w b er w~ch
Gwardii - okrągły rok.
Wbr~w
n1eczu (O:n 1 l:S dru?v..,A ~k~·tr„k'::ł
krażąc~m pogłoskom
orzynaJmnlej
sY rrancuskie1 ubicl(!ego -roku M na razie - iak dono!ll PS" - ża
l:ł0ki·',kl
powtedzlal:
„ Wielk11n rlen
z. Piłkarzy Gwa rdit ll e z łożył
wstydem dla polskiego
o'"<usfv::i -~ - r•:i...,rn o zwolnienie.

W 40

słu.
k ·Sł

ROCZNIC~

'

PRZYSI~GI

KOŚCIUSZKOWCÓ'V
40 lat temu 15 1'Lix:a 1943 r. w Siekach
nad Oką w 533 rocznicę z.iwydęstwa pod
Gr.unwaildem 1 Dyiwiz.ja Piechoty i·m. T.
KoścJJuszki złożyła
his t.oryozną jllfi; drzd6
przysięgę wojsk.ową na ufu•ndowany pI'IZe.Z
Związek Pa.triotów Po1s•k.ich sztaaldar wykooJ.any ręka.rru roootnic radziecduch. na
którym widnieją sz.czytne h&sła ,,Za Naazą i Waszą Wolność", „HQOOr i Oj(:zy•z.na"
Uroozyst.ość prrz.ysięg<i i defhlad·a
odibyły
się w obecności fTezydium ZPP. preed&ta wicietlii
za,prrz.yjaźnionych
n·airodów:
ZSRR. USA, W. Brytanii i Fra.ncji oraz
dzienmkarzy rad'Zieckich i żad1odnicih.
History=e zna;::zenie dlla sprawy niepodległości Polski miała myśl I działM·
nośc Poli.tyczna lewicy p0.1.6k:.iej. która w
1atach il woj.ny świat.owej na b.ra.tniej ziemi rad:cieckiej
zorgllliltzowała Zwiją.zek
Patriotów Polsk.k:h i oowołal.a do życia
regudarine ludoiwe siły zbro)ne, które u
boku Ari!IDi Radzieckiej wzięły udJzLał w
waJkach na froncie wscihodnim. preyniosło wyzwolenie
UilllęcoZOnemu
nuodowi
polskiemu i wa.lnie przyczynjiy
się do
ostateozinego zwycię;stwa nad faszyzmem.
Organ pra.sowy ZPP „WoLna Polska"
pisał: „Chcemy walczyć z broni!\ w rę
ku, chcemy sami własnym bagnętem odpłacić wrogowi za mękę i krew Polaków, za ruiny Warszawy, za· zdepta.nll
kulturę polską. za poniewieranie i poniżanie imienia polskiego, Wiemy. że tam
bra.cia naSi nie czekają bezozynnie... Domagamy Ilię stworzenia nam możliwości
takiej walki".

•

komul!rlścl,
więźniowde

a
dlzaiala~e

rozwlą'Za:nej

KPP,

sanacji, d.zidacze ruchu ro-

botniczego.
Dow~o d;ywfuz.Ji
u.pew•nić ż.o!lnńerzy, ż.e

robiło w!el•, aiby
wo}sko )esit witenty=ie J)Olsilcie W rozk80ie !)]lk Bel'llful,ga
n111kaizano wszy.stkim
ofi<:erom ~.iizjii
przemu.ndu.rować &ię w mul!lduey p0lskie.
Tłu.macwno na jęzY'k p01ski regul.aanfuny
rad:cieclcie, or>ga.nitrowano oierw.su ~m"".sY
I zajęcia z jęzY'ka p01skiego. W d•ntu 30
maja 1943 r. wiprowa-dzo'lliO
obowiązek
śpiew.llJlli.a prrzez żoiłnoierzy na a.pelach Porann~h I wieca:omych „Rooty" W końcu
czerwca 1943 r. a.pa•rait oświaitowy ,gproiwadiz!ł do dywizji księdru Fir8lOOiS2Jlta Kubsza, kTtó.ry następillie 7.0S'tal mianowany
przez ZG ZPP kapelanem wojskowym
OINllZ nadlllllO mu stopień k.a:pbtama.
Od
11ipca ro1;p00zęły siię regulM111e na1bożeń
stwa w polowej k.a-pl.!<:y
dll•a Zołinierzy,
krt.órzy sobie tego ż.yc>zy[i, Umoe.J.iw·iende
żołnierzom pnktyik religijnych było połlwlerdzeniem rea.lizacj! deIIl()k.r<!'tycz·nycll
za.sad gł0szonych w De'kila•racjj Ideowej

ZPP.

•

•

z II

wiernie będę słutył O~yźnie.„ Przysię
gam doch11wać wierności
sojuszniczej
Związkowi Radzieckiemu, który mi dał
do ręki broń do walki ze wspólnym wrogiem, przysięgam
dochować braterstrwa
broni sojuszniczej
Armii
Czerwonej„.
Przysięgam wierność szta.ndarowi
mojej
dywizji I hasłu ojeów nasizych, które na
nim widnieje: „Za Naszą Wolność i WaSZI\„." Przysięgam ziemi polskiej i narodowi polskiemu, ie do ostatniej kropli
krwi, do osta.tniego tchu walczyć będę o
wyzwolenie Ojczyzny, abym mógł żyć i
umierać jako pra.wy i uC'reiwy żołnierz
p&lski".
Reijony zaikiwaiterow8J!l!a jedinosteik zoudekorowane bwrwami nair<ldowymi i hastami o treści.a.ob pllltriot~nych.
Prtzie'l)l'OWad~ano
dodafiltoiwe
zaję.cia z
mu5'llbry, didkonlllllO pr-zeglądu i dopasowania umurndu!l'owantia.. WSIZySltko w obozie
nll!Jbr.alo 'PI"Zetdsma:ku wielkiego święita.
We wc~y>eh godl2liinacli
rannych 15
ll1pca 1943 r. puiłki dymrz:ji w głę.b<>kich
Jrolumn·acl! u:szY'kowały się na wieLki.m
placu -p~d budyinlkli.em ~tabu,
obok

stały

8 ma.Ja 1943 r. radio mookieiw&kie nadlało,

zg<ld ę r.zą.du na
u tworzeni.a :t.a tery.tol"i\lilll ZSRR Polskiej
Dywizji im. Tadeusza KościusZJki - dodając, że forllltO'Watnie polskiej dyiwilz.ji iuż

a prasa

za:m.iieściła

się roz.poCoZęło.

1

W ramach 1 DP im. T. Kościu.sz.ki formowano: 1, 2 i 3 pułki piechoty, 1 pułk
czołgow, pułk a!'ltyłeriii, ba.talion kobiecy
im. Emilii Plater, dywizjony airtylerii
przeciwlobniicz.e.j, t>Nedwipaince.rmei i moź
dzierrz.y oraz eskaidirę lotnicitwa myśliw·
skiego .• Wa~rz.awa" Dowódca dywiz}i wstał płk Zygmunt BerUng, a jego z.~
cą d.s. oświa.towych m}r
Włodrz.imierz
Sok<miki.
Tysiące Pola'kÓ'W 21e WSZY\Slbkich niemail
zakątków ZWiąiz'ku Radzieckiego kierowa•
ły się do obozu w
Sie1cach nad 04
Zetknięcie się z obozem wsoomina sierż.
Jain Wysocki: „Szedłem od kolei przez
las. Po kilku kilometrach z.t>bMnyłem jakieś budyneczki. Obszedłem jeden z niob
- widzę biało-czerwoną flagę i tr~ns
parent, a na nim napis „Witajcie Rod~
cy". Rozpłakałem się, nie wstydzę 11141
tego mówić, Podnedł do mnie oficer w
furażerce, w polskim mundurze w ~u
tach „oficerkach" - był to płk Berling
- pogłaskał mnie po głowie i porozmawiał. Byłem chyba
jednym 11 pierwszych żołnierzy dywizji".
W śród żołnierzy dywi17.il byili lro!IllUntści,
socjailiści, ludowcy, a nawet byli ciz~on
kowie Stronnictwa Narodowego. W1~k
Si7JOŚĆ żołnierzy, nie nale°żała popirzedllliO
do :i:a.d.nej partii I organizacji po.litycznej Mimo to każdy z nich mial własne
pl.'zekonania, doświadczenia, llll'l!a.Y•. oba·
wy, czy nadzieje. Na·leżało ~ tej nies~y
stalizowanej masy stworzyc zwail"te :iedn0stkii wys21kolone
wojsko, natchni~e
i<leą walki o niepodległą Polskę. Mi.ało
lio być wo)sko przygotowane. a ~ociz:eś
nie od.porne na trudy walki i świadome
swych celów. M1ał to być iołnierz demokra•ta pll/triota i internacj<Jmalista Temu
celowi dowód.ztiwo i aiparat
oświaitowY
pod.porządkowały cały s:v:stem szk?lenia
i wychoiwania we w.szystk:ich oddz1alach
dywizji.
w połowie l!rpca 1943 II". dywliz}a osiunęła stan Uczebny 11.500 ludzi. przei\ID'aczają,c swe ramy organiza;::yj.ne. Obóz sielec·ki był nie tylko szkołą
,,rzemiosła
wojskowe.go" a.le również si:kołą wvehowania obywatelskiego. Pracą ideowo-wychowamczą w dywizjli za.jmował s1e !l1J)a·
rat oświatowy
powołany
t>rzez ZPP
40 proc . . ofke·rów oświatowych sta.nownl

~~~--~~

Pancerna
jazda
tajna broń
Czingiz·nhana
Co bylo przyczynił wielkich
sukcesów Mongołów, którzy w
Xill i XIV wieku opanowali
ogromne przestrzenie Azji i Europy - od Oceanu Spokojnego
po Karpaty?
Od dawna historycy usiłowali
wyjaśnić zagadkę tych oszała
miających zwycięstw. Niedawno
radzieccy archeolodzy dokonali
interesujących
odkryć,
które
wyjaśniafa częściowo przyczyny
wielkich sukcesów militarnych
Czingiz-chana i jego następców.
Okazało

wie

się,

że

dysponowali

Mongołociężką
jaz-

dą

używającą
metalowych
zbroi. Składały się one z że
laznych płytek naszywanych na

Zapewniały dobrą ochronę, ale były lżejsze i bardziej elastyczne niż płytowe

kaftany.

zbroje typu europejskiego.
Dopiero niedawno podczas wykopalisk
archeologicznych
w
ZSRR znaleziono w grobach
dawnych wodzów mongolskich
ślady takich zbroi. To skłoniło
uczonych do dalszych poszukiwań. Jeszcze raz sięgnięto do
starych kronik - zaczęto przyglądać się wizerunkom przedstawiającym wojowników mo~gol
skich.
Dzięki
temu
uczeni
stwierdzili. że Mongołowie mieli
specjalne oddziały cieżkiej opancerzonej jazdy, używanej do rozstrzygających uderzeń,

=

Przystl\pienfe 1 DP im. 'r. Koiciuszkt do składam& pnyafęrt lS lipoa 1943 r. w
lłelcaeh nad Okll.

Pow.aiJUł l'Ollę w 'Pl"llCY oficerdiw oświ•

tow~h od;grywało l>1s:mo d'Y'Wk'Y.tne .2'.oł

Wol:ności", kltó~go pie.rw~y numer
ukiarz:ał się 12 czerwca 1943 r Odltąd 'Pismo stale towan.ynyto żołnierrrom, było
odbiciem żyda obozowego 1 wychowawcą

niera:

staillttl o.soboweigo.
Głośnym echem od.biła Ili• wdadom.oł6,
jlllką zamieścił ,.Zołniea Wdlności" w dlntilu
4 lipca 1943 r. o aipelu I wyrarzaich llQli.
da.I'lnoścl przekaza•nych ż<>łndeirwm d'.}"W1rr.ji
kościuSl'ZJkow:s kiel prze.z demo'Jm'a;tycZ'lle orgalll!iui<:je Poloni.j ameeykańsk.ie~. !informując, że 45 WY'biltnyoch
duałaczy tej
Polonii opowiedziało się za wB1PÓbpraeą
Polski ze ZwiązJkiiem Radalieckim. Apel
ten został podipisa1J1y 1)l'Zez prof. O. L11a1gego, poeitę J Tuw»ima. ma.lu-za A. Szy.
ka I lnn:vich.
•
Po zakończeniu
~ąrtikowego okiresu
akoleniia
w -pierwszych, dnia.eh Mipea
oodjęto !)l"Zygotowainia do 7.łod:enia Pl'ZY·
1ięg1 wojskowej
.,t.ołnieriz
Wo1ności"
drwu;Jtrotnie publd1kował
telkst l)rzysiętl
wojskowej Oficerowie ośwlaitow! od1bywa„
li sP<J1t'k'llnia i ze-bramu.a pośwdęcone naJUce
roty przysięgi I pr>Zygotiowafl do lll!'oceystoścl . Oto wybra.ne fragm.enty ,,ierwsa:ej
J)ll'zys'ięgi I.iudowe.go
Wojslkia Palsklego:
„Składam uroczystą przysięgę ziemi 'P(llskiej, broczącej we krwi, narodowi pols·
kiemu. umęm:onemu w niemieckim Jarzmie, te nie ska.lam Imienia Pola.ka,
ł:e
mm
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kithre>go ~tda ustawiona trybuna. Nad
udelrorowamą trybu!llą -po.wiewały sztandll4'\Y sO)USllllitceylch państw: ZSRR. USA,
W. Bryitarnil, E\riaincji
i 'Oz.e.chosłoowa.cjt
Wśród niicl1
l)O'Wl.-wai
talk.że szitand&r
bi·do-czerwony.
O godiz. 9.80 llO odegirarnw ayg>naru Wojs'ka POl!Skieigo pł1k Bole.sław Kierniew~ za.9t®Ca dowódcy dy'W'ia;}j d.a. lirnfowych
- dokonał -przeig:!ądtu wo~k.
Nast®niie
przy dźwiękach hymnu narodowego z bud.y1Irku S'Zltabu WY'f'USZył ooezet s7Jtalllda!I'owy z otl'\zymarn,ym od ZPP manda1rem
dywizji I ustawił sie na prawym skrzyd·le. Na plac pirzy·był dowódca dywizji płk
Berlll:n,g z 'Pl"ZEIWodnlioząeą ZPP Wandą
W asillewską. Po PI'ZY'jęcdu meldJUnk.u o gotowości dywilll)i do 'J)I'Zysi~i Wa.silewsk.a
i p}k Bel"limg pra.eszli przed frollltem dywiz.j[ witając ~ s l>OIS"LCzeigólnymi je.j oddziałami.

Ze wizI"USZają.cym przemówlieiniiem ZWa."Óciła ofi.ę do zebrainyich W a.nda W as.ilew.sika.
N a wstęipie wyiraziła J'.Jl'Zelkonainie, że żoł
nierize dywii~jj ~e>lnie będą waaczyl: pod
ntandairem bojowym, na kitórym widnieją SZCl'LY'tne hasła .,Za Namą i Wasrzą Wolność", ,,HonOII' l Ojozyzma".
"„.Do nieda.wna byliście gromadą bezdomną - mówd.))a Wasilewska - dziś
jesteście już
wojskiem gotowym do walki. Patrzymy
na te sosny i wodę, a myśli moje biegną
ku ziell>nym lasom i rzekom hen, w na•

ze str. 1)

- Tuzede wseystikim wołać o -pomoc i n.ie
t.raciić głowy StN11Ch
najC'Zęściiej
og~lllpda;
pływa.k przyj.muje pozY'oję pionową (a mało
kito l)l(>trafl stać w glęb<>kdej wodiz,ie). wY'Ci~
ga ręce do góry (a w•ięc 111ie może nil!Illl pracować) zanurza się z głową, wocl·a wlewa
mu się do gardła. gł0s nilk.nie - I reszitę )u:ż
znamy. Żelaooa zasada pow-.irnn.a być ta.ka:
jeśli źle &ię czuj~z. luib nie jesteś
pewny
~wych umiejętności niie chodź na głęboką
wodę. Plyi)ka woda tak .saim.o dobrze chło
d.zi.

- Po jeziorach pływa coras więcej ł:agl6wek. Wiadomo, ie tylko niewielka ~ęś6 ich
posiada patent eternlka. Najczęściej jeden, „fachowiec" zabiera na Jezioro
parę
osób płci obojga, nie mających, o t:egla.rstwie
większeg9 pojęcia. Czego przede wnystkim
pilnować ł:eby było bezpleoZn.ie?
- Pier-wtSIZ& i·asadia ~mil:
ład1J1a ł6dka
!a.glowa nie może wyipłYl114ć z przysłani bez
takiej Ilości lrap0ków, !!le osób wy·n<>si zało
ga. Jeś1i ~toś nie po&Iada karty pływackiej,
to niestety mus.i siedzieć na łódce w kamizelce rrutunkowej Mimo te słońce świ-ed,
że Olpalimy się n~erówno.
Druga ważna zasa,da dotyczy momernit6w
zagrożenia. Gdy łód·ka się przewa."6ci, nale!iy
wszelkimi siłalllii do ni.ej pOldiply-nąl:. Ł6diki
s·ą talk konsi•l'UOWalllie, że mo«ą się przewracać. ale n1e boiną, d1a.liego d·a.iił moone o;paroie i tym, którtzy 15łaibo i!>lywalą.

11ałóg
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szym kraju. Kr~j tęczy pod jarzmem I
czeka wyzwolema„.
Jako pierwszy zloiył przysięgę
płk
Berling. a na komendę: „Dywizja
do
przysięgi"! Kościuszkowcy powtarzali za
dowódcą tekst ślubowania.
Uroczystość
zakończyła się defiladą oddziałów dywizji.
16 upca 1943 r. w londyll.slum dlllenmku "New.s Chromele" ukazał ...ię a>rtykuł
o l Dywizji im T Kosc•u.szk.1.
A oto
fragmenty: „llywizja jest jednostką bojową. jednolita i suna, dobrze zorgall.IZo·
wana i wyszkolona, wyposazona w na.i·
nowocześmeJszą bron sow1ecKa. w ~aK1q
jlośru, że siła Jej ugnia. przewyższa jaki\·
kolwiek bądż dywizję niemiecką b.1e1ty
patrzy się na tę bron, O•mrowana. dywtZJi
pra:e:i: Rosję, zaczyna się rozumieć dlaczego Rosjanie tego lata nie tylko powstrzymali natarcie Niemców ale zwyc1ęs
ko spychają ich coraz dalej.„
Rosjanie
ofiarowali swoją pomoc
tworzącej się
dywizji, a jeśli Rosja.me podejmują się
czegoś, robią to całym sercem i bez wahania Po przysiędze 1>dwiedziliśmy obóz
i tru u nam było uwierzyć, że to wszystko „worzono w ciągu miesiąca.
Na
tereme obozu widniały
hasła, których
tireść m. in. brzmiała: „Niech żyje ~jusz
angielsko-sowiecko-amerykański",
albo
inne: „Kto Chce żyć, musi walczyć".
Inny diZiennd.it a.ngielski „Daily Mia."ror"
:z 20 l~pca 1943 r. p1sze: „Po wyjeździe
armii Andersa, liczącej 90 tys. żołnierzy,
do lra.nu, gdzie wojsko to sto.i dotąd bezczynnie. na terytorium ZSRR nie było
żadnej polskiej formacji wojskowej, Toteż powstanie Pt>lskiej Dywiz.ii im. '.l'. Kośoiu"Zki dało pole do sn11cia rozmaitych
koncepcji i nie brakowało takich, co widzieli w tym raczej zręczny gest ,,symboliczny", Z tym większym za.interesowaniem kores1>1>ndenoi zagraniozn.i przyjęli
zaproszenie Wandy Wasilewskiej i płk
Zygmunta Berlinga na przysięgę dywizji.„
70 do 80 proc. żołnierzy posiadało broń
automatyczną. Imponujące
byly działa
przeciwpancerne, moździerze. ciężka artyleria, 44 cz11łgj i oddział lotników. Żoł
nierze dywizji mają 25-35 lat. wśród
nich jest 6 proc. Żydów, 3. proc. Białoru.
sinów i 2 proc. Ukraińców„. Wielu z nich
było w Czerwonej Armii lub armii Andersa, niektórzy zdezerterowali z armii
niemieckiej, brali udział w partyzantce,
a potem wstąpili do dywizji która pod
względem siły ognia jest siedmiokrotnie
silniejs:n od dywizji polskiej li 1939 roku".
Koścu.s7Jlrowey dotr.zymaili pl'lzy.sięgl jm w pierwszej stoczonej biltwie pod LenLno - otwoczylii
na.;ikróllsz.ą drogę do
Pol.ski. Biitwa ta szerokim ecllem odibiła
się w świecie. O wierności -przysiędze i
WY'C'ZY'll.ll!Clh naszych żołnierzy pod Leini:no
pisała „Prawda" w
1943 r.: „Pierwsza
Pol.ska Dywizja. im. T. Kościuszki„. włas
ną piersią i bagnetem toruje sobie drogę
do Ojczyzny". „Kra.s•naja ZwQ-ezd·a" w tym
oz!l51ie don<>siła: „Polacy walczyli mężnie,
jak tego wymagał honor Polski„. krwią
i żołnierskim trudem torują &ni dTogę
odrodzenia niepodległej Polski„.", „Polski
Gl<>s Ludowy" U•kazujący się w Detroit
donosił: „„.uważamy udział
1 Dywizji Piechoty im. T. Kościuszki w walkach na
froncie wschodnim za jedno z najwięk
szych wydarzeń w dziejach n·arodu polskiego i jego wizajemnych
stosunków z
Rosjanami„. Jest to nowy rozdział współ
pracy radziecko-polskiej".
W.anda Wasiil.eiwska talk -piisela o wierności przysię.drz.ie I bohalteirach ~ Lelllino na łamach „Wolnej Pol.ski": „„.Radośnie szli w bój I mężnie umieralJ za
wolną, niepodległą i demokratycmią Polskę. Musimy być silni I· wytrwali Jak byli
&ni I tak służyć wielkiej •prawie, Jak
służyli oni.„".
Dz:iś w ~ j.ulbi[eiuszu 40...J.ecia Lutdiow~o Waj.ska Polskiego pr.zywołu•jemy n.a
pamięć tych, któ1'zy w latach
wojny
walczy[i o wolną i niepodJle·głą Pols1kę.
Dr HENRYK
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Te same z.a.sady Obowią11JU1ją pmy P1Y'Waniu
:ka;jwkdem, szcrz:ególnde PO jeziol'ze. Pa!l'ę lat
temu tróika ml<ld~h ludlZi ze Zg.ierza pły
wala Po }ez;iora:e Chodecrz. NiLe mderl j k arp0ków. ka.jlllk &i.ę prz~II'ócił 1 dJWłe oso by uitonęły. Ten tr.ze.ci zdołał d()))łymąć do brzegu,
mimo iii: WY!Padek nastl!lpm na pełnym jezdoNe, mężczY'21!1a P1Y'nąl w oJ.'ta.lionorwej kiulrtce i gumorwycil bwtaeh i był.. barozo słabym
pływ.a,k!ieim. ~asem strach C!ZY'nd cuda, ale
Pod WalI"Unkieim, że n·iie pozwo!ldmy mu się
sipara.loiiżtow ać.

- 60 procent Polaków nie umie pływać.
O:miam:a tt>, że cała armia
dorosłych jest
wobec wody bezra.dna. PNeważa opinia, że
koło czterdziestki to ju:I: się człowiek pły
wać nie nauczy, a poza tym uczy6 slę trochę wstyd. Pływania nie można opano.waó
we własnej łazience. trzeba to Nbiji na basenie, przy obcych ludziach.
- Na basenie .,Fala" prowad'Zimy dziesię
ciodniowy kurs nllluki płvwania systemem:
ka:ildego dni•a Po god:?Jiniie. Mamy na k.wrsie
killkanaiŚcie pań; o wieku kobiet właściwie
mówić nie należy. ale przyj!Illi}my teoretycznie. że są o.ne właśnie w talk.im wieku, o
jak.im pan mówił Po tych 10 dnia.eh więik
szość z nj.9b bez kłopotu ootrafi przemłynąć
25-melirowy basen. To od.powiedź na pierwszą wąilpliwość. Ich wy.silk.j sooty'kają się z
bardzo Ży>CZ1liwym zadnte<resowa•niem innych
Ludzi; panie są nawet pod•ziwi-ane za odwagę,
z.a. to że J)n;ełamały
opÓr o kt6irym pan
wsiJJł()mniał, a ~tóry Jest rze,czywiście baa."dzo
powszecllny.
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Ka~c_lerz RFN Helmut Kohl ma
nadz1e1ę, że .. leszcze· za oieć dwu·

nasta•· ?o.idzie do oorozumienia w
rokowaniach w snrawle
rakiet atomowvch •rednleeo zaslelt'U.
W wvwladzie dla
Welt am
s.onntae'' szef rzadu w Bo'nn zwrócił u~ae;e że w wvnadku rnzmies~czen1a nrzez NATO
nowvch po.
c1sków strona radziecka
oodeimie
.• kontrnosuniecia"
Kohl ,twler°dził,
Ź!' Jurll. Andronow „również wvraz1! opinie. iż możliwe fest uzvskam~ ~eszcze w tym roku oorozum1en1a w Genewie i że istnieia
.leszcze rezerwv elastvczno~cl"
·
~edłue
przewodniczaceeo SPD.
W1Jly Brandta. w wvpadku e:dvby
Z~RR i USA nie uzvskałv w Gene-

e:en~wsk1ch

":'1e nosteoów w orzewidzianvn1 cza.

ste. rokowania nowinnv zostać nrzed~~żone Jest to „bardzie.I sensowne
nt~ na.krecanle nowel soiral! zbroien nuklearnvch"
oświadczył
Brandt w wvwiadzle onublikowanvm
J>rzez •• Westfaellschp Nachrichten".

• • •
Agencja Associated Press powolujqc się na Informatora, który zastrzeg! sobie
calkowltą
anonimowość, ale kt~ry test wysoko postawioną osobistością w rzqdzle, twierdz\,
że sprawa
ujawnienia wszystkich
dokumentów
dotyczących
kampan!l przedwuborczej
1980. '"
w_ USA jest nadal rozważana, bowiem sellreqatory z t11m\ dokumentami, ktore znajduja sle obecnie w
Instytucie
Hoovera na unlwersutecle Stanford, tnają - zebrane razem
- 152 m dluoofol I na dobra sprawę nikt nie wte, co się w tych
materlalach znajduje, albowiem 'nie..
są one skataloqowane.

w

• • •
Benjamin Hooks - przvwódca Narodoweeo Sto wa rzvszenia na rzecz
PDstepu Ludności Kolorowej_ oskarżył Prezydenta Reaeana it za lelt'O retorvka na temat praw cziowleka krv.la sie nosunlecla Prowa.
dzące do dyskrvmlnac.ll rasowej W
zw~az~u z tvm - o Ue Reaean nie
zm1en1 swe.I 1>0lltvkl - czarni obvwatele USA z.fed•nocza sie t z2 oil.
nie będą dosować Drzeclwko Rea2a.
nowi,

• • •
Przewodniczący Trybunalu Federalnego w Karlsruhe,
prof. Gerd
Pfeiffer, wystąp!l przeciwko projek-

towt zaostrzenia przepisów o demonstracjach. W artykule dta tuqodnlka „Der Spleąel" podkreślił,' że w
c\ąqu ostatnich 10 lat okola 94 proc
wszystkich demonstracji przeblegalÓ
w sposób p0Tcojow11. a w wypadku
pozostalych 6 proc. zamieszkt
wywoluwa!y drobne qrupy, korzystając ze zgromadzenia.
·
Autorem projektu zaos.trzenla ustawy o zgromadzeniach jest minister
spraw wewnętrzn11ch. Friedrich Zimmermann (CSU), któremu chodzi o
uzyskanie skutecznlejneqo oręża do
rozpędzania demonstracji przeciwko
planom rozmieszczenia w RFN nowyc'fl. ra,klet atomowych.

• • •
Jaik do.właduje się 21 Albanii zachodnioniemiecki tygodnik .. Stern".
Tirana pra2nle · Jeszcze w tym roku nawiązać stosunki dvplomatvczne z RFN. W cia2u minionych 38
lat rozbi.lało sle to o żądania reparacyjne Albanll.
TYiko za cene
2 mld dolarów odszkodowai> woiennych - Pisze „Stern" - szef Albańskle.f Partii Pracv. Enver Hodża,
lt'Otów był zeodzić sie na wvmiane
ambasadorów z RFN. Obecnie jednak Albania. zainteresowana haiD.dlem z RFN. po raz pierwszv wvkazuje l!:Otowość do kompromisu O
Z mld dolarów motna bedzie rozmawiać iak wvnika z lnformacJI „Sterna" - równiet po nawiazaniu stosunków,
„Stern" zwraca nwa2e. te od czasu zerwania
z
Chinami Albaniir.
cierpi na brak cześci zamiennvch
dla DrzemySJu. Poza tym stosowane w tym kraju
technolol(ie
sa
J>rzest-arzałe,

• • •
Ko-responde-nt Agencji France Presse
piaze, że w 5 tat po zerwaniu mię
dzy Pekinem I Tiraną. 1akie nastą
pllo
w 1978 r„ Chiny
n!eśm!a!o
próbują wrócić do Albanii za pofrednlctwem wspó!prac11 aospodarczej. Powolując się · na
żr6dl4
wschodnloeuropetsk!e
w
Pe klnie
agencja wyraża poątqd, że przuwr6:
cenie normalnuch dwustronnuch stosunków nie jest łeszcze sprawa jutra I przypomina. że nawet w momencie najzaąorzalszuch sporów tdeologicznych, kiedy to Enver Hodża
nazwa! Mao Tse-tunga „kontrrewolucjonistą w przebraniu anarchlstu",
a Tenq S!ao-p!nąa
„śmierdzącym
faszystą", Pekin I Tirana utrzumywaly stosunki dyplomatyczne.

- Ale urlop za pasem, czasu
na naukę
nie ma i dochodzi do następującej, często
spotykanej sytuacji: dziecko rwie się do
wody, a rodzice nie pozwalają. I mają swoje racje: nie umiemy pływać i w razie wypadku będziemy zupełnie
bezradni, Więo
niech lepiej bawi się na brzegu.
- Na każdej kolonii czy obozie nad wodią
mu'5d. być ratowni!k. Bier.ze on pieniądze nie
tyliko za s-brzeżelllie dzieci, aJe j za nau•kę
pływani•a. Dobrze by było gdyby WSIZYSCY
l'<>dzi.ce zdali sobie z tego ®rawę i umówili
się przed wyjazdem PoCiech z ileh opietkuzwim by właiŚlllie tego od raitowniika wymagał. Na wozasach też je.sit ra.towni:k i też ma
ta.kii obowiązek. W statu.cie WOPR
nau·k a
Kubat\scy 'PSYChlatrzy Guillerm()
I
CristGbal Martinez
pływania uiznana została za jeden z l)OldlS1a- Barrientos
oznajmlJI.
na miedzynarodowvm sym.
wowych celów organtza.c)i.
pozjum.
że narkomania ani alkoho- A jaką mamy pewnośó, że nasz rir.towlizm nie stanowi a w tvm kra iu tadnik jest C'złonkiem WOPR?
ne.20 problemu. Wobec setek uczest- Wszyscy, którzy są ratoWlnikam!., muszą ników imprezv m. in. ze Stanów
Z.lednoczonvch
KanadY. Hiszpanii I
n.a.leżeć do WOPR. I Od ~szy:s1ikich moena
wyma.gać fachowej oomocy w nauce.
Na Wenezueli. Barrlentos i Martinez
w
swvm referacie. it
otwa.rtej plaży ratownilk nie ma na to cza- zapewnili
.• władze sanitarne kra 1u nie za.1musu, ale na koloniach. obozach, wcza..sa.ch te- la ~ie alkoholizmem anl narkomago cizasu jest dlosyć
n.fa. noniewat te naloe:I nie wvste- Mówiliśmy o wielu niebezpieczeństwach, PU.la
w
naszvm snołeczeflstwie".
Psychiatrzv wviaśnlll słuchaczom it
tragediach. Czy wody trzeba się bać'l
„nie
ma
na
Kuble narkomanii po- Strach jest n~ePożąda.ny I bard.zo ))l"Zenieważ nie ma tu te<i zoreanlzowaszkadza Ktoś. kto się wody bardzo boi, peiw- ne)
pnestepczoścl. która snrzviała
nie się pływać n~e nau~'ZY. Do wody trzeba bv te1nu nalo~owl" Natomiast nie
mieć szacuillek, pamiętać :i;e je.s·t to bardzo ma
alkobollzmu, e:dvt - chociat
.!est tu wvrablanv rum .młodzi
wymaga,jący par•tner. Każda woda mała
Kubaflczycy
wola bawi.C sle przy
czy d'\lJŻa - jest żywiołem.
muzyce I na1>0.lach bezalkoholowych,
Rozmawiał: K. KRUBSKI
a społeczeństwo potePla pijaków".

• • •
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Do redakoJI wł011kic\ auopimt kobiecych
napływa

coru

1 mody.
w restauracjach sn6w oferuJ• ai. „biadania zaręczynowe''. Obowi~uje, jak d.awniej, właśnie indadamia z szampa.nem. bo
Jak powiada newien włoski mistrs ceremonii rodzinnych: w świetle dziennym trudniej kłamać. Podcza. kolacU zó cienia wiele kryją.„
Kultywowana dotąd w -patmrchalnej for-

WY'P<>Wiada 1i• s eoraz więk·
·
Po latach młodzieżowej frustracji in~y1zedł czas małej stabilizacji i POCzucia realizmu. Zbiegł się on .z kryzysem ekonomic:r;nym, w którym bez P?ffiOCY mamy i taty
nie 11>osób założyć rodzll!le t dom.
A wracając do PDdarków zaręczynowych,
to najwyższy trybunał sądu kasacyjnego wydał ostatnio", PO 10 latach walk.owania pewnej aprawY. ostateczny wyrok. Jego mocą
panna Z. zobowiązana została do zwrotu panu S. podariltów zareczvnowvch: nierścion:ka

mie wAr6d wył.szych 1fel!l. a awłanoza wśr6d
arystokracii ,;instytucja" na·rzeczell.-t:wa ~e
mokratyzuje si4l. Traci piętno of1cJalnosci,
nabiera 1>rostoty, Młodzi, kt6rzy przyw:v'kli
zgłaszać si11 do rodziców s kT6tkim komunikatem, mówia dz.iś nie tyJ.ko „l>O~,i,eramy
1ię" lecz także „l•teśrny saręczeni . Sło
wo '„narzeczony" 1 ,,nuzeesona", majflce dotąd w młod:z.ieżowym •lan.ru troniozny ,ena,
oznaczający iwill7Atk miłotny be1 iadnyoh

r.eg~. xlotych łańcuszków,
kctór• priz.yjf:Ła odeń w okresie narzeczeń
•twa, potem 1>rzez nią zerwanego. Wvrok
cul'iosalny, zważywszy że podobnych sadowych kłótni mająt!k<Jwym ex-narzeczonych
naliczono we Włoszech zaledwie 10 za całe
ostatnie 10.,lecie. Niemniej Jest precederui,
który obwa.rowuje 'Orawem odradzaJacv si4l
obyczaj,
'
ZBIGNIEW CHYLI:RSKI

aobowiflzafl. -

RZTI1U

więcej ~ytań

od mam: - Jak
urządzić
przyjęcie dla
narzeczonych, jaki
strój włożyć., czy wy11>ada uczestniczyć w
wyborze pierścionka zaręczynowego dla c6rki, Jakie szJachetne kamienie są obecnie w
modzie? lt'P. itd. Dziewczęta coraz ezęściitl
prosz• mamy: „t>owiedz, jak 1ie zaręczy
łaś!", Obserwrulacy bacznie obyczaje tvl(odnik „Europeo" zauważył, że atary zdawało
by 1ie obumierający rytuał rodJZ.inny, zaczyna odiywaó.

Indagowany na ten temat 1ł:vnnY tubiler
rzymski ,,Bulgari" orzy via Condontti p<>wiada: „To niepr.awda, t. przychodza do
na! jedynie st11perbol(acze. Mamy pierścion
ki zaręczynowe dl.a wszystkich, Pier.śclen:!e
i pierścion!ki z cennymi kamieniami. Nowość polega na tvm. że zamia11t brylantów
idą teraz jak woda sztuczne kamienie. Now.ościa Jest równie±, że obecnie w wyborze
pierścionka
uczestniczy takie narzeczona.
Najpierw 1>rzychodzi ona z mamą, aby na.z ajutrz prayjść z nim. Jeśli p!erścionelk się
nte podoba, wybierają inny".
Prezentem dla „niego" l)()ŻOstaje ze-

1uek.

11%4 powa1lll·

liPl~

wyszły

4• koszul Jako

JlJe-prakty~•

a brylantami,
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kiedy to powaznie
zajęła się nia Maria Cek.owa z.
Instytutu Neurologu Psychiatrii
i Chirurgii. Odbvła orzesz.kolenie w Chinach. Związku Radzieckim i Austrii. Szczególnie
pożyteczny
był
jej oobyt w
Kraju Rad. gd.zie od tamtejszych s.Pec.ialistów od akupunktury nauczyła sie .. traktowan ia"
ciała
ludzkiego prądem elektrycznym o niskim napięciu i
promieniami laserowymi.
W 1963 roku otwarto piel.'Wszy
w Bulgarii gabinet akupunktury. Dziś izabinety takie - po
tym Jak Ministerstwo Zdrowia

w 197!5 roku uznało ten rodzaj
terapij za pożyteczny - istnieją
we wszystkich większych
miastach bułgarskich. a leczeniem aku.punktura zajmuje się
już oonad 150 wysokie.i klasy
specjalistów. W pziedżinie tej
pojawia się zresztą ciagle coś
nowego Sofijski Instytut Neurologii Psychrntril i Chirurgii otrzymał niedawno aoarat do laserowel(o .. nakłuwania" Urzą
dzenie PrtVPOminaiace wv11lą
dem rękę ludz.ką „dotyka" ciała
oromieniem laserowvm o
mocy 0.2 miliwata. zaś czas „nakłuwania" nie przekracza nigdy eo sekund
Akupunktura weszła na dobre w zestaw efektywnych metod leczenia w Bułgarii. Przestaje też być li tvlko zajęciem
hobbystów Istnieie koncepcj.a,
na która zgodę wvraziło Ministerstwo Zdrowia
bv każdy
szpital i każda klinika zatrudniały na
oełnym etacie spesialistę od te.i teraoił.
WIKTOR WEGGI

„C e s o r s k i e i yc i eu
byłych

prezydentów USA

kwota ta Clbejmu!je fu41d.une :aa wym11~...
Swi·adiczenia -podatJruk6w na wy·goo.ne tynia dla &iedmioosobowe-.ro -pe.rsomolu. Czę~
cie byłych prezydentów USA osiąigmęły potych kosztów p0k:rywa,ją fa1styitueje prywa'bne
z,iom o jalcim niilromu się nde śniŁo prud 30
Jak
np. komm,t do ,or.aiw ch>i.ałamda J)Ollity~
laty, g-dy op.racowywano program opiek.i nad
nego.
byiym.i szei&mi pańsilw&.
Samo tylko fu.n!kojonowanie bib1!i0itek preRząd J>łacl rówin!eł komorn• (SS.O dolaz.ydencikich kos21tu.J,e 14 mlin dolarów . Najr6w ro~nie-) za W!k.&[e billll'Ow.., llll&Jduj~e
wd.ęce.j wydaitków p0ehła.n.i.a ta.jna
och<rona
się n41PI"zecl'Wlko dmDll1 lgdzLe FOd'd mie&z.ka
byłyd1 gze!.ów państwa i ich rodiz..in Pod.cze.a
RSJncho Minge
ze &wą toną Betty - w
gdy w 1964 ro.Iw wyd.ano na ten cel 49.60'1
niedałe"ko Los Anged<es, adrzie domy k.osz!Al1}ą
dodRJl'ÓW, w tym rokiu swna wyd.a·tik.ów wziroco najm.o.i ej pół mJadon·a ddlarów.
sła do 12.074.720 dola•rów Agand sbr1.1:egą żon
W ubiegłym roku zabwierdizono taade o'bo
byłyoh prezydentów przez cale
ich życie,
blu.rowe wydatkii Forda: 276 dolall'ÓIW na techyba że kltóraś z nich wyjd21ie p0nownie za
lewi'lję
l·l.13 na n<ltycZ'kii ora:z 120 ddlall'6w
mą,ż ja1k .to U1Czyniła Jacque!line Kennedy.
mlesię:c<z·nie na sipriząitSJn4e.
Wd<1Wy p0 prezyd~ntach - jak Lady Bird
Biurowe wyda•bk,i Rd·chaird·a
Nixona wyJahlllSon - również l<oNystają z oobirony, a
Illi<>sły w u·bieKłym Toku 236..90!2 dolall'y także maj4 do nsieoj prawo dz ieci do 16 lat.
w tym 4.703 na d!l"Ulkli. 3.230 dolllll'ÓW na maWs.zyscy trzej ek.s-prezydenci otrzymują
tel"i·ały biurowe 0iru 2.8Z6 dolarów na d·zdem.emerybuiry w wysokośc~ 70 OOO dolarów r0C2n.J.ki i czasopisma, taikie
}alk „Wa.I StMeit
11ie, na zru;adzie UlStl!IWy o byłych prezydenJouTI~aJ", .New YO?'lk TlmesN, „Washdngt.on
tach z 1938 roku. k'i edy to o·rzyjaciele Ha.rry
POS't", „New R1!11>t11bllic". „T~me", ,,Busi.nei;15
Truima.na silwierd·z,ltld, że ma on tirudności w
Week". „u s. New1 an.d Woi-ld Re.pol!'!t''
l
pełnieniu
swej
quasi-publicznej funkcji.
„Facts on F'He".
Usta wa zezwala również
na f una11Bow.anie
Lolka[ bill.11rowy N!xon,.. w Jt.t6trym mdeści
kOll'esiwn<l~cji byłych prezy<l,e ntów I to wysię ta·kże k!uchenika, koM:t'll.je 62 651 dolarów
woruje najiwięce.j zais·trzeżeń wśród oponenrocznie
Jest on ul!)"tulOWMtY w buldy10.ku
tów.
Larry ALLison .z Admd·n.istracji SłUIŻlb Ogól- • !e.d.er.alnym, g<Wi<e komorne wY'D-<>.si 13 dolarów za stopę kwadJr„atow•. W prywarbnych
ny.eh od1rl.l:<udł nie-dawno pr<l<!JOZ ycję współ
budy·ntka.ch na dolnym Manh.atl:alJlJe pła-o! się
pra.cowmńlków b. prezy<lenta
Ca!."tera, aby
około 35 dola.rów zt stopę k:wadira<tową.
rzą,d pŁa.cił za śn.iadania Ca!."tera w ekskJl1t1Byli orez.~enc.i ~sto k<lir"Zy&tal'ą z teile-fozyw•nym Kilutb ie Han<llowym w Atla·nde i
nu Rachuneik telefonkmy Nix011a wyn•iósł
IJ(llkirywał lrosZ'ty zwdąz.ane z za,trudinieniem
w ubieogłym roku ponad 31.DOO dol.•llll'ÓW Tek<J,nsu.l ttanta.
lefony Ford·a koS'Zbut}ą rząd 34.!M9 dol•airów
Jako ostatni z eks-1prea:ydentów . Cartet>
r:ocznie. a łe·lefony Cal'ltera - 24.800 dola.rów.
Wszyscy brz~j ek:s-1J)rezydemcl !aml J>łac11
otl"Zymwje 150.000 dolarów roczmde na wynag·rodze,n.ia d1la swego personelu W l•Lpcu br.
za prywatne pod!l'6te, natombst J)Odatnicy
su.ma ta zmniej5·zy się do 96.000
dol~ów
pok.rywala ~,zty l)Odir6ży towarzyszących
roczn•ie. gdyż uiptymie j,uż SO-mies·ięczny okires
b szefom oaństwa
w&pÓłpr8'cowndków
i
przejściowy Cader ma swoje bi•uro na 17
Podróże
praoownl1k6w
agenitów O>ChTony.
piętrze federalnego gmachu w Atla111Cie, z
Fol"d·a kos~tow·ały w u,bieglym roku 25.1:11
którego okien roz.pościera sie widok na całe
dolarów - w tym 12.772,7./l . dola<r6w za miemiasto. Do J>OllW!CY
ma 6 pe1'noe•ta towych
~Zlkanie i wyżywi~ie
dw6c·h
asyBienit6w.
~a· cownJi'k6w ornz 6 ocho•tników
W uibiegktórzy w le.ciE' spę.dz.111 lny milesiąice
w
łym roku budżet jegQ biu.ra W}'11iósł ogóVai-1 w stanie KOl!orado Za 1:)10dr6.że l)e!l'SOłem 292.800 dola·rów .
nelu Nixona zaiołacono w ulbieigłyim
roku
Orientalny kobierzec. :r,a który zapłacono
25.022 dolary, a za roz.Jauiy ekiLpy Cartera
12.000 dolarów był części ą urządzenia biu·ra,
- 15.600 dolarów.
Móre kos·ztowało w sumie 105 349 dO!larów .
Rachu.nki były<by jegl'JCH wyaze, rdyby
W skł.ad u.meblowania wchodzi 66 krzeseł Carte.r nie zwrócił rządow~ w lroflcu roku
częściowo obi.ty.eh skórą w cen·ie 500 dofiskaJ•ne,go 128.000 dolairów z sumy 800.000
llllI'ÓW za az.tuk,ę. 44 stoły i It.redensy . 11
dola·rów ja-ką otr>zymd na okires 1>rzejścio
biu•rek . 9 sof. 15 lamp I 4 regał.y na ksią.ż
wy.
kt Ja•k mów.i Elsiter Benbents.ty, kierownik
Gd'Y Nixon op.u.ścił a'Partamemt n:a Manbudżebu regional·nego „Carter nie może sohabtanie i przeniósł słl: do 15-.pokojowego dobie klu1pdć jach·tu ale w gran icac h r<Yl!Sądku
mu w Saddle • River w stanie New Jersey.
może kuipić wszystkie oo trzebne rzeczy dfa
wydał z wła.snej kieszeni !50 OOO dolairów na
swego biu•ra"
uirzadzenie Posterunku tajnej policji.
Gera.ld Focd. który poibiera
emeryt m:y
Ford r<?gu'1a1rnie zwr.aca
co roku 12 d·o
rządowe · w wysokości 100 OOO do la ró w rocz14.000 dolarów, a jego personel otrzymał ponie - w tym emeryturę z tytułu słui!by w
lerenie. aby nie mylJił wydatków słurźibowych
marynarce ( iraz eme·rytu.rę kOnKres'<>wą z osobistymi. Jeden ze ws.póbpraeown.ik6w
dYsoonuj.e w tym roku bud że.tem bi1U1rowym
Forda, Robet"t Brurre·tt mówi. że ch~iaż byw wysolrości 249 ..200 dol arów , przy czym
ły pirezy<le111t ni<e musi pładć za korespon-

DZIENNIK

Bułgarii

Coj w tym musi być, że aku'OUDlktura lstniele luż około 4
t:veiące lat. a w Bułgarii od VII
wieku kiedv to stosowama była
pl'Żez Protobułgarów. którzy z
kolei przejęli ią od Mongołów.
Antropologowie bułgarscy badaJ•cv ezuZlki ludzikie z tego okreau natrafili w wielu przypadkach na ilady ukłucia notem; wu:el8Jko nie były to cioIY zadane w walce, lecz celowe ukłucia będące najprawdol)Odobniej prymitywna metodą
akupunktury.

nie. Przed t• bowiem dziedr.in•
nauki stoi• ocromne ua.nae.
Według dain;rch Swiatow~j Or«anizacii 7.drowia (WHO) l>l'&wie 2D procent chorych na łwte
eie uczulonych jeat Jut na 1111tybiotyki, maki„ okłady, Niemało
ludzi rea.ruje alerl'.łcm!e nawet
na a1piryn•. ol•Je1c kamfor<l'W;r
OllY 1Dirytu1 łallcylowy. Prak• • udowodniła. 1* w wielu

orzetrwał

przypalania określonych miejsc
na ciele płonącymi 1>0wrozami
lub słomianyrnj powrósłami„.
Nastąpił jednak okres nie
tylko zresztą w Bułgarii - odwrotu od medvcyny ludowej.
Walkę
wydano również akupunkturze. Do łask wróciła w

ma.tyun., a1tma. niektóre zabur.zenła J)llYChiczne city narkomania. Nie naleiv wszelako są
dzić, iż po :r.aatosowaniu nak1uć
dolegliwości te i nałogj w każ
dym przypadku ustępują jak rę
k• odjął. Je1t to Jednak teraJ>ia icwarantuJąca często ooprawę tam. 11dzie inne metody zupełnie r.a,wodz•.

Koll.łr11
akUJPunktumT&t6w
wywołał wielkie zainterl!llOW&-

mod„lt1

„

pruc1eł
i lllne choroby
u ~d,,cyJn• leki: reu-

od.l)Ol'ne

atolieY Bułc&rii od'bJ"W&ł

bowiei VIlI łwiatowy Koncr•
A.ku.pu!!!ktur:r. w kt6rym ud%1ał
w%.lę?o 1500 naukow@w • eo
krajów, w tym również s Pol,ld, którą repre<Zentował prof.
Garnuszewski. Wygło1Zono 120
odczytów. przeprowadzono kilka 1>0ku6.w s udziałem tradycyjnych metod leczenia ..kluciem", jak 1 metod bardd•! aowoczesnych.

Na łakl•J
ałlllktowml1I

Albo zwyczaj, który

w niektórych wioskach bułgar
ak1.ch aż Po dzień dzisiejszy -

llńonite ł'tflAllłab.

dteDIOj•

„.,,

1

ralllle wąit;i:d'!lwo~ :z.a.wsr.i:e llll"ZY-

lrl•J<amy snaoze'k na kopercie"

69-.I~Dd Fiord l)O('i·ad.a dochód w wysokoś~i
JlÓł mdldom.a doLairów z tytułu pracy w za.rzą

daich towanyatw. Co roku wygłasza 20 do
30 IJl"'Z«JlÓ'Wleń. p0bdera.j·ąc za kati.d<e z nich
10 do 12.000 dolarów.
70-de-tni
NiXIO!l mia naBtęp.uJący rozkład
dnia - o ile nie l>Odtróżuj.e: o god~ie 7 rano l)rZycllod~ do sw~go birura na Manhattan.le. czyita listy (od 20 do 100 dz.iennie}, dykł:uie odtl)owłedtd I gawędlzd przez telefon z
i>rzyjacl6łm4. Wychodzi z blutra przeważin.ie
w połuidmde, 'Pl'Z'Y C!Zym w dirodrze pO<W<roitnej
ctzę&to w.tAJ!>u:lt do cÓ!rlki Tricid. k1t6ra mieBzka na ManhaltJta,nJi.e z mężem
Edwairdem
Coxem i 1J111em C~rem. Zon.a Rfoh.a'l"dia. Palt Nixon. kit6ra ,., uibl•egłym rok'll miała wył- do ~. Madko Pok!llZJUje się
J)Ublfozn4•, m~mo t.e l)l(lldobno czuje się )uli
dobrze Od czasu do czasu Nixonowie za.pruz.a,}4 nia Olbiad blis~ich
prr.i:yjSJOiół . ja1k
Belbe R•bmio I Robe<l"ta AlJ?lanalp.
Nd:xon narp!Hł tu~ brzy lcsiątki I na Nll:!e
nie '1)1anuje nut~pnyoh, natom.d.ast wyistęioiu:je
w seird.tilla.ch telewi.z.Y'}nyeh na temaity pOl.itykil mJ!ęd:zyn•all'Od01Wej.
58-Qetni Caxier diziell.1 .wój c~• międa:y
domem rodzl'Thllym w PLaiilllS a Atlantą. gdzie
nie tyllko pra·cuje w bi-uirze, a~e ta.kże wykła
da n• Ulll•iwersy•tecie Emory Ponad.to gol'ILiwie zbi&l.'a fundmze na bLbldote1kę Rosalynn
C1.1"tel' kończy właśnie ksiąr.i:lkę. któr·a ma
być wyda.n.a w stY"C2>niu prz.ysa:l:ego
roku
Cól"ka Cairterów, Amy. zamieTza wys·tą1pić
:i: państwowej ..z,k.oły I za.piisać s-ię na orywabną Akademię Wood!waTd
w Atlancie
Aim.y mówd, te ,nie mo,że c11:eikać" do paź
d•zi~rn.ilk.a. kiedy &kończy 16 la.t i straoei prawo do osob!$tel och!l'omy.
Poprzedni• próby ogiranl<c-zenia wy-da bków
n·a uibrizymanie byłycl! P'l'ezydentów S1koń
cz.yły się niepowodzeniem, ale proponowana w
tym roku przez senatora Chilesa usta-wa w
imra.wie zahamowa·n.ia wzrastają<:ych kosztów świadczy o oewnym zan.iepokojeniu
Na oo.dsbaiwle tej UISltlllWy. każdv były szef
1>aństwa otrzymywałby sitopniowo zmniejszają.ce się Wlbsvd•ia na wydat'ki
związane z
funkejonaw·a·niem bhrra i oołaca·niem peTsonelu. Wylrorzyistvwrunde funduszów pań
atwowych na działalność stronniczą lwb przynosząca dochód byłoby zabronione Pomieszczend.a bin.tll'OWP. nie p0winny
przekraczać
4.000 stót> kwadra1towych Ochron.a orzysłu
giwałaby ty1ko orzez osiem la.t oo odejściu
prezyderuta ze stanowiska
Be-z wz.glę{lU oa to. czy reformy te będą
kiedY'kolwiek roz.i:>atrzone na forum Kong•resu, czy tE!'i n.ie - na o.ewno nie pogorszą
komifor<towyich w.airrunków i:vda trzech były.ch pire-zyden·tów
Robert Barrett tak oto
mówi o swym szefie: „Uzyskał to. co mogło być najlepszego. Ma ba!l'dzo dobre żyde" .

Klejnot w koronie
/

Trzy miasta leżące nie ooodal slehie na oołudnlowvm wybrzetu d~
o ca!<Jścl ;tycia l(osooda.rcq:eiio I oolitvczne~<J Au«trall! sa 1ei
W tel koronde na}oiekme1szvm klejnotem iest trzvmi11<>n<Jwe
Sydney . Historia miasta łączy się z Jamesem C•>oKlem
żestlując
w 1788 r. na Tahiti doolynął do zatokJ B<ltantcznei • ok•re§m to miejsce la.ko zn.akomite d<> {);;ledlenla W styczn~u 17811 r 'eito rodak Artur
Philiio założvł w oobllżu osadę. Nazw.al ją od tmlen •n \orda Svdnev ministra w ówcze-snym rządzie bryty1sklm. Flota Phllloa orzvwi<>zła
1050 osadników I 750 skazańców Z osadv oow•tał• kolonia z kolonii
metroool\.a Bank~. oort 1 orrzemvsl t><>dalv «:>ble rece Trzv tvs!ace fabryk orodUKU1e obecnie tutat 40 oroc towa rów wvlwarzanvch w calvm
k·ra1u. Tak Syd.ney rosło w sLle Dooc w«oomniec że w ostatnim trzvdziestoleclu oodwoito liczbę m1eszkańców
N/z: widok na oort 1 słynny l('mach oo.ery,
CAF - R. Baliński
cydują
koroną ,

Na Je<lnej s

zatłoczonych

ulic w centrum Sydney (Austra!la).
CAF - Ba~ińskl

Tezy

wystąpienia

pas. H. Kosteckiego:

- W !'e0Ultacle dlUże.j a.trumulacjj fl111a111so1we.j przedsiębiorstw IPI'ZYroat udlzdelOill;ych kredytów był dltlżo ni~zy od Z<akladanego w planie kiredytowym. Mniej wyplacono też kredytów db goopodairld lilie
u&p0łecmionej i ludności. Wzró.sl jednak popyt na kredyty inwestycyjne dla illldywidualnego rolnictwa i budowictwa mies:z;ka111Jioiwego
oraz dla pozarolniczej gospodarki nie uspołecznionej, Zmieniła się
struktU!ra źródeł dochodów plaoo ka-edytowe.go.
- Zachęty do zwiększen:a produkcji okazały się mało s'kiutecme, a
wysoka przewaga popytu nad podażą spowodowana była nadmiernym wzro.stem dochodów nominalnych. Ocenla się więc, że t71W. naPrzed podjęciem jawis infla.cyjny uległ dalszemu powlęksre'!l<iu.
kichkolwiek decyzji, zarówno dla real!zacji celów gospodarczych jak
i .społecznych, należy przeanalizować wszelkie ich skutki finansowe.
Nile moona dzlielić więcej ponad aktuall!ly i przyszły stBil1 pooiadania.
- Wzrosły obroty handlowe z krajami socjalistycznymi. Ujemne
s.aMo w wymianie z nimi było o 1/3 mniejsze od planowanego. Zadlutenie w krajach socjalis<tycz111ych wzrosło 42,3 mld u i wynio.sło
na. koniec ub. r. 254,8 mld zł.
.- Po raz pierwszy od wdelu lat osią,!l'nięto dodatnie sa'11do wymiany
z ·lwajam1 ka.pi'tali<Stycznymi Łącznie dłlu1go- średl!lio- i kró!lkoterminowe zobowiąu.nia wobec krajów ka,pitalistycznych wyniosły na koniec ub. r. - 2,147 mld zł. Nie <los.zło do ofioj.alnych ro-Lmów i po~·um1i~nia w są:n"SJWie zrefimansowania kred<yltów z rządamd krajów
(PAP)
wienyc1elskich. SpNl!Wa ta je.s<t nada.I otwarta..

Projekt uSJtawy r<>Z'Wł}a I ltOOllkirl't:JIZUi}e te JJ(lllt.anowieinda Konstyitu,cji, kt&re dotyczą komipetenc}i obowiązików i zadań wł.aidz w uiu-eaie oohrony bezpieczeruitwa paMtwa i porZl\dku publicznego.
- Kompleksowa regulacja problematyki ochrony bezpieczeń9tlwa
państwa i porządku publkznego koll'.IJ!eezna jest również dil.aitego że pod.,_tai kompetencje ministra
W<Nle akty pra•wne określające o~i
&praiw wewmętrz.nych oraz podległych mu organów pochodzą sprzed
blisko 30 lat, są niiepe]ne i częścioiwo nieaklruall!le i n.ie odipowi&dtają
.
jui obeenym potrzebom..
- Projekt usta'\vy określa pozycję minlistira spiraiw wewn~ych w
tł.ruk>turze na<:relnych <M:ganów ad!m.inillltracjd paruitwowej, a jednoc:ze6nie powierza mu rea1iza.cję zadań o sze2ególnie donioolym waozeniu w życ!Ju państwa i jego obywaiteli. Do zadań tych nalerżą m.
in.: ochrona bez,piec:reruitwa paruitiwa, ochron.a żyda i zdrowii.a obypubliczneto, w
wateli oraz mienia społecznego, oc·h rona porządku
tym bldu 1 spokoju w mlej.s.ca.ch publicmych, ochron.a grainic pań1twowych.
- Za.dania te "'8Jldzowa4 będą: &ut<ba Bezpieaz<eMtwa., Mlłkja 0'b;y'Watelftka or_.u pod~eigł.e IIlli'llietrowi jeod'.Jlostki wo$glrow• ! straż ,,o.tama. Projeilttowama ustawa IU!kl.adla równocześnie nową ~ję
1ystemu terenowych M"ganów MSW. Organami tymi będą: szefowie
uirrz:ędów
miejislrloh i dajeQnioowych
wo~óda!k.ic~ rejaMWye<h.
:ę>~w w~ycll ora,z komendanci kom.i.sjl?'iait6w l l)IOSteirunków
MO.
- P.rojekitolwana ustawa okł'rila jednocześnie upraJW111~enia fu111kPotrzeba aktu normatywnego o
cjoaariuszy tyich Ol"ga111ów podOZlae wykonywania zadań sllUZbowych,
a ta<k.te Wyip<l'saia ich w szczególne środki d<ziałania. Komaple'k.sowe w:rsokiej randze - powiedział oroblematyft{ę
ujęcie tych UJpr8JW1niień w jednym akcie ustawodawczym stworzy mo- _ktory regulowałby
oniiejl!lze niiż dotąd podl!!tawy praiworządl!le·go działalllia s·tużb resortu w.-;zysbkich archiwaliów znajduią
podstawowych interesów cych się i powstających na tespraw wewnętrznych służącego ochronie
obywateili - 'ich życia, zdrowia i mienia. Dotyczy to zwłasu:za środ- renie naszeJ(o kraju byla odczuków przymus.u be2pośre<Jn,iego, które stos0<wane będą w sytuacjach wana już od dawna. Odpowiednie
1zozególnych, nadande rangi usta;wowej użyciu takich środków ~two- prace prowadzone były już od kilIM:Y w odczuci.u apołe-eZ'llym gwarancję praw°'rząd·nego dzialainla or- kunastu lat.
sanów MSW.
za~a:iem
Zaudniczą innowacją.
- Ptojekt uSttatwy up<>ważniia miinistra spraiw wewnętrznych do
„ośrodkiem ltrystellwy\kon;yt!tama w ok!'eślOlllych •ytuacja.ch sil 11DWariych MO oraz ia- zaś IWOistym
„na·
,pojęcie
jest
ustawy
tej
11ydi f<llrlTl9cji povł'ola.l!lych do oochirooy ladl\l .I ~ltl pulb'.l'icznego. zacji"
(PAP) rodowego zasobu a·rchiwalnego" i
1ł11
dlate.ito komlsi• zdecydowały
wymieni6 11(0 w tytule U!tawy.
Narodowy zasób archlwaln'I' obejinmuje wszelka dolkumentae-J11
formacyjna o dziejach i dz;alalnoorjeg:i
ścl państwa polskiego i
ganów. nie:zależaie od sp0~obu Jej
u tirwalenia i miejsca jej przecho-

Skrót wystąpienia pos. K. Orzechowskiego

Tezy wystąpienia prezesa NIK
gen. dyw. Tadeusza Hupałowskiego

fJ!1 18 r. ,.. wielu git"\ll!)ach doahodów i wydia.•tkórw budteitowych
wystl\PilY Zlll>&CZl!le odchylenda od załoiżefl U8ta.wy budżetowej. Warulllki do wlaściJWego plamowania dochodów i wytdatlków bu~owych
były 92czeigółnie nie irprzy}ające: kondeozne je..ń :nrłększenle prec~'1
pmewidywań, precy.ziJ>i rozliczeń z budrżetem.
- Rellor<ty, urtędy centralne, związlki spółdzielCH l urzędy wojewó~kie powinny rozwinąć własM prace analiJtycme I proJno.stycz11e n.IW zjawiskami ksz~ującymi prooesy final18C'\Ve.
- Dochody budże•towe zasil:ugu~ą co najmniej na róW111le NC:Mlółolwtl „tt<ie!lJlt.eję l anaJ~ę, co wydatki. Wyksmakone w laJtaeh aledcndlLieelą<t~h aptymlstyC7l!l.e mniemanie o auitomalt~• dochodów
budltetowyeh jest zludine l me może być tiolerowa.n•.
- O równowadze fin11,nsowej k1'&)u I sile nBJbywcu.j ~o radeeydują l'tosunki między planem kll'edytowym, budżetem państwa i
oeait!ral!nym planem roc:zmym.
- W macmej części skontrOOOIWalllych IPI'Zez NIK jednostek stwierdzono wytkorzys·tyiwanie przyma111ych im upr81W11lień ceno.twórczych do
oslą.gMlia wyni•ków fi<nansowych przetk<raozająeych nawet kil!kakrobnfte
po.ziom planowany, mimo niepełnej reali.z.ac.fi zadań prodltlkeyjnyoh,
nied~t11<teC'Zl!lego •porźytkowainia środ1k6w J>r<>diuk.cjł, p001oozeJl!ia nie
UZMaidnio:nych kosztów i strat.
..._ Koniecme jest, aby dyrektorzy pn:edslębio.rstw, sa.rnoną<!,- pracownicze, 21wiąidti zawodorwe, organy założycielskie, podjęły energicz.ne i skuteczne środki przeciiwd7ilałmia hamu•jącym roz,wój zjaiwi11>kom. Wiele można o_g_zl!'k!W~ od pracy 1;puatu b&Jlllkorwego, a. także
resortów funlrojooalnych.
- Akumulacja dodialtnl• rośnie .,, br. aeybci.ej, n.ił U<j«Ma., wywt~
powalll.le ma.cznych jeezcze rozmiarów akum'lllacjd uj«Il!!1ej łwladCZ"Y,
!e dokonane w 1982 r. zmdallly cen, taryf i opłat nie lll!u1nęłv ® ko:6.Ca h istorycznie nar<islej niespójności z wM'Ulllkami pro<llUktjl w kr~
ju d wymia.ny z 7.11granicą.
- Ze względów apołecmyoh, a cza.sem 1 g~oduezyoh, wskazane
jeat utrizymy'WMlie pewnych odiplatności pOl!liżej potLiomu ko.!!<ZJtów.
Poziom niektórych cen, t.aryf i oplatt jest Jed.naik 111adal jes'llcze poZOiStałoocią wieloletniej, krótkowzrOCZlllej polityik<j l!fPOłecmo-<gospodar
czej, która wprowadził.a nas w świat iluzji ekonomicznej.
- Dysponujemy auteniyC7.nymi moiżliwościami z.mndejszenia rozmtl~rów i zakresu ujemMj akl\lmulacjl filllanrowej róWilldeż bez podn<1Bzen ia poziomu oen lub jedynie przy ich umiarkowaacym W2l'OŚ
cie. 'Ib:eba jednak &tworzyć w przedsiębi()(!'Stwach u&~ecmionych
silny elkonomlc-z'lly )llr1LYmu111 obnltilanla kooz.tów do J>O'lliomu wzas1.dnionych.
- Dotacje butd.żetow• d•la t>rrtąds'iębiorstw Ili\ na}częśei•l złem koniecznym. Dopóld jednak musimy się nimi posługiwać, po.willlniśmy
us4lnie zmierzać d-0 tego. aby ograniczać ich zakrea i rollmiary, zapobiegać nieuzasadnionem u pojawianiJU się nowych, dotowa111>ych dóbr
i usJ.µg.
· - W ub. .roku nastąpił pokaźny wzroot wydaitków bud~owych na
finansO<Wanie sfery ndematerialnej, czemu towarzyszyło niepokojące
zjawisko US'ZC'ZU'Olenia w wielu dzieod'Zdnach t>rzemysŁu środlków finansowych i naklaciów na odtworzenie i modernizację majątkl\l pródukcyjnego. Pmwad'lli to do szybkiej dekapitalizacj.i I groz.i poiważn~
spadkiem produkcJi w bliskiej przyszJości. tneganie dalszej presj1
na wzrost wyda.tków na sferę niematerialną bez ich pokrycia w proI w koruekweńoji ~
d'Ukcji zahamowałoby procesy wybwarzan<ia
chwialo ekonomiczną podstawą świadcz.eń realizowanych już obecme.
- Skutecme przeciiwstaiwlanie g,ię naciskom na wzros·t WY'dBJtków
bud'Żl!'towych nie będiie mmliwe bez zahalll().wamia wrz.rost.u plac i !innych dochodów n•e uzasadni<mego ZJWiększeniem produkcji i ef~ty
wności gospodarowania. Grou nam żywiołowe uruchomienie spirali
olac i cen w ca lej ~os poda rce
- Niezależnie od istniejących jeszcze problemów, dto<konainy aoetał
postęp w dziedzinie uzdrawiania goopoodarki budżetowej. Wyrazem
tego jest m. illl. względne ogra111iczainie dotacj.i budżetowych w sfer.ze
gospodall'czej, wysoki w:zzr<>S<t wydatków na cele socjalno-«mltural ne
przy równoczemym ograniczeniu bieżące.go niedoboru budżetow~go.
- Istotną rolę w pomyślnym roZIWiązaniu pr°'blemów ek°'nomicznych odegra niewątpliWie postępująca i utrwalająca się 1tabilizacja
(PAP)
społe=a i po·Htyc7.illa.

Tezy

wystąpienia

pos. J.

Kamińskiego

- W I półroczu 1982 trudno byfo jeszcze wyhamować spadek produkc:ji materialnej; jej przyrost na.s.tępował s.ystematycznie dopiero
w Il półroczil:
- Budtet obciążony był relatywnie wysokimi wydaitkami na cele
socjalne. Wzrost plac był nadmiemy w stosU111kl\l do produkcji i
daj<no.ści pracy. Niedostateczna był.a poprawa efektywności gOS1podaHamulcem
rowa.n ia, a w szczególności obniżka kosztów produkcj'i.
wz.ros<tu prodtukcji i eks.p<>rlu były też res.trykcje państw zachodnich.
W tych warunkach plano.wan.ie dochodów I wydabków budżetu obc iążo•ne było wysokim stopniem niepewno&ci.
- Po 1981 r., który przedsiębio'l'stwa zamlmęly &tra.tą, w 1982 r.
dysponowały one środkami finansowymi w wysokości 733 mld zł.
przedsię
samotinansowani a
Zo&taly więc stworzone wal'U1lki do
biors.tw.
- Podstawową słabością sytuacji J'inansowef w ub. r. był wysoki
przyrost zasobów pieniężnych ludności, bo aż o 39,3 proc. w porównaniu z 1981 r. W •1b. r. nie udało się jesz.cze unilkllląć inflacyjnej emisji pieniądza. Nastąpiła jednak zasadnicz,a p0<praiwa w sytuacji finansO\vej państwa.
- Deficyt budżetowy był znacznie niższy od planowa111ego, ale wyniósł 80,7 mld zł. Zmn iejszenie wyd;1tków budżetu było prze.de wszystkim rezultatem realizacji rząi:Jowego programu oszczęd'llościowego.
- Budżet był i jest nadal obciążony wysok~mi do.płatami do produ•kc}i i u<Sług Trzeba je stopn1owo ograru<-zać i równocześnie prowadzić aktywną pontykę ce111-0wą dostosowując w odpowiednim czasie ce·ny do uzasadn.iony'Ch kosztów własnych oraz dynamikę wydatków na świadczenia spolecz.ne do realnych morżliwości etkonom:cznych.
- Rady na.rodowe zanotowały nadwyżkę finansową w wysokości
65 mld zl, co jest efektem przekroczenia planowanych dochodów i
z przyczyn od rad niezale:imych m. in.
niepełnego wykorzystania zaopatrzen;owych - kredytów budżetowych.
inleresów na wzrost
- Występują nadal naciski partykulai'nych
wyda·tków budżetu, a częściowo także na ogran:cze.n'e. jego dochodów. Wpływa to negatywnie na równowagę finansową kraju i na
siłe · na by•wczą złotego Trzeba zatem wzmóc dyscy•plinę bud·i:etową 1
efektywność
bardziej sta'!lowczo wdrażać mechanizmy .stymulujące
produkcji.

-..vy-

Skrót wystąpienia

wy;wania. niezależnie też od tew
go czyją iest własnośda i
czyim znajduje się posiadaniu.
gwarantuje
Projekt szanuje i
prawo własności do materiałów ar·
z
chiwalnych, Niemniej jednak
uwagi na ogólnonarodowe interesY w zakresie kultury. poddaje
to prawo własności pewnym najograniczeniom,
konieczniejszym
mało dotkliwym dla zainteresowanych.

Jl\ltro pracować ' będą w stałych godzinach o·twarcia wszystkie uspoleCZ111i0111e i pcywaitne pla,cówk!i handlu spożywczego i przerrwslowego. -DowiedrzieUśmy się, iż przygotowano oo tę sobotę większe dostawy arr-ty'kułów żyw'lloociowych.
Zakład Produkcji Piekarniczej PSS ,,Społem" dostarczy do sMepów 150--160 ton świeżego pieczywa. Tr:zecią część tej dostawy stanowić będą wyroby pszenne. Oprócz te.go przygotowuje się 13-14
ton ciastek Większe ilości C'hleba trafią do sklepów Łalkże dzisiaj ok, 200 ton
Tylko nieznacznie ml!lietj&Za niż w tygodniu będzie sobotnia dostaiwa mięsa i wędlin. Okręg°'we Przedsiębiorstwo PrzemyshJ Mięsne
go w Lodzi przygotowuje 60 ton mięsa i ok. 40 ton węd[in. W puli!
mięsnej 40 proc. stanowić będzie wie<przowlna. W sklepach są te~
wystarczające ilości tłuszczu.
Będą również w sobotę duże

dooitaiwy mleka i śm'etBilly. Zakład
Obrotu Towarowego WZSMlecz. dostarczy terż twaro.i'Jki i biały ser.
Mniej natomfast dowozić s~ę będz.ie se.rów twardych i topionych.
Na cod:lAennym POtZiomie będą przebiegały dostawy warzyw i owoców. Trudn<;>ści są jedyn.ie z zae>patrzeniem w oom:Ldory. Nie najlep·
s.zej jako·śc1 eą też warzywa smakowe. Brakuje kapusty I kalattow Lodzd
rów. Wojewódllka Spółdzielnda Ogrodniczo-Psrzczełairska
czyni na.tomlast wie'le star.ań by w skl~ach nie brakowało mło
d?'ch ziemniaków. Na terenie województwa, każdego dlllia skupuje
się ostatnio tylko 5-10 ton z:emn.iaików, a rynek chłonie ok. 40 ton.
Sprowadza się wiięc młode ziemniaki z dalszych re.jonów kraju. (sk)

CENNA INTCJATY\VA ł.ÓDZKTCH
ESPERANTYSTÓW ,

Międzynarodowy słownik

ekonomiczno-handlowy

Projekt ;przewiduje. te u.sta-.va
wejdzie w .tvcie od dnia 1 1tvcznia 1984 r. Zawarta w tym ·karencja powinna POZWoli6 dostosow
wa6 stan obecnie istniejacv
form i
polskiej archiwistyce do
Espe.rantystów
Polski 2)wliązek
ustaw
u.ra:ądzeń orzewldzianych
Oddział Woje1wódzki w Lodrzd
wie.
przygotowuje PQaską wersję mię
(PAP>
dzynarodowego słownika ekonomiczno-ha·ndlowe go, który ukaz.al
się na Węgrzech w jednym tomie w dziewięciu językach: e.sipeszwedzkim,
an,gielsklm,
ranto,
f'l'ancushi.s1Lpań.sk:im,
włoskim,
ki.m, niemiedkian, portugalskim i
jest 011
holenderskim. Obecnie
tłumaczony na iezyki wschodmoeuropejskie: rosyjski, czeskd, sło
bułgarski, ruwacki, węgierskrl,
niezalet!nie o::l świato muński i polski. Z e.speran,to i al!lwatelt tłumaczy na
slowniik
w sprawach fU:'lkciono- gielskie.go
poglądu wania państwa orai. wszech.~tron języik polski łódzka esperantystka
wspóipracy
nego rozw$ kra}u. Ta myśl bę Marla Srogosz, przy
dzie satylfa'kcjonowała wszystkich. Pioti·a Popławskiego. Pll'aca ta zoktórzy atojąo na fru'llCie jak naj- staa1ie ukończona we wrześniu br.
a.zeirszego angażowania obywateli w Słowik (również w jednym, ale
sorawy naszego ludowego oaństwa grubszym tomie) ukaże się w ję
uznawali za niezbędne jej zapisa- zykach wschodnioeurope jskich w
przys.zlym roku. Zostanie on wynie w ustawie zasadniczej.
dany iprzez Biuro $wiatowej Orto dodanie
Następna kwestia w art. 4 Konstytucji, który określa cele Polslrlej RzeczyiposJ:>Olitei
Ludowej - ust. 2. 'Dreść tego artykułu ood<kreśla klasowv charak•er państwa poprzez wskazanie. iż
celów - urzeczywśród innych
.,,1stnfono d11tenle kluy robotniczej. czerpiąc z jej dorobku. Dalej ...... J'QZSzer:i:a- . udział robotnJNa przystaillkaich tramwajowych
spri.w
rozwlą~ywaniu
k6w w
Polskiego pojapaństwa., ,roołeC%eńatwa i f~poda:-· ~zy ul. Wojska
kl. Wreszcie podkreśla, że zasadą wiły się już pierwsze nowe tabliwyEstetycznie
i!!lformacyjne..
~nkcjonowanla państwa 1est 10- ce
konane metalowe tabliczki i111forJua robotnilków 1 chłop6w
mują o przebiegu ldnid. przystankaich, częstotliwości kursowania oTr.zecla krw11tia dotyczy art. lft. raz godzinach odjazdu pierwszego
z
zgodnie
artylkule
tym
W
wo~u. Wzór ten je~t
KC i ostatnie.gołod~anom, ~yt wcześ
uchwałą wspólnego 'i>lenum
już many
PZPR t NK ZSL oraz oowszech- niej MPK umieściło na przystanich kaich tramwajowych i autobusonymi iądaniami chłopów 1
.-połeczn<HU.wodowych
organizacj!
WYCh podobne, W}"konane z patreści
w
zmiany
dokonuje się
pieru. Nowe tabliczki są trwałe
Indyże
u.st. 8. Zmiana ta mówi.
1 powinny wystarczyć na dłużej.
rodzinne
widualne gospodarstwa
Przyistan•ki 1 wozy tramwajowe
pracujących chłopów nie tylko kopcllWlinny zostać o·znaikO'Waille do 31
rzY15tala .z ooieikl i pomocy w ich sierpnia br. uinle autobusowe narozwol'U ze strony państwa, lecz, tomiaist wyipo.sażone zostaną w noŻe pafutwo gwarantuje ich trwa- we tabHce do końca października.
ustępu
łoś6. Pozostałe treści tego
Najipia"W bowiem trzeba wprowautrzymuje sie w dotychczasowym dzić korekty n iektórych t<ras autoone
pozostaja
brzmieniu. oonieważ
busowych. No·we ():!lnakowanie jest
a1ktualnym1 zasadami polityki rol- d1ość kosztowne i trzeba przyjąć,
nej.
charakter
ol!lo miało
tie będziie

marszałka

W imieniu klubów PZPR. ZSL i
proSD przedstawiam poselski
jekt zmian w Konstytucji PRL.
Na wstQJ>le i:>ra1n11 1twierdzic, ie
proponowana nowelizacja wynika z
nagiromad:zonych doświadcze:6. poszczególnych klas 1połecznych d11proceżących do kontynuowania
noszerzenie
su odnowy poprzez
społecznej bazy ws.parcia dla działań aocialistycznei wład:zy i rozszerzenia w.pływu obywateli, organizacji społecznych ora.z 1towarzytzeń, na rozwój nuzego ludowello państwa.

Generalne sasadT u.strojowe .torw Ko!llltytucJi ))Otwierdlate«o ukree propono-ograniczony.
wan:vch .mrlan je11ł
Nawet w. okresie najoatrzejazych
napill~ apołeez.nycll wi~ 1po-łeczeńatwa 01>0wied:dała sł• za llO"
cjalistynnymi nudami usbrojowy·
mi zawartymi w Koll&tytucjl. Wy1!11
odnosiły
powiadane op'iai•
~6wnie do tco. bT waktyk1 !ycia politycznell(o byia U{odna s tymi zuadami. Jednocześnie na IX
Zjetdzie PZPR l na ko!lgresach
formuło
s~onnictw noutyc:Lnyc:h
wano pogląd o potrzebie rozwoju
demokracff socjalilltycznel I ubez·
beEpartyjnyeh
pieczeniu wipływu
obywatel! na kształtowanie kierunków rozwoju nasz:ett.> państwa.
ProPonowane znuany w Konstytucji dotyc:za czterech problemów.
Pierwszy s nich to nowe lformułowanie artykułu 3. Przypominam,
zasad
dotyczy
że artykuł ten
aię
ustrojowych. Otći! ?roponuje
arLykulu
tego
1
ust.
utrzymać
się
bez zmian. Natomiast z.mienia
treść ust. 2 i 8. Nowe l:>rzm!enie
ust. 2 Jest na.st!l'Plljące:
1 współ'praca PolskleJ
•. Sojusz
Z.lednoczonej Partii Robotniczej ze
Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Stronnictwem Demokratycznym w budowie aocla11zmu oraz
ich współdziałanle :i:e stojącymi na
Polrruncle zasad ustrojowych
skiej RzeezylJ()Spolitej Ludowej orI stowal!'zyszeniaml
ganizacjami
podstawe
irpołecznyml stanowią
Odrodzenia
Patriotyczne110 Ruchu
Narodowego."
mułowane
dr.lły ale.

Nowa treś~ ust. J - llksponuJe
sojut1zu i współpracy PZPR.
ZSL I SD w budowie aoc.Jalizmu.
o
Druga część tego ustępu mówi
wspÓldziałanlu tych all politycznych ze stojącymi na izruncie zasad ustrojowvch Polskie i Rzeczypospolitej Ludowej J?'ganizaci:lmi· i
społecznymi.
stowarzyszeniami
poestawę
Współdziałanie stanowi
Odrodzenia
Ruchu
Patriotycznego
sformułowanie
To
Na'l'odowego.
określa pozycję Patriotycznego Ruw
chu Odrodzenia Narodowego
i
systemie politycznym Polski
i
pod.kreśla. że z organizacjami
stowarzvs:zeniarni .!>połecznyml. któzasad ustrore stoja na ~runcie
wgpółdziałać
jowych PRL będą
w bupolityczne
podstawowe siły
dowie socjaliz.mu. Sądzić należy,
że nowa treść ust. 2 lepiej oddaje doświadczenia oolityczne ostatnich lat 1 wychodz:i na:przeciw
opiniom o potrzebie rozwoju naszego kraju w oparciu o 1zeroką

WŁASNA)

(INFORM ACJA

Stanisława

zasadę

Jutro handlowa sobota

Sejmu PRl
Gucwy

NA PRZYSTANKACH

Nowe tablice
informacyjne

Czwaria kwestia dotyczy uzupeł trwały.
MPK za-.
Obeclllie pracownicy
nienia art. 33 Konstytucji ne>wymi
kladają tabliczki informacyjne ua
ooęparn1 3 i 4. Nowe przepi.sy
wzdluż ul. Zachodwprowadzaja jednocześnie odróż pt'2ystankach
i na Stokach.
KiliMkiego
nienie zagrożenla państwa na sku- niej,
i Niestety już po kilku dn'.ach nietek czynników zewnętrznych
zniszczone
z nich zostały
óre
t
k·
wewnętrznych.
przez wandali. ZastBillaiwiarui s : ę
tablice
me·talowe
dotyczy jak uchronić
1>rzyipadelk
Plerwazy
przed korozją, a okazało .s.ię, że
obrony przed zewnętrznym za11ro- grofuliejsi od rdzy są chuligani.
państwa.
żeniem be:!loieczeństwa
Isk)
zagTori:enla oorząd
drug! zaś ku oubliczneito lub klęski ż:vwio
łowet W ślad za tvm o:lróżnla
i;ię
sie środki przeciwstawienia
wypadku
takiemu z-agrożenil\l, W
za.grożenia zewnętrzneg::i. ·N zależ·
noścJ od stopnia zal(roźenia. moWlprowsdzenie stanu
że to by6 wojny bąd! stanu wojennego oraz
lub powczęściowej
ogłoszenie

szechnej mobilizacji, W przyipndku zagrożenia wewnętrznego środ
kiem J1l'Zeciwdziałania może by6
w:•dątkowego.
stanu
o!l'łoszenie
Proponowanym nOWYilll rozwiąza
niem w t:vm zakresie Jest ponadto ustalenie zasady, ft warunki I
W<Prowadzenla
skutki oraz tryli>
stanu wyjątkow~.go określone zostana w drodze ustaw zwykłych.
się
Zmiany. które orowtmle
PRL
wprowadzić do Konstytucji
sa dalszym etapem prac nad doskonaleniem naszego svstemu politycznego. Wprowadziliśmy reforPo te.I drodze
gospodarczą .
mę
idzie projekt ustawy o radach nabazę społeczną.
rodowych i samorządzie terytorialtreść nym a wc<Ześniej ustawy o orawie
Pro])Onuje s1e te!!: now11
ust. 3. którv br=i:
spółdzielczym i organizacjach apoOdrodzenia łeczno-zawodowych rolników oraz
„Patriotycznv Ruch
je- szereg innych. które uchwai1li'my
Narodowego jest płaszczyzną
na- w toku obecnej sesji.
dnocześnie patriotycznych sił
rodu dla dobra Polskiej Rzeczypospolite.i Ludowe; a także współ
Pro])Onowane zmiany w Konstydziałania oartii politycznych. orga- tucji odzwierciedlają w oełni sens
nizacji i stowarzyszeń ~Polccznych naszych doświadczeń doby wspóti obywateli - niezależnie od ich nesnej. są w równe; mierze wysprawach razem dążenia do wprowadzJnia w
w
światopoglądu
socjalistycznego żvcie koncepcji ustroiowycJ-o wvsufunkcjonowania
państwa oraz wszechstronnegu roz- wanych nrzez wszystk'ch. któ.rym
woiu kraju".
drogi jes t los Polski Ludowej, jak
trw.:i!ość
Ta nowa treść ust. 3 określa i przeiawem troski o
spolecznoideowe oblicze Pat!·ie>tvcznego Ru- podstawow:itch zrębów
i go3podarczvch i politycznych. zo·
chu Odrodzenia Na:·odowe~o
na·
a!kcentuje J:>Otrzebę współdz.:ałan1a chowanie ciągłości rozwoju
i
partii politycznych. organizacji
szej państwowości. o 1uwerenny
(PAP)
obyoraz
~ecznych
byt narodu.
stowarzysz.eń

ganizacji EsperaiOCk'ej do Spraw
Dzda~alności Wytlaiwniczej w Budapeszcie.
ekosłownik
Międzyn&odowy
nomiczno-haru:Uo wy zawiera trzy
tys. haseł z zakresu m. in. bankowości, giełd, handlu zagranicznego i transferów. Po zako!lczena języki
tłumaczen'a
niu jego
wschodnioeurope jskie n'ewątpliw e
StBillie s•ię on rarytasem dla ekonomistów z krajów demokracji ludowej.
Jak nas poinformowal prze•wodniczący Poisk'e.go Związku Esperantystów - Oddzi.alu Wojewódzkiego w l,0<dzi, mgr inż. Włodzi
mierz Wesflłowskl - już w zeszłym roku łódzcy esperantyści zam'erzali przystąpić do prac zwią
wersji
zanych z opraoowaniem
polskiej haseł zawartych w slowniiku. Początkowo zwrócili s'.ę oni
z prośbą o ich przelhlmaczenie do
Polskiego Towarzystwa EJkonomicznego, ale postawiono tam zbyt
wygórowane za<la111<ia finanso•we i
z tej
zrezygnować
trzeba było
więc
Po.stanowiono
współpracy.
własnymi

siłami

zająć

się

żmud

z opracowaniem wersii polsk:ej tego cennego wydawn•ctwa.
Lódzk; ośrodek esperantystów jeden z licroiejszych w kraju ciekawych
z.nany jest z wielu
inicjaJtyw, ale do te.j pory n:e podejmowal się tak ważne.go dla polskich ekonomistów przedsięwzięcia,
jakim jest tłumaczenie międzyna
rodowego sl<>wni•ka ekonomiczno(j.kr)
handlowego.
ną

pracą

związaną

15 lipca m1Ja termin
odbioru nagród

Za 45 złotych
telewizor
Liga Obrony Kraju jut od 2l •at
wydaje premiowy kalendarzyk klesz·onkowy. który w nakładzie 300
egzemplarzy szybko znajdu.1e
tys
nabywców. W czasie tegorocznego lopremiowej
sowania XXIV loterii
nagrody w postaci telewizorów wylosowall: Władysław Heleniak ) zn1n .
w Lodzi, ul SterldnJ?:a 15 a oraz Marianna Drążkiewicz zam. w Aleksandrowie Łódzkim ul Daszyńskie
LOK
go 7. Kupując kalendarzyk
w cenie 45 zł wygrall oni odbiornlTau..
I
Neptun"
kl telewizyjne
nus".

Jak się dowiadujemy w wo.I . m;ejskim łódzkim padło kilkana~ciP wv11ranych. m. in. : aoaratv radiowe.
sportowo-1Ul vsl yc nv '""
sprzęt
kl, galanteria skórzana Po nagroct:v
te nie zgłoslli się ieszcze nosiacl acze kalendarzyków <:d:Vż nie •orawdzlli ku panu z tabelą wvg. "nych A
oonieważ 15 llpca upływa term!r. or!w
b1oru nagród warto sprawd·~, ~
Z.W LOK (ul. Piotrkowska 97 tel.
„.w Domu Ekonomisty w Łodzi od- 608-34 I 614-68) lub w zarząd a ~h LOK
kolejne spotkanie Klubu wszystkich szczebli - tabelę wy;!lasię
było
Gospodarczych. Referat nych.
Inicjatyw
nas~ej
wyglos!ł jeden z twórców
11 kr l
reformy - mgr A. Wróblewski
do
sekretarz pełnom1>cnlka rządu
spraw ref1>rmy gospO<!arczeJ. I referat. l dyskusja, skupiły slę nad
trzema Podstawowym! zagadnieniami:
systemem bud<>wanla cen podatkiem
dochO<!owym l motywacją do nraOkręgowe Biuro FWP ottl••mało 20
~
·~
skierowań na wczasy leczuic10-pro„ w UMŁ odbyła się na.:r.da po- filaktyczue na Węgrzech w mit·JscoHajduszoboszświęcona ocenie przebiegu żniw na
wościac,h Bnc\apeszt terenie woj. miejskiego ł61zklego. lo. 21-clniowe wc:<asy rozpoczynają
Według ostatnich danych 1przatnię·
się 14 września I I października br.
wvnosł
to już zboża z 7 tys. hektarów co Cena jednego skierowania
stanowi ok. 15 proc. obsianego a rea- 31.500 zł. a podstawa do Jego uzylu (ponad 46 tys. ha) Zntwa orze- skania jest wniosek lekarski na leNie- czenie uzdrowiskowe (wypisane
na
blegają zatem dość sprawnie.
natomiast maszynie). Przelot samolotem.
sa
zbyt optymtstyczne
zaprognozy plonów. Okres suszy spo- kwaterowanie w 2-osobowych pol<nże zbiory zbóż będą śre
dodatkowymi
wodował
są
jach. wycieczki
dnio niższe od ·ubiegłorocznych l w atrakcjami tej formy wypoczynku i
23 5 leczenia.
ujęclu szacunkowym wyniosą
kwintala z hektara.
Wr.zasy przeznaczone są dla osób
kostnoStwierdza się również . te bezdesz- Cierpiących na schorzenia
wpłynęła
dla
czowa pogoda bardzo źle
reumatyczne a nie wskazane
a chorych na serce.
na wegefację roślin okopowych
SK
zwłaszcza ziemniaków.
Z. Ch.

Wczasv · lecznicze

•••

WYC IECZ KI
~ W na1Lllższą niedzielę, 17 lipca.
Aleksandrów - Grotniki - Lućmlerz
PTTK zaorana na wycieczkę f'iesza - Zgierz - Łódź 50 km Zbiórka
Kolumna - Barycz -Talar - Ldzań - ol. 9 Ma ja (obok czolE'ówl godz.
- Chechlo - Pabianice - t6 km . 9. Prowadzi - M. S<moćtowskl.
Zbiórka - Dworzec PKP Łódź Ka- E
l!Bka. godz. 7 50. Prowadzi
Lodzi
~ Towarzystwo Przyjaciół
Pietras~k.
zaprasza na sobotni spacer po mle•
~ Odbędzie się teł niedzielna wy- ście 18 bm. Zbiórka u zbiegu ullc
cieczka kolarska n1 trasie: Łódź Przędzalnianej i 8 Marca o godz 16,
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KOPALNIA

WlęGLA

„BEŁCHATOW''

w budowle, z sledzlb11 w Rogowcu

p6ł doŁ0D2 centrum 1orzedam
mu o\tazy)nle
GdJ'Di& tel. D-85-M.

280T1

I(

SOKOLN'I'IU - 4s!.atka lełna 1000 m ltw. 11>rzedam
O:fert'I' .,t8294" Blu ro Oitl0Pi<>t rko'W!!ka H
~zefl
SPRZEDAM dom I 111•·
cem. Ró-tyca. ut Południo
wa ł (stae1.a ża'kowlce)
llet li:
OJ(rodn1czo.przew Rud:z!e
mvsł<>WY
Oft!'rty ,113'S"
!forzedam
BIJ\lr<> 01tłoszefi Slenkiewl..
cza llS.

OBIEKT

SPRZEDAM 11:0100dar1two
li ha z now:vml budvnka.
ml. na trute Soc.haczew Lowlcz si.ewiera Tadeusz
wid Dębsk Nowy, J(ffi!.na
Sucha Nowa. wol. Sk.!er~ee.

Dodatkowych informacji udiziela dział gospodaTkl
materiałowej i JJbyt\1. tel. Bełchatów 733-74 lub
19'83-k
734'-79.

nss

OQr.tASZAJ.Ą

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót budowlanych I hydraulicznych w zakładzie „A"
Lód:t, ul. Wodna ll/13 I zakładzie „B" - Zgierz, ul. Dąbrowskiego 33.
Zakres robół budowlanych obejmuje wykonanie1
wymiany płotów betonowych,
otworów drzwiowych i okłenn1cb.
fundamentów,
posadzek w pomieszczeniach,
robół · konserwacyjno-budowlanych.
Zakres robół hydraulicznych w zakładzie ,,A" obeJmuJe1
wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej oraz Instalacji we.
wnątrzzakładowej wodnej.
Zakres robół budowlanych w zakładzie „B" obeJmuje1
roboty budowlane w galwanizerni,
naprawę fundamentów ł elewacji oraz prace pod zamknięty obier
wody I sprężarkownię.
Zakres robół hydraulicznych w zakładzie „B" obejmoje1
remont kotłowni łącznie z Instalacją nowych kotłów c.o„
Instalację zamkniętego obiegu wody I sprężonego powietrza.
Wartość prac ca 1.400 tys. zł. Roboty rozliczane będą kosztorysem powykonawczym na podstawie aktualnych obmiarów I obowiązujących cenników.
Szczegółowych Informacji udziela dział głównego mechanika w Łódz
kich Zakładach Wyrobów Metalowych - l...ódi, ul. Wodna 11/13, tel.
805-63.
W przetargu mogą brac! udział przedsiębiorstwa państwowe, . spółdziel
cze l prywatne, przy czym dopuszcza si• składanie ofert na wykonani•
czę.kl robót.
Oferty w zaklejonych kopertach naleły składa4 w sekretarlacłe przedsiębiorstwa w ciągu 14 dnł od daty ogłos:zenła przetargu.
Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dnłu IS alerpnła br. o god1. 10 w
gabinecie z-cy dyrektora d.s. technicznych.
Zastrzegamy sobie prawo wyboru oferenta lub odstąpienie od przetargu
2125-k
bez podania przyczyny.
ZAKLADY CilEMICZNB .,MORS" SPÓŁDZIELNIA INWALIDOW
w ŁODZI, uL TELEFONICZNA U
OGl.ASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
1. Na wykonanie robót dekarskich, tj. naprawa I krycie llacha paplll o
powierzchni 1.100 m kw. na oddziałach n. zakładu, tj. Zgierz, ul. Obr.
Stalingradu 61 I l.ódź, ul. Telefoniczna 28, o wartości 1,200.000 zł.
2. Wykonanie piętra (li poziomu) w wiacie o konstrukcji metalowej oddział Zgierz, o wartości 240.00U zl.
3. Wykonanie elewacji I malowanie wewnątrz budynku w olldzlale, al.
Lipowa 43, Złotno 124, o wartości 400.000 zL
Szczegółowych Informacji udziela kierownik działu głównego mechanika, tel. 824-30.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze oraz osoby fizyczne.
W.w. prace należy wykonac! w terminie od 28 lipca do SO listopada br.
Oferty należy składać w ciągu 14 dni od chwlll ukazania się ogłoszenia.
Komisyjne otwM'cie ofert l wybór oferenta nastąpi w 1G dniu o godzinie 10.
W przypadku niedojścia do skutku I przetargu, n przetarg odbęd?lle się
w dniu 18 sierpnia br. o godz. l'tl.
Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta I odstąpienia od prze2151-k
targu bez podania przyczyn.
OKRĘGOWA

na podstawie

DYREKCJA CPN w ŁODZI, ul. GDANSKA TO
ministra komunikacji z dnia 26 listopada 1982
roku (MP nr 28, poz. 250)

zarządzenia

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzeda! samochodów:
1. „Jelcz 315", nr rej. PTE-160 H, cena wywoławcza 850.000 zl.
2. „Jelcz 315", nr rej. PTE-165 B, cena wywoławcza UO.OOO zł.
Przetarg odbędzie się dnia 1 sierpnia 1983 r. o godz. 10 w Zakładzie
Transportu Samochodowego w Lodzi, ul. Naftowa 7/9.
W przypadku niedojścia do skutku pierwszego, drugi przetarg odbędzie
się w dniu 15 sierpnia br. o godz. 10 w tym samym miejscu.
Cena wywoławcza II przetargu może być obniżona do 50 proc.
Pojazdy można oglądać w Zakładzie Transpo.rtu Samochodowego w
Koluszkach, ul _ Naftowa 1, na 6 dni przed przetargiem w godz. 10-14.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium 10 proc.
ceny wywoławczej I przetargu w kasie przedsiębiorstwa, do dnia 29 lipca
1983 roku.
Przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu lub
2154-k
jego unieważnienia bez podania przyczyn.
ŁÓDZKIE ZAKl.ADT RADIOWE ,,FONICA"
w ŁODZI, ul. WROBLEWSKIEGO 16/18
OGŁASZAJĄ

PRZETARG NIEOGRANICZONY
na wykonanie robót remontowo-budowlanych budynku biurowego,
obejmujących i

roboty dekarsko-blacharskie,
roboty elewacyjne - malowanie p~ osłonowych,
roboty Izolacyjne - uszczelnianie p~ osłonowych.
Termin wykonania robót - do wneśnla 1983 roku.
w przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznio
nej i nie uspołecznionej.
Informacji związanych z przetargiem udziela wydział remontowo-budowlany w godz. 7 -- 14, tel. 435-36 lub 457-00 w. 362.
Oferty na całość, względnie 'część robót, należy składac! w zalakowanej
kopercie do w.w. działu, w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Otwarcie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upłynięciu terminu
składania ofert, o godz. 10 w dziale głównego mechanika.
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz odwołania I unieważnienia
2152-k
przetargu bez podania przyczyn.
I

DZIENNIK

ł..ODZKI
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K

Wczora.j ogłomoino wyn!k4 tegorocznej rekll"Utaeji w PG!itechnice

Lódlnkile1. Do egu.mln6w wstęp
DY'Ch w tej uCHllnł przyat~o w
124'1 kandydatów 1
bietącym roku
zdało je -

908 _oeób. Wszywcy, któ-

rzy po7JY'tywnłe zlotyli

egz.am.lny ,
na wYbrany prz€2
lł!e-bl.e kierunek mdiów; tylko 49
braklo
kandydatów, dla których
n.a •lektronioe, .zostaio
miejsc
przyjętych na elektrotechnhltę, na
tym Um(Y'm Wydziale Elektryczzostadi

pm;yjęci

oso-

~le !pll'zyjęto 113
około 40 wolnych
by, -pozo.stało
miejsc. Na Wydział Włókienniczy
przyjęto 68 OłlÓb, a pozostało około 100 wolnY"Ch miejsc, w tym 40
w Bielsku. Na Intynierlę ChemJczlll osób, a
ną zakwalifikowano
można przyjąć jeszcze 30. Pona.d-

m!OZ1I1.ym,

maty!kł Sto.90'Wane.j.

!'ł:zecznlk prasowy Prokuratury Ge·
te prokurator
neralnej Informuje
Na e7JŁ~ wydr.ziałach wypeł rejonowy w Gdańsku skierował do
niono lrlm!ty. Na Wydzid Mecha- sądu
przec1wko
oska rżenia
akt
n!.amy przyjęto 202 osoby, Eleik- Krzysztofow.t Z zarzucając mu wySpoływczą
zaopatrzeniowych.
kart
Chemię
3132
217,
łudzenie
tryozny
charakterze
Będąc zatrudniony w
- 96 «U Budownictwo i &:chiBu~~ - 153. POl!ladto w filii PL referenta w Cechu Rzemiosł
w
dowlano-Drzewnych
w Bi•lru-Bialej preyjęto n.a Wy- Krzysztof Z wpisywał do Gdań.~ku
prowa83 080'by, dzonego przez siebie rejestru fikdział Budowy Maszyn
na Wydziel Włókienniczy - cyjne nazwiska pracowników I uzy·
10.
skane w ten aposób karty zaopatrzeOhe- niowe itbywał m. In. za pośreNaitom!Mt na W)"dmla!e

w

Z

11 przypadków
dżumy w USA

śmierci'

clel'k& t Ciocia

mu«

s. t

SPRZEDAM dom 11«rteroDilac IMO m dobry
WY.
nad•laey si~ na
-ounkt
rumi0tło .
oitrodnlctwo,
Zlt!Mz. 1r/Łodat ul. PKWK

I'.

DANIELA RZYMSKA

Od ooczatku b!.ełaceir:o !IQ/ku a~o
stanach
towa no w POłudndowvch
USA 11 01'2'.V'Plldków dtumy Ostatnia osoba u kt6re1 .twterd=no te
chorobe zostala hoeo!taltzowan.e w
•tanie cl~k!m w AObote
Jak dotychczas wladize sa•nit.m.e
stanu Nowv Meksyk w kt6rym s.are:lestrowano ostatni WY"DBdek zeraten1a dtuma nle ustalilv tródel roznoszenia zaram6w
dtu.my
~ałczestszvrm nosieletami
nczurv. Zaratata one ochłv które oM:enosza te cbOrobe na ludzi.
otuma oolawia slA! przede wszystkim w 1kuotskacb lud'Zl biednych.

• domu BARCZEWSKA.
pedacas, wyehowawca m.łodeg.o pokolenła, od'lln&czon.a
osł'8'lllęcla w pracy pedagogicznej Zlatym Kn:ytem
I Htd&Iem Komla.lt EdukaejJ Narodowej oru innym4 odimaezernd&m1, usłutona komba.tantka.

saałułony

•1n K

la wybttne
ZUłQl'i

SPRZEDAM 1o.sPoda·rltiwo
rolne 4,1 he b!!Mko ŁodJZi.
Booruazcza\lt, DoCzesław
bra l i icmlna Stryków.
1oet I(

Wn~e d!'ogieh nam swltllll do srobu rMs1nnego nutĄpl
• kaplky om«ntunej w Radoga.zczu, dnia 11 lipca br. o &"<>d!I. 15,
• csym nw.ladamla.I, p„rĄttnl w glębOklm amutku1

1 he zlemt w !a.k:owlcaeh
io km Od Łodzi (bidSk.o
sorzedam.
PKP\
stac11
Oferty ,,1050" Biuro Oglo-

s•

11?08TllY, BRAT, SZWAGIER, SIQSTRIZJEJ.ll'CY
orali POZOSTAŁA RODZINA

azefl. 8ienk1Hńcza alS

PLAC budo'W'lany w Z"1•ul Mlck!ewU!za ł,
rzu
- 1prr.ełl!O m kw
dam. Oferty .174ł2" Biuro
OJ(łoszefl, Plotrkoiwllka M.
l>OW

DZ1AŁJtll budow«.a11t1 a.drzewtona Teo m - okotl1przedam.
Oferty 28910" Biuro OltlOszeń, Piotrkowska te.

ce Wl!lk!tna -

malrte1-l>ra.
ltPRZBDA411
aowalnde - n~ °'91edle
OtertY „IM2JO" !11.ouro Odo.
PllootrkOW'lka M
szeń
1on.edam.
S9U!li 11:
CHA IłTY

atir:af!sk1e
rodowodowe
i-.a ool„kl.e1 57

azczenlłłta

rorzedam.

m.
SPANIELE złote rodowo.d,owe - 1przedam. LimAnowakl.e«o 108 m •·

ld'

A1tu1 110 KOLUMNY
'l'O W 1 1\lik~ łlubn1 11>t1U1dam. l~M.
•

1ełG

BlłAN.SOLZTKll

eorzedam
Biuro
Piotrkowska M

I(

„ia791"

słota

I(

eo.I

Oferty

Oitłoozefl,

w

33.

li:

etralkcy1na
SPRZEDAM
•u'lmlll łlu~. Tel 11344-81
rJ9'1'(

I(

SPRZl!llD.A!M „ta o" (1.981)
kupie lruohenke m!a<it'Ofa.
Lowa luib 11J&izowa z tskroTel.
bidet.
l
wnilklem
HlOS •
H-tl-08,
SPRZEDAM
734-IM,

DO

lł.

butt• 11 k•
1891

I(

ay•nat ,Bar"Drzedni
zderuk
tek",
rprzedam.
Sc'lrocoo
OBRĄCZKI,

PIERSCIONEK z I brylanTel.
aprzedam.
cl.kaml
uzeczno6ci<>WY 53-54-~1.
7.S'1'lO

U-49-28,

~.

~1.

lim li:

I(

bawełnlan•
DZIANIN!!
ora.z lnna t'ltanlne - ku1>le. 01erty „106'7" Biuro
Odoszefl, St.nkiewiicEa S/5.

no.St:rn11t11" ŁODlUi
w• - 11t>rzedam A1eband.r6w, ul. Dauyflsklel(o 111.
2800'1 I(

SUKNIĘ

MEBLB k.uehenne dam. ~l. >H&-łł.

168

cm -

wzrost
ltubna
1orzeclia m Tel.
fAl2H

155-89.l!ll.

sprze-

I(

kol8ZAF11 ł-d.r:r:wlow•
czyki złote - kola r.przedam Olsz.tyńSka 7/101, tel.
51-60-70.

CHARTY a~flskte szca. .
nleta fLJ!:Urki z chińskie!
parcelany scrzedam. Tel
200-lł. wieczorem.

8PRZEDA2l

aamoobsłul(a.

l)()rzecze-k Złotno

us.

18(tł3

li:

'DTeoarowane
FREZ.TA kolorowe Roval
cebulki
oraz odml.any o6łcełne ho·
lenderskle-1 flrmy Pennin.
ir:a Ł6dł, Brukowa 9 tel
M898

S5·"'7- 30.

I(

KOZUCH me!llrl. futro k•·
rakułowe nowe 1przedam.
f3Q.-ł2

(17-20)

S8M.1

wal011:n!otrwał1
KASJS
1ublilel'ISka s1>rze.
caor'ke
dam Oferty ,28380" BLU·rO
Ollłos.zefl. Piotrkowska 96.

SPRZEDAM „Ład11", lk.ła.
dak, Pabianie„ Pa.rtyzan.
oka 120 m. 4.

SPRZEDAM w1e-te Et.luda
ws Ml!&. Faust Da410 s
niel. kolumny eo W: caseJVC KD-D 2 E,
tendeclk
ir:wa ranc11
na
wszvstko
oatme Kentla Tel
oraz
S95-20 do ir;,odz. n,

1'LLNI1' d1esel do
fa" ltUl>14. lll-6'1'·'4

I(

PIERSCJ-ONEX 11 brytan.
1 karat sprzedam
tern
,.1'145"
kierować
Oferty
BIJ\lro OJ(łO!fZeń, alt!'nkdewk:za 3/5.
NOWĄ
ną -

or.alke automatyezOferty
wmedam
Biuro OJ(łoszefl
,28ll80"
Piotrkowska 98.
SKLEP kuono-sprzedat
.2.81.&2" Blu.
kui>lę. Oferty
Piotrkowska
ro OJtłoszeń
98.

bocznym
z:
„JUNAKA"
wózkiem sorzedam 477-112,

w

~z.

13-lll,

SPRZEDAM „Rublna 714"
Oferty
Kre telewlzy1na
O Kłoszeń
Blu·rO
•1~1"
S!enkl-lcza 3/1
SPRZEDAJ~

sadzonki powlelkoowoeowej
ztomk!
17640 I!
Poz.!om'kowa 4'1,
AKUMULATOR 12 V pra!ke automatvczna nowa k.upl41, 52-U·IS PO Hl

2'1942 g/279'4ił

ULB wtelkOPOlskle 1' warnawskle z oszczołaml sprzedam. Koluszki, Przejazd '· tel. 14-llf-33.

lłM

butapren
MODURIT,
sprzedam Wiko! - kuple.
1472 Il
Tel 56-50-94
cocker-soa.

nlehe sprzedam. 53·05-20.
1112'

lllOł

I!

(l'kł'ZY·
„STARA cll4'9la"
wvwrotke oraz
niow!ec),
t1tanln
nót do luoJenla
n>rzedam.
,CUrls"
Tel. Pabian.I" 11-83-65.
mia 11:

CIĄGNIK. e-380, C-SSG. kdowacz obornika kosla.rk11
aorzedam Jan
rotacvlna
SobCZ'8k, Ostrów T k/Ozor.
!8!4S 11:
kowa.

li:

BEZDZIETNE mal-teflstwo
mlenkan!a w
1:11>szuku1e
lub okolicy Płatne
w zamian
lub
mleslecznle
za oole!te. Oferty „2817S"
Biuro Ocloszefl Plotrkow.
ska 98

Łodzi

mleukanLa
POSZUKU~
OferPłatne miealeeznie.
ty ,28209" Biuro O•loszefl
Plotl'k.ow8'ka M.
PRACOWNIK naukoWJ' Pona
mieszkania
szuku le
Oferty
okres oll 2 I.at.
Biuro O•łoczeń.
• 28111Z"

wak,

m.aHeflstwo pilnie
eamodzlelne1to
ooszukule
Grodzleflska
1197 K
4/8 m. 411 .

kawaJerkl
POSZUKUJJI
lub M4 na rok, Cena obo.
1etna Oferty .,27868" Biuro Oir;łoszeil Piotrkowska
98.
l>O

l'f.

CYKLINOWANIE bezpyło
663-83.
we, laklerowan1e.
Janaktewi= M<M0/24737 ł

li:

PARKIETY, motzadk1 - układanie cykllnowan!e, laklerowan1.e. KAeab!Jk 483-38
l1360 g
W!.ec:zorem.

M·I łr6dmleścle - sprze.
samochód
Kuple
dam.
Oferty ,,28SW' Biuro 01:ło.
sG:efl Piotrkowska 98 .

~li:

,,SYRENJI UMI" w dobrym
Tel.
•1>rze&m.
stanie
l&!dl

I(

„!'loata llM p"
WKŁAD
- odbLór 1987.
odstaole
11168 g
Tel ~-&0-M.
.,MERCEDE:;lA 508 D" sprzedam Oitladać od środv. ul
tel.
Rombl.ńska M. Ł6dt
289'łl

I(

LOKAL (Nrter) na dz:!a.
usłul!owa wvdz!erta wh: l!ub kuple. Of~ty
Biuro Ogłoszeń,
,.28073"

łalność

Plotrkow~

tł.

TELENAPRAWA

!'12-18.

1838 g
MLlcza.~k
---------drzw!,
WYTŁUMIANIE
za be:oolecza nie .
skuteczne
52-42-117. Wasz.czyk

28284

li:

!ALUZJE mledzy.i;zybowe
- lnstalac1a z ~waranc1ą .
113-'111~1

Zamysłow<;kl.

277M

2'

TELEiNAPRAWA
TELEWIZORY na<prawtam Bednarek.
1S190 g - - - - - - - - - - Korczyńśk.i 455-90.
dywanbw.
wykład'Zin maszyną marki
Hoover 869-87. Grabarczyk.
'5 g

zatrudnie.
STOLARZY
równdet renc~cl w Jeż.o
wie, Łowi.eka 34: lnforma.
cle: niedziela, Łódł·Rado.
~oszcz Motylowa 9 m. 17
Kubar6k!.

CYKLINOWANIE bezpyłO·
we lakierowanie Janiczek.

ZATRUDNIĘ

PO 18.

261-20.

Pławski.

- - - - · - --- - -·-

TELEPOGOTOWIE
Witaslak.

Łódt,

e

•

li:

rlbl.oru corzeczek orzyJmę. ul. Złotno 112.

Do

boazerM.
ZAKŁADANIE
Kolczyńscy, Nawrot 88, ~el.
18068 g

g

MNA
ul. Krzemieniecka 2

dziewiarzy,
szwaczki maszynowe,
palaczy,
portierów-rewidentów,
magazynorobotników
wych.

Warunki pracy i płacy do
omówienia w dziale kadr, tel.
56-97-00 w. 111, 112. 2226-k
I

72!1-32.
1'194 g

8 Upca w
ZAGINĄŁ pies
okoU.cy Nowotki-Uniwersytecka szary kudłaty jak
owczarek nizinny Wysoka
nagroda , 835-57 lub !16-61.

I!

STOLARZA emeryta !lub
zatrudnle. Anrenc~tłł drze1ów, Przejazd U, tel.
IA'Tl I(
M-M-!M.

111«

~c

odstąpię

DZIEWIARSKIEGO

doświadcza.

U4ill9

B3·08-9S

LETNISKO

ZAKŁADY PRZEMYSŁU

2816'7 li:

oomoc do
POTRZEBNA
! 5-rocznel'(o dz>!ecka Łódt,
Lermontowa 14 m 30 oo.
czwartki PO
nledzlałk! 12°'3 I(
ir:odz . 1.S.

168-81.

naprawa.
26430 g

RUBIN lrolor -

SZWACZJU'l - renclstke w
pracowni krawlec1dej
zatrUdnle. Munl.cvpalna I
(Ruda), l(Od'Z, 8-18.
TECHNIK elektronik. wieloletni.a praktyka doświad
konstruktorskie,
czenie
sluoh muzvczny - przY1mle oełnY etat w sekto.
Gortat
rze or:vwatnvm
45, D<>
Łódit. Rydla 4 m
_!IS.

26328 g

612-44.

do ir;.oka.rMECHANIKA
t6w acaUnowvch za trudnie - mooe być rencl1;ta
Wladomo~ć:
lub emeryt .
w l6cllklm Lu.na parku

SAMOTNY wvna1tnde Pilnie mieszkanie w blokach
- Pabianice Na 1chetnle1
okolice oetll tram wa 1owej
Oferty .28050" BI.u.ro Oitło
Piotrkowska ff.
szeń.

.Ju.-

MY'9Zkowsld

CZYSZCZENIE

lel(o dziewiarza oońca:osznL
ka do pracy na aut-Oma·
te. eh skarpe!Jk.owych I oofl.
wlel,p:sy•
czoszn!czych stemowych. Te<!. s1~20-4il .

7łl-89.

wykladz!ny DYWANY,
Pawlikowski.
czyszczenie.
1058 g
Tel. 13-1<1-81.

KWATERUNKOWE około
telefon. Dąbrowa 4~ m
zam!.enle na wleksze z teletone-m \V te1 dzielnicy
lub z telefonem I 1taratem
w tnnel. Tel, &3-12-88 oo
276'16

UKŁADY wydechowe.

dyma _20

!4620 g

1przedam Tel

CZ-350, .Taw11. Junak• Buczek Łód!,
sprzedam.
1-!BO.

!68611 I

wn'ltrs w
pebnym zakiresl• - ltwty- GINEKOLOG połot;nl1c :Taprzele- cek Karzma•rek , Kraw\ec:tu.cjom rachunki
f!<rma k.a IOa m 1. Tel. 'f1'7-10
- oferuje
wem
„Skrzat". Tel. 771..01 Du284ł'T'
da rewie.z aodrz. 1-10, ~
USŁUGI sani.ta~ I gam~g
we Matusze~. Prom!ńRADIOODTWARZACZB aa- 1k!eg.o 40 m 111 . teł. 53-09-80
211292 g
mochodow. - Instalowanie
praeatrajanle
naprawa,
na urlop
UKF. wyroi.ana U4zkodzo- PRZED WY1a.zdem
d1'7JWI blach11 1
nych wzmacniaczy, lrusta- zabezp1ecz
wytlu01:dobnym
pokryj
lowaltlie dodatkowych Blo- m1endem TowaM:ysk! 778-95
kowa ł, mi. l.adyńskl.
27481 g
Hajma,n

m.leszlkanla
POSZUKU.Tll
i-1>0k<>1oweir:o na dwa lata Płatne z 11óry. Oferty
ouosuń
Biuro
• 1840,7"
Plotrkows'ka IM.

blok! -

(10-13).

8PRZĄTANIB

m~kanla.

S(!..84-67,

'°'3-Tł

284911 g

MŁODE

POSIADAM „Nvse" wolny
czas. Oferty 21!120" Biuro
96.
. Oitłoszeń, Piotrkowska

&3-92-31.,

USŁUGI hy<traullczne. Sp!e-

M.

~rze
,JELCZA &Ul" dam Marchlewslrlel(o 231'78
11112 I(
blo\c, 301.

'

FABRYCZNIE nowa maszyne do watv cukrowej I
automat do „Donatów" ir:rzecznosorzedam Tel
ścl<>WY 265-09,

SZCZENIĘTA

„VW-1.>300", !nne
SILN11[
sprzedam TS'.H 111
sprzedam !lub
P)
zam!ende n.a „Eq~l!a;er",
ul Lokatorska 1:1 e m. 'f7.

Kiruc7l!towskte11:0

epodnl damskich.. GLAZURĘ, wrakoit11. J>&<r•
w eksprNOwym ldety układam , tnstalacje .
13-52-H.
terminie. Ma-ratońS'ka WT wod ołł:an. t e.o.
36553 g
m 41 bLoilt 133/4. Pietra- Sobczyik.
11:
t82ff
azew&ka.
TELl!!POGOTOWll!li W!Jtkow281&8 g
all:! . 4112-31 109-ll!.
kuchenny
KOMPLET
sprzedam. Wykona.ro na • mówienie. Brabows'k!. Tel. DRZWI lia.rmontjkowe wysn79 g tokl,ej jakości
53-27~ Wieczorem
Na
(lłkay)
zamówienie - jedino I diwukolor
TELENAPRAWA Zamy13-'IS~l
czę.§~.
kineskopów. lł<>wski
regeneracja
7Mll3 g
tnt WalendOWSkl T11-l!O
23981 g CYKLINOWANIE bezlpyłoiodlt 'f-10, 1&-22
we lakl@rowante. 53-48-27.
266111 g
PARKIETY włun" l po- Grzywacs.
cy_
wierzone układanie,
klinowanie i lakierowanie HYDRAULIK.A - centralne
~··nie - pełny zaik!rea
264-43 Ste:rezewski.
rob6ł natychml.a.et wYkOfta
matertal6w Wla911ych i
I
OKŁADANIE, eykl1inowam.
w budynkach
pow1el"ZIOnych
pańdetów. Solarek, Slera1~armtetlllkalnych
kow6klego 'l'ł--1 po 1'.
terminy)
czych (krótkte
Zakład Instalacyjny P!!O'tr _
ZAKŁAD betoniantkl 1>0le.
Stecki
Grzegorz
ków
Szewca pUSta~1 40141
1512 a zlecenia tel. 54-M 1>0 lll.
azy.!i:.

M·S własnościowe <Wo1•ka
P.olskle,;o\ sorzedam. 01erty •. 1154" BLuro Ol(łos-zefl,
Slenlk!.ewtcza 3/fi

M·ł

Telepogotowie
25982 g
Roelak.

męskich

M-1 apr~dam (Retkm1a)
Oferty „!e:mł" Biuro O,;ło.
szef\ Plotl'koWSka te

PlotrkoWfłka

ATV
113-28..eT

SZYCIE

I(

części
(T 6001

18.

Jrlazury Lan.
dY·czkows:kl, m-17, 'DO 18

.Ool-

U389

DO

UKŁADANI~

DO!role kuchnia
TRZY
centrum - l'l:are budow.
nlctwo (piece akumulacyj.
ne) - umienie n.a ! 1>0.
koi., kuchnie bloki. OferBiuro O.Clo„ł8088"
ty
sze!\ PiotrkoW1Ska te.

lł.

I(

tll3M

dnlctwem Danuty P. Innym osobom
nie
uzyskując korzvść w kwocie
mniejszej nU 270 tya zł Aktem
oskarżenia objęto również Danutę P.
oraz dwoje nabywców kart zaopatrzeniowych Adama R. I Rozalię L.
Prokurator za•tosował areszt tymczasowy wobec Krzysztofa Z. Danuty P I Adama R Przestę]:>Stwo
zarzucone aprawcom zagrotone jest
8
pozbawienia wolności od
karą
mleslęe>y do lat & I grzywn• do mi(PAP)
liona złotych .

talem zawiadamiamy, te dnia U lipca 1983 roku
uaglic'znĄ, nasza najukochailsza Siostra, Szwa·

głębokim

sglnęła

(n)

3132 kartki

Wyłudził

nym.

BYDGOSZCZ - dom dWurod'7:l.nny (oirr6d wyl(odv)
•1>rzedam W rozliczeniu M-n w Łod.:I. BYd&OSZCZ, tel. Wf-14-13

11.

l.ÓDZIUB ZAKŁADY WYROBÓW MBTALOWYOB „WIZAME'I"'
80-0U ŁODZ, aL WODNA 11111

Ł

oz a o

BRUNATNEGO

to jest jeszcze 20 mdejsc na Wydziale ElizY'ki Tech•nicz..nej i Mat~
maityki Stooowanej, gdzie na raz i•
przyjęto 29 osób.
Ponieważ z przydzielonego PL
limitu nie wykorzysta.no 192 miejsc
do
wystąpią
ucze-l'ni
władze
MNSzWiT o zgodę na przeprowadzen.le we wrześniu br. dodatkowej rekrutacli na Wyd'Ziały: CheInżynierii
miczny, Włókienniczy.
Fizyki i MateChemicznej oraz

1708 g

WA:ł;NB

lJlf&rm"Ja
Informacja
Informacja
lnformacja
Dworzec
DwoNec
))nformaeja
lnforma.eja
Informacja
Informacja
Komend&

TZLEFONY

n1-n

PltO
o usłu.:aeh
turystycz.na
PKS:
CentralnF

391-10
471·111

282-H

Suołe~nej

Wojewódzka

• • •

185-H

PółnoenF
15·46-11
telefonłcmna
93
słutby zdrowla ł15·11

handlowa
Pomocy

dowa 15)
godz 11-18
16.07.
godz
t0-14
17.07. godz lll-14
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ•
NEGO (Radogoszcz)
1odz.
9-16
16 I 17 07. - lodZ 10-14
WŁÓKIENNICTWA
(Piotrkowaka 282) godz. 11-17
16.07. - godz 10-lł
1'.07. - godz. 10-15
SZTUKI (Więckowskiego 18\
&odz 10-17
lł.07. &<>dl 9-1'
17.07. godz t0-18
MIASTA ZGIERZA (Zgiera.
ul
Dąbrowskiego 21\ godz. 14-lł
JS.0'7. godz 10-11
17.07 - godz 10-14
MIASTA PABIANIC
(Pabianic•.
pl_ Obrońców
Stalingradu 1/2l
1odz. 11-18
18.07.
godz 10-14
17.07. godz. 10-13

56-41-71
MO
u2-n
153-ll

677-2.2.

PotrOltow!e elenłownlcu
Po.:otowlt droirowe
„Polmoz.hyt"
Po11:otowle enu11:ety~ne1
Rejon Ł6dt-Półnoe
ReJ0<n Ł64ł-Poludnl1
334-28 I 881-81
Rejon Pabianice
15-31·10
Rejon Zderz
18·34-42
Rejon Ołwletle.nla Ulic 881-15
Po11:otowle ga1:owe
395-85
Po11:otowie MO
97
Po11:otowle Ratunkowe
99
Pomoc dro11:owa PZMot. 52-81·10
Straż Pożarna
98 666·11
Inżynier
woJew6dlitwa
633-11
TELEFON ZAUFANIA
337·37
c:zy.nnv w e:~ 15-7 rano.
W dni w<>lne od pracv - ca·
la dohe .
Dla kobiet · z ciała
nroblemo·wa I sorawv rodzinne
Tł0-33
w dni nowszednle
od ttodz. 12 do 22.
.MŁODZIEŻOWY
TELEFON ZA·
UFANIA- zawieszony od 15 lipca do 21 sierpnia włącznie
TEATRY
nieczynne
MUZEA
HISTORil RUCHU REWOLUCYI·
NEGO (ul. Gdańska 13) - nieczynne
16.07. lodZ 10-11
17 07. nieczynne
ARCHEOLOGI CZNE I ETNOGRAFICZNE (pl. Wolności Hl g-odz. 11-18
16.07. - godz 9--15
17 07, - godz. 10-11
BIOLOGU EWOLUCYJNE J
UŁ
(park Sienkiewicza) - godz. 1018
16.07. - nieczynne
17.07. - god,z 10-14
HISTORII MIASTA ŁODZI (Ogro-

WYSTAWY
GALERIA BAŁUCKA (Stary RYnek 2) godz 11-18
16 i 17 07 - godz. U-18
SALON SZTUKI
WSP0ŁCZES·
NEJ (Plotrkowiika 86)
godz.
11-18
16 I 17.07. - godz. lL-18
OSRODEK PROPAGANDY SZTUKI (park Sienklewi<:za)
godz.
11-18
16 I 17 07. - godz. Ll-18
GALERIA CHIMERA (Wólozań.ska
31 /33) godz. 11-18
16 i 17.07. - godz. lil-11

zoo

• • •

czynne Od godz. I do 19
(kasa do 18)
OGRÓD BOTANICZNY czynny od
godz 9 do zmroku
KĄPIELISKO
.,FALA"
czynne
codziennie od godz. I do 18

WISLA Mefisto"' - węg od
lat 15 !(OdZ 10 \3 18 li
lł I 11.07 jak wyżej
ZACHĘTA
,Imeprlum kontratakuje" USA od 12 lat godz
ł.30 12. 14.30
17 1930
18 I 17.07. - jak wyżej
TATRY·l.ETNI F
Coma"
USA od lat 18 god• 21 30
czynne tylko w dni pogodne
16.07. , Wejście smoka"
prod. Hongkong-USA od lat 18,
godz 21.30 czynne tylko w dni
pogodne
17 07 - Jak wyżej
DKM ,.Cal}' ten zgiełk" USA
od lat 15 &odZ . 17. 19.30
1ł 1 L7.07.
„Dziedi.lctwo"
ang. od lat 1.8 godz 18 18 20
OKA - „Janosik" poi. b.o. godz.
13. „Lawina" USA od lat 15,
&odz. 15,30
17.SO
1.9.15
16 I 17.07, .Marla I Mirabela" rum b.o. godz.
14.SO.
,.King-Kong" USA od lat 12,
godz. 16.30 19
STUDIO - Reżyser Antony Quinn
Sanchez t 1e1to dzieci" meks
od łat 15 Rodz 17 19 15
18.07. - nieczynne
17.07. - Jale wyżej
STYLOWY Przegląd
fllm~w
sclen~e · flctlon:
Test
pilota
PLrxa" oo!. <>d lat ll'l Giodz t5.
. Obcv - 8 pasażer Nostromo"
ang. od lat 15 godz 17 19 30
18 I 17.07. Jak wy:!:ej
GDYNIA - Knlo non stop
od
godz . 10-21. .Komandosi s Navaą>ny" ang. od lat 15
18 I 17.07. - jalk wyżej
MŁODA GWARDIA .Wyjście
awaryjne " Pol od lat 15 11;odz.
15.30 17.30 19 30
L6 07. - jak wytej
17.07. - Bajka .. Przez dziurę
w ścianie" godz. 14.30 dalej Jak

,Muppety Jad11 do Hollywulld
ang . b.o godz . 12.15 li
16.07 - Jak wyżej
17.07 - Bajka Burza na wy1ple" godz. IO 11
Muppety jadą do Hollywood" ang.
ho .
god1: 12.15 15
Słona róta
oo!
od lat lS godz 17.15 19.30
, STOKI .Prawdziwe życie Drakull" rum b.o. godz.
16.15
„Karate P<> pol&ku" poi. Od lat
18 godz 18.45
18 07. - Jsk wytej
17.07. - Bajka Grotny mrówkolew" godz. 15.15 dalej lak
wy:!:ej
SWIT .Komandoal 1 Navarony" ang. od lat 15 godz 14 30
17 19.30
lE .07. - jak wvttl
17 07. - Bajka . .Pampal!nl
i
m1ówkojad" gods IS dalej jak
wytej
TATRY Nosferatu - wampir"
RFN od lat 18 stodz 17 19 W
razle nlepo.:ody odbędzie się
seans fllmu
Przyp!vw uczuć"
fr Od lat 1a codz !!
1.8 07. - Jait wyzej
17.07 Ba}kd
Wesele Kruk<&"· 1lOd1. Ul dalej }alt wyieJ
ENERGETYK - nieczynne
18 1 17 07. jak wytej
HALKA - nieczynne
18 I 17.07. - jak wyżej
POLESIE - nieczynne
18 I 17.07, - Jsk wytej
REKORD - nieczynne
18 I t.7.07. - jak wyt.eJ
SOJUSZ - nieczynne
18 I 17.07. - jak wyżej
APTl!:JU
P1otrkows1ta 87. M!cklewlcza !il,
Nlclarniana 15. Lutomierska 146,
Ollmp!Js'ka T a. Fellńsklego 1.

wyżej

MUZA żandarm na emerytu.
rze" fr. b .o
godz. 18.15
.W
ostatniej kolejności" radz. od
lat 12 gOclz 18.15
18.07. Bajka .• Na dworze
króla Tuszynka" (Bolek I -Lolek) godz. 15 1.5. ..Wielka
podrói Bobka 1 Lolka" Pol. bo.
godz. 16.15,
,.Cena
1otrachu"
USA od lat 18 goaz. Ll .\5
17.07. Bajka „Na
dworre
króla Tuszyn.ka" (Bolek 1 Lolek) godz L1 •• WleLka
podrół
Bolka I Lol'ka" poi. b.o. &odz.
18 „Cena strachu" USA
od
lat 18. godz. 18.11
1 MAJA - nieczynne
16 1 17.07 - Ja.k wy:!:ej
POKOJ - Dziecięcy Klub Filmowy „AUbaba" „Tam na
tajemniczych drótkach"
rads.
b.o godz. 14.30
Nagonka" jug.
od ls.t 18 godz. 18.15
18 07. Dziecięcy Klub Filmowy •. Alibaba" „Tam
na tajemniczych drótkach" radl
b.o godz. U
„ 1941" USA od
lat LI godz. 18.15 18.46
11.07 - Bajka .Reksio IOSPO·
darz" godz. 11
,1941" USA od
lat tli god:z 18.15. 18 45
ROMA .. Słona róta' poi. od
lat li &odz. 111,
1'.LI. 19.30.

• • •
KINA

BAŁTYK nieczynne
18 I 17.07 - Jak wyżej
IWANOWO Walka o
ogień"
kanad.-fr. od 18 lat
&<>dz. tli,
17 15. 19.80
18.07 - Jalk wytej
17.07. - Bajka „Kolorowy promyk" (Bolek I Lolek) godz. 13.
dalej jak wyżej
POLONIA .. Wlelku Szu" pol.
od lat 18 godz ID Ul.15. 15.
17.15 19.30
t8 I 17.07. - jak wyżej
PRZEDWIOSN IE - .. Butch Cass.ldy i Sundance Kid" USA od
lat 15 gOdz. 15
17.15,
19.30
„Podróż za jeden uśmiech" pol.
b.o. goctz 10. 12,15
16 I t7.07 Jak wytej
WŁÓKNIARZ ,Walka o ogień"
kanad -fr od lat 18 godz . 10
12.15 15 17.15 19 30
16 I 17.07. - jak wyżej
WOLNOSC
, Wlelk1
wąt
Ch1ngachgo<>k" NRD b.o. godz.
10 12.15 15„ „Policjantka" fr.
od lat 18. godz. 17.15. 19.30
18 I 17.07. jak wytej

1T lipca br.
Nl<'larr~ana 15. Piotrkowska 67
01\mplJLka Ta.

•••
P11blr.n:oe Atmll C;i;erwon~j
T. Konstantynów - Sadowa
10
Ozorków ul Wyszyńskiego 2
Głowno Łowicka 38
Aleksandrów - JCDl!clu.szld t4
Zgierz Slkorskleco 1a. Dąbrowsk!'lgo 18.
DYŻURY

SZPITALI

Chirurgia . ogólna Bałuty
Szpital Im Btegatlsklego - co·
dziennie dla
pTZYchodnl
rejonowych nr nr I ł I 7 8 I 10:
Szpital t.m Biernackiego (Pabla
nlce) dla przvchodnl refnnowych
nr I 5: dni nleparzvste Szpital
tm. Kopernika - dla oriychodnl
rejonowej nr I w dnt nleparzy.
1te Szpital lm Plroiinwa - dnl
parzyste. Szpital Im MarchlPw
sklego - codztennl• 1Z11len ul
Dubo1t 17) dla miasta I stmln}'
Zgierz miasta t Jlmlny Ozorków
miasta t ttmlnv AlekBBndrów ii:ml·
ny Parz~czew Górna - StPltal

im Kopernika (Pabianicka
b2)
Polesie Szpital .tm. Piru~ •ws
(Wólczańska 195)
Sródm1eścle Szpital Im . Kopernika (Pablan t~k3
82) Widzew Szpital Im. Sonenberga (Pieniny 30).

cyn~
P1acy !Teresy 8)
Wenerologia
Prz:-41100 .. •
Dermatologiczn a (Zakątna 44)

1T lipca 1983 roku

• • •
Chirurgia urazowa
Im.
Sikłodowskle1-Curla

Parzęczewska

Ch1rurg1a oicblna - .Bałuty
Szpital Im Bieunskteico - eo
d'lliennle dla przvchndni re1'ono.
wvch n1 "'' 2 4 I 1 I I IO
Szpital Im Biernackiego (Pabianice) dla przychndnl •ejonowych
nr a 5: Szpital \m Kopernika
- dla przychodnl •ejonowe1
nr
1 w dni parzyste Szpltal
Im
Pirogowa - dni n11tprzyste Szpital im Marchl-skleKO
- codzlennle (Z~en ullca Dubois J7l
dla miasta t 11,mt.ny Z!llerz miasta I 11,mlny Ozorków m1Hta l
gminy Aleksandrów l(Inl.n'Y Pa·
rzęczew:
Górna
SZP!tal
Im J<>nschera
l'Mlltonowa 14)
P<>lesle - Sznltal Im ' PIT'OllOWI
(Wólczańska
195)
SrMm1eścte
Szoltal tm
Jnn<;ebeTa rMlllonowa 14l: Widzew SrPltal tm.
Sonenberu (Pieniny :!Ol

Szpital
(~lerz,

35)

Neurochirurgia
Szpital Im.
Kopernika (Pabianicka 62)
.La ryn,p;ologla - S21pltal Im Pirogowa !Wólczańska 195)
Okullstyka - Szpital Im Junschera (Milionowa 14)
Chirurgia I laryngologia dzle·
cięca Szpital Im Biernackiego
(Pabianice)
(chirurgia):
Szpital
Im Korczaka (Armil Czerwone1
15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital tm. Barlickiego
Kopolńsk1ego 22)
Szpital
im Skło
dowsk ie j-Curie (Zgierz .
Parzę
czewSka 35) - dla województwa
miejsk iego łódzkiego.
Toksykologia Instytut
Medycyny Pracy (Teresy 8)
Wenerologia
Przychodnia
Dermatologiczn a (Zakątna 44)

•••
Ohlrur11Ja
UMzowa Sz.Dital
l.m Sonenber11a (Pieniny 10)
Neur<>chl•urJrta
Szl!>ltal Im.
K<>oern1ka IPablanl~a 82)
Laryngologia
~pltal Im
Plr<>Gi<>wa rwótezatuika 106)
Okulistyka - Szolt&l lm. Zonschera CM!Uonowa l4)
Chirurgia I lary~ologla dziecięca Szpital Im Blernacktego
(Pa bla nice)
(chlrur.g!a);
Szpital
im. Korczaka (Armil Czerwonej 15\
Chirurgia
uczeklowo-twa rzowa
- Szpital Im M SkłodoWSklel·
Curie (Zgierz, Paoęezewcka
35)
- dla woj IOdzklego - Szpital
im. Barlickiego (KopclflSklego Ul
- dla m . Łodzi
Toksyk<>log!a - Instytut Med~
cyny Pracy (Tefflly 8\
Wenerologia
Prsychodnla
De·rmatologiczn a (Zakątna 4ł)

11 lipca 1983 roku
Chirurgia ogólna Bałuty Szpital Im. Biegańskiego codziennie
dla
przychodni
rejonowych nr nr 2 4 I 7 ł I. 10;
Szpital Im Biernackiego (Pabianice) dla przychodni rejonowych
nr 3. S; dni nleparżyste Szpital
tm. Kopernika - dla przychodni
rejonowej nr 1 w dni nleparzy.
ste Szpital Im . Pirogowa - dni
parzyste: Szpital Im Marchlewskiego - codziennie (Zgierz ut
Dubois 17) dla miasta I gminy
Zgierz miasta i gminy Ozorków
miasta I gminy Aleksandrów gmlny Parzęczew: Górna - Szpital
im
Brudzińskiego
<Kos. Gdyń
skich
61 );
Polesie
Szpital
tm. Kopernika (Pab!anlcka 82);
Sródmleścle Szpital Im. Brudzińskiego
(Kosynierów
Gdyń
skich 81); Widzew - Szpital Im.
Sonenberga (Pieniny 30)

AMBULATORI UM
DORA2NEJ POMOCY
ul. Stenklewlesa 13T,
tel. 137-418 wewn. Il
Gabinet Ch\rurl(lczny
nynny
całą dobę
·
Gabinet Intem1styczny ozynny
w iods 15-7; w dni
woln•
od pracy - całą do~

-

• • •
Chlru~g!a
urazowa lm. Skłodowskiej-Curie

-

Szpital
(Zgierz

Parzec.zewska SS)
Neurochirurgia Szpital I.In.
Barl!cklego (Kopcińskiego 22)
Laryngolo11,la
Szpital
Im
Barlickiego (Kopcińskiego 221
Okullstyka
Szoltal
im .
Skłodowskiej-Curie.
(Zgierz
Parzęczewska 35)
Chirurgia I laryngologia dziecięca - Szpital Im
Biernackiego
(Pabianice) (chirurgia) ; Szpital I.In
Korczaka (Armil Czerwonej 15)
Chirurgia
szczękowo-twarzowa
- Szpital Im. Skłodowskiej-Curie
(Zgierz Parzęczewska 35)
Toksykologia - Instytut Medy-

tel.
-

•I. Armłl CsarwoneJ U
UT-30 do H wewn. ft

Gabinet
ClrlTUl"lil Dńeel~ceJ
czynny całą dobę
Gabinet
Pediatryczny n:ynny
w godz. 18-V; w dni
wolne
od pr.acy - cała dob41 '

ul. Xopclflskleso li,
tel 814-13
-

Gaibin.t Stomatolog!.czn y ozynny w lods. 11-7; w dni wolne
od pracy -całą dobę

DZIŚ, JUTRO I POJUTRZE W RADIU
PlĄTEK.

15 LIPCA

PROGRAM I

„Uczta Baltaza.ra"
19.30 Cr.ae relaksu. 19.50 ,Powódrź" odc. 13.
20.00 Trzy kwadranse 1azzu 20 45
Klub .• Trójki" - cz .. I 21 OO Inter·
radlo 21.40 Klub
Trólltl" - cz Il.
22 OO 24 ~odzlnv w IO minut" I \n.
formac1e
soortowe
22.15
Dulce
E!llln12:t<>n
I
leico muzyka
22 .45
Malgorzatv Baran<>wskle1 (?oow ieść
o kslażce tru 1aee1 23.00 Za draszamv
d<l ,.Trólki"
23.55 Swoje wiersze
recytuje W. Szvmborska

8.00 Komunikat I wlad 8.10
O~
serwac.1e'" 8.20 Melodle na dzień do
b ry 8.30 Przeii.lad ora>v 8.35 MeJ„.
d:e na dzień dobry. 8 45 Z<>lnier-<ki
zwiad 9 oo Lato z radiem. 12 o; Z
kraju J ze św,ata.
12 3() Muzyka
folklorem malowana 12 45 Rotnlczv
kwadrans
l3 oo Komunikaty 13.10
Rad:o kier<>wców. 13.20 „Cudze chwa.
licie - swego ole znacie'" - z muSOBOTA, 16 LI1PCA
zyka oolska na ty 14 OO Wt.ad 14 OS
,.Rytm" mag. muzyczny.
16.00
PR-OGRAM I
Wlad.
16.05 Problem dnia. 16 ló
Bank przebojów - 11:osenki na za8.00 Komunikaty I wiadomości. 8 10
mówienie. 17.00 Muzyka I aktualno.Obserwac le". 8.20 Melodie na dzień
ści
17.25 Repetycje z jazzu 18.00 d<>brv 8 30 Przel(lad prasy 8.35 MeDzJennik l wiadomości
M><>rtowe lodie na di.leń dobrv 8 45 Z<>lnler.
18.20
W
Poszu.klwan lu
ulublone1 ski zwiad 9.00 Lat<> z rad-Iem 12.05
meloddl Koncert dnia 18.50 G<>· Z kra fu 1 ze śwtata 12 30 Muzyk;1
rący temat, 19.00
.Matysiakowie" f<>lklorem malowana 12 45 Rol ni czy
odc. pow t9.30 Rad io dzieciom: kwad.rans
!Cl.OO Komunikaty. 13 IO
„Roczniak" - fr. słuch 20.00 Wlad Radl<>
lll 20
Muzvka
2b.o; W kilku taktach, w kilku sło •tare11;0 Kierowców
Wlednl·a . 14 oo Wfad, 14 05
wach
29.10 Koncert życzeń . 20 3e .Rytm" maic muzyczny
16 OO
Komunikaty Totallzat<>ra Sportowe
Wlad 16.05 Problemy
l(o. 20.40 Wiersze dla c leble. 20.50 talog Wydawnlczv 16 dnia . 14 15 Ka20
K<>ncert
1Y·
Jazz w pJgulce 21.00 KomunJ.ka-tY
czeń
1'7 OO Muzvka
21.05 Kron iika soorl<>wa 21.15 Muzy. 1.25 Muzyka z fUmoteklI aktualności
18 OO Dzlen.
ka klasyczna
22.00 Z kra ~u I ze nlk I wiad<>moścl soortowe
lł .20
śwlata .
22.25
Gitara
ban1<>
I . 40 mtnut 1azzu I p!.osenkl" - Koncounbry. 23.00 Wiad<>moścl i pano- cert dnl.a 19 OO Goraey
temat
19.10
rama śwliata 23.25 Dyskotelka przed Wieczorna
serenada. t9.30 Radio sobotą ,
dzieci.om: .Michałek z 11\ldelka od
PROGRAM II
Z'aPalek" - ode słuch 20 OO Wl•ad
20 06
kilku taktach, w kliku sło
8.00 Wi.ad. 8.05 Nanym zdaniem. wach W20.08
Komunikaty Totalizato8.10 Poranna serenada 9 OO Relaks ra Soort<>weiio
20 to Przy mu·z:vce o
w Stereo 9.50 F Forsvt.h - „D:z;tefl sporcie 21 .00 KomunLkaty
2.1 OS RaSzakala". 10 oo Godzina melomana. dl<>wv
Tvicodnlk
Kulturalnv.
21 25
11.00 Zawsze oo 1edenastej
1110
Pół
tuzina rozmaitości"
%2.00 z
.,Srebrne orły" odc 12
U.SO kra1u I ze świata 22 2~ Na r<>ck<>Stere<>fonlczne nowości ools.kle1 olo- Wll nute
23.00 W iadomości I nanosenki 12.00 Mówi Moskwa 1~.25 W rama śwata.
23.2~
Zaproszene d<>
stronę lazzu
13.00 Wl.a d 13.05 Ser. tańea.
wis lnformacvlnv (Ł.I · 13.10 .Jak
się
to robi" aud. (Ł.) 13 20 Z
PROGRAM Il
malowane\ skrzynJ 13.30 Z twórczości oper<>we1 XX wjeku
8.00 Wlad.
8.05 Naszym zdaniem
14.00 Wa.
kac.le w St.ereo. 15 30 Folklor z rót. 8.10 Poranna serenada 9.00 ReLaik.s
nyeh stl"'On świata w
S~re<>.
9.&0 F
Grec1a 16 OO
Forsvth: • Dzień
Wlellkle dzieła. wielcy wvkon.awcy . Szakala". tO OO Godzina mel<>mana
17.00 Wlad
\1.05
Chwila muzyki 1·1.00
Zawste oo 1edenastej
11 IO
(Ł.).
17.10 Aktualności dnia !Ł.). .srebrne
<>rłv" odc now t 1 30
17.30
Komuozytorzv węgierscy XX Przebo1e non stop
12.00 Sztafeta
wieku. (Ł.).
18 OO .,Punktv włdze. orltle«tr ra'dlowvch Ill 25 W •t.one
nia" (Ł.). 18.10 •. Tematy z Waszvch 1amu. 13 OO Wł.ad 13.05 Serwis lnlistów" aud. (Ł.). 18.30 Słuchaj.
formacvlny. IŁ.). 13.10 Muzvka IŁ.)
my razem
t3 20 Z malowane1 skrzyni 13.30 Z
19.20 „Jan Sobte«kl'' odc. 13 19.30 Wieczór w filh.a •mono
ooer Stani~!awa Mon~uszkl
14 OO
21.00 Wiad 21.05 Wieczorne reflekWakacje w Ste-reo tS OO C<> lest l(ra
sje. 2.l.10 Klasycy lazzu 2t.3(}-l.00 ne?
IS SO Folklor z rótnvch stron
L!teratura I muzv-ka"
świata
S.Zwa1carla
16 OO Wie!
kie
dzieła.
wlel.cv
wvkonawcv
PROGRAM III
1".0o Wl.ad
17.05 Chwila muzvkl
17.10 /\ktualno~cl dni• tł ) . 11.30
to.oo Pod oseud<>nlmem .Ada Sa- (Ł.).
,Dzlewltć muz"
IŁ.).
18 OO .lVeek
ri"
10 30
Wakaeje ze •wlniclem
endowy
konrert" (Ł . ). 18.30 Muzv
11.00 Proo to z kra 1u 11 20 Muzvcz.
,Dwó1k l" 19 20 • Jan
ny lnterkl·ub li 50 B Cze,;zk<>· .,Po- czna l(alerla
Soble&kl"' - odc 14. 19 30 Wieczór
wódź'" - odc. 12 12 OO Serwis , Trój.
w fLlharmonl\.
20.29 Wlad.
20 s.4
ki'". 13 oo A S1ekier•k1 „Nic me Wieczorne rt""flelts1e
20 39 Klasycy
nie stało"' - odc. 2. 13.lo Powtórka jazzu
21
OO
C<>
1est
l!:ra
ne?
tl.30z rozrywki 14 OO Lato w fi !ha rmon11
15.00 Serwis .Tróikl". 15.05 Wakae1e 1.00 „LUeratura I mwzvka".
na dwóch kółkach
1$.10 Wakacie
PROGRAMll'I
z nrzebolem
15 45 Rad.to kierowców 16.00 ZaPra•zamv do
Tró1kl"
10
M
C<>dzt.ennle
oowleść w WYdB19 01 Codzlennde nowJeść w wvda. niu
diwlek<>wvm - T
· Uczta
n lu
dźwlekowvm
T Breza: Baltazara" HU!O Złote Breza
lata swlngni

I 11 oo
1

Nle C'ZytalMo!e - to Posłucha}cle.
lit.li! Pod dachami Par:VU
11 .50 B. Czesz.ko: „P<>wódt" - <>de
lB. 12.00 Serwis .Trói-kl" t~.00 .• Nic
się nie staio" ode. a 1.3.10 Powtórka z mzrvwkl 14.00 Lato w
fllharmonll
15 oo Serwis
'I'rójki" .
t5.05
Wakacie z przebojem 15.łll
Jeden świat
16.00 Zapraszamy do
,Tró1kl". 19.00 „Namalować samotnośe"
19.30 czas relaksu :9.50 „Powódt" - odc 114 20 OO Lista prrzebojów 22.00 24 icodz1ny w 10 minut" 1 lnf<>rmac1e sl)()rt<>we
22.15
Teatrzyk ,Zielone Olto" 2".45 „Wę
t<>wv rai(".
23.00 zapraszamy do
,TróJkJ".
''ffEJDZIZLA. 1' UIPCA

PROORAlll I

I.OO KODllUMkaty. I.Ol T dm 'W
kn Ju I na śwlecte 8.25 l!:eha 1pi0rtowej toboty 8 30 Moskwa s melodii• I piosenką 9.00 Radiowy Mal!:azvn Wo1sk<>WY IO.OO Sztafeta <>rklestr radlowvch
10.30
Radiowy
Teatr dla Dzieci i Młodzie-tv - , Tabakiera" słuch.
lol OO K<mcert
orzed he\nalem 12.05 W samo p0..
ludnie 12.45 Muzyka folklorem ma·
Low.ana
13 OO Przell!lad tyicodnlków
1~ . 16 Klasycy ooeretkl
tł.OO Z bliska I z daleka tł.25 W kl1ku taktacll w kLlk.u ~OIWach . 14.M ••w Je.
doranach" <>de. pow, radilowej.
IS .OO Koncert życzeń
te.oo Teatr
PR 17.00 Swlat muzvkl. tn.45 Dlalo1{1 hlstorvozne . t8 .00 Dziennik. 18 to
Merk1urlusz rzadowy 18.20 R:vtm" mal(. muzyczny 119.00 Swlat w ty-

z

głębokim

:r:marl nagle,
gier

żalem

l'Odnw.
11 tł Wieczorna Krenada
11 llO Rad1o dzieciom: ,Mlehałek
1 pudelka od zapałek" st.uch.
111.50
Siadem naszych lnterwen<:Jl
20.00 Wlad. io.os Komunikaty TotaUzat<>ra Soort<>weic<>. 20 to Przy muZY'Ce <> sp0role 11.00 Komunikaty
2.1.05 SIYlllni w1rtuozl
21.35 Giełda
PłY·t
22.00 Teatr PR: Scena oolska
- Jan Kurnakow!ez we fragmentach
sztuk. 23.00 Wlad<>mo1fol 1 ln!ormac1e
sool'towe. 13,15 K<>neert bez blletu.
PROGRAM R
7.00 Wiadomości..
7.0ll
Q.uod Ubet
czyli e<> kto tub! 8.001.45
„I.rrinl
r•ma111ent
w
1te·
reo"
w &1>r. Jerze1to Kilo
(Ł.).
1.45 Bach na oricanech SUbermanna
9.00
Trsnsmlala
mszy
rzymskoka t<>Uek1e1 z koocloła łw Krzyu w
Warszawie to.oo Mlnlaturv barokowe
10.15-11.20 Nl~zlelny prouam
literacl<i w OPT.
Jene11:0 Wllmaii.
sklego (Ł.). 1'1 20 ,Starotvtnilk wa,r•za wski Kazimierz
Władvsław
Wó1clckl". 12.00 Muzyka dla kolekcjonerów 11.l OQ Wlad. 13.05 Recital
tyl'(odnla Ul .45 Piosenki z orzymru.
żenlem oka. t4.00 Radl.owa Btbli<>teka Muzvezna. t5 OO Koncert ch<>Dlnowski. 15 30 Piosenki na telefon nr łł-74-~1. 17 OO Wt.ad 17 os EJuice·
nlusz Mrawlńs'kl dY·rvicuje V Sym!o
nla PJotra Cza 1kO<WSkieico 18 OO NaboieństW<>
Kościoła oo!lako->katoL!c
kle.ii:o. 18.40 Mistrzowie ll:'ttary ktu:rczne1
li.OO Godzi.na z przebojem
20 OO • Grotba"' - ałueh. 2t OO Wlad
21.05-zt.20 Wle~orna melodyjka (Ł.)
21.20 P<> raz pierwszy n.a a·n tenie K. Pender-edkl: 11 Symfonia W·LlcllLU-

na.

n.oo

Wieczór DłnoWY . Ił oo Airkamerall.stYkll.

cydzleła

PROGRAM

m

10.00 Kochaj mył! twórcz11. ćwl~1
dłoń.
10.30 MU!Zycznv ooranek tLlmowy. Il.OO
Droica do Polski" odc słuch. 11.30 OdkuI1Zone przebo·
le lJ.50 Bilskie •ootkan!.a 12 OO R&.
c.ltal N Zabalety, I~ 50 BUsk1e IPO!·
k.a nla. 13.00 Serwis .3, Trójki" t3.05
Niech ii:ra muzy.ka, 14.00 Prvwatinle
u Antonlep;o Cza f.kowskleico
14.111
•.Na żywo"
nowa nłYta Jlrupy
UB '40.
1$.00 Zycie na .:<>rąco i>rzeii:l11d WYdarz.efl t:rii:<>dnU
11.so

W dniu 14 llpca
Ojciec, Dziad7il\U

MARIAN PAWEŁ SZARŁAT
były

pracow.nlk

RUTA

EMERYT MPK.
odznac-tony był Krzytem Kawalerek!m Orderu Odrodzenia Polski, Br11zowym ~ytem Zasługi, Medalem 10-lecla PL, Od11naką zasłutonego Pracownika MPK.
Pogrzeb odbęd'Z.le •lę d.ma 11 llpca br. o godz. 111.30 • ka1)11cy
cmentarza rzym •.Jkat, Zaruw, o czym zawiadamia pogrątona w
smutku
RODZINA

ł.

w Warszawie, w wieku lat 59, nasz
ł

P.

ANTONI GNIEWKOWSKI
długoletni

Og:rodnino-Psz cselanldeJ.

:tlONA,

z

BYN·OWIII,

BY•NOWE, WNUKI t
RODZINA

POZOSTALA

głęh&klm

zmarł

talem Hwllldaml&mJ' , te 4Jn.la 11 llpca USS Milu
nagle, w wieku 69 lat, nan

s.·

ł

P.

JERZV ELE'RT
KUPIEC.

zmarły

Dnia 12 lipca 1983 r. smarl
kocha.ny Tatuś I DzladziuJ

&półdzlebl.t

Wyprowa:dze.nl e drogich nam swłok 18 lipca br. o gochl. Jl s Ila·
~~lcKót~i;nentarza św. Franciszka przy ul. Rzgowskiej.
Pog:rąten1

P.

STANISŁAW

llaJukochaMly M-1,

I. ł P.

zawiadamiamy , te dnia 11 lipca 1883 roku
ltt 88 1 nasz kochany Brat, Wujek, Szwa-

ł

aaa.

1181 rdaa ed•Mdl e4

przeżywszy

ł.

Stare
Mwe. n•!fruił• ~tr61kOtW• •
111.50 Bil.ski• snotlta111La, Ul.OO Wirltlnałowa klslel(a kr61owe1 l!ll!bletv cz I - Jlra Ch Ho«wOod t7 OO Powiększenia" aud 1'7.30 ,Taurusy"
M1ke'a Obdtielda ie.oo ,.H<>n<>r kobiety" słuch
18.30 . Taurusy·· M Olditle1oda 111.00 serw\6
Tró1ki".
19 05 Baw si.: razem z naml. 21.00
„Analoicle
ooetvck!e Ziemia".
?.I 2() Mu=vczne oortrety. 2.2 .00 R<>zmyślan!a
przed oólnocą
7.2 10 M1strz<>wsk1oe
łilltftrpretac~
oo! trtdch
muzykOw
~.50 'Rozm:vśl<anla
przed
oółnocą
2!.00 Zapra,;a:amy do 'tlr6jk!"
2!3.Sa · ALbum DOH~ Roma.na
SUwon.!Uca .

pracownik klnema.tograf!t .

N&boteć„two łałohne odbędzie 1lę dnia 15 lipca br. o godz. 13
w ko.ściele Karola BoTomeusza na Powązkach w Warszawie, po
kt6rym nastąpi wyprowadzenie zwłok do 1robu rod.z!nnego, Po11:rałona w smutku

CORKA a M~ŻEM t SYNKI!:M

Po.:rzeb odbedzle e!ę dma tł !lipca br. <-ob&ta) & god-1. tł.31
z kaplicy Starego C-menta.rza przy ul. Ogrodowej, o czym saWia·
damlają Rodzinę 1 Pnyja.c!61 Zmarłego, pogrążeni w
wielkim
smubku:
•IOSTRA, BRACIA t

Dnia U lipca 1m r.

S.

ł

smarł

P.

ANTONI HENRYK
GNIEWKOWSKI
IUER. PROD. FILMU.
Pogneh odbędzie a!ę dnia 11
lipca br. o godz. 13 • kościoła
św. Karola Boromeusza na mleJ
scowy Cmentarz Powązkowski, o
czym zawiadam!aj11:
ŻONA

t PRIZ:YJACIELE

POZOSTAŁA

RODZ·INA

W dniu t! lipca 1983 roku 11111a·
rla nasza kocha.na Matka I Ba·
bela

S.

ł

P.

JADWIGA
BANASZCZYK
Pogrzeb od'hęd~e sle 15 lipca
br. o god1:. 15.30 na cmentanu
pod wezwaniem łw. lózefa prz)
ul, Ogrodowej 39.

„„„„„ „„„...„ .........„ ............„

ROD'ZINA

.....

,.,....-~
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Na ekranie 1V
I.OO Tel.terJ. -

lliezwvkłych

10.05

1!1 LIPCA
10.15
.10.2()

kino 'PfZYg6d

,,Pr.1y1ody
elekt.ronika "
„Kilka ciepłych d6w"
•Potkanie z J. Smietan•.
Program dnia
„Cvrki świata" „Cyrk
Jeana Richarda" francuski
film dok.
Siedem anten
„Mity t>Olskle"
„Konrad
Wallenirod"
Telewizyjny
koncert ty-

9.00 Telef!!.ri• - !llmowy klub
"Pod grll6Zą" - „Przygodv Tomka"
lł.ao Dla 2 zmiany
„Czerwone 11.15
berety" polski film fab.
ll!.15
lUO NURT
12.SO
li.OO Kino letnie „Morskie
piosenki" - komedia m=yczeń
czna prod. rumuńskiej
13.35 Rolnicze rozmowy
lf.JO K.Tąi magazyn harce- 14.20 Kalejdoskop tilmowy „Kinouy
Oko" . „Galapagoa
u!
mors.kich ptaków",
li.SS Proira.m dnia
.,Koń,
17.00 Dziennik
kt6reio nie było"
15.00 Studio S1>0rt
1'1.llJ Kwadrans 1 Artelem
1'1.~0 „Czterdziest olatelk"
(5) 15.15 DziennLk
czyli 15.30 ,,Klub Sześciu
"Kondycja &yc:ua.,
Kontynentów" - „88,3 1topnia oonlwalka z metr:vG.t•"
18 Zł Wiadomoio1 (ł.)
tej zera"
18.SO Dobranoc - .,Makowa pa- ltl.10 Losowanie Duteio Lotka
16.SO „Jutro
nienka"
Ponled<Ziałek"
li.OO „Wymia" łwiata" - „Czermagazyn rodzinny
lT.00 „Międ:zv nami chłopakami"
wiec w Bell(.l'ad.%.ie"
li.IO Dzienn11k
- komedia orod. CSRS
18.30 Sprawoodaw czy
IO.OO Moni.tor r.z•dowy
magazyn
20.M „Czerwone berety"
pol·
•Portowy
19.0() Wieczorynk a
łkt film tab.
19.30 Dziennik i Ma:gazyn Bwiat
li.OS Dziennik
20.15 „Włoch 1ZUlka żony"
2U5 Rolnic.ze lato 118.
22.SO Kabaret „KUika"
wł<lltka komedia filmowa
12.10 Sl>Ol'towa niedziela
22.40 Leksykon t>Olskiej
muzyki
~owe!

J.8 LIPCA

8.00 Tydz.id na d.%lałce
8.30 Antena
lł.55 Program dnia
9.00 Teleferie '.!Lato 1 SO'"
bótklł" oras Iilm s 1erli
„Pan Tau"
10.ao Historia dramatu
pollllde10 „Balladyna"
11.łO Estrada folkloru Ituimierz 8.1
18.0I „Wojenne
refleksje"
wojskowy film dok.
13.311 ,,Młodość nieledno ma 1tnię"
„DZJieoko Petera·•
14.SS „Nasi u.lubieńcy" - l"li'D l
Fla.o komedia filmowa
i>rod USA
15.00 Sportowy 11>0S6b u zdrowie
111.llJ Dziennik
li.SO W rtarvm kinie - „SW'iat.
kt6rv orzes·tal Istnieć" (2)
li.JO „Jak wvgra.ć mili·on"
program O'llblic.
11.1111 Wywiad z charie d'affalre
ambasadv Iranu w Polace.
lT.01 „Czterdziest olatek"
(8) „ Włosy flory. czyli la.birvnt"
lT.1111 „Bobry" - film orzyrodnl-

av

18.n Wlademolcl (Ł)
18.50 Dobranoc - ..Reksio'"
19.00 Studio Sport
19.80 Dziennik I Matasn K.raf
111.111 „Chinatown " iUm 1en1acy}nv 'Prod. USA
IUlł Dfiennlk
11.1111 Wtadomo6oi sPOrtow•
li.OS Zawsze DO 22
23.SS „Televuiete "
nrogram
estradowy 1>rod. CSRS

1T LIPCA
T.00 TTR 19lll.

UO TTR -

Hm.
T.łO

u.j~

wakacyjne,

ujęcia

wakacyjne

I
ł

Alarm

11ruchvpob rowy

kwa

T.l!O

Nowoczesnoł6

uirodZlie
1.30 „Tydzień" -

w domu

'

magazyn Re-

dakcji Rolne!

71~

ROZ"'IĄZUJEMY

20.00 PubUcywt:vG.ta
20.111 „Kobieta u. ladą " (10) ,,Syn szefa"
film
1>rod.
CSRS
!1.10 ,,Stacja teatr" rl!'l). tł1mowy
21.30 Dziennik
22.00 Rolnicze lato 8.1
22.15 „My I nas.z Język" (3) dobór lęz:vka w zaleinoścł
od avtuacjl
22.30 „Tajemnłce ata~eio Krakowa" - o katach i katuszach
SS.10 „Spotkanie z pisarzem" Jerzy Janioki

DZIENNIK ł.ODZKI nr 131 (10354)

-..rlA o 1uq111Apa\ eu~u111n 11qn.ill 11u
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111ns11z:i 11~ra1uqoJp[eN
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-111.M.S ·zi lł>!AlllJ 'l9ZOW 't& rue.M.
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-n.r IA •IIA~.M. I .U9ll 11uua1d11.M. '6t
Al.9U!Oł<>J1Illim11Jt l 1}11100:1\ llunl{aJdO
f t .A:uąlł.M.n ..ruma1zpo<1 q:>np tpAl4
•OPt\l gaZ.IllJIA q:>AUIA."llp llnfp;l.M,
'l.t auuro:iuzspa z.ia nl\aJ.M. /!A J:>aJzP
iUA:Z:>.M.11.M.Oq:>AIA
11.M.OWOp
~AplJ
·tt fol!az:> •pllł.xqapo op A:>l![
-~U>M.11.idn :ira-z:>11uz ·gt (.6::>t1[11M.&{<I
l A'.:>tl[nl(.xnu •itlila!.M.~) Ol!areMopo' l
nlilla:>Q pt1t12 :!fliki 'Ot q:>.6::>1![11.1a1<1
-o<1 &!• •1uwa[u:z1A q9so 'Bdn.ID '6
A'l.9łsAWZ q:ljO/A.\ I uape.r 'I. µod.I

~odwójna krzyżówka

t

-•m

10 LIPCA
9.00 Teleferie -

Kino Ba:fka .tudni"
film ))rod. NRD
10.30 Film dla 2 zmiany "Ul.za•
na - wódz Apacz6w"
12.30 „Czas reformy" - prsecill~
blorstwa - oroinozy na roit
„Gęsiar8Clla przy

· ll(SlłW

O~U.XlłZO

-WO][ LZS.JIAr'BN

bieżacy

!UO NURT
15.00 Kino letni. ,,Dete~b'W
Blomv1st" (1) tllm
prą
&odowy Prod. radi.
111.05 „Poczt6wkl 1 wakacji" (Jł
program rosrywkowy
lt'.25 Program dnia
16.30 Przyjemne z palytecmym
111.45 Losowanie Małel{o Lotka ł
Express Lotka
1'1.00 Dziennik
1'1.15 W iwiecie ciszy
1'1.Sll 1500 1ekund wielk1eco ,,,cr

't IO:WOIZOd

POZIOM01 1. Dzid btodni& ł.
&ak mo1'9k! 8. Bezodpływowe jez.iorc 1łodkowodne w Afryce '1. Posoollty chwast klujący 9. Rzeka we
Francji. Belldł t Holandłł 10. Przy
butach taternika 13. Narada rzeczozna,wców w ja.kleił 1Pra.wle 14.
Prowadzi obecnie woiiu1 z Iranem
17. Jaja ryb 19. Porośnłęta trawą
20. Do 1>rzepuszcza.nla przezeń cieczy lub caz6w 21. Narz~'l:!e do
orzeprowad :tania w ziemł kanalików 1łużących do drenowania 22.

14.3<1 NURT
15.00 Kino letnie - „Dzłewczyny
lubla piosenki" komedia prod CSRS
111.10 ,,Pagart orzypomina " - na·
•I 106cle
Kangc-zendta.nga
111.30 Program dnia
16.35 Dzień Iraku w Telewizji ~~:fo Dziennik
Publicystyk a
Polskiej
2.13C „Zll rok.
za
lbitti\. n
1'1.00 Dziennik
chwile" polski clramM
17.15 Echa stadlon6w
l>il'I
eto
1oglC'Z.lly
17.40 Dzień Iraku .,, Telewiz.jl
2 5 Dziennik
Polskiej
22.15 Rolnicz.e lato 113
18.20 Wl&domołal (ł.J
Teatr
TelewizJ.1 - Art,..
18.50 Dobranoc ,,Ftuok Ta· 22.30 Sandauer
- „Od oJcz:vzitY
ri"
do unczymy"
widowisko
19.00 „Puczoły,
me-'vcyna
'poetJ'(lkie
skrzypce"
19.30 D:dennik
20.00 Publicystyk a
20.30 Teatir komedii - Max Rei" '-==-=;;...:::..:'-""=~,..:;:;:=~:t'
nier - „Okc za oko, .111.b za
zab"
LIPCA
21.45 Dzienntrc
22.15 Rolnicze lato as
I.OO Teleferie
inlwa
22.30 „Swiat I Polska" - Waty•
,,p.rzy.gody pea Cywdb."
kan w t>Ol!tvce międzynaro lo.30
Film
dla I miiany - ..JUi
dowej
sgin!ll Charli•" - fUm k1'7'"
minalny

Gąsienica.

PIONOW01 1. Pierwszeństwo I.
Twierdzenie . dla kt6reio orzedstawia li• uzuadnlen! e S. Najmniejsza llod wzglcdem komJ)OZycJI pla~tyczną c~tka filmu. 4. Przejście
ze łwiata do ciemności 5. Utwór
dramatvczn y i>rzeznac:i:ony do wY·
stawienia na scenie 6. To co 1>rzYczynta ii• do pe'wnei?o skutku 8.
Słoma pocięta drobno na oaszę dla.
bvdJa 11 Samoch6d ootocznie 12.
Zarozumiałość. ovcha 13. W nasieniu część zarodka llawierająca
oąik i zacz•tek korze~a 15. Uroczy1te prz.yjęde wieczorowe 16. Postać 1 tali! kari 1'1 Kwiat lub cukierek 18. Zakopiańska willa-muzeum K. Szymanows kiego.

u

n

l.mie -

n~Z.IC[

(CZ~SC Jl)

1a.oo

li.OO Kino

'llUOJi'ł

'J tl{StOd .IOlA'Zod

a os'1zo>

tu
„Popielica" - rum
nrzr
rodnłczy i>rod. 1ug01łow!aA•
sklej
18.ZO WladomoAal (Ł)
18.50 Dobranoc - „CY'Plsek. IY9
ro7lbólnlk.a Rumca!sa"
19.00 ,,Nieprzetar te śc1NJki"

18 LIPCA

'9

·AIA l!U <19s!&ł9d

•Prae. 1. KA.ł.U!KA
DO ROZLOSOW ANIA: IJ NAGRÓD KSIĄZKOWYCH - TERMIN
NADSYŁANIA

ROZWIĄZA].ę

10-

DNIOWY • .

~

Blomvist" (2) - tum 1>rst'"
rodowy prod. ndzleckl•l

18.01 r&wkam
son~"

U LIPCA
9.00 Telet~

tr:i:~akow•

Ża.r" (3)

-

d:zł.wcsyny

- P"lrADl

WY

Towarz.y•tw o
...M„rynarl

1(1,30 Film dla I smian' bieta za I.ad'" (10> -

.,Ko-

„svn

1Zefa"
15.00 Kino letnie
„Ulzana.
w6dz Apa.cz6w"
film
przvgodowy prod. NRD
18.30 Proeram duła
16.35 Kwadrana 1 Artelem

Hl.50 Rzemleślniey
17.00 Dzienntk
17.15 Interstudio
na 1ranicy
lUO Piosenki na zam~wt.ru.
18.20 Wiadomoiot (ł.)
•.Pomysłowy
18.50 Dobranoc Dobromi'l'"
„Chełm
miasto
PKWN"
19.00
program dok. •
19.30 Dziennfilt

'"'°*anta

lllł

:rum I•"'-"

1Ull PI'Ojp'llll dm&
18.30 "Wieta orłów"
film przy:rocl.ni!oqr
1'1.00 Dziennik
17.15 „Czas walki, ozu 'Pl'ao:r'° ~
wojskowy program hist.
1'1.40 „Gwiazdy estrady" - Mr
ryla Rodowici
18.!I Wladomołoi (U
lUO Dobranoc
Pom-Poma"
19.00 Sonda _ ltamłeną Jur.

mas

1UO Dzlennftl
l{l.00 PublicYlblt a
IO.SO "Jak Zfin~ Charlie"
kryminalny prod,
USA
1erli Colombo

e Pl'tZB'D KAMERAMI w!4m11 tzw.' pohldnlo'IOll
TBLSWIZJI
BRAZYLZJ - temperamen t, kt6r11 ujawSKIEJ 1011•tqplU pru<Uta· nta •lt ni• tytko w cza1\e
ultcłete
17l610n11cll
partt\ '«11'11(11.00łu.
pottt11cznvcll teao
kra1u.
Na oczach mttłonóus
,A. MŁODY
wiOJCIEC
11
dzów d111kus1a 1
saprairnał
ltatdq Krakowa
Jak
cllwttq zaostrzaio lłt.
naJpredzeJ
powiadomić
at
usreazcłe
Jc:toj koao• naz- władlH
dzlelnłey
Kro,
wał klamca I dwaj mtto- wodrza, Ił u·rodz!J mu 1łe
wt• staftu dali 1obl• po syn. Jednak Gknało •le .
razt1. OsobUcl• oreferujs- te władza nie bardzo Chce
my
aznmlef'kt nie
na te radoś6 s 'nim dzielić.
plę.łcl a 114 arąumentv, za• Nie.którzy przychodza
tu
n4 ł11m prz71kladzle podzl- po kilka razy, 1tdYi .nl~y

mm

iuo

1

nie udaje tm 11• dostae I do 1qdu o rozwód t ona liste.
która katdu:o tnymał 110. Wyrok umo·dnla mQte zawlerae na. tywowano „trwotitwq ps11zwlska !edvnie 15 oeten. chozq mal.tonka".
tów a to z oowodu trudności kadrowvcb
urzedu.
W
nzultacle
1tewność
A NA OSTATNICH MI·
znalezienia
słe na liście STRZOSTWA CH
EUROPY
daje nrzyJłcle pod ursad bardzo skrzvwdzlll naszvch
oke>lo
rodziny cswarte! bokaer6w
or>!eclwnlcy,
nad ranem. ale fak ile o oonlewał blU lcb bea 11teJ oorn sbiecna wssv totcl. o on:vczvnach po.
1cy, to snowu l'waranto. ratek naszvcb
mistrzów
wana codzlna ouesunle ile WVDowled'lllał ile oubllczJ do tylu.
Sceptycy 1trs•- nie k•lłltan r•DrezentacJ I,
wlduJa. te wkrótce trzeba Paweł Skrzees. Do d6wbtdzie ile tam melditwaćl nvch sallcza 011 eczvwlście
Jut s wieczora.
olenladze: za wvcrana walke w meC'llu mledzvo•6•
TYLKO PAR•
DNI stwowvm
b&kser dostale
wytrzymały fter1D11 •wteto zaledwie
osiem tysięcy
upleczone110 mal.tonka Sd- zł. zał lak lłrzeua to Jut
warda Huttona i Los An· zuoełnle nic. a tymczasem
qeles zaraz po flubl• do- w bvte ta.kim meczu miewledzla! się on, te
fe110 dzv klubami w kra lu zwy.
polowlca fencz1 niedawno cleskt
oleściarz dosta!e
wystevowal4
to wa!'<ach dwa lub tnv razv tvle a
catch aa catch can I da- wvnar:radza sie równie!
wala
wycisk
nle1ednemu ter:o którv dostał lanie
mętczyźnle
żonkoś wat- 'Z teao widać, że prar:nle·
czyl z sobq, at1 atę
Ul nie reformv Jest Jut powko7\cu poddal:
wvstqplł szechne.

Dzienn!lt

Z2.10 Rolnicze late Ili
22.25 Pegu

H

I

-~n ..r+n• 1 •:ia1qol{ aio.i+• 11u 11u
•11.M.A~ •z.zoz.M. w..r+sn111 wAu11+111ulJ

Kto szybciej i skuteczniej?

o
Mamy
nadzieję,
równie! .w cza.te wa 1cac1d zn&l4Zleete chwile cza.
w na udzlillł w naezym stałvm k<>nkurale
Czedtamv
11atem na mal<>'Wan.
lr.1, 1ttóre nadsvłal
ele Dod adresem:
Reda1tc1a
Dziennika U>dz'kleico" Ł6dt
Pl.otr'kcwsk•
N 1
dcDLńłem
.Malo-nita" Prostmv Dliszele
sw61 wleli:
obo1r 11.arwl~'ka
Na11rody wvloso.
wali:
Monika Ka.
'llłanlalr..
t.6dt al
Włó'knlarzv
U6, Ma.
ełel Bielak
Łódt.
Podmle1111ca 3 Ania
kaczornska
Beł
eh.atów "<;\edle Woil..
nołcl bi •ł29 Adam
'lłrnaenk
U>dt. ut.
1l Llstooada 11/ł.

'9tl'Z:>!ll

PARAMI

nie Ol• aeteazy, o Ile
szybko zalatwl6. Znaki
Rak I Lew.

zdołan

Jlł

przyJazne1

RAK (22.08.-tt.OT.) . -

przyJdz.le el
która być mote zawaty na twel dalszej 1<.arlerze.
Nie odkładaj na potem spr a w hędą·
cycb lstotnymJ dla twef rodziny I
domu. 'to mowa z Bliżnięta'll roz·
czaruje elt
wprowadzi w nastrój
melancholijn y,
podjąć wdną

decyzję,

LEW 23.07.-22.08). - Pierwsze dni
przebiegną
pod znakiem
narad I
BARAN (11.113.-40.04), Okde watnycb decyzji. Motesz oczekiwać
1111. te potrafin zrobić wlęc.eJ I le- Jakiegoś prezentu
lub
nagr<>dY Pod
piej, Będą 1!11 wokół ciebie działy
tygodnia wyJaśnis:&
uereg
sprawy watne i ciekawe. Bacz abyś koniec
spraw.
oslągnl\ł. Jak najwlększl\ korzyść.
PANNA (13.08.-22.01.) . - Wla~nl• w
BYK. (11.tlł.-21.0ll). - Najpierw bll- tym tygodniu mote się pojawić bar·
dZI• wyjazd. a potem seria spotkań dzo watny dla deble problem. Uwa·
I zebrań. Nie wszystkie zaowocują żaj abyś nie przegapił dobrej okazji.
po twojej myśli. Pod koniec tygod- Pomyśl o zmianie obiektu
owych
nia przeżyjesz jakąś
romantyczną
zainteresowań.
przy.i:od11.
WAGA (13.09.-23.10.) . - Czekają clę
BLI~NIĘTA
(ZZ.OS.-Zl.08), Ty- dni pełne napięcia I nerwowej atmo·
dzieil pełen zaję6
zawodowych 1 sfery. Nagromadził„ się wiele spraw,
prywatnych. Jedna 1prawa szczegół- które wymagają energii t konsek·

wencJI. Pod koniec tygodnia nadejdzie dawno oczekiwana ' wiadomość.
SKORPION (H.10-!2.11.). - Nowe
sprawy I nowe sytuacje. To. Jak się
w nieb znajdziesz I zachowasz zale·
ty od. okoliczności. Nie postępuj po·
<:hopn1e. W połowie tygodnia sukces
osobisty
~TRZELEC
(23.11.-21.12,) . Tydzień rozpoczn1e sie najpewniej od
spotkania z mila osoba. Rozmowa
będzie miała Istotny wpływ na dal·
szy bieg wydarzeil, Czekają clę wydatki bez tadneJ rekompensat y·
KOZIOROŻEC (22 12.-20.01.). - . Troch„ satysfakcji zawodowych w tyciu prywatnym małe nieporozumi enie. Odbędziesz
spotkanie
bardzo
brzemienne w skutki
WODNIK (21.01.-20.02.) . - I.ie• się
ze zmianami w swym otoczeniu staraj sie znaleźć w gronie os.'.lb
na
które można liczyć w kaMej sytuaCJl.
RYBY (21.02.-20.03.) , - Sprawy bę
dą gonić i pcganlac. Od twej energii
l zręczności zaleteć hędzle czy podołasz llcznym zadaniom. w
domu
poJawt się problem. który rozwlą
tes:a przy pomocy Strzelca.

