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Pokojowa manifestacja
•
w Halil udo we J

pokoleń

miębniaJącej te wydarzenia sprzed
Uroczystość odbyła 3;ę
w

35 lat.

(KORESPON DENCJA
Przedpołudnie

drugiego

I

tej same; sali w które i 35 'at temu zrupadla decyzja o utworze·
niu Zw i ązku Młodzieży Polskiej.
Zebrani wysłucha.li
przemówień
członka Biura Politycznego,
orze·
wodnicw.cego Kom!sil Młodzieżowej
KC PZPR I sekretarza KŁ PZPR
- Tadeusza
Czechowicza
oraz
przewodniczącego Komisii Historii
(Da lszv ciąJl na rt'1' 2)

WŁASNA)

zarazem

ostatnlero dnia wroo·
lawskiego zlotu młodzidy
upłynęło pod znakiem deszczowej, chłodnej pogody, Przelotne, miejscami rzęsiste opady deszczu towarzyszyłv Już zreszt11 wtorkowej manifestacji na Cmen·
tarzu Żołnierzy Polskich na Oporowie, która, mimo kaprysów
aury, wywarła dute wrdenie na delegatach, będąo później
W./H/./H././/./.m'H./HH/~
tematem wielu rozm6w.
Zaru po inladaniu młodzieżowa Spaiwalniczej „.Aspa'\ zatrudnia·
część delegacj! łódzkiej odwiedziła jące ponad 2 tysiące pracowników.
Wrocławskie Zakłady
A.para.t ury „.A.spa" jest
jedyrnym w kraju
producentem urządzeń
napędo
wych do maszyn do szycia. wytwarza się w niei również ap&raty spawalnicze, zgrzewarki i sprę
żarki.
22 bm .. z.godlnle z' rozkazem
W tym
samym czasie druga ministra obronv narodowej w
część
łódz.kiej
dele.gacji,
czyli Wa.rszawi.e - sttolicy PRL, od·
uczestnicy Kongresu Jedn.:>ŚCi
dane zostaną dla IU"Zczenia Swię
Zlotu
Młodzi~y w 1948
roku ta Od.rodze.nla Polsld I 39 roczspotkali się ponownie ze swymi nky ogłoszenia Mani.f estu Lil!)kolegami z innych województiw na cowego PKWN - 24 salwy airokolicznościowej
akademii
upa· matnd-e
(PAP) ~

~

~

WCZORAJ W SEJ IE
Zmiong w
i

sa·~orządzie

~

Wciora,J zebrał 1lę Sejm na drugim Juł w Upoi&
plenarnym po.1łedzeniu Ogłoazony porządek dzienny dwadniowyoh obra.d pnewidywałt
··
1. Sprawozdante Sejmowej Komi.Jl P.rao Uaa.tB:
wodawczych • poselskim projekcie u.tawy •
~
•mianie Konstytucjl PRL;
~
L Sprawozd&nle Komisji NadzwymajneJ • pned·
~
stawionym pnes Radę Państwa projekcte •·
~
stawy o l'&daoh narodowych
1 samon:ądzi•
~
terytorialnym;
O godzLnd• 10 p06ied-n4e Sejmu

otworzył

mai=ałek

STANISŁAW

GUCWA
N.a sall - WOJCIECH JARUZEL·
IKI I HENRYK JABŁORSKI.
Na wltt®ie S. Gucwa $twierdrzlł,
ie do Sejmu w-pfynął rządOIWY IJI'Ojeikt usta wy o amnestił. kit6ry Pre11ydium Se}mu skierowało do wła
kltwych korn!&łi Prezydium Sejmu
- oo t>Ol'OZUmienlu z konwentem
1enJio.rów - tn'OOOnu1je. aby Sejm
1:1rzyetąl)!ł do r<>m>abrz.enia l'Prawoizdania komisji o l)OWvt.szym wojekcie ustarwv w dniu dzisiejszym.
uzupełn.ia.Jąc 'POrzadek dzien11y poaiedze-nla o nOIWY i:mnkit.
Sejm
zaa.keel)tował UWIJ)ełnie.nie

porząd

ku obrad.

Deszcz

U Iowo o rodach no rodowych

PRL

Rządowy

terytorialnym

projekt ustawy o omnes~ii

I. 8prawodanle 1eJmowyeh

ltomłlJh Spraw WeI Wymiaru 8prawiedliwo6ci oru
Prae, U1tawodaworych • rs!łdowym projekołe
uta.wy o aozr 61neJ
reculaoJł
prawnej w
okresie przezwyołęierua
k.rysyn ęołeo&no
ekonomioznego oru • mrlanle
nleld6ryoh
wnętl'7lllych

utaw;

wzm.

Prezydent USA, Ronald Reagan,
ogłosił we wtorek powołanie „zespołu roboczego", którego zadaniem

będzie
między

utrzymywanie

kontaktów

Białym Domem a delegaamerykańskimi prowadzący

cjami
mi rozmowy rozbrojeniowe z przed1tawicielami Związku Radzieckiego.
W ocenie obserwatorów, posunię
cie to ma na celu poprawienie wizerunku rządu Reagana I przekonanie światowej opinii publicznej,
iż
Waszyngton rzeczywiście jest
orędownikiem
rozbrojenia, a nie
zwolennikiem
nasilenia zbrojeń.
jak coraz powszechniej uważa się
na świecie.

BEGIN

USTĘPUJE?

decyzję

Wprawdzie

Begin przewodniczył
posiedzeniu gabinetu,
ale jego wtorkowa decyzja o odwołaniu „z powodów osobistych"
wizyty w Waszyngtonie przewidzianej na przyszły tydzień, wywołała
atmosferę niepewności w izraelskich
kołach politycznych.
Begin, który w najbliższą sobotę
..skończy 70 lat ma od dłuższego
czasu kłopoty ze zdrowiem, a od
listopada ub. roku, gdy zmarła jego żona, Aliza. p0gorszyl się równie-ż Jego stain osychiczny P.rzy.pusz<l7a się że to właśnie }est oowodem odwołania wizyty w USA.
środowemu

• • •

Minister spraw zagranicznych Libanu, Elie Salem, przebywający
wraz z prezydentem Dżemajelem z
wizytą w Waszyngtonie, oświadczył,
iż rząd Libanu zdecydowanie przeciwstawia się decyzji Tel Awiwu
o przegrupowaniu, czy tylko częś
ciowym wycofaniu swych wojsk z
Libanu. Salem podkreślił, że nia
można brać pod uwagę innej możliwości jak tylko wycofanie wszy·
stkich obcych wojsk.

ŁÓDZCY LAUREACI NAGRÓD MIN. KULTURY I SZTUKI

powst°'

opadów, na glebach lekkich, tnl''l!a
•Il w pełni. Koszono tyto, pszenic4,
jęczmień, a nawet owle1. Wazyatkie rośliny jare dojrzały bowiem
w br. wcześniej nit w poprzednich
latach, ale teł najdotkliwiej odczuły one 1kutkl dotychczasowej IU•
szy. Rolnicy, którzy 1kosłlł I zwief1! zboż.a przystąpili do orania Acler·
nlsk ł lrlania poplonów.

W SWilłZkU li
W Madrycie s,.tuacjlł. delegat Polski, amb.
Włodzimier• Konarski złotył dla
PAP nutępujlłc• ołwiadczenle1
W przededniu 8więta Odrodzenia/ roku nagrody ministra kultury l
Porozumienie mJt;dzy Wschodem najwybUnieJsl twórcy otrzymują co sztuki. Na tej liście znaleźli
się
a Zachodem co do przyjlłcia dokumentu końooweeo spotkania madryckiego zostało osiUni•t•. Jednak jedno 11 pailstw uczestnic"cych wysuwa nadal mak1ymall.styczne illdanla. Jednomyślność w
sprawie tych ilłdań
jest obecnie
Ka 1lebach eiętklch swlętleJ nJiemiotliw4 do eelUni~łe.. MIAli)my
nadzieję,
ie
rząd
Malty
szyeh, które pó:!nlej łrac' wilgo~.
od nich
żniwa w 11uadzle dopiero 1lę ros- odstąpi I nie będzie blokował formalnego przyjęcia dokumentu koń
poczynaj,, a w północnych rojo- cowego.
na.dl b-ai)u do mzemi. będme
Nie naleły, nuzym Jldanlem, domożna przystąpić dopiero za kilka
prowadzać do dy~rld,.tacjl zuady
dni.
jednomyślności wyrażającej demokratyzm I równouprawnienie wuy
stkich państw uczestników KBWE.
Listopad 1958 - li'Pieo 1983, w tych ramach czasowych zamyika się
Wśród pozostałych 34 rządów nie
ist•n ienie i działalność Frontu Jedności Narodu. ~ajdzie on zapewne
budzi wątpliwości takie i data .rwoich historyków, którzy na tle konkret.nych uwa11unkowań polity·
spotkania ministrów 1praw zagra- cznych ocen!, }ego roltt, dokonaj' zestawienia jego zalet I słabości,
nicznych, przewidzianego na 7-9 mląlnlęć I błędów. W miarfl upływu cza.su. zyskując niezbędny dys·
września br. Bt;dzie to swłuzcn w ta.lila, będlł mogli te.go dokonać a należytym o'biekitywizmem.
obecnej sytuacji watne wydarzenie
Pneobrażenła poliltyc.zne, jakie nastąipiły w naszym kraju jeslenl11
Wczoraj w Skiel'IIliewicach
pod polityczne
1potka- 195tl r. ukazały potrz~ zacieśnienia aojus2liliczej wgpół!pracy przeprzewodnictwem I sekretarza KW nia KBWEnaw zakolu!zenle
Madrycie. Wysiłki
PZPR Janusza Kubasiewicza obra· nasze i Innych państw - uczestnl- wodmej siły politycznej - Polskiej Zjed.n oczonej Partii Robotniczej
ze Zjldnoczonym StrOI1Jnlctwem Ludowym i Strannlotwem Demok~a
dow&ło plenum KW.
1k 6w. 11mierzają obeeale dt> sbw~ tycmym, ~n program współdziałania głóWlllych stt politycznych kra· ·
Temrutem ,posiedzenil11, w któ- rzenla maksymalnie 1przyjających tu l ieh możliwie najszersze oddziaływanie na społeczeństwo
legł u
rym uczestniczył aekreitarz
KC warunków dla powodzenia tego podstaw uitworzenia w listopadzie 1956 r. !\rontu Jedności
PZPR - Marian Orzechowski, by· spotkania ministrów. Jest to tym W swoich 1zeregach l>rz:es wszystkie lata działalności FJNNarodu.
zgrołv zadania lnstancli i organizacji bardziej ważne, te zaakceptowany madził tysiące ofia.l'Ilyeh działaczy ,połec2lilych, zwłaszcza
partyjnych w pracy polityczno"'Pro· przez 34 państwa dokument końco nych t reJionalnych, nczeblach organizacyjnych. Im przedena lokalwszystpagandowej.
wy wyraża równowagę interesów
(DalszT cl!ll! na str. 4)

front

Jedności

- pozostaje

Narodu

znaczącą

ar ą
w historii naszego kraju

Plenum KW PZPR
w Skierniewicach

tan wojenny w Polsce odchod11i w pneszłoi6.
ll'ormalui•
o jego zniesienia deoydujl\ władze pańsłwa. W praktyce Je·
l
dnak przesądza o łym sytuacja społeozno-poliłymna, posta·
~
wa obywatelł tworzących płaszczyznę porozumienia, romądek
milionów Polaków,
,
Stan wojenny nie był eelem samym w sobie. Był konleoznolcłl•
warunkującą odzyskanie równowagi obywatelskiej i politycznej; był
potrzebuy dla pokon&nia najtrudniejszego progu kryzysu, Zdawali·
śmy przez minione 19 miesięcy egzamin z trudnej sztuki myślenia
obywatelskiego. Najtrudniejszy eitzamtn w powojennych dziejach Pol·
ski. Zatroskani o los ojczyzny cierpliwie zrywaliśmy kartki z ka·
Iendarza konfliktów, aby doprowadzić do takiego poziomu norma.li·
zacji, w którym spokój l lad mogą znowu zagościć w polskim do·
mu.
Od początku ogłoszenia stanu wojennego wszystkie decyzje z nim
związane traktowane były przez wł&dze jako przejściowe, podykto·
wane na.jwyźszą konieczności!łl obrona dorobku wielu pokoleń, kiedy
nie dni, lecz godziny przybliżały ogólnonarodową kat&strofę. „Woj•
&kowa Rada. Ocalenia Narodowe11:0 zo~tanie rozwią.zana wówczas, gdy
w kraju zapanuja rz11dy prawa, gdy powstaną warunki do normalnego funkcjonowania cywilnej admlnlstracJI oraz olał przedstawi•
oielskich. W miarę st&bilizowanła !lłę sytuacji wewnętrznej, ogranio11e•
nia swobód w :l:yclu publicznym będą zmniejszane lub uchylane.
Niech nikt Jednak nie liczy na słabość lub wahanie" - te słowa
padły z ust Wojciecha Jaruzelskiego w pierwszym dniu obowiązywania
stanu wojennego 13 grudnia 1981 r. W kilka tygodni potem szef
rządu raz jeszcze podkreślił: „Oświadczam. iż st&n ten nie będzie
obowiązywał ani przez godzinę dłużej, niż to się okaźe konieczne.
Im szybciej stracą. grunt ood nogami niepoczytalni agitatorzy
złej
sprawv. organizatorzy spiskowych poczynań, tym szybciej wróci peł·
ny spokój i ład, nastą.pi normalizacja".
Za. nami trudn„ lata. Przez polską. ziemię przetoczył się clęźkf czas,
pozostawiając bolesne ślady w świadomości całego narodu.
Naj·
gorsze jednak już poza nami, cho6 droga przed Polską. wcią:t niełatwa.
z łak głębokiego kryzysu od rasu wyjśó nie może. Milowymi ki J· „
kami ode.nliśmv wszak:l:e od bezdroży ku drogowskazom prowadzą
~ ! ·" przyszło§ó .. Miliony Polaków zapracowało na tę normalizację,
kt6ra· 1naJ.tuje lrilł • podłoża :mleslenła rianu wojenne1s.

S

łwl&domo6oł społecznej.

Prsywraeanle naruaonego uprze4nlo ludowładztwa 1taJe lię treści!ł
1u6wno praktyki politycznej, jak
1 dsla.łalnołol prawotw6rozej, Poważnemu zagrożenia
państwa z
sewnął.n I od wewną.tl'lll odpowiada działanie na n;eoz umocnienia
soeJallstyoz;nego państwa I społeoz·
neJ konsolld&0ji. Pr&ktycznie w
katdej uchwalanej ustawie materializuje się r6wnooześnie
ohęc
(Dalszy ci.ąl na str. 3)

.DZIENNIKO

końcowy.

„Roboczy zespół"
ds. rokowań wGenewie

w

Malta nadal blokuje
zakończenie roboczej fazy
obrad KBWE w Madrycie

ale , ł otrzehlłf

USA

MUSI •~lędnla6 r6wnoległe łos
konalenie ~ruktur, form I metod
f'IJłchenła państwem l pn:emlany

Przegrupowanie izraelskich
wojsk w Liban ie

Gabinet izraelski podjął w środę
o przegrupowaniu Izraelskich oddziałów okupacyjnych w
'· Wyst"płenie prezeaa Bady Mhrlsłriw rea. arLibanie na nowe pozycje w połud
mH WoJoiecha Jll<l"U•ebkiece.
niowej części tego kraju. Rzecznik
Posłem
.w.awo-z.dawe'
rządu Dan Meridor powiedział, że
Z09tała kon:rw&nia powstałych ncłnołcit l
MARIANNA STANIEWSKA (PZPR. prze11wyolębniu dełormaeJł - pomi·nisbrow·ie jednogłośnie zaa.kce•poklr WYb Łódi).
wiedział pM. Zdzuław
cseaejkotowali propozycje przedstawione
bba uczciła chw!a, e4ny 1:1amięć Sochaokl - musi slęga6 głęboko do
przez sztab generalny armii. Ocze:r:ma.c lego m-zed dwoma dniamd 1)0- korzeni 1 łr6deł tych nledomaca6.,
kuje się, że wojska izraelskie wysła JOZEFA KIJOWSKIEGO, człon
cofają się z gór Szuf I z terenów
ka Prezydium
wokół Bejrutu na linię rzeki Awal te'kretaru NK
ZSL
l!, przepływającej na północ od
miasta Sydon (Sajda).
Stw1eird'ZODO wy1aAnlęei. mandatu l)OISła J KLjowlllk!ego od dni!„
Główną tn"Lyezyną tej decyz}i jest
18 lipca 100,, r.
oresja o11ł•nid izraelskiej na r.ząd zaSprawozdanie Komisji Prac U.s.taniepokojonej coraz większy.mi s·t rawodawczych o 'l)Oselsklm ciro}ełkcie
ta.mi wśród żołnierzy przebywają
ustawy o zmtainle Konstvtuell PRL
cy<:<J1 w Libanie. Od czerwca wb. roorzedstawi~ fabie oos ZDZISŁAW
ku, gdy Izrael dokonał agresji na Li·
CZESZEJKO-SOCHAC KI
ban zginęło już ponad 500 żołnierzy izraelskich. Uważa się, że 110okr wvb w Puławach)
we ·u<>zycje zapewnią większe bezKonsekwentnie realłzowllilly "PH·
pieczeństwo
izraelskim oddziałom
ces soojallstyomeJ odnowy w PD·
okupacyjnym.
Agencja Reutera pisze r6wnież,
Jtol•Jn• łrodowe posiedzenie ple- pamtw Wschodu l Zachodu I sa- te w Izraelu nasiliły się pogłoski
narne
madr,.okleao
1POtkanla p11wnla ciułoU dlaloru w ramach o możliwości ustąpienia Menahema
KBWE nł• przynloeło smian1 1,.tua- KBWE.
Begi'!la ze &tanowi.sika premiera.
cjl. Malta nadal blokuje motllwoł6
zakończenia roboczej fazy obrsd
przez brak zgodJ na aprobowany MÓWIĄ
przez 8ł kraje KBWB do~ent

przyhamował żniwa

Ochłodzenie i opady deszczu, które wystąpiły w ostatnich dniach
w niektórych rejonach kraju przyhamowały
nieco prace żniwne.
Zmianę
pogody rolnicy przyjęli
jednak z ulgą - deszcz jest bardzo
potrzebny uprawom, a przy niż
szych temperaturach łatwiej pracuje się na polach.
Tam gdzie nie było większych

~
~
~
~

an wojenny odchodzi w przeszło'6.„
słanie Ilię ło nie sa 1praw11
agresywnych poume6. s Białe
go Domu, nłe w wyniku. kokiełerU Zachodu wobee „uclemię•
ionego narodu polskiego", a.ni • powodu obietnic złagodzenia
1ankcjf USA wobec Polski. Nłe • łalkł lub cudzego dyk·

tału.

Ten wielki dzłeil. wywalczyllłmy wspólnlea społeczeństwo l wła•
dza w takiej samej mierze.
Przypomnijmy: gwałtownie zastopowano anarchię I zagro:l:enle bytu
państwowego. Sejm I jego komisje, Rada Państwa I rząd ani na

•

• •

Stan wo1enny m1n1e
Polska pozostanie
chwilę
zbierał

zaprzestały swojej konstytucyjnej działalności. Sejm PRL
20 razy, podejmując ustawy o fundamentalnym 1:nacze·
rozwoju praworządnych J demokratycznych stosunków społe·

nie

się

niu dla
cznych i politycznych, dla cementowania ludowładztwa. Udało się
opracować i wprowadzić koncepcję ambitnej reformy, o jakiej nie
śmieliśmy marzyć kilkanaśoie lat temu. Na wykresach statystycz·
nych krzywa obrazują.ca wzrosł gospodarczy od niejakiego czasu pnie
się w g6rę. W są.dach zarejestrowano już blisko 18,S tys. orgalllizacjl
11wią.zkowych. Coraz aktywniej dzlałajlł samorządy pracownicze... łe
realia rzeczywistości polskiej pozwoliły w grudniu ub. roku 1awiesi6
stan wojenny. „Będzie ło donfosły krok ku całkowitemu 1nlesienlu

także

łodzianie,

swą.

ludzie

pracą i działalnością
stem, choć
ich sława
znajdują szeroki rezonans

ny,

związani

z mia·
i

dzieło

spolecz·

TADEUSZ

CHROSCIELEWSKI
I atopula
sa
całokS11taH prac/ Ilteraokiej,
a
Hczególnie •a łom wierszy „To:l:·
samoś6". (W tym zbiorze znalazłJ
silł wiersze s lai 1943-1980.
otrsymał

nagrodę

-

„Jeat to auma, to co n~j
mmie samemu w moim
poetyckim
dorobku - mówi T.
Chróścielewski
Mam
za
sobą
,,spowiedź dziecięcia wieku". Potem
przychodzi kolejny etap - niepo·
koje metafizyczne. chęć poznania,
czy są ' wartości trwalsze,
które
przetrwają , kiedy minie czas b:ologicznego istnienia człowieka Te
etapy refleksji występują u wszy·
stkich poetów. Ja jestem p0etą
XIX-wiec:z.nym - choć w formi11
czuję się nowoczesnym moje
zainteresowania idą bowiem w sie·
bie i od siebie. Interesuje
mnie
np. pejzaiż. historia fa.ktv sapomniane. Czuję się w jakimś s·ensie
W Polem I Niemcewiczem
ze
„Spiewów historycznych".
bl!ższe

(Dalszy

ciąg

na str. 4)

stanu wojennego,
Pragniemy spełnienia tego zamiaru w realnie
bliskieJ perspektywie" - •twierdził w. Jaruzelski w przemówieniu
radiowym f telewizyjnym w grudniu ub. roku.
Mamy sa sobą okres ostrej walki politycznej, dojrzewanła nowych
Idei I upadku tych, które nie sprostały potrzebom społecznym. Nie
zaczynamy tycia od nowa, na pustym gościńcu dziejowym, Walka
polityczna będzie toczyć się nadal, choó · w zmienionych warunkach,
kiedy w jaskrawym świetle reflektorów historii twarze opozycjoni•
stów stały się wyraźne. W ciągu minionego półtora roku nauczyliśmy
się dostrzegać przeciwnika i doceniać sojusznika. Ma.my duży doro·
bek ideowy. Zrodził sle Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego .••
Co przed nami? Jak już powiedziano: nie zaczyna.my źycia od
Jutra. Normalizacja społeczno-polityczna nie oznacza przecież normal·
nl'ści codziennego postępowania. Chodzi m. in. o
właściwy stosunek
do pracy. wyrażony nie w słowach, ale w praktycznym wykonywa·
nia swoich obowiązków. Na jednym z zebrań PRON w robotniczej
dzielnicy Wola w Warszawie robotnik z za.kładów im.
Nowotki
powiedział: „Jeśli nie porozumiemy się, co do tego, że trzeba sobie
podaó rękę przede wszystkim w pracy i tam wzajemnie sobie pomaga6, to zawsze będziemy biedniejsi od innych i zawsze będziemy
łj' ni".
adohodsą.ce dn.i warto wypełni6 myśleniem o potrzebie po•
dania sobie r!lk, dosłownie i w przenośni. Tak, jlłk to było
w pierwszych miesiąca.eh odbudowy Polski po wojnie, kiedy
lmponowali§my światu zgodn11 pracą. W tej pracy - jak to
stwierdził premier Jaruzelski wrogiem jest tyl!to ten, kto chce
nim byli.
W referacie Biura. Politycznego na VIl Plenum KC PZPR padło
ważkie oświadczenie: stan wojenny minie, Polska pozostanie. Pozostaną jej problemy, które możn a rozwiązywać tylko wspólnymi si·
łami, przy wzajemnym poszanowaniu i tolerancji. I jeśli możliwość
zniesienia stanu wojenngo w Polsce oczekiwana jest powszechnie z
ta;ką ulgą., to głównie dlatego, tż obydwa człony
wspomnianego
oświadczenia okazały się prawdziwe: stan wojenny mijP.. P.iznstanie
Polska.
JADWIGA WIĘCEK
(PAP)

e PO ATENACH
CHŁODNO
• ZOFF
TRENEREM BRAMKARZY
e PENZO OBOK ROSSIEGO
e MISTRZOSTWO WŁOCH DLA „JUVE"

Zbigniew Boniek specjalnie
dla Czytelników „Dt"
P11 11racowltym, bolt'atym w wydarzenia sp11rt11We 1ezo11le czołllwY' poJtkl nlłkarz, 11rajacy obecnie we włoskim klubie .Juventus Turvn - Zbilt'nlew Bomiek przyjechał na urlop do kraju. Korzystając z okaz.li nobytu
byłe11:0 1>llkarz.a Widzewa w Łodzi 1>rzeprowadzillśmy z nim wywiad.

A Jak nowlta1111 eklpe Juventusu cu

nowrocle z ateflsklu:o
PMKFT

iio

finału

- ltae.z.e.1 chŁodno . N• lotnd!'ku w
TU.rynie z1awlła sle ty1ko nieliczna
1ruoa smpatyików klubu,
Powitali
nas cl na1wlu·nleis1 Nie oow!em te
byli <ml radośni. Prasa włoska skrY·
tykowała nas ostro. zre~zta tak robi
zwykle t>O wszystkleh przel(ranych
meczach l\l(owych tak:te Ale wie·
cej krytyld - I to, molm zdaniem.
nie U7.asadnlone1 - z·nalazlo sle w
nolskle1 nrasie Plsan·o w oolskich
l{azetach o wyd.at.kowan1u. z zamiarem zdob'.l'Cl.a w Atenach Pucharu
Eu.ropy, wielu m!ldonów co 1est nieorawd11. Podobnie 1ak krvtvkowano
Juventus
za wvdan!e dziesiątków
m!Uonów dolaTów na ~tworz.enle s!lnęl drutvnY. Tymczasem
Prawda
!est Inna. Za mnie I Plattnlel(o J·uventus zaolacll 2 .5 mln dol.arów. A
za sprzedanie
Bradve'<!o 1 Fanny
klub otrzymał 4 mln dolarów
Po naszym oowrocle ze
stoBc:v
GrecJ1 wloscy klblce (t>Oza svmoatYkaml Juventusu) „. oleszyl1 s.le
z
przel(rane1 z Hamburl(erem. Grlv U·
dawall~mv sle na mecze d• 'Rzvmu. Medlolanu 1 weronv wszedz'.e
witały nas plakaty: .. Gracla Amburl(o" ..Gracla Mal(ath". Mal( ath . sel
Dlo" („Mal(ath 1esteś boit·lem")
A
w:ec całe niemal Wlochv - z wv.1 atkiem Turynu - cleszvlv s!e. :te
Juventus w Atenach orzel(ral I trwa
to oo dzlś dz.leń. Natomiast w zest>Ole Juventusu 1uż oo ~i dniach
ta oomnieJ.lśmy
o
niep0wodzen!u.
Zdobvliśmv puchar Włoch wy11:rallś
my włoskie .Mundlalito" uamv w
Pucharze Zdobywców Pucharów ...
j, Na .laklel nozycll w swoim do·
tychczasowvm
dorobku snortCYWym
stawia 0 an udział w finale PMKF1

- Niezbyt wy.soko. Inaczel bvl<>by, l{dybyśmy zdobyli nuchar. Jesumie rozczarowany,

1tem wlec w

oodPlsałem kontrakt n.a kolejny
rok ii:ranla w Juventusie. Nleorawdą te2 okazało sde wYstawlenle na
Llste tr&nsferowa Platlniesr:o 1 Rossiesr:o. Nlik-t w J·uventusle nie miał
zami.uu 1>ozbywać sle znakomiteii:o
Francuza, uznawanel(o !a naJlepsze11:0 obecnie nllka.ru nle tvlko w Europie . ani tet króla strzelców .Mun·
dla•l u" - Rossie!{<>.

A Skor11 Jeatdmy 'l>UY' •11rawaeh
personalnych. to le&zcze jedno i>vtanle: kto odszedł I kto nrzyszedł do
Juventu•uT

- Po skońezen!u !IO lat o<lteitnał de
z Juventusem Bettel(a odorzedany
do Toronto Bldzza·rd. Sławnv
ZOff
opuśclł klubow11 bramke i
bedzle
trenował w Juventusie swol.ch mło
dych nasteoców Marocchino prze.
szedł do SamPd<>rti, a Storl(aMo
1
Galdel'lsl do Veronv. Juventus oozyskał na Uepszel(o strzelca z Verony (2dobył w lldze włosklel lł bramek) - Penw o-ru t>Oln<>cni'ka Viniitola 1 bramka.rza TacconleJ!o (obal
z Avelllno). W si.unae za te tra nSfery Juventus zanłacU niewiele oonad
2.5 rnt.d lirów Gdyby to wszvstiko
zblla nsować mól obeenv klu.b doolacl! do ca!el(o 1-nteresu Ok·ołO
!
mld J.i.rów. Dla norównan\a: u b<llety w.stepu na mecz pucharowy
z
Widzewem w Turynie wplynelo 1.ll
mld lirów.

A Pana kontrakt s •. Juve" koflcz:v
ale.„ A c11 1>0temT
- Jak wsp0mnlałem tu* - 'POdp\sałem kont.rakł na kole1nY rok.
Co bed%1e ootem - nie moJ!e 1eszcze oowled7.le6.
Mote przedłute
kontrakt z turyńskim klubem a mote trafle do lnne.J!o klubu za-chodnloeur<>i>e1<Jk·lel(o Mam donlero
2fT
lat a w ol).!nil łachowc6w 1nt w
na1lepszy ok·res do UT. A
mote
wróce do Widzewa?„.

A Niewiele łn.łcirmun dochod'll
A C11 w:vłeJ ceni sle we wło!klm dei na.s2e1111
ku.tu o Władysławie
futbolu: mistrzostwo kralu CZY' zdo· Zmudzie„.
bycie 1>UcharuT
- Nie u dUM t.ł 1 la mam l~
- Oczywiście mistrzostwo Wlocb. formaell na ten temat. '!lrenLl\M l
W ublel(lorocznych rozl(.rvwkach U- mecze ·za-iinula m4 9'P<>l'O czaeu Nie
.:owych w Juventusie wszystko pod- rna wlec motllwośeł 1kładan1a ~błe
oorzadkowano zdobvclu Pucharu "Eu- czestych wizyt, Raczel kontakłulemT
ropy, Teii:o trofeum braku 1e
bo· sle telefoniczl\le. Wlade'lt ni• uał
wiem w klubowe1 l(ablocle. Wszel- ·W Mdu no dWuk>l'otne1
ooeraeld
kie orzedslewzlecla zmlerza1a teraz Nie wątple 1ednak. te nadchodzacy
sezon bedzle dla mel(o nareszcie noku zdobyciu mistrzostwa kra1u.
rnyślnv.

j, Ja,k le były zasadnl~ze nrzu•zkoA Pl"Jleibywa pan w Łlldsl na 11rlt1dY. które unlemo:tllwlly Juventu~o
wl sleE1nlecle no
tytuł nallepsze.1 nle. Jak dłu110T
dru:tynv Włoch1
- Każdy s 1>!.l3u'1'1tY' JUvenww o- ~orzepaszc:zono sorawe w p\er- t-rzymał in.t.eslecmy urlo1'. 31 1!.'DC&
wsze1 fazie rozl(rvwek. do
które1 wracam do TU.rynu, bo od 1 lle.rll·
Juventus nie był n.ajlepl,e1 orzyl(O· nla rozooczyna sle tyl(odndowe zl(rutowanv . Zawatył na tvm także hlsz· powanle przed 111(11 Potem 1edzlemv
oańskl „Mu.ndial". Mistrzostwa śwla· do Toronto. aby zal{rać mecze z nota "Esoana-82" kosztowałv
1! 1rlernnla
wJoSka wa drutyna Bettel(I,
reprezentac1e duto ~nv
Takie Ju- przewldzlane 1est z kole sootkanle
ventus.
którv by! reorezentowanv w Waszyngtonie. a dodatk·owa atrakna boiskach hlszoańsklch d przez c1a oobytu w stolicy USA ma być
wizyta w Białym Domu. Po oowroośmiu Pllka rzv,
cle ostra robota
bo kderownlctwo
A z lnformacll docleraJaeych do k'lubu zadecydO'W'Bło: „Juventus musi
Polski wVllllka h po meczu atefl.- zdobyć mdstrzostwo Wloch To 1est
sklm kierownictwo ,Juventusu miało soraw na1watnle1sza. oczvwdścle, be.
zamiar dość znacznie
,;przemeblo· dzlem~· walczyć o Pu·chST Zdobyw.
ców Pucharów l(.ra1ac w pierwszej
wać" zes.n6ł.„
rundzie z ~dańs-'ka Lechl.a aloe !J1.
- Znów w!ece1 na ten tema·t czv- czyć sle bedzle 1>rzede wszvtkdm Jl.
tałam w oolskle1 orasle
Ale I we o. Chcemv dowle~ć wloskirn kibiwłoskich l(azetach
pisano o
tvm com te bedztemy na 1leosza jede11ooro. Tvmczasem kierownictwo klu- nastka ItaLU w nadchodzac:vch rozbu 11le widuało ta·kle1
ootrzebv. grywkach.
Czytałem też o s.oble. te mam bvć
sprzedany do Veronv albo
Lazlo
Przyt>Omne 1ednak. te 1ut w marRozmawiał: WIMŁA W WROBEL

J. Kupcewicz w St. Etienne

Zwycięskie

PIUkarze
LKS ' oowraca1acy ze
2l(ruoowanta w Zakooanem zatrzYmaa sle w Kra'kowle ii;dzle rozesr:ra!i towia rzvsk•le ~ootkan i-e z P\erw·
szollii:owa Wisła
Mecz zakończvł
"1e zwyolestwem łodzian 2:0 (2:0)
dla których bramki strzelHI: Dziuba
I R. Robakiewicz.
Piłkarze
nabia•nic'ltlee:o WIOknla.
rza spotkali sle w kole 1nvm testo·
wym meczu z drużvna
ł6d7.klee:o
Startu. Mecz zakoflczvf sie nie·
snodzlewanvm zwvciestwem trzeclolle:owc6w 2:1 (0:1) .
Bramke dla
Włókniarza
strzeH! oozvskany z
Belchat.owa - Bakiewlcz.
Jak notnf·<>rmował
nas
trener
Czesław
Fudale!. olłkia.rze Włók
niarza wvistaplll
w
rezerwowvm
składzie .
Nde e:rall dwa1 bramka·
rze - Stefańczyk I Peruada,
n!e
J!ral Serek. Rutkowski. Sotvn. Janisz oraz Jacek I Witold Nowak.
Do przerwv
natomiast
walczvl•
Bardelskl I Komorowski. Po orzer·
wie soowodowane1 kontuztaml wvstaolli Klocek I Szaleckl,
l'lllkarze pablan!ck\ee:o Włóknla 
na sootyka1a s.ie w natblltsza nie.
dziele o l(odz. 1'1 z \Vee:lem Brunatnym w Bełchatowie

•

lte.0o~entacyj,ny

• nttkarz.
•

•

•

•

meczu
o'rkar.~k< eeo Pucharu
Lata w eruo'e !Il
w któ re \ orowadzl <zczeciń • ka. Poeoń. w'. cE'mlstrzowS>k•I zesnół RFN Wercler Brema nokonał St. Gall en 3:2 (3: 1).

Włókniarza

i

od· wiosny uczettnłcza oo ł drutYnY z wo1. corzowskleio I okreiu
Fra111kfurt nad Odra w NRD. Tym
razem zmie.rzyly sl.e 1ectenastki drul(ol!~owel(o
Stilonu GO'l'zów l ezo1-owel(o zesoołu n ltl(d NRD - Dvnamo
Fu~menwalde
Sootkanle
orzeblel(a1ace na niezłym ooz!omle
zakończyło się w:vn.lit•lem remisowym
1 :1 (1•:1).

Bez Rumunii
hali Resursy

'IJ!T

~li

Orl(and.zatorzy
mledzvnarodowel{o
turnle1•u w siat'ltówce kobiet zmuszeni by!l zmienić termtnarz P<>Szcze.
!(ólnych sootkafl..' Spowodowam'e Jest
to no nrostu tvm te w Imprezie nie
wystartuje reorezentacja Rumuni!.
W zwiazku z tym wezma udział reprezentacje Kub.I'. We~ler. NRD oraz
dwie renrezentacle Polski. Wszy.
s!ikie mecze ooczawszy od 2.2 !'loca br.. odbywać sle beda o scodz
16. tY•lk<> w oirtatnlm dniu turnieju o ii;odz. 111.30 W 1naul(uracv1nych meczach o1erwszel(o dn~a Im·
orezy (1>latek) ~\erza sle: Pol-ska I
- Kuba oraz w dru11:im meczu we.

.Janusz sery -

Kupcewlcz. na~orawdooodobnle1 uać
bed:rile
w
przvsz!vm sezonie we
trancuskie1 drutvn1e I !Jl.,ltl - St
Etdenne. F.ra.neuskl klub zam~erza
zaan~oatować Kupcew1cza • na dwa lata. PZPN WV'ra'Zll zl(<>de na zawarcie kontraktu. 1ednak przed ostatecznvm oodpl.sa.ndem
umowv ma
nsstaolć uśc!ślende warunków kontraktu. Pll'.k.arzem oo1"1c·lm zalntere•owane bvłY także · - Raold Wledeń 1 Feyenoord Re>tterdam.
W

ŁKS

sparringi

N'RD.

Komunikat Totka
EXPRESS LOTEK
1-3-8-H-3'

LOTEK
I LOSOWANtE
MAŁY

4 -

1.1

-

f8

-

11

-

3.3

n LOSOWANIE

ł-?JZ-U-213-32
DUŻY

LOTDK:

LOSOWANIE I:

1 rozw. z 5 traf. orern. - wvgrana \. 5-89.121 11 84 rozw z 5 tr.af.

zwv kl -

wvgra ne oo okol<> ~ 8.óQO
rozw. z 4 trafóeniaml wvg rane oo 4'13 zl. 107.54-0 rozw. z 3
trafieniami - wyitrane oo 2a zł;
LOSOWANIE II: 48 rozw z 6 t raf.
- wvgrane Po o'kolo 65.000 zł 3459
W Gorzow ce Wl'ko roze1Crano !>o<>t- rozw z 4 trafieniami - WY!l:ra.ne
ka nie m iędzy na rodowego o ił ka rnkle- oo około 1300 zł. 81.29ł rozw. z 3
l(O Pucharu Przv1aźn i. w którvm trafien.iiam<l - wYl!rane no Sill z!. ,
I

•

•

zł.

5030

•
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Ambasadorzy Meksyku
Kolumbii i Wenezueli
złożyli wizytę w MSZ·
20 bm. mliuster 1praw zagranicz- losa Gonzalez Parrod.I, Kolumbll nych PRL Stefan Olszowski przy- Gilberto Avlla Bottla 1 Wenezueli
iął ambasadorów: Meksyku Car- - Jose Francisco Sucre Fifllrella,
którzy na poleceinie .wycli 1"2ądów
poinformowali o 1potkaniu prezydentów Meksyku, Kolumbii, Wenezueli I Panamy w Caneun 17 bm.
i wręczyli tekst „deklar11cj! z Can·
cun o pokoju w Ameryce SrodkoW środę odbyła 1ię na Kremlu wej".
uroczystość wręczenia Janosow! KaMin. S. Olswwskl oświadczył, f:e
darowi Orderu Lenina. To wysokie Polska niezmiennie udziela poparodznaczenie przywódca węgierski o- cia wszelkim wysiłkom, a w szczetrzymał z rąk Jurija Andropowa, gólności działaniom podejmowanym
który podkreślił, że przyznano je pra:ez państwa grupy Contadora,
za wybitne zasług! w rozwoju bra· które zmierzaj11 do pokojowego
terskiej przyjaźni I wszechstronnej rozwiązania coraz bardziej zaostrzawspółpracy między narodami wę jącej się 1ytua-cj! w Ameryce Srod·
gierskim I radzieckim, za wielki kowej stanowiąeej poważne zagrowkład w dzieło pokoju 1 umocnie- żenie dla regionu i pokoju na świe
nia pozycji 1ocjalizmu.
cie.
(PAP)

J. Kadar odznaczony

Orderem lenina

Pokojowa
(Dokońcunie

ae

*'·

l)

Ruchu Ma00z1.e0oweco prsy
IO
ZSMP - 'l'ade'llSza Pietruka.
Tadem;:i: Czecbowics pod'kr•ll•Mcl
zasługi pokPlenia ZMP powiedział
m. Jn.; „Choclat w ocen!e milll!onego okresu n1e ·uk.rywamy J)Ol)elnionych błędów, to jednak & hlatorycznei lwi perspektywy minionych 33 la~ patrząe na dZleje tel
organizacji, widzimy przede wu.y..stkim wielu wsp81111'ałych
JJudz'I.,
których ta orga10izac;ja wychowala,
nauczyła żyć i walC"Zy6 1 kitón:y
tel nauce na zawsze
pozostali
wiernd, Orgarn:luiela ta nadal pOze.stale w naszych Hro&ch l pamięc!. Pamiętamy o tyCJh, kt6rzy nie doczekali dJ:'llliejsnj rocr
nicy, życie •we odd&j11c 10Cjali•
stycznej Pouce. Niech d·zleło iah
kontynuują młodzi".
Uczestmicy a,potlkania l)rzyjęll posłanie do młod1deey pol.&ki.J,
w
którym crz;y1tamy m. in.: ,.l>&ij,
w 35 lait <>d powita.ni& Zwl,uu
Ml'Odzieży Polskiej, świadomi, ie
je.szcze nie uas na
llPOCJ:)'nek,
zwracamy 1itt do młodego pok3len1a Polaków,
wł•&;7
krwl
I wa.pólnyŁ"~
trUd na
budowania

~~j~~~aną~~i:~~ :i:yp::;

córce, przy 1ynu mlltka.
Nleoh
nus zaipał ~. wusym •a.u.1ażowa.ni&m nuze dołwiadcunte wa·
azym bofactwem. Ni.ech ~·
ki& 1POkoJenla Polaków ruem bu·
dują nas.z wspólny I .wprawiedliWJ
d-Om - Polskę Ludową".
Przed akade.mi• byli dsldaou
ZMP oraz członkowie kl9'1'0WlniotW
ZSMIP, ZMW. ZHP i ZSE» tiolTu kwiaty przed tablic" punill/łlk<>wll w poblirż.u miejsca obrad Kon:irresu w 1948 roku.
Po południu w Hali Ludowej odbyła się - J: ud.ziałem delegatów,
weteranów ruchu
młodzieżowego,
delegacji ł>raitnich organizacji mł<>...,..,n i CS RS
dzieżqwych J: ZSRR , """"..,
- imponująca manifestacja JX>kOJOed
wa. na którą przybyli prz s t awiciele najwyższych wł.adz pa.rtyjnych 1 państwowych. w !lnienLu iospodarzy zebranych powi,tał
członek Biura Polltycmego, Is ...
kretarz KW PZPR we Wt'ocławlu
_ Tadeusz Porębski.
Następnie
krótkie
przemówienia wygłosili
przewodniczący ZG ZSMP _ Jerzy Jaskiernia I zastępca członka
Biura Pdliitycznego , sekretarz KC
PZPR _ Jan Główczyk. We wszy·
stk.ich wystąpieniach nawiązywano
do osiągnięć ZMP i znaczenia tej
organizacji w histor1i polskiego nr
chu młodzieżowego. a także do
zadań
współczesnego
pokolenia
młodyeh Polaków, które - ~rew
krążącym tu i ówdzie opLmom nie jest wcale pokoleniem straconych szans. Podkreślano potrtt~
d!alo.gu młodego pokolenia lL p<>koleniem walki, ludf.mi tworzący
mi podstawy industt1iallzacj~ naszego kraju.
Wiele mlelsea mów-cy 'f'.lOśwlęeU1

Włoch Sa.ndro Pertini
w
środe k·oruultaele z
orzedstawlclelami oartdl oolltvcznych
w ramach orzvl(otowań do desyl(no.
wa.nla nowel(o oremlera Włoch oo
ostatnich wyborach oarlamentarnvch.
Zl(odnie z przy1eta tradyc1a Pertln'I rozooczyna1ąc ser'.e konsulta-c1l.
sootkał sle z ooprzedn.!ml orezvde.ntaml Wioch. Gluseooe Saral(atem l
Giovannim Leone.
'
Nasteon1le Przeprowadził rozmowy
z przywódcami na 1wlekszych wło
skich partii 001.ltycznych - chadecii
komun•l.st6w I soc1a11stów.

Uroczystości

z okazji
Święta OdrOdz enia

W 6rodę, 2<I bm., odbyły 11ę w
Sieradzu wojewódzkie uroczystości
1 ~kazj1 Swlęta Odrodzenia.' Rozpoczęto le złożeniem kw!a1ów pod
pomnikiem
Wdzięczności,
gdzie
h<>łd poległym złożyły delegacje organizacji
grpołeczno4J0lltycznych.
młodzieżowych i zakładów praey.
Kolejnym punktem uroczystości
było wspólne p05iedzenie WRN i
RW PRON. w trakcie Mórego odbyiła. się ceremonia wręczenia
zasłużonym mieszkańeom wojewód'l:tw a orderów, odznaczeń, t>agród
i listów pochwalnych.
Krzyżem
Ofieerskim
Orderu
Odrodzenia
Polski udekorowano W. Wojciechowskiego, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymali:
Z. Bakowski. J.
Hillebra•nd. H.
Krakowiak. K. Maurer. B. Nawrocki i A. Nykiel.
W iio<lzinach popołudniowych w

KW PZPR w Sieradz.u od.było sltt
uroezy6te spotkanie ::i: czo.low ym
aiktywem 1poł«:zno.,polityeznym
i
11:ospodarez.ym
woj. 5ieradz11.:ego
Wzięli w nim udział przedsLaw:~1~
le wład-:i: poUtyc;i;110-admi.nistra :yjnych wojew(>dztwa na
cze:e z
I sekretarzem ~{.W PZPR -· J,
Urbaniaikiem i 11Vojewodą r. Barczykiem. Podczaa sopotka.010. z..,;,lutonym działaczom spolecz,nym
I
politycznym wręczono odzf'.a.:ten1a
państwowe i listy z. podL1ę.{owa
niami,
W ramach obcl:lodów Swię;ta Odrodzenia na placu im. gen I{.
Swierczewskiego w Sieradzu odbyło sie uroczyste ślubowanie kompanii ZOMO. Na uroczystość
tę
przybył zastępca komendan.ta J!łÓw
neao MO - gen. bryg. J. Cwiek
oraz przedstawiciele władz polityezno-administracyjnych województwa I miasta Sieradza. Uroczystość
ślubowania
zakoń-czyła
defilada
pC>doddziałów ZOMO, MO i WP.

Wojewódzkie uroczystości s okazji $więta Odrodzenia zakończyły
się oficjalnym oddaniem do użytku
l)l'oblemowt pok>0~
na Piecie, 0sta.fm.ie gooziiny zlotu.
Zabawa nowo wybudowanego wiaduktu na
wtóremu nile 1łwżą
slmnowojenne trwała niemalże do północy.
w. Arniia Ludowej w Sieradzu.
wystllpienia nle®tórych polityków
JACEK MICHALAK
lek
uchodnich. Pnyjęlto apel, w k.tó- --------------------------~rym 1twlerdza 1lę m. fill.:
„W
Jmi• pokoju
tądamy samrorieni& .llbrojeń JWkleamych, rowroje.oda zgodnie a sasatl" równe(lo
bezpieezeństwa państw 1 narodów.

Apel ministra

Ządamy oświadczenia

od

oświaty

państw

po.rladająeych broń jądrową, że

ta.-

dne J: nich nie utyje jej }a:ko
pierwsze,
wyg-a.szenia
wojen i
oign!R za'i)alnych w łwdecie".
W nia111lfestllejl w HaU Ludo·
wal uczes.tniezyll m, in.: członek
Biura Politycznego, I sekretarz KŁ
ozeństwa. Je<9tem przek0tnany. że
~ Tadeuss Czechowicz, aekTew budowle tego pomnika nie zataTM KC P:DI'R
Marian
Orze· braknie Wll8 uoz.niów, nauczyohowskł
I
Waldemar Swirgoń,
MLnister ołwiaty i wychowania cieli, wychowawców!
przedata'W'!elele centralnych władz prof Bolesław
Faron skierował
Jest wiele możliwości czynnego
ZSL I SD oras rządu.
apel do uoznl6w, nauczycieli, wy- wsparcia
tego
przedsięwzięcia.
Po części oficjalnej zebranym n- chowawców
przebywających na Proponuję wam zorganizowanie uprezentowano widowisko muzyczne wakacjach. Oto jec 0 treść:
roozystych
spotkań I wleezornlo,
Katarzyny Gaertner
i Jerzego
- Zwracam Ilię 1 gorącym ape.Iem na kłórych omówicie zało:ienla buKleynego "Czas dla dom<u", któ- 1erdeozną
prośbą 00 wszsytkich dowy Pomnika Matki-Polki, potrzere l)OCiobało się IZCZególnle mło- uozeatników kolonll
I obMów o bę CIYnner;o wsparcia tej lnicjatyd%letiowej częścl widown\.
czynne wsparcie pięknej idei bu- wy przez
wszystkich
Polaków,
Wieczorem w kilklll
punktach dowy Pomnika-Szpital-a Centrum szozególnle jednak pr2ez
ludz.f
Wrocław>la odbyły się imprezy roz- Zdrowia Matki-Polki wm~ego młlldych, którzy tak Wiele zawrywkow•
I
Były
to.;..w_ _
Łodzl
wYSfłklem
oałego
dzlęouJlł swoim
matkom wdo wY·
_ _ _ _ _ _dygkotekJ..
______
____
___
_____
_ _ _1połe_ _ c~owanlu
i przygotowaniu
źy-

i wychowania

Przygotowam·e do

ag1·es1'1' lr,

Wedluf wiarygodnych fródeł 1 centruje silne oddziały nad graniTefUclgalpy, armia Hondurasu kon- cą 1 Nikaragu,. W rejonie honduraskieh miejscowości La Mamos 1
EI Esplno, w%1dłuż szosy panamerykańskiej, stwierdzono w ostatnich
dniach obecność dużych oddziałów,
wyposażonych m. in. w działa 75
mm I w ponad SO pojazdów pan•
ł
cernych. To zgrupowanie wojsk
honduraskich Nikaragua traktuje
jako kolejny dowód, że przy zachęcle ze strony Stanów ZjednoPorywac:r.e
Emanueill
Orla.ndi cronych, kraj ten zamierza wspólodezwali ilę pono.wole. W środę nie ze stacjonującymi tam bandaatelefonowalf do zakOOllll ~rancisz- ml som ozows k.1c h k t
·
on rrewo IUCJOkan6'w w Rzymie. Nieznajomy za- nistów dokonać agresji przeeiw Ni-pewnllł, że jest rzecznikiem &prawc6w karagui
1>0rwan'la
odez'°"ał krótk:l tekst
·
1
r
Przedstawiciel dowództwa owych
który lłuehaczom wyda! 1lę r6w· band, występujących pod szumną
01~ mało klarowny, Ja.Il n.>przed- nazw, „Nikaraguańskich sił demonie. Nic s niego n'e wynika, poza kratycznych"
(FON),
Leonardo
nadzieją, te uprowadzona jesz-cze Montalvan, postawił władzom 1
żyje. Porywacze wyrażają pi'zeko- członkom Sandinowskiego Frontu
nan~e. że ci. któny chcą uwol- Wyzwolenia Narodowego (FSLN)
nienia Emanueli Orls•ndi. che" te- ~ult!maitum" tą<fa}ąc, aJby „do Hl
&o nadal.
września przemyśleli ponownie swą
Jak wiadomo. termin ultimatum dz!:ał~ność". Dał on do zrozumierpostawione'o prze:i:
terrorystów nia, że po tym terminie. rebelianupłynął we wtorek o północy; All cl z FDN nasilą ataki zbrojne na
Agca nie 2.'0Stał uwolniony,
Nikaraguę.

Agca
•
me zos ta uwo Imony

All•

Konferencja prasowa J. Cartera
Byty iprezyden.t USA. J1mimy O-ter, w dlruglm d•ndiu .swej wlzyity
<prywa.tal6'j w J.a.ponii wystąpill w
środę na kon.feTel!liCjl prasowej.1
Carter „111ry.tykował praktycznie

NA K.ONFEREINCJ~
DO VANCOtJVElt

PERTlNl ROZPOCZĄŁ
KONSULTACJE POLITYCZN•
Prezydent

SIERADZ

maniłestacja pokoleń

24g odz inq
rozooczął

·-

20 bm. wyjechała z Polski! U-osobowa delel(a-c1a kościołów członkow
skich Polskle1
Rady Eikumen1czne1
na obra<iy VI zii;.romadz.enda Qgólnel!o Swlatowe1 Rady Kościołów, które obmdować bedzie w dniach od
24 liipca do 112 sle11Pnla br w Vancouver.
Obrady w Vancouver sa nalwatnleJszym
wY'darzeniern ekumenkz·nvm w bieżącym roku dla śwlato
weio chrześci1aństwa Wyty-cza one
kierunki pracy ekumenlczne1 1 sooleczne1
Sw!atowe1 Radv Kościo
łów. która skuo\a nonad 300 koś
c iołów

członkowskich.

(Opr.I

kl)

wszystkie dzled.zin:r l>O~Ltykl n~ra
niczineoj ,p.reeyd~a Reagana. Stwierd"Ził, że w Ameryoe
&rodkowe-j
Rea.gan p<>plera reżim Salwadoru,
kJtóry je&t .111a)ba.rdeiej krwawym
1 represyjlnym :'eż!mem na :uchodniej półkuli. a być In.O'Że na całym
świ.ecie" . Jeśli idzie o N!1karaguę.
to nie wolno ·wderzy~ w całą rettorY'k:ę obecnej admfa1i.stra<lJi, p0nlewad: p.rawda p.oleg·a na tym, te
<p0piera ona wszelikimi S'i~am{ rebelia.J1·tów z.mie.rza.j.ąeych do obalenia roądu nitkaraguańskieio.
Car.te.r stwderdzi~. te zwdę.k.szone
dostawy broni dla Tajwanu doorowadzlły do bardzo
ooważnego
p.ogorszenia
stos111Ilków ehlńsko
amerykańskich . nad których
normali'Zacją 1 rracowało trzech ostaitnleh prezydenitów. łącmde z nim.
Jeśli idzi.e o stosunki ze Zwl"zkiem Radzi~km to Reagan również zaprzepaścił osfąg,nęd11 trzech
oota bnic-h prezydem.t6w. a jego obec.ne dizialaini11 TlJie wska,zu}ą na
to, lri nBJprawdę dlą~y do m11jącego
tak ogromne 'ZnaC'Zenie dla świata
porozunnlenda ogiralllkzaj4Cego arsenały srtra.te.giczn•

WYPOWIEDZ EGONA BAHRA

„Niewidzialne"
pociski manewrujące

Jeden 11 członków 1>ruvdlum Hchodniolriemieck !e1 Partii soc1aldemokr.atycz:ne1. Ee:on Bahr
ośw1ad
czył, że bez wllczen1a francusk ich l
brvtv1sklch systemów
rakietowych
nlemożMwe 1est oozytvwne zakoń-cze
nie rokowań S!en~wsk lc!l na temat
ol(ran lcze-n la zbrojeń 1adrowvch w
Eu ropie Zw ' azek Radz.ieck i - ~twier
Dziennik „Prawda" p0inforrnował
dzi! Bahr - bvna 1mn\e1 nie żąda w środę, że USA zamierzają "Zanieprowadzen ia rozmów na tem at svs\emów 1adrowvch Franci \ I Wiel- chać prod·ukcji za.twierdzonego o·
kiet Brvtan !i a •edvn ie b: an!a Ich be<'nie, zmodyfikowanego typu p0ood uwae:e w czasi e obecnv ch nel(O- cisków ma·newrującyeh I -przys·tą
c\ac1~ l:(enew<k\c h. To nie 1cst tylko
o i ć do i'lltensywnych !)rac nad 110takt yka. Je<t to twarde stanowls..'<o wym modelem. który był•by nieoolitvczne Zwlaz k u R<1d71eck\el(o i
1est rzeczą wątol!wa. czv s;Je ono możt.i wy do wykryci<a orzez systemy .radaro_j'Je I .radiolo'ltacy,jne.
zmlen~.

Nowa gen~acja amerykańskich
pocisków mlllilew.rujących zosta.nie
wyiprodukowaina na wzór .. niewidzialnego" samolotu „~tealth" Doświ•adcren.ia zgxomadzone w tira1kcie orae nad oroje.kt.e.m ,.Stealth"
- zdaniem eksipert6w ameTykań.
skich p0zwałaia
}uż o~nie
ony.stą.p!ć do produkcji
„niewidzfalmych" p0eiskó'w manewrują
cych.

=b~~~i::e~~~J:zae:i!ln!: :~~~;

tego pomnika łundu1Zy uzyskanych
w wynlkn wanej wakacyjnej pra·
oy, zbiórki eurowe6w
wtórnych,
płodów leśnych
Itp.; część zaro.
blMJych pienlędz.v przekazać mot~
na ten oel młodzież pracująca w
oehotnlozych hufcach pracy.
Znająo wasze gorące serca, zapal
I entuzjazm
liczę
na masowe
wsparcie realizacji tego pięknego
t azlacbetnego celu,
(PAP)
•
•
•
Milion złotych na konto budowy
Szpitala-Pomn•ika
Matki-Polki,
przekazali 20 bm. spółdzielcy ze

„Społem".

Decyzja w tej sprawie podjęta
została przez Plł'num Rady
Nadsorczej CZSS, podczas
nodziału
~
nadwyżki
bilansowej
jednostek
„Społem".
(PAP)

"'OZIE~"

KIESIE

W 20! dniu roku słońce wi:e
szło o rodz. 4. 39,
zajdzie za§
o 20.44.

Imieniny obchodzą
Prakseda., Benedykt, Daniel,
Wawrzynleci, Dalida

Dyłurny

synoptyk

w dfliu dzisiejszym dla Łodzi
przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie
zm .enne. p, zelotny opad deszczu.
Mo-Hiwa
burza i 011ad gradu.
Temp.
maks. w dzień 20 st. Wiatr
umiarkowany, północno-zachod
ni.
Ciśnienie 11 godz. 19 wy11osjło 995,7 hPa czyli 746,8 mm,

Z kalendarza wy()!arzeń
1944 Wyzwolenie Chełma
Lubelskiego
1831 - Na tron belgijski wstą
pił król Leopold I.
1893 - Ur, H. Fallada, pisa.rz
niemiecki.

Taka sobie myśl
Miłość
ność w

ojczyzny to
sumienswym dziele pracy.

Uśmiechnij się
URZl\"P

il~

Re>daktor depeszowy
aeda k ''lf lPl'h'll<'zny
JERZY KLIMA

'--

-- · -·

.

-

-

~

'

(Dokończenie

%1 str.

n

1Daks7maln11e wykorzy.ta.nla eto.
łwladecd 1 mhuonego
okresu I
twononla •ptymalnych wa.runk6w
rozwoju, w tym m. I.n. pnes swl~
knanłe apołecznf'CO
uaaestnlotwa
w rcnwlązywaniu 1POłecznyob pro·
blem6w w kierunku,
se.kresie I
formllch określonych w Konatytuoji PRL. Sierpniowy protest klaq
robotniczej przel'lwko wynaturzeniom, 1tal Ilię Impulsem eto prsywracania ludowładztwa, do odbudowy
prawidłowej
komunlk.aejl
•połeoznej do tworzenia
nowych
jakościowo stosunk6w między •połeozeństwem I władz~. Doniosłym
Jłosem zabrzmiała
uchwała IX

Nadzwyczajnego
Zjazdu
PZPR1
obywatelom pragnleJDY sapewni6 możliwoś6 w1p6łd&c11dowa.nia • losaoh
IWeJo kra.ju i
etoezenia.".
Przedslt.wiony Izbie projekt smla.n
w Konstytuoji PRL - powiedz.I.a.I
pos.- Z. Czeszejko-Sooha.cki dotyosy
ogromnie ważnych
polltyomych
kwestii: konstytucyjneg o określe
nia roll l pozycji PRON,
klasowego
charakteru
państwa przez
wskazanie
klasy
robotniczej
Jako hegemona przemian,
mfe.Jsoa i rola
lndywldualnyClh
ro•podarstw rolnych, pra.wnyoh ferm
sapewnienia bezpieczeństwa. pań
atwa przed zagrożeniem sewnętrs
nym i wewnętrznym.
Drugiej s kolei proponowaneJ
smiany Konstytucji nie można byłoby stwierdził Zdzlsła.w Csenejko~Sochaoki odmytywa6 W
oderwaniu od pozostałych proponowa.nych zmian. Zasada aojunu
robotniezo-ohlopsklego 1 kierowniczej roli klasy
robotniczej tkwi
Immanentnie w sasa.dzłe auwerennoścl ludu pracującego,
Miajduje
odbicie w preambule do Konstytucji. Proponowana treś6 uat. I a.rl.
4 Konstytucji ek•ponująe tę rolę
·klasy robotniC'lóeJ, eta.je lłę r6wno-

„Wnystkim

cześnłe

ważną normą

prorra.mow~.

Nakazuje bowiem ros•erza.n!e •działu robotnik6w w ronviązywa
nlu epra.w państwa, epołetl'Zeństwa.
1 gospodarki, w umacnJanłu 1ojunu robotnlozo-ehło~klego,
Trzecia zmia.na - dotyosy lndywldualnych gospoda.rst.w rolnych.
Popularnie określa
Jil ja.ko
bw. zapis ohłopski. Poseł podkrełlił, te Intencje
aoejaliltyC'1lllego
państwa w tym ukresie były C'ZYtelne. zar6wno w odpowiednich artykułach Konstytudl. Jak teł kodeksu cywilnego, Dośwł&do.ienla 1
przeszłości, nie zawne pra.wldłowa
praktyka polityczna, k&t• jednak
te gwarancje w Konstytucji jednoznacznie określł6 l umocnl.6.
Chodzi tu o trwałoś6 rodzinnych
gospodarstw rolnych. sta.nowląoych
równoprawny element społeczno·
gospod&re'llego ustroju PRL. Za-pis
ten ma utrwalić
w świadomości

•I•

społecznej

nlf'zmlennoś6

I

trwałM~

stosunku socjalistycznego państwa
do Indywidualnych
gospodarstw
rolnych I w tym znaC'lóenlu epeł
niać DJ• funkcje
swa.ra.neyjno-oehronne.
Ostatnią wrenole epołr6et PHłu
lowanyeh zmłan
w Komtytuojł,
Jest określeni" prawnych form zapewnienia bezplec'Zeństwa państwa
przPd z::igrozenlem t:ewnętr:1;nym i
wewnętrznym.
W postulowanym
obecnie· ujęciu, rodzajowi zagrołe
nia odpowladalbv określony prawnie sposób przPchvdziałanla. 8ta.n
wojenny może bvć wprowadzony
ze względu na obronność lub zagrożenie

zewnętrzne

państwa.

zaś

wyjątkowy w razie zagrożenia wewnętrznego państwa lub w
przypadku klęski tywlołoweJ.
Poseł-sprawozdawca wnł6sł w

stan

Imieniu Komisji Prac Ustawodawczych - o przyjęcie projektu ustawy ze zmianami wprowadzonymi przez komisję.
Pos
EDWARD
SzyMAięSKJ
(PZPR,
okr wyb
Włocławek)
stwii;>rdz.ił.
że orzedstawl<>ne paprawld do K<>nstvtucii uwz,glę.dnła
ja orzede wszvstkim
falrlv e-oołeczno-oolityczne ta,kfe tak wzrost
soołe<-znej l polityczne' roll klasy
robotniczej I o<>wstanie
PRON.
wvnikają
ze zobowiązafl
ja.k,fe
PZPR I ZSL orzyjęłv w<>be<:: rolników
Indywidualnych - a talde
cloświ.adczeń <:>Slatnich
lat w tym
st'lnu wojennego Dotvcza one rMmych zagadnień lecz łączy je wola ustawodawcv uczynienia Polslki
krajem zdolnym do samedzielnego
przezwyciężenia kryzvsu I zbudowania soc.ializmu w kraju silnym
I demokratvcznvm .., którvm wstytucje skuolajace i wyrażające
interesv sp-Ołeczeństw a
realiZlllją
nade wszystko nadrzędny klaso-wv
interes ustroiu i jego socja!is~ne
treści
Poseł stwierdził. te Klub Prue-lskl
PZPR glosować będzie za wszy!!ltkim' zgłoszonymi no•prawkami do

Konstvtucli w przedstawionej SejID'l\"i .formie i treści.
W \mieniu
Klubu
Poselskiego
ZSL nos BOLESŁAW STRUZEK
{okr wvb Warszawa-Sródmieście)
oświadcŻył. te klub t><>Diera w całej r<n.ciągłości ooselski orojekit usta wv o zmianie Konstvtucji PRL
zm;anv te - powiedział - 11tanowia uogólnienie
s'!>Ołecznego doświadczeni a
ostatniego okresu I
ich Ut'hwalenie 'Zapewni z,godno~ć
norm konstytucyjnych z l)()trzebami oraktvki
Nawiązują,c
do
'P!'Oponowanej
~ia,ny która jest realizacją chłop
skiego oostulatm
konstvtucy}nej
gwarandi fndywidualnvch l!OSIPOdarstw rodzinnych - ooseł !>Od'kreślił
- że bezoośrednim t>Odło
żem "hło?>skiego
ruchu 'la rzecz
tef'o 7",.,;"u bvłv wyoaczenia latam; n"'""" •«'aia<'e sie w oolitvce
rolne;
w d<><unku do rolniC'twa
indv·:v·rl '" nof1o Rn<lzlło to oorzude
zagrożeni" : „;„..,..wnol;cf gosnod a.row•n;" " ' ł 0 h Pln •kłonność do inWe.<towan'o rl<' „...,„r"wv •trukturv
agrnrnPi no<P"ln
urieczkę mło
dych ze "'<i 7.e rA •v no VHJ Kongres ZSL fak I TX Zjazd
Dartii
stanełv na
!!r11n<'ie
traktowa,nia
chfooskiel go<TJO<l;irki lndvwldualneJ ja'k<Y llrwałego eleme<ntu miołeC>Zn.9-g<>spodarczego UBibroju PRL.

-ę

• •

•

Wspblne ~m KC PZPR I Nit
ZSL u stycm!ia 1983 r ucnało •
celowe pątwierdzen4e 1rwałoici i<n·
d:rwldualnych 10.J)Odustw w Konstytucji PRL i zobow11tzalo kluby
'P(>Selslde PZPR l ZSL do J)Odij•cl.a d.%1Wa6 w tym kderulllku..
P<l9 HENBYK STAWSKI
(SD
okr. wyib zt.iona G6r•) ~.
li Kon.t,.tueja PRiL
brsjmała
~ 1)01Wl
lat
~ czuu.
Jedm&kte am.My, Jaki• u.dy 1ł'
iytl!Ju kT•Ju
~lcll 1atadl
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dzeoniia do u.tawy zasad,niczej. aieza,rbwno zat7ls dotYcqey am-aw jedności nasze,g o nuodu. kształltowa;ni.a l)Oo.9taw
obywa.telskLch.. )a,k i l)QStanowłe
nia orecyrują~ pod6tawow4 zasadę
ust.roiowlł Jak4 je'9t ao}usz t współ
waie.a PZPR,
ZSL 1 SD - ~'4
si~ awa.raincjlł
dailszeeo rozwoju
socjalflłt:rczneto i>aMtw&.
Ustaiwa
zasadnicza. umioełnion& .,rzedstawdonymł i>01Pra.<wkamł. daije ora,wu l)Odataiwy do zaibMll)łeczen.ia aocjaJ.dsty~:•zHfo -pa:Anw• ,,o1.Sld.,.. w
~6b nowoczeay, U1WZ1lędm•j111CY
w:rmoei bez'lti~Ułwa sewinętrs
nteo ale taJ1rte
1 wewn'1-rzne10
Umając proJ>MYcje smbal w Xon..tytuiej( u. nłez'będlne w ciibecaiym
czule, z.godne z 110C)ailt.tyc:m4 prazibędnych u=')>ełnień
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W. ZA.KRZEWSKI- bn·
sainterMOwanle •połecisne j&ll:ie projekt uta.wy

ta pod

uwagę głębokie

budził, zapoznawała się
materiałem
wnlcNlk.6w

a

bołatym

I awaa
Sejm-. Ju r6wniedl 1 opiniami 1eepołu cłoraWw
sejmowych I Bady Społeea.-Goe
podarosej oraa epinlaml ebperł6w
powoł11i11ych prses Kanciel&ri• l•Jm• - wniOHlt Presydiwn K.omiaJł. W końOOWJ'Dl
toku prM a-

•wacl

ły

Nadswyoz&jnlł

••~

1entowane pru. Presyclham BMly
Krajowej PRON. Ta.k opraoowanJ'
projekt. powałnłe w ał4Ntunlt• do
pierwotnego te.kat• smodyfik.owany, oho6 saehowuMc:r jego poa.ta.wowe pryllOYl»a uatrojowe llOetał
na.stępnłe pne41tawłony I prsyj41p:rzez

Komisję

dla projektu uatawy o radaoh na.rodowyoh I aamonlłcl•I• łeryt41rial
Dym, wnłe.slon„o pn• Bad• Pa6.nwa. Projektowa
otawy ntMlaa•
nut,pnio tyhał „o 11Yllł•ml• rał
Hrodowyeil i ..-slłcta łer}'1ońal•
Detro".
wauaaa
atwłerclslł dalej pc19eł Dl• ma
charaJi:ten praypa.4kow11„ Zmierza ona. do uwypuklenia jednorodnołcl rad na.roclowyoh ja.u - .•
tury pnedlta.wiołelakiej ~olanej
do rea.llzowania 1Mlań
M'l&n6w
władsy pańnwowoJ w terenie a ioh
rol, jako prsedeła.włołelaJdoh wra..
n6w t1&D1on1'Cl•
9J)Oł-nes•
w
podstaw-yoh Jocłnonk-1l 1'06da·
lu łerytorialnqo.
Pl'SJ'.łlł*J' łJ'ł•l
anaoollll.fa ... lntesrahly llWl"99k
Hmorądu m1-.ka6o6w w jeclDoll&ka.oh eeleclleAmyell a rada.ml unłowymj jau er1anaml whMlwy ł
1amM111łclu. a włęo orrloll1lml WF·
poaałonyml w
a.trybuty
włałs7
pamtwoweJ. Zw'-•ek łea wam-ca

„ ........ .-a. -

a1nym JJObrze-rom -parutwa ! niarodu - 1>06eł ośwtadczył,
li! Kwb
~Id SD fłosowal:
'będzie za
wprowa~end.em WoDODOWa.nych pol>l'&Wek do ustllwy lba.d'lliCMj.
W lmen~u
K~a
Paselaldet0
PZK.S 'POl>Lt'ei• cNa ~nowanych
zmian w Konstytucji PRL wyraził
-oo.. WACŁAW AULBYTNEB. Zallkcen-tował
on 1'0WU~ dWOfU
mi~ Pola&smil.. 1»~ami&. 1'0nmmtlenła I we~drz!da'Di•
jMo
waT1L11:k6w oom:Yilneco rozwoju na- 1kut-~
wpływ• llP9ł-ll•
szego lriraju. Nad'.Zleję na stOJ)nlowlł na realłuoj• i1'Clań publkmnyell 11.J
integ~aclę Pola.ków wokół idei od·
pot.nieb l mołli-..łel lollalrodzenia nairodowego ltw•za d:rA•- nyoh.
łaJ.nO>Śl: PRON; o powodff!l!u teio
ruclw lidecydluje jednak nie za.poi•
w Konatytucjl, lecz Jeco dztał.al
n~ i umlel~~ sjed.nan.l.a llDOłeczeflatw a.
M6wea 1AAUentował
teł doni!~ tJODraWld, rw•r01tu,j4~j t.rwUoib łndyW!diualll1ych i
rodz!inn~h Cosoodair.tw rolnych I
decyduj11c•j WH87.ci• o r6wnoU11>riawnieniu wnyłbkieh aek!torów :o:lnlicitw.a Poseł w&'!tauł teł, te nowy Złl!Pls kon.styitucy)ny dot~
cy rozróżindenia DOjęl: ał:aln.u wo)ny
czy st.a.MI wojennego
- ł .tamu
WY'}ątkowego
l)rzy,DOmllna rozwd4unla oraw?U1 Jatn~•,..ce w wdęk
noścl
demokJra,tycznydl 'l)ll:óstw;
wy~z:lł W in-zeikonamie. te w'P'f'Owadzen:I• .tanu wy~lrowllfO bę
d.m• sa.w„ OIStattecźnoehl. • d~
kra ~ny 9DOSÓ'b ~dff!Dfoa, 'lll!'M-

miar•

zor.noś6

władzy

oru

dojna~

•DOłeeze~a SDl"&W~ te .tęga.nie
'P'° ten bi&trumeint będ'Zi• w vny-

nłoścl eałkowdcl.. ribędne.
W !mieniu Chneśo!Saflstdego

9to1>0parcla
proponowam.ym zm\.a,n om w KomYty1ruc}i udlziel!ł nos ZDZISŁAW PILECKI Cbez,p. Cl!SS. ok.r.
wyb.
Gdańsk) Zmia!Ily te - p0wledz.ia2
- są odzwdercledlendem w·niosk6w
z t'łiedawnych rorzldch doświad
czeń. fednoc-zemie gwara!lltu.ją one
konity1!1uowa.nle 'l)Ollfltyikl odnowy
N a.ród nolskd m.iuel n4e tyiiko dyiPlru·
towa~ ale ta,Jme mlłdne słę IJZlł•
dz!~ Jego zadam.iem - da:dtł ł Tl&
oozynłośl: - fest tiroHa o ~
wielką wa,~. '8.klł fest o)cozyrt;na,
w Je1 państwowYII1 kształcie.
Pos. MIECZTSŁAW STACHURA
(bezp. ~Pax". okr. wy.b K~alków)
DOWiedztał. ie Koło Po.słów ,,Pax"
DOdzleLa O!'.dnl• ł.e l)l"OJ>Ot1owame z linicjaitywy 'POeiski•J - zmiainy
w ustawie S&Pdn!«ej ma)lł donł.Olsłe I lronstru.k,tvwine dla orzyszłośol kira)u znaczende. Prooonowany za'!Jli5 konatytucyjny uwY'!)Ukla
dw• ~nek.ty Pa.tri~e10 Ruohu Od.rodze-nta Na.rodowego
orzede wszystkim to ł.e ruch te
lesit Drzejawem
I odzwierci·edileni.em ?lOOZerzen.la bl!%11 władzy . ludowej, DODrzez wzbogacenie formuły
90juszu
i wsp6łpracy z
PZPR, ZSL i SD l w.!IJ)6łd-ziailanlem
ze sto:lącym:j na g,rulllCle za&ad u111rojowych
PRL Ofłalilłzacja.m! i
stowarzyszeniami sDOłec7JDvmi Potwierdzeni~ I u.mocnlł'!Lle w konstY'tucyjnym zaroisle trwałości rodzLnnej gOSJ'.)Od&!!'kl chłO"PSkiC'j jest
Jednocześnie D()twlerdzeniem 'P!'Ze.%
Se)m właśCliweJ t>OlHV'kd pałlstwo
we1 w odniesieni~ do lednego z ii11tegraJ,n yoh akładników t10lskośel,
k<t6ry w naszej ojezyźnle stanowi

wa,r,zyS'Ze'lld.a

Sl)Ołec%nego

zJemJ!a.

Po ZllXofl.czeniru dys'kusji - Izba
do głosowania nad J)l'Ole<ktem ustawy o zmia·nłe Konstytucji PRL ZJ?odnie z art 106 Konstytucji PRL Sejm moźe uchwalić
zmiany Koinstytuejf jedynie więk
szością co ndmnJej dwu trzeoich
głosów, w obecności co najmniej
o<>łowy
ogólnej
Mc?JbY DOiSłów
Stwierdzono. te
posiedzeniu bierze udział wvma,gana l~zba p0słów.
Zgod111ie z Mit.
74 refulamdnu
Sejmu zairządrono obU.ozamde 1tło
sbw
Sejm ucllwailfl ustaw• o ~anie
Konstytu.ej.1 PRL urzy 368 i:łosach
za; fe<łnym głosi„ Drze-oirw i jednym wstrzymująicvm 11ię.
orzystą·piła

w

Na

1djęolu1

polłodaenta.

podosu

CAP -

M. Lanrła

-

telef•

więc 4o nłero n.aleły JINW• I ..,._
włlłZek oolowero
I raojonaln„e

nukanla dr6r. harmonlsowa.nte pe~
trzeb aweJ lokalnej społeosnołcl,
szernyoh lntere16w 11W0Jetro regionu I podlta.wowyoh, nactrsęetnych
racji eg6lnopaA•twowyeh I og6lno111111łeosnych, Osnaoza to, ie radny
nie ma by6 proełym prsekałnłkłem
po1tulał6w wyborozyoh. 1 - llsła
ła.ezem odpowiedzialnym sa łeGY·
zje dokonyWa.ne w prooesaoh prae
rady. W rosUoznyoh praepl9aeh •·
ehwalanero dzłł projektu ana.wy,
formułowmo lllł kempetC!leJe rll4
narodcnryoh I łeb orran6w oru łeh
właśolwołł llo podejmowania lleeY·
zJł 1amod11lelnłe. Samodzlelno'6 ta
nie mote by6 dowolnoicł~ ana.rohłą
- a wł~ muł młełol6 się w ramach prawem wYZllMSonych. Uetawa daje temu pełny wyras I peł
ne pra.W'lle sa.bspleozenłe pne111
przepisy o nadzorze naci ra41aml
narodowymi I Ich orrana.ml. Zwłer1ehnl nads6r naci ra.da.mł narodowymi sprawuJe wyłącmile Ba.Ila Pa61twa. Projekł -.stawy
powamłe
wzmacnia pozycję prezyllłum ra.dy
na-roi!oweJ.
Punktem wYJkia gospot!a~I ł Jej
finansowania - p0wledzlał Ila.lej
pot. W, Zakrzewski jest sasa.da
sa.modzlelno§ci racl w 1:0911od&rce
plMJoweJ I finansowej. Aby urea.lnl6 wplyW
rad narodowych na
procesy planowa.ni&, projekt ustawY zobowiązuje d<> przedkładania
radzie rozwl•zafl wariantowych,
tak aby 1&ma 4okonywała wyboru
wa.rłantu mające«o .t.6 się podstawą bstałtowanła projektu planu.
Zastrzega lłlę teł ratlom odpowłe4nle terminy nuowe -po'ZWalająee
na analizę przedłotonyeh do kOD·
sultacJf ze ęołCC1eA11twem roswlązaA.
Pos.
ZENON
WROBLEWSKI
(PZPR, ok,r.
wYb.
Bydgos~)
stW'lerdzU m !In.. te w oaflstwie
socfalistyemym samorzad mu$! być
C?:ytnś i!llJ!lym z rac.}!
odmlennel!O
c'ha,ra,kte<riu klasowe.go tego oań~a i bra1k-u obiektywnych
oodstaw do 1>rzecliwstawtami.a władizvs))(>łeczeństwu
Samorząd nie atanowi <>dręl::mej od Md stru'kibury.
jest formą reslfa:aejl ludowłed~twa
w różnych 15.ferach tycia s,poełec.znego I na :ró~nyeh oozfomaeh or-

O

'°

wpływaJiteYoh cło

wsrlęcln1-o ńwnieł

hl dotacje celowe - przyznane - .
dom na 6clśle określone zadan!ł
społeczne cz7 ao•i;iOd.arcze, kt6rt
naclłj• al• na ok. 15 proc. Mlnłmal„
~
znac.zende bctd4 mial7 u.tO'
mlut tzw. dotacje of6lne. Roswi~
zania zawarte w projekcie swl._
ft4 ppodarnołl:, sprzyjajlł W pOe
dejmowanlu inicjatywy i wywllk6w,
aby uzyskiwal: wpływy dodatkOWCI,
r
~
daj11ce możliwość aflnansowanła doli
datkowych, pilnych potrzeb.
rówin.oez•in.le W:JftMDL 'Dl'ftltonaPos. .JACEK llAMIAN (PZP!\.
n.l&. ie bęa. one l>Ode)m.ować coru okr. wyb. w Tarnowie) swr6cl.ł U.
ba,rd,z4ej zn.ac%ąee .ud.-oda.
1wagę, że podstawowym warunkler$
Poa. ANTONI KORZTCIU ~::.u. zdolności radnych do pełnienia
ok.r. wyb Kielce) n.awi~ do zbli- działalności przedstawicielskiej jeał
ża,Jllcej •1.4
roomiky pOWstania dobra znajomość intern6w I poKRN t mi.j.aJ!l(:ej w tych dniach trzeb 1wego łrodow!skL Dołw1a489 ror:.z111icy
-pawOOi.nd&
PKWN. czen1a dotychczasowej prll(ly radW•pom!in.ajllC tio tycll wyduzeń 1 nych wskazujll, te · 'warunek tef
hi.~ ct.oyz~ peł stwdc- w większośol 1pełnlaj' oni w ~
d~lł. te w -p09'~wych tra.dyc;ach sób naletyty. Badania prs~
nuzego f'Uclw robollmd>CHł<> i 1urlo- dzone w 1981 r. wykauły
w~ u.&•dndeni•
•
ludowł&Abtwa stopiefl Identyfikowania sł11 ~
było .l('łównym w~Illi:kiem dzia- ml wyborcami. ZnaOl'llle łrudnle •
łaA Ul'ÓWlllO O cha.radci;e!ra J)Ol}dity- szym do zrealizowania W&TUnkleat
C2Dym, jak I s])Ołeezinym W kon- dobrego pełnienia funkcji radneto
tAtkśc.l.e llll'tamy o r•dach na.rodo- jest umiejętność przekazywania l
wych i ałlllIIM'Ządizde tery1oa:i41.nym zabiegania o zaspokojenie potn9'
D()l!leł vskU'A!.ł na )&j demokiraotycz- społecznych wyborców. Temu la•
ny ohairakiter ronrajaiją,ey w nie- daniu nie wszyscy potrafi11 podo1>0r6wnan.ie azenzy lłJ)OSÓ'b udział łać. Poseł J>Odkreśllł, :l:e zbyt e1141obywaJtell w &lll"Z!ldruJnl,u kra.jem. sto przy typowaniu kandydatów na
Z 1)Um.ktu w~eni• ł'lllteresów wsi radnych kierowano Ił• dot11d daą
na n.ozeg61ne ,,odlk.reśle11.ie usłu ml statystycznymi: wyksstałcenieril,
au.)e tMtyW.o}a Am()?~ °tWeja- wiekiem, płci,. Z. mało awr-acaDO
kie,go w 1)CMńiad wprawndieil przy- uwagi na to, aby mandat radn~
znanych wl.ejft.!emu abrand.u miesz- J>OWierza6 ludziom nan«dowanym,
prawdziwym dzłałłlellOIJl apoł~
kańców .
radzie
aoł«'~•J l jej
nym, w tym kontekście poeeł podprze w~.
Po •prHrwi. ~ ob- kreślił koniecznoł6 bardmet łnten,.o
sywnej pracy 1 młodymi radnym!.
radom wileem&ll"Eaiłeik
Se.)mu - Zadanie to
powinny wzlll6 na lleBALINA SKIBNIEWSKA.
bie m. in. organizacje młodzłetowe.
P<l9. ZDZISŁAW
.JUSIS
(SD).
Pas.
RUDOLP
BUCHAŁA (bezp.
akonuntirowal Ilię w swym wy1:tAl- PZKS, okr.
Dllbrowa G6rnt1Jlift.iu na zw:i.ąa:ka<:h mdę.dzy dirob- cza) zwrócił wyb.
uwagę, te polska tra•
Jl4 wytw6.rc.zości4 • 1°"1>0d!M'kll te- dyeja prawna ł 1poleczno-polityc:tr.now"- peno.9ta,JllC4 w 1wtM rad na przyznawała zawsze wielkie %nana.rodowych. Wskazał on m. tu. na czen1e organom przedstawicielskim
łstic:it'n4 rol•
koord:yn.acy)n4 ra.d społeczeflstwa. Pełnienie przez rady
narodowych. w stymUJlowam.iu i ~ narodowe roll wyznaezonej przez
dzielamiu p0tneibnel na danym te- Konstytuej11 wymaga wyposażenia
r«!de prodluilrcjl oru u.sru1 Pod- Ich w konkretne uprawnienia stak.reślił tect. ł.e nem,lo.sło, w którym nowillce ł kontrole, w niezbędne
ob!lł'rwuje •łę obecn.W W:m'Oll't aikt.r- środki materialne. Konieczny jest
winośell. ,,owinno
był
ł)O'Pie.rarne tet odpowiedni mechanizm wybor-przes rady nl.!l'Odow• I terenowe czy, który zapewni, te mandatem
011ga.ny admtnistracji 1)116.911woweJ. radnego obdarzeni zostanll kandyUm.a.onill.6 ineiba m. lln. włęt rad daci re})t'ezentatywni I kompetentn,uodowy'® z cechami n:emirillni- ni, gotowi podją6 trud społecznego
~ - iiównł• cNa 9ko)M'zend~ drlałanła.
działaln®i rz~miosła J. lokalnymn
~bam! ml~sr:kafleów
miot S Poa. .JAN MEŁGIES (ZSL, okr.
gmin.
wyb. Lublin) 1twierdził, te najważ
W op1'nll
'l)Olł.
KAZIMIERZA niejszą apraw4 w aktywizacji spoORZECHOWSKIEGO (beZiP. ChSS, łeezeń11twa jest umiejętne rozszerzaokr. wyib. Le.g,nlc.a.) na.)wdmlejszym nie zakresu 1amodzielności podstaproblemem, k<tóry
staind przed wowych ogniw władzy I samorządu
twórca.rod \IStawy była lronie<:>mołć na nczeblu gminy. Przywołując zam.aleeienda takdch rozwiąuń, któ- łożenia reformy władz I adminire gw.uaintowałyby cha.ra,kltw rad stracji terenowej z 1973 r„ mównuodowycll - }aiko rze-czywistyoh ca stwierdził, te 1am proces staorga.n ów wil!wy, a r6'W'!locze9nie nowienia nie wystarczy. Nakazem
!stnleinie system<U jednoos<>bo'Wych chwili jest przywrócenie rzeczywisorga111ów admdmdstra.cjl. ściśle '!)Od- tego funkcjonowania rad narodojako organów samorządu
DOI'Ząd'lrowanyeh rządowi i wYJ>0- wych 1&tonych w mohliwości 11J)I'awnego społecznego ludności 1 władzy pań
stwowej.
Za pośrednictwem samod!zlał&.n.ia. Oba te wyma.ga'l!ń·a woje~t ustawy łączy w sp<>sób zado- rządu terytorialnego ma się urzeczywistnić
powszechny udział spowailający. P:rojek.t uhwy 111twairza
teł ~Lnansowe gwa.rBl!lćje sl!llI1od-z,lel- łeczeństwa we współrządzeniu i
illego fu.nilwjon.owand,a :rad n9.J!"OdD- wsp6łodpowledzialnośc!. Bez tego
nie może być mowy o odnowie,
wyoh. W !m:leiniu
Koła Pos6w
o reformach gospodąrczych oraz o
Chrześcljat6skdego
~war.z.y~enia
powszechnym wzroście aktywności
Sp0łecznego poseł
IJ'Opairł -projelk:it
społecznej.
ll3tawy.
Poi. TADEUSZ HAŁADAJ' {PZPR,
POiS.
MARIAJ!f
SOKOŁOWSKI
okr.
wyb. Tarnobrzeg) zwrócił u{PZPR, okr. wyb. Bytom) crtwlerwagę, że demokracja w kraju budził, te nowe uregulowania dotydującym socjalizm może być tym
czące rad narodowych i samorzą
du terytorialnego są ważnym og- szersza ł pełniejsza, im silniejsza
niwem procesu przeobrażeń w ży w sensie ideowym 1 politycznym
ciu apołeczno-politycznym kraju. W jest komunistyczna partia; partia,
dYllkusji nad projektem ustawy która jest przewodnią siłą budowwnioskowano zapewnienie radom nictwa socjal!stycznego i kierownarodowym maksymalnej samo- niczą lrlłll narodu budującego socjalizm. Słowem: szeroko pojęta podzielności w podejmowaniu działali
zycja partll, 1kala 1 autentyzm
niezbędnych. na Ich terenie.
Istotnym walorem projektu ota- współdziałania s nl!l, wszystkich sowy - podkreślił poseł - jest 1kon- juszniczych 1!ł, świadomość mas krety:rowanis metod działalności oto, co stanowi podstawę ob&zaru
rad narodowych oraz form I apo- i głębi 10ejali11tycznej demokraefl.
sobów wsp6łpraey z organizacjami Mówca podkreślił, te dla realizacji
praw i obowlęzków obywatelskich
społeczno-politycznymi, w tym m.
jest porozumienie i
in. ze związkami zawodowymi. konieczne
współdziałanie tego apołeczeństwa.
Wdns jest r6wniet to, że w jed- Temu
porozumieniu służyl: muszą
nym rozdziale projektu ustawy zebrano wszystkie przepisy dotycząee równiet rozwłęzanla prawno-ustrojowe 1 strukturalne, które w nieproblematyki finansowej.
części kształtuje Sejm. RozPos. Sokołowski powiedział, te małej
dziś ustawa o radach
projekt zawiera w ob!!cnym kształ patrywana
narodowych
- podkreślił poseł cie rozwiazania optymalne.
istotnie wzmacnia ieh władczą rolę
Pos.
8TANl8ŁA W
CZERNIEJ' I 1Zeroko zakreśla pole samodziel(ZSL, okr. wyb. Chełm) podkreśHł, nych decyzji.
że nowe rozwiązania ustawowe doPos. MIECZT8ŁAW llZEPIBLA
tyczące rad narodowvch bvły od
{ZSL, okr. wyb. Kędzierzyn-Koźle)
dawna oezekiwane. W tej bowiem zaznaczył, iż
o systemie
dziedzinie nawa?'lltwiło się wiele rad narodowychustawa
1 1&morzędu teryspraw, kt6re wymagają obecnie no- torialnego ma zapewnić
umocnienie
wego rozstrzygnięcia. W Polsce naszego ludowego państwa,
przy
„gminnej" potrzebny jest przede równoczesnym
zagwarantowaniu
wszystkim stwierdził poseł należnych praw obywatelom, zgodm11dry naezelnlk, który zna się na nie ze 1połeczn1t treścill władzy
w
rzeczy i potrafi rozwiązywać pro- praworządnym państwie socjalistyblemy I współpracować z samorzą cznym. Ustawa ta wychodzi
dem. Dobrze, że zgodnie z projek- ciw pogłębianiu demokracji naprzetem nowej ustawy rada narodowa listycznej przez podniesienie socjarangi,
będzie decydować , kto ma być naautorytetu
rol! rad narodowych,
czelnikiem gminy. Poseł wskazał jako organuI władzy
państwowej . O
na znaczenie podniesienia fachowoś• powodzeniu I wynfkaeh w tym
zaci kadr w urzędach gminnych oraz kresie zadecydują zdaniem pos ła
zaakcentował potrzebę
wzmocnie- - ludzie, działacze społeczni i gosnia autorytetu komisji gminnych podarczy, ich zaangażowanie oraz
rad narodowych.
chęć wspólnego działania dfa doZa główne kryterium oceny tiro- bra poszczególnych
środowisk 1 cajektu ustawy oos. JAN W ALE- łego kraju.
CZEK (bezp. „Pax" okr. wyb. KaPos. ANDRZEJ' GAWŁOWSKI
towice) uznał jej służebność wobec {PZPR. akr. wYb. Łódź-Sródmleście)
podmiotowej roli sp<:>łeczeństwa. W podkreślił, że naczelną zasadą omatym świetle na szczególne uznanie wis,nego projektu ustawy jest dezasługuje wprowadzenie kompetencentralizacja władzy państwowej.
cji rad narodowych, stabilizacji Ich Działalność rad narodowych poddochodów, zasada warlantowyeh za- lega kontroli Rady Państwa tylko
łożeń
przy uchwalaniu planów, jeśli chodzi o zgodność ich pracy
wybory prezydentów 1 naczelni- z prawem. Projekt ustawy nie daków, a takte możliwóść wpływu je radom narodowym pełnej samona działalność organów centralnyeh. dzielności finansowej, ale w
Ustawa stanowi ważny krok w kie- związku z deficytem budżetowym
runku demokratyzacji naszego sys- państwa - zupełna samodzielność
temu przedstaw!elelskiego. Poseł finansowa byłaby obecnie tylko deoświadczył, że Koło Poselskie „Pax" centralizacją kłopotów.
będzie głosowało za projektem ustaPo wyczerpaniu listy mówców w
wy.
drugim punkcie porządku dziennePodstawom finansowym samo- go przystąpiono do głosowania nad
dzielności rad narodowych poświe projektem ustawy o radach narociła swoje wystanienle pos. KRYdowych i samorządzie terytorialSTYNA
JANDY-JENDROSKA nym w brzmieniu proponowanym
{bezp. okr. wyb. Wroeław). Po1- przez Sejmową Komisję Nadzwykreśllła ona, lt w myśl ustawy doczalnll.
chody własne rad narodowych staSejm uch.walił jednogłośnie unowić będą według wstępnych stawę o systemie rad narodowych.
szacunków - około 80 oroc. do- i samorządu terytorialnego.
chodów budtetowych. Uzupełnia
O godz. 18.00 zarządzono w obrającym fródłem finansowania zadań dach Sejmu przerwę tło czwartku,
rad narodowych pozostaną na- do godz. 8.30.
{PAP)

Po-. MIECZTSŁAW 8ERWI:ięSKI

(b&zrp. okir. W'.'rb w ŁodzO wskazał
na na.jwadmieojsze,
jego zda.mem.

ulol!enia '!)roje'kiflll usta.wy o 1ystem,i. rad n1Ll'.9dowycll l 1>&morzą.du
tł1l7'toria111e10 Ustaw• wrprowadza

· znttiml.lł

d~ntral~acJ•

władzy

J>&ilsitwowej oru sy..temiu ZBT'Ządu.
Ilia fOS!>Odttklł nail'Odow4 WY'!'dnie ~eśla Zl.!raa:em nadrzędność
11%18tybuc}:! orzedstalwiclel9kieh nad
ortanaml administracyjnymi. I w,r emcl~: 'Pll'O}eik.t US'taiwy okireśla źródla d<Xlhodbw rad na,rodowych, w
tym I dochodów własnych Wielkie
zn&C%enie - l)Odlm!·§lił mówca Po orze.rwie l>!'Zewodroiclwo obra.d
Drz:vwiąizuję do zawa~tych w ustaobjął, wicemairszałek Sejmu - Zbirw1e uS'ta,lefl w lłJ)rawie 5.amorządu
niPw Gertyoh.
mi~zkańc6w mlut I wlri
SamoW dru.gim wn.kcle
1>0rząd,ku
rząd
miCS'Z.kańc6w
ma w irwej
dziennego za,brał głos poseł-S'Pl!'a
przeszło 10-leitni•l d'Z!!ała,l ności Wiewozdawcs WITOLD ZAKRZEWSKI
le o.slągni~, ale 1>0 raz '!)ie.rwszy
(bei<:p okr wyb Kra.kbw).
któi-y
doczekał alct re.gulacjil
ustawowe.i
x.łożvł sprawozda,n!e Komisji NadPoseł wyl!',azlł
llll"l:e>k.O<n.anle, !e
zwyczajnej
o
'!)r~stawfonym
k.om<petenoje •tanowi~e. o;»'Dioprzez Radę Państwa l)t'Ojekcle u- gB10łza.cjl S'IJ()łeezeńsitma Poseł t>TZY- da.wcu, wnioskGda~e i kmltrolstawy o radach na.rodo-wyeh l sa- pammł~ł, te PZPR. 1a'k rlwieTd'ZO-- ne '!mZY'7Jil.l.!D• ea,morząd<>m m i morzadzie te-rY'to.rl,alnym.
no to w tU?hwale IX Nadzwyczal- kaflców - llłł wyraizem
uiznanła
Komisja Na.ilzwyMaJna - powt•- neto Zja-zdu J>&riil jest ~zecznMdem dla Ich doityc.hozasąweij ipra,ey, el•
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LAURfACI NAGRÓD MIN. KULTURY I SZTUKI f"StużB~„
front Jedności Narodu ŁÓDZCY
(Dokończenie
walkłl
~ MEDYCl NA
w CZASIE
- pozostaje znaczącą kartą
WIZYTY
w historii naszego kraju
PAPIEZA
ze str. 1)

Różnorodne oblicza mieć
powinność pisarza. Istnieje
1two zadań pisarskich, m .

(Dokoflczen.ie •

*·

l)

kim a&'Wdzlęcsa6 call&T Ml, eo front może .:i:apisa6 na konto awoich
•1Uui'4, a
jest ~JIG przecie.i niemało. Równocześnie 1t.wierdzlć
trub&. ł.e llłab<>8oi i bra.ki FJN nie były winłl wie1kich r.zeu dziala·
•:r iercowych tron.tu.
Jednym a ipodatawowycih klerumków dziaWności FJN była praca
.,olilt7cano-wychowawcza. Ona właśnie zmierzała do rozwijania a.kł7w'n9ł'O ud.:i:idu obywateli w iyciu politycznym, aiPOłecr.nym i kulwnliiym kraju, kształtowania akitywnych :POSta'W obywateli wobec
wuy.tklch wat.nych •praw, tak ogólnon~odowych. jak i środowisko

wych.

I 1ympatla
artystkt była tytułowa partia
w
„Normie" Belliniego. Trudno także n ie odnotować jej „Fidelia" J.nscenizacja ta stanowiła finał po·
przedniego sezonu. Słowa uznania
posypały się też za „Marię Stu·
art" R. Twardowskiego. Za tytulową kreację wokalną i aktorskit otrzymała ,,Srebrny Pierścień".
W repertuarze
Teatru Wielkiego
Teresę May-Czyżowsk1t oglądać mo·
zna równłeł w „Cyganerii" (jako
Mimi), „Carmen" (Mleaela), „Baron!le cygańskim" (Saffil. T. May·
czy.towska ~ląże działalność artystyczną, ze społecznymi obowiązkaml w Narodowej Radzie Kultury.
W dziedzinie rnmu nagrodę
II
stopnia otrzymał reżyser związany a WFO - LESZEK SKRZYDŁO za podejmowanie w fil·
mie oświatowym tematyki laickiej,
a w szczegóLności za cykl „Zalożyciele wielkich religii",
de

wszystko

owa.<lJe

publiczności, Ostatnią. premierą

mQ'Że

m.nói n.
tworzenie dla rozrywki, by umilić ludzi<mi n,p. podoróż s Warszawy do Szczecina. Je&t też literatura
propagandowa. ale i ona nie leży
w centrum mojego zainteresowania. Jak na•i daw.ni twórcy i teoretycy, uważam przede wszys·t kim,
ie niklt nie zdjąi s pisarza funkcji i obowiązku
~tałtowa·nia
llIIlaku, rozwijania wiedzy o czło
wieku. o jego korzeniach."
Odnotujmy jeszcze tytuły, M6·
re ukażą się w najblUszym czasie.
Będą to dwa tomy· poezji jeden nawil\zujący do 11łoteJ legendy
Jakuba da Voraglne, drugtl
„Koncert we Fromborku" - bę
dzie sawierał wiersze o . Wa.rmlt I
Mazurach. Ponadto w najblitszym
czasie ukałe się
tom
nrozy
wspomnieniowej Tadeusza Chróś·
olelewskiego „Pepat • Baśką I
panlutkaml".
.W dziedzinfe musykł
nagrodę
I stopnia za wybitne osiągnięcia
wokalne w Teałn.:e Wielkim w Ło·
dzt otrzymała
TERESA
MAYCZYŻOWSKA. .JeJ kl'eaoJe
potwlerM!lły Ilosiie reaenzJe, a na·

Od J>0CZ4tku swego iabnienia FJN i jego og1niwa uczestniczyły w
wyborczych do Sejmu i rad narodowych. Zgodność zaudnicz.ych eelów wszystkich sił sku!Pionych w FJN były czynnikiem,
który umożliwiał występowanie u wspólnym .p.ro.g·ramem wyborczym oru Jliłaazanie wsp61nych lis1t kandydatów w wyborach do
„TemBJtY'ka świat()poglądowa
Sejmu i rad narodowych. Dzied:i:iną najbardziej systematycznej pramówi Leszek Skrzydło - traficy oenlrw FJN była organizacja 15'POtkań posłów i l!'adnych z wyła w
za.potrzebowanie l!'P.ołeczne.
borcami. c~ przekształcały się one w aiktyw·ne forum d1•alogu
Swiadczy o tym choćby liość dyspr.ze&Jta'Wicieli władzy s ludnością, dialogu, podcza1 którego porukusji
w
jakich uczestniczyłem p0
IZ&no wayabkie sprawy ;ważne dla mie.szlkańców miast, wsi czy też
projekcjach. staram rlę, by fil•teao ltiraju.
my te prawo'ltowały 'do dyskusji.
Na'8eraZ4 ~ odd%lalyw81D:1& llP(>łecznel{o fron.4lu był bM w~r
114a 1amorl:lld mie.szkańców. Jel{o komitetv peł.n.iły .zara.zem funkcje
11.ajniuzych ointw FJN Rozwój tego aamorządu poz<>11tawał wyrazem dążl!'llill do zaipewnielllia mieszkańcom be2'lp0średniego wipływu
na k:sZJtałtowanie warunków życia w najbliższym otoczeniu swego
miejsca zamieszkania i poleipszania tych warunków w dirocl.z. właa
J1uż
ponad mery doby
bell Fachowcy • Wrocławskiego PrzedlleJ ipracy,
przerwy trwa ba.rdzo silna eru.p- 1ięblol'lłtwa
Robót
Wievtniczych
cja wody na terenach wientniczych twie:rd-zą, że
mamy tu do czySamorzad mieszkańców atal al4 łrutytucj' połlrubn,, obejID1Ującą w Grabinie koło Ni•modlina (rwoj. nienia ze ~awuiem bardzo rzad·
wszystkie miasta i osiedla, a zarazem ważnym e:r.yin'Ilikiem r~oj'll opolskie). Słu„ wody alęga 25 me- kim w kraju, Trwają i111tensywne
aocjal~tycznel demokracjL
trów. Do nleoczeklwauego wytry· pn.yigotowanla do założenia
na
sim d<>szłio w ponied:siałelt pótnym otwór SI>ffjalnej głowicy,
klt6ra
Jst'Otne :im.aczenie miała takie d:dała1n<>M !ronit. 'W llferze wycho- wieczorem w tr~ wykonywa- pOW9lnym.a giwałtowny
WY\PłyW
wania obywatelskiego, Rocznice wielkich wydarwń tillłłlorycmych ata- nia otworu badawouco dla l>O- wody, Ma to naS't11pi6 'eszcze w
wały aię okazją do podkreślenia najlepszych tTadycj1 wa1ki i pra- ~e'b illlStyłtuitu 1eologicme«o. Wier tym łygod'!liu,
cy poprzednich pokoleń. Talk było m. i.n. w 1960 ·r., kiedy obchod%.1- tiło było wtedy na fłę~*1 643
„Balneoprojekt'"
ze
Szczawna
liśrny 550 rocznicę bitwy pOd Grunwaldem. Na płuzczyźnie FJN i metrów.
.
2ld.roju bada •kład chemiczny wopod jego k ierownictwem orga.nizowane były trwające od 1960 do
Jak 1ht Gkuuje, w Grabi.me V':r dotlrygku apod Niemodli111a. Jesll
1966 r. obchody 1000-lecia państwa polskiego, We wezy.tklch tych anęła wcale nie zwykła woda, Z apra.wdzłl ailł przewidywania
ro
wydarzeniach aktywnie uczestniczyli pa.rtyjni i be:r,pal'ty;jni, działa wygll\d'll, I arna.ku ma ona bo- do le«o właściwości lecz'l.czyc1' . a
cze polbtycznl i społeczni, przedstawiciele wielu środowisk. Brały w wiem wszyełlkle ciechy wody m1- taikże zasobnośC!I złoża. OpolszCl:ynich udział również ol'ga.nizacje i środowiska polonh}ne, ucieśnia neralnel, jes.t wyrdnie •azowa.na. ma mleć będzie własne
zródło
jąc tym samym więzi z krajem ojczystym, W pracy społeC7Jllo-wycho I o temperaturze 3.2 lfłopnle
C. wody mill1eralnej. ·
(PAP>
wawczej kładziono nacisk przede wszystkim na propagowanie aoclallstycznych zasad wsp6łżyc!a wpołec7'nego, usad moralności i etyki
socJalilltycznej oraz obywa.telskiej kultury prawnej,
Głęboko utrwail.iła aię w pamięci apołeczeMtwa prowads.<>na przez
front akcja budowy tysiąca szkół na tysiąclecie. Pny oirromnym
wkładzie lud.nośei -?Jbudowano nie ty!Jko wiele azkół, ale taikd'.e aetkl
ośrodików :zdrowia, przedS?ikoli i żłobków, domów kultury i świet
lic, a taicie dziesiątki tysięcy Jillomeibrów dró11: loka1nych. Czyny •poGod..tna :meWma.na, 11.GO Zawsze p0
łeczne orgamzowane :i: Inicjatywy ogniw FJN zyskały w
naszym
CZWARTJ!lll, Il LliPCA
iedenastej ll.10 ..Pałac :'. 11.30 Od
kraju dl:Uigą I O'WOCnłł tradycję, Ws'Półdziałając .:i: organizacjami •poNlOOIMlll 1
aamby do relli'J(ae, t~ . 00 J'llharmonia
łecznymi, młodzieżowymi. zawodowymi komitety frontu implrowa~
Ra.diowa. li.OO Wiad.
13.05 Serwis
i wspomagały bezpośred'llio tysiące przedsięwzięć 11połecznych, które
1.00 Kom~
l
wdadolnołol. lntormacyJny (l.,), 13.U •• w tnlwnv
przyniosły nie tylko og'I'omne, wymieme wlll?'tości ma.terialne, wno- t.10 „Oblerwae.lie". 1.11 Melodie na czai" aud. (l..). 11.io :i: malowasząc tym aamym istotny wkład w ro:i;wój całego
kraju, ale tskże dzień dobry,
1.a Pru111i..ct DrHY. n•l •krzyn!. 13.30 Twórcy kleru n-·
14.00
utrwa1ały niemniej doniosłe warlości wychowawcr.e,
a.u Metod\• na d.zleA d®l'T. Ul ków narodoowvoh w operze
W 1973 r. FJN ~„jął wielki program ochirony zdrQW1a narodu 2olnlerski .,.,..d, t.00 Lato a ta. Wakacie w Stereo. 11.30 Folk.Jor z
rót>nych
stron
łwiaita.
ie.oo
W.leltk.te
'"""'
i
-·- ddem. u.• z: lciratu l
lwiata.
dla przys.pieszeinia budowy bazy materialnej służby sdl'Ow a pow..,..- 1s.ao KuQil:a follllor- melO<tNl!lf. dzieła. wielcy wl'ko.nawc:r. l'f.00
no Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia. Idea ta od t>OCząij\{u epotka- tl.łll :R.ot.moar kw•d·r ana. ta.oo K~ Wlad .
17.06 Chwila musykl (Ł.).
ła się z sze.roklm Mozumienlem i popa•rciem społecmym. Celem fum· munlll:atr.
li.Ił Radio lderoW"C6w. 1T.J.ł
Aktuałno•c1 dnls
(Ł. I
11 ~o
duszu stało się wspieranie przez s· połeczeństwo wysilików państwa. w a.20
l?lewa He4ena Vond.r«cltov.a. Wirtuozi l118trumenta (L). tf,łl „lte.
18.00
zas·pokaja.niu szybko wuastających potrzeb ludności w d.: tiedzmle tt.3'
..PrMboje m.isłn6w", lil.00 mDlllt l&eHJI" - a ud. (l.,).
!sł ·
Wiad,
14.0I
Mairu:rn mu:sJ'(lzn:r. „Taką I taktr" - mac, (Ł.). 16.30
oehronv z4rowia . i opieki &POłecmei. W c!ą,gu 10 1a t 5.Wego
nie- 111.00 ~d. te.• Problem d.nta. tł.li Słuob&jmy raum. lł.a!I „J'a.n Sobie.nia NFOZ zgromadził blisko 3il mld złotych, :i. czego 2/.3 stan.owiły Banlt Dl'"11o'6w.
t'J.00 MlwJlra 1 •k.1". tt.80 st. 'Mondusuo: .nis''.
wpływy pochodzące od społeczeństwa. Srod'ki te p<>7:wollly na Jlna- aktualnOllot. l'f.SI l'lr«nl•r:r u .w~ IO.• W!ad. ~.l!O Włeezorne reotlekcme przyspieszenie budowy wielu sz.pitali. zakładów
lecznictwa dMw radiowyeh. li.OO Ds\~ 4 l;le, IO.ff Klaayey }1.11.1111., 11.~l.OO
otwa.rtego, zwłaszcza ośrodków zdrowia na wsi i przychodni l~kar- wiadoDIMcl •!>Ortow•.
lł.20 Lnter- ..Literatura I m'llzY1ta".
skich w miastach a także domów opieki spo1ecxnej.
stu.dfo •. 11.00 <Jorae:r ~mat. lł.tO
. .
.
.
.
.
Wieczorna serenada. lł.M Radio PJWORAMDI
Godne podkresleni.a są dZ1ałama FJN I 1ego ogniw terenowych w I dzleclom. Ili.OO Wad
SCUii Od·!>Ozakresie oehrony środowiska natull'al.n ego. W ramach
1połecznych wledzi .na l'list:r. io.1i Konc.rt ty.
~•.ee Codzienna. oowl„ł w w~dadtwi•owYm
T Breza:
prac zadrzewieniowych sadzono corocznie wiele milionów drzew i cze!\. •·• Csłowłe1t dla orłowieika . niu
te.10 · Wakacje
krzewów. Z biegiem lat zasię.g prac :imacznie się rozszeruł. Podjęte 20.411
Opowa.dan1.a
J'a.ro1ława „Uczta Baltaza•ra'' .
prace zmierzały do ograniczania pożarów lasów i ich zanieczyszcze- liwaszktewieza. Ml.st J'azr w ohrołce. ze swlnl(lem. Il .OO Muzea ldterackle
w Polsce 1!1.20 Muzyczny lnterk~ub .
lh.. h
·
h , re k u 1- 21.00
Komunikaty,
U.Oli
Kronika
n i a, oc hl!'cmv w 6d , b u d owy ma,.rc
zb"iorm"kó w re t encyJnyc
sp0rtowa
11 li
Gwiazdy
opery" 11.SO ,.P(JIWódt". 12.00 Serwis ,Tr6Jtywacii te.renów zniszczonych w rezultacie działań przemysłu. Z i ni· 22.GG z kra1u ·i u "•wiata H.2ll Jaz- lk1".
11.&5 W t<>n.acJ1 .•Tr61kl"
cjatywy FJN podjęto problem ochrony ziemi iprzed nadmier>11ym prze- zowe 1t ranle
Andttela' Jaroszew- L~.GO „Nic ~ nie stało" . 13.10 Pokazywaniem jej na cele pcrzarolnicze.
Skie1110. %3.00 W~adom°'ci l 1>11nora- wtórka :r; rozr:vw1d 14.0D Lato w
filharmon.16. 15.00 Serw.LI .Tról<k.I".
Od kilkunastu lat kombtety FJN: przy udziale zaLnteresowanych re- ma hvlata. 23.21!1 Senne naat-roJe.
15.05 Wakacje z orzeboJem
15.4.11
sortów i instytucji organizowały korurnrs pn. „Mistrz gos.podarnoPROOJU.11[ R
Prosto .z k·ra1u 1~ . 00 Zapraszamy do
ści" obejmujący małe miasta i 11:mi•ny, pabudzał on
do g019podarn!)„Tr61ki".
18.00
Artyścl
piekneJ
ści, stwarzał płaszczyzinę ry'walizacli o najba•rdziej efektywne WY'koa.oo Wiad. •·• N.auym ldanlem k!iatld - aud 19.30 Czas relaksu.
rzystanie posiadanych środków finansowych, a takie wyzwalanie 8.10 Pora11m.a erenad·a 1 . 3~ Zaba~ 19.SO .Pow6dt" 20.00 Muzvka 1X>wstwy
oHY muz.YO• - aud. I.GO Re!Lau na, to.415 Klub ,.Tr6Jlld" . 11.00 Miniinicjatyw społecznych służących
1oepodarczemu I ku~tu.Waiemu
w Stereo. UO „D:sieA Szalkala", W.OO max, i1.40 Klu'b .•T.r6lk1". 22.00 u
rozwojowi miast l gmin.
Kraijowa
W 1966 r. p0wołana została przez prezydium OK FJN
Rada Kobiet Polskich. Jej celem stało się rozwijanie aktyW'!lolici
organiza~ii kobiecych i kobiet nie zorganizowanych w życiu polityc7Jnym, społecznym, kulburalnym i gospodarczym kraju, Powstaiąoe na terenie całego kraju rady kobie't wiele miejsca .poświęca
ły sprawom umacniania rodziny. wvchowa·nla dzieci. :podnoszenia 1!:wa:
Gdy 18...J.etnia .uicJkaA.ka akb-ka Jalłe Ridge wchodziła
lifikacii zawodowych i społecznych
kobielt,
ich
wr.rastaJącei
d·o nowojorwklej Wschodniej Rzek! w ubiegłym tygodn!Ju, mało
aktywności w wielu dziedzilnach życia.
kto
ipami~ł. ie była ona kiedyś gwiazd' słynnego skandaliZ1USrezególne miejsce w ramach FJN zajmowala teł Rada Towającego musicalu „Och. Kallkutal", Gdy jednak po 21 godzinach,
rzystw PrzyjaźIJ.i z Narodami, pawstala w. 1976 r. W skład. te,g.o ru~
2 minutach d.. 49 11~kundach wychodzi la 111a brzeg, była znowu
chu wchodzi obecnie 39 towarzys11w przyiatni oraz orgamzacJe . 1
gwiazdłl p1erwsz• osob!ł, która dwa razy opłynęła dookoInstytucje współpracujące z zag·ranicą. Towarzystwa te .. utrzymuiąc
ła Ma.nhatła•n be.z wychodzenia i; wody.
wspóŁpracę z partnerskimi organizacjami w różnych kraiach,_ UJ?OWszechniają wiedzę o Polsce i 'zachodzących w mei przeobrazemach,
P.rzy.gotowania do tego w~.zynu trwały niewil!'le ponad rok.
o historii naszego kraju, jego kulturze i planach rozwoju.
Mimo prawie tr-zech godzln, kltóre Julie Ridge musiała spę
W październiku 1981 r. przy Ogóln0ipolskim KomLtecie FJN podzić w jed'llym miejscu oczekując na zmianę kierunku fali,
wstał Komitet Dziecka, stanowiący płaszczyznę poroZ1Umie":'ania się
nazwała ona 56-mllowy (ok. 90 km) maraton ,,spacerkiem".
or~a.nizacji s,połecznych i osób indywidualnych we wszysitk1ch spraJa!k powiedziała. dwie rzeczy podtrzymywały ją na duchu: towach związanych z niesieniem pomocy dzieciom. KCl!llitet nie tylko
warzysząca załoga, która c<> l(odzinę podawała Jej kakao
i
stwana warunki do skuteczmvch działań na rzecz d·zieci. ale
herbatę, oras ,,iwspanlałe miasto, które og.lądabm".
także
i•nicjuje ; upowszech111ia wiele akci.i mogących przynieść odopr. (jsb)
czuwalną poprawę ich warunków życia. Działaln· ość K0mitet~ Dziec·
ka jest wspomagana przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. Ze
środków groroadzonych na koncie funduszu finansowana jest pomoc
dla dzieci żyjących w najtrudniejszych warunkach m!lterialt11ych,
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. dzieci z rodzin dobkn1ęttych klęs
kami żywiołowymi itp.
W plerwszłl rocznicę łm1erd
Niemały dorobek zgromadziły ognlwa FJN w zakresie pojednawstw'!.
spOłecznego. opi erając się na ustawie o sądach spolec:imych. Kotm.tety
S. t P.
frontu zorganizowały w całym kraju ponad 6 tys społeczny~h komisji pojed nawczvch. któ,r e ·r-ozstrzygały corocznie kilkadzies1ąo\. tyDR MED.
sięcy sporów i konfliktów rodzinnych sąsiedz.kich. środowis'k~y~h,
doprowadzając swvm działaniem
do Ich lilkwidacii I przyezyn1aiąc
sie do kształtowa·nia prawidłowych stosunków między ludfimi w ich
dnia 12 lipca br, o godz. 1ł w kościele św. J6zefa, Di. Ogn>dowa
mieiscu zamiesz-kania
.
22, zostanie odprawiona msza św. za ap0k6J dus11y ukochanego
O wszystikich tych dokona·n iach god2i się przypommleć właśnie
Męta
l Ojcs, o czym zawladamiaJ11 łyczllw}"Ch pa.mięci zmarł~o:
teraz. kiedy działalność l''JN . PO latach dobiegła końca . kiedy z
pewności ą wiele .iego cennych doświadczeń i osiągnięć wykorzysta
ZONA, SYNOIWm ł BY~WA
i będzie rozwijać Patr iotvcznv Ruch Odrodzenia Narodowego. (PAP)
Jtampanłach

„Niemodlinianka"?

Nie •Il one
s Pa.nem Bogiem. a próbą trzeźwe.go apojrzenia, bez .mistycyzmu, na sprawę
religii, wiary, Dziesięć lat minęło od chwili, 1dy powstał pierwszy z cykli: „Biblia". Kolejne to
,,Założyciele wielkich reliigii" (powstały w nim dwa filmy „Jezus"
i „Mojżesz"). Teraz przyigotowywa.ny jest cykl „Kościoły chrześcijań.!rkie". Na razie więc nie Widzę końca tej temaityki. Różno1'0d
ność problemów wręcz prowot1 uje.
Przy pierwszych „bibliach"
było
to głównie iprzekazywanie info„macji. Potem, zreszitą
za sugestią
prof. Sandauera. przeszedłem do
konkretnych problemów.
Jeszcze
jednak w latach sześćdziesiątych,
gdy l>O raz pierwszy podchodz1łem do tematyki śWiato.poglądowej
decydenci zgłaszali obawy o ucmcia obywaiteli. Mówiono: nie uda
się zrobić filmu o religii,
nie
obrażając uczuć wierzących.
Jednak Po pierwszym filmie zaczęły
się rozrastać kolejne. Moja druga ,pasia to och.rona zabytków i
przyrody. Film oświatowy
iest
tym gatunkiem twórczości. od którego nie chcę odstąipić. Twórczość
oświatowa pozwala ml być rzemieślnikiem I całe życie się uczyć.
To frajda i111telek·t uaJ.na i zawodowa.
Wśr6d laureatów nag.ród mt'Ilistra kultury są także dziekan WydZlalu Reżyserii PWSFTviT
Kazimierz Karabasz za ooiąg•nięcia
reżyserskie w Teatrze Telewizji
ze szczególnym
uwzględnieniem
widowiska ,,Epizcr-I z ir-O'ku 42"
C7Partego na ' dziennikach J. Korczaka oraz Maria Fołtyn za wybilt.ne osiągnięcia w wokalistyce,
retyserii l 1nsce111zacjach polskich
oper. Sw• prac, r~ysersk• a ·r tystka od wielu la.t ziwiąz:ina jeost
m. in. .:i: łódzkim Teatri!'lll Wielkim, gdzie ostatnio
rtalbownła
,,Żyd6'W'kę" Halevlegoo, a w :ninionym sezonie także z Teat;:oem Muzyc:llllym
reżyserując
musical
„Sk.rzyipek na dachu". W&zystkim
laureatom g1ratu]ju1jemy,
życząc
sukcesów J satysfakcji.
RENATA SAS

111odz1ny w 10 minut t 1Mormac1e
sPortowe. 22.15 W kręp;u muzyk.I latynosk1e1.
22.4~ Posłuchać warto.
%.3 .00 Zapraszamv do „Tr6:1ld". ~.5$
Album POeZli Ro!llana Sliwoni•k a.
TELEWIZJA
•
.
9.OO T e 1her•
1
zni""'.a , „Przygod" ?Sa. Cywila'
10.30 Fi!m dla 2 ~1a:iv•. - ..Jak
Zf!_mął Charlie - •;J..on kry• ms malnv:__,_
14.5„ prawu,..,,..n
PRL - 1e .1 obrad Sejie.oo ~:1
t
Blmo vi 1t~ n(1e)
t"'.;'etekly~
2
om s
'":m f!r~y
godowv prod. radz:eck1e1
16.05 ?.Szu.~am
dziewczyny na
zonę
- program roz.rywkowv
16.25 Program dnia
16.30 Program muzyczny
17.00 Dziennik
· ,
17.15 Kbno
letnie: „Deite!ktyw
Blomvist" (cz. 2) _ film
prod. ZSRR
17.40 „Gwiauiy estrady" - Maryla Rodowicz
18.29 Wiadomoict (t.l
18.50 Dobranoc „Opowieści
Pom-Poma"
.
·
19.00 Sonda _ Kamienny k:osmos
19.30 Dziennik
20.00 Sprawozdanie i; obrad Sejmu PRL
Zl.00 Jak zgi· n•ł Charl~e" film
kryminalnv prod.
USA z
serii Colombo
22.10 Rolnicze lato 83
_
22.20 Dzien.nik
22.50 Pegaz
_

„

=

0

Dookoła

Manh·attanu

---------------

I

Z księgarski,ej

Cumffid,n1u l!l. l!l. - 150 wlerszY.
WL 1993, s 3'19, .zł 180.
Bladows.kl B. Gola A. - Obowlazek alimentacY1nY Prawo dla kał·
dei(o. WPr. tl.l83, 1 43 zł 25
Rumca s K. - P<:>1ecle :iarzadu
ma1atklem wspólnvm
malżontków.
WPr !9&2. s. I~ zl 90
Urzed·ni'k oaństwowy
Ustawa o
pracownl·kach urzedów państwowych
oraz aktv wvkonawcze. Stan praw.
nY
na dzl~ń IS. II 1983 r. WPr
19813

s

s. t

zmarła

P.

ZOFIA
STEFAASKA
z domu GARBUS.
Pogrzeb odb edzle się dnia . 23
lipca br , o i:odz. 13 7. kapli~y
cmentarza komunalne!!'<> na Za
rzeY(ie . o r.zym zawiadamiają
pogrążeni
w głębokim talu:
MĄZ,

CORKA z MĘZEM,
WNUCZEK I N A.JBLJZSZA
RVDZINA
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Dnia 17 lipca 1983 roku odszedł
na zawsze, w wie-ku lat 7ł, mój
drogi Mąż, koohany Tatuś, Teść
i Dziadziuś

S. t

P.

Dnia li lipca 1983 roku odszedł
nas, w wieku la.t 16, nasz
najukochańszy
Mąt,
()jelec i
Dziadek

od

S.

EUGENIUSZ
?ORAWSKI

ł

P.

'MARIAN
BO·RCHARDT

Pogrzeb odbęd11te się dnia -23
lipca br. (sobc>ta) o gooch. 11 na
cmentarzu przy ul. Szczecińskiej.
W smutku pogrątona

Pogrzeb odbędzie się 21 lipca
br. w Kostnynie Wlkp. Ms..:a
św. tałobna zostanie odprawiona
29 llpca br, o god11. 7 w kościel e
św, Teresy w Łod.zl, o czym zawladamiaJ11:

1 R>ODZINĄ

ZONA, DZD:Cl I WNUltl

:tONA

Z 1łębokilm talem zawiadamiamy, te dnia 19 llpca 1983 roiku
zmarła
nasza najukochańsza żo
na, Mamusia, Teściowa i Babunia

. S. t

P.

HELENA
MISZCZAK

z d.

JEŻAK

- LAT 64.

Pogrub odbędzie się dnia 23
lipca br. o godz. 14.30 z kapllr.y
rmentarza Doły. Pogrążeni w
11mutku1
MĄZ,
CORKI, ZIĘCIOWIE
1 WNUCZĘTA

:tł

8!i

SG.

Arczyński s. Kw!e'k T. - ~l~k
Ooolsld SlT !933, s. im. zł 250
Bartndk M. Ja,kubcZYik T. - SU·
r<>wce w o i eka rstwle.
W'Sll' 1983

1.

23'8,

zł

SO.

Jak dowiaduje
się dzienni·
karz PAP, w resorcie zdrowia
i opieki społecznej
.dokona.no
oceny realizacji pl8.lllu
opieki
medyc;zno-sa.nitarnej
w czasie
wizyty papieża w dniach 1623 czerwca br.
Zgod'llie
z
wcześniejszymi
u.sfaleniami w
akcji
uczestniczyło
ogółem
11 455 pracowników sbuiżby zd·row.ia. w. tym 2 202 lekarzy ł 5 095
p1eięg111are!k.
Res?Jtę stanowili
p~acownicy
ki.er~wcy,

~-••••::11•m•m:::1ra11r••Pk•••11111-~;i:::i:~~

S. t

s

powodu

składaj11

PRACOWNICY
JtATEDRY
NAUK SPOŁECZNYCH AKADEMII MEDYCZNEI
PANI DR

TERESIE MROZEKSKOUMOWSKIEJ

składają

wszystkich tyczllwych Jego pa·
zawiadamiamy, te msza
Jego intencji 11ostanle odprawiona w dniu 22 lipca br. o
godz. 18.30 w kościele św . Teresy przy ul. Kopcińskiego.
mięci
św, w

MATJtl

wyrazy głębokiego
z powodu 11gonu

P.

JANUSZA
STRELCOWA

SZAJNIE
wsp6łcsuda

obsługi,

oi'5:Si:ll·

MIROSŁAWIE
wyrazy
zgonu

t~hin~czni

sa;111tar1usze, Niezale=1e od tego. w niektó.rych
województwach działali st>Ołecz
nie pracownicy służ.by zdrowia
w ramach służb kościelnych
których przydatność na wyzna~
czanych odcilllkach pracy okauiła się jednak - w opinii lekarzy wojewódzkich niewielka. Pozytywnie oceniono
zarówno przyitotowania, realizację 11J:.CZeg6łowych pla111ów zabezpieczenia medycznego, jak i
wkład pracy oraz zaangaż·owa
nie poszc-zególnych
pracowników l!łuibv .zdrowia w
tym
okresie.
W akcji brało udział 757 ka~et~ ipogotowia .r1ubu111kowego, 4
smigłowce aa.nitarne oraz 1 nmolot. P.n;ygotowano rezerwę
13 tys. łóżek &Z1Pitalnych. Sta111
zaopatrzenia w leki,
środiki
opatrunkowe, l!l)>rzę.t jednorazowego uli:yiłiku, których część pochodziła z darów przekazywanych prze;i władze kośc1el111e, był
w zasadzie
dobry.
Znacz.na
część zakupionych na ten olkres
leków, &przętu i innych materiałów nie została zużyta
i
bę?zie wykorzystana w bieżącej
działalności służby zdrowia.
Służba zdrowia udziel.iła Pomocy ambulatoryj111ej 42 086 osobom. zgłaszającym się z różny
mi dolegliwościami. wśród których dom~?wały zasłabnięcia,
mewydolnosc układu krążenia,
dro~.i;e. urazy spowodowane najczęsc1ei upadkanii i zranieniami stóp oru zaburzeniami neurolo11:icznym!
i psychicznymi.
Ud.zielano także
pomocy w
I przypadkach poronień i II'OĘJ0I
I czynających 1lę porodów. ł
Pogotowie raJtunkowe il!lJterIł Wl!'lliowało w 5 342 przy1Padkach. 1
Hospitalizowano przejściowo 244 ~
I os()by, Stałego rpoby.tu w szpi~ I
talach wymagafo w •umie 4251
pa'? j entó.w. Do przyczyn hospi·
1
I tahzacji n11<leżały: niewydolność i
uk~adu. k_rążenia .. złama•nia
i ~
1 zw1chmęc1.a w
wYlll•ku doznanych urazów, ootre schorzenia i
• układu 1)Cllkarmowego i odde- Ie
·K ó n.ecznosc
;
··
1 chowego. a tak·ze
nagłych ii;iti;rwencH ginf'.'ko! >-I
1 g:!.czno-oxiłozmcz_y<:h.
. Niezłlę_dna. ~yła rówllllez .h<>sp1talizacja 1
1 częsCi osób, u kto~ych wys.ąI p1łv. ostre zabu•rzema psych•czI ne l centra~nego układu nerwoI weg~. Stwierdzono ogółem
51
zgonow, ,s,~o~~owanych zawa-i
I łem. ':"czesn1eiszymi . urazami
I1 czaszki oraz w wymku wy-1
1 padków drogowych.
Ił Na podkreśleni~
zasŁuguje .
~ sprawn:l'. sy&t.em kierowania akI~ cią udziela ma pomocy w
poszczeg_ólnych
wojewód.ztwach.'
I Przebiegała
ona
wyJątkowo
l spraw.nie przy tak dużych zgro- I
ł ~adz~niach lu~fatości - mimo I
l ~e nie wsz~ie były sprzyja- 1
Jące
warunki .atmosfe:ryczne.
l B_ardzo pozytywnie nale;zy oce- 1
1~ mć pracę pogotowia ratu.n!ko- I
! I wef!_o.
które
niezaJeżnie
od ł Ie
udzrnłu
w akcji
zapewnienia
I pomocy medycznej w czasie sa1 mych uroczystości i na trasach I
1 doń prowadzących. musiało wy- I
I konywać normal111e
obowiązki l ~
d
•
•'
i pomcx;y, oraznej
dla ogótu ' i
( ludnosc1.
I
~ .w~tępnie oblicza się. że i:><>- 11
wydatki na przepro- I
1 niesione
wadzenie akcji, wvnoszą ok . 5'.'.ł ' ~
ł mln zł. w tym na fundusz plac
• przeszło 28 5
1
ł
1„ . i
:' .
• m n z · na cK : ! ,
I ~rodki <?patrunkowe 9.5 mJ.1 zł I
: ~ 1.nne zas Wydatki rza~zowe wy- ~
t nios·łv łącznie 21.3 mln zł.
1

W pierwną bolesną rocznicę
tragicz.nej śmierci nas-iego jedynego I najdroższego Syna, ~'l!;ża,
Brata, Tatusia I Zięcia

MGB

MARIANA IZDEBSKIEGO

Dnia 19 lipca 1983 r.

półki

•

NAJBLIŻSI

Pnyjaclolom, Znajomym oraz
dele.:ac.him zakład6w nrac:v . którzy wzięli udział w pogn.e bie

s.

wsp61czueia

P.

RYSZARDA
PACHULSKIEGO

OJCA

WSPOŁPRACOW·
WSZYSCY
NICY z ODDZIAŁU I PORA·
DNI CHIRURGII URAZOWEJ
SZPITALA im, M. KOPERNIKA
.

t

tą

drogą

składa

podziękowa.nie

P.ODZlNA

Kawa ziarnista
w paczce
z ,,Pewexu''
+ 1 q ka~ - cena ł,50
dolara - paczka nr Ul:
+ 3 ka kawy - cena 19,50

dolara - paczka nr 312.
Zapewniamy w krótkim terminie bezpłatną dostawę paczki do domu klie!llta.

LASK.

gprzedam dztalke

· 400 m k.w. z domem lcell:la l 6 U:b
1tn:y wolne)

ofertv • 2014" Biuro Ol(loSlenklewlcza 3/5

szeń.

JAMN'ICZKI
Tel, &1-78-18 .

eprzedam
S7Ml r

MODURYT Tel Sl-417-82.

. aorzedam.
n7 11

WILL!i - ws:zystlde WYJ(odY sprzedam
MO·
czarowa 10 - Radoir;oszc:r.

SZNAUC&RY
o}brzymy
szczenleta
no
czoł6wce
wv~tawowe1 Pols'ld sorzet9o11 li: dam
(Od·blór w ł,odzl)
_Ł_<>_D_Z--C-h_o_l_n_v_____d_o_m-ek ooole, tel. Mł-10 .
1ednorodzlnnv (be-z kanaUzacm
z
011:rodem
SPRZEDAM
1
dywany
sorzedam. Kw ietniowa 36. C'.! X 3 I 3 X +> Ta rma1964 lt nows.ltt.
Przed2alnlana 18
m. 1 tel. t2l-18
119la r
---------Łuc2n1k''
NOWĄ maszyne
OfMIY
sorzedam.
Oirloszeń
„1965"
Biuro
Sienk!ew.lcza 311
KUPIĘ
ctemnuo „Plnuocynltowan11
sa"
Sorzeddm !<)dówke B~CHIS
1,;truhość
o.li mm) sone.Pola•? 135''
nowa.
Tel
ctam
Oferty
..
192-0" Biur<>
11: r zecznośclowv 51-58-3'9
28900 2 O~loszeń S!enk1ew!cza 3/5

DWIE
nowe oPOnv
do
..malucha"
zamlenle
na
dw.! e d'<> l211Jt1 Tel · 11&-N
1968 li:
NOWĄ

1>nyczeoe caml'.ldnTel
irowa eorze<iam
5848-117
.

ZAPIĘCIA

do kl!o~ów
broszek
kUiPie. orace na
wtrv ,ka rke
zlece
tel

~ 6 -3 2 -117 .

28009

li

LODOWKĘ

„Polar
. Mor'
44i-so . '

dwudrzwiowa
24·5".
zamratarke
2i2"
sorzedam.
29017 li:

BUTLĘ 33 k«
nowv nam iot 4-os<>h<>WV - ~orze
da m Ofertv .2005" Biuro
Ol!.łoszeń Sienk iewicza 3/5.

2081

I(

PRZYCZE:PJI; cam.oln11:ow11
hamulec. otwierane okna
donlnka - ~orzedam. Oferty .1'9140" Biuro 'Odosze·ń.
Piotrkowska 818 .

CHARTY
arabskie
a trakcyjne szezen.\ eta rosprzedam.
dowodowe
Za ool s'l< le1 57 m 33

POSZUK.U;JJI;
warsztat. Tel

2034

- ----

li

SPRZEl>AM
meble
kuchenne. kredens oo.ko1owv wal!.e skleoowa. re11:ał
lade karnisze.
telewizor
tel 740-14.
2006 Ili

t881M

I(

SPRZEDAM kolekc1onerow.I
nle.<or11wny
aoarat
Kodak " oorcelane chilń·
ska . 55-82-21.
WTRYSK.ARKĘ.
formv .
akcesoria wra.z z zam6w:lentaml
sorzedam
t.ódt. Rzepakowa 32.

orepa.rowane
drewno ooało FRF:a:.JA. kolorowe Royal
we meble kuchenne sza- cebuLk,I
fe-blblioteczke
.Ceoel1a". oraz odmlanv oóloelne holender1;1k!e1
flrmv „Penwanne o!erzyne. flranld ninu. Lódt, Brukowa 9
si>rzedam. Tel 299-22.
241895 li
?AIOO Ili tel. ~5-ł7-30 .

oorzeezek -

'FUTRO
ka.ra'ltulowe
sorzedam. Tel. 751-14.
191M Jt
DRABINY w\edettskie. bale ruutowan!owe I beton.!arke sorzedam 1~31-~
200'NI

r

VlDEOCA8ETY
lorzedam. Tel. Ml.-811 ue 18
UM

r

FORM1$ wtrvs.kowa na atra•kcy1nv wyrób z tworzyw
z irwaranc1a zbvtu 1um6wlenla) , ln111!e Ofer·tY
BhiT·O 01111oszeń
..29123''
N

TOKIUtNI!i l s:dillerke do
metalu
oru taśmówke.
frezarke
l!órnowrzeelonowa toka.rke do drewna sorzedam. Nowosolna Mlleszkows'ka 40

RJ!!NCIISTJtll na lit etatu
do oracow:nd krawl.eek<le-1
- satirud·nd•. Tel M-:te-79
Od 11'.

11M4

I(

M

ll&-37-69.
2.8881

I(

.PRZYJM• WSlJMuddałow
CI do wa.rsztatu nem.leślnl·
czeiro. Oferty „IOIS" Biuro Orłoszeń 81enk1.ewl.cza

,„

,,t26t1"

---·- - -1tprzedam.
---

(1!1111)

Tel. 904-57.
KUPIĘ

11982)

1898ł-JP:

- Ft.ta
---!Mo 119'80-

Oferty S039" Biuro
Sienkiewicza 3/S

Oirloszeń

SYRENI$
oo
WY·o adku
(or'Zvznana ka roser.t.a)
·
sorzedam. ZaJ><>lllltlel
M

m.

33

,„

2035

I(

•• RENAULT
sprzedam. sobota ll•Od-z. 10-14
«arat Kooernlka 115
1750 li:

PRZEMYSLOWEGO

al. KOSCIUSZKI 101

OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

OGLASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie ·robót remontowo-budowlanych w placówkach ośwlatowo
wychowawceych na terenie dzielnicy f,ódź-Górna, w następujących bran·
łach: murarsko-tynkarskiej, malarskiej, dekar!Jkiej, hydraulicznej posadz-·
karskiej, stolarskiej, ~!usarskiej.
Szczegółowych informacji udzieli dział remontów, tel. bezp. 415-81 lub
414-01 i 477-25 w. 6.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielcze
i prywatni wykonawcy.
Oferty należy skłac)ać w sekretariacie zespołu, pok. nr 2, w terminie
7 dni od daty ukazania §ię ogłoszenia.
Otwarcie ofel'lt nastąpi 8 dnia od ukazania się ogłoszenia, w pok. m- 15
o godz. 9.
Zastrzega się prawo wYboru oferenta lub odstąpienia od przetargu bez ,
podania przyczyn.
2242-k

li:

dźwigowych,

PRZED wy1aZ'Clem n.a wr!oo zabezlJ!eclZ drzw:I bi•·
cha I PO'krv1
ozrlobnym
W'V'tlumlen~em
Towarzvskl
'1'73-911 Ha 1man.
TELENAPRAWA
Mllcza•rek

• elektryków,
• krawca męskiego,
• konserwatora urz11dzel\

t'l\2-ta
1838

chłodniczych,

• tokarza w drzewie,
• malarzy,
• pa,acza c.o. na kotły wy·

I[

drzwi. skute,czne zabez.oleczanle. Tel
M-412-IV! Wa!IZCZYk

WYTŁUMIA'Nl'E

ŻALUZJE

*

ml~zyszy•bowe

- \.nstalacla z J(Waranc111
53-75-31 Zamvsłowskl
71776% li:
TELEPOOOTOWTl!I
WHulak.

B3-08-9S

POLITECHMtKA GDAASKA
inżynierów i
różnych specjalności

przyjmie zgroszema
magistTÓW

HENRYK Burzvńsk.t uulbtl
!eg studencka ~136 PŁ
2Ullł Jt

TBLJ!lPOOOTOWIE
Witko-kl 46.2-M 300-31.
.UlM «

Zabezpieczeń

na rdk akad. 1983-84.
(z odeirwmiem ·od pracy)
odbywaj~ Ilię w ośmiu \ 5-d!niowych oomiesięcmych zjamach od
pa2Jdziernika do maja. Ukiończe
nie !tudium uprawnia do uzyskania specjali,;acjt in~ynlerskdej.
Koszt uczestnktwa 20.000 zł.
Termin zgło.szenła: 15 wr7'eŚnia
1983 r.
Zgłoszenia przyjmuje i ~h
· infOrtnac}i udrti~la: Zaklad Techno1ogii Zabeizpieczeń Pmecitwtlrorozyjnych lnstytuitu Chemii i Technologii Nieoirganicmej Politechniki Gdańskiej, ul. Majakowskiego 11/12, 80-9!52 Gdańslk, tel
471-538 Lu1b 471-733.
2331-<k
Zajęcia

TELltNAPRAW:A
Bednarek.

UNll')W AŻN'lAM Dieczatke
..Taksówka bal!atowa N•r
243.
To!rul&Z Konooackt,
°Łódt, Tatrzańsika 73 m 21"

MA.OLE ora.su111ce
dute
W:Ylkonule
ora.z waflarki
Pola·rna 4 - Florek.

11184 i

Wrocław,

m1k

UNIEWAŻNI.A
Ile św\a•
dectwo
czeladni.cze wvd
orzez lzbe Rzemieślnicza
w t,odz! na na.zwlsko Jan
Matławsld .
2018 r

sroa

1

- i.

c

k·t óry w !IObote 11 czerwca
198.1 wzl11ł ood WN>claw!em
ore11owan11 kotke od młodelto metczvzny
bardzo
orosimy o kontakt z All:nLeszk11 Peclklewlcz. !'Henkiewlcza &3/1~ 50-3'4g Wroc12

Zad2woń

Cieśla
l592>ł

li:

::~. :::~:~: ~=ru~

menty muzyczne sorzet estradowo-dYl!kotekowv
l
wrv zestawv Hl-Fi kuipno - n>rzedat. Karolew~ka 42
<ror al Włókn!any) OlczY11:.
1
ÓDCHUDZANtiB s 11warancja. Modelowanie sylwetk.L Gablnet •.SABA" Piotr.
kowske 11.
~7r

SWIADK.OW za 11łcla
na
oodwórik:u or'ZY ooses1! ul.
Staszica 13 w dn\.u 27 czerwca br ba rdzo prosze o
konta.kl z kobie.ta zam!esz.
kala ul. Staszica IS m li
2119'91 I(
BIURO Za,ooznawcze wowadzi psycholo11:
.Junona". Przemyśl skrytka 14'8
• 1894 k
PRODUCl!lNTOW
a·r tykułów meta~owvch.
malars'kich ehem1cznych.
narzed'LI l·n sfa!.acv1nYch centra•lne.a:o ouzewan.la. W·odno-kana11zacv1nych.
elektrycznych.
orzewodów
lamo. wykladzl·n oodlogo.
wych.
o1ytek tclennych
kryształów u rzadzeń WY·OOs·atecla mieszkań domków
ooszukule nowo otwarty
skleo
Leon
Biecki,
.fl~ Mysłowice. Srzez!nka ul. otwi ecdmska .
2mk

kosztów własnych
1ew.IM. tel. U-&6-65
czorem.

„PEWEX"

Mawie-

!38&1

I[

'

(

'I

AUTOMATYKI l URZĄDZE 1'
PRECYZYJNYCH

I •

I

„ MERA

.A.

-

POLTIK"

1..0DZ, uL PIRAMOWICZA 11

'
·'

zatrudni natvchmias·
1.

2.

a.
ł.

5.
6.

7.
8.
9.

pracowników na następujących
stanowiskach:
SLUSARZA remontowego,
MURARZA-MALARZA,
CHEMIKOW
galwanizerów
do
pracy w laboratorium,
SLUSARZY narzędziowych,
FREZERÓW narzędziowych,
SLUSARZY·SPAWACZY,
LAKIERNIKÓW,
PORTIERÓW (mętczyźnl lub ko·
biety),

I I

.,
I

'.!

l

,.

SPRZĄTACZKI,

10. ELEKTRONIKOW
o
wysokich
kwalifikacjach do pracy w serwisie,
11. UCZNIÓW w zawodzie ślusarzy,
frezerów,
12. TECHNOLOGA
ze znajomością
normowania czasu z wyksztalceniein wyższym lub· średnim,
13. KONSTRUKTORA mechanika.
Praca dla stanowisk wymienionych w
poz. 1-7 i 10-13 w Wydziale Produkcyjnym przy ul. Stanisława 2, przy
ruchomym o?.SSie pracy. W poz. 1-9
mo.gą być z.aitrudnieni
emeryci lub
re.noiści. Wy.na.grodze.nie dła tych osób
zo.s>ta.nie ustalone wg prze.pisów zawartych w rozpo.rz.,ądzeniu ą.a.dy Miniistrów z dnia 7 marca 1983 r. (Dz. U.
Nr 17, poz. 80). Szczegółowych infoTmacji udziela sek<:ja kadr, pok. 119
lUib tetefonicznie 617-66.
2177-k

J'~rmy
rzemlelłlnkY

UWA.OA.I

ool<>nl1ne
nawlate
oe&Ladam zezwolen.Le. I wbrvs'ka rkl hY·
ctra ullczne,
orzv1me
do
WV'kon.anda
orodukc1e
z
twarzvw z forma lub bez
CdłU:JIJ!e
serie).
Oferty
. %9111"
Biuro
Oirloszeń

I

zatrudni w sklepie w Sieradzu:

wsoółpra~

kierownika sklepu,
sprzedawcę,
oraz w Piotrkowie Trybunalskim:

P~otrikowska 98.

sprzedawców.

Oferta nie dotyczy kandydatów 1 terenu m. Łodzi.
Warunki do omówienia w dz. spraw
pracowniczych PEW „PEWEX" w Łodzi, uL Piotrkowska 25, tel. 213-75 ł
212-75.
2273-k

rór Plot.r'kow11kle1 - Nawrot
z11:.tn11!
cza rnv coeker-soan.!el
czteromLesleczna
suczka.
Za odurowadzenle wvgo'<a
nacroda. Plotrikow.ska 130
m 1 tel &32-71

:::::„ ::,:; r:r=:::~~~~::~. ~-~

PRZEDSIF;BIORSTWO
EKSPORTU WEWNĘTRZNEGO

*

11 LIPCA

WYNA.JM1$ 1acht na
Po1ez:l„!'%AJ
w itleron.lu · .na

LN:t. rad~esteta odoromlen\,ule mles:rikanie oo cen ie

•
•

!SOS I

[ZABELLA Smuiko Zl(·Ublla leirltymac1e studen<.-ką
12845 UŁ.
2024 11

!9\łl I[

Szymezak.

TAPETOWANIE.
tel. ł44-0i3.

ZOI·NĄZ. oles kundel łred•
nle1 wieolkości POdoalanv,
uzb!et. ciemnv braik 2 M·
bów w szezece dolne1 Wab! sle Uło Duta nau<>de
za odorowadzen.!e
Tel
111-C

'ROZRU:SZNlKI,
zaołon:v
otnl.ld. ~laska :\9. Kozak,\ew!cz.

PRZYJMJI; na nneszkanie ANTYltOROZY.JNB za>bezsamotna oso~. Tel. ł73-MI oleczan4e samochodów No111113 li: woczesna technika hvdrodvnamlczna .A1rtles". PdasZ DEC YD OW .UO:•
ku·Ple kowanle. Gwaranc1a Prze.
•war-a.n cvlne be-zlub wvn.a mi• s !>Okole z l:lady
Zirlerz. W ieniawkuchnią lUib oolt61 1 kuch- olatne
Hl-40-lł
nia. ~ntualnie ookól
z skiego 115, tel.
Swleorozyflsld.
nlekreou1acym
we~lem
Oferty •. 157~" Biuro OKło
azeń S!enndewdcza &Jl
MYC'IB wvsckoc1'nl~owa
OBCOK.RA.JOWll!!C DOHU- oodwozt silników :r.abes•
antvkorozyln•,
ku1e mienka<nta 8.
lub o!eczanle
2-peko1oweco s telełonem. Mimozy Hl - Gawrysiak,
2GG3 I[
Tel. 11941-37 lu1b Sienkiewicza 10l/I09 m . te. ....., • ANT&NY - tnlłtalac~ tel
,._1 ~ 7'33-00 I.Jubartowl4z
1080 I:
MAŁżE!tSTWO bezdzietne
TELEPOGOTOWIE
.•Prodlu1oletnl
czlon.kowie
Snó!.d:i.leln! M!eszkan.lowe1 m.leń" 3M-!I. m-aO. Kowalnoszuku.1e sam<>d7Jlelne- czyk
łt r
ito mieszkania na ~ Lata. Ofertv .~~"
Biuro
WYCISZA.Nilil:
nbezmeOl!łoszeń. P!.otrkowska 9~.
cz.an!e
drzwi
Ro11al•k•
&truu ł. lllC-3e CLS-18).
POltO.J 1 kuchnh - kwa2730'f I(
terunkowe wszvstkle wyROd v - bez laz!enk.\ os:le- A·B Y 1kutecznde zabez1>ledle Mlreckle1to parter za. czyć drzwd. zalo:!:vć opanmi enie na równor~dne w cerzenie lu•b blokady. Ozblok&·C'h wv±sze oletro. o- dobn.! e
wyciszyć. za lotyć
feriy
21152" Biuro Odo- za oLnki uazc.z.elnlenle okna
szeń Slenklewkza 311
tdma metalowa.
równ!et

„.

„.

~------~

BOGDAN Swi11otn.lcltl ZlllU•
blł leitilvmac1e ~tudenck11
nr ł7006 PŁ
185& i:

JN'STALA•C.JE e1ek·trvczne
!l'!ły I łwla~ła montat
naorawa, orzer6bk.I.
Pom.lary elektroenerl'!etvezne
- zerowanle
uzlemlen1a
lzolac1d. Kryztńs:kl. Bur:riUwa 14 tel. ,;rzec.zn Sl!-~S-11
19s.ll I[

Przeciwkorozyjnych

~~H·ll6

PIOTR A.ntcza~ UIU•b!l terMymac1e 1 tndelt1 1tudenc'k.l m-63:110 PŁ

SS& I!:

Studium Podyplomowe ·

1n.s ty~uc1om .

referenta zakupów z prak·
tyki! w zaopatrzeniu.

OLAt.r:URI!; terakote. oa.rk.!ety Układam, Jn.stalac1e
wod .-&:an.. 1 c.o.
53-M-U
Sobczyk

na d'wusemestralne

SAMODZII!:tLNE mieszkanie
ookól.
kuchnia orzedoo-kó1. I Dietro telefon, uz,
woda zamlenle na oodobne. Tel. 200-1.l:l

sokoclłnlenlowe,

Warunki pracy I płacy do omówienia
w dziale spraw pracowniczych, w godzinach od 8 do 16.
2350-k

dla metalo.
1aat: ankl. orze.
clall:adła
wykro1n\;\tl
zakuwacze ooleca Jerzy Jarmus-zcza'k.
Wrociaw.
u!
Czena Ila.

ODDZIAL w LODZI
DZIELNICOWY ZESPOŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKOL
Ł0Dż-G0RNA, ni. RZGOWSKA 25

• konserwatora maszyn
stolarskich,
• konserwatora urz11dzel\

olast:v'kl

---------

- - -·

1"f•

NARZĘDZIA

Złotno UL
~.

tynkarskich w budynku hotelowym Centralnego Oś
rodka Sportowego w Spale.
W przetargu udział wziąć mogą jednostki gospodarki uspołecznionej
rzemieślnicy mający uprawnienia do wYkonywania rzemiosła budowlanego
Oferty z podanieqi ceny robót i terminem ich wykonania należy skła
dać w sekretariacie (I piętro, w siedzibie ogłaszającego przetarg), do dnia
poprzedzającego dzień otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w czternastym dniu licząc od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Slepe kos2ltorysy z zakresem robót zainteresowani otrzymać mogą w
dziale przygotowania produkcji (IV piętro, w siedzibię ogłaszającego przetarg).
Lódzkie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego zastrzega sobie
prawo swobodnego wyboru ofert oraz prawo odstąpienia od przetargu
bez podania przyczyn.
2224-k

na wykonanie

robół

ŁODZI,

uwaczke w
Oferty
Biuro
Odoazeń
Slenklewieza 3i'.
Koru;tantyno~e.

ZGIERZ - t noko:141 kui:hn1a. (WYlliOdY). telefon bu·
downlctwo m1edzYwo1enne MOW08C1 !!Alreoeracla o164 m kw.) zamte.nte
na rrzewan?Oh 11Yb camochodowy~h Kobl.·erzvcld. Tort.ódt ~ft I)() 111
tel
1161• cz:vńs'kl Piekna 10.
•-to !!od.a. 1-11 (próu
LOK.ALU
na -oraeown1e sobót).
kraw.leoka (siła) dzielnica
Górna peszukuj' Tel DRZWI harmonl1ikowe wvbór kolorów montat
~-36.-711 . od llf.
1'41 Il Wolanin lt-3'1-t.'f (17--®).

SPRZEDAM szczenieta
J.amnikd
Kon.sum.tynów,
Kooerntnca łO m . ł'5
w
l!odz. 1&-11

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTW A

w

ZATRUDNI!i

--------

~-----

WĘGIElL,

ŁODZKIE

lokalu

KUPI• !lub WYnajme ml•szkanle lub ookój. Of•rty ,,iag.og" muro OJCloszeń
Piotrkowska M

1930 I:

1'1,

BLACHARZY woawaczv Am.ochodowvoh
(moira bY~
re.nc!ścll 1>rzv1me na tvcllm.last. Wa·rtttat N!eslec!n
UA (do~zd autobuo;em 259
z Nowel!o Zł·otna). ,

WYTWORNI A
F!LMOW FABULARNYCH
w ŁODZI, 'ul. ŁĄKO WA 29
zatrudni:

EKSPRESOWA
naMawa
mauvn szv1aevch Mtchalslt1
tel. uzectnośclow"I'
. 51-GD-lll (0-17)
lO!ł

UYDllAUUXA
zatrudni
zakład tnetal ..,, LOdz1. ul.
Perłowa • .
llM r

SEGMENT
Zacdsze" nowv
sorzedam Te'l
&33-:le. wieczorem.
SPRZEDAM
orase
hY·
UIMI:
draul\czna
2~ t I szvbe
•. Poloneza". 824-411. PO 18• ·sPRZEDAM
Asoaruu•111'22 « .sorlnl!erl :1-letn.! e ka·rPv.
99
KOMPLETNE
urzadzenle Giewon-t
·
t89'19 11
oracownl oanto!larskle1 sorzedam tel 11-13-80
PRALKĘ automatvczna sorzedam
Tel , 11rzeeznościowv 53-62-14
1odz 10-

2.90'1'7 «

•.2008"

SKLEP prywatny - tJ>rzedd farb. lakierów cześcl
motorvzacv1nych
cosp ,
domowe~<>
oraz wvoo:!:Yczal nla sorzetu malarski~
łl'O trorzedam
Oferty
·U9$1"
Biuro 0111łoszeń
Piotrkowska 96.

Plotrkowłka

·

Micuła

I

M-ł •Pnedam. 18~-$'1

KAROSZRIJI;
.za.norotoa"
z wYo<>&auniem oo wvoadiku - r:orzedam
Ma rałońSka IP.I tzt bi
SS&
oo 1e.

2358-k

SPRZEDA!!
umoobslUJta.

264-ł:I

N

119791

towarowych Banku PKO SA we (Wszystkich
krajowych o~działach Banku PKO SA.

2026 '

111u r

IOO IC

w zagranicznej placówce Banku PKO SA ze
wskazaniem
odbiorcy w
Polsce. Dys-pozycja bankowa
zlecana przez posiadaczy
rachulllk()w walutowyoh A
I C oraz kont eksportu wewnętrznego w tej placówce
Banku PKO SA w Polsce,
w
której
zainteresowany
posiada otwarty rachunek
konta.

SPRZEDAM
oawUon
. Kwiaty - warzvwa
owoce"
Of„rty
.1992"
Biuro 011;loszeń. Sienkiewicza S/5.

MYCH!: okien oran.!e dvwanów
sorzaten.!e wnetrz
- równ!et dla lnstvtucl!.

%3

SPRZl!'lDAM
J'lata
ltep
I , Fiata 11250 111181),
Wieckowskiego J1I
!wa•r~ztatl 274-10,

Wpłata w walucie wy~ienialnej lub bonach

SPRZEDAM dom w Zirlerzu tel . 7ł0-14.

SPRZEDAM własnołclowe
M-3 blok4 48 m k.w ID11·browa l . Ofertv „2.913'9" Biuro Odoneń
P!ot~kowska

~orse

nm)

Wpłata

1997 Ili

REGULAIC.JA
sapłonów
otnLk&w elektronowvch aoaratem .. Cr:vP'ton" Kwletn.!owa 17 Suoady
Ul311 I!

FIATA mt1 (.1!183)
dam Ksawerowsltoa

SPQSOB ZAKUPU1

PIEC c.o KZ 3 .5 m nowy
- sorzedam
Betonlarke
!GO ku.oie. Tel 753-73.

SK.ODIS 1'1111 l!ł ('ltlll)
POl!IZtntU.111 oom4en:czenla
rorzedam. Lódt. Rzepako- na warsztat tamoch<>dowy
wa 14
Oferty •.2889'' Biuro 011110.
19112 11: szeń Plotl\kowska N .

fILIA BIURA OGtOSZEN
ul. Sienkiewicza 3/5

-1

I

UNIEWAŻNIAM zagubiona
odeczątke:
Konces1onowanY Zakład InstalacU Sani.
tarnel
I
Centralne1to
Oll:rzflwanla. Jer zv Grzymski Ł6dt . Wlók·lennlcza 22
m. n.
214'1 11:

w godz. 9.30.16.30
DZIENNIK l:.ODZKI nr 142 (10358)

5

Konll1ron1-VSA od lat li.
IOd& 11.IO: nvn.ae tvtko w dni

Iła"

SPRAWY

Honory
·dla zasłużonych
Z

Sw i ęta

zbldfr.ające.go

~sjl

Łodll(

4•lr.oraDi!

uroc zyst.ość

lię

odlbvła

wysokim.I

odiznacze-

z a.słu.żo
i>aństwowvm.i
ayeh miesz<kańców naszego miaAktu de1korac}i dokonał
'lła
Józef NieDt'HYd~ot Łodzi ai.amł

w Imi eniu
i:>arty jnych
seT<leczni e
admlnlstracymych
l)Odldękował wvróimionvm wvaoklml odzmacze111fami za ich
~flarftlł 'D?'S>Cę I złożył Lm gra-

·wtadomsik!
łódaik!ch

kt6rv

władz

tu~aeje

'KRZY.t KAWALERSKJ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ot.rzvmall :

z.

Kałużna ,

Krystyna

Krawosyński

K.

Nitecka,
RubaJ. A Starnlewska,
St.
Ssust&r Myczkowska.
A.
W6)1lk. J. Zabłckl.

Ir•&

ZŁOTY

KRZYŻ ZASŁUG1

H.
Dałek .
J
Bocorodzkł,
Gantka, Wł . .Janlaezyk. T. Jordan. H. Krakowińska, S. Kraaseweka, R. Lublin Wasiak, W.
llalek, A Nlkodemska J . Okiń·
ClllYO. J. Okulicz, A J, Pabich,
Wł. Petrenko. U. Piekarska~ Z.
T.
Rydzyńska.
W
R6łyeka,
Rygiel. T. Skupiński!.. R Su1ta4Y Z. Wiszniewska M. Zi6ł
kowska, E. Zwlerzcbowskł.

B.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI

- a.

Czopowlk, M

Grzesiak,

S. J6iwlak A Krycekowska, l.
Kazanek, S. Kuz.ańskl , M. Olejnlozak. A Plngot A. J , Samujłło, J, Wierciński. B. Wanat.
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI

-

A.. Adamkiewict.i, B. Cegla-

'rek-Trębska . A. Cieślak

M. Ja1lilskl. K Kamiilska B Kołach,
· B. Kowalewska, J. Kraft, E.
Król, B. Lubrauer, G Ma tus ia k.
G. Miksa, M. Owcza rek. H.
Przybyła, K . Puławska. A. Teszner J, Tomaszun. M. Sirockł,
G Soczyńslti . K Wal cLak , E.
Włśnie\ffka, E. Zawadzka,
(j kr)

RYNKU

p

się

Odrodzen ia Polski W<'zoi . j w Muzeum Hlsto<rif Mi 8.Slta

OOllOCkl•
DKM - • cera peell w te obrauch" -·· od lat 18 •odz I•
le.IO
OKA - •.Album nol8kL" b .-0. J)Ol.
1ods lł: •. saturn I" aM od lat
11 l(odll!. Ił lt
STUDIO - nleez'.J\11,nO
- Prze.dad filmów
S'.l:YLOW'I'
acien.ce-1Jlct1on - •. Czułe inle.laca" DOI. od lat lł l(odz. U.M:
„Satur,n I" ani od lat li •odz

WA2NJI TBLDONT

odbyło

lfll posiedzenie WoJewódzkleso Sztabu

cł.1.

Swląteczny

elak

papryka z importu

Brzoskwinie

DZIECI WRÓCIŁY ZNAD MORZA

Wezorat miał 11rzvfecha6 do Łodzi
p\erwsn •11ecjalny ooclaa kn1oolJllY wloz•cv dzieci I mlodziet znad
morza N~rwowv nastr6• „a Dworcu
Kalls·k lm . oanowat lut 11rzed „odz 7.
· Zdenerwowani hvll oczvwl~tlp rndzl
ee oczekutacv 011wrotu swoich ooclecb z wakacvtnvch 11rzvł!6d za-

Kronika
rzemiosła
WczoraJ w Muzeum Historii Miasta
wvstawe cboraa"wl
ł.odzl otwarto
eecb6w rzemleślnlt•vch Ora"ani·z ato
t.borał!w• nocho
31
ny zi:romadzlll
dzaevch 1 r6:!Jnvcb nkr1>s6w „,1„111w
z
Na fstRrszv
16dtkłea"o rzemiosła
'Prezentowanvch sztandarów wvhaftn·
wan<v został w 1830 roku dla rech11
szewr6w Chnraa"wle no!'hndza 7 rńt
ze
nycb tr6del: od rzemieślników
sblor6w Centra1nee:n Muzeum Wló
oraz
ł.erzvtv
w
muzeum
klennlctwa.
z daru dla Muzeum Historii Miasta
łAldzl.

Na wvatawle obok chorae:wl 11okaznaczki
. za no fotor:rafle. dvplomv
11lel'7.flCle I kiiłea"I llustrn lace hlsto·
rle 16dzklea"o rzemiosła Eksonzvcla
ezvnna bedzle do końca oatdzlPTnl·
ka.
KK.

I
. .•..
Nareszcie
Po fali t.rud.nych do wytrzymani.a upałów dO<"zekaliśmy się wres zcie deszczu I n1ewleLkiego ochło
dzenia l'roche oadało iuii: w ooniea W<'Zora1 w
działe·k wieczorem.
god'lll·nach oorannych przeszła nad
Łoda:ią sf.Ina ulewa .Niektóre u,Jke
um'.1enilv ~ę w rwąoo ooto.ltl orze-z
było no orze jść
łlrildlno
akrzytOwanle Zielona - Kośc i'USZ
hot.elu
orzv
kf na ul Na!'u.towicza
„C.n·trum" woda zalał? orawie pól
jeżdinl. oodobnie bvło na ul Pół
·lloonej t>?ZY Kili:itsldego.
Jl.Jr nas p0Lnformowa.no na Lubli.nku. w clą.gu dwóch l(Odzin sipaa w i ęt' dość
dło 10 mm des=u
dllłh Na szcz&le woda nie wvdvżurnv
szkód Ofice-r
rząd:r:lła
Straży
Komendy
Wojew6d~kiel
i:ad,nvch
Poża.l"!lel nie zanotował
afłoszeń o zatanvch cdwntcach . maflJZYn.&Ch ltl>
C!e-ltawe Ja.k dłu,go i:>rzy Jid zle nam
ne<ltai' 01 nastepnv deS'lCZ . bow iem
~oza z11ipowi1d:a ooprawę oo(jsb)

lodY

- Kl.no non MD od
Strzały Robin
IO-lt Hooda" rada od lat U
Goście a
MŁODA GWARDIA gal.aklty'lt1 Arkana" - tui: od lat
11,30, l'f.30 It.80
l i l(OdZ
- „Dzlewczvnka . która
MUZA
lubi 111.a-l'SYĆ" NRD b.-O l<>dz
11 Ul: ,Karate PO -isku" J)Ol
Od lał li eodz, tl
l MA.JA - nieczynne
Mo1a 11'(?ma.
POKO.J 'DGl. b.e. llod•
mlł~ć"
18.11
li.OMA - „Xoma1ldo91 1 Navaro.
ny" an• od Lat 11 11-0d.z. 10.
bł.30, IT 11.30: •. Motodram&"
DOI b .o. lodZ 12.30
STOKI - nieczynne
Gan-.sterzy ,_..
SWIT 1(-0ck

piekar.ni w •lerpnlu. Sporo l)lac6wek będzie nieczynnych. W lJ.pcu
było sporo n ieczynnych małych piekarni I rynkowe zapasy p ieczywa
Zaopatrzenia Rynku. Omówiono przygotowania handlu do 1bUmusiała wypeł>niać produikcja PSS
,,S;połem" . „Społemowscy" piekarze
łającego alę aesonu akolnego oraz kwestię zaopatrzenia w pien ie mogli w zwi4zku % tym zrealiczywo w 1wi1lzku • samknlęclem częśo.i prywatnych plekard,
zować s w oich planów urlopowych.
W sierpniu zapowiedziany jest remont pieca w zakładzie przy ul.
to
już Tokarzew skiego. Zmniejsz y
Sklepy „Otexu" ro74X>Częly
Handlu UbioPrzedsiębiorstwo
rami „Otex" kończy już przygoto- sprzedaż szkolnych ubiorów dzie- produkcją i:>ieczywa o ok. 10 p~.
tys. cięcych. Pełną ~towość do sezowanla do zaopatrzenia 107
Znaczna Ilość remontów prywatdziec! i młodzieży szkolnej w wie- nu przeds iębiorstwo z11ipowiada na
jes·t
33 nych pi ekarń apowodowan&
k.u t'-15 lat przed nowym sezo- 15 sierpnia. Wyznaczone będą
tych
nem 1zkolnym. W tym roku nie sklepy (19 w Lodz·i) prowad.zące złym stanem technicznym
muszą
OOWl'Illlo być dużych trud,ności z sprzedaż artY'kułów szkolnych. a 80 obiektów. Prace remon.towo
?.O- być prowadzono latem, a na Ich
ubra·n ek. proc. towarów dostarczonycll
a.z.kolnych
lakupem
Prz;ygotowano zwłaszcza duże za- stanie do Handlowego Domu Dz.iec- czaa piekarze wyjeżdżają nil urloialrich wyjaśnień adzielili
py pasy swetrów. póbgolfów I gol- ka.
wczoraj przedstawiciele rzemiosła
fów z dziani.n. Nieco mniej jest
aglomeracji
r6wniei pra:ygotowanla Ciężar zaopatrzenia
Kończy
uczniowskich fartuszków I wdziaw ięc
ciągłej łódzkiej w pieczywo spada
hand low· do sewnu ,,Arpis". W
nek . ale doświadczenia
ców podpowiadają iż te st·roje nie sprzedaży aa Już ze1Jzyty, bloki ry- pt1zede wszystkim na „Stpołem".
są chętnie kupowane dla dzieci. W sunkowe. ołówki. kred'kł, plasteliP. S.
sprzedażv znajdzie się aż 70 tys. na. Zapewniano nas. że zapai.y uczPOdkoszulków gimnastycznych. zna- niowskich przyborów Bił wystarroku. czające. Potwierdza to zresz.ta fakt ,
cznie więcej niż w ub.
nie trzeba było - jak w ubieTrochę trudniej będzie ku1Pić spo- iż
zaprzestać prLed aegłym roku denki l(imnastyczne.
ma„San- zonem sprzedaży w!ększośc1
aleksSJlldrowskiej
Dzięki
aby zgromapiśmiennych,
teriałów
drze" wystarczające będą zapasy
rokiem
tui przed
skarpet i nodlkolanówek. Na każ- . dzić ZlllPasy
de dmecko prZ'Yl>adna też w tym szkolnym.
roku po trzy pary rajstop. Wię
W dniach od !li a1erpnła do '1
P!ą.tellt, sobota I nied?Jiela obfilbc>cej bedzie w s'przedaży chłopięcych
Hali w at będą w li.ciule Imprezy, zawoz wełny 1 elanowełny września odbędzie się w
spodni
zaś Sportowej w Łodzi k,lermasz ar- dy, konkursy
Listę orot>Ozycii na
spódnic dla dziewcząt , mało
koszul dla chłopców. Niezbyt opty- tykułów szkolnych J1I'ZYirotowywa- te l:iipoowe d'ni otwde.ra dzl·ś kQ!lcert estradowy w wykOi!lanLu kamistyczne sa orognozy zaopa.t rze- ny prze& "Otex" i ,,Arp!s".
peli ,Bałucla.rize", ze&polu wokalnla w obuwi~. Będą kłopoty z jupoinformowali
Naczelnicy dzielnic
nego Dzielnicowego Domu Kultuniorkami tenisówkami I tramipkaplanie
o
sztabu
członków
wczoraj
oraz Kata.rzyny
ry Łódż-Baruty
mi. Łatwo natomiast o tornistry
prywatnych
remontów
1
urlopów
i Lucyny Ow.slflskiiej, któSobczyk
i worki na pantofle
re śpiewać będll 1 zespi0łem "Pogodz 19 - DK
lon" (21 !lipca,
,,Luolini.a" ul Łanowa 14) Bałucki
Dom Kud't'Ull'Y upirasza 22 lLpca o
godz 17 do mus:zl! koilleertowej w
'08.rku na JuU.anowde. a o 17.30 do
NaPlYWala o!erwne dostawy Im- l)O'rtow.ane 1 Rumun'11 I Weltler ał' DK „Na Zuba,rdzlklef' {u[ ~bardz
oortowanvch warzyw 1 owoców T.ra- tykuly: brzoskwinie - 130 zł. more- ka 3) Odbywać Ilię tam będą konma do sklepów oal"t'la ok 9 ton le - HO zł arbuzy - 415 zł. winoPa- certy estradow~ w opracowaailu t
a"rona - 130 ~ za klloiram
b rzoskwiń. P<>iawdłv s!e one nlesDOpryka eorzedawana bedzle w cenie reiY'se.rid Andrzeja Jędirzejewskle
zostały
dzlewanle f blvskawlcznle
tut 80 zł u l kl( Ctółta 1 z!el<>na) oraz go, !' ujfizi ałem a.rtys,t 6w 1cem łód~
wykuolone W sor:zeda:l:v bvlv
WSOP 100 zł za kHo,gram (~zerwona) .
takte \moortowa·ne morele.
kdch.
ustaliła nasteou1acv cennll!: na imOkoło tO ton 1ta l)r'Y3I:! - s Rumunili
ZŁ ZSMP ! ŁMz.1rl D<>m Kultud'y
m-0tna było dostać równlet w nieldtpca do 'DBII'ku na
skleoaeh uSJ>Ołecznlonvch uipiraszaj.ą 22
których
liipeowo
Wleksze doetawv t'DOdzdewa!IAI sa !ut Zdrowiu na festyn „W
mieszkańcom
młodziet
niebawem Ta~de ndedłuio oowinnY święto t.ratlć do al•'OÓW e.r'bUZV
wleliklego
miasta" W 'Programie
trwa.ć będde od
festynu. kilóry
tnNut•Piła koleina ml1ana een
godz 13 do M , q propozycje dla
łoWYCh WaTZ:vw I OWOCÓW. Od dzl8 najmłodszych. ·jept fołklor, rock . a
!OO do 1111 .zł
.e
11omJdorY
tante!a:
20-mlnutoweco OD6łnlenla u I kJ( marchew - z as d<> 30 ~ od gOdz 19 do 20 - do tańca. fł'B
powledt
Jeszcze bardzleJ 1tod•raała atmostere. selery - z 50 do 40 zł I 11orY W
,,Firact!on"
zespÓł rockowy
Ska11e lnfotmaeJe 11owodowały, lt z 8l! do 'ni zł za ldJo,gram Tańsze pirzerwacll międ11.y kole}n'Y'!lli tiunkrodzice czuwali 1!~ wszvstklch pero- sa równl.et Jabłka: .•Closs ł .•Vł.sta tamA por-0gramu estradowego p.rzenach. ule wledzae. na którv I kłedv bella" - zam!.ast 40 - as zł o.raz
oodledzle 11ol!ła11 Abv ale usuokolł: . oa11łer6wkl, które ta'Ddel11 z )O do 25 widzi'9.1ne są konlkursy, prezentael'a
wzal~mnte ooowladall sobie. co teł zł za I kl(. Dr<Y.!:e1e natomtast
od twórezo.ścł K'lsu1b u Mlodyoh Pd.sall'Zy
11· dziś wezesna ka uusta z 2S do llO zł „Wiadulkt".
dzieciaki na11isalv w ostatnich
stacb z kolonii . lub td takle wra- w I wvborze oraz oi:6rld sałatowe z
telefon . 10 do 14 zł w I 1 z 8 do 8 zł za
żenia oT?ekazvwalv urzez
DDR'. ,,L9dex" Z&.'Praszl na konu11ra11t- 1 kl( w II wyborze Cenv kwasze- cert galowy w wykonainiiu artysWreszcie wszvscv usłvszell
nlonv komunikat Jut wletdta! Na niaków 'DOZOsta1a bez zm!.an Usta- tów F.5-tradv Łódulej o.raz wystę
czw a rtv 11eronl
lono takte, 11: oirl>rkl małosolne mo22 llipca
W 1ednet cbwlll na tvm dworco- ia k·osztować w &klepach uspałecz ny k11ipeld ._Łodz!.anka" wym skrawku błlt&nu zaroiło ale od n.lonyc.h ndw:vt•l llO al aa ltllouam w godz. 14--1'1 do mug[ł koncertooczeku·taeveb,
wej w 'D&ll"lw f·m. Pondatlnwskie«o.
Wczoraj

19 .311

lf7.30

ODYNlA

Zdenerwowanie nvbko mineto. ldedv w oknach war:on6w nolawlłv ale
mieczone ale uśml~chnlete I eualone buzie Wnvsev rodzice natvchmlast odnaletll 5wDle noclechv I zaczeli domau6 de bantu. Pleca'ld.
walizki I torhv dzieci ltDdawałv z
okien . Potem 11owlta.n la I 11łerwsze
takiej
wrażenia 110 wakactach. w
chwili rhclałobv sle mamle I tacie
o wszvstklm
od razu onowledzle~
"lvn•lv sle wler 11vtanta: lak bvło?
cz:v dobrze was karmlll? czv Jestefcie zdr&wł? dłue:o lecballłcłe?„.
Dariusz Grabarek bvł na koloniach
w Darl6wku. zore:anlzowa11vch 11rzez
Przedsleblorstwo Uslua" ttomumalnv~'1 Na nvtanll' rt>dzlc6w westchnał
na
tvlko: - och. tak ratnfp bvło
koloniacbl Na ooznstałe nd11owładal
lub
tak
tvlkn klwnleclem e:lowv:
Na 1watnleJsze. te bvła nlekna
nie
11oe:nda. blisko dn morza. wvcbowawca oozwalał sle ka11a6 nawet 11rzez
20 minut .
- Były wvcleezkl ,.. coraz szybdel
opowiadał Darek - wldzlelUmv DOrt
mlenkalHmv w domkach
rvbackl
camolne:owvch. Tvlko na zaknfitnnle nie pozwolono nam roz11allł: &e:n!ska ho susza T kole1:6w miałem
ba rdzo faJnvch„
11eroJedoa z dzlewrzvuek stoi
nle Taolakana - Czv coł słe stało?
- Nie - od11nwlada tZ-letnla Moni·
ka nobracivńska - tvlko l<olonte
luł. •ie sknfiezvlv a bvło tak 11rzv·
temule.
W leuszvm nastro1u Jest tel kole·
tanka Beata Wilmańska: Pewnie te
bvłv ciekawe nrzve:odv: burza i:radowa I nutria. kt6ra !lkfadałs clar:Ale DTZe~le:t
le wlzvtv w dnmku
wakacie leszcz„ wie nie skończvlv. „
hvl na koMałv KT7VSlt> 1\fłaska
loniach w Byszynie koło Blałor:radu
nad feziorpm Jest zadnwnlnnv I 1>1>alouv. ale zathrv11nletv - Przezlebluvtamv
leł sle oodcza. kanteli? - Nie - odnnwlada - tvlkn t-roche za e:lo§no ~oll'wałem na 11otee:·
nalnvm oe:nlsku I w oodae:u„.
Calvml rodzinami wszvsrv oodatyll
!ut na 1>nvstankt tramwatnwe I autobusnwe Peron nn11stnozał. Nl·kof\'O
bez
nie zabrakło. nikt nie został
oolekJ rndzle6w Pas•ternm 11octał!U
kolon!lnPl!:o 1>MJMto.łv ulekne wsnomnienta z kn1nn!ł Wlek!<Zn~e z nich
zacznie
oo kr6tklm nd„nezvnku.
11rzva"otowanla do kole.tnee:o eta11u
wakacji,
P Sk .

„.

('l"S)

Czy kryzys zaszkodził takie mark.1zom '.„.
Jeszcze nię.dawno katdy eza,nuJ11cy
ste sJdeo miał własna ma r'k1ze Rótniły sle one kolorem. wlelkoścla na·
wet kształtem, zaś Ulllce WYltladały
dzlekd n.Im kolorowo 1 wesoło. Dziś
zanomruano. t>rawie
o markizach
nikt ieh n.ie utvwa.
PrzespacerowaUśmy 111e ul. Piotrkowską od pl Wolnoścl do ,.Centralu" zadąda1ac takte na przvlel!;le
uLkie Naliczvllśmv ndew1ele oonad

20 s'kleoów z ro.zwtnletvm1 ma rklzami. W zdecvdowanel wleksz<>ścl były one bardzo bru.dne czasem t>Odarul . Pllotr'kowska
te !dziewiarstwo.
(-0d'Zlleł
czy teł DOWYl(inane
~2-8)
P iotrkowska 142) Jedyne 'DOZVtvwne
wylatkl. to sikleov orvwatne, m. tn
przy u4 • Nawrot I (kaoelusn dam
Ja racza 8 (to~kle) oraz przy ul
rebkd) Tymczasem na vyymien1enie
>kleo6w które maf11 ramy d-0 markiz lub nad kt6'rvmt ma rkizy sa
starczyłoby całej
nie
oozwdfane,
•tr<>nv nasze! itazetv.
Wbrew oozorom m.ark.tzy to temat
przede
choć
nle tylko na lato.
wszystkim , Jeslenia czy wiosna m<>e:a one dać doskonałe schr<l>niende

MAANAM w Hali
Sportowej
Jak lnf<>rmu1e Polskie Stowarzysz&nle Jazz<>we 26 llpca o 1(-0dz 19 odbedzle sle w Hall Snortowe1 koncert l(TUOV MAANAM . Wvstaol ona
Doda tkowa
z nowym orol(ramem
atra'kc1a bedzle st<>lsk<> fonoe:raf!czne, w którvm motna bedzie nabvć
kasetv I olvtv z nal(ranlamt zesoolu oraz kslatke MAANAM ola'katv
' materlalv rekl•m<>we
BUetv !oo 250 z!) sa leszcze do
IPlotrk-0wska 58)
nabycia w PSJ
„Orbisie" (,P iotrkowska 68) 1 „Gromadzie" CF>łotrk<>wska 27).

przed niesoodz;!ewenym deszczem a
latem skutecznie chronią a.rtykuły
zna ldulące Sile na wystawach orzed
zepsuciem lub solowteniem, a klientów - orzec!- oromlen!amt słoneczny
mi.
Pro'DOnulemy wiec: Do w r 6 ć m v
d o m a r k I z. Kłooot te niewl elk!
Liczy sle takte
a k<> r zyścł dute ,
wiz'Ualny - !lilee'h markdzy
efek t
będa wizytówkami skleoów
Od dawna Jut mydło I proszek
orania n.le są rel()amentowane.
do
markizy
Zanim wlec rozwLnlemy
odśwletmv 1e
skleoaml
nad
aby nie 1>r:i:yn<>!>lłY lłkleoom wstydu„.
Usbl

rn.formaeJa
lnlormaeJa
lnformacla
Informacja
Dwonee
Dworzee
rnformaela
fnformaela
rnformacla
rntormacja

PIO
• ualunell
tnrvstvezna
PK81
Centralny

Komenda

Wol11w6dzka

m-n
191· 11
•71-lł

HS-N

Północny

15·'8-H

13
telefoniczna
slutbv zdrowb 815 · 19
tl!·lł
handlowa
Pomoev Buołecznel

56 · &1-71

MO

177-22.

Poa:otow1e elenłown.tese
Poa:otowle drorowe
„Polmozbvt"
Poi:otow!e enera:etYC'ZDet
Rejon ł.6dł· P61DOC
ReJOID ł.6dł· Południe

Dopiero w niedziele. 11 linea. 1>0
sit 1>eW1Da
zakończvla
uczta we.selna , Blorace w niej udział
małteństwo. wracaJae do domu 110w1ta11łe do reetauracJł
•tanowlło
•• Ra.l dowa" 1 aamlarem w:v11lcla 1:2e11:0• chłodne11to . Gdy onuszczalt lokal.
dawno
małtonek 11111ostrzei:J nade
k&leire • wojska,
nie wldzlaner:o
Stal on w otoczeniu irrupy znajoa
mych. Ucałowali słe sel"decznle,
naste1>nle urad~wanv uczestnik wese la zauroslł całe towarzystwo (za ana klellezek
11ro•bat11 swojel tomy)
w6dkł do domu.
W mles21kanlu orzy ul. Kar11aekłeJ
bawiono sle wvśmlenlcle orzez kilka i:odzln. w uewnvm momencie
f\'OSDOda rze s11ostrzee:tl. lt kole n z
wotska wyszedł Wru z nim 7Ufk·n e·
la r6wnle:t metalowa kasetka z nie- ,
biżuteria I kslaterzkamł
nledzml
PKO . Poczat kowo sadzono łt nastakolea"a
o !ła nlezreczna oomvłka I

ka.nad
11

153-U

•n-:n
IH-31

334-H l 811-81

15·37-11
ReJon Pablantee
U·3ł·42
ReJ011 Z11:l11rs
ReJon Oświetleni& mit 881 · U
195-85
Poi:otowle ca.zowe
17
Pocotowłe MO
91
Poi:ot-Owle Ratunkowe
·11
12-81
Pomot drOR'OW• PZMot.
l i 161-U
Strat Potarna
133-U
rntvnler województwa
137-ll!
TELEFON ZAUFANIA
- ezvnnv w .-odll 11-f ran.o.
W dni wolne od nracv - ca'Dla kobiet 1 etat.
la dobe
problemowa I 111rawv rodzinne
w dni 11owszecłn.ie
740· 33
od r:odz. 11 do 21.
1'ELEFON ZA·
MŁODZIEŻOWY
UFANl\A zawieszonv od Ul lłlp
do 21 alerpn1a ..Wączn1 o
N

ocl lat l i 11:-0ds.

lł.

„'Robot- Kiruzoe

TATRY

muy.n ,a.rs 1 Yorku" !U'N-czes.
'b.o. iod•. tł; 4 Wy1fe:t• a:wary!ne" nol. od lat 111 .11odz. 11
(W rulłe n1911C1Cody ołłbedz.10 &le
Ha!M f!JmU ,.J'fzy,pJyW 'aCZU4"
fr . od lat Jl. l(Ods, ltł
ENERGETYK - nieczynne
HALKA - nieczynne
POLESIE - nieczynne
REKORD - nieczynne
SOJUSZ - nlemynne
APTJIKI

Pl.otr'ltow!lka ffł . Mlddewłcsa Ili,
Nlclarniana li Lutomleralra Ml.
Olimpijska f &, l'eUi'lski.to 1.
A~ Cnrwoaai
Pab1an1ee Konstantynów - Sadowa 10
Wyszyńsklego I
ul
Ozorków Łowlcka 38 AleksanGłowno drów - Koścluszld Ił Zgierz Slkorslde«o tł DąbrowRte«o :M.

f

TEATRY

•nua'I'

nieczynne
HU ZEA
HISTORII RUCHU REWOLUCYJNEGO (Gdańska 13) l(OdZ 11-If
ARCHEOi OGICZNE I ETNOGRA·
FICZNE (pl Wolności tł) 11todz. 10--l'F
UŁ
BIOLOGU EWOLUCYJ'NE.J
(oark Sienkiewicza\ - 1oc1z. 1018
ffiSTORIJ MIASTA ŁODZI (Ogrodowa 15) - godz 11-18
HISTORII RUCHU REWOLUCYJ'•
godz.
NEGO (Radogoszcz) 9-16
SPORTU I TURYSTYKI (Worcella 21) godz lł-18
(PlotrkowWŁOKJENNJCTWA
kowska 282) e;odz, 10--l'f
SZTUKI <W ieckowskiego 3S\
l(<>dz. 11-19
ul
MIASTA ZGIERZA (Zgierz
iodz. 10--11
DabrowSlcleito Sl~
(Pabianice
MIASTA PABIANIC
pl Obrońców Stallng radu 1/2)
&odz. 10--15

•••
zoo

ezynne Od &odz. I eto it
(kasa do 18)
OGROD BOTANICZNY ezynny od
godz 9 do zmroku
czynne
„FALA"
KĄPIELISKO
codziennie od gooz, I do 1ł

•••
JUNA
- nieczynne
k .róla
Córka
IWANOWO
wszechmórz" czes b.o. t:(odz
kanad.
111: Walk.a o oltleń"
fr od lat tl, l(odz. l'f.15 19 30
.Wielki Szu" '001.
POLONLA ta
od lat 18 godz 10 12.l&
I7 15 19 .30
•. Cola.rl(ot
PRZEDWIOSNIB
zdohvwce kosmosu" D<>l b .o.
1odz IO. 11.15: Butch Cassidy
1 SUllldance I«d" USA od lat
11 iodz. IS, lT.11. 19.30
Walka o ogień"
WŁOKNJARZ kanad -fr od lat 18 godz. tO
12 15 15 17 .15 19 30
WOLNOSC - „Dzlewczvna snad
czes. b.o e;odz IO:
l&l.ora"
motywów"
wyratny.ch
„Bez
radz. od lat 15 ll!<>dz. 12.15: . P<>lllclantka" fr od lat 18 Jl(<>dz
15 17.15. 19.30
„z życia marionetek"
WISŁA RFN od lat 18 godz. 10 12.!S
15 17.15 19.30
nnoerlum kontrZACHĘTA atakuje" USA on 12 tat l(odz
„Na orzv10, 14.30. !IT 19.30;
szlość będziemy sorvtn!e1~1 sta.
ry" czes. od lat 1~ e;odz 12.30
TATRY-LETNIE - .•Weiścle sm-o-

BAŁTYK

9ZPITAY

Chirurgia ogólna - Babit7
Szpltal im. Btegeńsk!ego - eodz1enn1e dla przychodnl rejot. to:
nowych nr nr I ł ł f
Szpital tm Biernackiego (Pablarejonowych
nloe) dla przychodni
nr a a: dnt nlepanyste Szpital
tm. Koi:>ernlka - dla przyehodnl
rejonowe! nr l w dnt nłeparzy_
ste Szpital lm. Pirogowa - dni
parzyste: Szpital Im Marchlewskiego - codziennie (Zgters ul .
Dubol.a t7l dla miasta I gmtny
Zgierz miasta 1 gminy Ozorków
miasta I gminy Aleksandrów gminy Parzęczew: Górna - Szpital
Im Jonsehera (lM!lłonowa tł): Polesie - Szpital Im Plroi<>wa CiWólSzot.
czańska 18'5): Sr6'dmleśc1e tal Im Jonschera (iMLUonowa !Ił);
Wid-.ze.w - Szpital Im. &onenJber1& (P·l eclny 30)
urazowa - llzt>ital
Chlrure;la
W AM 1:terom,;lde1to 11~
Neurochirurgia - Szpital
Koper.nik,a (.Pablaftidta at
Szpital lm.
Laryngolocta
P1roeowa ('Wólcaillill:a llll
OkultS>tYka - BzPltal Im. llldoC!Zl(!er1. Panedowslde1-Curłe
ezewska 35)
1 la~col-01\a da:leChJlrur«~a
oleca - Instytut Peddatdt ts~
na MJllO)

*

szczek owo-twarzowa
Chirurgia
- Szt>1tal !m. M. Skłodo~klel-Curle (Zl(\erz. Parzeczew&ka 35)
- dla wo1 łódzkduo - SZnltal
11'11. BarM<!'l<olee;o (IK<>oclruik1e.1to a2)
- dLa m Łod?.1..
Toksykologia - Instytut Medycyny Pracy (Teresy 8)
Przychodnia
Wenerologia
Dermatologiczna (Zakątna 44)
AMBULATORIUM
POMOCY

DORAŻNEJ

ut. Sienkiewicza 13'1,
tel. 831-81 wewn. 31
CIZYD"-Y
- Oablnet Chirurgiczny
cal• dobę
- Gabinet lntern1styczny czynny
wolne
w godz 15-7; w dni
od pracv - cala dob•
ul. Armil Czerwonej tl
tel. 457-30 do 3ł wewn. 71
ChirurgU Dziecięcej
- Gabinet
czynny ealą dobę
Pediatryczny czynny
- Gabinet
wolne
w godz 18-7: w dni
od pracy - cala dobę
ut. Ko11clllskleco U.
tel 864-83
- Gabinet Stomatologiczny' czynny w l(odz 19-7: w dni wolne
od 1traev - cała d<>be.

postępuje_

Kolega · tak
oołudnlu.

HZ-li

wr6cl z cennym fantem . Około e:odz.
2 w nocy okradzeni zameldowali o
wszystkim w KD MO Ł6dt-G6roa.
Trudno było ods.zukae kolei:! z
wo.lska znano bowiem tylko zdrobniała wersle leR"o Imienia. Po kilku a"odzlnach mlllclancl trafili tednak do mieszkania 30=1etniea"O Andrzeja Sz. znaleziono tam skradzlo-

ne kslatetzkł oszczedno§ciowe oraz
Dlenladze I biżuterię, które złodzie
jaszek Zilażył 1ut zaszv~ 11od pokrowcem fotela. Ustalono te Andrzel Sz bvł Jut karanv. a leiro
gna.lomł ule wledzie!ł z kim orzestala. Nleuczclwv kolea"a • wojska
aresztowany.
został

MPK INFO,RMUJE,
~e

na

w

związku

węźle

z robotami

Zgierska -

torowo-sieciowymł

Limanowskiego

od dnia 21 lipca godz. 24 do dnia 25 lipca br. godz. 3
nastąpi częściowa zmiana tras
następujących łinll tramwajowych:
Zgierska, Zachodnia, Ogrodowa,
LINIA 4, 102

+
+

Kilińskiego.

LINIA 8 - Zgierska, Zachodnia, Obr. Stalingradu.
Powyższe zmiany obowiązują w obu kierunkach jazdy.
2436-k

96
Piotrkowska
ul.
t.6d:t,
Prasowe,
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