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O GODZ, 8.30 SEJM WZNO- rygorów pbeowyeb w nowych ••WIL PLENAR.N I.!: OBRAD X POU kład ach pracv dla osób, które Po·
PRZ.EWODNlCTWE.M
WlCll: rzul'lły · orMlłl lub z· którymi ostał
)IAB.SZALKA
PI0'.1'.RA S'.l'E- nlo satrodniaJą,ee lob 1akłady rozFANSKIEGO.
wiązały 1tosunek
pracy w trybie
,
\
natyrbmlastow:vm 1 winy pracow ·
Ka .lalt - WOJCIECH JARVZEL- nika. Projekt ustawy pnewtduje
UU I llENlł.Y& JABł,OŃSIU.
.Pn7.t11iplono d.o o\Wlktu tir~
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Obrad

kkłe
•pow&łnlenłe ltady Mini- ctd nłepetnoll'l'awnyoh 111·b l)O'Jl09ła
strów do wprowa.dzenla obowi~ · Jących "'- trudnych warunkach makowego pośrednlotwa pracy, ll:t6re terlalnyC!ll.
Wobeo pctwneelmle lk:rytykowabędzie Jecln111:t
1łoeowa.ne jedynie
wyjątkowo I eele1dywnłe. Na •- • ... .Jawt.:ta nłepełn„e w-ykorąkłady P1'&07 mołe by6 łakłe asłot011y obowi!łzelr 1atrudnion1a 111fl)okoł-ie
ł)

„ *·

W lctórym gło.s

...brd ooseł-.tprawoz.dawca ZYGlll\IN'l' SUROWIEC
(ZSL,
ok.r.
W'JID. Kadiłl.i) pr.udldada.;kc l1.1bie
tprawozdanie komisji St>raw Wew.nętn.D.yoh I · Wyillliuu Spra.wd.eclliwoścl oraz Prac Ustawodawczvcn
• 1'&4dowy I ptO\&ltcie UAPt&wy. O
az<:ZEti6Lnej u.gul.ac), praWll•i w o~reaie
l)rzezwyolęta.niia
tDOłec~ononrlca:n~10

Juyr.y.su

oraa&

o

amia.ni• uleikJthrycli ustaw.
Zasto111>wa.ne pned U mi~&mł
aadzwyosaJn•
irodld u.pobie1ły
eałkowltemu

l'Ol&pad1twł g~podarki

•-er;o kraju, Jego atruktur lłwa
rsaJą.o W&TUnk! dla
Ochrony IPolroJu, ładu I po~ądku publicznego
)IOWiechial Z. Burowie„
Nie
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l'rzetnówienl1 przewodnlelll\ceRady Pańlltwa
prof.
Bonryka Jabłońakłeso samien-

etr. I, -łomia•
p r - B.acl7 KiDllb'łw PRL pa. - U WeJ-
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971łuienle

tłecba Jar11selsldese •
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BŁYSKAWICZNA

o Polski ra

91dkn'1J' ·iełnllik eałkowiole ni....._
pi..-ńlliwa monoe aa.kłóoló ,...._
llrooet a.ermallsa.oJI. Cilwl•
• Wwa llir1s71

hfałorU państw, 111ołeczeństw, aarod6w llł daty
lllO'.lqólne. Z tuich dat dla naa, Polaków, zna.ente W7Jątkowe ma 22 lipca ·19H roku. Dzle6.
Manifeatu Btanowlącego
program polityczny
Polski odradzającej 1lę po latach tłraszlłwego
hlłlerow1klego terroru l ekatermlnacJL Polaki
uwe.I rewol11c7Jq formułą polityezno-1połecmą, rodz\ceJ
Ił• w mozolnym trudzie, w walce I PH>' ogromnych WTneozenl.ach nM"Oda, ' któremu n.le 1byw1tło Jedynie determl·
naoJI w dążeniu do urzeozywistnłenia 1prawiedllweJ o.fezy·
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QOłenno-101-l ''~it&t&Z!Zllll&111••••111
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poclarlllly, ·którere utateesne prseSWJ'altfienie „SMł&Je najpilniejsi"
~
Balnfln1ell,
Zakończone wczoraJ obrady 5eJ• · •b,-wałelem
poinleblł. Propenowa.na aatawa peswł.U.One metlłwohl wapółdeo.1•
wlnna 1pnyJa6 oatunJęolu oe16w ,
te ~
raclneje. O JeJ
P.RL, podjęte w przeddzień
salołea Na.rodowece Planu 8Pol-pewołHld• '*'eął•je M, w Jakim 1łepnlu ł
ao-Goepooaremece, pełnem11 wtk&iapcowego Swięła -pollłyc.zno-społe pe6awo~ l •bfW&tele 1eeh~ 11 lłwononycJl
Rlu reformy rupodarozeJ, umaoniapl'Mll
mełli...._. 1konysta6. Pałn41 ,tut w
c.zne
decyzje nie ·mo911 by~
niu Pl>nlłd.ku · publłoznero I clY&CJ'pnya
- w teJ ee ~clsłe pe n llpoa. Moim
pliny epołeosneJ oras poszanowaniu
ęłne ładnemu Polakowi. Zwr6cl- 1daniem, aajwalmejae hQ 4wła ęrawy1
prawa. Projekt uia.wY praewlduje
IJ)Odarka I wyohowanie. Goiapoclarka pojlnowaiśmy
więc do Czyłelnlk6w nalarówno urer;ulowa.nia o oharaktena ueroke, mlepCllllea w lobie 11,lenie 4o ła
no przejściowym, które maja obomoW)'ri&re1alnołot w rolnlcłw'łe, eclrablanle 1asze}
gazety
:r;
prośbę
o
podzielewlą.zywaó do 31 grudnia 1985 r„
półnle6 w dlliedlłnie aewoost!lneJ techniki i 1aJak i 1ml1<ny ~rwale. polegające
fllldlanła, problemy reformy ro1podarneJ.
nie
si~ „goręcyml" Jeszcze opiniana
snowellzow1<niu
niektórych
Drw;ra sprawa kaplłalnej wasi - to wycho·
wita.w.
mi I refleksjami o łych wydarze- wanle młodllieły.
Moim •daniem problemy lllł
Wśród Hproponow&nyoh w pioota 111~ I r6ined aMHJ', a liDll odrobienie
Oto,
co
nam
Jest sadanlem, które nie moie neka6. '.l'o właś
Jekoio uta.wy 6rodk6w znak-0mHa
nie my, 4oroill, pneno1hny · przecleł na mło·
ich więk-'6 ma upe.kty 1połeos
łlłet .... kł6tme, ...łlll'J', pectwtw. Im buao-ek:onomł<lll!ne. a nie.które tylko
4'JeJ }lłllłępowa6 będsle proct!I poJednan!a na•
podyktowane q wymo,taml oobro- działacz PRON
rotlowero, tym mniej resbłołe w łwlecłe doro117 suad praworządności I pon:ąd
Znlefienłe 1tan11 woJennqo to dla mnie prą.
1łyeh będlłe •Jemnłe wpływ16 na procesy WJ'·
ku publicznece. eo ta.kie ,feat nlewrócenie pełni praw, alt I pełni ebowlll•kóW'
ehowawC1114\Vyehowanle słoi pnykladem. a
1będne dla pra.wldł1twej reallzaeJi
obywatel1klch. PRON postulował 1niedenie .taprzykła4 ldsle włdnłe ed nu, łol'Olłych.
przyjętych
kierunków Ollłąganla
1111 woJennep ł a:n1n1!lltł41 Jllł · oł c!awna. -Uwarównowact ekoaomlcsQe).
lall§my bowiem, te 11YtuacJa w kraJ• 4oJnała
Oslllgnlęotu
oob,dane10
tempa
do takiej deeysJI i te osobom, które 1nalazlJ
1nil'ostu gospoduez~o - kontynu-... sufragan Dłecezp Ł6dzldeJ:
dę w kolłzjł 1 prawem lłan11 woJenneso naował Pot. Z. Surowice
- lłutą
. . . . , ?ft lra.temdianowy ~ym61ł w m.1„
loły
11m0Ułwi6
powrót
do
domów
rod1lnnych
;rnedo wnystkim sawarie w pro~ ~7Ch fti• doniesie 1'0C'Sllllee ~
I łe pracy. Tera1, pe 1nie1ieniu stanu woJonJekcie uregulowwla
•mieniające
l&liu. 11 ~ JQlQI. XXIll: drała 11 lr!wietnero, łrzeha postawi6 na Hsadę, i• nie arruprzepisy dotym;ąco 1tos11llków pram.linę?o dw&Ulffcla lllt od O&tou1>11l.a dr'nment 1lły lees · lłła arrumentów powinna deoy, W celu upewnienia ołągłoŚ<l:I
111•J
~ Ja.n a xxm: _/) -pokoju między
41ydowa6. Wracamy do normalnoicl, ale do Inpra.cy I utrzymania na niezbędnym
w~ nuodiaand". 11Go,m.tut w dnil\l I
nej nit pned 11 grudnia. Ustawy pr1yJęte
poziomie 11rodukcjl 11rzedsłeblorstw
n."woa obcihoddiMiłmy · d'W!llałeaboleeł• łmdercl
w cląru kilkunastu ostatnich miesięcy nełor
i zakładów o szczególnym znaciienlu
mowały nie tylko nasi, rospodarkę, ale •mieitiep eałiowieu wY-tkxnrero. ~ Otbda~
dla gospodarki narodowej (których
niły teł obras tycia 1połecsnero, wprowadziły
no 'POW*NOhllTlll nae'111Dlmem sa nlea:wyldej
listę ustali Rada Minłsirów) pnena arenę polltycsDll nowe lłły
- łakle Jak
mla.ry 1Tefow4 ~ l m~ś6 . Poci
widzlano moźliwoł6 podwytszenła
PRON. Mocnym akcentem w trwa)lcych wcl'ł
wipływem ow1* roeimłct #taftm el41 w tok'll
w nfoh wymiaru ozan praoy. Dla
Jencse pn:emłanach był:r ustawy 11chwalone
irw•J -pucy du~t<Nkd.•1 'J)t'llY pomlnać -posiał
orraniczenla fiuktua.cjl PrMlownl01tatnlo. O ustawie o radaeh narodowych I e&•
Jana xxrn,
1erdeminy .t>oaumek do naków w takich zakładach .aplsano
DlOl'llldzle terytorialnym motna powiedzie6, ł41
aeio ZIU"Odu i kli-A·)lt. O!IU w'lelik!e dokonuU&
motllwoś6
pnedłułenlit.
okresu
okrełla ona 1ystem sarqdzania państwem od
(Dalszy c!u u .tr. Ił
wYpowiedzenla
1tosunk•
praq
przez pra.cownlka oros 1~enła ~~~....:b~·a;QiilllllDlmmB'11111i11Zil;1'!&:~~
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Pnes prawie łO lat Ir.olejne rocznice Lipca ~aplsywallśmr
•wartołclamJ materialnymi, W'libogacającyml nasz
WIP6lny ojozysty dom. BY'IY też te rocznice okazją poprze:t.
doniosłe akty t decyzje państwowe okazją do doskonalenia, pomnażania polityczno-społecznych treści
Manifestu
Lipcowego PKWN, tego programowego dokumentu polskiej
lewicy. Ale były teł I lata, kiedy to zbyt łatwy, świąteczny
optymizm l łowa.rzySZl\CY mu ceremoniał nie sprzyjały rzetelnej refleks.ft I przesłaniały tę prawdę, Iż Jako społe·
czeństwo, Jako państwo I jako naród
wcil\;i jest~śmy w
drodze. D:llało 1lę tak wtedy, gdy przedstawiciele .wła(łzy
- dodajmy uaaclwle, iż przy mnlej lub bardziej 6wladome.i
aprobacie większości społeezeń1twa - uwlerzylL lub chcie„
wleny6, że wwnleślłśmy !lę na wyżyny, osiągają!' stan b!i,
kl ostateomemu Ideałowi 11połeczno-polityeznemu.
Biegu
historii nie da 1lę Jednak ani zawr6cl6, ani też se.trzymać.
Można tylko korzysta6 1 clośwładczeń, które
ona • sobą
'łlłesłe l mądne, a konsekwentnie wsbogą.cać te elementy
pne1zlości, kt6rych wartołcl 1ą nam dziś ·równie potrzebne

nowymi

,„

sltt

rtlach.

powledzlelh

Dr IERZV %AK

Jak

«s.. bkkup dr BOHDAN. BEJZI

roczysta sesja

"''°

W rzwłązdru z c>.9iąginlęcdem ceJ.ów, 1rakiie prsyłw111ecał7 'W!flN'wa.drenlu, .a nastę!l'Die uiwiemeinilu stanu wojenineao, oo .,,.,.
rata •Ili w uzyskaniu nierzbędnej litalblllmcji polityczino-eipoł„
eznej Ol"atz poprawy stai!l·U bezp!eezeńslt>wa wewnę~eg'O I porz,&:u publicznego w tnju, M podstawie a'l't. 33 U9t. I Kon~
stytucjl PolS1klej Rzeczypoepollłej tA!dowej ~- U. 11 111'78 r.
n.r '1, poz. 86 z pótmejszym1 mtlU\Jaml'
oru w SW'ifl.ŻlrU
1 ut. ! uet. 1 d~ z din.la 12 ll"Udinia 1981 r. o .tani•
wojenn,-m (Ds. U. nr 29, poz. 1114 I s 1982 r. nr I, poi&. 18)
Rada Państw.a uchwala, oo n.astepiuje1

PARAGRAF Z. Tracą moc! ·
1) ucll wata Rady Państwa z dnia 12 gru~nia 1981' r. · w
. 1prawle wprowadzenia- stanu wojenne~o ' ze wzgl,;dą na
bezpi eczeństwo państwa (Dz. U. n!l' 29, ·port. 155 I ·z -1900
roku nr 42, pm. 276),
I) n eh wała Rady Państwa 1 dnia 19

rrullnia · . 198~ •• w
sp rawie zawieszenia sta.nu wojennego (Dz. U. nr 42,. poz.

275).
łyc6e

PrzewodnlCl&401' Rady PaJlaiwa
(-) HENRYK JABLONSKI

w boldzie bohaterom

J ak co r<l'lm. w przeddzień
39
rocznic v narodz:ifil Polski Ludowej,
11 pole<·zpt\stw o całego kra.lu cxldało
łl bm
ho łd boiownllkom o wyzwole n :e narodawe i społeczne . poległyrn
bohaterom żołnierzom
Wojska Polsk l~o ! Armil Radzieeldel r którzy zg:l,nęli w walikach z
ałemieckim faRyr-mem l c><>ci1y-

S

m,

•i•

1 dniem pow1!1·-

ela..

Wieńce

eJm Mt. »n1'muJ. • nnanłem 4"7z1fl ltad7 PaMłwa
O 11d\7leftl.u liłaAu wo:J.nllllfO I d;n4em 22 liU>c& 1983 r.
Wprowadzenie lltanu woj.U\l*fO było lronl~ł4,
N•J·
W7łar4~,,llOlłWi.,W
..W.,
ocał111
WllZ'Y·
Mir@".
rezułltaC!ie ;i
.
łlłiaml woj4111MCO
lldep&no
~ wojof .
połołODO ...... llllM'Cbil, podjęt.o tn&dlD•
4sl.eło adh.IW'laa.la
allblowułej l potll'~ w 11.-boklm
~ IGePOdarh Po ~ p6blioN rollu ooru pownechru.eJ,_ N3e ~ pr-"rieda:Mmt., M ~ 9talllll woJenneco
byto ni~- Jiioał~"
Po wpro1Ndwl.kr N.na ~ ... ~ aule oetun~
i.lotne J)08t~ w aormal1Acjl *1c1ia goaJ>Odu=etO ocu eoołec:z
no--polltycznep. S~ólnd• godnJ ~enta ~ fakit, łe 6rodkl na.dzwycujDe .tosowaa. były s um~aNm I rozss,dlk!em, a rygory f ogranicz.enda m09VMlo tak aybko, jak tylko pozwa[aly na to
okolicmoścl. Dzi!:al.aly akływn1e mad:ze prz.ed!ltaiwiclel&kie., a pnede wazystk;\.m Sejm. KOl!ltynuowano reaHmtję uohw"""alone.go na IX
Zjeźdl.de PZPR I kongN!Bacll ZSL. i SD pro~amu socjallsity=e-j
odnol\VY. R<l'lWOczęto Wiprowaidtz.anle w tycie glęookiej retormy gospod1a.rczej. UchiwalOl!lo szereg ustaw uma.C111iających gwarancje praworządno.ścd, t>wons,cych ramy pra'Wllle dila roziwoju sal!IlJOrządinośct
I · ruchu za.wodO'Wego, ro~oju lru[tm:-y1 f'C!:Z51re!['Ze<nia świaidoze·ń 11'(11"
cjalnych państwa wobec o-bywaiteU, oanrzlej
skutecznei_ wallld
s ró.tnyml przejawami patologii epoleamej, a ta.k~e US>tawy dotyczące talk wałinej problematyk!, Jak N<fonna gospo.daroa, ośwlla.
łt I cJlroli!lłclwo wytw.9, ull'trój rad n81l'Odowych. We właściwym
k!erun<lru rozwijały
stosunki m~ędmy pa~ a Kolc!olem.
Umocn.lły się ltnlktul'J pa.Mtiwa I 'wu<MU •lruteczn~ć
d2dalań
organów państwowych, aktywniej za.częły drl:al.ać organizacje i •towanyszeinia .toj~: na aruncle prawa i konRytucyjnycl1 zasa.d
uetrolowych, odiradza •~ ruch 21W'il\1lkowy.
W trudnych mies~ącach 1Jta111u wojennego zaaleś:nilało .i.„ wapół
dziala.nle PZPR, ZSL. I SD. 2lnajdc-wało ooo wy'I'81Z na kddej plaszczyfaie pracy pa·ństiwowej I ~eozinej. To1.V'llf'ZYn)'lo temu zrozumienie i aktywne zaangażowanie środowisk wyznaniowych, zwłaszcz.a kat-o'1ilków św1eok1ch .
'
nies1enle 11ta.nu wojoo:ne,go .ttanO<W\l nowy . wa.finy krok na
drodze normalizacj i życia poll·t ycznego i społeczn ego , choć
nie do końca jeszcze przezwyoiężone z.os·tały trudności go~ ~podarcze I polltycuie. r:Tie ws~ędzie w dosfatecizillym st-opnlu przywrócono po071Ucie obowląziku i odp<J'Wied(Ziialnośc:I za dobrą
pracę t pooiz.a.111owanle d[a prawa, nle wszęd;zie odbudo<Waino narunone wi~ międizy władzą I obywatel.aml. ZnieS'ietnie 11tanru wojennego poiwlI11110 przyczyn1ć się do oolszego zespolenia i Jednoczenia ws,zystkiob obywatet1 w koinlllkukitywnym wyldłku patriotycz·

wają na oolskich cmentarzach. W
miejscach P!lfilięcd narodowej, przed
pomnikami żobniersldej chwały, w
mlejsc~h upamiętnlcnych walką o
utrwaJenie władzy ludowej
d~legacje Ludowe10 Wojska Polskiego, koonbatan.t 6w, sooleczeństwa
i młod">,ieźy
.r.aeląignęły iwartr
norowe.

ho-

Z

nvm dla

przezwycięłJea!a kiryzyw.
Osiągnięciu oozeklliwanej stablllzacj1

'°ailsą oiftl

sprzyja~

n.a IW. lt

~

RN

m. Łodzi

Wczora,j. w Jll'!Zededmu Llpoowego Sw ięt a odbyła się w ll'a.H
t>Ołąic2'<0tna sesja
Rady Naroc!ow•J Miuta _Łocbd I Wojewódzlrl•j Tymczasowej
Radly Paillriotymneco Riuclvu. ~ni• Nairodowe<10. Obrady
wawadmll ln"H'WOd'!l.łCIZ.ący Wojf!'wód~kll•j
Ty:mc.znl!OWej Rady
PR.ON - lsor lłldl'yokl, ~ry aerdeci=!e -p0wiltał rMtnyicb 'RN
m. Łods.I i ezlool'ków Wo~wódzkłej TylillCHSOWej Ra.dy PRON
or.u U'Prosronyeb goie:i: ca:mnlta Blu,ra Politycznego KC PZPR,
I .en.tana KI. PZPR - Ta.deuaa Czechowicza. sek-re.ta~a WK
ZSL - Stanisława WoJ~unlka, pr1Zewodnicztlcego
LK SD lłanlilława :t&łobne,to, Budowniczych Polski Ludowej. ,,ełno
m.ocnlika KOK - płk dY'Pl Kazhp.lerza Garbacika preŁydenta
Łodml - .J6111ła Nlewia.doonskiego. S:r.czególn le serde=!e uczest.ndlCIT HS$1 J)OW'l1tailł dele,gaoj~ właidiz pa.E"tyjny>eh l wo}ew6d2ildch
s 'W'Olj. 'kaitowidrde,go.
Obrad piizy ul. Pio·tT'kow~kiiej 104, ul'OC!ty.sta

I

w

PARA.GRAI" I. Znosi ełę z dołem n lipca 1983 r. na e&łym
terytorium Po l ~lt i ej
R711!ezypospolitej Ludowej stan woj~y
wprowadzony l1'A!l względu na bezpieczeństwo 'państwa . z dniom
13 grudnia 1981 r.
i

PARAG R AF 3. Uchwala wohodzt w

ia

l

stając

Wojewódzkiej Tymczasowej Rady PRON

Uchwala Rady Państwa
z dnia 20 lipca 1983 r. Polskiel ·Rzeczwospornei ludowei
n Jmnete

teru,

przededniu Lipcowego Swięta

m.a

wsprawie miesi

były kiedyś,

Swiadomo416 tere mmim.J mie6 swlaszcza
{Dalszy eLą,g na str. .2)

odO"Zyitwł11t d'iłl1>8'SrLY n adesła.nej
ręce T«deusa
Cz.eehow~a i

Po
na

J6Tief& Niewl«4oma}lilqo 'P1'ZH ee&retana Iwanowskiego
Komi~
Obwod'<1Wefo KPm - W . Kilujowa
i l)rz-Odnlout.ooio Komitetu Wy-

Jrona;wcze.co Iw1t11ow11ki•! Rady DoIeiaitów Ludowycll - A . Mok!rl•kowa.. • iiozd.rowienlami d.l a ludi:d
pracy 1W11ZffO wo}ew6dztwa z okazji 89 rocznicy Mani.festu PKWN.
okoUcznoścd0Wo 1>rzemówienle na-.
wlą.7Juj.ą1Ce
do Ltpcowe1go Swięta
wygłosił

zastępea

1>r-z:ew<>dniczą,ce

go Rady Narod>OWej Miasta Łodzi
- Klemens Kwiatkowski. M6wca
wJele uwa.gl p0święcil in In i<lei
porozumie'Illa na.r odowego, przyoomniał słowa apelu PRON o kon!6C:Zllloścl zn!es·le.ni.,a sta.nu wojennego oraiz wyraz ił srowa u.znania
~daiozom
FJN za !cl! ofiarna
sP'Oł~• pract:, tyiw!ąc i:n-zy tym
nad,z!eję,, ł.e 1'llttld4 .i, oni · \eraz
w ogniwach PR.ON
Na<Stęmi!e orzewodinlOZ11ey d.eilega-

Z okazji Swięta Odrodzenia Pol·
ski na ręce I sekretarza KC PZPR,
prezesa Rady Ministrów PRL gen. armii WOJCIECHA
JARUZELSKIEGO i przewodnie:i;ącego
Rady Państwa - prof. HENRYKA
JABŁORSKlEGO nadeszły depesze
gratulacyjne. zawierające najlepsze
życzenia dla
narodu polskiego,
wszystkich ludllf pracy
naszego
kraju.
W imłenłu Iudsl radmeoldch łe
11.0hwalope°' 1 ł7oseniamt podpisał Ko-

cji! ka,towiic1k lej

- wacewojewod.a
k.11;towick.i - Józef Piszczek, Dl'!Z8"'
kazal od luda.i pr-.ey Slą&ka i ~
głębia serdecizn. l)OZdrowienlia dia
mies·zk.ańchw
naszego miasta 1
województwa Podo!J,ne pozdrowienia dla g6?'nl'ków i mi e&zk.ańc6w
Sląski i Za.głębLa
.od robotilllc!&ej
Łodizi prukaizll<ł Igor Sikiryckl.
Kolejnym
punktem programu
wsp6Inel urocz~j ses)i byla dekoracja wysokim1
o<llZlllacze-niaml
państwowyrm
~
Honorowymil
O<liznakami Miasta Łod?J działaczy
soołecznych
t FJN,
samorządów
mieszkańców , radnych Aktu dekoracji dokon ali Klemens Kwi'atkcwski i Jó zef Ni e wfadom:skl
KRZYŻEM OFICERSKIM Oli.DE-{
RlJ ODRODZENIA POLSKI zostaJ.
udekorowa.ni' Stanisław Dworczyk
·i Władysław Kozulskl
KRzyż KAWALERSKI· 'ORDERU ODRODZENIA POLSKI- otrzymali: Ja.nlna Andrzejewsli:a, · Hen(l;)alszv clłl-g na str. .2)

m:litet Centralny KPZR, ii'i:ezydium
·Rady Najwyższej oraz R a d.a Ministrów ZSRR. Telegram y gratula·
cy jne nadeszły także od .~ekreta
rza generalnego KC KPCz. · .vrezy·
denta CSRS - GUST'AVA HUSAKA i przewodniczącego rządu CSRS
LUBOMIRA SZTROUGALA'
oral
sekretarn generalnego K<;:. SED,
przewodnicząoero Rady Panstwa ERIOHA
HONECKERA ..i prz't•
wod-n lcząc ego Rady Minłst·rów NRD
- WILLI STOPHA.
.

Uchwala Sejmu PRL

PRZEMÓWIENIE

ZNIESI ENIE STANU WOJENNEGO

<DOikońiczen.ie ze •tr 1)
ne przez Sejm ut!'taW.,, wyip<isatająoe prz•Jłclowo władq w n.lleod-

ZO'Wille w lsitnieją-cych waruillikach wpraW111il!'llla.
&!<j<m wyraża przekooanle, za którym pnemaw!a ode dotychcza.!loiwe doświ<adczenie, :te n:ąd gen. JaruzeLsl!tlego uprawndenia te
wykora:ysta z pożytkiem dla dobra kraju, :te rowniet · w 1połe
cll'ństwile, w kaMym jego irodQIW'isku, umaonia.ć •iii będz.ie poczucie patriotycznej odtp<J1Wied·z.la1ności, ~ rozsądek brać będzie
górę nad e.mocjam.I, a troslka o dobro powszechille dombnować bą
dzie na.d interesami partykuilamymi. Tę nadzieję Sejm potiwderdzi~ ak~ szeq"<)klej aminMtid p0litycmej.
Dziiś, gdy znoshny stan wojenllly, U74lajemy, :te hla<toryczna msłu~a w <>calel!liu kiraju, skutecznym I rozsądnym wyprowadzeniu
go mad akraju prizepaAcl, przypada Wojskowej Radzie Ocalenia
Narodo<wego, dowód-com Woj~ka Połiskiego, kitórzy wzięli na 81Woje
ba.rki cięża·r odpowled7l!all<no9ci w tym pol'IZełomowym okresie. Sejm
wyrata im f!IWe umanie.
·ejm wyrata swe u:mialllie dla tysięcy tolln,l en:y Ludow~~
Wojska PoiIBkiego, którzy na różnych poorterun'ka.ch pebn.1ł1
arużbę wojskOIWą i pail,s,twoiwą, dla komisarzy wojl!lkowych,
l
którzy wnieśli do pracy ps.ństwowej doświadczenie organiza.cy)ne., rzeczowość I wysokie wymagania morakle.
Ludowe Woj&ko Polskie dobrze zashleyło się ojczyżnle. Potwierdziło .!llWÓj 71W'i~zek z ludem, hart 1 głęboki pa·triot~m. Potiwi~i
Ło, że tak
jak dotychczas, za'Wl!ze stać będzie na straży pokoju
i bezpiec.zeństwa kraju.
Sejm PRL skła,da wyrazy podziękowanba d!a tuilllkcjonardn.mzy Mllicj i Obywatelskiej ł Slużby Bezpie-czeru.twa.( któmy oilamJe wyikO'"'
111ywalil a·w e trudne o.bowią7Jlt>i. ch!roniąc lad I p<n"Ządek w kraiju, ISIP<>kój I be!zp.iecizeńS<two obywa.tell.
Sejm stwierdza, że wysiłki władz państwowych zmierzające do
przez;wyclężani·a istniejących zagrożeń, OIP81110Wanła a.t1arohda i kry%ysu gospodarczego, maijdowa.!y Slto1P111iowe poparcie coraz •~
sa:ych kół spolecrzeństiwa, cze.go S!Z.Cze.gólnym wy«"azem lrtał 9!.Q rozwój Pał·riotyczne.go Rtucihu Od·r od.zenia Narodowego. :Ruch ten z.a.jął poc2e1Sne miejsce w naszym fyoiu ~ecmym I polttyaznym.
Wyrazem tego jest dokonana przez Sejm zmiana Kom-tytucji PRL.
Sejm wy.rata przelkonanie, te .rola PR.ON będ<Zie owocna, te w ~
go drzialałnoścd ueiel'Ń?!·ią się na,jlep.sze doświ!adiezenla. n~rodu
w budowaniu Pol.ski !;udowej, ł.e kOl!l.tynll.IOWać Ol!l będzie paitr'lotyczne. postępowe tradycje, korzystając również I boga-tego dorobk,u FJN.
Nie ma d!Zlid przed Pd~ mnej drogi, jak zgodna., racjMall.illa
ł wydajna praca wszystkLdh na arunoie so.cjaili.lSJt.yc:rĄYch waru1111ków
U&trojowych.
yjemy w świecie pelnyril napięć I n!ebe17i!'!eczeń.stw. Nanym moonym ~uolem 1ą blil!l'kie
~I
pnyj'l.żnd
i wsipól:pra.cy ze Zswiąizlkiiem Radzi~kdm i z bra.łlnimi kt"ar.....J jami soojaalstyomymi. St81Wiamy czoła nieprzyjaznym wobec naszego kr.aju akcjom niek·t óryoh rządów zachodnich. Opowdad'l.my .tę z.a WBp6łp~ ze wazysit!kiml kraja<ml, ale stanowczo
przecliwetawiamy się wnelkdm ddałaruom godzącym w ln~ere.s na~ pań.s·twa I odrnaiwilamy kom'lllkolwiek prawa do w:kącania ańę
w naeze wewnętmne sprawy. Z UJWa.gą od111otowujemy te gł<>BY n.a.
Zachodzie, które kwe&tionuj, cell()IWOOĆ polityki lzolac)>I i sanikcJI
wobee Polski.
Sejm PRL. Skład~ wyrazy ne.Jnł.ls7.ego .=anli.a. ~ ~dy
Ministrów, gen. armii Wojciechowi Ja;ruzell!k1emu, kit6ry w naJtrudmeł1zym d[a Polski okresie stan!!) n.a czele WRON l podjął szczegó 111y cięw odpowiedzda1no6cl :r.a losy państwa I narodu, dobrze wy;oeJ:n,iając swój patriotyczny obowiąze'k. Rząd pod jego kieirow111ictwem umoon<
il słruktucy wfadzy J przyczynH się w iistotn.y sposób
do r<Wwoju socjalistycznej demok.ratjd., podjął wielkie dzieło naiprawy Rze-czypospolttej.
Sejm PRL. wyrata głę~ pn.ekon·a ni„ 68 hMiej~
1W8fZ.elikde
pNdłanki do t.ego, a.b y wejściu w nowy etap t01WanyszY10 zarówno xozumJeinie tntdnooci zad~Ljakde musłmy podjąć, jak !. przek<ltllalllie o mift!llOści drogi, kWlt'\ obraiLiśmy.
1
Sejm PRL notwieirdza swe pełne za'U<fa,nle dh ge11. W. Ja.naz~Js'klego jako prez~a Rad~ MlnilJU-ów i wyirata gl~e pl"Zeikonande, łA w nczegól!llym Olk<I'el9ie, w jakim tyjemy, rzs,d pod je.go
przewodnicflwem unden.al będzie rówriie llrut~ jak: dotychczat
do d~szeij nonnalizacji tycU& łl(pOleceno-go~o oru podejmorwał niezbędne dzłalanJ.a d4& upewnienia. krajowi warodców
harmondjnego r~ju.
Sedm W19«>ienł będa. w ł1nt. ~. pocsJ'.... ,...,... feD.
W. Jaruu.el..sllde.go.
-. pneddeleń 8wlęta LlpeooutE«o Sejm PM. 9'n'eC& IMt do
/ wwzystkioh Polaków z MrdecmymJ
.tyczend.amt
zdrowia
, I pomy,lnośol. Niech dzień 22 lipca ~ rdelksj4 nad
potrzebą jedinoczema wyaill!:ów w dtZliele rocwoju
nane:I
ojozy:z.n.y, niech wspólny narodowy · tntrd jak najszybcle~ 11ft111lle1ie ocze.kiiwane rez.ułta<ty &.. dobra kraiju 1 nu wnye14uoh.

S

Z

OBYWATELU MARSZAł..KU!

w;prow&dzenla .ta.nu woj1mnego,
na 1oble piętno prawniczych
wymogów. brzmią sucho, nie oddając
da"amatyzmu sytuacji,
w
jakiej uchwała
Rady Państwa
została podjęta. Dlatego przywoła6
mus zę na parnię~ obywateli posłów choćby kilka zdań z 6wczesnego przemówienia grm. Wojcie·
cha Jaruzelskiego, w kt6rym obwles.zczał
ukonstytuowanie
się
Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego.
„Ojczyzna nasz.a znalazła
się nad prze-paścią" m6w!ł premi~r.
„Dorobek wielu
pokoleń,
wzniesiony z popiołów polski dom
ulega ruinie. struktury państwa
przestają działać. Gasnącej gospoda.r ce zadawane li\ codziennie now1 ciosy. Warunki tycia p!l"Zytła
czaj!\ ludzi coraz większym clę
żairem. Pnzez każdy zakład pncy, przez wi.ele :polskich domów
przebie-gaJll linie bolesnych
podziałów.
Atmoefera nie kończąnoezą

WYSOKA IZBO!
Dnia lS rrudnia 1981 r. obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dowiedzieli się z rozplakatowanych obwieszczeń, te ,,klerując
1111 potrzebll
zapewnienia
wzmożonej ochrony pod.stawowych
lnteres6w państwa i obywateli, w
celu s.tworze<nla warunków altutecznej ochrony a:pokoju, ładu i
porządkru. :publrlcizne.go
Ol!'az pinywirócenla naruszonej
dyscypliny
społecznej,
a także mając
na
wa:ględzle zabezpieczenie motllwości
sprawnego
funkcjonowania
władzy i administracji państwowej 0rari: gospodarki . narodowej"
Rada Państwa
wiprowadzlła
stan wojenny na całym obsz.arze
kraju.
Sformułowani&

te,

callkowid1 zcodne

I

aczkolwłelt
~ ce16w

Uroczysta sesja RN m. Łodzi
Wojewódzkiej Tymczasowej Rady PRON
(Dokończenie

se atr. li

q)D•• I Bra.~~ Bro?lil: ore.z
n.a. ~ Nleam&i114110 Zołnlema. aby
ry;k Anforowłos, Zofta Betna."'- ~ t&'lll 'W1'U li lmteds<t&'Wi'Ci.e-Ja,Lucyna BłaazczyJr.. BarbM"a Bom- md ZBoWiD 1 Ł6Mikl•.go Ga.rntzonu

,..„,

brych, Kazimiera BujnoWlllr.a, 9.,.. WP - wi.ąza1llld kwia·tów.
blna Cza.plirutka, Zofia Olernłalk.owMwnłeii wcmr&j Wl'OCIZY\Ct4
1k&, Wanda Dawldowics, Miecsy- 1!>0'tkainła, ~
I a.ka.demie
sła.w Gajderowloz, Zycmunt Góreo- odbyły alę w Palblainl.caoh, Zgierzu,
ld, Brunon Heruday,
Ja.n Klar, Głowlllli•, Ozorlrowi•. Panęcizewie i
Leon Klimek, Zbig,niow Komęb, l.n nycll miastach :D.·UIHCO Wojew6dzRomualda Kulikowska, Władysła.w "1'•.
(J.kr)
Kaope.rsJd, Tadeun Kubiak, Mlro1ła.w Looze, Janina ŁucsH., Romuald Małe<okl,
Ba.rba.ra
Mlellllłk,
Ewelina Matunko, Str.nisław Mlchabkl, Ja.num: Na.pleralftl, Marla
Nowak. Ka.rol Olak, Antoni PaUml\ka, Jadw{sa PeraJ. Gen.ow.ta
Popławska, Helena Rzetellka., Anna
Staszow1ka 1 Staniała.w S:roka, ZY1munt Stodullli:l, Jerzy Służewski,
Lucjan ~wajcer, Stefain 8"'ma.n•ll.
Halina Szymańua, Jadwiga. Trella.,
Andrzej Waszak, Bronisław Wiktorowski, Kulmłers WlPło. Stefan
Wyny6.Ski,
Edward
Z11l.bowlca,
Henryk Zamy9ło1Nld. Lłst~ l)Oll011talyich odznaczonych samiMdm:r
w na.~lbzym nu.m- .;DŁ",

Pozdrowienia
z Iwanowa

S. Olszowski

CHWllA WSPÓlNEJ RfflEKSJI

przyjął

(Dokończenie

ze atr. 1)
przed podsta.wowyml, historycznymi wręos cleeyzjaml I wrboraml kierunku drogi, po kt6rej mamy mnlena6 my
sami i następne pokolenia Polak6w. Ostatnie łr11 lata przy.
niosły wydarzenia będące Mljawamf nlell\Vykle drama•
łyoznyml w swym przebiegu - dojrzewania nusego narodu
do nowoczesnołel, wsp6łcze1·nołcl. Sierple6 1980 roku, IX
Zjazd PZPR, atak rodzimej I zewnętrznej kontrrewolucji,
13 grudnia 1981 roku, POWltanle Patrlotyome,o Ruchu Od·
rodzenia Narodowego, wizyta Jana Pawła D ••proszonego
do kraju prze1 władze PRL i Eplskopał, a wrencle oat&tnl•
obrady Sejmu 1 wczorajszym przem6włenfem
Wojclecha
Jaruzelskiego - to te najnowsze dołwładczenla, kt6re my,
Polacy. musieliśmy przejłó, by m6c mądrze I godnie znald6
swoje miejsce między Bugiem a Odrlł, w Europie, w łwłe
cłe. Doświadczenia to r6źne. O dodatnim I ujemnym zn&ku
wartośći, o różnym stopniu trudności w rozumieniu Ich
rzeczywistych konsekwencji. R6tnorodne łeł reakcje 1połeczne były na nle odpowiedzią. Dzl§ Jednak Jui coraz Jał
niej zdajemy sobie sprawę z tego, łe Jako całośc'i, powiąza
na licznymi związkami przyczynowo-skutkowymi, muszą wYwoła6 w nas i umocni6 przeświadczenie H to, co Polak.om
najbardziej potrzebne. to wsp61nota w myłlenlu I działaniu
na rzecz wartości podstawowych. Doświadczenia ostatnich
trzech lat niejako przyWTóclły ,znaczenie tak pocbtawowym
pojęciom. jak patriotyzm. praca, uozclwoś6, sprawledtlwośc'i.
Chodzi teraz o to, aby tej moralnej weryfikacji poję6 towarzyszyło odrodzenie ich treści w :bclu powszednim. A do
tego droga jeazcze daleka.
Swięto Lipcowe musi teł skła.nła6 do refieks.ft nad szczególną dla życia społecznego relacją, nad relacją obywatelpaństwo. Państwo, będące we współczesnym świecie jedyną
możliwą formułą strukturalno-polltyczną Istnienia narodu.
Interesem nas wszystkich jest by państwo, silne zarówno
udziałem w decydnwaniu o jego strukturach, Jak I powinnościami
jego
obywateli,
gwara.ntowało
optymalne

warunki dla rt!alizacji potrzeb I aspiracji jednostki i narodu. Państwn wspólne oparte na ogólnospołecznym porozumieniu określonym przez treści Konstytucji PRL, wyznacza i"~!'- pr:>w:\ Til'ZVWIJPłp l ,„„,„;„7lc• P<>ńd:wo stw?r:r.<> .l:>~e
miejsce na lndywidualnośc'i swych obywateli, ale zabezplecza,iące r6wnncześnie, to aby przejawy tej łndywldu_!łlnoścl
nie godziły w podstawowe Interesy pozostałych wsuołroda
k6w. Stwarzające możliwości dla społecznej kontroli, przeciwdziała.fące.i z jednej strony wszelkim
wypaczeniom w
realizacji pnlityczno-społecznych cel6w naszego ustroju, z
drugiej zaś - chroniące.i przed groźbą. anarchii lub zgoła
s11n\n•1„irPstwienła się narodu.
Współrzesnym '7 reguły brak oduowiedniej persue~tywy,
by prawidłowo ocenic'i wa~ę wydarzeń, których są świadka
mi lub W!lJ>Ółuczestnikami. B:vwają jednak takie momenty,
Ź" już od razu wida6. iż otn stykamy się z czym~. eo zw~
kłJJ się nazywać Historią. Dzisiejsze
Swlęto
Odrodze111a
przyn>1.!ła właśnie w takim momencie. Być może kaidy z
nas . doko•rn iar te11;n lub lnneęo wyboru, sta.le nr:rnd szan~ą
•Yl'••'ihr"iła~owania te~o. o cznn
nasze dzieci i wnukt
bedą uczyć sie w podrecznikach. Jest to szansa, IDłl
która nie trafia sie kaidemu pokoleniu, ale jest
tn też odpnwiedzlalność, z które.f nik~ nigdy nas
nie zwolni, ani nie usprawled.lłwł, Jeśli Jej nie
sprostamy.
DZIENNIK WDZKI nr 143 (10359)

e

F. J. Straussa
• bm. ezl:onell mura PolltyczlllfO KC PZPR, ml~lster apr&W
zagranicznych
l!ltefan Ol1zow1kl
przyjął
p!rzebywającefO
w Polsce :i: pry·watną wl!zytą przewodniczącego CSU i premiera rządu
kł'ajowego Bawarii, Franza
Josefa l!ltrauua. Przedmiotem rozmowy były aprawy związane
z
rozwojem aytu&cjł międzynarodo
wej oraz stosunków wzajemnych
PRL - RFN.
(PAP)

Pierwsze oficjalne
reakcje z·achodu
stawę

-.o

w

pcllQlli40ia,
LoDd~e
_pai\llhr li.id
w czw.nek J>O'" prr.edsta.w!ciel bryt11jaklego MmiZagra.nicznych Y!
wyczekującą wobec ~niesie ,.torstwa Spraw

Pr~lele
zachodnich zajęli

~6w

kores.p~
nia w Po.13ce 1tanu
woj&nneco, odpowiedzi 111. pyt81Il.!.e
n& o.e6ł, te dopiero den<ta PAP powitał a zadowoleniem
badają decy:!lje
1 us.tawy ogłoozo lnformacJe o miesleniu ata.nu iwone i uchwalone te.go dnia 1 w jennego i wyraził ~oname. że
środę w Wa·l'l!'Zawie. I tak, prezy- rząd polski będzie nadal podążał
dent USA Ronald Reagan poowie- droga pojedlllani& .na~owego. Rzad
jak podaje Agendział w czwartek na konferencil holeinderiski prasowej w
Waszymgto.nie, to cja Reutera - oświadc:zył, że ma
stanu wo·
otrzymał wiadomość. iż Rada Pań nadzdej41, i~ zniesienie
stwa PRL postanowiła mieść •tan lennego oz:nacza korzystny 11wrot
wojenny od dnia 22 bm., ale -do- w 1ytuacji.
dał.
że
jest z:a wcześrue, by oce- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

oświadczając

Nagrody prezesa RSW
~,Prasa-Książka-Ruch''
WC11:on,j w Warszawie odbyia 11141
z-<ey członka Biura PoJi.tycznego, sekretarza KC P2'1PR Ja.na Głów-czyka urnczystość wrę
czenia dorocz.nych nagród prezen
RSW „Prasa-Ksiąilka-Ruch" .Wśród
wyróżnionych znaleźli się pracownicy łódzk·i ego ośrod<ka [)rasowego
Nagrodę
zesonlowa o t r-zymały
Prasowe Zakłady Graficzne - •za
osia ,gnięcia w druku orasy Nag.r odę indvwidualną
orzyzna,no red.
Jerzr.mu Stefko z ..Dzienni.ka Łódz
kiego" - za osiągnięcia w działal
nośc<i organizatorslci<e<j i rozwlja,niu
kont1<kt6w z czytelnikami.
W gruipie )Yracowni'k6w -pn.ed&ięblor.stw U'pows,zechnla<n!a
-prasy
I ksiąilk:I' nag.rod!!
lmdywidua.Iną
:i: ud.ziałem

otr1Zym.ał

Hllll'J'y 8ohnełder - zadyrelktora PUPiK '" Łodzi za osią,gnlęcb
w organizowaniu
działalności handlowej i we wdrata.n:lu reformy fospoda.r czej.

1tę.pca

konfllk~ów,
nienawiści -

cych 1141

nieporozualeje spustoszenie psychiczne, kaleczy tradycje tolerancji.
Strajki, gotowość
stTajkowa,
akcje
protestacvine
stały się narmą. Wciąga się
do
nich nawet szkol.ną młodzież, wczo.
raj wieczorem
wiele budynków
publicznych
było okupowanych
Padają w ezwanla
do fizycznP.j
1
rozprawy z „czerwonymi". z ludź
mi o cdmien.nych pag!ądach. Mnużą się wypadki terroru,
pogróżek I samosądów moralnych,
a
tę.kie
bezpośredniej
przemocy.
Szeroko rozlewa się po kraju fala zuchwałych przestępstw. nao.;-'
dów i włamań. Rosną milionowe
fortuny rekil)ÓW podziemia gospoda·rczego.
Cha09 1 demoralizacja
przybrały rozmiary' klęsk. Naród
O.!liągnął
granice wytt-.zymałości
J>sychicznej. Wietu ludzi ogarnia
mień,

ro~acz.

Jud: nie dni, lecs rodz.lny przybliżaj" og6lnonarodow4 katastrofę".

Te iłowa padły po dłufich, przy
wykazaniu pełnej dobrej wolł, umiaru I Wl'41CZ
niewiarygodnej
c!erpl!wości,

uałłowa.nlach

władz

doprowadzenia
do porozumi&nla
narodoy,rego, opanowalllla wzmagal!lcej się anuchli, pn:ywrócenia
ładu w gospodaree kraju.
Nie trafiały on• jednak do umysłów
I 111.tmlel\ !M'Zywódc6w
„Sol!darnoki". Nie przerażały ich
puste półiki &kleipowe, w.ldmo nę
dzy i głodu, nie wykazywali nleJ>?koju zbliżającą tł• zimą. 1pokojnie patrzyli na l'OID!\Cą gorycz I
obawę matek, którym coraz bardziej
brakowało łrodik6w,
by
ustrzec swe dzieci przed brudem,
a w konsekwe11Cjl nasileniem 1ię
chorób.
Nic dziwnego. Obrady radomakie I gdaćskle
pokazały
Ich
właściwe oblicze.
„Dla ' na.rodu po1*4ero
nad•edl moment ~Lltorycmy I ostatnia 1zanaa za.pfowada:enla porząd
ku we wła.!lnym domu, własnymi
siłami"
głosiła proklamacja
Wojskowej !tady Ocalenia Narodow&go.
Takie było U7Madnlenłe decyzji
Rady Państwa. Tak obaze-rne jego przy:pomnieaie wydało mf 1ię
koniecme. Pamięć ludzka bowiem
ł&two WY1J>lera złe wspamnlen!a.
A choi! prz:rkre, aą one niezbęd
ne, abyśmy w pełni zdall 1obie
sprawę 1 przebytej od tego cza1u d·rogi I włdciwie mogli oceni<! podl!'jmowane obecnie decyzje.
Motywy W'J)r()Wadzanla .tam.u wojennego tłumaczą za~6wno
j&go
charaiktt'I' jale ł me<tody stosowania o.bowlązując.., w tych
warunakch prawa.
Był on wiprowecfzon:r
zgodnie
11 przepisami Konstytucji, a wi41c
-

(P.AlP)

"

I

H. JABł,O~SKIEGO

wbrtrW

t&mu,

oo

usiłowały

wmawi.a~ opinii łwłatowej wrogie
socjall&tycznej Polsce 1lły - nie
miał w aoble nłc 1 wo-j skowego
zamachu stanu. Był legalnym z'-atosowaniem od;;>owledniego za:pisu ustawy zasadniczej.
Ani na chwilę
nie przestały
tunkcjonow~ koMtytucyjne 1>rgana władzy i a.dmlnistiracji pań
stwowej, bo stan wojen·n y wprowada:ony był po to, by
bronić
państwa, by um~liwić normalną
pracę jego organ6w. Najwyższy z
nich Sejm - rozwinął w tym
czasie wiclkll dzłałalnoś6 ustawodawczą, przyjmując szereg ustaw
umacniających
ayatei:n demokratyczny. Najlepay to dowód, że to
właśnie w obronie socjalistycznej
odnowy Jlęgną~ ·til"Zeba było po środ
ki nadzwyczaj11e. Choć ze zrozumiałych ~ględów wolniej
niż
byśmy tego por&gnęU wdrażana była
jednak
reforma
gospodarcza. Prawo stanu wojennego miało bowiem :i:a zadanie chronić lll
przed ana~chią.
Z najwięlkszą o.trołnoścl" fltosowano tef przepisy stanu wojennego.
Jako
podstawowi\ zasadę
przyj~to,
t..
stan
wojenny
nie
'P(}wlnlen
trwa6
ani dnia
dłużej
niż to
jest
konieclne, a t.aden pmepls ustawodawstwa specjalnego nle powinien być
stosowany bez koniecznej potrzeby.
.'
W konsekwencjł azereg przepia6w nie zOl'ltalo wykcnystanych,
nie alęgnęliśmy ani razu po najostrzejsze, przewidziane dekretem
ka~y za łamanie prawa stanu wojennego. Rygory 1 restrykcje stosowane były nlezwyle oszczędnie,
wiele 1 nich łagodzono I znoszono od samego początku, aby ogół
ludności odczuwał Je jak
najmniej i jak najkrócej.

Nadzieje, łe uda 1lę szybko ztan
wojenny zakończyć, nie mogły być,
niestety, zrealizowane. Utrudniały
opanowanie zlej sytuacji gospodarczej sankcje I restrykcje. Zmasowana propaganda ośrodków zagranicznych, nieorzyja!Źnle do na.s
nastawionych, jątrzyła, podjudzała tych, którzy nie mogli się pogodzić z po rai.ką · i wciąż
żywili
nadzieje na „d·rugi etap" walki z
socjalistycznym państwem. Aby
podtrzymać nastroje opozycyjne w
społeczeństwie. wywoływali
on!
zamieszki, które co z b61em
trzeba stwierdzić .- pociągnęły za
sobą ofiary.
Przyczyny tego stanu rzeczy były jasne. Kontynuowany w okresie stanu wojennego ruch socjalistyczne j odnowy. mający
na
celu umocnienie państwa
przez
stworzenie
politycznych i prawnych gwarancji
zaoobiega _jacy'.'h
mo7liwości powtórzenia ~ie wypac,eii zaistniałych orzed sierpniem
1980 roku. stał się solą w oku
I ych wszystkich. zarówn o w kra.iu iak I za granicą. którzy na
p~l~k;e1 ziemi rozpocząć chcieli r'łe-

Nagi'Ody !ndywldua~ne przyz.nano TÓwneiż: ołk re.z. Zenonowi Lisieckiemu, specjaliście d/s obronnych PUPiK w Łod.zi - za postawę i działa l ność na rzea ochrony
za,kładu w okresie stanu wojennego oraz popularyzacje
osiąg<nięć
LWP i zagadnień obrony cywi<lnej
a takrże Krystynie Stawickiej Redaktor depeszowy
kierowmi1kowł ośrodka wozasowego
Redaktor tevhnlcmJ
w Sulejowie za osiągn i ęcia w
dziedzinie organizaicjd wyrpoczynku
JERZY ltLIMA
pracown·~k6w RSW.
--------~-----"'

I

montd powojennego układu 111
w Europie, opartego na porozumieniach zawartych w Jałcie
I
Po~zdamle. Zagiranlczne
sankcje
i wewnętrzne zamiesrud
miały
sparaliżować ten proces, uniemoż
liwić wyjście z kryzy1u.
Głęboko pomylili aię jednak w
swych rachubach przeciwnicy Pol·
ski Ludowej. Znalazło elę w narodzie naszym dość sił, by przezwyciężać
piętrzące
1lę tirudnojcf.
Konsekwentna polityka władz coraz lepiej rozumiana była przeł
szerokie
k.ręgl
apoł~tiwa,
przede wszystkim przn k!Al4t robi>tnlczą. Pomoc · państw 1oejalt.
stycznej
wsp61noty,
a
pnedł
wszystkim Związku :Radzieckiego,
stanowiła

poważne

ułatwienie

vt

odbudowie ładu w naszej ~
darce.
Podz.lemie 1ystematycznlt
traciło erunt dla nerszych ~
łań.

IPGI•=
wa

Opadała spokojniejsze
fala ~
pow.tały
codziennej pracy w kraju,
~
woli, al1 •:reit•mdyon.i• W'Zl"Ułd
poziom produkcji, pol11pna.łlo 11•
zaoipafu"zenle ?YHw w.wn~
go. RóW1loczełnl. umaenlała
tł•

całym apołeczełi.twle ~
mość,
te tylko włairnym ~
klem motemy 11, dopraeował lep.

w

szej przynłokł.
Totei . w pnedd:deA phi ......
rocznicy wprowadzenia .tama woj eninego
przewodniC'Zący
WOJ•
skoweJ Rady Ocalenia Narodow„
go m6gł :i:a.powiedzlec! Jero awt„
szenie.
Podjęte w '7m -wz«l'4z{e d9CJ!t
zje oznecza.ły mleelenie 1nakonif.
tej wlęk1zo6eł ryeor6vr stanu wojenne.ro. l:tl"ZY zachowaniu
tylko
najnlezbędniejaych, przede wazy.
słiklm tych,
kt6re ubez,płecza}f
prawidłowe
fumkcjonowulie go.podaI'kl narodowej. R6wnocześnlt
Ra.da Pax\stwa podjttła u'ehwalę w
1pr•wie
azczeg6lnych zuad. ltosowanla prawa łuki w atosunk•
do Ollób, które popełniły przestęp
stwa naruszajllc•
praw• stanu
wojennego. W konaekwen~ 11.ła•
1kawiono okołlo TOO e1116b.
Ostatnie
p6ł
roku wyłcua?o
1tuuność
konatkwentnle re&tlzowanej polityki
wł&ds pafumvowy~h. opartej • saaad, rozwlązy
wullla wszelkich problemów naszym! własnymi 11łam1 w duchu
pojednania I porozumienia nairodowego, przy peŁnym jej zabezpieczeniu przed pmejawamł warcholstwa ł anarchii.
Dzięki temu a-tan wojetl'lly m6g!
spełnić awe zadania. WycluaJąo
stlld wnioski Wojskowa Rada Oca..
lenia Narodowe10 (cytuję):
„ w związku z Olliągnlęciem eelów, jakle przyłwlecały wprowadzeniu,
a nast~nle zawieszeniu
.stanu wojennego, oo wyiraża 1i41
w uzyskaniu
nfe7lbędnej stablllzaejf
polityczno-41połecznej
ora111:
:popra.wy
stanu
bez.pieczeństwa
wewnątrzne-go ł porządku publicznego,
- uW7.łlęd'n!ając ll'tanowisko w
llJll!'awle 1ytuacji polityczno-społecznej
kiraju z.a.jęte w dniu 9
lipca br. przez Komitet Wykonawczy Rady Krajowej Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego,
- kierując lię aprobatą
tego
stanowiska przez naczelne Instancje
Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniozej,
a tak!l:e Zjednoczonego
Stronnictwa Ludowego
I
Stronnictwa Demolkratycznego
postanowiła zwrócić się w porozumieniu z Radą Ministrów do Rady Państwa o zniesieni• 1tanu w~
jennego.
'Rada Państl\Va,
umajllc ałusz•
ność tego wn106ku, n.a podstawie
airt. 83 ust. 2 Konstytucji
Polakiej
Rzeczypospolitej Ludowej,
zniosła od dni& 22 lipca
1983 roku na całym terytorium
Polski
stan wojenny W?rowadzony
ze
względu na
bezpieczeństwo
państwa
od ·dnia 13 grudnia
1981
roku.
(PAP)

ZIER
KIESIE

W 203 dnii1 roku słońce wzeo godz. 4.41, zajd"Jie · zaś
o 20.43.

1zło

Imieniny

obchodzą

DZIS: Boleaław, Marla
Magdalena
1UTRO: Brygida, Ludwiólta,
Apolinary, Zelisław
POJUTRZE: Krystyna. Kinga.,
Bernat, Jakobina, Lubomir'

Dyłurny

synoptyk

w dniu dzisiejszym dla ł..odzi
przewiduje następującą pogodę:
zachmurzenie małe i umiarkowane. Temp. minimalna w nocy około 8 st„ temp. maksymalni\ w dzień około 20 st. Wiatry
umlark;iwane, okresami
Pl\rywiste, północno-zachodnie .
• Ciśnienie o e:odz. Ul wynllsilo
994,4 hPa czyli 745,9 mm. ,

Z ·k alendarza

w1r~f.\re'1

1944 - Ogłos'l!enie ' l\lanifestu
Lipcowego PKWN.
1603 - Zm t.. Górnic'<i, humanis1a, pis.in.
18711 - Ur. J. Ke>rcza..k, lekarz, pedagog, pisarz.
1968 - Rozruch kopalni m:edzJ w INbilnie.

Taka sobie myśl
... Ml W~• ne.ru, wszy-

llllU lllftll>nbl

łte.

• •

Do Polski wraca
(Dokoń.czenie ze str. 1)
jeigo J)On.ty.fHr.at'll Na}wy'bi~łe~ dzieła Jana
XXIII, to zwoła.nl.• Soboru Watykańs-k i ego II,
zal'ządzeme r.tormy
kościelnego
orawa or3.11:
wsponmia.na właśnie 1'11eyk1J,ka o ookoiu
W rerleksjach nad encyikliką . P dcem in terir!s", kt6l'a Z:O$tała zaa<kesowana do wszystidch
audzl dobrej wo1! naleły poświęcić jak najdoikładnie}są u wa.gę załetności
ja ka zd·aniem
Jan• XXII! - zachodz.I między oolrojem w
•k,ali og61nołwi&iow•~ a ookoJem. moral~ym
ładem w noacrag61nyo h państwach W łw!et'le
~j zał~ po'IVilll110 Ilię rozważać ZD.Ufflll•
eejmowej dec)'l!lft d~cej zniesienia w Jl•nej ojczy.f;ni• .tanu wojenne.go (to wtac6nde
snaczenl•, jaQ[ &4d"Z4t, W'Y'blega.Ja<'e p07.a gramift
kraju zasłul'Uje na uwyd.atnl~ie azczegól~•).
A jełl.I tut o utwdm!lej.sze1 uchwalle ostait.Jllego poeiedienl.a Sejmu wypowiadam .Ię 11!nleJszym w kon'l>&kiści• wspomnie:6 o Jal!l.łe
XXHI i jego doktryn.ie, to ~wolę .IO'bl• jes~z:e na nastfl'Pu~-ee ,zwierzenie: :jestem bardor.o
r~d. I! doszło do tej uchwały właśnde w cus1e, gdy t"OC2·nke Ja.nowe nowodują ożywienie
illaszych myśli o „Papieżu dobroci I pO!ooju".
z jego boWl!em duchowej spuścizny moma wydobyć w •l ele światła ogromnie pra:yd·a1mego w
111owym okiresie na!zego społecrmego tycia Dowodem u. to n4ech będz'!e j&dn z ltOOeo·
wY'Ch fra·gme.nt6w •nC'.f'kl>!lkf o J:IC)d&tarwach ,,okio}'u~ .,do aajwdnfe.}szy cb udai liudd 1"1„koclusZlll~h ułeły •-prorw•dHft! e w oparrcłu
• zuady 'JIN/Wdy, 9J'l"aw>fed~-oited mfłoAci ł
wolno6c!ł - - · ulkhd'll ~ .,ołecc
nych m!41dą 1101zo&e<t61nymł ~Metamł., mi..-,. Ob:J"Wa~ I łeoh J>a~arm. m~ędozy
mymi „a!Ubwamł oru mlęd.zy ~61'Dymł
łladmni. rod:zdnam!, SPzMZe1lbml t i:>aistwam.ł s
~in&} .tk'Ony, a 8l)(Jł-okł- or61inotudrtklł 1
dT'Ugle.r"

„.

WANDA

łRZVKOWS'KA-SZVJKA

lekarz-stomatolog

l>oąsje leJm11 tneba wfthle6 w ełw• pno

9fl&wo4&wciarych juł dokonanych. w logicznym
llWiłltt• 1 pakietem u1taw wm:ełnieJnych. Pe
prawnym anormow&nlu g09podarlr.ł prsynedł
•u aa l&DlOl"Jllld terytorialny I ra.4y Jl&rodowe,
a.kole &bolid I aohwale ll&ły Pa6lłtw1. t tiukawtenł11 - ut&wa e amn..itl. Tej
Nłamle.j ale l)Hl96b '11le 11ecenl6. Jwt aie łyllle
Jt.umamłantym reetem, 1 - wyrałnym neki4~clse Ile poren:m.łenla. ZmłUtY w 1lNl9ł'f•
„oJl I Olei lhllll 1411 Oc1swiercle41enła 19...
~ pn• pl'&We, lf-e Hpl9:J W ...
aaJwMnteJae J I 11A&W aMlaJll _,.es611t11 rOoo
tak Wa.łkim -,reblemom, Jak Hla klU1 h. . . . .oj w „Wwłe, mleJloe PllOK w .,..,._
mle Pf&'WllYlll I lrwałr llla.raktw ,nw ..W.
Hw le demi,
Problemem )1961ła.~ Jean.at - I te ,..,..
nłnle wynłkał.e 1 JJftem6wtmła )ll'emłer.Jf J89ł rosw6j 1lra)9 w epokejw I .,ob)9. lnł- ·
k&mł ka tem11 wło411>0'11Dł jelit peron.mienie
I odnowa. Odnowa, Jak 1lę WTłaJe. jest uneozywi.tnia.na cho6by }>Opne1 prawocla.wetw o.
Usta.wy teim&we niełatwo zmlenł6 I ~uclno
obojU ICh posta.nowtenła. 11' więc inrotstym
rwa.rantem ruohu do pnodu. Porosu.mleni• muli M111M1Sa6 W9JJ6lnlł dzłałalnoł6 na
wą61n.ir• eelw. Dla wayatlr:leh mołe nim by6 dobro •Josrmy I pomy.łlnoł6 n&l'0411. Społeazel\
słwo ,
]lnewu&JlłO&j mJerse .fNt błoHokle..
Sąd•• eclnak, le 6w plurallsm łwł&toJ>e«ltt4o
wy nłe tylko me •łnlclnla, 1 - mele pom6e
w pnnwyclęża.nłu wnjemnyoh arułw l aa.
ta11rontnn6w. W &kłuamyt!h wM"lt'llkM!h po'l'Oll••
młeułe mui nnaoza6 ttewne kompremłlJ .te :m&t9Y re17paeję, oho6by •ęiletow-. 1 w'nyoh Młrych oeen. Kaida n .iron mul ułll·
pł6 eho6by • krok Tylko wtedy p6JAcle je4nlł
4rog-lł w tym .,_mym klerunk11 będzie mołll
we. DobrYJD ~kJem 4o arseiesywłwtnlenla 14eł
poro7Jumhmla jest fald, le wła.ha ohoe I rosmawia z wny!Jłklml rrupaml ęol-nymł.
Pozwala to oho6 w ozęłef odbudowa6 nM!narpnlęte wzajemne wf.,zy sa.ufa.nła.

„

„

„

n:-

Prof. dr WITOLD $MIECH
- kierownik Katedry
Współczesnego Języka Polskiego
Instytutu Fllologll Polskie) Ul,
obyWat.l IWllZ•~ ll:nju oc.e1 zainteresowan iem ostatniego posiedzenia Sejmu. Wydaje ml 1lę, te decyzje, jakie
tam zapadły, były oczekiwane pn:es Polaków,
ponieważ są one zgodne z trwającymi przez cały czai usiłowaniami pogodzenia nasieg'o społeczeństwa . Decyz}a o zniesieniu stanu wojennego ma olbrzymie znaczenie w kategoriach psychologicznych. choćby dlatego. że wskutek stale
poprawiające} dę sytuacji społeczno-politycznej
I gospodarcze} Polski, stan wojenny ni& był
ostatnio odczuwalny dla przeciętnego obywatela.
Z dużym salnteresowan lem wywłuchałem -.rrstą pienia 1ejmowego renerała Wojciecha Jaruzelskiego. Było ono bardzo rz~w• 1 trzeba
podkreślić, te premier, nł• po raz pierwrzy zreu:t11, bardzo 1kromnie mówił o IWOfej roll w
przezwyciębnłu kryzysu, w jakim 1nala:r:ł li.•
nasz kraj. Moil!I uwagę zwróciło m. In. lłwin
dzenle, te od znl!!!!lenla stanu wojennego nie
powinniśmy oczekiwać cudu przysiłość Poli:l'a!k

&UxiT

klwałem

żyw

zteJ .a

1ki 1alety wył4cznte od na• 1amych, o4 uszej rzetelnej I uczciwej pracy. To tylko ds.I.ki niej mamy szansę stać się w przyszłości knjem o znaczącej pozycji w Ś'?[iede.
Generał Jaruzelski powiedział bardzo 1łu11i
nle, że w przezw ycięż aniu kryzysu możemy liczyć wyłącznie na siebie I na bratnie Jttaje .ocjallstyczne. Ze strony krajów rozwijających się
spotkaliśmy sią ze :zrozumieniem naszej trudnej
sytuacji, a ze strony krajów wysoko uprzemysłowionych przeciwnie , doataliśmy od p,ioh
ll!>lesnll i pouczającą na przyszłość lekcj,. Prain• tu równlet podkreślić .twierdzenie fenerała,
że nie możemy 1 nie pozwolimy 118 dyktowanl.e
Pol.ece jakichkolwiek warunków, nie chcemy
ładne} jałmużin:t, nuzemu krajowi --1-&Y . na
utrsymywanlu
1 innymi krajami wyl~e
pa rtnersklch stoeunk6w.
Bardzo ważny był fraement
praem6wtenła
adresowany do młodzieży. Nie JIM!tna przeclet
mówić, te pokolenie okresu Jtanu wojennego
to generacja stracona. Pn;eclwnle - to właś
nie młodzież jest I powinna być tl!I silą. która
wydatnie pomoże w
wychodzeniu i kryzysu.
Młodzież to pr:zeciet na.dzleja na.szego k<ra,ju.

Oląba WHyscy artyści, kt6rą wybrali k1llhl1'9 polsklł, 1will1&li 11.ę 1 ~ - maJlł hr1Mlemoł6. Ae najwlębq een,
1a.płaełła włdałe
lńuka. lpołeo1eń1twe, reneralnie nJ~•
b1wanlem", 11.rublone w wtne 1tlar186, ·111e
było 1alnłore10wane Jl&all
Wiei• 1 .,..,
kt6n:y mieli w ałuoe 006 e pewiedHnla, . . .łołłe kraj. Zerwanie kentald6w Mwn.-rayełl
takie dotkliwie edblło 11• na n„oJ łw6nelt6cd. Nie men ohwall6 lłan• woJenn•PI w ..,.
jej dzledslnl• praq pewne ńnły lll

ł7oh

Z cał!ł pewa.ri. prsyJm•!tl 1c1anle , _. . . . ,..
rusel1klego1 ,.Do Polski wraea · na41feJa•, ~.
le edwołuJąe Idę oho6by tylk• do 1ł•l'J' ,.,,.
eh101nej, ludziom połnebna Jeń 1 łwładomoł6
1aloralisowan la normalnośol. Trudne Die m6wł6
o nadziel, gdy dobiegł końca dramałyosny etap
naHere polllklego tycia. Mote 1aesnle llldlla6
ten clotkllwy odruch nlechęol wynuwaln•J w
kontaktach między ludźmi, napięcia rdf ro1moWT woh•dllll
tematy, kł6re Ma, •
t.11
trudne.
:Rosonrewant a - -h•Ja\oese 1 w i - ...._
łJ'oh nie Ila llę łatwo 1idwel.wa6.
Ollo6
1n6w m~ wr6eł6 do mojej pl'HJ'I uw64

„

111"'7 'WJ'konll.M ...,..... .......... ., . . .

· tlufe naJwylnyoh obrotów, Jeał kr6łlll - .u„
•• kalder• rolt11. l>JIOJ'Pllna we~
powied1lalnoł6 jwt tym, hs . . . .
Ili.te lsłnlo6. A Jedn~e lll te MOllirt
w łyol• ipeł-nym • ...... ~ . . . .
Mlleklwane I postulowane.
lłaa wojenny był WJ'llOq ..... • ..-. ~
l'J' ma wollłł włel11 krył7k6w l llWOleańlkłw.
By6 mote wan. Jlł byłe 1apłacł6, '1'1'941M al•
1godzl6 lfę I premierem sdy młw11 ,.łAhrf
optymhim nie je1t dobrym doraa,•. Do lłewa1
optymizm dołąoeyłabym jeszcze edno1 n11faJlle, lNt Jtam way11tk1m ecromnle pMrHbllo.
W ponl.edzlałek balet Teatru Włelkleso WJ'rus:sa na tournee 4e Włoch. Decysje tak ~
oe w łyolu kraju nloq rednj nleuch'WJ'hMp
w 1łowaoh poozuola wewnętnnege 1pokota, I
Jakim pojedzłem7 presentowa6 polską at11~

ZDZISŁAW

PRZYRODZKI

posadzka n w Przedslęblorsłwte
Budownictwa Pnemysłowego

"Chemobudowa-ł.6clr'
to _... wMriy .W 411& Nllll I

wnywllkioh

Polak6w. Odcsu'WllD ._... .....,..

et1dm zadowolenie, ie m.lj& . . . Jl.... l .,.._
rów. Te.ru !DU9lmy .tud -'• prisy1w16dlł Mmoat9" .,,olrojnego tyleda ł JIP'Olkio)Mj pruy.
NI• my$!• }ed'1lak, by iinem6wielzrl.e lJINllJlf..,.
I uetarwy Sejmu saca:ęły jakli su-peh&t _,.,.,
o~. P.rzeclłł uspoko~i• n~ ,tiopnlowo, a Di. 1 dinla n.a 41!z;!et1. Na 1'01~
IOSPOda~ trzeba sd )eacM dobno _,.,..
eowa~ Wyd,a1je mi -'•· h ny lata aa 1rY'JICłe
• lr.rylr;ysu - to mot• był troe!l4 llli ....._

PodXllba

ru•H1*d ._łwfone.

mł .i~

to, co J'OWied.nat 1enenł laie n!.e wnystbt jNt jull dobrie ł _.
:11>11.dal blld!d• ~ .ta'llOWOllO ....t-

„

02'Ja~ ~*, spe~'- 1 manicrin.w·
- - · ie nł• będiz:I• mlejaea dl.a 11Wiroll:r&'t6-w
ł B11p11lll'llODY'Clh. Nie 11.'f>Oftdem -'• ,..._ 1
uatawamł Sejm:u sbyt dOkładnl„ jełlt jednc.lt
~ierd.ia.M one t. &Iowa.. to nam będz!• ,r,
na perwino l~el J)racować. teby ~ 9cla•
ło się zaiłirzymać tit ro.miłce

Cf!!lly..

dinl.

OpowladaJll
.,t&T.zy lubllruanle: ,.Niemcy uolek.ll.
Całe
mia.to wyległo na ulloe.
Lu·
d:&le 6clakall maszerujących żoł
nierzy sanucając Ich kwiatami.
Na jclanaeh bieliły się płachty
aft1116w. Oblecały Je uesze ozytaJitoych„.''
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W tym smachu urzędował pierwszy rz!ld
domokratycsn 1 Polski Komłtei Wyzwolenia Nar-odowe10.
łe qodnej pracy nad bl14c>Wlł
ailneJ, NiepodlocłeJ, DemokrałyomeJ Pol1kłl" ••
Jednym s d;rrektol'6w departament-u w resorcie administracji
był lózeł KozłeJowskł. otuymał on polecenie montowania I
obsadzania 1tanow'lsk woj&WOdów I f!;a1'06'tów. Fronit przesuwał 1'1• nB1Prz6d, a ia nim Jechała ekipa ~rgaaii·zująca ~wła
~. terenowe' .
Będąc 1wego czuu w Lubllnłe mdałem okazję se.poznać 1ię

• domowym a.rchiwum
pana
ltozl•jowslrleg o. Czeao tam nie
było: prupultlkł,
tymczasowe
lef1itymacle. plaane na maszy.n ie
delegacje 1łtltlbaw t swraca,llc•
.t• w dwu JtrZYkach - polskim
i rosyfskim - do włada wojlkowych • poinoc dla delego-wanyoh
'Praccrwnilt6w
PKWN.
W6r6d .tat'yC'h papienywk odll:ryto wltedy prawdsiwy
unt·
~ - ~kół Jrlawcll<>-OdbioirCl!Y mattertałów plśmlenn)'\th, tnwentana b'.lurowe«o oras akt
należących
do I l!lkspozytury
MLn!s·terstw.a A8mmi11traojt Publicznej. Dep. EW'idencji Ludności. w Lublinie. Jakże śmie
irzny a zarazem wzruszający był
ten dokument. Dyrektor Kozlejowski nrz:eJął wówczas w 'j)O.tadanie m. in. 18
ołów3t6w
ezarnych. 111 obsadek, 1 mall!%yM do plsanla, 2 błul'lka, . I
12:a1". li 1toł6w, ~ krzesła lll'&s
akta u ~~ne~o ~bru w powla.tach Biała Pod1al!ka, Bfłgo
ra1. Cbełm,
Siedlce,
.Tanów
Lub., Łuntów. Rzeszów, KrOS'!lo

ftd.
SS l!llCI.. w ds!e4

Pl)

ubft-

~tu się Ma'1lł:tffbu., na ullieach
Lu•blłint ilro1ix>rtowuo ,,Ierwnr

mo-

numer ..Rzeczy-oospolłtej" - or1amt PKWN. Na d°W6e.b m·abcli

WoJ.w6chk'l•j Rady NaTOdow•j.
Oqtamy w nłej: „Obywałelel
WIMl9'
w,..,..olenyoh ebssa.·
J'Mll. •'beJmaJe Polski 1lomJłet
W,.W.leala lfr.rollowese
w
tmlenłw ltrajowej lla4y !fa.rodowel wyłoDlon•J pNM noh pelltjemy mu ehło]lłlkłch, reboł•
aiellyeh I »raouJlloej lntellgenoJI.
ZIMtllJllem K.BN I PKWlf Jest
ffą0lenl1 w W&loe • niepocllerłeł6 I w Pl'MY nad edbudoWll
Polski Jl&Jl.,n:JC'h 1en1 I naJuOllclwuyeh umysł6w w kraju
I na emlgraoJl Polacy! wszyscy

Manifest ora~ treść de'k!reitu
KRN o urbwor~bu PKWN.
'llrudno dz!.ł/ ustalić ja<ki był
nakład pisma, w każdym razie
~ło irlę CIIlO w oka mtl'D~e
~i'll
A oto wtadcmości s !kolejnycb numerów „RieczyposPollrte>j":
„ Wlet'ka mainlifestacJa
ludnokł na zamku lubelskim''.
(<ihod?Jiło Wlłledy o zło!enłe hoł
du lJIO'llloridcwanym 'DrzM bditlerowców zakładnikom osadzonvm
w V o:ddzla1e zamlku-wiezle nla)
Im bohaMrO'lll któT>Zy w
przednziPń wvzw<'lP„;;i m i1sieli

lllla llW-'6 potćłkly a.fi. •Y.
fllOWIJlf A Tt/B. Jest to od.SW•

„

Ktronł~kach

amajdowały

Irlę:

oddd tyci• - JllK'Wa( l - - C%eAsbwo Lulbllin& lf1llta.wiło u
!lłi.e)9cowym omentt.Nnl llOlll'llill
l W:Yl'Yło w umieniu na.-pb:
„Poległym chwała, !ywym wolnoł6. n&rodom 1'C)k6J„."
Na łamach 1u:e-ty l)O}awLa.'slę napawające obuch- i optymizmem im!<mnacje Obo 'Pr%Y.9tą.1>ił do Dl'BtCY Zwdązek Nauczycielstwa. Na ))Ółnoc od Sandomierza %ll1k!Widowaino trzy dy•
wiizje wiroga Odbyła .te komterencj.a drobnych rolników. Reforma rolna .eta.wda Ilię rzeOlJ'Wds to.łcl l!I !. ..
I dalej: „Z Inicjatywy Resortu
OHJ>odu-kl K&r04owe,I PKWK
odbyła się konferencja w Izbie
PnemY1łowo-Ha.n4lowej.
Celem Jej było epraoow&nł•
plan• odb11l10WJ 1111tnmonyeh
obleltt6w L'llblkla na miellllłe
tllet'lpłt6"•
Na JIQC'Z~ ~· ,.a~llt&" J)rZyiniOllła wemwa.nle
KuN!toriwn d.o l'odzic6w: " ...Po-.
marajcle 1 włamej Inicjatywy
n&ucnyolelom w ..,racy dla dobra Wa1zych dzieci t pa6stwa.„
Sami gromadźcie podręczniki
l)l"ledwoJe.nne l iclągajcle ze·
wsząd rozproszone sprzęty szkolne ..•" I tego samego dnia a.peli
„Wzywam ob. ob. Inżynierów,
teohnik6w t pracowników b.
Ministerstwa KomunłkacJł, • b.
Blva Dr6r Wodnych. b. Mln.
Pocd I Teleg-rafów oras wszystltłoh radło- I teletechników do
ssłonenia. llę w PKWN w Resorołe KomunikaeJl. Poczt I TeleSNf6w, Lublin., 111. Spokojna
'- I p."

Coru

odd·dał -'•
d!Oltarl juit do
ter! kofl<;.a l'toLublina. W
u!erwszycb miies14'tCacll 1948 r.
PKWN prienosl się do W art/UWY. w ll'ffiaCh.U za.jmowamym
l>r'ZM l>ierwny oolsld rząd za.domaw~
l'lę
lulbelslka Wojew6doztwa Rada Narodow.a

b&r.(tdej

dd·ał. homit
Wł'9ły. Dobleigala
łeczn.a
kaden1c}a

hu.11:

A p6źnlej'I Co było t>Mmł..S
tJ?'ZJ"pomntał ostatnio w telewizji red. MęcleWskl. 24
lJpca
UMii r„ a włęe niemal w
ni~
ogb'zenla
Manlifestll
oi~kowie PKWN, m'%edstaiwlclele Tymcza.SQWego !tz!łdu .Ted•
noki Narodowej przedłożyli na

:roez.

lronferendl w Poem.amie .,.swój
na problem zaieh<><lniej
granicy Polskt...•
(joit~s')
t)Og'llłd

„-

Ludz:ie, z którymi razem pracu!it mak łu
Młod!Zi łak
1tartiuja dopiero w fycd:u Cbde'1!byłmy ~
mleć włas.ne ml'es·zikania,, UT'Zadrlć llltt. N!• ~
a by mo}a m-zysz?a tona musilała .ta~ w
ka.c.h l crl4igl• l!>CtZTć ezy .t&i!'CZY' do J d fO. t>uiflo za1eł:r od MS „mych W sllkbdd•
Wf l)rndslęblorstwle o r!1NWY ludd 'p0Wł9111
~esyć .ię swł~ld nwodow• 1 ~
a1e 1'?'a<Cl\ niech lrlft'U}e }edu• gtow. Pod ,,._
1"11nklem, te n09l '- ~ry fa.cłtowłee ł ,....
dairt
Myl!„ t.. n& ra.$ mołna m6wil • ~
)Mlłu I ebęd 14t?ftego tyGla.. M. ~ ,._
szc-ze trochę r;a wcześnie

t.o ocieldwai ! J)l'agn,ieA

kil>*

cz y __as t ój ta: rnt yc h lat ...

Z okazji Lipcowego Swlęta warto aięginąć do
historii. do lat odbudowy z wojennych zni&7.cze:6
.i tworzen!a
się nowego społecz.no-i><>li·tyc:z.nego
oblicza Polski. W dniu 22 lipca 1947 r.. w trzecia rocznicę ogłoszenia Manifestu PKWN, „Dziennik Łódzki" zamieścił ode.zwę cztere<:h stronnictw
demokratyczn ych: PPR PPS, SL t SD skierowaną
do całego narodu. Ro2lPOCZynała się tymi słowami:
„Polacy! Ze stolicy kraju Warszawy, młasia,
które wróg pruski usiłował zamienić w pustyn!ii,
se stolicy. która w ciągu trzecb lat dźwiga •ię s
ruin I rumowisk, aby sta6 się bardziej wspaniałą I większą niż kiedykolwiek w swych dziejach, stronnictwa obozu który ruszył 22 Lipca
1944 roku do boju na polskiej ziemi przeciwko
zaborcy hitlerowskiem u o nową. Polskę, z dumlł
S.. pewnością. siebie stwierdzają: zwyciężyliśmy,
1wyciężył naród, zwyciężyła Polska".
W 1947 r. cieszono się fuż nad.zlej" na lepne
}utro Wym a ga ło to jednak wiary w niespożyte 11łv narodu , w jego upartą wole oośwlęcenia dla
o.iczyznv
Używano wtedy a r gumentów przemawiających
do zdecvdowanei w i c ksz ości Polaków przPde wszystkim nrostota . I rh yba
wystarczRlv te iasne
1formutowam a ch(}('b ż nie brakowa 1o w odradzaiacei sie Polsce •ceplyków ~"i sto;acvch na
uboczu . ani też w ro~ów nowego oor ząrlku Liczono iednak na naró'.i. którego e nt uzj a ": m w diiele oowojenneJ odbl1dowy stał sie wzorem dla całego ws·półczesnego świata. Lipcowa odezwa koA-

czyła się

·żn&

dziś

a,pelem., kt6.ry bez ładlnego retuuu moskierować do wszystkich Polak6w;1

„Rodacy! Roeznloa Diepodległoiol będzie 4Dlem
radoicJ i zwycięstwa (•••) Wielkie 1tojąee pne4
krajem zadania wymagają zespolenia wnystklch
zdrowych sił narodu, wymagają, dalszego zaolej·
nlenia współpracy między 1tronnieiwam! demokratycznym! dla pełnego urzeczywistnie nia 11aaad
Manifestu Llpeowero. w tmlę postępu tycia apołeeznero, rospodarciego t kulturalnero Polski.
(••• ) Radosny dzle6 22 Lipca, śwladomoł6 dotyohesasowych oslągnięó I wyników, niezłomna wiara
w własną, prsyszłośó. winny sta6 się diwlgnl1t I 1aohęt1t do nowych · wysiłków, do dalszej wytętoneJ
prlM!y w łmlę 111czytnych celów Polski Ludowej.''
W takim.. te'l nastro}u obchodwno twlęto Z2 Llrpca. Reporterzy „Dziennika
Łódzkiego" pisali:
„Łódź przeżyła niezwykły dzieli (••• ) We wszystkich
fabrykacb I Instytucjach odbyły się akademie (...)
Wieczorem w każdej dzielnicy miały miejsce uro·
czyste capstrzyki, a na większych placach
wy·
świetlano filmy (•..) W parkach przygotowano .za·
bawv ludowe.
kłóre dzięki sprzyjającej pogodzie cieszyły się olbrzymią frekwencją. Nie mnieJ
widzów gromadziły również boiska sportowe (...)".
Punkttem kulminacyjny m świątecznych imprei
bylł
pokaz osiągnięć łódmtich zakładów pracy.
Dziś kTzywimy się trochę na tego rodzaju pompatycznoś~. ale wtedy ludzie p0 prostu cies-zyll ,
1!ę z każde•go sukcesu - s pierwszych powojeill-

JfCh lldob1'C'l7. Nilń W nie kirytyQtował kawalkady Hmochodów które - pięknie udekorowaaie
praJechały U!. Płotrkowwk,. Cellltralnll ul-ie- Ło
d~ prueudł W
pochód rozśpiewanej, wesołej
młodsi.ty.
·
Podobne "luje D•'Pł:rwał7 • •Bhlo kraju. Podkreślano pn:ede Wlz.ystklm en-tllzjlllL!Il uczesbnlk6w wl.ców 1 manifestacji, Trudno było
nie
oi•Q"4 li• 11 od'budowy nowego m<>1tu kolejowego
w Warnawie ;pod Cytadelll, 1 WY'Produkowainia
pi.rwszych t<raktorów w Unusi&, esy 1 11 1.UJtokar6w dla 1tołecmej komwiilkaDti 11Uiu.plonych w•
Fra.no JL
Wnystko byłlo w.tedy nowe ~ebne 1 kneplą
ce, a. pokolenle l)Owojennel Polaki. choć zmę
none - chętnie okazywało zadowolenie.
W rok później od.bywał • 1lę we Wrocławiu
Kongres Jedności Młodzieży Polskiej. Następt>"Vała
dalS"Za konsol idacia narodu. a więc optymistyczne
hasła
i przewidywani.a aprawdzały 11". Ilus.tracjlł osi a gnięć była rów·ni~ wrocławska
Wystawa
Ziem Odzyskanych Relacje i tych wiel.'kich wydar zeń zapełniłv szpalty wszystkich gazet.
W świątecznvm numerze „DŁ" kilka pozycji
' okolicznościowych o jednoinacznyc h tytułach: „BI·
lans 4 lał gospodarki polskiej - od manifestu
do czynu" ,,Na.fpłęknlejsza droga" - wspomnienia z Chełma 1944 roku. Niiestety. zamącił to Llpoowe Swięto tragiczny wypadek. W dniu 18 lipca
na !eziorie Gardno satonęła motorówka s 24

łódzkimi

hucerk:ami, W \)l"Zedednilll święta odbył
ich l)Ogl'Zeb.
22 l<ipca 1948 r. naród polllki
PUł .al• 1nowu
mocniejszy, 1tawat .i, coru bard:dej dum.ny r.e
1woich osią,gnitić. Rejestrowano • uwan każdy
-pomyślny efekt gos.podarowl!lD.IL Zdawano sobie
Jednak sprawę z ogromnych zadań czekających na•
ród: dalsza odbudowa, 1twarzanie cora.z lepszych
warunków tycia. postęp. Słowa te miały swoje
znaeienio. a wysoka poey'cja Polski w kWiecle pobudzała ambicję wszystkich Polaków.
~
„Dziennik Ł6dziki" zamieścił w numer%4t s
IS
lipca prz!':mówienle prezyden.t a RP - Bolesława
Bieruta wygłoszone na wrocławskim Kongresie
?od zinamiennym tytułem: „Taka bedzie pnyszłoś6
Polski, j:ikit nasza młodzłeł potrafi stworzy~". Był
to wyjątek i tego wystąpienia . k;tóre kończyło
sie słowam-i:
„Mamy oto przed aoblł plęknll, wspaniał!ł, wol•
ną I ukochaną. ziemię polską. Jest na tej 1lem1
naród dzielny, pracowity, zdolny, bezgranioznlo
miłujący swą. ojo1yznę, („.) Có! więcej
jeszcze
potrzeba, aby naród nasz wysunl\ł się
na cioło
wśród Innych kulturalnych I twórczych narodów?
Nic wl,ęcej, prócz codziennej twardej precy I
niezłomnej woli uneczywistnle nJa naszych
tlił•
:te6."
Niech słowa te l dz!j m•·ilł • ,am- wai. Cli>
przed 83 la•ty, kiedy adresowano le do młodych
Polaków zgromadzonyc h na Xongresle we Wrocła•
wlu.
Oprac.: p, SKIBICKI
lię
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(Dokończenie
ltMlła możllwośoJ

ze air. t)
i»:odukcyJnych
przemy•łu,
przewldzia.na zo.dala
motllwość nałożema obowiązku zawle.rania umów o wykonanie wyro~w lub 6wiadczenie u.Mug i:zczeJÓ1nie watnych
dla uspokajania
potneb ludnośol.
· Pow1116Chnle ltrytykowa.ny
km pnywllejów
branżowych podkore.ślił z. Surowleo uzasa.dn.la 1awieszenle przyznawania nowYch lub swlęluzanła za.kresu lstniejl\C)Yoh w tym względzie deputaU\'ł' l innych 6wiadczeń w n11.tun:e.
Szczesólnie i.totne ma.czenle małll pOlltrmowłenia.
lr.tóre poswalaJ~ RMlzl• Ministrów na wprowacJsenie 11a.knu podwyiuirzanla cen,
awl-..oza umownych, lr.tórych nie
' uu11.dhlony w11ro.Pt uderał w po.
al.om lyola wielu 1rul> pracownl•Yoh.
Projelr.t ustawy
sawlera ne.reg
przepisów dotyozrtOYch ochrony ponądku i ładu społecznego, zapew-

•Y•-

niających,

przykładowlf,

zgodnośli

odbywa.nb zgromad'!eń z wymogami porządku publicznego,
Zmierza on także do zapewnlepia
reallzacjl usta.wowych za.dań szkół
wyt•ych. Przyznane środki dzlal11>11fa dają możliwość ingerencji w
razie 1twlerdzenla, łe działalność orr•nów 111kól wybzyoh lub ponczes6lnyoh oaób swlązanyoh z uoz,elnlą, narusza 1pc>kój i nonnalny tok
praoy •koły wybsej. Ostatni olr.rea
przynl6sł bowł611J. niepokojące sja.
•fska swiąsane 1 ])Osła.wami męł
lll mlodlliety
aka.demidkiej I lob
llauozyolell. Obok postaw pełnych
•angaf:owanla, Istnieją, Jl.& nozęł
ele nlellosne, przypadki kierowania 1111 nl-ła.6clwymi lntenojaml I
lillloojami.
Zdecydowana
więknoł6 ~e•eństwa domas• 1111 ecr•nlil'Eenła
aaslęgu 1jawlska uchylania aię od
praey, pl'Hll adolnyoh u jej podil!Clla mętcsysn. W 1wiąiiku • tym
pnH1WiddMW resnna.oję 1 molilł
woAoł karania łakloh NÓb 1r1yw9'. ee p0swolł pełniejlr&e, dyafJ'Plln•Jt\C• l wy'Clhowaw(lfle eddz.laływele Ir.ary •1r•nlozenla wo}noł
el.
U.8ława aawłera ł•kłe ' JOł
b'e.łllł poa. Z. lurowi„ prop&ayoje wprowa,cl:.&enia 1miM1. do obowlązuJąoyoh juł przepisów prawnych. Objęłyby one smiany i uaQełnlenia w kodeksie
ka.rnym,
kt6ry w pelniejny &po5Ób ohronlł
by szczególni• waha dobra 91>0lecsne pozbawione takiej ochrony
pei ewentualnym uchyleniu przepl16w atanu wojennego. Zmiana w
ustawie e pr:1echlębiontwaoh pań
stwowych p0lega na pnyjęoiu wła
iciwokl organu sałożyclelskiego do
ustalania poclsta.wowych warunków
1tosunku pracy dyrektora pn:edalębiorstwa. Kolejna zmiana clotyny
lr.onieC?:ności
uwzględniania
przes iipółdzielnie
wniosków, Innych nil 1póld:deloH, uprawnionych organów kontrolnych.
W u1t11.wle o nkolniotwie
WYl1zym proponowane zmiany r;wlązane
1ą m. In. 1 określeniem sir.ładu rad
wydziałowych na zandach pn:ewidzianych dotąd dla Senatu uczelni. W skład rady wyd!zfałowej wel·
dą zatem przedstawiciele partii I
atronniotw oolitycznych
działaJą
oyeh w szkole wyższej, Wreszcie
zmiana w ustawie o :i:wiązkach zawod,owych dotyczy ustalenia terminu, od którego mogłaby działać
w zaktadzie pracy więcej nii: jedna organizacja związkowa. Punktem wyjścia byłaby tu ocena przez
Radę Państwa realizacji całej ustawy 0 związkach
zawodowych,
dokonana przrd końcem 1985 r.
Coraz bardziej :i;wrócenl jesteś
my w przyszłość kraju i jego obywateli. Wiele jednak pozostaje w
naszym kraju do zrobienia.,
dla
pełnego 1>owrotu
do normalnego
tycia. Ustawa
służyć
powinna
1zybszemu wyjściu z kryzysu, który OdC'liUWa'.my DR oo dzień I który
tak WRŻY na naszych plainach I nadziejach.
·
W imieniiu komisji: Spraw Wew111ętrz;nych i Wymia1"11 Sprawiedliwości oraii Praie· Ustawodawczych
.poseł-sprarwou:lawca
Z Su·rowiec
wniósł o uchwalenie
ustawy o
szczególnej regulacji praw·nej w okresie orzezwycięźania kryzysu sn<>łeczno-ekonomicznel(o I o z;mi~ nie
niektórych ustaw wra:z ze zgło
szonymi autopoprawkami
Izba zaakcei>wwała
oro1J0Zy>eję
Prezydium Se.lmu. które oo oorozumieniu z Konwentem
Seniorów
zaproponowało
przeprowadzenie
łącznej dysl<'U~ji
nad
tr'zecim I
czwartym p'llnMem wrząd.ku dzienne~o

la pOs. M. Sta.nlew8ka - prizewiduje udmienne rozwiązania co do oaób już prawomoonie oqdr&onych I
tych, przeoiwko którym toosy tdt1
aktualnie poetępowań.le karne.
. W •Pr&Waeh
o wymienione na
wstępie
prze9ł1UJ11twa,
prawomoe1nie oneczooe k.ary zua.dnlou l dodatkowe
- bM wzclędu na Ich
wYSOkoi6 - podleca.Ją darowaniu
w cało.6cl Jeleli czyny sabronlone
popełniły
Ir.obloty
lub 9}>rawcy
młodooianl.
Wobec talr.Ulh
osób
przewidziane jest talde w konsekwencJi umorzenie
tOC1.11ącyoh się
postępowań karnych.
Wobec
pozostałych
•prawców
przest~pstw pot>ełnionych z powodów
nolitv<'z11vch.
pfzest'{pstw
przeciwko porządkowi stanu wojennego, albo w związku ze strajkiem
C7Y akcją
protestacyjną projekt
przewiduje: darowanie prawomocnie orzeczonych ka.r pozbawienia
wolnośol do lat 3 I kar dodatkowych oraz złagodzenie a połowę
kar p0zbawłenła wolno§ol. e W'Y.ł11/J'Ym wymiarze. · .Te:tel! w tych
•prawach nie zapadło Jenoze prawomocne orzeczenie, a 1 okoli!ewnoścl l'Prawy wYnika, te naletałoby
oneo karę uleraj~ da!l'O<Wanłu p011tępowanle k&rne uman:a lię.
Projekbowana ustaiwa - p0dk.reł
lłla po1. M.
Staniewska
- nie
przewiduje abolicji. . Jedyft'JIJl wyJ!łtkiem od tej zasa~y 111 wylr.roozenia nopełnione 11 -p&woo6w politymnyoh
lub n• tle k!Mtflikł6w
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Pa.,
14.NUU
:IABł.OOIU
m.Uo jta"t w ~ m7'1enl& 01ólnow k&lteioriacll.
pań O>ezp, P'LK.S) nawiipu1'° do obaw,
wyr&Ża!Dych
ta!kże
pnu
p011ł6w
atwa L in•t.ruu narodioweco. Za
mało, iaJt kajtywowany-ch od
lat Pol.Sk!e10 Zwi,xu KtM>lioko-Spow reJlllonle 1>0Zn&ru.k<!m.
iakicll. łec:ane10. w 1wi1l'llltu & wprowa.oecUi. iak l'Hte1nojć. praoowwtość, dzeniem stcnu woj.mie10 w Pol~iłowanie do ład\l t pol'Zlłdku. IC• atwiwd~ił. lt .11a nczęicie dalMwilmy w.pó.ln<ie ~ lu.&t~wać 1&y 'l)l'Mbieł wydarzeń w kraju
cWałailloe6 wyCl.howaiwcq, &ł>T te Die pot.w.ierdzil ty-eh "''tpll woeci.
cechy me.Dtal~ l!POl.eclllleJ J'O&o' Na.'.jbarclzlej dNmd)'Cltllym llkład
rwijd i IW'Zbołaca.ć. W łimJ(41 oe- nilriem oey 1tanu wojen.ne10 .,tała
-przelana
polska
krew, aile
lów oe6lnonuodowych
mueim7 •!11
oeólnym
bilans!•
koszt
prac1wd.ziała6 wyw.tfłlJU~j
juz- w
wojen.neto
ni•
~ 41pa.tld„ blernoki, nitmOCJ', wy- 1t11u1
okazał
tak wi•Lld, jak
się
obada.jąc w&l.kł! badua:rmofiict l !u- lti41
krawym przejawom 111ie&prawied1i- wiano. &poł«zeństwo pola.kle 1to1
wośei 1połec:r;nej, Dobrze 1111 akła 1un1towo uybko otrz.,snęlto 1ię
da - 1podkreśliła ~sła.nka. ri.e szok.u l. nawe<t ll:i.e akceptując 1taa,kt amnestii łączy ll'lę zara-zem 11:e nu woj&n.nego nie dało 1ię wcią
:r:.większonym! uipraw.nJieniaml
dla fl'nąć w awanturnicze poczynan:a.
rządu na dkrea w~h.odzenia kxa- Wielka tu rola Kqścioła, duża zaju 11 kryzy.su. Taikie be%plecz·n~i sługa wła<lzy. Kierownictwo pań
są 'konieoz.ne l nle~ne; mówią stwowe .z Wojciechem Jaruzelskim
o tym ~udzde uczciwi• pracujący, na czele !Przejdzie do histol'ii 1akltórzy chcą IAyó t praoawać
w ko t.o. które 1urowość rygorów
•tanu ,w ojennego po<trafilo poddać
•Pokoju l pokoju,
Poe. JANUSZ
ITDAlfOWICZ mądr•mu 1amoogiranlczeniu, umiało
~ ,,Pu':,_ Cl\:r, wyb. Bialy- 1141 ipow.trzymać przed il.'Ozszerzaetiok) podkr~
mionąo
!lian nierii HPresji, tt'Pobieo muowym
'\VOJtamy 'D&ństwo rea:niwS. • &ltu-- iendanojom Gdweiłla.

•połeci:anego,

„

J~· otJwd-)'leym łeozn..,O ~ nad*• Ili&
'J1:0WY .t&1p. ~ ~ ~
~~o t ~ w_ .,_
~iu an.łany ~ Wll"O"
i llłlll- Nlllku do d>TW*tell ~ ,... 'Wad-n<>ne zoetały do projekw u.sta5Jągam!fll ,pełned
k;rM, I

b!.Gieedi.
Rosll409 ~

~~

90 llllC»l6łne ~·&1ipł17,

Towarv·

wy o 17.eze«ólnej :reeulacji ,praw-

no.6eł ~ei. ~ _.....

„-

ny lłuł1107 do su~a clobroclsle~a amnewłił,
1'4Y pn:eplay
Wll'l'lllWdzl.e n• tia nł• 1mwalaJ11, ale
Istnieje i>rognoH prsMtneganla 1&11141 porsądku Jlll'awnecie pl"Ul!I 4aną ti9obę, ktm-a tą 4rog11 'll'Ytllkalaby nimsę nybszeso p&Wrota 4e
ltO'l'Dlalnego ~a.
Sąd Nr.jwyłny aa wnłeNll PMkura.tora generaln91e PRL w _.._
gólnłe asasad'llłony<Yh \)HY'P&dkacll.
mote umo.rzy6 postępowanie o p.rselltępmłwo objęte amnetttlą,
okolloznołol •pra.wy
ło, te nal9'Załoby orzec sa

„

„

Piraydłum ł ~ Mk zst. b1 ~ w~ ktm. Pl'HIU•
Gło1 u.brał poi. RYSZABD
.,a.t~ ~ ...,
4r ~ trsy1eoiu od WOJNA (PZPR, okr. wyb. Wun~l
dllj!l
~ do ~ błlll'IUI& do d~. Ulta- azawa>. który stw.ierdzii m. iu.1
cd~ ~ ..._ wo- ~ ... 'fi ~ ~ ie d:d4fki tak.Jemu, a cle t1llllemu ku1je PMJWi• •ale ~eczełlstwot
}$nneJO. Po.w•
ło rłwinł•
'Walfl.
ehara.kterow1 ata.nu 1Wolenneco 1~ Ile ned~e.1e a iym !aDtltem ,r;wi,...
uclliw•lent. blltr ,._..,...
....
ll'iCJio .-W ~ - powte&dał bo~!e t>Odzlaly rw narOl<b!e pol- Qlle " baTdso ~ane.
amn..W..
~ - beda. fłoeotrad a
pny- skim nie .zostały ucementowa.ne. n!k&Ja one s J,słm!e~• wielu ifllZCD
Pc>I ~ ..-.111oa11.
jf,!Cfem _,... iprsea kjm.
UstrzegMśmy naszych prieciwnlk6w zagr<llteil t barier 111a dl"Cldu ~rs•·
ltll'Wb · Poeelftl, 2'l9L ..,_,..,.,. ....
~ lf/f d!Mu , wczor,ajszym I siebie. samych przed czy.nami ro- zwyclęitainla kfYZY3U, a ł*że r6V
drz;i• a ~- ~ • ,,_._ ustnwy l omawiane dzij projek- dzący.mt
nieodwraca~ne
konsek- nych oczekiwań ze rniesieniem lta.•

oeem17.

„

w.,..

„

wencJe.
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'Wtękność

l!tPOprzedstawiciel•
władzy państwowej zachowali pomasty ku sobie. Były one szersze
i węższe. ale dziś juii wiemy, że
się ;poszerzają i ro'Zibudowud11.
Pamiętając ja:k ()!!Z.CZędnle rząd
używał rygorów stanu ,wojennego
pozostaje .tiaro wyrazić nadzieję,
iż okres w który wchodz<lmy bę
dzie sam z siebie sprzyjał umacnianiu · podmiotowej oroli społeczeń
stwa. konsec{wentnemu pouukiwaniu optymalnych siprzęg;ieł między
uprawnieniami władzy wy'konawczej, a ·wolą społeczną krystalizującą sle na róźnych poziomach
i w różnych formach .samorz14dno-

ohocłał

wynikanie karę
powytej 3 lat )>OZba.wlenla. wolnośol, o przestępstwo określone w
rozdrlale XIX kodekau karnego,
wyjąt>klem czynów aabronlonych
w art.: 184 ł 135, a ta.Ir.te a Inne
przestęJ)91>wO
p0pełnione
przed
dniem znleaieinla stanu wojenn~o,
albo też darowa6 prawomc.enie orzeczone ka.ry •• wymienione wy.
tej kategorie pt'Se&tępełw.
Projekt pnyjmuJe zaaad11 - kontynuowała. po& M. Sta.ntewua te darowa.nie I słagodzenie ka!I' •raz umorzenie po.tępowania sto•uje 1ię do przMtępstw popełnionych
1 powodów politycznych lub na tle
niepokojó'llf epołecznych.
Objęcie amnestią sprawoów ~e1tępstw pospolitych nie 1potkałoby
się dzij' ze 1poł-ną
a.koepta.oją.
Przestępczoś6 ta bowiem nadal systematyC?:nle wzrasta.
Taki stan
rzeczy musi wywołać w społeczeń
stwie poczucie zagrożenia. Z drugiej strony pnestępczośó gospodarcza godzi w podstawy ekonomiki
kraju i utrudnia wychodzenie •
kryzysu.
Jedynie na la.sadzie
wYJ11tku
przewiduje się objęcie
sakresem
amnestii. a. więc odpowiednio: darowaniem lub łagodzeniem Ir.ar orzeczonych
za p.rzMtępstwa nieumyślne, ale I tu s wyłączeniem
przestęnstw popełnionych w stanie
nietrzeźwości oras mających cha.
raktcr chuligański.
Podobny walor mają postanowienia dopuszczające częściowe objęcie
a.mnestią. spra-wców przestępstw umyślnych. lnnyoh, niż wymienione
na wstępie. Przewidzia.no tu możli
wość zastosowania
przez są,d na
zasadach
ogólnych warunkowee;o
przedterminowe.i:-o zwolnienia ju:i;
po odbyciu połowy kary w przypadku 11;dy s11rawca ukończył określoną itranicę wieku albo tez sam
~nrawował opiekę nad dzieckiem,
do lat 16.
Wykorzystująo doświadczenia poprzednich amnestii - podkreśliła
w zakończeniu pos. M. Staniewska,
obecny projekt ustawy przewiduje możliwość uehylenia orzeczenia
o jej zastosowaniu, w przypRdku
ponownego popełnienia w okresie
do 31.12.1985 umyślnego przestęp
stwa podobnego, za które orze.czona zostanie orawomocna kara pozbawienia wolności. Amnestia 11ostaje wówczas cofnięta umorzone ooprzednio postępowania. p0dejmuje się, a darowane kary podlegają. wykonaniu.
Dając bowiem
szansę podjęcia praworządnego f:yciR, nie chcemy traktować aktu
amnestyjnego jako bezwa.runkowego aktu łaski. Skorzystają więc z
niej w pełni te osoby. które rze.
czywl~-cie powrócą na drogę tycia
ze;~dne'{o z obowiązującym prawem.
W imieniu sejmowych komisji:
Spraw Wewnętrznych I WymlRru
Sprawied]lwoścl oraz Prac UstawodawC?:ych 001. M. Staniewska wnlosłR o uchwalenie orzez Sejm usta.wy o amnestii wraz z załączonymi
noorawkaml.
Przemawia}ąc Jako nlerwszy w
oo•elsk;ei debacie pas ZBIGNIEW
GE'RTYCH (PZPR. okr wvb Skierniewice) stwierdził. że dokonallś
mv ogromnego wysiłkiu i t>racy tworząc warunki.
aby zaoowiedź
zniesienia _ sb.n'll
wojennego orz,·imowana o'becnie orzez więk

Ogromina
oraz

łeczeństwa

by 1

1
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jeszcze 111"~ Jlaml. iPotl'U'l>n.a. WZT
tym je11t .17.C.Ui&ÓLn.ie wy.wka dyscy-p].ina lfP(>łec:rma l wap6lny trud.
P.ro}ekt usita.wy o azcuzólnel
(Ulaoji l)l'awneij w ok:re.sie wycllodHnla 1 Jtiryi:r:ysu.. poza nie.zbęd1D.yml prz•plsa.m:l
u.-prawm.ia~ymi
wl>l'OWa~amie reiformy, 'bierze pad
uw111141 pOtrz~ umacniania 1)&6ir!7wa I .swiękuanla
IJl1['a'Wl109ci t
pra wortiąd.ności dńaAnia }efco orga.n6w. Proponowan• rozwl~uinia
"' pra.e)9clowe. Amnwl4.a. ~a w
zasa,cl.izie abo1!eją zapewnia mO!W.wość 'POW•rotlu do no.rm.alLne,go tycia 1tdecydow.ameJ wlększolci wdęin!ów po1iityicznycll i takd:e waa:ys•tk!m tym, którzy zeszli do '])Od:r:.t.mia i .z.decydują •it: na jego opunczenie.
_
Klub Poselski PolJ!Jmed Z)ednoar.onej Pa·rt!4 Rdbotnic.zej '))O'Włedzial p00eł - ~I• ~d aa.
prn:yjęciem u.9t11W.
W imieniu K.l\llbu ~l..,lrieao ZSL
nOs. JERZY SZYMANEK (<ikr. w71b,
Piotl'lków Tryb.) .twierdził. ie obrady Sejmu ~ 9' dec'Tzjom
samybJtleym
aJaw1'lcl•
triudln:r 4'la. .n.arocW i ~ .-

,,q *-mu po9U<Il.141Clu n.ay wiYole .Del w .toaunku do jej !P'ierwotl!lej,
IS8IOka ~ dadtlaa momoł6 wysoc•
kontroweT11yj.nej
wersji
ca. koJ1"'1awe111.1:ne 'darda~ wtadll, ~ dlo SlOftD&ln•eo ~ mówca at>wierdził. te p0zwala to
eojusml.aM w.pMdrliiałanle v.tlPIR, ip1'lllde ~ lUdzlom
mło- ozłon1i:orn Kola Poselskiego PZKS
ZSL. so. ~6J ~. a taikM dJm. l!lllaelf6łn• ~
nie •losować sa pre.yJęciem lteJ ~apołll(!Znyelh.
'WJ'lłlłft
~
~ycll
:s:::~
~„
"'7·
two~ lrU'Unki
dl> ~
t'dłm" łhDla WOjen.nePo'
,,nerwie
pr:zewod.n~
Wzorem amnMtH 1 19"
k:r'&·}u s ~• ..-o&J wliltlbłea&a to.. •
u.ta-wowyoh obrad objął wicemarszałek Setmu
nsnaocnyła i-. M. 8tanlew9ka ormy, Czu jut IBRZY OZDOWSKI.
proJekł przewiduje lrodek ]llraw- Unii w.aam.. ~ 1 ~ ailqllł. ~

Zgodnie t tym - głos :r:.abrala
P-OSel-sprawozdawca
MARIANNA
STANIEWSKA (PZPR. pkr wyb
Łódź) przedstawia.iac sprawozdanie
sejmowych komisji: Spraw Wewnętrznych l Wymiaru SprawiedHwości oraz Prac Ustawodawczych
o rządowym projekcie
ustawy o
amnestii
Poseł M Staniewska stwierdziła,
te projekt ma w szczególno.§ci na
celu stworzruie warunków do ujawniania się i definitywnego zerwania. z dotyobczasowa. przeStęp
czą d.ziałaJnośoią oioobom. które naruszyły rygory stanu
wojennego,
dopuściły się 11 powodów politycznych albo w związku ze strajkiem
lub akcją
prot~stacv.lną oknślo
nycb przestępstw. bą.dź też popet.
niły przesh:nstwa orzooiwko podstawowym intereso1>J politycznym
państwa. a kt6re
dotychczas nie
- zostałv wvkryte
I pociągniętr do
odpowil'dzialnośoi. Warunkll'm ęko
rzvs!ania z dnhrodzid~twa amnestii 110Msla,ie d!'br<>wolnr z11;lo„tenie się du ilnia 31.10. br do organu §ri!l;ini,., albo .. w orzvpadku po
bytu za e;ranicą. 1lo
po\~kie11;0
przl'd •' "" iriP1stwa olvTI1omatvc7.nl'· szość cnołerzeństwa 7. satvsfakcją
go luh une.du lrnn°„1or~l'o;o, ujaw. - stała się fa,k:IE'm W imię uma•cnieni~
„rnwa t17f'n"i
'1„iał,11ności nian'a socialistycznej!o
oaństwa
przrslę'Jf"'lP ! oraz złożenie o~wiad ma iac na wzgledzie dobro narodu,
czrnia o id „„nlel'h'lniu. W tvch dokona'iśmv wvboru orientacji na
wszvsłki 1·'1 ,, · 11~dal'h. nrzv zarho- oow.szechna demakratvza.cie tycia,
wa..niu , v1~1
wvn1ieni.onvf'h wa ... na ugruntowanie samorzadności„ na
runków - n;c w•zrzvna ąię po łę zm!anę met<XI zal'ZP<faania. w oań
powania karne~o w otróle, n Jrżelł ~fw'" Wybraliśmv drogę reform .
było jui ws1c1t,te
ulega ono u. Zniesienie stanu wojennego nie omorzl'niu .
zn•C7.'l za,kończenia krvzysu. Wa'!Projekt ustawy - konl ynuowa- n" etao wY'C'hoclizenla z niego stoi
ł

y Sej1nu PRL

istoryczne o

..... ,...
_... - aihri•rd.ałt
ai6woa - na aktywne W3'półd1ia„
łani• 1połeozeństwa. w twor;z;ein.iu
normalności,
w
przezwycię.żaniu
kryi:ysu. N•le wolino stać na boilw. Tne-ba udz.ieHć irządow1 zaut.anla IW> choćby kredytu zau•
falll.ia. Jett ,tyle faktów s•bworzo·
nych pnez państwo, że ;na kredy.t
uuta•n!a moźna L trzeba liczyć.
Zniesienie •tanu wojeinneigo t towarzysząca mu amnestia
ma
p.odkreślił po.1. Męclewekd - ogrom•
ne .znaczenie moralm. t pay-cholollcme.
POB. BDWAD.D
WISNIEWSKI
(SD, okr. wY'b. Puławy) skoncen•
trowai 11• na ureeulowaniach projeiktow8Jllej u.tawy o azczególnej
relflllacji prawnej w okTft!e prze11Wycięża.nia keyzyll\l, wiążących ei•
z .zagadnieniami
gospodarczymi.
Zwr6ciił uwagę, it.. ietobne dla
lepszego fu'llkcjonowanla l(OSpodarki - jest zapewnienie systematy•
C7Jna,l i ciągłej pracy dla utrzymania na niezbędnym 1POziomie prO'"
dukcH przedsiębiorstw j za.kładów,
wykonujących waż.me zadania dla
gospodarki .n arodowej. Ważne jes\
też prawidłowe wdraźanie
zasad
reformy gospodarczej - jako głów
nego instrumentu iterowania przez
rząd "Procesami ekonomicznymi.
Od początku r.dawailiśmy s.obie
spraw, z te1?0 - ,powiromala ;pos.
JANINA ŁĘGOWSKA (IPZlPR, okr.
wyib. Wan:r:awa-Sr6dmieścle),
te
Wl,PI'Owadzein!e .t11111u wojennego by•
Io ,pod.yik,towa.ne reali~t:vezna oce•
ną a:rtuacj.i. w jaikiel znalaz.l si~
nuz kraj. Hlstoryczn14 :r.asług14 sta•
nu ·W ojennego jest to, że umaili•
wił on pNerwanie procesu samounkntwienia R(>lpodarczego, po1i•
tycznego, 1połeoimego ! moral'lleg(j.
Zawrócił Polsk~ w ostatnim pra•
Wie m-omencle a drogi wiodąc&j
do iwojny domowej, na nalę. kt6•
r11 tru'dmo aobie 11a.weł wyobra.zi6.
Dow.16dl tri niezbici„ ie 1ocja•
1'17.m w Polace 111le m<llte b76 ber
kamie naruazany.
·
Zniesienia .ta.nu y0JCU1eto ~

ścl.

••Jm
ióln~ MCU·'Ll.cl ipr&W'!lej w okHaJ. izv,ewwyicięriainla, keyzyllU

obndnle.
GA.·P - Maro .Lan.Jrda -

łthfote

ty UAltaw 1POWied.7Jia.l p<ll. lil'ANJ;SŁAW GAŁECKI (PZPR,
ok-r.
łeczoo..,gospoda.rc:z~o oras o mnia.- Wyb. W1rsz.a.wa-Prai&a) 14 11ir
ni• nie®tórych ustll/W wr.a11 • po- zbędne dla nutępne10 .ta.pu 1taprawka.mi sg~ymł ~- ipoeła.- bllizac,ld. ClllOol.U maJą one o.h&1praw0%dawcę.
rakier wewn~
ID1e dot~
Pr:r:.em11wi.a.* w ~ JC1'UllN. mi~owych aobowi4zań
Poselskiego SD 1'(HI. JAN PAWEŁ to jednak -' 'IJl"SedmiQtem neroJl'AJĘCKI (olc.T. wy1b.
Warna.wa) kii.eo xaintceaowa.ni& 111a łwieci•.
l)O'W!l.eda:1,d:
Rozumiejęo
!to u.i1DJterMOwamie,
Nie obawia.my '141 ~6. Ił m'll.IZll U. obur&a.4 na.e!Ui 'PO<liwprowadzenie -.ZW wajimne,go w ~ t 1ospoda:me,, k!tóre dalej
P>OO.s~e uutowdo
n.-. i>a.ń.9~o \MIU'llj' ~6 pe.ństwa UQhiodnie
przed u.-padlkiem.
& n.aiw•t. IP.rud mllena~• Ili.~ 6-awde "' m.uze
niebezrpiie.ca:eńsrtiwe:m.
sat.N:<ty. Na •Prawy.
obawiamy adt pOWłedde6, .lt da!~
PoliiJb N1łr71kcJ1. kł6l"'a ud.nr
temu, n.a l)&WIDO ~.UW pi.row4'11& llCllda1a. pro& USA po
rozwiąza'lllU., możemy
mówił oVOMellli\l .tanu woj«n~o
IW
o zaTysowywanlu el4 ~ktywy Polsce - Jest k-rótkow.zrocui'
ł
i sza.my na pokQD.ulle irudn<>*'l, od.rwana Od ll'ea.li6w polsk.lcĄ dlawyjścle a kxy~
1~ar~~o, tegg mu&ał.a ponłe~ fl.allko. Po.Ina
J)Odtwirnięcle ai41 a kryizywu &kt. prrzuwy-cięża l
rozwdllfZuije
,s.poł~no--moraln~ na u.do.skona- trud'llości WWm:rmi 1Uamt, otrzylenie ay.stemu apołeczmo~tycz.ne- muje !Wyda~ IPOIIIlOO a ZSRR
i
10.
!innych !knjów
10Cj'8illstyo.mych.
Pra,gn41 - ,,owłedtl.ial ~ - w Polńa., pówtedłńał
dalej,
jNt
imieniu Klubu Pose-Iskieao SD µo- otwarta na ~l'&Ct a kd;dym
przeć apel RRON o :Dnie-&lenie • • kra.jem, pracnde jednalk., aby
ta
nu wojenne.go w Polsce, ut:nając W•I>ÓllPraoa opienła ai41 111.a 01óljed<noe<ze-śnie
1100Jek.t
u.tawy • nde pr.z.yj~ch ruadach. uznaniu
1zczeg61l111ej re<giułac~ praiwneoj w o- wujem.nyeh mteretS6w i flOIZllOOkresle prze.r.wyclęż1inla
kry%yw W•·lliu Wllp611PracuJ11C~ paru.w l
.s,p0łeczno-•konomicz.nego, ja,ko na- narodów.
leżycie za1bezpieca:aJ4cy powró.t o)Poe.
BDMUND
OlłMANOZYJl
czymy na drogę rozwoju.
Kl'lllb (berl;p, ala. 1W7'b. Kędrt!erzyn
na.s:r: gfosować będ<zle. róW'Di.! za Koźle) ll)06wdęoił awe iwyatąiplenle
orxedłoi.onym pro}e>kte-m ustawy o problemaw1 ipojednania narodoweamnestii.
10. Nde Jest to problem filozofiDzisiejsza decyzja
)e,t m. bl. czny a u.kresu 1połecznel moral!uwarunkowana dobrym przebiegiem etyki powiedział lee& k<>nd korzystnymi re-zUll<tatami malo- kretna pal.i.tyczna kwestia, na kt6wego Kongre.-1u PRON powie- rą trzeba nam dać kQilkre<tną polidział wicemarszałek
Se}mu. 'P(liS. tyczną od<powiedi I to
n.y'bko.
JERZY OZDOWSKI
(!be-zp. okr. Trzeba
nam
mobil!a.acji
1!ł
wyb w Poz.naniu). Komitet Wy.ko- całego narodu. To 111am dopiero da
nawczy Rady
Kira•jowej PRON. motnoM &a!llPel.owanta do wszystdziałając z upowatnJie,n ia
kion,gre- kich narodów św!a1a nie o chasu. stw.ierdził postęp w klerun•ku ry-tatywną pomoc, lecz o tycz.liw14
no.rmal!.zaojl ! stopn.Jow-. xealiueję współ!pracę. A tego bez ud.:lliabu
dzieła od.nowy W związku z tym mlli.anów iPolaków rw świecie nie
władze naszego ruchu zw·r6ciły 1!41 os!ą;gndem.y, Dla.tego od plerwszedlO Sejmu. Rady Państwa I nądu go dnia i:akońc:zen!a stanu woPRL o znie.'lleonie stanu wojennego Jenneiio trzeba ueroko rozwiną6
i uchwa1en!e od"POwiedn!ch rozwl,- oolit:vlkę pojednam.la 1 całym nazań nraJW·nych Doniosłym śwladee- rodem: w kTa'ju i w rozproszeniu.
twem J)OStępujące-go prze<biegiu odPoi. JANINA
SZCZEPA:RSKA
rodzenia ! oojednania narodowe.l(o (ZSL. okr. wyb, Gdańsk) wyrazlóvł nrzebieg plelgrzymk1!
l)a-pieb ła 'Przeikonal?lie. że ustawa o amneJa.na Pawła II w ojozyźni•.
sti1 zostanie korzystnie przyjęta I
Uclą.żli·wa choć nie1lbędna opera- orawidłowo odczytana. Niewąt'Pli
ria „stal!l wojenny~ dobiega · końca wym dowodem dobrej woli
ze
Witamv to wydarzenie w M'Zed- strony władz Jest .stworzenie wadzień Świeta Odrod•zenia z radoś- runk6w włączenia się do norma.1cią l ufnością, w i>rzekonan.h1. że nego życia tYch. którzy często. chyw warunkach nełnel normalizacji ba z zagubienia czv źle pojętej
szvbciej i .,kute<'znfei rPalizować sV'tuacji kraiu. WP5Zli na
drogę
b!','dziemy dzieło odrod zenia naro- Przesteositwa rtlównle w okresie
dowego
stanu wojennego a t~k7e działaPos.
BABBARA
KRZEMIE~ jących pod ziem;ą, Posla•nka wy(PZPR. "'u. wvb. Poznań) pod- raziła pragnienie, aby
podjęte
kre!ll1la. iż decydując sie na od- przez Sejm ustawy ,zostały z,godwołanie stanu ..wojennego musimy nie 7 int1>ncją przy,lęte 'Przez csly
Jednocześnie roawać sobie irpranaród. Jako kres wszelkich
powę. te nie leisteśmy
społeczeń- d7Jiałów i zjednoczyły wszystkkh
stwem idealnym. że nie wszys·tko w pracy dla dobra naszej ojczyjest już na tioorej drodze. Za zny.

•"PO-

au

nu wojenne10. Sposoby pr:zezw,.cl.żenia wystęipującycb barier ~ hle~eczeństw, piętrzących si~
w
nM'll:vm mar.szu ku lejll!lzej pn:y.
szłości. musz14 J!llalet~ rząd, parli•
poli.tycme. oDgainizacje &połec.zne l
zawodowe. PZPR na IX Nadzwyzzajnym Zjeidzie wY'Pracowała realistycllily ;program
pr.zebudowy
naszego życia apołeczn~gospodar
czego. kt6rv Jest rea.lizowany. Od
nas
w.9zy&tkfoh Polalk6w zależy,
jak szybko i ~Y w pełni go urze·
c:zytWistniamy.

O.lągnl41ty post'ęp

w iprodukcj!,

postępująca •ta.blli%acja w życiu s,pcr
łeczm.ym - powiedział poa. WITOLD

LIPSKI (7.BL, okr. wylb. KrosZanlerzamy ku .tworzl!ITT(u ta- no> - stwarzaja podstawę do znieklch
rozwiąza1i
fns-tytucjonalno- sieon!e 1ta.nu wojanneigo.
Sejm
prawnych, by ujawniające się w udzielając '!)Oparcia
dla
takich
życiu s?Qlecz.nym sprzeczności znaj- decyzji działa w pr:zekonaniu, iŻ.e
dowały swoje naturalne rozwiąza- chociaż pozytywna tendencja
w
nie wewnątrz systemu i>rzy pomą- l?OSpodarce i życiu .społecznym nacy środków przezeń 1przewidz1a- biera
cech trwałości, mamy jenych, a nie IPOZa nim i przeciwko 1zcze do
prze'Z.wyciężenia
wiele
niemu. Druga cecha {ych rozwią- trud•nych rproblemów zewnętrznych
zań to pI'li.orytet dany dxiałamom i we1W1Dętwnych. W tel
ay.tuacH
metodami politycznym!,
a
nie lllasadnione
j~t
wprowadzenie
adminisitl"acyjno-nakarowym!,
przepisów dających rządowi więkPos. KAZIMIERZ
MORAWSKI aze możliwości azybszego przezwy(bezp. ChS$, okr. wylb, Łomża) ciężBJnla kryzysu. niedopuszczania
podll:reśll~. te w
opinii •połl!c&- do powrotu do •łanu, który- zmunej liczą 1lę dziś atwarza•ne przez nał do padjęc!a nadzwy.c:zajJDycb
władz41
POZY'tywne,
konkretne kroków. Bilans. Jakim legitymuje
fakty, wychodzące naprzeciiw od.- się rz11d u;z;uadnia przekonanie, te
ozuciom obywateli, Rozpoczynaj14c będ-z!e on korzystać z wprowadzonowy okres w .tyciu nuzego kra- nych zabeJll)ieci.eń tylko w wwadtu - powied:Zlał - trzeba dą!yć ku absolutnej konieczn.oścl
do tei:ro. abv d~•lo n~prawy
4
P·rzY'gotowuiJemy 1lę do :rmlesieretormy Rzec-zY'l)Os'p<>l~j od'Powla- nia
stanu wojenl?leigo - stwierdało inajlepiej nruizym narodowym d;z;i~ 'POs. WŁADYSŁAW JONKISZ
ae?tracjom,
tradycjd i specyfice (P2lPR. okr. wytb, CzęStoch<7Wa).
polskiej oraz ~zelbom 10Cjalis:ty- Wyrażamv w ten irpos6b na'Clzieje ł
cz.nego państwa; by u'W'Zględ.niaŁo :pewność, te mamy dość siły, dość
też coraz &Zerzej doświadczenia sił mądro9c:! aby przejść bezpiecznie
chmeśC'ijańsklcll, od wietlu
łat prze& prói? dtielący .tan wojenzaangażowanych iw rozwój l()Cjald- ny od normalnego.
Wyrażamy
•tyc-znej Polsiki. Nie godzimy eię pr:r:.ekonanle. Że będzie to w1el'k.l
z ta'kim kierunkiem
myślenia, krok na.przód udowadmiający, iż z
którv przedstawia socJaHzm
w trud1Dej .p róby historycznej potraPolsce jedynie jako złą koniecz;- filny wyjść obronną ręką. Musi
ność, wynikającą z uwarunkowan temu jednak towuzyszyć trzeźwa,
geopolitycznych. Nasa
społeczny praktyczna re!ieksja, a n!e naiwna
ruch chrześcijan .p olskich zaanga- euforia. Celem .11ocJalis·tyc:znej odtowa.ny jest w soejalistyczny roz- nowy jel'§.t
.11prawiedllwa i a!lnjl.,
w6J kraju oraz lksrlałtowacnie trwa- demokratyczna, a[e ni1 .za.narchl··
lego miejsca w tym rozwoju dla zowana Polska.
chrześcija111.. dla katoli<khw. Naszą
Po zakończeniu dy!llli:asJI, edbyle
trook14 jest W1Pi.Sy·wanie chl'Ześc!- się gło.sowanie nad oałośalą
projańsik:ich strulktur I wartości w Jektu uslawy o szczególnej regurzeczywistość 50ejallstycznel Polski. la.oj! prawnej w okresie przezwyTy\l.ko .na tej socjalistycznej dro- ciężania kryzysu społeczno-ekonomi•
dze morżina trwale i we właściwej cznego oraz o zmlame niektórych
.p roporcj! za.gwaora·ntO'Wać reepekto- . ustaw. wraz z poprawkami propowanie i poszanowanie
systemu nowanymi przez komisje:
Spraw
waritości których n05iC'ielem
1e&t Wewnętrznych I Wymiaru SpraKościół ·i chrześcijaństwo w na- wiedliwości oraz Prac
Ustawoszym kraju.
dawczych I łącznie z dodatkowymi
Pos. MARIAN
ZOŁNIERCZYK poprawkami z11;łoszonymi
przez
(bez.p. okr. ,wyb. Krosno) stwier- Il.osła sprawozdawcę. Sejm uchwa·
d:r:lł m. in., te .zastosowanie ostrych hl tę ustawę
przy 3
głosach
środków - · prZC'li wprowadzenie wstrzymujących 1ię.
stanu wojennego uratowało
Po przerwie
- 1p rzewodnictwo
rpoi&tość pafu!·twa.
PrzY'wracając obrad objął marszałelk Sejmu · jst<>pndowo ład i 1'Z'ł\dność 0 po- - STANISŁAW GUCWA. Głos zazwollł.o <to zarazem ocalił: uchwalo- brał przewodniczący Rady
Pai1ny na IX ZJeMzie PZPR ,program stwa - Henryk Jab'łońskl. (Tekst
reform. Proces ogra'll!ezan!a 'W\P'ły- przemówienia zamieszczSJ!Ily
odwów sil deeirukcyjnych
.stopn!o- dz!eln!e).
wo ureallllill.l - mimo wielu pNeRada Państwa 2JiliOBła od dnia
szkód - per&pektywę porozumie- 22 lipca stan wojennv na całym
nia narodoweigo, Tysiące patrlo- terytorium kraju. Powiedzia~ to
tów o różnej przy.na[eżmośel
i z trybuny sejmowej jej przewodróżnych Ś'wlatopoglądach 1tworzyły niczący Henryk Jabłoński.
w ikraju ruch oby-waitelskl komiSEJM JEDNOMYSLNIĘ UCHWA•
tetów ocalenia narodowego. Traf- LIŁ USTA WĘ O AMNESTII.
nie odczytując
nową
sytuację,
Na POSiedzeniu ełos zabrał Wojprzenieśll oni przez ipr6~ stanu wo- ciech Jaruzelski. (Tekst przemówie.
jenne!!o idee porozumienia i za- nia zamieszczamy odd-zielnie).
czeli urzecżywistiniać li\ mimo wiePo przerwie marszałek Sejmu
lu trud no~ci.
Stainis!aw Gucwa przedstawił . Pos.
EDl\IUND
MĘCLEWSKI zaproponowany przez
Konwent
(bezo. okr. wYb. Wałbr·zych): pod- Seniorów projekt uchwały. w
kreśli! że t>roponowane regulacje której
Sejm przyjmuje z uznana okres wychodzenia z kryzysu niem decyzje Rady Państwa
o
są najlepsze z doraźnie możliwych. uchvleniu stanu wojennego.
Mają one pewne niedoskonałości.
SE.TM PODJĄŁ UCHWALĘ JEale są w obecnyu:n i!rnzta!cie k?- DNOGŁOSNTE.
niecme. Ro:r:wiązlllllla te mają zaOrkiestra cdegrała hymn narobE!'Zpieczyć rozwój demokratyzacji dowy.
·
w kraju, ale równiet przed anarZakończyło .!Ile c'łwud.n'.owe ooch!a i 'l'lawrotem i:agrotenia wew- siedzenie plenarne S •!mu pT'T„
nętr zne~.
(PAP)

SPRZEDA~

„F!ats 131
tel. 55-54-72

1ti00"
(19'7'7)
PO !l.

:ie od dnia 25 lipca b~. uruchomiona zostanie

autobusowa komunlkac)a

zastępcza llnl1t „72"
na czas zawieszenia lursowania tramwajów po ul. Wró-

15&2 g
SPRZEDAM
6-letnleii:o
.onla-Rekorda"
tel
irzeczn 3.2-52-38 W t;OdZ

blewskiego na odcinku do al. Politechnikl

t,8-.20

Autobusy linii „72" kursować będą od pl. Niepodległości
ul. ul. Piotrkowską, Czerwpną, Wólczańską, Skrzywana, al.
Politechniki, Wróblewskiego, Czerwoną, Piotrkowską, pl.
Niepodległości (obok „ Uniwersał ul'), Pozostały odcinek tra5Y linii „72" - nie ulegnje zmianie.

SPRZEDAM
„Moskwicza
na cześcl lub w całości.
Składowa
21 m. 6

407''

SPRZEDAM Citroen BL 11 na chodzie. Radomsko.
tel. 65-39 lub 22-411
co

KOLUSZKI (oś. Armii CzFr
wonet - dom nowv cześ
"'·vkończonv

cio\\·o nte

L

•orzedam
~':uderqki
KoIu.•zki Brzezińska 110. uo
17

ska 98

~~~~~~~~-

0 UM E K ,tetnlskowv nowv
3G m kw we1?;<).rzewo tanio
1or2edam.
OfE'rtv
.287ll!" .
Biu ro Oe.ło~zeń
P;otrkowska 96

DZIAŁKĘ

rekreacy jna 'IV
Rvdzvnkach
sorzedatn.
Tel. 56-26-78

'PILNJE
~mzedam
udział
114 n:erut'homośct
Idom
zabudowa ni~ l!O•n<'lda rcze.
ola c non m kwl z mlMZkantem 12 nnkoiE' ku~hn1P
cześoi.ow~

wv~odv'

PLAC \MO m kw. ul Saoanek ak tu alnle n!ehudow
l:tnv
~nr7.(ldam
orertv

.. 21SG9"

Bh1„o

Oizłoę;;1P.ń

----- -----Pibtrkow~k!l

96

K.S A WF.ROW - domek tel1.
noe>rodzłnnv z d?lałka 800
m kw 7.0tm'en!e na dw0
n.1rko1P kuchn:a
wvl!oti
I :Io ni OOPtra. K.awPrów
Klonowa 13a
'l8843 e

JJ01NIKJ
sorzedam
m. 3 l!odz

•zczenleta
Wo!bor„ka l
16-20
2.8866 , I!

tel.

';3 ~Z-RS

P leni•!<''
ku ole

OBRĄCZKI

226-81

oo

•o:-zedam tel
15
28784 .e

noRER'1"' '-'V
rodOW"rl<>
we •nrzedam
Ann'!r·
o::(!"na

t'.!8..1

1

•

f'~;; . . ~:~!!:~::::-„~. . . . . . . .,..::~ --.!.~'!.

;>

LODZKA FABRYKA MASZYN
JEDWABNICZYCH

•

SLUSARZY,

„

•

~

<

l4G9

COCKER-so.an;ele - szczen\eta.
rodowodowe
oo
chamotonach, · złot:vch meclallstallh
~t)rzed.am
Przedzaln!ana 11 m ł
1511 .•
DYWAN
nicżnv

-

51-3&-39

wetnian:v u11raorzedy.m. 'rei

oo

trzvuokolowe.
włas
blok! - <nrze
dam lub zamlen'e
na
domek orertv 1R17" R!u.
ro Ogło•ze11, Sienkiewicza
M-4

Gł" OWNO
•~moti;!elne~o

9.8.

Polonijna
wydzierżawi
lo'kal skleoow:v
t>!'Zv
ul
Piotrkowskiej
lub w lnn. m bardzo dob rym
ounkcie handlo·
wym. Tel. 8lj6-28 od PO·
nledz'.ałku
w dni
POW·
szednie do l!odz. lł
DO wyna1ec!a lokal
SS
m kw na warsztat. Nowosolna
W!ańczyńska
4:8
Jed-r:vsiak
ZAMIENIĘ
dwa ooko!e.
kuchnia 68 m
łazienka
centrum na ookó1. kuchnia w bl<>kach met1dnlal.
Oferty .• 28783" Biuro O·
doszeń,
PiotrkowSka 95

SOSNOWlEC
M-2 soóldzielcze zam!enie na równorzedne
lub
wleksze
ł.ódź lub okolice Bożena
Grabsk.a 62-662
Karszew
wol Kon~
BRZEZINY

M-4 ~<l m.
wt,asnośc!owe
bloki. telefon sca raż zam len.ie
na
M-2 lub 'M-3 Łódź WZl(ledn e
notarialn:e
sorzedam. Tel Br:rez!n:v 22-49
ll\'oeczorem

nakhetniei

Głowno
Jaclrnła.

1•
3 .o

zatn~enie

M-ł

Dabrowa

M-3

8'3 m. komfort Zatorze zam'.en'e na domek z działka
Ofer~y
28059"
B'u7o O~ło zeń.
Piotrkowska 96.

na

KOMFORTOWE ~1-4
C55
m) w Sródm'.eściu z te'.eronem. olus M-2 C26 ml Dołv.
zamoenie na bliź
niak. se!!ment lub domek
tel. 633-2.7

\IA LżERSTWO
m'.eszkania na
5-6-27-70.

WYSAJ'\1Ę mieszkanie na
1-2 lata Pła tne z góry
Ofert,·
!884"' B iuro Og ło

M-3

noszuku le
1-2 lala

szeń .

s:enkie\vicza 3 15.

KATO,VICE
mieszkanie
M-5.

wv~<>dami

-

•orzedam
.komfortowe

własności-owe.

nokolowe
dz'elnlcv

W i dzew-W•cł1ód

29Q!IB Il

COCKER-<-oan!el,i
S-mle;\eczne1t-0. czarneto. rodo·
w"i!riw~l?o
- sorz<!'dam.
Tet 495-ff
23628 2
•orzedam
Tel
28744 Il

COCKliR-soan'.ele
<oq:edam 55-35-0&

złote

19119

Il

COCKER . ~o;<.n!ele rodO•
-.
sprzedam.
\\'Odo we

s~enklew:~za

1857 "

:vs

!(

. W<\Rl'IZAWE 'Pic-caP" na
tub w całości
•'Orzedam Ja·racza 39 m
3
28870 9
ZA!ITAWł)

•crzedam

m

750 na cze.ścl
Zaoo!s:kie1
S3

19

ważne

dwuoo'koiowe

BEZDZIETNE małżeństwo
oi!nie
uoszukuie samoclz:elnee;o
m'.eszkan!a
Płatne
za rok
Ofe rty
. 1!ł05"
Biuro
Ogłoszeń
Sienkiewicza 3'5

I kawalerke I. II o. lub
winda. telefonv
Koziny.
żubard:!:
Koziny okol'.ce
Oferty „1'601" Biuro O!!ło
szeń
s:enklewlcza 3'5.
53 m. telefon
zamienie na M-3 l
M-2
55-94-ti
----------ZAMIE •NIĘ
mieszkanie
w!asnośc~owe
3 ooko1e.
łaz ienka. ubikacla osobno
oow 59.3 m kw w Dzierżoniowie na
oodobne
w
ok·ol!cv Ł-0dzi Wiadomo~ć:
Tel.
Koluszki
14-18-81
Tel. Dz·ierż.on!ów 3!-<;7-80
M-4.

lub M-3 ooszukuie
na 3 lata Ofertv .2912~"
Biuro Ogłoszeń. P iotrkowska 95.
M-2

J>ILSIE
l e rki z

oo.>zukuie

kawałazienka
od
:5
ęeronia
na -0-kres roku
Płatne z !!:ó:·y
Te!. 53-42-42
LOKAL w nowym budownictwie na Retkinl (handel lub usłut:ii odstąo:e .
orerty .1296" Biuro oe;toszeil S'.en kiew'.cza 3 5

SAMODZJELNEGO mieszkania z WYl!Odaml
n<>·
szuku 1e.
Telefon 233-30
773-22,

M-3 . Rad:ostacia
Ogłoszeń.

3'5

soize„1907" B1uro
S'.enk'.e,..-icza

l\f-3
wlasno~c'.owe
komrortowe. telefon (Balutvl
sorzedam.
Ofer\v
„1294"
Biuro Oe:łoszeil.
Sienkiewicza 3 5 '

ZATRUO:"<JĘ

n.eg:-0

samodz'.el-

b!acha;oza

dowee;o.
ludniowa
busami

!"'amoch-0„

Andrzeiów Po2 <doia?.d auto.253"

•. 254"),

Konfekcyjna Spółdzielnia Pracy
„OGNIWO"

w

Łodzi,

ul. Narutowicza 4

WYNAJMIE w AGENCJĘ
1agosp0Cfarow1ny lokal na zakład usł gowy
bran~ - krawiectwo lekkie.
Łódz, ał. Mickiewicza 67.

•

Szczegół1owe informacje w biurze
Piotrkowska 38.

a an

nnnn

&

H
S
RRRHR
LÓDZKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKORZANEGO „SKOGAR"
91-204 LODż, ul. TRAKTOROWA 128
-

księgowo

lłll ~

„FIATA 600 M:~ttnla'' 'orzedam POcLi!órna 57 m
4
·1662 e

informacji udziela i
przyjmuje dział osobowy I płac - f,ódź, ul. Żeromgkiego 96, tel. 605-26.
2322-k

PRZYCZEPE N-'121!
dam. / Tel. 714-59

sorze.
1598 "

:-::-~::~.$C#:n••"-lS#&~~~

I

„SEAT 1150"
dam. 58-11-11

matżeństwo uoprace chałuon'.cza
oroste szvc!e).
Otertv .. lllll9" Biuro Ogło
s~eó
s:enklewicza 315

PRZETARG NIEOGRANICZONY

ZLECI!; ~olidnemu wykonawcy od zaraz bu'clowe
omu dz.ielnica Polesie
Posiadam
kom"'let
mater~ałów
Ofe rty •. 2925:"
Biuro Ogłoszeó. Piotrkowska 96.
·
TELE:"<APRAWA
Milcza:ek
ATV

272-18

telenol!otowie.
Rosiak.

03-28~6'7.

ZATRUDXIE
szwaczke
lttencistke) na 112 eta tu
Otertv . 1789" B'.uro Oa!os~eil. Sienk·lew'. cza 3 '5.

ŻALUZJE

ELEKTRYK
oodeim1e
ora ce w sektorze orvwatnt·m Ofe rtv.
173.~" Biuro
Oe:łoszeó. Sienk iewicz.a 3'5

BOAZERIF.. szaf'<i. zabudowv
Złota
3 m., :9.
Maredziak ..

we -

3/a

Sienkiew•lcza
TOKARZA
Bystrzvcka

zatrudn!e
~o

miedz~·sz:,:bo-

instalacia
53-70-31

:·ancią .

z 11!wa-

słowsk!

Zamy-

TELENAPRAWA.
-e<ienerac1a
kineskouów
.~nż .
Maciaszczyk 56-95-68.

l\T-'<\.ł,żElii'STWO
oodeim\e
o~ace
chałuon:cza
Ofer·
ty „1735" B iur<> O:złosz e11

UKŁADANIE
:zlazurv. mu~
rowan~e
tynkowa nie 462-82

M iszewski

po

16

(9-15)

CYKLINOWA:"<lE
be,znt·DOBRZE szv1ace do ora. . !owe la'kierowan :e.
:rei.
cownl kraw!ec'.l<;e1 - za- 53-43-27. G rzywacz.
t•udn'e
War·unkl
do
u~!!-Odn'.en!a.
Ofertv DRZWI
harmoni1kowe
„ 161 O"
Biuro O:zJoszeń. wvsoklel
1akości
(skay),
Sienkiewicza 3 15
Na zamówienie
iednoi dwucześciowe
53-75-31
RE:"<CISTKJ 2 rejonu Te- Zamvs!owskl.
orĘ.!owa
do lekkie1 oracv· ootrzebne Tel 52-79-55
HYDRAULIKA
centraln e oi:rzewan:e oeł
PRACOWNl·KA IOl!rodnlc- nv zakres robót na•tychtwo) w okolicach Pab'.a
miast wvkona z mater'.anic zatrudnie. tS-!12-93
łów wlasnvch i
oowierzonvch w budynkach mieSZYCIE manvnowe w•zel- szkalnych.
gosoodarezych
.ki<:h
tkanin oraz inne <krótkie termlnvl Za.kład
i:>rpce
zl~cone
do nomu fnstalacyjny
Piot!'ków.
br;l1:v1mt G<;lańska 123-15 Grzegorz Steck i - zlecen •a tel. 54-62 no 19.
S"fłODNIARZA
w
zakła
dzie krawieck'.m za\rud- TAPETOWANIE.
Cieśla.
n!:e. ~43-42 CIS-211) .
tel 444-03
BIURO

·: ·. ." • .
. -,.• .
. . _.··

ŻALUZJE

wykonanie robót dekarsko-blacharskich na budynkach zakładu o powierzchni 28.540 m kw. Termin wykonania: do października 1983 roku.
W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa gospodarki uspołecznio
nej i nie uspołecznionej.
Informacji związaeych z przetargiem udziela dział in\l·estycji i remontów budowlanych, w godz. 7-15, tel. 52-28-19 lub 52-46-90 wew. 418.
Ofer?' należy składać w zalakowanej kopercie do w.\1'. działu, w ciągu
14 dm od daty ukazania się ogłoszenia.
Otwar::ie ofert nastąpi następnego dnia roboczego po upływie terminu
składama ofert, o godz. 10, w biurze działu inwestycji bud nr 4 pokój 111.
.
'
Zastrzega się prawo wyboru oferenta oraz odwołania i unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
2225-k

CZYSZCZESJE
dvwanów.
maszvna mar~t
Hoover.
869-97.
Grabarcz\·k.
45 Il

MGR '.nż. mechanik, techn:k e1ektrvk b '.ee:le1 a ne::elskl
niem.leckl.
f-rancpski · rosv1sk•I Stai techn).czny \ handlowv - nodeim!t!' or·ace w wymia·
ru oełnvm lub dodatkowo
w · orzecisłeb.iorstwie ooloni 'nym lub •ektorze nrvwatnvm
Ofertv .. ~8'il7"
Bluro Ol?łoszeń Piotrkowska 96.

~w:adczv

zwiazane

ret:ePerac1l reflektorów samochodowvch.
t.6wicz Lenin a 81 Lisicki
28709 S(

an

do omó2261-k

wvio::ładz·!n

być

~'.

OGŁASZAJĄ

n~

MŁODE

ZAJtŁAD

ul.
2252-k

płacy

demie

cmoże

K~~~

spółdzielni,

ne

51-39-58

UltŁA DY

dvhla

2(1

Skrzvol11skl

wvde~howe.

Mvszkowskl

Ju .

tlic1om rachunki
t>rzelewem
oferuje firma
..Skrzat" Tel 771·01 Dudarew!cz, S(odz 8-10 1820.
\
28549 2
Si>rewak,

oot(rzebem.

oa rk :etów

Slerakowsk!e1>:0
18•

ZAKŁAD ślusarskl
3-0 m
siła
naw;aze
wsoólnrace
z firma polon! tną, zakła

dem usoolecznlonvm lub
orvwatnvm Oczeku ie różnvch
orooozvc'i. ore~ty
.. 1374"
B~uro
01tłoszeń.
S!enklew:cza 3 5
POSIADAM zezwolenie na
wvrób e:alanter:i - orzv1me \Vll:j·Oólnika. inne orono-

zvcle

hvdraulkrne
41>3-76 (!0-181

UKŁADANIE

n !e

z

Sorzedat odzJe;;v i.a!obne1
dodatków Gdań,ka 57.

i

órzeclw~łonecz

SPRZĄTA:"<JE
wnetrz w
oełnvm zakresie tnstv-

USł, UGf

'Poii rzebowe
wszelkie
us!ul!i

r-0
35

Ofertv

Ogłoszeń.

loH"

S!u-

s:enktewicza

cvkllnowaSo!arek
76-1. no
~8H4
e

ZAGISl\Ł
czarnv chart
WYTŁUMIANIE
drzwi afga1'l•kl. Odo rowadzić za
•kuteczne
zabezo:eczanle w vna!!rodzen:em
G~o
52-42-37 Waszczvk
dzieil.•ka 4 '8 m 63.

PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO-SPRZĘTOWE

„TRl~NSBUD -

BUDOWNICTW A
ut. GORNICZA 18 36 w LODZI

LODŻ".

OGŁASZA

PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wykonanie_ r!>bót ~alarskicb wraz ze stolarką okienną i drzwiową w
budynk.~ adm1ms~racy.1.no-socjalnym dyrekc,ji przedsiębiorstwa, ul. Górnicza 18/.>6 w Lodzi (okien - 159 szt.. drzwi - 70 szt., powierzchnia budynku - 1356 m kw.).
_W przetargu mogą brać udział przedsiębiorstwa państwo>ve, spółdziel
nie oraz _właściciele zakładów prywatnych.
_InformacJe . oraz oferty należy złożyć w dziale technicznym przedsięb1orshya .w ciągu l~ dni od daty ukazania się ogłoszenia.
.
Kom1syJne otwarcie ofert nastąpi o godz. 1O w 15 dniu po ukazaniu się
ogłoszenia.

Zastrzega się prawo wyboru oferenta
targu.

względnie

unieważnienia prze2188-k

ZSW „POLSPING"
Zakład Produkcyjny
ul. Częstochowska 60,

w Łodzi,

tel. 492-13

poszukuje
pomieszczenia na cele
produkcyjno-magazynowe,
o pow. od 400 do 1000 mkw.
Warunek: siła, kanalizacja. c.o.
Oferty pisemne lub telefoniczne
należy składać pod adresem w
Lodzi.
2119-k

.....

--.ao:••=·~

~·

~

PRZEDSIĘBIORSTW O

FABRYKA SZLIFIEREK „PONAR - Ł0D%"
Zakłady Mechaniczne im. J. Strzelczyka
w ŁODZI, ul. PAPIERNICZA 7, tel. 53-24-10

PAtilSTWOWE

zatrudn i
kierownika zakładu
gastronomicznego,
• szefa kuchni,
• kuchmistrza i kelnerów,
do zakładu gastronomiczneg o
kategorii pierwszej.
Wymagane
wysokie kwalifikacje
zawodowe.
•

ZATR.UDNI

.23'188 ,

FL<\TA
Combl
<l~SOl
56.000
km
9'D~edam
rei 33-00-55

ogólnej.

trzy-

w oo!ucLn:owei
Katowic.
Po-ofe rty
telef-On
grzeczno~ciowv
Katowice
si4-567. oo e;odz. 20

Tel, 780-10

TRZYPOKOJOWE
98 m
U o
wvii:odv (bez c.o .) .
telefon,
okolice żel'l!ow-

dam. orerty

Warunki pracy i
wienia.

własnościowe

m'.eśc'.e

OSOBA $amotna długolet
ni członek snó!dzieln'. ooszukuje
samoclzielnee;o

na

•

dż'.eln!

Sródsorzedam 0fertv „28836" B'.uro Ol(l-0szeń
Plotrkov.1ska 96

sk!ee:o

lub TECHNIKA
budownictwa z uprawnieniami, na stanowisko st. insp. ds.
inwestycji
ORAZ
KIEROWNIKA Ośrodka Szkolenia Działkowców z przygotowaniem pedagogicznym oraz
znajomością rozliczeń finansowych.

telefon

równ-o:-zedne

ZAMIE!'oo'lĘ
ookó1. kuchnia - blok! frondo Titowa (.kwaterunkowe)
na
domek. ogródek <na 1chetn'.e1
kwaterunkowv). 0fertv , 1724" Bi u,-o
O):(!osze11. Sienkiewicza 3 ';;

z

INŻYNIERA

•

mle~zksnta

lub wlek•ze inna
ca 53-07-53

ul. TRAUGUTTA 12

ZATRUD NI

w
blokach
M!ck'.ewlcza
5.

JUGOSLOWTASI'-'
oo•zukuie samodz'elneen mieszkan!a
Tel
5$-47-21.

mieszkan!a
na 3 lata.

DZIAŁKOWCOW
ŁODZI,

w

noszukuje

cześc!

EKONOMISTOW do działu
handlowego i ekonomicznego.
do

STWO

P:otrkows~a

COCKER-soan!ele rodowodowe złocrste oo wielokroinvch zł.otvch medali•tach
•r.t"Zedam. Go:zola 7 m 36
blok 33'3.

Pl'!''T .\KJ
5~ -30-03.

przes.orzedam.

(1~1)

uoszukuna rok.
•e m!~zkan ia
Oferty
Płatne
s Jtóry,
••28'1'24"
Biuro O.e;łosze1'l .

bJone w debJ.n!e z oścież·
aica - •orzedam Marian
Flttdk'.ewicz.
Tomaszów
Maz. ·
$}ko.nkte.(o
! a
m · 29

CZ-350 - nowv •orzedam
-ret
53-SS· 95 uo ts

TECHNOLOGOW
i KONSTRUKTORÓ W,

KSIĘGOWYCH

MAŁ'tE.

315.
---------DRZWJ zewnetrzne rzd-

DWIE maszvnv dwulstlowe
1 dziurka!'ke
~orze
dam. Tel. SS-2.6-78 .
H
li:
21 88

NIEROBOTNICZYCH

„FIATA 126"
b ie it
20.000 Tel. M-GS-3!1.

PRALKĘ automatyczna kuo:e Ofertv . 9'7(!" Biuro Ol!łoszeń. Slen,.ltlewicza

29129

zasadniABSOLWF.NTOW
czych i średnich szkół zawodowych.

notarialnie
wkład
„Fiata 126p"
odb~ór IU, IV kw. 1983. Oferty „29928" B iuro Ogło
szeń.
Piotf.kowska 9S

WOJEWODZKI ZARZĄD
POLSKIEGO ZWIĄZKU

SPRZEDA '\f M-4, SO
m
kw
~ródmle~cle
telefon
ntertv „1M2" · B'.mo Oe:ło
qzeń,
Sienkiewicza '3!5.

'lG

KllPJĘ · "'•cial!larke . budowla na 52-57-22 oo 17

GALWANIZERÓW .

ści

2

CHARTY.
ro•v1skle IP.W)
rodov;odowe.
telewizor
Cv!!:.nU•"
5przedam.
i'1 Ll•tooada .~ m 55
23!1'2 ~

Bliższych
zgłoszenia
~

. Textlma"
aorzedam. Tel 53-30-86.

SZLIFIERZY.

•
•
•

GUZIKARKĘ

-

PRZEJl\IJ;

l'IR'.\IA

Plf:RSt'.:10„EK złotv
z
•za!ir l!'m 9.5 !!
14 k ,,kazv1n '. f' ~urzedam. ore:·v· . 1873" BlU70 Oi:!oszen
"!lenkiewlcza 3"5

•
ODLEWNIKOW,
oraz chętnvch do trzymiesięcznej
nauki w tych za wodach, a także:
•

Si!

SPRZEDA:W
now:v overlock
„Cala·nda
7111"
4-nUkowy. Oferty
.1323"
Biuro Ol(łoszeń. Sienkiewi-

<zl!'ń

ROBOTNICZYCH

FREZERÓW,

•

OV'ERT.OCK
-. Prvrlł'nl!"
4-n :l\Mwv
snrzedam
'1fer •v .. 1869" B!uro Odo-

pracowników w
następujących zawodach:

•

Sienkiew~cza

.„.

ZATRUDNI ZARAZ
TOKARZY,

1261

,,RUB!·.
71'4.·t'" dwuletni
snrtedam. Qtertv
„1298"
Blu·ro
Ol!ło·szeń.

Pl A NINO
F\eb!e:er.
<ve:neot 8.3 I! 14 k •Przer!am ·wvr6wn!a!'ke.
f.reza rke ~z 1flerke do drewna kuoie. tel 52-34-38
18'78 I(

„POLMATEX - MAJED„

•

H '56

5l-l!6-~2.

w Łodzi, ul.-._Zeromskiego 96

•

halańska

APARAT
s!ucbowv t>F<>- PONTON z s'.lnik·iem dukc1l RFN sorzedam . kupie Tel. 492-70
Kon~tantvnów
SkłodoWsk tel 34
28a29 a
WIR0WK1') do tkanin . od
LAKIER
samochorlowv 15 k« 1m<ne bvć uszkosorzedam Tel . 703-M.
dzona)
kui:>ie Prze28159 ..I( dzalniana 18 m. · s

np:w

-

FOKSTERIERY
szorstko..
\Vłose.
rodowodowe
sz czen!eta sn!'zedam. Pod·

KUPIE -bony. PKO Of~~
tv .. l346" B'.uro . Ogłoszeń.
S ienkie\vlcza 315.

MASZVN'E
do watv cu.
k ,owe1 •n·zetiam Kurcza.
DZTAU'i:l: budowlana 1'82 'lt! 44 m :la bl. 13 111\-1~)
28789 2
m z d()mkle~
«<>"M rczvm
tiaclairica c; e
ne
w~zelka
rlzlalaln<'>~
"rz
PIANL O
Le!!n~eti"
uJ f,al!l „wn'<'k!E'i 7P War- •orzedam Tel ~26-68
«~a-~a
Wl•nnmn<ć· Tel
1813 \i
700-15 <!ndz. 9-15
~8fi23 e
OVERLOCK - kunie Tel·
l!rzecznośc:o,wv
55-63-71,
leclnororlr-innv w «a
1835 I!
11:e o::u~tH.vvm ~n ... 1ert-:im ~zk-otna
41 ::i
~r: ~ "irrno~l
WVŻł. V
.•urzedam
?romowa !21:4 Ol'J 17
Krzem ieniecka 8 m
27.
R05 e
tel 368-98
1760 •
7..\MJF...-JE oni--- ~<>rnu •Prlnó-0<11..lnn~l!<'l w fnrlr
na
COCKER-soan!l!'le
•zoze
o\4<' lub nod"h""' "' Trń 1
nleta
rodowod„we
oo
m:~•„1~
T~,
49' ;;a
chamolon: e
na 1l<'nS7Vm
n<le nol.<k:m I oo zł<'>•e1
mP'ial\<'ce Łódź w;c• ~A
DZIAłKE ~ooo m - żako
W\CEt
m 18
~l') T'lPrigm
Ko
1770 2
ll1«1k: •e1 14 02.01
ORA '\10FOS
Fr,·d<!'n;'k '.
4,dam'' - •o-zect~m Tel.
~PRZEDĄ" dom o•e·rtlwV
416-3~
no 16
murot~;a nv 'CO
~'<td~
ka·
286~9 e
nallzac••a) •ok:alna <Iła bu
dvnek e.o<:„ttrt~rr-7v ?i:-.-:::it
d·o b!11n~1')\~·
SKl.EP
1001
oa;rón ttl\ll m
f t>M
'c:tPl'.e r>re rt• .'?7!l 1 5 > atu·
RÓda Rl).<!1Mń•l<a R l'>ltla
p :otrk nwt.:~~
rn Oełl)<?eń
dać· "ohnta
„JF."r1'7!P1a
g~
SEG'.\fEST
na
lu,b Rado<'l'tacil

.I

cza · Sts.

w

r e.Jonie
dw<>rca
'PKS
f,6dź-'Póln<1<'
or,;7 d7•alke
budowlan" 1900 m kw
St-Oki) Tel '!"7<'!'7nr>ól''nwv
?lł.5-3-0
no 17 lub
oterh•
.. !:31~"
'B1ur"
O~ł(')"'7.Pri
sienk·'.ew!cza 3{:i

n

BUDYNEK 1ednOr().d2lin.nv KUPif; stare meble. uuw stanie surowvm w Ba.r- rv. obraz.v wvrobv uor·
todzle1ach k. Radomska cela nowe....
faianwowe.
•orzedam
W'adomość:
szklane. ustawe stołowa
Piotrków Tryb oś 35-le· !to.
w
różnvm
stanie,
cia PRL bi. ~l m 1'4
n'.ekomnletne lub no1 dYncze sztuki. S1>rzedam bu.
MaWILLĘ komf<>rtowa
WO)• tle t:azowa 11 kc
na z oe:rodem l.2GO m kw czyński Łócl:<. Zyndrama
•onedam Nowlń.-.;k! Z):('.e!.z. Si. tel . 51-36-15
lit I!
Szczawil1ska ~9

KUPIĘ d:!.iałke budnw\ana
około 601l-8110 m na te·"'
n!e l',od1,i ore rtv
~ans
Bouro O:zło~zeń 'p:otrkow-

::9

nościowe.

Od dnia 25 lipca br. wydłużone zostaną trasy autobusowych linii: 4, 5, 6 lokalnej komunikacji w Zgierzu, które·
ul. Tuwima dojeżdżać będą do nowo ,wybudowanej pętli
przy ul. Staffa (os. 650-Iecia).
2391-k

O'zlAŁKĘ budowlana 450 m
z .. rozooczeta bucl<1wa
okolice Rudzkie! Górv sorzedam
Adw„„tovt'cza
13 m. M blok 459 .
28740 l!

1554 2

TOMASZÓW '.'lłAZOWJEC
Kr CENTRUM Clf-3 m wła~nośclowe
bloki z telefonem zam:en'e na równorzedne
w
Lodzi
NaJchetniel
Zarzew Ofertv
1289" Biuro
Ol!łoszeń
S'.enkłew!cza
3:5

WY:\IA RZO:S'E r!la emerYtów dwa nokoie 'kucrr!l.·a. II ole'ro
wygody,
obok
Pie%nee:o
narku
w•zclk lch skleoów. ko·rvtn'e zamien!e
na dwa
ookoje lub ookól z ku.
chenka nodobnYch walorów w ł.odzi-Srńdm•eśclu
Ludwik Woźnlak
87-600
Lion o o !edle F'o1 nal~kle'
4/17, bllsko Włocławka

kierownika działu osobowego
I szkolenia.
Wymagane wykształcenie wyższe prawnicze
lub ekonomiczne plus praktyka w komórce
kadrowej.
2283-k

Oferty prosimy składać: Biuro
Reklam i Ogłoszeń', „2255-k",
Piotrkowska 96.
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Wizytó wka

vVYPRA\i\TA KRÓLA JANA

Paryża

lat temu. 14 lipca 1683 roku, .armJa
ture.:•ka dowodzona one-z wielkiego
wezyra Ka.ra Mu:1tafę ata;nę.ła !pOd
Wiedniem.
Cel życia Kara Musta!y speł~ Bię, choc!.a.i
na dworze w Stambule raczeJ
la·nsował
w Y Pl'awę na Rzym 1 marzył o rou:iąg.nięciu
w;:>ły-wów ture.cki.ch a,i IDO na:jdalaze ziemie
Ei;.ropy zach()dniej. Mówiło :się w .koła~h
dwo,r.skich suJ tana, a nawet w Lnnyc.h i;,toli·
cach , że Kara Mll.$'ta!a - }ak się wy1:'13.ził
jeden z ówc:re&nyc.h - „nie zaena spokoju,
do;:i>ki bazyliki i;w, Biotra nie t>rzerobi na
s ta jnie suŁta·na" Poniewa.ż Tu.reja ówc:resna
w zasadz·ie nie zaz.nała goryczy pora,iki ~PO
za wojną z Rosją) na oolu bitwy. 't)()nieważ
szła od zwycięstwa d<> zwyciąstwa,
prze.to
n ic dLiwnego, że i a·petyty rosły. Lm też starał s i ę cloróvrnać wielki we.zy.r Kara Mustafa. c-złowie,k prteżanty ambic·ją, bu.tny, · -zac.hłan ny n,11 władzę i majętności do 'l)E!Wnego s tol>nia awanturnik. Wydawało mu się,
że Eu·ropa też musi lee u st6p sud:tańskiezo
ro:1u. podobnie jak ziemie
sięiające od
A z erbejdżanu, zachodniego Iranu i fa1dii pó
Ukrainę, Póllwyse'!> Bal!kańsk.i, Bliski Wschód,
Jemen, Maroko. Kau MU3tafa miia~ świado
mość tej wielkiej 1p<>t~i ro.zci~ają:ce•j .się na
obs zarze około ·6 m1'lion6w km kw,
Względnie pokojowemu
auł.ta.nowi Kara
Mustafa zaezął orga,n<izować „żądania wojny". N_lljpierw ~bunto.wa.li
111ię janczarzy,
k t6rzy demonstirowali na cześć wojny, ale
wiadomo, że ta demonstiracja wy-web.na Z<>stda przez za.ufanego dow6dcę Ja.ncuirów w~zyra Be1kri Musita!ę
~zę.
Ja.ncza.ri:y
krzyczeli: .,Po cóii: karmi na• 'Padyszach? Od
tej bezczynności robi11, •ię -z naa niezda:ry.
My chcemy wojny. chcemy /l)Ójść i odebraE
od nieprzyjaciel<a kufry „nasze, co l!Ostały nad
Rabą''. Jedinocześni-e Ka,ra Mustafa
zaczął
organi~wać listy od mieszkańc6w
iiem z
pogranie-za eesarsbwa hal»burs~iego. Ludność
miejscowa zac-zęła słać do sułtana żale, że
jest bezbronna, że żyje w l:)i8,gły-m atnchu,
że wiet1ny sułtano.wi lud 1-inie. że bŁa.la na
kola.nach o... wojnę. Li.st:r ~ z.robiły &wo·je,
sułi.an m.lał nekomo e&'P&łać wielkim gnie·
we:n, a 1»nieważ wo.jo-le sprzyjał c ·wó-r, więc
decyzja n i e była wcale tirud:na.
Czy jednak · aułitan mY!lał o Wiedniu?
Racrej nie. Historycy
porty.ta.eta~ słowa
sułtana, kt6ry 'l'!a wfadomolić, że Kar.a Mu-

300

W wieku H lat wieża Eitfla w Paryżu kończy kuracje odnlla·
tl.nlaca. która kosztowała 205 miliońów franków (01<. 27 milionów
dolarów). Podczas dwuletniej operat.il zdumiewalaca konstrukc.la
Gustawa Eiffla straciła 1000 ton waii:i. uz1'skała za to nowe winllY. rutaurac.ie. kino. muzeum. sale Prz:v .ieć I poczte.
Podczas konferencji prasowe.i Bernard Rocher, pnewodniczacv
miejskiego towarzvstwa onieku1acei:o sie wieta. nowiPdział. że
oficjalna Inauguracja wlety po remoncie odbed7.ie sie P!>d koniec lipca. Po zakończeniu konferenc.li ponad 100 dzienńikarzy.
w kaskaeh na głowach, udało sie na zwied-zanie odnowi001ej
wiety.
W 1889 roku. z okazJI setne.I rocznicy rewoluc.li francuskiej.
wieta Eiffla została oficjalnie udostępniona publiczności nodczas
Wy1tawy Paryskie.!: 300-metrowa wieża była wtedv tta.iwvżSza
konstrukcja wzniesiona przez człowieka.
wieża mle.isce uczeszczane pzrez kochanl<ów. artystów fil·
mowców I samobólców - nie:dy nie bvła całkowicie zamknieta
dla publiczności w trakcie prac renowacy.!nvch l"rzyna.imnie.I jeden z trzech tarasów zawsze był czvnnv. nodczas e:dv robotnicy
wzntacniall stalowe dźwigarv i zaste1>0wall windv hydrauliczne
elektrycznymi. Od moment u rozpoczecia nrac naokoło wieży roz·
vostarto wielkie zielone siatki . aby ochronić urzechodniów przed
e1>adającymi przedmiotami.
W chwlli urodzin wieża ważyła 7500 ton, ale clall'le dodawano
11owe k-onstrukcje, cze sto z cedY I beton u. co zwlekszvło cieżar
do ok. Il .OOO ton w chwili obeonej. Kilka lat ten11• lnź"nlerowle
·atwlerddli. te nod wieży nie wytrzymaja takle!l'o cleiaru i u·
lecill diete. Ciężar wieży został zmnie.fszonv o ok. to nroc .. m. in.
· „oprzez wyn1lane podlod betonowej na podloii:e z nlvt stalowvch
"111a 1>luwszvm tara sie
: Jut ponad 87 milionów turystów zwiedziło wle~e. Tylko w uble•l:vm ro1rn 3.3 miliona turystów pozostawllo tu dzlesleć milionów
dnlar6w.
które wvdall na opiaty za wsteP. miniaturki wiety
I kartki noczt1>we . Ale wieża nle uwsze bvla tak t>()Pularna . Pod·
czas budawv spowodowała rn;trv protest narvsklCb
artystów.
"W !Iście otwartvm nazwali Ja •• przedziwna zwariowana wieU
dominująca nad Paryżem niby olhrzvml knmln fabrvczn'"'
Fran·
cuskł pisarz Guy d e Maunassant uuwatvł kiedyś :
„Urlekł•m
Il Paryża I nawet z Franc.U. bowiem wieża Eiffla zbyt mnie

po

kµał

maezerować

w:rbudowa.niu
mo.;t6w na Rab!t
w głą<b Au„~rii, m:at od. rzec: „Ce.le-m naszym były zamki Ja wary.u
i Komarnom. a <> zamku Wiedr.~iu n°!e było
mowy". I na.s.te.pnie dooał: , .D~i wn ie niero.zwa.iny kro.it po.pełnił oa.sza, dając .slę pon-id.ć
tak:ej zachciance.„ Ale dobrze, niech mu Bóg
Najwyższy do.po-.moż~! Wszakże, gdyby wcze·
śniej był dał znać o tym, nie
był•bym „ię
zgodz.ił".
Klim był

Kara Musita!a?
Wielka Encyklopedia
Powszechna PWN
tak -;>isze: „Ur. 0<k. 1620 lub ok. lfia4 r„ zm.
25.Xll.1683, wielki wezyr T-urcji osmań,~kiej.
Syn· oficera soPah.Ls6w, wychowany
przez
w'ielkie-go wezyra ~ehml!:la Kop:·t...il, da::. .

udział

w kil&u
t.wydę,s~ich
wypra1'·Ech
wojsk tu.reckich:
jako ulu,bien;ec sułta;na
Mehmeda IV 1662 został admirałe-m (ka-pudan
pa.sza), 1676 v.<-ielk.im wezyrem.
Prowad!ił
poJ.Ltyokę ekS·pansji
mmtarnej zmierzajafą
do 1)0.Wit:ikiszenia .pruiadłości tureckich i zdo.
byoia łu·pów . Aby ueha,bi!i'tować ,ię po n'eudanej woj>nie z Ro.s,ią 1677-81, popa~ł -po?iata.ńców
węgierskich
(Imre Thi:iko1'-~go)
i>rzedw ipa.nowaniu au.striaokiemu i wyruszv! z wojskami ood Wieden (1683)''.
I oto stoi t>Od W.ie<lniem.
Wieiki wezyt' na czele ogromnej rootęgi,
która na trasie swej marszrut:v zo.;;tawiala
noż.ary. śmierć i ?prze.ra.żen i e ooalały<"h C'U·
dem. Kto prze~yl najazd tureck.L ten szedł

j~.syr. Aqtt!a eeur.ska '!)Od dowództwem
ks. Ea;oia La·laryns·k'e;so ·ofała się, i eota-

w

h.

a;:xirad'ycznie i:ivde}mttjąc wa:kę.
Toteż
n!!"! dz\wneg 0 . że w:eaeń oganęła niei:iraw".'
do?Odvbnie wi·?ika ;:ian::ca. 7 1Ll:Jca. a więc
na tydzleń -.:>=Zed p0jawie;ilem
się wojsk
tu re::iki:oh na ;p=zed pa'.a.ch m:a~"..a., uciekł ce·
sarz :V..o;:ioid I - do L' ozu. Ce.;arz dał przykład. Za cesarzem i dwo:ein >1:.!!dł
~a.żrly.
kto tyclko mógt Wiedeń · ipuS't<l.szał, a obrona
tego ialęknione,go mia.st.a z<>sta.ła złot<>na w
ręc~ hr: E. R. von Sta.~hem•berga.
14 ::pca urzędnik dworski
Ahmed a.ga
wiezie d<> cesarza !'.st Kara
Mu.stafy, ale
i:;rted obll:ze cesa!'tlk!e n!e dotarł. a Il.st
odebrał o-ci niego ?iw~·okły ż,c,.ł,nieri. K·ara Mus:a!a iadał od ce'1l.rz:a przyjęcia :.slamu, %.ło
i:!n'i hq~a.c:u P'-~.._ł tak: ,.Pn~·byld~v z
j?go (~;.:hana) n;~·c!e.>k'mi woj.s!tam! ~akim!.
7..:? ::h ?:i~:n!a. ':'l'e zdoł:ł l'Om'e:k:c. pc"d ams·k Wiedeń'!: zamiarem zdo•byc'.a 'i'tsr-iornr.:anego z~m'.<u : w;·n'~s„'!;;ia 5b"·a Bożego na
w..._·sc~<t~~~i ... Je~e1: .:·tar:=ec:e .si~ m.uzt:hna,n..a·
m1. b<;d;.;'.-e.:'e o:a!e:"I'.. Jeżit\i !tajs.~ i;ię n'.mi
ooddac:e za :nek bez wa1!koi, :„ ?a.sto.s·<i.Jemy
~ie w n'tn d<> przvkaza'l'lia Ałła.cna,: maluczk':n z 'lli"as an: w:e:moiom
bo..tatrm. ani
biednym w:vrz'lłdW:"la
n.ie będz:e
źad.na
kr7nvda ws'!>;2> będiiec'.e żyć w bez„ieczenst.-.v:~ i p0ko.j..t ... ~ato-m·:i.st .ieś!i e'ę bę
d7'~:'.e s~-crteciw'.sć i staw'.ać opÓ1", w6w=zas
z. ł$13k' Aaacha N2j-....·'<'i:.~zego zam~;·, W'ed?ń
z:>stan'e ;:r:zemoin'l- t>O-~e.ga ;:is.:h·s·: ·'·~ rdo·
h,·,~s : e:,;n,.-„·sn7 a v: ~edv a:-i~ 's.:i::t-.1 e·o·
bv 11!''! on:zed'!·! .;i'.\!' i '1ie "~i:ał·· '·~. ~:'? ~·
cl;'.e.:o~P ·wv-:-i:1 =P:-.:. m7tZ'rl'! ~·a'"Zie i "·a-;>2-s,,. 7,;_
"· Mś..'.!i btd• lłu-p'.one. za! 'l':as~<' diled pÓjdą

w

:ss~,„~!'

A:istr:acv nie od':>O"·\ed'!'.el'. o.st ate·:11a '1"'0-Z·
lrr""·ka st.ała 11'.e !ak'~:n
·o:-amst b«ł •t>m
'l': 'ek.~r„ ~ ,-,.olska odsiecz w d-:"11g'e~ i:;clo·
wie li~.'"a 1683 r<>ku d6.p'.ero s'.I!; orga.:ifao'<vala Cz~sc 0.01~;.;:eh ~·~is.k n!'ll"~ero rus'!:a.h z
t?;!erdzv w Trembow!i. z~ Snia~vnl~. z~ S~s
n::ławo~\va z o w:e1e w:ęko::..,.e-~ c-dl'°~ło~:oi d<>
m:e .i.~~a k..,nc~:itra.ci!
w 'Krakow~~ ::;! z
Krakowa d' Wiednia„ Cz"sć tvch w<>!,-k m;us'ała ';)<Honać t:-a~P <!6 Lwo-wa, Ja!"<>!ławia,
R~~··"W"I -- 'r'o K'..-:t~"-·a..
Cała Au~·t~:a teraz patrzyła
na oółnoe,
s~:ą~ .miał ;mybyc kr6l oo1sk! Jan HI So·
b:es;ri.
Opra.e.: S. K.
-

.....

KORESPONDENCJA
Z GENEWY
Z okazji ~~ w !zwajclll'ii
nremier kaatady~kiej 'l)rowimeji
Quebec, Rene Levesque, udzie!Jł
ga,zecie „La Suisse" wywiadu,
w !którym wiele mie.jsea pOŚwię
cił odr~bności 1woj~j . prQ-win.oii.
l oJa,nom jej usa.modtie.lnie-n!a.
~Do 2000 r0<ku Quebec n\ezalet•
ny od Kanady"' - 1IOBif jede.t\
z tytułów wywfadu,
I u ·p ewne
dla>teio \)t'em.ler
Levesque został szeze1ólnie serdecznie l)(>wiitany
w na}młod·
szym, ale tei
najkrllląbrniej
szym kantonie szwa.fcarskim Jun:e. Bowiem krnąbrno.ić Jury
polega r>rz:ede wszy~kim na jej
n!eus-tannyeh za.bie-gaeh o samo·
dzielność:, za.biegach. k.t6rym statecz..na Szwajcaria., 1'rzygląda się
z orz:vmrużeniem oka„ i:ionleważ
w gruncie rzeczy
mieszkaiicy
te.go niespokojnego kantonu <'ZUja s1 ę Szwa.l carami - z charakteru . przekonania i wv-boru.
Ju•ra jest ka.ntonem dwu·ię
zycznym Czę~e hu!no3ci mówi 'PO
n iemiecku, część - 'PO francusku P<>dobnie. róż.ne sa tu wpły- ,
wy religijne - część mi~~
kaliców jes·t wyznania katolick iego, część ewal!lg~liekiego. No

denerwowała".

Mało

stała

brakowało,

a wieża nie nrzeżvlab• nvoicb dwudzlestvch
urodzin W 1909 roku miała zostać złMltztiiaa.
i s ł sie tak
tyłki) d'ttekl armil francu skiej
kledv 5twierdzlflto. te rtloże bvć
ona ·świetna rtac .i a przekat.nikową . Podcns T wo .! nv światnw•l
to właśnie antena l stac.i a radiowa na wleżv nrzechwvcił" mel·
dunek, który spowodował aresztowanie i późnle.isza ee:zekuc.ie
słynnell:'o szplell:'a - Matv Hari.
Przez 90 lat swoie11;0 Istnienia wieża bvła Mekka dla wszelkleęo autoramentu pt>szukiwaczv sławy . Ws11inano sle na nla tvłem, na rękach
na szcz11dłac1.1 . nai:o Pewien hurmistrz Mont.
martre'u zjechał 110 !eł schodach na rowerze. Używana hvła iakt1 wielka tablica oo:loszeń . a na śwleta udekorowana światełka·
mi 1>nvpomlnała olbnvmia cbninke. Tel wiosnv kilkuset stu·
·dentów akademii medvcznei krótko
okupowało" wiPte. nrote•
stu!ac w ten sposób nrze<'łw zmianom w 11roi:ramach nauczania.
Ponad 360 osób straciło żvc!P •kaczar. z wteh PPwien uilot
!!cinał, !l'dv oróhow11ł urzelecieć ~amolotem pod lei lukami a pe· .
'l<l(ien krawiec zabił sie nodr.zas nróhv zademonstrowania wlun<'.l
kombinacji ołaszrza 'Ze soa!ln<'hronem
Nie wszV'.!ltkle oróbv samnhóicze zakończvlv sle limlercia. W 1963
rt>ku upadek mlode1 kohietv został oowstnvmanv oner. w'• słala·
cv kawałek metalnwei konstrukcll . Pleć mle~lecv późniei ko·
bl11til ta urodziła zdroweeo eblopca Inna kobieta oneżvla u11a·
cjek ponieważ wvladowala na dachu samochodu. kt6rv posluzYl
jako amortV?.ator.
Gust> w Et ff el, ioźvnier którv bvl iedn"m z P.r~ lektan t 6w
Kanału Panam<klel?O. zhudowal wieże_ za nółtora nlłllnna. ~ola
rów . Przv iel trndow ł ~ orarowalo 200 osób orze..: 27 . mie"."ry
•. Powtnl~n•m
hvr
zazrlrosnv o włete powledr.Jał Eiffel
na kr6tkn przed •wola śmlercla w 1923 rQ'ku. - Ona •Pst ~law·
nieJsn ode mnie".
opr .: 1Jsb)

i jest jesuie j-.den <p<>wód do
1>0d<!.ialu !?eo.erafi.czny. Jura
jeet botwiein terenem górz:v~.tv m
i można, jeśli się ktoś uorz:e,
dokon.ać 'l)()(!zfału na mieszkań
ców dolin i mieszkańców gór.
A ws·z ystkie te różnice, \l..·rzuco·
ne- do jednego <>'la. tw-or;yły
mfenal!lkę wybuenową w sn.'ajearskim 'l"O'Zumieniu tego słowa.
Na>jba·rdziej skrajne są tu n'.ewygasłe praiinienia !ran<'uskoj~zyczne-.1 Jury, ktbra many o
m.aksymalne.j
eam.odzielnoścL
Niezale>!n'.e je-dn1ak od rMnor<>d<nych pragnień wobec swojego kantQnftl. młeszkańey Jur
są bardziej icoda,tni na ekgtre~
niistyczne, anarchi~tvczne hasła
ni;t ludnośł · innvch reicnów
Szwa.i.earli. St~d tez -·tu właśnie
najbujniei rozwija)a s'.ę <>r.i~a
nizacje anarchi.stvczne.
skrajn:e 'Prawicowe, cz.y lewa.ckie.
His-toria Jur:v
niewątn'iwie
miała d-ecyduiacy
wnłvw na
rozwój kó.ntestacyjnych działań
wśr6d jej m~f'szkańców W 18!~
roku dęcv-ri11 Rongr~su W'.edeń
.sklego, Jur~. j.u;: wÓ\Vrza,s niez.hvt sp6.ina z: róin.v<'h orzvczvn
his~ycz·nych. wł!łczono do n:e.

mie~.koję.zyczneg<> Kant.o.1u Berneńskiet'o.
Fran cuskoję~ycznl
mie s zkańc.v Jury nel't o.;ad?!li
jako hi,;toryczna dwkrvm:na„1ę

i n igdy się i niJt nie oog<JdzW.

Zarzu'C'aj~<:
nlemieckojęz,yl'zn:;:n
'l\·:;półbrar iom
zapędy
..z:?rma-

u~ za.c,vjne" r02l::>ói;z~~j W,$'kę
o samodz!elnoi;c Wa.~ka ts uwieiiczona zos tała su <:cese~fl do.
p'.ero w 19'75 roku ,
oo k''.k.:i
ple'bisc;tac.'i m.ając"C'h o:zvn\esć
dl'-mokratyczi;ą

od;iowledź

na

oytanie: czy se<.vorzyc :?fi kan·
ton szwaj car.5ki i w Jakich gra.
nicach? Odpowiedź. nie wy>:>Adla jednoznacz:n!e Na o!er"tJ.·sze
pvtanie b"ła "tJ.';')rawd-zie o:zywista za to na dru!!''e - IX"'e·
loznaczna
Kilka ·f rancu.skich
gmin z.dec>dowało s'.ę zo-;t.eć ""'
kan tonie berMń.;;kim
zaś we
franl'us-k~ej Jurz~ oozosteła n'.e·
m lec.ka enkla•w a w OO$•sc 1 iednei gminv
:'\astro!„ nadal sa '
więc dość gorące i kraina
h
r<> oew:en cza~ ·s~aje s'ę best~l
le:-em l'l'~rws!ych str-on sz?:;;j.
carc: kkh ~a-zet
N!ezale~n'.e od t-=S?o Jura go~
ci w !?a:zetaC'h takie 2 h1nv"h
1>rzyczvn, %Uoełn:e pckoj~wych

PLAŻATO NIE PIASEK, LECZ ZŁOTO!
Ilekroć dysk utuje z Włochami. kt~rzy

narzek ai·~"'

na swói kryzys. czarn<> widzą,

MGJ4WXMM1'

Okręty

.

I :z:droszczą
teraźnieiswsc
I przyszlo~c a narn
bogactw
naturalnych.

IQ

•

n

atom owe
~

•

z~- powiadam: a
wy
macie
zabytod- ki, 8 ty11.
km
wy'orzeż.y
i słońce!
Argument n!e do zbi.::ła,
:z:włas-zcza na
i>laiy i Pod orzec! v.•.sł<>necznym t)arasolem.
,.AJ Marei„ - nad monel to temat i
h~..sło cel i sposób życia na kanLkułę i
nie tylko. Z 22 ! !>Ół miliona Włochów.
kit.órzy w tym okresie udają się na wakacje 60 procent oiągn1e do wody, gł6w
n:e morskiej \Jest ,., tym obyczaj a le i
biolog!ci;oa ootrreba; ostudzenia i odświe
że.nia ;;.ię w solan{!e.

zan1eczyszcza1ą

o c e a n y
W ciągu
r'.'l'k~ń<k"
zrz:„r a łv

os ta t n ich •rzyd ziestu l at ame·
•) \rr etv o n~nt;'dzie jądrowym
'"l!!Jl arn ' e otl..,~rlv nuklearne w

ot<-hll'ń
ml>rz t orPan6w
wvrz:adzając
tvm ~amvm p wi d•»i1n~ szkodę śrt><low is·
kii "'• t 11ralnPrnu M ł<Jwi"k"'
Mńw!

o tvm rlolrnment orzv~otow any
nrvw"+na or iranl7a„1e badaw „za o

t>rZP7

F •iri<l '1 •! n n? łaTJ·~ 'la R 7 E'f'Z Rz.ą·
r,.,,k•1m.,.nt
ten
$ŁWi<'"łi7B m in· ?.E' „kr.,.tv
amnvkań
skiPI rnR'vna„ \<" wn'<,„„„, l'O naimn if'• 37
· ra?v .,.,..7'F'lłv M"' : > tiv
n~nmiPn ·otwł>r ~ z~
pros!.') do ocoa"" Pc„ b 1on cze~-::' 0w,.. k
Y>""'"""";1 .Tf'!!'t> ..,r?.P<l •'a „ il'iP1 stwierdził te w rń7.nv"h nor ta„h 7B burtP wv!E"wann ,wn<l.<> <ł11 1: ara do sehła.d z anta reak·
torów ••rlMWVl'h
11a1w ' o

d6w

Konsłv'1 1 rvlnv „ h

Th>,,_,1ment >:>rzv•ar1a ,óżn„ faldy świ a d·
'"' ,;ił!)l i1r :> t. ":f"'I, '"""'-)tvi ... ,.. "". f:"' nT'? e rnv śla
ri„•~łon;Ą ... h
,n •w\ ~ v: pf'ł '1 1 .:dri vl"h czyn-

ez:ąr"

ny.rh
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ników w amery k a ńsk iej marynarce wo·
ienne i Na or z vkła d w roku 1975 n ie opodal Wyspv Guam rad ioa.ktvwna
wodę
amervkań s k ł r>krę t nodwodny zrzudł do
morza w bet.no8redn iei blis!wki plaż, co
:;nowodowało że ~tafy sie radioaktywne
nowvżei wsz.elk!ch donuszrz.al nych norm
W roku 1!l6R tnnv amervk a ńsld okret l)Od woonv zat.onlł orlnadv rac'lioąktvwne w
;„nnvm 7 ~Mów i a noń ~ k ;<' h Od'Tletowano
tam . w6wC'Za~
om iom promieniowania
~rożny d.Ja człowieka
Perital(<>n - oodkr-e.°la d-O'kument - dalei trakt.u IE' o„eanv i morza ~wiata ja·k
<mietnLk i olanu ie w cla'!u na lb l i~ s zvch
10 lat zatopienie w n ich nonad 100 orze·
r.n a<"Zonvch do kas acji e t<>mow~h ok·rę·
tów n<>dwodnvch Od roku 1946 do . 1970
<;\anv Zi"<ln<>cZ<l'TI<> zat.oo lłv w morzach
·oonl!<I 89 t#ę<'v kon tenerów z od·padami radioaktywnymi

Kie.dy słu pei\!: rtęęi '!)!'Zek rac.za 30 st. i
idzie w górę, cały Interior sunie na wy.
brie.i.a Na konie.e tY'l(odnia
pusto.szeją
miasta Samochodowe neki tak wzbierają iż tneba. z uwag; na nlebez.ole'c:i:ne
stęien!e spalin zamykac dłuisze tu.nele
I puszczać ruch drogami okręż.nym!
Sa.mocho.dowo-ludzka ciżba spłvwa !$a·
nałami auto,,-trad via Bolonia., w stronę
Ravenny. Pesaro, Ancony. W tym re-jo·
nie Riwiery Adriatyckiej urlopują: przemysłowa Północ - Turvn, Mediolan . m ie·
szczuchv z EmiJii·Romanii, .stan śre-dni z
innych regionów kraju Bliższe Tu.rvnu
Wvbr:r.eże Li~uryJ.~kie okupują Holend.rzy
\ Belgowie W tvm rok\l brak P'.ra.ncuzów .
którvm orel.vdent
Mi tte.rra11d nałożył
areszt na dewiiv.
Od Brennero si:nit kolumnv Met'CEdes6w
ł Voi<(sw~~enów t!\kie w :i.tron~ Adria·
tyku Dziesiątki tutejszych m!elsoowości
ina 111-rv~b
..;. dl'l'lC'Zł<>nowvr.h
nazwach
~łowo lido'' co znaetv brzeg mor.:iki. ola·
ża. m'er-ze)a Csl'Óirzc!e na mapę tle tvt;h
lido!) o!eru .1a waehla.rz waka~v i nvc)l usług obllcz.onvcb na · każdą kieszeń
Nie
t:v-lko kOmfor·towe hotele. ale i schludne
oensjonaeikil N'.e tylko wyszukany jadło·
snis w wvtwornvch restaura~iach ale '
„barewozy" Wreszcie
feeria rouywek.
od eledtitrooicr.nyeh aier
d.ysltotekł. w

"'°

tych ostatnich od.tyły w tym roku melodie z lat s~śCdz·iesiątych
i tańay .i!ę
hoola-ho;:i.
Moda na wybrie<ie adriatyc:kie tr;va,
mimo ze wypełnia je niesamowity tłok
i z·gi.ełk. Na 50 me.traC'b kwaqratowych .
r>iaży w Rimini u.stawia idę ood geometryCVlY . &tI'Yehulec 400 oa.raooli dla ty.

.,

r Od

~

lat

r-wa~aTskiego

je,;t 0$:-odkfem
pr:r.e:ny.>łu

prO·
d:.ikcj• zegarków. Tu m•i<i s~e
,;ledz.ib<:f !r;rny
„Omeg.a" i
.. Ti,;,;o'."; tu p;>wi;.:ał y pierwsze
kw-arcowe zegark: „Gira.rd-PerregarJx". Tu wypracowuje ,,.ię
znaczną ezęSć dO<"hódu narado-·
wego bogate.i S?>wajca=:i:
Je&~! zai; chodzi o w'.zytę pre·
miera Levesque, byłą ona okaz.}ą. do o<lgrzania bojowych nas~rojów Pnv':'.lOmniano, że ~;al
ka e odzyskanie woln<>ści obu
narod6w nie została za.kończo
!'la Przvriomniano tei: 8<lb'.e o
dz.iejacb Quebe<'1J i Jury zło·
żono deklarację o nra ~;ie r6w.
11a.S:i w$zvs·tkkh narodów A z
kon·kretów t>Odo;~ano układ
o wvm:an'.e ku\:uralnej m'.erlzv
Quebek!em. a Ju:ą. na którą
o:<>w'„da kanadvj.<ka .-,rzezna·
C?la 25 tys dola.rów 135
tvs
frank6w
szr.va j.car.-.dch),
:i.at
Jura
25 tvs franków .
Obie
strony rcn;;iały s!e bardzo udowo!onP.. zanleookojeni p0zos1a~' tvJkn zwo lenn'•y
rządów
silnej ręk: Ct""1ra1:'1ej
RA PN'A U:t'YCKA
(Interpress)

KORESPONDE1 TC.JA

Z RZYMU

si'ea 1'lażow~ów. Taka jest dopuszculna norma w „;:ilatcwei urbanistyce".
Menedżerowie z Rirni·ni wyszli 1. zało·
tenia że nie ~ szejkami z k:taj6w nafty
i źe ~h szansą na rozwój i bogactwo jest
własnie morie sł<>ńC'e
l piase.&, lc.tóre
przy oewne.i przedsiebiorc~ości i oomy.
ś!unku i.am~1ni.alll ,sl~ w W>to.

.~.~~i'IMt~~'l~!llr'~l'l.•"J~

I

WA:!:NE TELEFO'.'llY

Informacja
lofonnacia
Informac.ia
tnforma.cja
· nwor>rec
Dworzec
tnformac.la
tnrormac.la
rnformacia
fnformac.ia

PKO
o iu;łu11rach
torystycz.na
PKS:
Centralny

'131·12

398-lł

472-GJ
265·!18
55·48·9&
93

Północny

tetefo-niczna
zdrowia 615·11
bandloryi
282·84
Pomocv Sllołec?.ne.I

słutby

56·41·71

Komenda

Wo.lewódzka

MO

677 ·22

292·22

Po11rotowie clel)łownlcze
253·11
P·oi:otowie drorowe
„Polmozbyt"
·
489·32
Po1?otowie enert:etv~ne:
Re.ion Łódź-Północ
384-31
.Re.J on Ł6d.ź·Południe
33'·21 I Ul ··81
Re,!on Pablanlea
15·37·10
Re fon Zll:ierz
16·34· 42
Rejon oswietlenla Ulic 181-15
39~-85

POl?Otowie- ira'l!OWe
Pogotowie l\oJO

t7
99
52-81-10

Pot:Mowie Ratunkowe
Pomoc dro·1?owa PZMot.
Strat Pożarna
l i 668·11
Inżynier . wo.iewództwa
G33·IJ
TELEFON ZAUFANIA
337.37
- czynny w e-odll: 15-7 rano,
W dni wolne od pracv - cała dobe.
Dla kobiet z ciaźa
problemowa i snrawv rodzinne
740·33 ·
w dni DOWSZedni•
od irod:i. t! do 22.
MŁODZIEŻOWV
!'El EftON 1.:A·
UFANIA zawieszo11y od 13 ):I'·
ca do 21 sierpnia włącznie
TEATRY

WYSTAWY
OSRODEK PROPAGANDY SZTUKI (Park S!enk:ew:cz a)
maJa rs two E. Markowsk i
2'.?. 23 i 24.7. li!Odz 1l-16

SALO:-<
SZTVKl WSPÓŁCZES
NEJ (Piotrkowska 113) rvstrnki
z lat 197~!983 - G. Stańczy.k
21! I 2U. ;.w.
l\Odz. 11-16
GALERIA BAŁUCKA IStary RYnek 2l - rvsunek
RvutChirO
Kano <Jap0tUa) - it<HIZ . tt-lł
2~ I ~.7 . l\OdZ 11-16
GALERIA SZTUK.I BWA rW61.
ezańska
31 130)
. Małe tormY
l\ra fiki" .. Polska-Łódź"
22, 2ll i 24.7. l\-Odt. l·l- 15
GAI "R•A ('tl• •tF:lfi\ l\Vo lct ·1• ka
St/33)
11:raflka
Pavel
Rouck3 - l\Odz 11-18
23 l 24 .7.
){OdZ. 11-: S

* ••
·ZOO czynne Cd godz. 9 l10 lł
(kasa do 18)
OGRÓD BOTANICZNY czynny od
godz 9 do zmroku
KĄPIELISKO
„FALA" .
cz~·n.1e
codziennie od &odz . I do 18

MUZEA

Z.INA

23,1. nleczy.nne
· t4.7. «odz. 10-H

r

• \"

nłYnie

n

1~ \9 ~u
'!'li 1 24.7. 1.w,

, Colatf.Ol

.

••

U LIPCA
Pll.OGR.AM 1

!' • .!. . .... ~ ·~

•

„ ..

.,

Laur-eac! kon·kuri:ów ehopinowsk!ch.
13.00 „Nic się nle stalo". !3.:o Antotoitla o'olsk'ief piosenki u.oo Pry.
wa.in.ie u Ludwtka Persklei?.o .
tUO
Antolo~la D-OJ$iklei ttiosenki.
10.00
,Romantyczna hist.orda" słuch
15.38 Sta·rv swtnl\ 1a1" nowy
1~ oo
Posłuchać warto 16.111 Laureaci konklfrsów choolnowskich 17.<lll Powiek·
~zenla. !7 SO An!.oJ<'li(Ja ool&k~el oiO•
~enki. 18.00 Serw!~ Tró~ki 18 115 Rockowv koncert iak!eS!o nie bylO: Maa.
nam 19 OO T Breza:
Uczta Baltazara" 19 30 An·tolo!!ia uolskle1 niosenkl.
19.50 ,Powodź" - odc 19.
20 OO Baw s'.e razem z nami 21 .OO
„Antolo<:(ia P-Otski~I olo<enk·i
22 OO
Rozmvślania orzed nó!noca n 10 Lau.
~~aci
konkursów
chonlnow•kich
•• 30 Rozm vśla n !a orzed Pólnoca 23 OO
Ja,z2 do ~bawv 23.55 Atbum ooeZ.i! Romana SJ:won!ka.

śniewem
melodią
Ma~azvn

50BOT,, 2! LJPCA
PROGRAM I
8 M .W~a_d 3 JO Ob•erwac1e Krv~ty.
ny Z:elmsk!e1. 8.20 Mel<ldie.
a.zo
Pr_z~~lad n.rasv
8 35 Melod'.e
na
dzien dobry 8 45 żoln'~rs·k i zwiad;
99(1 Lato 2 rad'em. !l 57 Syrrna! czasu i hejnał 12.03 z kraiu 1 ze św!a
ta. 1"2.30 Muz:vka folklo-rem malowana 1'2.45 R<>ln!czv kwadrans
1~ . 00
Komun'.k.aty 13 iO Rad io kierowców.
13 .20 Mu2vka Stare!(o W'.edn ia. 14 OO
W!ad. 14.03 Ma(a7vn muzycznv !6 OO
W'.ad. i6.03 Prob1~m dnia 18.13 T<a.
tal•oi: wvdąwn4czv
16.20 K<'>ncn'!
17 OO Mu2vka l aktuatno.<ci .
117.25
Tel~(ramv
muzyczne
~
ś\vla!a.
ta.oo . Dzien1'fk ! w '. adomości
snonowe
18.20 Konce:t dnia
19.00 Goracy t~mat
19.la Wieczorna
<~cenad'a
19.30 . 'T'a1emnice Gr>ineto. we;:() Z.aulka" - ode 20.00
w:.ad
2il 05 W kill~u taktach, w kliku •ło
wach 2-0.08 Komun !katv Totalizatora Snortowe~o. 20 10 Przv nrnzvce o
~norc'e
21.00 Komun!katv 21.05 R•d'.owv Tv.e;odn\k Kulturalny
2.1 25
Pól tu.z i na
atrakcli muzv"•nvrh
22.00 z kra iU l ze 5w:„ta. 22 n
N'a
rockowa nute. n oo W'.ad 23.25 Zanro..szen:e c'!o ta1ica

I
I

APTEK.I

M\ck.lewlcz~ 241 :reJ :ński ep;o i .
Lutomierska 145.
23 i 2'4.7.
Nlciarn iar.a· 15,
P iQtrkpwska 97.. ol;.mpijska 7a

• • •
Pabianic•
A~mt1 Czerwone1
1 Konstantynów - S&dNVJ
O
Ozorków - ul Wyszyńside~o 2
Głowno Łowicka ;1g A.'.ek~ti.n·
drów - Kościuszki •4
Zl\ ie r i Sikorskiego 19 Dabrowski~!lo ;6

Ba1kl . ..JaworoWl lu·
dzie"' 1odz. lł; „oz.l~wczynka,
:która lubi marzyć" NR.O b.&.
1odz. 16.lS: .,Karate !)O !Xl'I·
sku" P-Ol. od lat 1.a iodz. lł
M \JA - nit<':i.vnne
23 i. 2-ł.7. i.w.
POKÓJ DziecieCY Xlub Filmowy - „Alibaba"
„Siedem
pieri;ów" NRD od lał 12 g;odz
H.30; „Moia woina. mo1a mittlść" oo!. b.o . ·l!odz. 16.3<!
. 23.7. D'Zleciecy Klub " Fil.m~wy
„Alibaba" ,,Griszka \ koń ' Ze·
rir'' radz, b.o, l(odz. li; „Mo.

DYŻURY SZPITAU

Chirurgia ogólna Bałµty
Szpital im . Biegańskiego eo·
dziennie dla
przychodni
reionowych nr nr i ł 6 1 I 9. IO :
Szpital Im Biernackiego (Pabtli-

•

~ ,;~

·.·

":-. ·,·~

I

.....

3iiOC:

C:hi:u"i. ! ~

De r m~lolo~kzna

*

•

d 7. l<~ nr 1 · t'

"'' VC' h

;:n

Ba :·1:ck'.e20 (Kopc!)'J.sk!eJ!,o 2'2)
Cll\.ru r l(la i tar~·nl!o:o!!'.<I dz!ec',eca Szoital :m Bi ernac ~·:le
si;o 1Pab:anicel: Sznltal im. Ko:c za ka <A r mii Cze:-wone1 l5)
Chtrurg1„
s r:cl eku~·o· tw~1 i:ttwa
- Szpital ! m. Ba r l.ick!<!ll.O (KCP·
c '\1s'.t ' e11;0 22>
dla m · łAidlli
r·~az S zo:ta l :m
~1 S..l{lodows.k\e 'Cu c;e (Z»; ie-rz. Pa rze~zewska 33)
- d ia \ ·o j . mie1 ~kie11;0 łódz.~~ego
, Tokwk o (o)ll i ~ lnsty tut Me·
ctycyny Pracv (Teresy . 8) • .
W.ene rolog!a
'Przychodn:a
Derm a to log icz na CZllkatna 44\

~ta

4

0

7

I

re•<JYlO. ,
t .JO:

• 2'"n!n11

G?m(nv

'1.itlt!'rt

t'unki'iw

~ 1 oi..„ari(ł , ńw

r!.„ . . ,„:tt

m is:·
I

mla„t.a

\!mh"I~

P~·

~· r1~lal
GO~ni.

1

\!"n

, :t '.cb

'B 7' ud z !1i c: k e'i.!() tKoo.
fil):
Pole~'.~
S•n!ta l

:m

Ko:Je r !11k a

S 7ód:n '.e sc!e

dz!. ti~ kie ~o

c;':-::c11

' Pab:an :C· ~{a

62j:

- 'i'z 1~t a: im l37U·
'1'o "''' n". E';-ów Gdy1i-

61) :

\t/ :ri t .e-w

- . ?- t b!ta·I

im ~0 11e 11be.r11a IP!enlnv &0)
Cll! ru ce: ta U7azowa
Szolt<il
'n_1 · Sk k1r1 ') W~k ~ e i ~Cu r:e
<Z~i e':'2
P a· zec z~ w , ka
35!
_
t-.:eu ro chi ru r gi a
- S z oltal 1111 •
B ~ r l :c i{:P~o

rKo n c~liqk ~ e~o

:l.2)

\m.
1..a r yniioloa 'a
Szo'.1al
B• 7l! cki ee:o t Koocll't,; klel'.'.o 22)
:m.
Ckul! stvs a
. S•l\)ita l
Sk!odow<k'.~<-Cu .~:e
CZl!ie:·z, 'P•·
r1eczewsl<a 3;i)
Ctl i rure .s 1 11.ry'lS:,Olog:a dlTe·
cleca - S z o11at tm l'l 1 ern ~ ck1ego
(Pabianice>
cc 11 1ru r <( !a>Szp11al
im Korczaka <A·rnt~ Czeiwnne.1 ;u,

07.

ogoln" - S~luLy
Sz pttal tm
B1ei;anfikteco - co·
d zienn ie
dla
O"ZY(·bodnl
r ejonowych n'r or t 4 I 1 ·1 9 iU .
Szo1ta l 1m
B t to ' r1a:1<1e~o cPao12
i'11C'-e ) dla or<.17ch >dnt re1"n"w.vch
nr s ~ dnt 11H•narz11'1e ~~ µ!IM!
1rp 1'01>ern 1ka - dla oizvch.:.nnl
re Jonowe1 n • 1 w dni n \enan;11.
sle Szo1tal tm PtMt•,Wa - drd
parzyste. S101tal U'n Marchh•W·
'Ek tego - eodz 1 ennh~ tZe;ł•t2 ul
Dubol• 17\ dl• mla,..ta t tmtny
Zgierz .m1a~ta 1 itmmy 02or!łt-w
~m·~1~

'

~ ~ e l"·~ f-'„„.

Cll\ rur~1a

m ias t a t

tn i a.::t~

dla

"°m 1nv

.„
u.

n1 !

Im Slet nack tego (Pat:>\s.
nl ce1 dla onivcl1 1d"<l rejonow'llch
nr 3 5 S;.pital ltn t<onernlka
- dla orzvchot!nł •ei<>now"t nr
I w <in• oarzvs.te Szoltal
im
P1rr>1wwa ~ dol n1eo1n·•t.11 Si1t1·
t~l
tm M «~chll"W•kl„l?O
- co..
dz \1>n nl!' 17gl„r> ulić-a Oubo!~ 17\

Cll; r u · g i;i
ura,e1wa „ Stp:tal
im , Kor-.ern ika <Pab!an'.cka S~).
Neurolol(ia
$zp.ital
1n.1.
BarEck iep;o CKooclńsklego :2)
Laryngol~:a
Szo!.tal
im
Ba rlickiel\o (Kopcińskiuo .22)

*

n r zV<" ~J'").(j0ł

dla

n;

Sło : tal

Szo'.r~I

01.

Chi •U•1.li 011,0l ha - B•łU t V
S21l:ra . im S.e11.~nsk : l'e<> - ee,.'

•

Okul'.s t ~ka

~4\

rz_,1<„tna

2~ .

~>

CP'.enln v

,,
;•

-

~kie!ó! o
1Ko.~vn'er6w
Gdvńsk!ch
51): W!dzew szo!tal Im so.

nenbeci<a

szc <. el<ow-o.twar?ow~

S:n:tai \rn. ~1 Si<:ł<ldOW$lo>lel.
Cu:'.e 1Zg\uz. Pa:ze~zew>ka 35)
- d'.s wo• . l6d ;rk !eo.o - Szo!\al
!m. a, -: '.cl; ' e~o I Ko Y!lń•klel(o !2l
- d :a m ł.odz!
T·i< · ·: ko' ol!!a - T"i..<tvtut ~1edY·
c,- „ " Pracv tTeresv 8)
WenerolrJ):(ia
E'll\'ch::idnta

.•~ ',

~ zc ? ekow .:; „twar10~.i1

Ch 1r u i e, i.a

~l
Skł "1d\'•W•k1el·
P•1zec1~\V<\fa
S3)
rl lR wn1
•ń1tk ' ~e.=-'
~1v · t~'
Ba r!.lc\dee:o (!{onc!ń!l'kiego 2tl)

- Szolt•I tm
Cu ri e IZl\1"''
-

:rn .

d la m iasta

Łodz i.

A:\tBULA'fORll:M.

OORAŻSEJ PO~!OCY

A 1 fl't.c;.i::inl'fr6w e.mt·

ul. 51enklewl<:za IS7.
tel 837 · 00 wewn. 31
Gabi net Ch \rut(1C!Zny
CZYl'l"I!/
cala dobę
- Gabinet T!lle1 nistyczny clyrmy
w ~odz 15-7 · w dni
wolne
od nracv - cała dobę

nv Paru:czew; G6rna S'2'-:>it<>.l
1111 - Kopern ika (Pabiankka
(>~1
Polesie - Szpital im. Piro~ >W~
(Wólczańska 1951
Srodmieście Szpital im. Kopernika <Pabi::on "~irn
62\
Widzew Szpital tm. So·
ncnberga (i('ieninjl 30).
-

-

ul . Armil Czerwone.I 15
457-30 do :U wewn. a

tel

• • •

Ch l rur~i!
DZleclęcej
- Gablnet
cz .v nny całą dobę
Gabinet
Ped\at. r:vczny cz~·nny
w 11or12 19--7 . w dni
wolne
od oracv - cała dobe

Chirurgia u:azowa
- Szpttst
im.
Biernacki~Jto
r.Pab'.an:ce .
Karolewska 68)
Neu roc1u r urg1a
Szo!tal im.
Konern ika 1P~bian'cka 62)
La!'VtH!oloii:ia - Szoibl im ;Ptro)ilowa <Wólczańs!<a 195)
J ' '·'·
Okuli s t ''ka - S?p ' 1al Im
v,
sc1v: a 1:\lil\011owll t•i
Ch 1rura;„ ! lar vn~otogl• ctz:ir·
cieea - szr„tal im Bil!rnacttiei;o

-

ul.

Kł'peińsk1P!lc.

22.

tel 864-83
Gab!net !\l<"1mato1r-g!c2n' ::•~·,.,.
n" w qr'>,l? 1? 7 "" dni W<'>he
od ncacv cała · dohe.

-

•
(1

~-

Ireneusz lr~dyńskl: .. ostatnia. 'l"o'll- 10.00 Ml.niaitu.ry barokowe. te.IS-11.20
iiro11ram lit.eracki (Ł}.
ka weteranów". ~2.52-1.00 . „Uitera- .Siedzlelny
11.20 „Gołab w orlich skrzyd!acl1"
tu.fa 1 mu'Zyka' 1 .
12.00 Muzyka dl.a kolekcionet'ów. 13.tlO
Wlad
13.05 Rec!tal tv~odnla 13.45
PROGRAM UI
Hl.OO T. Srez.a: .•Uczta Salta.z.ara" W d·uecle z Krysty.na Prońko. !4 OO
Na 1większe nrz~boje Stevie Wonde10.30 Złote l.<1ta swin,;u. 11 OO
N~e
ra 1•4.30 Steviie Wondera ira 'a
:
czytaliście, t<> oosłuchaic'. e 11.15 Pod
Sl)lewa1a.
15.00 Koncert choninowdacha·m1 Pa·ryża. 11.liO .Powódź" sl<~
;
5.30
Pio<enki
na
telefon
odc. 19 12.()0 Se'!"Wis Tr6lki.
12.0~
W ton.a.cli Trói ki. · !Cl.OO ,.N!c sle n·ie nr łł-74-31. t7.00 Wia<l. 17 05 Jer zy
stało" odc. 9. !3.10 Powtórka
z Semkow dv r y .~u le II Symf<ln '. a Al.
\3.00 Ruch ekumeniczn _,.
rozrvwki. 14.00 Lato w fUha·rmonii. Sk :' ab ~ na.
15.00 Serw.is T·róiki. 15.05 Wakac1e z na św:ec!e. !8 40 W t-;.re11u 11it.arv kl ~ 
syczneJ
19.00
Godzina z przeboiem.
nrz.ebo\em. 15.45 Jeden świat 16.00
Zapraszamy do Tró}ki . 19.00 W im:e 20.00 Teatr PR: „ Gluo'. ec l \nni„
ooezH - aud.
JS.30 Czas relaksu. 2i.OO W'ad . 21.03 - 21.20 Wieczorna
19.50 Powódź" - odc 40, 2.0.00 . Li- melodyjka (ł.), 2.!.2-0 Po raz o! e ~w
sta Przebojów Proua·m u III. 22 0-0 ~zv na anten'e - Pieś ni K Szvmatnf. ~oort .. 2'2.15 ,.K101>0tv z Fe•dv· nowsk'.el!o I s. Rachmani nowa 22 .00
24 .!lll Arcydz'.ela
nandem" - slu<:h. 22.43 Zaoraszamy W\e "z ór u h·t<>wv
ttamer.allsty·ki. o.s; Wiad.
do Tró ikl.
PROGRA:\J lll

NlEDZ!l!:LA, ł4 LIPCA
. PROGRAM I
I.GO W.'.ad. s.:w M:osk wa z melodia
i oim. enką 9.00 Radlowv Maiazvn
Wojskowy 10.00 Koncert Ork. PR i
Tv w W-wie. 10.30 . Podróż z rondt~m" słuch li .Jl-O Miedzy nami mait. 1 !.15 Koncert orzed he;nalenl,
11.57 Syinał czasu. 12.o:; w
samo
oołudnie
12.45 Mu·zvka f<llklorem
malowana. 1,3,00 Przeglaćl tvl\odn.l ków !3.Ui Klasycv ooer~tkl.
14.00
Wektory.
14.25 W k'.lku taktach.
14.30 „w Je~ioranach" - odc oow.
15.00 Koncert.
16.00 Podwieczorek
orzv m ok .rofonie. 17.00 $wiat muzy.
k l. 17.45 Dialol!i historyczne.
18.00
Dziennik. 1s.10 M~rkurlusz rzadowy
\8.20 N iedzielne wydanie ma11azynu
muzyc'Zn.el\o „Rytm" 19.00 Swlat w
\yl(odn'.u
lS.10 Wieczorna se't'enada ·
19.30 ,Ta 1emnica Gra.natoweco Zauł
ka" odc
19 50 Stadem naszych
i nteI"wencii. 2-0.00 W1ad 20 .05 Komu.
nikatv Totalizatora Sp0rtowe110. W.JO
Ptzy muzvce o spercJe 2~.00 K<>mu21.35
n·i k a ty. 21.05 Słynni wi rtuoz1.
G'.ełda olyt, 22.00 Teatr PR:
„Sto
oierwsza o'.eśń boskie1 komedii"
słuch. 23.00 Wlad. 23.15 Koncert be'~
b '..letu.
PROGRAM JJ
8.45 Bach na organach Sllbermanna .
9.00 Tran,mlsla msz:o rzym.skokato1.;c.
k.ie1 z ko~c'.oia św . Krzvźa w W-wie.

10 .00
.•Użyteczność: w p0t:-iebie ".
10.30 Muzvcznv
oora.ne'.t fi.lmowy .
Dro~a do Polski" słuch
!1.00
1!.30 Odku.rzone orzebo1e. 11.liO B!\sk ie snotka.nia . 12.C>O Recital Henrvka
Szervrljl;a .
12.50 Bl!sk'.e sootkan ia
13 OO Serwis Trójki. !.S.05 N lech ~ra
rnuzv.ka.
14.00 Pr v watnle u Karola
Szczecińs.l<lei!;o . 14.1.5 Niestała m '. !ość
1a.oo życie na 1(-oraco. 15 30
Stare
i nowe na.lil.ra.n.ia T•ró j.kowe. 15.50 BI:-

z

głębokim

talem zawiadamia·
w d.niu 19 lipca 1983 r.
po. krótkich. lecz clei·
kich cierpieniach, przetywszy lat
~6, najukochańsza
:tona, Matka
I Babcia
ś. t
P.
my,

że

zmarła.

........

sk ie sootka.nia.
13.0I! WirJt·!.nl;!ał-owa
Ks :eita królowej
E!żbietv <cz
2) •
17.00 Pow!eksienla - l(ra Ch Ho!-1:wood 17.20
Kocham l>lueea" \8,00
La7wa - sluch. i.8.418 l'tock na harfe celtycka.
19.00 serw\11 TT<'>l•!<I
19.0j Baw Me razem z n·aml.. 21 ilO
..Zimn.a nedz3 i szaro:aca n1ił.ość''.

21.20 Muz yczne oortretv:
Wo.!e!e<:h
Ka:<llak <+> 22.CO Adam WdY·k Kwe.•t'.a gustu (:} '/.!! 10 l\listrzowskie
tn1e r oretac1e .
Z2 oo
Rozrnvślan'a
orzed oóln.oca - Adam Ważyk
.Kwestia e;ustu" (21. 23.1)() Zapraszam y do Trói'kd. 23 as Album oe>ezji
Romana Sl!w-on:ika
·

Katastrofa koleinwa w Kutnie
Wczoraj około godz. t w nocy
na węzłowej stacji kolejowej
w
Kutnie nasląpila katastrofa kolejowa.
Maszynista pociągu towarowego jadącego w kierunku Poznania
nie zareagował ns s:vg·nal
„stop"
i
przejechał
lamkniętv
semafor W efekcie do;;z«i do ezo«>·
wego z derzenia z innym składem
towarowym wjeżdtającyn\ na stację

kutnowską.

Jak na~ poinformował dyspozytor rejonowy PKP L6dż,
w
wyni~u
kata.strofy
maszyniści
prowad z ący oba pocią4i
doznali
ciężkich
obrażeń
i priewiezieni
zostali do sz·pitala w Kutni~. Zni-

s zczeniu uległy obie lokomotywy
oraz kilka wa.gonów
(częściowo
z aładowanych).
Przyczyny
katastrofy bada speC'jaJ na komisja.
Poniewa ż zderzenie na.itąpiło , w
centrum kutnowskiej
stacji,
czwartek w godzinach . 1-7 ruch
poc i ągów odbywał sie drogą
okrężną. z pomioieciem węzła
w
Kutn ie Spowodo·.vało to opóźnie
n ia wielu oociągów kursujących
na szlakach do Warszawy,
Ło
dzi , Pornania i Torunia . Służby
kolejowe sprawnie usunęły rozbite lokomotvwy i wagony. co pO•
zwaliło już oo 6 godzinach uruchomić stopniowo stację _w Kutnie.
(sk)

,„

Z głębokim zatem zawiadamiamy.
po r.i~tkiej chorobie gmarł. nasz
i Dziadziuś

S. t

że

w cjniu 21 Hpca 1913 roku
oa'jui,ocba1is2y Mąż, Tatus

P.

STEFAN PAWLICKI

HALINA
BANASIAK

LONGINA PAWLA·K

lndetisu

(Pab.ankr\
cc:il rurg'.a):
Sipl.tal
Im
Korczaka 1.-'.rmil Cze:wone1
iól

dni

wyżej

t:NEllGF't vg - nieczy n ne
~3 l. 114.7, t.w.
HAI KA
me.<"t.YOnl
2.3 ~ 2~.7. j.\V.
POI ESU. - nie ~zynne
23 i łł.7. j ,w .
REKORII - n ieczynne
23 i M.'7. j.w.
SOJUSZ - nieczynne
U i 2'.1. j ,w.

t

Nr

5

2-4.7. Balkl
„Gd:v 7aplo n'. e
eho\.nka" ,;odz. l6; dale j Jak

t"ROGRAM Il
9.00
.•Bui-: !et kwiat ow uolsl>ich"
9.0S
.Suita polska"
!O 10
.Bukiet
kw tatów ·oo t,k :ch"" 10.1~11.20 S\\'ia
tecznv pro;:ram literacki w 01>r, Jene~o
Wllmańskie~o f llony ~rze.
siak: Koncert ooetycko-muzvczny CL)
t l.20 Prog ram War<zaw•Kle1 Ftoz<!l.
Pogrzeb odbędll.ie sie dn.i a 25
Radiowej 11 .3:\ Muzvk a 12 oo Hymn
lipca br. o god"Z. 13 na Cmen.
oa1ist.wowy 1~.0 1
Trwałe ' uniwertarzu Komunalnym
Doły
przy
salne tdee Man\festu l..'.t>C<Jwego" ul. smutn~j, o czym zawiadamia·
fe! !2 o~ Polonezy Chonln.a w m'..
.ią
pogrążeni
w
głębokim
smu·
str?owskicti inte r nre•acjach
l2.4d
tku:
Zes oołv Wolcieeha Karotaka
!3.00
PROGRAM TJ
"AŻ.
!';YNOWIE. SYNOWA.
\•liad
i3 05 Lit1c-0we Ms.tro~e
15 OO
zcian'P.m
8 oo Wiad 8 o; Nasz
WXUCZKA
I
POZOSTAŁA
S~ re ~a~ranla w n<>wei '~ac ; e ;5.~ 3 w Poran~• '•e r ~nad:m 9.00 'f!ejaks
RODZINA
P ro•enkl na te l<'fon - 1.1
H 74 - ~.
iv
otp•po ~ "0 n~teń s 7 k l „
17;0~ W 1a9 „17 G.'i Teatr Pl!:
:·Tii Od <' ; a
' 1·0 00 · C;.;,.dz·~n~ a;;,!.~mor<•.
w .~ Mo~.J a
- ~lu«h 17.4.i Po aev 11 oo
Zaw·s 7e O" 1eden~stel
11 10
z głębokim tall'm~ zawiadamlatłty, te dnia 20 l!pca. 1983 roku, 110
na estr~d a.~h ~~·t ata 1~ W
.BY!'\' w :vr ... ~llw,i;'. _ „'P 3 !•r"' · _ Cllfc. 5
dł11gicb 1 ciężkich CiP.rpientach zma.rłt, opatrzona sw. sakranten
przeb_o1a\'l1l ;, 9~o ;(I . B11k.~1 kwlBrń w 11 30 Przpbo<e w •tere<>. t2 oo Rarl:o
tami,
nasza najukochańsza Córk•· żona, :\la·tka t Babcia
tJ?l<;.\;r~h ·
_O. Jo Akt.orz; b •ews 1 ~ Praha
!2 25 W •trone 1azzu tS.OC
ni?senKl _20 30 ),1!~de ta.entv 21 ~o Wl•d 13.0~ Serwis informaeyinv (l.).
S.
P.
Wtad 21.g"-.;-'21 .20 Wieczorna melodv1· 1~ . 10 "1urvka (l.). ?3 2<1 z maiowan"•
~.a (Li . • 1 -~ No:"a muzvka oo!ska <krzvni 13 3-0 F'e<tlwal ;r'.i ·I o'eś·
.„Oll-.4.00 L .pcowe· nastrole - cz. IT_ ni _ reo. 14.00 wakat'ie w ~tere<>
:M.00 Ąrcydz.eła \tameral.1-'!ykl O.So 15 3-0 Folk.Jor z rOżnvch •tron śwla.
11 dMl!U !IIARCHWlCKA.
Wlad.
ta - Morawv. 16.00 W1elkle dzl<!la
•
J:ROG~AJ\ł lM
,
wtelcv wvkonawcv 17 OO W'~d 17.03
Poirzeb
od·będzle
slę
dnia is ·lipca · br. o go6!11. tł.SO z kaP!·ICy
HMO Kontynuac1e aud.
.o 3-0 Chwila mu2vkl (ł,l T? 10 Aktuatnocmentaną. św. Wi·ncentego na Dołach.
PozoctaJą PoC·r j\telll w
Dbneland na lud~:"'a nt:Itę
Il GO. ~ej dnia Cł.). 17.30 ·'Ka ha ret- ssak"
smutku:
„Dro!(a do P<'>l~kl
"7 •?uch
11.3~ ''·l. 18.00 .• Wee'kendnwv kon·eert" (ł,)
\\TATKA,
MĄŻ i COR!!:.l z RO.PZINA:'\11
Muzv~a „,z . nol,klch filmów.
li, ło is :10 Muzvc z n~
riale~'.a
ow6lk!"
„Powod~ - nrt<" 18, 11 55 'll<lvl S •n
19.20 „.Tan ~oble.•k·l" odc.
!9 311
Prqsimy o · nieskl;Jdaule kond-ole.ncjl.
ger;s ~1»ewa1a, Chor>1n~ . 12 OO Hvmn Wl•~?l'>r w fi'harm'>!'l' '. ~l 2n wiad.
nanstw<>W)I
1
•.
01
Se
r
w.s
Trólk1
1'2
05
z·
.25
'l'ea.tr
Wvobcażn
i
w
stereo
- ............
~--------~----------~------~--------~ - ,.,......~
,.._
,..,..

Dl:.
-

11t<Ydi<Jdn! re.i„nvw>·<.:ll
n •enariyste Stpltal
im KooermK~ - dla pnycho.:tńi
re.)orwwe.1 111 l w dn1 n1<"o•r1.y.
~le
Sqntal un Puo,i\owa ~ dru
party•te, Stp1ta1 1m Marcl'llew• .
•k:egc, - C<>dllf!Tilll<? 1zi1era Ul ,
Du bo to 11) dl~ nlla•ta I t;mll'lY
Zgierz m ta.ta 1 ~rntr1y O.<o•kOw
m:a~ta 1 .;miny ĄieK~:andrów ęm.1ny Parzęczew Gort1a - Stol1a 1
Im . B~u tiiz l ń~kle~o IK<>! Gdvńskich 61); Po; esie - Szo'. tal im
Ko r>e: n ika CPabianlcka ~2) ; ś i qd
m '.eśc '. I? szoltal \m · Brudzlń.
3

2'3.7 , 1.w .

24.7.

JWANOWO „Wszy.sey i nlk t"
p0!. 00 lat 1~
ii:odz. !3.15;
„Walk.a 0 ogień" ka.nad.-!r. cd
lat 18 ii:od-z. 17.l5, lS.30
23.7. 1.w.
24.7. Ba•ikl .Zalil.lnal p.iesek".
„Bolek i :t,.ole'k" godz. l3; dalej jak wyżej
POLONIA _
Wielki szu" !)()\.
od lat 18 l!odz 10 !Z 15 la

nlcel a ia

111

:cOZIŚ, Jł,łTROJ l POJUTRZE W RADIU

PIĄT'l!!fti,

a.oo Komunikaty w.!a.domołci t intormacJe soortowe.
8.10
Polllka
matowa.na, .8.:>0 Moskwa z
i oiosenka 9.00 Radlowv
Wojskowy 10 OO Gdv ol.o!!t'en.ka szla do wo1ska 10.30 Radiowy Teatr dla Oz.ieci:
„Nasze IX>dwórko" ll.1}0 Od ooior.ez1 do ma.
zu!'a . li.OO Polska racja '-tanu :t.45
G r a Centralna O:!tlestra Reoiezentacvj.na
Wo iska
Pol~k ie11;0
I ! 50
Transmisja
z uroczvste\ rmianv
wart
orzed
Grobem Nieznane<!o
żołnierza w Warszaw'.e , 12.20 Uko
chan)>' kts i
ś01ewa •a zesoo!v
o!eśni
i
tańca
.Mazowsze" i
„Sląsk"
1.3 .00 Wiad
l3 JO P iQ,enk i
z tamtych lat 14.00 Z bliska I r
daleka - mali!,. 14 3-0 Soiewa Irena
Santo: !4 4o RQzmowa 2 orof AdOl·
fem Clborowsk'..m.
1a oo Koncert
ż y czeń
16.00
Poże~nende
,Deru
Młodzieży"'
- reportat 16 li Teatr
PR! „Pru11:1 front'' - słuch
17.15
Koncert Ork·1estrv PR\Tv . 17 H DlaloJZ! historvcwe
18.00 D.z!ennik
!8.13 O tamtvch latach
Wladvsław · !no\lman
19 OO
Matvsla·k<>wie"'
- odc. P-OW . 19 ;IO Radio dziec!om: „ W!ersze dla C\eb ie" 20.00
W iad
20.0o Katalo2 wvdawnłczv
20.10 Przebo.i e Interstudia . 21.00 K<>munlkaty 2105 Graja komoozvtorzv·
Bacew'.czówna Lutosla wski. Szvma·
now•k·I
2i 31
ZbiS!n1ew WO<ieC'.kJ
22.00 ·Teatr PR: . B:ale fartu~zki" .
23.00 Wiadomości t. Informacje soor.
towe 23. 15 Zab:>wa w <lvlu folk

24 .7. Ba 1ki .. Svnow\p d: waii:odz . 10 11:
.Balwanel;
do Afryki" NRD
b.o.
,;odz . 12.!lO: „Ko.mandosi z :-<a.
''ą7ony" anii:. od lat 15 itodz.
u.30 17, 19.3.0
STOKI ,.K.,.\;;iże I tebn;'k.H pa.nam. od lat U i;io<lz. 16.!5:
„śo'.ewy PO rosie" ool od lat
15 l\odZ, 18.J.5
23.7. 1.w.
24.7. Ba .! kj „P'.es w cyrku"
godz. 16.13; dalej jak wyteJ
SWJT Ganl\•!erzv szos"
kanad od lat 15 l!odz 1~ 17.
19
23.7, J.w.
~-4.7, Ba ikt „Reks\o : jamnik"
·,;odz. 13. 1': .Czte.rej pancerni i p ies" cz. r oo!. b.o ..; c.dz
15: „Łańcuch" czes. od lat 18
1t-0dz. 17, 19
TATRY
. Robi nson Kru zoe
inaryna rz ~ Yo r ku"
RFN - czes
b.o codz . 17: .Wv i śc1e awarvl·
ne"' oo!. od lat 15 ~odz. 19
(W raz,ie h !eooiiiodv odbedz'. e s:e
•earu filmu „Przvo!vw uczuć "
fr od lat 1-'I. l!Od2 21\
la"

wyżej

PRZEDWIOSNIE

j•a wolna, mota miłość"
1>01.
b.o iiodz 16.13 18.15
~.7. Ba Jkl •. Oj sło n!u" i;\odz.
11: „Mrocznv przedmiot ooiadania" fr.·h\sz·o . od lat
18
l(odz. 16.15, 18.l~
ROMA ·Komandos! ~ Navaro.
nv" •ni! od lat I! 11\0dz. 10
t4 30 17 18 30·
Motntlrama" 001 bo 11\0dl 12.ao
~3 7
.Komando~! 7
Navaro.
ny·• ani!. od )at , 15 godz 10
l~.30 17. 19 30:
.Ba!waneit niv·
nie do Afrvk'." NP.n bo. !!<'>dz
1~.30

211.7 . Bajki „Zaplacis' m.l i:e.
to" (,Wllk i zają.c) itodz, 1S.30;
dalej Jak wyżej
MUZA
- „Dzlewcz„nka. która
lubi marz:vć'" NRD b,o, 1odz.
16 15: ,Karate O<:! oolsku" POl.
Od lat li «<>di. l i
.
!11.7. Bajki
„Jaworowi lu~
dzie" 1odz. 15.15; dalej
Jali:

BA.i.TYK
nieczynne
23, 24..7. j.w.

13

'

1e>dz„ 14.3Q, 17, . 19.30

• * •

815TORII RUC.FID JłEWOT UCYJ·
NE.Go (Gdańska 1!) nleczYnne
23 .7. ~odz. 10-18
:U.7, nieczynne
ARCHEOi OGICZNE t ETNOGRA·
FICZNE rnl
Wolności
14)
lodz. 111-Hl .
23 .7 ,;odz. 9-Hi
'.!.!.7. ,.;o.dz. 10-111
BlOL.OHll EWOLUC'l'JNEJ
'UŁ
(park Sienkiewicza) - gOdz. 10-

_______........„.„„.._........./,

:.dobvwca kosmo~u" 1)0)
bo
itodz JG. M!.15:
Bu·tch Cassidy
1 sundance Ktd" U$A od l11t
15 ~odz. 13. 171& 19 30
23 1 24. 7, j.w.
,
WŁOKNIAl!Z ....
Walka o og!eii'•
kanad -fr od lat 18 godz 10
t~ J5
15 17 I~ 19 30
23 l 24.7. jw
WOLSOSC - „Gdzle 1e11t ge.nerai'" . tx>l b.o. itodz \G, 12 15:
„P-olic1antlta"
fr . od lat t8
~odz. lli. 17 l'ii, 19 .llO
23 I 24.7, i.w.
WISŁA „Z 'życia marionetek"'
Rf'N od lat 18 codz. 10 12 15
15 17 15 19 30
23
I 2-l.7.
j.w.
ZACHĘTA tmoerlum kontr.
ata1'11,lf'„ USA or> 12 '"' ~orlz
10. 1ł 30. 117 !9.30:
•. Na oriy.
szlość bedziemy sprytn~elsi sta
rv" czes. od lat 12 11.odz. 12 SO
~3 l Z-4.7 . .1.w.
TATRY-LETNIE - „We1ścle smoka " Honitkon~USA od lat 18.
l\od2 21 SO: ezvnn• tylko w dni
POtodnir
23 i 24.7. 1.w.
DK~f nieczynne
· 23 .7. Iluzjon Ba k.i itorlz.
lS, 18
~4.7. Iluzjon Film p:zygo6owv d.l a dz '. eci itodz. 12, · H,
1.6 18
OKA - Film dla ż<>łn.ierzy
„Album eolski " ool. l\odz. !O
14: „Saturn 3" a .ni. od la.t 15
godz . . 1·7, lł
23.7. . Album oo!s.t.;i"
·b.o.
P-Ol. godz. 14: „Sat urn 3" atl i.
od lat 15. l\Odz. 17, i!
34.7. nieczynne
STUO!O - · 111ee~vnne
23 i u ,7, J,w,
S'l Yl.OWY
- Przeitląd filmów
sclence-f-tetlon · - . Cro le m'.ej.
1ca 001. od lat 18 godz. 15.00:
„Saturn ~„ an.: od lat IS l\od2
17 30 19 ~
_ 2~ i 2vr. · 1.w.
GOV'11A
- Kino non 'to;> od
~<>dz. 10-22 „caty ten u:i~.c"
USA. cd I-at Jł
2-'l l 2U. j.w.
Mł.OOA GWARJ)JA Goście ~
l(aLzktYkl Arkana" - lut Od lat
12 ~odz
15.SO, 17.30 19.30
23.7. „1941" US..... Cd lat 11

HISTORII MIASTA t,OOZI <Ogrodowa 151 - „od? 11-l&
23 i ~-4.7 itodz. 14>-H
lłlS'l<IRll t:I I Hl
Kt.Wvl lJC"\'J•
NEGO
(Rado,l(oszcz) nieczyn.
ne
23.7, Iii.Odi. 1~14
~4.7
l!odz. li-l~
SPORl U I 1 lJH\'S1'YK.I C\Vorcel·
la 21• •Wd< t4 ta
23 I 24 7, nleczvnne
Wt.o ~~IE'll'il• I WA
cPlotrkow•
kowska 2&~) nieczynne
23 7. godz. lG-16
2ł.7 . l(Odz
IG-15
SZl I KJ
Wieckowskiego 35)
nieczvnne
~ 7
n-leC'zynne
·, lt_o.1.d.<z•.:,,!f>,Zl.Ąfi
M,1\2...4},
~
' "1' ·~ CZg1e:i
ul
D:a,browsk:eit0 2l) g<idz. H-18
23.7. todz. 10-13
U.7. itodz. 10-14
MIASTA PABIANIC.
(Pabian ice
pl Obror'l<'l'>w
Stalingradu l/2)
Jtodz. 1-4-!8
2J .7 i;todz. 1~!3
1!4.7. itodz. 10-H

LAT 74,
Pogrzeb odbed.żie się dnia ~s lipca b.r. o gt>uz. l4 na . cmentann.
5w. A.11toniego pr"lY ul. 81liec 11, o czym powiadamia pogrąiooa
w wielkill). smutku:
RODZINA
Dn.ia 29 li;pca 1913 rok11 zmarł,
w wif!ku lat 84, nan najdrMszy
Tatuś i
Dziadziuś

Mąż,

S.

t

P.

~JANISŁAW

BOROWKA
Uroczy11tości

talol)ne odbę4ą się
dnia 23 lipca b7. o gad-z. t3.~~
na
cmentarzu
~w.
Franelnka
przy ul. Rzgo?.·s.kiej. o c-iym ży.
czliwych pamięci zma.rłe10 11awiadamiają:

ZONA,

DZIF.CJ, WNUKI
i RODZINA

W doiu !O lipca 1983 r. n!!&rla,
po dłuc;iei i cięi·kfoj chorojt!P.,
w vdeku lat 79

$,

t

P.

EUGE·NIA

KELER
Pogrzeb
odbędzie się w' dnl1'
23 lipca br. o god2. Ił z kaPl!r.y
cmentarza ewangellrklego nrt.y
ul. Ogr od owej.
e:.y111 z 1?ębe·
kim żal~m zawiadamia

„

WYGl-IOW~SKA

'" ME:tEM,
SYSEM i RODZJS,\

________________________________________________________________________________ _,____________________________________________

„OZH!:'°'ll NIK f .OUZK ł'" - dtlennik Rohotnir'lej Spńłdzlel ni W~dawniczej ,Pra!!a lhia.:ika -Rucll''. Wvdaw<·a: ł.ńiikil!' Wydawnletwo
Praso'"'e
ł.ódż .
ul
Plo'.r kn"'ska
98
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DZIENNIK ŁODZKI nr U3 (10359) 9

idztenntczekJ
„Wielka historia
małych
miast" - Chełm Lubelski
19.30 Dzierunik
20.00 Publicystyka
20.15 „Kobieta za ladą" (11) „Wesele Olinkj z delikatesów" - czechosłowacki serial
21.05 Śpiewa Yves Montand
21.45 Rolnicze lato 83.
22.0 0 Dziennik
22.20 Studio Sport
22.30 My i nasz język" (4)
22.45 Oficyna „Pojezierze"
l:J.00

.24 LIPCA

22 LIPOA

7.15 'l'TR - zajęcia wakacyjne
Klub Filmowy
7.55· Nowoczesność w domu i za„Pod
gruszą" .,Proszę
grodzie
słonia" film animowany
8.20 Tydzień
9.00 Telefe1·ie
„Kino przy„Porwanie Savoi" film
gód niezwykłych" - „Wasensacyjno-przygodowy prokacyjna wyprawa"
dukcji polsko-radz.
10.15 „Cyrk; świata"
Cyrk
,,Z dawnych kronik"
Apollo" - francuski " film
Uroczysta odprawa
wart
cl Ok.
przed Grnbem Nieznanego
11.J O Siedem anten
Zolnierza w Warszawie
Pr-zemówienie gen. armii 13.10 „Juliusz Wiktor Gomulick'."
- orogram dok.
W. Jaruzelskiego wvgtoszo12.40 Telewizyj:i.y koncert
żyne W Sejmie w dn 21.07.
czeń
„Szanujmy wspomnienia" 13.25
„Kraj
za miastem" pr.
przeboje Opola z dawnych
Red . Rolnej
lat
14.10
Kalejdoskop
filmo1wy
Wielka gra - teleturniej
„Kino-Oko" - „Olimpiada:
„Mazurek Dąbrowskiego"
człowiek contra zwierzę"
rep. film()IWy
15.15 Dziennik
·
Dziennik
Państwowy Ludowy
Zes- 15.30 „Tam. gdzie pie•prz rośni a'
„Ozana - najmlodszy
po·
pół Pieśni i Tańca „$ląsk"
dróżnik"
(widowisko prezentujące 3016J5 L<isowanie Dużego Lotka
letni dorobek zespołu)
16.30 Jutro poniedziałek
Film dok.
17.00 „Pan poseł"
węgierska
Koncert - Wrocław 83 komedia kostiumowa
Czas dla domu.
1500 sekund wielkiego spor- 18.00 Program rozrywkowy
Charles Aznavour
tu
Wieczory>nka - teatr poe- 18.15 Zatopione miasta
„Pszczólka
zji: „Czy to słońce śpiewa", 19.00 Wieczorynka Maja"
„Wędrówki Pyzy"
- film
animowany
19.30 Dziennik i Magazyn $wiat
Dziennik
20.15 „Kochaj albo rzuć" ko„Sami swoi" - polska komedia prod. polskiej
'
media filmowa
22.10 Sportowa niedziela
„Nie tyl·ko dla wojska" 22.50 „Recital na dwa głosy"
widowisko z XVII Fesiiwalu
z udziałem Elilbiety MielPiosenki Żolnierskiej - Koczarek i Marka Grechuty

9.00 Teleferie -

11.35
11.45
12.30
13.10
13.40
14.45
15.15
15.30

16.35
17.35
18.25

19.00

19.30
20.00
21.30

łobrzeg

83

22.25 Dziennik
22.45 Wiad·omośej sportowe
23.15 „Łańcut
83" - recital
Czesława

Niemena
25 LIPCA
15.55 NURT
16.30 Dziennik
16.45 DZIEŃ EGIPTU
W TELEWIZJI POLSKIEJ
17.10 Echa stadionów

23 LIPCA
8.00 Tydzień na działce
8.30 Antena
9.00 Teleferie „Lato

z Sooraz film z serii
Pan Tau"
10.30 Historia dramatu polskiego
- Juliusz
Słowacki
bótką"

„Horsztyński"

folkloru - Kaz i·
12.05 Estrada
mierz 83
12.40 „O woU.<i i ludową"
wojskowy film dok.

13.10 ,,Młod.ość nie.ieaoo ma· imię"

14.30
~5.10

15.25
16.50
16.55

9.00 Teleferie
10.30

12.30
15.30

ie.oo

16.15
16.30

16.45

17.00
17.55
18.20 Wiadomości
18.50 Dobranoc

rozbójnika
-19.00 „Opowieści

ta" (2> -

(Ł)

„Przygody
Rumcajsa"
z kuńców świa
repo1itaiże sprzed

tysiącleci

19.30 Dz:ieruniik
20.00 Publicystyka

20.15 „Bez wyrCllku" - węg, film
fabulal'ny
magazyn kon21.30 „Kram" sumenia
22.00 Dzien•nik
22.20 Studio Sport
22.30 Wieczór filmowy - w programie m. in.: - gwiazda
na
życzenie:
N astazja
Kinsky;
aktualności
sprzed lat

~ UTARŁO SJĘ MNIEMANIE,
że
prost,1tucja
jest najstarszym zawodem
świata.
Zaprzeczyl
temu
pewien francusk:l auton1tet
w dziedzinie
zwalczania
prostutucji, k:t6ru przyqotowal raport
dla
ONZowskieqo E:conomic
and
Social Counctt . Stwierdza
w nim, źe w prumitywnuch. spolecznofaiach prostytucja b'.llla nieznana, a
pojaw!la się dopiero
w
późniejszych cywi!izacjach,
k:iedy mężczyźni
zaczęti
uważać lwbiete za tirzed-

mtot
Ich

mający

zaspok;ajać

praąnienie

sek:suatne.

~ AŻ W SIEDEMNASTU
WOJEWODZTWACB
oo·
ja wił sie oszukańczo snre·
parowany majeranek uży.
wany w zakładach, mie·
sn:vch jako nrzyorawa w
produkC.ii wedlin. W prze.
pisO'Wej nostaei
nowinny
to być niemal
wyłacznie
kwiaty tych ziół. oonieważ
łodyirt odri-uca sie
iako
bezużyteczne.
Tymczasem
suora ~runa plantatorów.
handJa.rzy
I oośredników
zrobiła sobie niezły
interes mieszając t mieląc ca.
łe to zielsko. a oaste11nie
po11rzez punkty skupu w
w«~l
włocławskim
wnr.o·
wadza.iac
do oroduikc.ll.
'Jesz·cze nie do końca zna.
ne sa rozmiary tej afery.
a Ju2 ob liczo·no ~e kom hl-

natonv iarohilł nlelee:al·
nie ok. 10 milionów '!·
Wreszcie dobrano Im
się
do ~kóry I t.era1. maJera.
DP•k

oachnip

krvn1itl~łPm

~

W RAMACH WALKI
Z
ANALFABETYZMEM
prowadzonei
w bra•11t!jsk:!ej prow!n<'1• Minas Ge·
rais dta ?Ultra l<.cu1nienia tej kampanii - ~oze
qrano mecz v!łk:arskl
W
iectnej drużunte wustqptii
naucz11ctete, a w ctruqiej
anatfabect.
Zwt1 cteżuii
analfabeci w stosunk:u 8:0.
Przegra.ni zrewanżują
się
przy tablicy.

,,

..... KRAKOWSKIE
ZA·
KŁADY WYROBOW
PA·
PIERNICZYCH
orodu.ku.
jące m. in. kartv do gry
i papeterie w żaden snosób nie mod'V oozbyć sie
odpacl6w i e:6ra makulatu.
t-y nie znajdu,jacej
kupca
od Tatr do Bałtvku uro.
sla 1uż do 1500 ton.
At
wreszcie uśmiecttnela
sie
fortuna do oieszczesnvcll
zakładów.
Jak
oo daję
prasa krakowska „znaleziono wvbawce'4. Jest nim
austriacka firma suecjaJi.
zująca się w 1Jrzerohie tee:o surowca.
Makulature
wiec w końcu sorzedaoo.
choć
niestety nie dowie·
dzieliśmv
sie za ile Nos
nam .ledn a!< oodoowiada.
że nie był to dla krako.
wian kokosowy interes,

e

PIĘCIU

c

MĘŻCZYZN

spa!o
w11ch.,

snem
sprawiedtia tymczasem
ich
dom p!onql. Obu<lzitl
się
dopiero na odqlos _pękania
strun pianina w zajętym
- Prosze mnie 11odłączyć!
ogniem mieszk:a.niu piętro
niżej.
To paLqce s!ę pianino uratowało Im źyci,e. wybierze sie tee:o.._lata nad 9Gł Z'I dla dzieci w wie·k u
Historia ta zdarzyła się w morze. ma szanse ooply- 7-12 lat
(w tym 600 zł
Utrechcie (flotandta).
wać uron1e1n .~Pomerania„ konsum ncJa), jednak · trze.

.l NIE DORADZAMY
NIE
ODRADZAMY: IN·
FORMUJ1E<MY: Kto z C7'Y·
telników
.. Dzie!IJlliczka"

po Zatoce Gdańskiej, Ce·
nv bardziej słone niz wo.
da w
zatoce: sześcioe:o.
dzinny
re.is kosztuje 1200
zlotych
dla dor-osłvcb ;

który

rozwiązywanie

DziŚ ~olejna
0

28 L!PCA
9.00 Teleferie -

lata
19.30 Dziennik
~
•,
20.00 Public 'styka
30.15 Tea.t.i:" Tęlewizji_~ na $wiecie

William Sżeksplr .,Henryk
IV". Spek•t akl
Telewizji
Angielskiej
· 22. 45 Dzi'e-nnik

Fla'P
/
Studio Sport
Dziennik
W starym ki•n ie. - „Romeo ·~ ·
i ~ulcia" polski
film ar!'~T~
chi walny
_ _Jl!_~
Wys tą.pienie·
ambasadora
Arabskiej Republiki Egiptu
26 LIPCA
Czterdziestolatek" (7)
„Judym. czyli czyn społecz

10.30

16.20
16.30

16.45

(1] il§ !.ł

nv„

10.30
15.45
16.00
16.30
16.45

podwójna

zabłądził"

19.05 Klin.ika zdrpwego człowieka
jaik korzystać z urokó.w

T'eleferie „To•varzys.two
trzepakowe" oraz film
:r.
serii: Marynarz żar"
(4>
Film dla 2 · zmiany - „Kobieta za . lada" (ll) - Wesele Ollnkj z delikatesów"
Człowiek dla człowieka
progra·m Agencji Artel
Studio. Sport
Dziennik
Kino letnie - „Błąd szeryfa" - film przy,godowy

18.20 Wiadomości (Ł)
- „Pomyslo\V:y
18.50 Dobranoc

Dobromir"

Malowanka

ba też odnotować pewie·n
ludzki odruch przewotnika: dzieći do lat 7 zabi"rane sa na prom bezul~t.
nie.

Ko.niynuujemy

17.35 DZIEŃ EGIPTU

Flip

17.50 Tr buna Seimowa
18.20 Wiadomości (Łl
18.50 Dobranoc .,Reksio"
19.00 „Z kamerą wśród zwierząt"
19.30 Dziennik
20.15 „Nie ma niecnych" komedia prod. pol.
21.55 Dziennik
22.30 Zawsze po 22·
23.00 Wiadomości sport.owe (relacja ze sparta:k iady narodów
ZSRR)
23.30 Kino nocne ~ .,Bombowy
temat" - film prod. kanadyjskiej

„Kino Bajlka
radziecka
.. Złote rogi"
filmowa
Film dla 2 zmiainy - „Bez
wyroku" węgiersk•i
film
fab.
Czas reformy
NURT - język polski
Przyje!llJile z pożytecznym
Losowanie EX[lress L0ttka i
Małego Lotka
Dziennirk
$piewa Rita Pavone
Studio Sport
Interstudio - Morieada.
baśń

W TELEWIZJI POLSE:IEJ
18.20 Wiadomości (Ł)
18.50 Dobranoc „O zajączku,

•. Agnieszka"

14.10 Nasi ulubieńcy
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18.20

polonijne spotkania oraz film z serii „Przygody osa Cywila"
Film dla· 2 ,zmt~Y - „Od•
znaka detekt'y'i\;a"
ameryka11.ski· film z serii Kojak
Telewizyjny informator wydawniczy
Dziennik
Kino
letnie
„Siedem
czerwonych róż. czyli Benek Kwiaciarz o sobie i o
i•nnych"- film obyczajowy
TP
Studio Sport
Wiadomości
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- program Red, Rolnej
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BARAN. (21. 3. - 20. 4.) Dobra
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wiadomość.

rnienie.

która

wywoła

zdu·

RAK. 122. 6, - 22. 7.):
Klika
udanvcb snotka tl. Najważnieisze
iedl'lak ~or3wv nie nosuną
sie

do orzodu Sporo w tvm Twojej
winv ale I zbiee:u okoliczności
LEW (23. 7. - 22, 8.):
Dużo
nracv 1 okazji do wv.kazania sie
swvmi 11miejetnośc;an1i Nie licz
na tarvfe ule:ową. musisz oolei::ać tvlko na sobie
Pod konier
tveoc!nia miła i nrlana impreza
w e-Tonie orzviaciół.
PANV A. (23 8 - 22: 9.): Masz
szansp w interesaeh Mu·
sisz Jednak 7decvdowanie poste.
nowar i nie bar sie fpclno7nacz·
nyrh <lervzfi . Moie~z liczvć
na
niezłe

r r»tnika.

WAGA (23, 9. - 23 10.l: SpT7V·
ia Ci ~zcześliwv los Powodzenie
murowane w każdej
oodlete.i
sorawle.
Pod koniec tve:odnia
wv.iazd na uoly wvooczvnkowv.
SKORPJON. (24. 19. - 2!. 11):
Chcac coś osiagnać musisz ener-

n::-

e:icznie.l urzvsteoować do realizac.ii swvcb zamierzeń Bliska oso.
ba nie bardzo 1est. sklonna soel.
nić Twoje oczekiwania
Możesz
lic"'Ć ąa Barana i Lwa
STRZELEC

(23, 11
bardzjef

-

nv
we

~:lusisz bvć
W\'rozumia·
ly dla osób. które nie zaw~ze
oostenu.ia wedlue Twoirb tvczeri.
Uważaj w drOdze Pod konier tv.
e:odnia romantvczna nrzve:oda

R.YBY. (21. 2. - 20. 3.): Skończą
sie zmartwienia f nieooko!e. TY·
dzień udany uod katdym wze:ledem. Warto odświeżyć
dawne

orzyjaźnie.

!'l-0-
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WODNIK. 121. 1. - 20. 2.): Wiecej rozsactku nie zaszkodzi
a
wrecz może oomóc Ci w zwal.
czenhr orzeciwnnSci Pewna osoba życzliwie . mvśli o snotkaniu
i zażvlvcb kontal1tacb.·

zakl„danv na

zv,11

KOZIOROŻEC. !22,c.12. - 20. 1 l:
Poświeć wieksza uwae:e
swemu
zdrowiu Licho nie śui w sura·

wach uczuciowvcb
oo Twoiei mvśll

nrzvrzad

konia. 3 Łódź dwuk„dł11b<>
w~ .. budowa'1a na w~oRch Po1;_
ne.;''.'i a także w. Tn~ :ach i B~a

21. 12.l:
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KAŁUŻKA

DO RIOZ'LOSOWATljTA: 5 NAGRÓD KSTAżKOWYCH _ TE"'.
MI:"T NADSYŁANIA ROZWIAZA,qPOD

ADRESZM

1'TASZEJ

DAKC.rr Hl-DNIOWY

p~.

BUdu j:my zg dnie i solida rnie
(PRZEMÓWIE NIE PREZESA RADY MINISTRÓW WOJCIECHA JARUZELSKI EGO)
OBYWATELU HARSZALKUI
WYIO.KI SEJMIE!

Zl•mi•, unJm wyda plon, rozdziera si•

pługiem. Narodzdnom noweżycia towar.zyazy zawsze krzyk i ból. Tak i naszej ojczyźnie przy1zło przeżyć cięż.kil prób•, zdać przed histori1t kolejny egzamin.
Trwał przez 585 dłutich, trudnych dni. Zdawał go codziennie cały
11ai·ód - robotnik ! żołnierz, chłop I milicjant, nauczyciel i działacz.
Każdy we własnym 1umienlu wobec Polski. Tej, która j~ i tęJ,
która będzie,
Tych dni nikt 11 narodowych dziejów nie wykreśli. Odkryły ludzkie
twa:r.r.e. Pr~y-nlo.sły 1 luda.kie łzy Lecz narodowd l pańatw'U po;J.&klemu
dały dobro bezcenne: ocalenie. Stworzyły warunki dla odrodzenia.
Może te wielkie iłowa nie wszyscy dziś w pełni pojmują. Są ! tacy,
którzy ich pojąć nie chcą. Kiedy s i ę za nic nie odpowiada, łatwo _być
recenzentem, kibicem w białych r ę kawiczkach. Znacznie trudniej powiedzieć: nie! Ani kroku dalei . bo dalci tyl !rn przepaść.
Nie o władzy jedynie, nie o siłach zbrojnych tylko mówi-.. Mówię

IO

• tych, klt6n:y byli I pozostają 10114 ojczystej ziemi - o polskiej
klasie robotnic~ej, o chłopach polskich, o ludziach prawych, rozumnych ! .pracowitych. To oni tę bitwę wygrali. On! udziel!U surowej
lekcji „Cębom za lud krzyczącym". Najpierw tym, którzy wierność
robotniczej sprawie zamienili na arogancję władzy. Potem tym, którzy
kosztem narodu I państwa zamierzali cofnąć zegar h!storl!, obali6
aocjal!zm.
DeoyiLja. o w1prO"w'>adrH<Diu .ta.nu wojennego była a•kt.em obronnym.
była koniecznością. Decyzja o jego zniesieniu jest świadomym, dobrowolnym wyborem.
Obie są dziełem Polaków, jeden tylko cel mają na względzie: dobro
1uwerennej, 10cjalistycznej Rzeczypospolitej.
WYSOKA IZBO!
W ciągu ostatnich lat powst ały i okrzepły w Polsce dwie 1ilne zapory. Pierwsza - przeciw wrogom socjalizmu. Druga - przeciw tym,
którzy sprzeuiewierzyli się jego ideałom. Obie ucieleśniają myśl i czyn
odrodzonej partii. Wyznaczają obszar, na który.Jll można dzJś odpowiedzialnie budować polską przyszło ść.
Polska nie zginie. Dziś jednak już nie na tym polega problem.
Chodzi o to, jaki ten kraj będzie , Ile będzie ważył jego głos, jego
>p0tencjał, j.ego historyczne doświadczenie. And w'Pl"OW&d\tende 1tanu
wojennego nie było uniwersalnym leka-rstwem na wszystkie nasze
bolączki, ani jego zniesienie cudu od jutra nie sprawi. Pokonanie
·groźne.go zakrętu nie oznacz&. że orzed nami )uż tyilko 1JI'019ty, równy,
bezpieczny szlak.
Nikt nam nie p<>d'Pi.SU fwaran.c)i na Polllkę -'illl4o apraiwt.d4ilw4, clo1tatnią. Mamy przed sobą kil~a lub kilkanaście lat, które rozstrzygn'
o randze naszego kraju na całe pokolenie. Albo będzie krajem znaczącym w socjalistycznej wspólnocie, Jlczllcym
w europejskim
i światowym bilansie, zasobnym. w , pełni nowoczesnym, dobrze zorganizowanym - albo pogrążonym w swarach zaściankiem, opóźnio
nym w rozwoju, zdegradowanym, traktowaoym 1 córy. Nie tn:eba
aż tracić państwowoś~i, aby znaleźć się w rzędzie tych 9J)Ołeczeńatw,
które nie UJniały ułożyć się z histori,.
Nie jesteśmy „narodem wybranym". Bratnie 80Cjall1tyozne urody
skuteczniej radzą sobie ze zlożonyml problemami współczesności. Pol&ka podlega takim samym prawom roz.woju spoleozu~. tym samym
prawom ekonomicznym. jak inne kraje. Miejsce pod słońcem nie jest
sprawą pobożnych życzeń, lecz statystyk. Przez tyle lat przemawiały
za nami. Dziś budzą niepokój.
Można powiedzieć, że zaczęły rltt rumowa~ zagrotenia. Wewnętrzne,
9'Wi.ąizane i zakłóce!nlem d~ch~asowego ry>tm.u ?OJ1WOjoweJo. I .-.W•
nętrzne, wynikające :r: pogorszenia się sytuacji międzynarodowej .
Stabilność naszego kraju to rzecz cenna nie tylko dla nas, leci
1 jeden z ważnych warunków pokoju Europy. -z kolei wszystko co
pokój umacnia ! chroni - służy Interesom Polsld. To, co mu zagraża
- jest z tym interesem sprzeczne.
Rad jestem stwierdzić wobec Wysokiego Sejmu, te niedawna wizyta
papieża Jana Pawła U I przeprowadzone w czasie jej trwania I'QZmowy potwierdziły tę prawdę . Dobro narodu ! państwa polskiego,
głęboka troska o to, aby .wo.jnle zapobiec to wartości nadrz~ne„
ważniejsze niż .zPQzumlałe skądinąd różnice. Liczymy, ie równlei
w tym duchu rozwija~ się :t>ędą stosunki państwa z Kościołem.
O onotach naszego na.rodu mówimy ezęsto. I nlebe-zpo<hltawnie. mewiele w świecie zbiorowości. które przetrwały próby podobne do
polskich. Dwukrotną utratę bytu państwowego i dwukrotne jego
odzyskanie. Stulecie obcej niewoli. Pogranicze blologic:r:nej zagłady.
B<>>:nrzykładne bohe.terstw 0 walk wv~oleńczych. Nłeza1J0mnianą epopeie powojennej oclhudowy i rozbudowy.
Czytam wiele nanlvwaiącyrh do mqie listów. Rozmawiam I ludźmi
nakieższPi oracy. GlPbnkie uznanie hnrlzi ich patriotyczna świadomość,
kh cierpliwość w ookonywa.nlu trudnoścl
Bvli tacy , ktńrzv w clawnei Polsce, rnówlll: ,.,Ibi patria, ubi bene"
- tam okzyzna, g<l11:ie oobr-ze T da:iś . niestety, niejeden talk mówi Ałe
od orzewai:ającej wię'ksrośd Polaków zawsze się sly"'2Y: tam ddbMe,
gci~'e oiC7<'7.na Naweł wńwcza~ . !?rlv rlohr?P nie jest.
Są na naszej ziemi jak e:dy·b y dwie Polski. Jest Polska dobrych.
ofiarnych l11dzi. związana z wartościami socjalizmu. spracowana I uczciwa. tworząca wartoo\ci materlalne, kulturelne. moralne. I ona pnewa7.a. Do niej powinna należeć przyszło~ć.
Ale jest i nurt ciemny, w~teczny, wlokący a!tt za nami Jak zło
wrogi cień. To niepoprawny demagog z wytartym czołem. To tuczący
sie cudzym kosztem nler6b , 5pekulant. tap6wkarz. To podziemny kanał nie-czystych Interesów oogardv dla prawa, kamłenla wyirwanego
:z bruku. To tak.że oys-z:ałek n1 urzęd-zie, intrygant, be'Z.duszny bl'Urokrata.
Z tym nurtem nie pogodzimy alę nigdy!

•I•

OBYWATELE

POSŁOWIE!

Wysoka Iz.ba uchwaliła ustawę o amne.ntt. Jen to kolejny dowód
dobrej woli. Stwana on sza..?Uę tym, k:tbrzy błądz!U, a takie . I tym.,
J!:tórz.y się na władizę ludową targinęli Niech 1 Wj llZB11$Y rozsądnie
skorzystają. Chcemy, aby tak było.
Anarchia do Polski nie wróci! Próby podejmowania dz1ałalnoicl
antypaństwowej będą poskramiane nie mnlej 1tanowczo niż podczu
stanu wojennego. Organizatorzy kontrrewolucji nie powinni mieć żad
nych złudzeń.
Zniesienie stanu wojennego nie może równ!et oznaczać osłabienia
walki z wszelkim mor&lnyll\ złem. z narnszanhm1 prawa. z przestęip.
czością kryminalną. Organa kontroli. ścigania. wymiaru sprawiedliwoś
ci muszą uderzać silnie w ten niebezpieczny, u rągający S'lcialistycznym normom mar_gines.
~
WYSOKĄ.

IZBO!

Socjalistyczna Polska, którą budujemy
to państwo sprawiedliwości społecznej, silne mocą obywatelskiego udziału, prawem jednakowym
dla wszystikich. dla każdego, równowagą międ-iy tym. co je.dnosbkowe
i tym, co wspólne To wład'1:a hczą.ca się z ooin.ią ludiz.I pracy budząca
respekt uoz.ciwością i 9k.romnośc-1ą l«>mpetencja ! sta11owczoścLą To
społeczeństwo ltorzystające r<>'LJ\lmnie ze swych praw . umiejące łączyć
.swobody demok.ratyoe=e z oo~zuC11em obvwate-lsklej dysc:ypliny i od-

powiedzialności.
W związku z tym pragnę poruszyć kwestię, którą niekiedy uważa
1lę za probierz wiarygodności ludowej władzy stosunek do sierpniowo-wrześniowycb porozumień 1980 r.
W tej sprawie nasze stanowisko było ! Jest niezmienne. To ezęść
polskiej historii. Ne można Jej po prostu zasłonić. Zasadność robotniczego protestu została przez partię uznana przed IX Zjazdem ! po
IX Zjeździe, przed stanem wojennym i podczas jego trwania. Ale to
nie władze podważyły konstyt4cyjne podstawy ówczesnych porozumień. To nie rząd ni.weczył qiatPrialne warunki ich realizacji. Odrzuciliśmy stanowczo i bezpowrotnie 1Pdynle to. co szkodliwe, C'O niszczycielskie, co ciągnęło Polskę wstecz prowadziło kraj na manowce, do
rozprzężenia. do ruiny gosporlarkl i państwowości.

Nasze intencje są szczere Swiadrzy o nich urzeczywistnianie socjalistycznej odnowy Potwierrlza rlPmokratv1acja życia społecznego. umocnienie oozycji klasy robotmir-zel . odrad"Zanle . ruchu związkowego . ro'1lwój klasowych niezale7nych i samorządnych związków za ""odowych,
utrwalanie się praktvki doradztwa ł konsultacji. głęboka reforma gospodarki. Jest to linia trwała.
OBYWATELE

W 10Cjalizmi• codooś6 I podmiotowość obywatela " łciśl; współ
autorytetem i moc, ludowego państwa. Fałszywy to podział,
w którym 1 jednej •trony wy1tępuje władza, jako s założenia „niedobra" - a s drugiej tak zwany 1zary obywatel, który we wszystkim
ma rację. Równie fałszywe jest odwrotne mniemanie. Obrażenie li•
na społeczeństwo l obrażenie si• na wład~ - io dwie 1trony tego
1amego medalu.
Mamy w 1łużbi• pań.twowej ja.ka. wielu ludst oddanych, tachowych I głęboko uczciwych, wrażliwych na trosk! człowiecze . Nie zawiedli w najtrudniejszych chwilach. l chl!j, w warunkach teł n.!ełat
wych, ujmy nam nie przynoaz,.
Nłecib. jeodszu.k ty~ tlłłrN nLkt n.ie pocąta s.a u.spra.wledlliiwł.n~e wła
dzy zadufanej lub nieµdolnej. Adminl1tracja jest po to, aby narodowi
służyć nie na klęczkach, leci i nie 1 wyżyn nieomylności.
Więi ze społeczeństwem, jego zrozumienie dla naszej polityki, zwła
azJC'Za dl a decyz;)i trudnych ezy n!epopuluonycli to dla władzy ludowej
sprawa kluczowa Postęp w tej mierze je&t niewątpliwy. Ale nadal
ni.wystarozająicy. Widocamie nie pobrarfidiśmy jeszcu dotrzeć dość
skutecznie do wielu 1erc I umysłów. Odczuwam to i jqo osobiste nie1pełn!en!e. Nłe ustaniemy w wysiłkach, aby na ludzkie zaufanie
w pełni za.służy6, rzetelnie zapracowah.
zależne 1

POSŁOWIE!

Idei socjalistycznej odnowy W.vs oK1 Sejm nadaje p-0sta, prawnej
konstrukrii Właśnie w warunkach stanu wojennego była ona wznoszona ze zdwojoną energią. Czas potwierdzi znaczenie tego dorobku
partii. stronnictw politycznych, stowarzyszeń społecznych, naszego ludowego parlamentu i rządu.

WYSOKI &E.JMIBI
Pollkim rodzinom nad.al ~je .S. alelekko. Btn. wojnny nie mógł
do całkowitego pru.zwyclęitrnia kryzy.owych zjawisk ·
w gospodarce. Podstawowym celem było najpierw cahamowan!e .zgubnych tendencji, a następnie Ich od.wrócenie.
Dziś można stwierdzić, ie cel ten -tał w 1uadllle Ołi!l>fnłęty. Po.tępująca 1tabil!zacja jeat taktem. Rytm co1podarkl staje 1lę bardziej
miarowy. Jesteśmy dalej, nli mo:tna było przypuszczać półtora roku
temu. Jest lepiej nit ~rzed rokiem, czy tym bardziej niż przed dwoma
laty. Nie oznacza to jednak, te jest juł dobrze. Łatwy optymizm nie
jest najlepszym doradca\.
Nie składamy pochopnych obł.tale.. Wolimy m6w16 o faktach. Ale
iltnieje realna motliw~ść wykonania 11 nadwytk' tegorocznego planu
produkcji przemysłowej. W budownictwie młenk:anlowym rysują się
zmi&ny na lepsze. Nieźle zapo"{iadaj, ~!' lb!ory. Powinno to zapewnić
co najmniej utrzymanie oelącn!ętego Juł pos!omu zaopatrzenia rynku
I dalszy postęp w zno1Zenlu r„lamentowanej sprzedaży.
Cele na najblli.sze lata 'Il mane. Określa Je uchwalony przez WyIOką Izbtt ~lan trzyletni. J..t to plan wychodzenia J ·kryzy1u, osią
gania rówrrowag! gospodarczej, tworzenia lldrowych podstaw rozwoju
w przymo&cd. Programy onczęd<n.~ 1 aMy1inflaey)ny slrxm'k'l'eityzowały sposoby jego wykonan.IL
Najgorsze mamy już 18 aob,. Al9 utrwalenie fflącnl•t~o stanu,
uzyskanie dalsze.go postępu, wymacali ~· jeszcze niemałych wy1llków. Przed nami nadal okr• Uotony. Liczymy na IJI'OiUm!enle ze
1trony 1połeczeńrtwa. Uchwalone pn:n WYIOkl Sejm nczególne regulacje prawne do 1985 roku będ' dla 1<>1podarkł nłezb~ną osłon,.
Zaspokajanie potrzeb materlaln:rc:.h I kulturalnych 1połeczeństwa ~ sprawa nadrzędna. Temu podpof'Slldkowane być musi wszystkoc
wzrost produkcji, pn:edsh1w:ńęela Inwestycyjne, polityka płac i cen.
Reforma jeet w tej mlene narzęd%!em podstawowym. Odwrotu od
niej nie ma ! nie , ~zie. Praktyka podpowiada korektę niektórych
jej rozwl!lzafl. Opowiedziała lł'ł 1& tym W)'90ka Izba. Rzecz jednak nie
tylko I nie p·rzede wuyatkim w przepisach. O pełnym powodzeniu
reformy b~zlemy mogli mówi6 wtedy, gdy myślenie J postępowanie
w kategoriach rachunku ekonom!Mnego wyetuczająco 1lę upowszechni.
Gdy codzienne liczenie korzyści I 1trat - na 1tanow!sku pracy, w
przedsiębiorstw!•, w kra}ll bttd:z:le odruchem tak naturalnym, Jak
oddychanie.
Czego oczekujemy od nfiorm:rT Przede wwystldm przysp!et1zenla
zmian w 1trukturze produkctl. Nie mołemy jut akceptować każdego
jej wzrostu, niezależnie od te(O, 18 jak' cen• powstaje, Jakle potneby zaspokaja, jaka jest jej jako~ć. Oczekujemy takte systematycz~eg<> obn lżania koszltów OTOdl\lnt.cłl Pełln.ł~łsze«o w"l'<koM:vst.ainf.a madoprowadzić

Zjednoczone próba naruszenia równowagi
1ytuację.

alł

niebezpiecznie

zaostrzyła

Fundamentem polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej był, jest I pozostanie ścisły, nienaruszalny, mbopólnie korzystny
1ojusz ze Związkiem Radzieckim, z krajami socjalistycznej wspólnoty.
Jest on w tej samej mierze wyrazem naszej suwerenności. co i jej
cwarantem. Chcę to uwypuklić zwłaszcza teraz. gdy zaufanie ze strony
bratnich krajów ułatwiło Polsce rozwiązywanie wewnętrznych problemów własnymł siłami, według naszych konkretnych warunków i potrzeb.
,
Zapamiętamy obiektywne stanowisko wielu Innych rządów, zwła1zcza w krajach rozwijających się. Znają one z własnego doświadcze
nia brutalność Imperialistycznego nacisku. Sympatyzowały z Polską.
nierzadko okazując nam przyjazną uczynność.
"
Inaczej w większości postąpiły najbogatsze kraje kapitalistyczne.
Odebraliśmy od nich dotkliwą, lecz w rezultacie pouczającą lekcję .
Właśnie wtedy, gdy było najtrudniej, uderzano w Polskę tak aby
sprawić najwięcej 1zkód. Warto postawić pytanie: odkąd to między
na.rodowy ltapiltał „czarna międzyna.rodówk.a" tllk ~ się o robotników, akurat w naszym kraju. Na mocy jakiego prawa prowadzona
Jeat przeciwko państwu pol!kiemu agresja propagandowa? Jak ocenić
porównywanie Polski do obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu I Buchenwaldzie? To zniewaga dla ofiar faszyzmu, naigrywanie się z pamięci milionów zamordowanych. To równ!ei łwladectwo kultry osobistej niektórych zachodnich polityków.
Są rządy nadal żyjące złudzeniami wobec Polski. Ostatnio próbują
metody „kija ! marchewki". To już tylko śmieszne. Kij okazał się
za krótki, a marchewka - nieświeża.
To my powlnndśmy wyst&wić r•chunelt. Pow•l-e.ły w Polsce eałe
gałęzie przemysłu I gospodarki żywnościowej oparte o założenia trwałej, stabilnej kooperacji z zachodnim! partnerami. One pierwsze padły
ofiarą uderzeń ekonomicznych. Rejestrujemy straty, jakle ponieśliśmy
wskutek zastosowania restrykcji. Są bardzo znaczne. Potrafimy je udokumentować.
Zahartowała naa ta próba. Dzięki własnemu wyalłkowt oraz pomocy
przyjaciół poradziliśmy 1ob!e wtedy, gdy było najgorzej. Poradzimy

sobie ! teraz.
W antypolskich posunięciach przoduje obecny rząd Stanów Zjednoczonych. Dwustronne 1to.sunkl polsko-ameryltańalde •Ił złe. Sił gorsze,
niż kiedykolwiek w przeszłości. Niemal co tydzień tormułuje się kolejne warianty 1woistego ultimatum. Obcy dyktat nie wpływa 1 wpły
wać nie będzie na nasze wewnętrzne 1prawy, na poutykę fZlldU Pol1kiej Rzeczypospolitej Ludowej. Nie kierujemy 1!ę emocjami. Jesteśmy
gotowi znormalizować wzajemne 1tosunki, lecz. o żadnych warunkach
mowy być nle może.
Polska pr~gnie litać Ili• na powrót pełnoprawnym partnerem w ml.dzynarodowym podziale pracy. Nie potrzeba nam Jałmużny, an.i nacr6d za dobre sprawowanie. Polsce potrzeba normalnych, partnerskich
ato.w.n.ków. opaTtyoh na zasadzde rów1I10ści, obopólnych Jtorzyiści l pme1trzegania raz zawartych porozumień, Leży to ni1- tylko w naszym
interesie.
WYSOKI SEJMIJU
W pamięi.1l4 1rudniową noo mow1łem, ii:e IUe ~erzam7 ao woj1kowe&o za.machu, do wojskowej . dyktatury, Sił7 :i:brojne w &adnyiu
miejscu i o zadnym czasie ni• działały 11.przecznie 11 praWJllll. Oałoniły
ojczyity krai, kiedy zatracał aię w gorączce, kiedy :i:awwa nad nim
iueopisana &roioa. Wypelniły 1wój wobec ojc:i:yzny, wobec aocjalizmu.
lwięty obowi11.zek..
Chcą z te&o uuejaca :i:wróc!6 li'ł de iolnier.ą slutb7 o.ąnaej 1 ,._
Hrwy. Dzię1mję iin w1zy11tltim z.a 1pełnio.1l4 :i: honorem powinnoló,
za zdwojony wyliiłek, za ofiarnll po1taw11, sa dyacyplin,. Kieruj11 lło
:wa uznania do ich matek i ojców, do rodz.in i bliakich.
Wy~u.&m podai.ękowa.n.ie tuDJk.cjoc&riiu.u.om Miil.ic)i Obyrwait.elaltiej
1 _.Słuzoy ..t>ezpieczenstwa. W tak. trudnym czasie, w lłużbie tak ci.ęz
kieJ, dowiedll ow wierności władzy ludowej, chronili interea pańatwa
i •pokój obywateli.
IJ~ wojako przechod:l.ł de clruciej lilllit. N• Clltabl!m posiedzeni'I&
Woj.skowa ł<.ada Ocalenia Narodoweco u:i:nała 1we .udanie sa wykonane. :l&odnie z zapowiedzill zoataje ro:i:wiąza.na. W jej imieniu dzillimu.J• .obyw&.tel.om pa.słom za w)'r..wn. d.1J.i :i: i~ W'Jaakii•J 111'yibw1!.7 .iowa uznarua.
Z kadry, zawodowej wojaka wyło~o Il• 1po~ działa.cZT polityc:z.
nych i panstwowych. W naitrudrueJszych momentach dowie<IJ.i 1wej
ideowości, walc.rów oreanizatorskich, solidnych -kwalifikacji. Na cywil·
nycll. ata.nOW'i.slucll ID?jllł nadail slurż.yć ltra.jowii. ~ iinny(lb JllOWINlca czas zwyJdeJ, codziennej iłuiby tam, gdzie ich wo,iakowe rzemiosło
jelit dla obronności kraju niezbędne.
Jest i. moil:n o~wi~zkiem atanąć do raportu. Niemal cale życie upły
m;ło mi w zołruerskun 1zeregu, wśród 1erdecznych, wypróbowanych
towarzyszy broni. Uwazam jednak, że zbliża li.11 czas, kiedy powinienem przekazać kierownictwo resortu obrony narodowej. Proszę Wysoki
Sejm. by mogło to .n.astą.pić po obchoda.oh t.a.k bli.sikrl.ej mi, łO roczin.lc;y
powatania Ludowego Wojska Polskiego.
Obejmując 12 lutego 1981 roku urząd prezeaa Rady Ministrów 1twier4zil«111, że będą ten ~yitny ma.ndait pia.stowa.ł do chwili, gdy Sejm
Po.leskiej Rzeczypoapolitej Ludowej uzna, iż o&iągnięte :i:ostały cele, dla
których spełnienia powierzono mi to 1tanowiako.
Słowa te powtarzam i cWi.
WYSOKA IZBOl
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"tku produkcyjnego, i..rin..-o iospodaro"tVanla suobaml pracy. Doprowadzenia wr•zcle do teco, aby staranna, wydajna praca była
należycie i 1prawiedliwie w7nacradl8na, a lenistwo i brakoróbstwo
- nie popłacały,
Jedną 1 tych lił społeesnyoh, il~re lllOlll 1 powinny doda6 l'Olnl&•
ehu procesowi pnyswajania reformy, " 1amot'ZłldY pracownicze. Bę
dziemy popierać ich dzlałalnojć, widz'c w nich eojusznika i partne.ra
w kierowaniu · przed1iębioretwem, w uzdrawianiu gospodarki.
Liczymy J.Włas~a na to, ie 1amor:i:,dy, botate wiedzą praktya114, 1najomościll 1wych zakładów, przyspiesz, zmiany techniczne i orcanlzacyjne, 1pąwoduj, bardziej racjonalne rozmieszczenie zatrudnionych w przedsiębiorstwach. I t!l zwłan:cza drogą wyrównają tak
znaczne w ostatnich latach, 11 r6łnych przyczyn wynikające akrócenle
czasu pracy.
Zadecyduje więc, jak sawne, eirynn.ilr ludzki - załogi, kolektywy
pracownicze, zwłaszcza zd kadra kierownicia w COS.podarce I administr&cji. Oczywista stąd rola jej doboru, kształcenia I awansowania.
Opracowane zostały nowe, 1ystemowe założenia polityki kadrowej. Powinny one zapewnić otwartą drogę dla rzeczywiście najlepszych.
Narastanie luk.i technologicznej, zmniejszające •i• zasoby surowcowe-energetyczne, zagrożenie środowiska naturalnego to wielkie
problemy naszej przyszłości. Aby ri• s nimi uporać, konieczny je1t
wzmożony udział nauki I techniki - uczonych, inżynierów ł wynalazców, ekonomistów I organizatorów. Niezadługo przedJltawimy Wysoki ...
mu Sejmowi projekty ustaw ora:z propozycje rozwiązań organizacyjnych, które sprzyjać powinny szybszemu rozwojowi w tej lferze. Zaden talent, świaUa myśl: twórcze rozwiązanie nie mogą się marnować.
Gospodarka polska połączona jest licznymi więzami ze światem.
Stawia to wymagania, lecz i pomnaża możliwości. Na rzeczywiste,
a przede wszystkjm trwałe korzyści, motemy liczyć zwłaszcza we
współdziałaniu z krajami socjalistycznym!. W tym też kierunku bę
dzie przesuwał się nadal środek ciężkości naszej w:ymiany towarowej,
specjalizacji I kooperacji. Będziemy wykorzystywać tradycyjne formy
współpracy z krajami Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej oraz poszukiwać nowych, wyższych, efektywniejszych.
Zamierzamy rozszerzyć więzi z krajami rozw!Jaj11cymł się. W miarę
poprawy klimatu potitycznego, przestrzegając zasady równoprawności,
pragniemy również normalizować stosunki ekonomiczne z rozwinię
tymi krajami kapitalistycznymi.
OBYWATELE

POSŁOWIE!

Na kartkach . ,Przedwiośnia" znalazło 1lę pamiętne pytanie: „Jakąż
wy macie ideę Polski w tym świecie nowoczesnym, tak .11adzwyczajnie
nowym?" J;>ś.dło ono P9d adresem tych klas ! grup rządzących. które
nie pojęły głębi i trwałości wielkich rewolucyjnych przemian XX wieku, nie potrafiły zapewnić ówczesnej Polsce bezpiecznego miejsca na
szlaku przyszłości.
My taką Ideę mamy. Niepodległe, 1ocjal!styczne państwo w bezpiecznych granicach, na wolnym od zbrojnych konfliktów kontynencie
europe jskim - oto istótl'a tej idei. To sedno polskiej racji stanu.
Staje się ona szczególn ie wyrazis ta obecnie, gdy podjęta przez Stany

K!ed7 dymiły juzc1e wojenne zgllilzcu, a wraz s niml dopalały _
lią koncepcje polityczne polskich klu posiadaj,cych naród nasz
w swej podstawowej masie dokonał dziejowego wyboru, opowiedział
1ię za socjalistyczn, drogą. Czu nie poszczędził i eorzkich doświadczeń,
lecz okazał 1ię sprzymierzeńcem rewolucyjnych przeobrażeń.
Był to czaa tysięcy budów l „tysiąca" 1zk.ół. ogromnego 1wansu
materialnego i kulturalnego milionów Polaków, Na zawsze zapiHli
1ię w naszych dziejach bohaterowie pracy, uczeni, twórcy wielkich
dzieł kultury narodowej - W1ncenty Pstrowski I Jarosław Iwaszkiewi~ Stanisław Sołdek i Tadeusz Kotarbiński, Władysław Broniewski
i Oskar Lange, Sylwester Kaliski i Władysław Kraanowiecld, Natalii&
Gąsiorowska i Ludwika Wawrzyńska, Adam Gruca I Romuald Ceber·
towicz, Wanda Gośc!mińska I Ha11na Czerny..Stetańska, Michał Krajew1ki I Edmund Apolinarski, Franciszek Apryas ! Piotr Zaremba,
:S.mlJl'd i R\lld<M Bugdołowie - <lllliO na.leialoby rozw!jać ~ eh.1'110ną Listę. Zapisała się na niej również jakże liczna rzesza ludzi pracy
często nie znanych ogółow! z nazwiska, lecz wielkich wielkością 1weto nieprzemijającego wkładu we · wspólne dzieło. Tej spuścizny roz.
trwonić nie wolno. Zdobycze •ocial!zmu •Ił I b~ą niepodważalne!
Wkraczamy w rok czterdziestolecia Polski Ludowej. Niech to będzie
pora rzetelnej refleksji - nad tym, z czego mamy prawo być dumni,
i 111ad tym. gdziie i w czym błą~i:Uśmy. Zwła..!?X'Za nauki z l•t ostat·
nich powinny służyć jako przestroga i jako drogowskaz. Młodym
I. 1tarszym pospołu. Każdemu, kto tę ziemię uważa za swą jo-'• · ~q
OJCZyznę.

OBYWATELU MARSZAŁKU!
WYSOKI SEJMIE!
Nlełatwe n nami dni. Każdy cl,żył podwójnie. Nie raz tylko, ICL.
1etki razy trzeJ;ia było wybierać między tym, co pożądane i tym, co
realne. Paszkwil i oszczerstwo sączyły się każdego dnia Wewnętrzną
11.ł~ I otuchę moi.na byfo curpać ty'Lko z niezachwiainej wi•a ry w kh..sową mądrość robotników , ludzi ciężkiej pracy . w sprawiedliwą ocenę
narodu - najważniejszą. z jaki\ liczyć się trzeba.
13 grudnia 1981 roku zwracałem się do wszystkich rodaków: nie
wznośmy barykad tam, gdzie jest potrzebny most. Teraz most ten
trzeba nam oprzeć na mocnych filarach porozumienia I odrodzenia,
ruchu patriotycznego,
Rozumiemy goryc1 i zawód tysięcy ludzi, zwłaszcza młodych lttórycłl zapału i dobrej woli tak niegodziwie nadużyto. Nie lekcew~żymy
niczyjego bólu, ani poczucia osobistej P<>rażk!. Burzliwy był ten czas,
powikłały się „polskie drogi". Chcemy troskliwie oddzielić to, co
ludzkie ! prawdziwe - od tego, co 18twardz1ałe. rzeczywiście prze1tępcze i wrogie.
·
Z tej wysokiej ir'yibuny llWruaim -1• clzl-ł 1erdeozm. do wszymkdch.
zwłaszcza młodych obywateli, którzy wprowadzenie stanu wojennego
uznali za przekreślenie swych nadziel. To jet1t wasz kraj To wasza
przyszłość. Budujmy ją zgodnie I solidarnie. Dość już w Polsce nienawistnych spojrzeń. Czas podać sobie ręce, żyć w zgodzie. dobro socjalistycznej ojczyzny uznać za wspólne, jedyne I najwyższe
Nie z cudzej łaski, lecz z pracy wytrwałej, z wiecznie żywych
I twórczych źródeł socjalizmu, możemy dzij czerpać pewność, że jutro
będzie lepiej niż dziś.
Do Polski wraca nadzieja
(P APl
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kil do l>l'&.CY ~ w~ edukacji
d.e D'l"•C1' n~161'nl•
młod·.łeiy.
d!zlałań na r:ze<)Z ochrony najbiedW w!elorwątkowe.j dysk'l!Sjł, kitóra niejszych oru kalekich.,
ochtr<>ny
rozwiinęła .rle oo wy1tap!Amlu I ae- rodtZli!I wlel~etnydl rtp. Na
S k.retaru KŁ d:zlała.c11:e chrze6cl}a6- koóttenl• ...,yr.aitono nad~ielę li•
te
S '1CY OO<fkireśl.Ji. k o1urald.zm łwia- ~nł· to ~k ~ ~ed»p0gladowy, wł.tOM~ L~a. n.lie. było
li.Olejnym
pn.e}a1Wem
cjl I DOftaw " niemym nte 'llft9- lronwlta.cj:ł wta.dm l)Ol~;rcll z
~ szltad1Za ~ w slDurp!ein.W w.ayriltlch ludłm.I rółinł~:rml d- łwla.ł.opogla
WY•lłli:l>w I dd.alail w0k6ł ~· dowo lecs IM!~ w~• cele.
mu w~ lllra,Ju 1 llirys')'911.
(Z. Oh.)

SPOTKANIE TADEUSZA CZECHOWICZA
Z DZIAŁACZAMI CHRZESCIJ~SKIMI
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ność celów
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W przeddzleó. Swięta Odrodzenia, członek Biura Polltyosneco
I 111kretarz KŁ PZPR - Ta.deu•z Czechowloz
1potkał 114 1
•M d.zl&łaosy ehrzekliJaó~klch reprezMtującyoh stronnictwa
a1rupowanla ~atollokle - PAX, ChSS. PZK8 „Ca.rltas" oru
k9'oioły zrrupowa-ne w Polskiej Radzie Ekttmenłowej. Obecn7
b'ł prsewodnlct:!łoY TRW PRON - lcor SlldryokL

§

r

,,,„,/,

§

§

.,,,,,h

m~ I doprowa.da:enla do ·~
nia nuod'll wdkl>ł
na.}tywotniej-

30 BM. SPRZEDAż

srz;ych or<>blemów I test jedinoczej.
nLe irodklem, który m<>te :i:a~
nlć ro.l!Wl>f kd-a)u Dobra oła=yz.
na dda. tego !..t PRON
Pwtie
będide dą!rła do wzmooo.!enia. roll
wl orgaJniuc)I.. a t.krt• wyira.źnl•J
azego wyeksponowani• roll .tronnLotw I ugru:powd
ehr.zdclijailskfob Bez reey,gnowarnła li upra.wn.teń ~ych
ze 111>ra.wow.a.nla.

W

MI~SA

I

~DLIN

pracu ·ą

dyżurne

-oańsitowJ•, '!)tit·
~ie ~n' ba-

i:mzewodinleo! roli w

tia rozszen.M:
Mt wład!Zy

W-.y ca d.r!a1Uch & ł6d%J!cich
przyjęły Ili• łut aa do..._ R(Jwnlei W tym Hzon4e lei·
.... łaftl: eo roku od<bi.a_ły d%1el8'Dowe PKPS w porozumieniu li
euqd.UJ]j[ orro~ d%ia.llkowych
łl'ł&Diwj' tezo rodtZakt wyp002:yMk 4lA ponad 400 0aób. Wczasy
edb:rw•i• 114 w pięciu ogrodach

...UOróow

Dąbrowllieso. M. MirecT. Jtoiclrus*4 oru w ..Mil·
...,_. I w ,.Morwie".

... I.

'

działkach

Wczasy na
-

Górna .orianJaowet w.,trrobe
Ol1lad:r u. ddalkach

wyty-wlenie.
prsywożone

''

najcs~ej

„ ... odbTW'a"

......,. 1*reacyjne •

ławecUamt

I, Wakamt. Ul'OJllllaicn!-

lh 8ll tmmr I

~

- . w,t.,.,n.m. aa

"'*'-

wou-

ba-

ze

WIJ.a ~awtczlnr wa.ha Ilię
od eo do 80 l&t. Odlpłi&tnoś6
za
2.otygodin.fowy 'j)Obyt najczęściej od 400 do llOO zł. s. pMyipadkl, ff
nie-które nieumotne OllOb:r
wno~ tylko opłalty symboli~

_,

~

De ·~cjl •aucnrin6w -.... hi.Wce ~„
1dsi•
li• 1*111111 ·, ... -1"4-' W.wlsJ-. & takie

a

rłfw lu/b r..tauncji a tande
stoł6wek prązakładC1Wych.

JUŻ

OD POŁOWY LIPCA
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cze sny k

•

artywty.

c6ł

dn-

w oldll 4D4a. PKPS Ł6d.ł

„Szczupak"
za 12 tysięcg
„

WYCI ECZK I

' . . . .nylo ...
w llOłY
•
....-Wea br. Nłejakl Paweł 1J, li-I.tlił lllł"zkanlec 06nej
1na'lly
W tamteksaf K.e>mendzl• D1tetll1co-

- J MO I wielokrotnie llara'llY
h9dsał

t„o d11ła 1101)(>łud11tl• •
Rbawie '"" kłeUtń:•
I
Ucztowalł 11.aJ11lerw
w
a!Nlllranlu Pawła U. t ł11ł
tam
-110Cl.ars - lrt6rT dobru
Mil•
ehmlalH wvkuvwał
anHvwne
tllłonnołct
Tłukł dom.owe ""ety
pr6bował nawet nkaleczve lłt
K.ołedS"Y majac wlda~ mocn111'9z• doWT. odwiedli iro od tell'O 1<amłaru
W'ny1ey razPm wvbrall •le 11.a •·
łndwlalacv 1111acerek
P1>dez11 łeJ orzechad'l'lkł on<>lomte.i alkoholem 11anowle 11rzewracalt
koeu na śm.leet ł ławki w oarku
Im. Słowackle1ro
zaczenlall one·
ehodnl6w. Awanturowali ale na •·
lleaeh. W oeW'Uel chwili znaJdula·
OY •le na 110.-ranlczu delirium l>awał U.
rozoedT.U
llłe
I woadł
.,nc1u11aklem" w O'kno wvstaW11w•
llwlaelarnl orzv ul Sanockleł ł.
OlNlerwowała
ten .wvezV'll" orat-nlea portiernł S:r.pltala Im Ko01.rnlka Była zHz·e>kowana ale nie
llddyłl zapoblee
szaleflltwu pflaaeira człowieka. Nie 11o~rzvmall
tr• r6wnld komi>anl Pa·weł
U
t1nebłl dowa dwie szvbv katda
• •rubośel I mlllmetr.6w - Kl·
molował wystawe. ro-zbił u1tawlon11
wewn1trz sklepu wazonv 1 kwlata
al. 0duazonell'O koledzv WVChtlfll.9·
1l s kwllaclarnl Okazało ale.
te
MYblro doHedł on do siebie nie
9d11on1e tadnvch
11owatnletnvch
trWOłeJ

ll•lHalllł.

•11rałel\.

Po kllkuna1t11
mlilutaeh zaalar·
„OW'an.I orzez oortlerke
s11pltala
funkcjonariusze MO zatrzvmall
w
„bliskim 1>ar-k11 amatora mocnvcb
wratel\.
Został
on arentowa11v
lkok „nezupaklem" bedzle e:o dre>kOlztowal.
Same azvbv w1Tte
1a u tv•. sł.
llłlll

„

lell tnłomlu'9 1ro'"'6d*l ~
l'rufonn<a,eJI SJ>Ortoweł l 1'u.rY9tYG11•l.
•Jdj IS ~
Prl'X
oN[a.nd&uJe
atreltcYtn• wvoteoslt•
Die_,:q na ~ule: Tomaa&w Mu Niebieskie Zr6dta - BI.eł.a Góra Smar,fzewłce - Kff•rtr•t tu'br6w Brat\t6w - tł km Zblb~a • stnlków: Dworsee Jl!Kl' Łódł
brv"na, 1tod1 I.li. od~sd
1.•
oowrót w coddnaeh ..n.omrn'.Yłlłl
Naitomlut w nledmele. tł lt'!)ca.
m<>t.na tie WYbra~ na dwie "In·
clec:r:~1
i>lesze aa m!uto na tretach: Tuszyn.- Gar1>6welt - 06rld Mał9 - Badz:vl\ - Podd•b!.na. -

•n

J'•-

\I\

W łrod4 1»0Wlitałtlmy aa Dwore.u
Kall:laklm plerwny l)O'WTOtny ~
ciu llOlonłjn:y 11e Słu'l)Ska Kolej.
n. ~lada wedlutr nutll'PluW:e.ro
rorldacru: 27 lipca l)MY'będ4
na
DwoN.ee Kall.ski dwa l)()Cdągi:
J
Tuosna ltra.Jeńskle10 I Skwierzyny
o godJZ 9JM oru: 1 Gdynt I Bl•·
łero Boru - o T 08: l i lłpoa o fodrz
7.06 eJ>()d:zlew.ny !est nooUl,g specjalny H Słupska
I Kołobrlleru
(Dw KaJ!skl); H lłpoa onybęd4 u
Dworzec Kali.kJ poelą.1 1 Kamienia
Pomorakłeito o godz. 9.04 O'l'aa: 1
Da.rłowa I Bytowa o S.24, a na
me„ t.Mt-Chojny poeiu a Mrll1owa I Ełk• - o 8.25.

0 d.ał.H;roJa PD'DłÓłuJa
olbóra Gd dawna tui ata·
nowt
dla
a~eolog&w ln'ycia 1.11.tormuje Dell dr
prawdzlw• 1&1adkę,
Jest lowlllra.
'bowiem wymienion7
w

Cokumnole

li

roku 1065 w

- hłołny Jełlł 4la nu problem,
Ol1 odkryte dołychcsas &ladf 01•·
dnlotwa 1 wieku od X do XIII,
lllł 11ozostało~ osady
targoweJ,
osy łei poszukiwanym przez na.•
('l"Odem kasztelańskim, Jeśli do·
tychozasowe badania nie rozstrzy·
gnił tej kwestii. to systemem wier·
oeii reologloznych o bJęte J10stan!ł
dalsze wytypowa.ne przeli nas ob·
szary. ,,, celu ustalenia O'IY rród
'l.rlnł-ał aa ~a.me lbAsle)lzego
jeat Wolborwa, CllY teł 11dsleł dalej.

I ~6w łrodkowej Polski, pła·
MCTOh danhu1 n.a rzecz opactw•
Nlled:rktyilsklego w Mogilnie na
ltujaw#h. Odgrywal on znaC'Lna
rolę w systemie organizacyjnym
admiobtr.ach piastowskiej. następ
D,le WY'JD1eni.amy 1eat jako
gród
kautelańald, obok którei?o tunk·
ojonowały tal1i I komora celna o O'l)"1D dowiadujemy aie z bulli
IMIPł.ta In.n ocentego ·II li roku 1138

ten t.tnlał rzec-i:T'W'iśc!e: do d~· P1erwn7 •kr• leroroMnyoh ba·
tleJszecct cmla - mimo J)t'OW&dzo- 4ań mamy Juł 1a 10b,. W wyko·
aJeh bm l)OSZll'ldwafl. - reldik~6w Ple u1ytuowanym n• podw6rzu posesji p. Mariana Klell. odkryliteł'O zde od•n.al Hi OlllO.
śmy tllka warstw kulturowych, z
. Od !'Okv. 191łt naukowcy s ł6dz- których najstarsza pocbodzt 1 XIV
1t1e11:0 Muze'llm Archeologicznego i wieku.· M. In. odsłonlll§mv ntełle
!tnoitr!lficznego pod
kierunkiem zachowane podwaliny drewnianego
dr Aldony Chmielowskiej
a z domostwa, w ~łębt którero ma·
ud:!ilałem geomorfologa - mgr Pa· letllśmy znaezntł !loś6 ceramiki wła Maroslka, prowadz- wiercenia w tym jedno całe naczynie prze·
takte
spe.clalnym świdrem w
samym wrócone dnem do r6ry, a
Wolborzu I na jego obrzeihch. Re- li<mie 'Prlledmłoł:v lłelune. Być
mote
drugi
okres
badania
prze·
zultatem tego lee'! natrafienie
w
da
tyob!l.tu rynku na wczeenośred111io· widzianego na wrzeslei\ br.
odl>owled:ł n" zasadnłoze pytanie,
w\e.czne PCZ!ltld dTe'W'lla ł oera- de>tvmtłce lo~allzaeJi grodu wol·
mlkl. pochod'l"°9 li x-xm wieku. · n~-~„.:"" . . Ą
8 D!':IENNIK l·ODZIU nr HS (18359)

Koletowe remontv

lłatk<>wel
kobiet. kt6n !est
1 na1oowatn·! estzveh snrawnuze1 repre.:entac~ 11rzed

d~anów

m!.rtrzol'twaml.

l!luronv

kt6re

roz-

nocrm• !le we
wrześn~u Vt NRD
W ł6dzlńe1 lmnrede wełm1e uddal
B d·rutyn: Kuba, We1rrv NRD oraz

„

Na ME w siatkówce

Zwycięstwo młodych.
Ke 1t.dieme Alft9andt'Owftleite
ltll!be lltlOrłiowecO
ro&ooczał
Ile
wezora1 n6łtl.nał teiroroeznvch mtst~
Polni tun1A>rów w oUc•
not.ne1 Jlnaul(Urac1a turn1e1u nrrrPadta '9denastkcm ł.ód'llrlt!'lto Klubu 91>ortowuo I 1a~ellontl Blalvstoll.
Mecs
nllol\csyt tł• 1asłułonvm.
aw:volestwem
młottvch futboll~tów
LK.!1, kt6rsy 1t01uma1ł
białostocka
drutynjj 3tł n10) . Bram'l<l zdo'bvll
- ZJOBl!!R - I oru HOŁOS.
ł.lttlt Bako Malesza Kruszaonkln. Dyk l'ltroszajn. Ge>lus IN'owakowskl), .Jabłolhkl
Wn.tclechowskt
CboeleJ. Zlober. Hołoa.
.J'AGIELLONIA1 Michalczuk - Ba·
lakier Skrseczvi'lskl. Glere.1klew1C1!.
Ro11umelr - Baver. Ambrote.1. .TllkonJuk
(K.rv1te1<) - Michalewicz.
C:aykln .Jaktltl (Orłowekl)
Łódzkł Z<'!<tnół nrowadronv onez
tTener11 Wlod-ilmtena Tv1aka zaprezentował
aleknnd'1'0W"<ldm svm1>11t}'k.om t>ll:kantwa oomv•łoW11 l •ku.
teczn• .ua. sze:T~l!ólnle w drul!le1
cze.§ct mecn. Na Iłowa um-an1a usłutvł m. in. .ra~k ztober
którv
<>bok dw6ch celnych irtrul6w oopf...
aał me ki'lkoma
wzYbklml 1 w'!doW'ls'!towvm1. ake'8.mi otensYW'nvml
dowodzao, ta n1.e bez rae11 wvsteou1.a w ~~~ol\ttowvm zesoole 'ŁKS
eh.oelał \ 1etto nozo!!taH
'koled:r:v
zalmoonowa-U
dobrym
W'1Szkolen!em teehlnleznym 1 oomysłowośc\a
w or1tanizowan.1u 1 przeprow•c\zan!u
a'kc.fl.. Po wczora.lszvm zwvr!e~twle
ł6dU:a
jedenastka lnt fodnvm z
fawe>ryt6w w walce • mlel~C• w finale tu:orocznvcb rozerrvwek o ml·
atrz1>1two Pol9kl juniorów Pod wa.
runkiem.. t.e w 'POdobnvm
stvlu
jak to miało mie}sce w SDOtktniU 1 .Talrtflllonla - młood'7ll t>lł
karze L~ roze11:ral11 'POzomł• mecze aleksandrow!<ld~o nólłlnalu
W drudm we.:orajszym 1potka·
nlu amlerzvłY .te 7!e5PDlv krakowskie! Wlslv I neezowsklej
Stnll.
Mecs
Hkol'lezvt ile remisem Z:Z
~ 'P01ed'l'nek w
zestawieniu:
l'ITALt Mlehne - Wal11t. X.. MllT·
cln!ak. Bnvlak. Oratlcows"k.! - ·Babiarz. Rz1H1:uteli. Orot Szczech.
D. Marelnlak. .Teł.
Wl'!IŁA.t Zlelltiald Botek. Kl\ez6..,ka. Mar'kowsl<d, Kadula - Klaja, Due. Komenda Bartoszewicz.
Sw!ercieew11k1. Knvwda.
Soot'kanle ro>:DOCzet.o w o«t·r:vm

w

skrócie

Poll!OY 'llll!ll!ta rz• Jll'emtsowalt 1 lt.o-

lumbl.ł 111 CHO).

Prowadzen1e dta Pe>lskt 'l:l'lYSkał w
2! min Wdow<:z:vk a wyrównan '. e
nadto w 'NI min.. n strzału Diaza
A W kontrolnvm
anotl<anlu ollltarskim w Zabrzu 06r1lllc ookonał
lmlennlka 1 Knurowa ł:1 (0:0)
W ~~n11tu 'Piłkarze Ruchu Ch<>rzów 'Pl"H!CU\l I T.l :tyrtna (CSRS)

„,ale „
„w-lak•

„

0Seallll „ba4ow, młuł&.
tru47 Nładlla a.am łebra
11;$mo•fera
iowanJlll\Oll
badaniem.
które prowad11one 111' 1 1nleJałTW7
Ste>warzyazenia Prayjaeiół Wolborsa.
Wielklł pomoo otnymuJemy
lle
strony miejscowych wład:11, Teohnl·
kum Mechanizacji Rolnictwa. kłó·
rego uosniowłe uczestnlczll w ba·
dania.eh. A dobrym duchem
l
opiekunem łeJ akcji Jest były wie·
loleł-nl preze1 wymłenfonego stowarzy11:enia - dr Stefa.n Siniarski.
Ta końcowa
wypowiedt
~
Chmielow.Xlej sułuł'uJe n.a •P4!"
cjaln' uwacę Pomoc I iycsllwo.i6,
jak' apołeczeństwo dan•10 re!li<>nu oka'Ztlje pracuj•cym tam ekl·
com naukowym (l to nae tylko
archeologicznymi)· wspóbpraot
f
wzajemna !yczliwość daje nw•u
oożyte.c1me rezultaty.
Obe<:nie pra.cownlcy
łódzkiego
Muzeum Archeologkzne~o t Etino·
graficznego
w poszukiwan1u
cennych dla h!storij naszego na·
rodu reB>kt6w przeszłości prowadzll sezonowe prace wykopaliskowe prawie w 10 mdejscowoś·
ciach. Oby rówm~et ! tam badaw·
czy i.eh trud mala:z:l tyle zrozurr.fenia i poparcia społe.czeństwa,
jru.1< w stary~ Wolbo=.
rI. JAGOSZEWfTCT

0)1.

.A PolllOT brydtvfct <-dil'!dU 1<ole1ne wvrokle zwvclestwa na trwa111cvel\
w
Wiesbaden drutvnlYWVCh
MlE l
nadal wlcel:deraml roz~·ry.
wek.

„

W a1ódme1 rundzie nasl reorezentane'l. · wvl(ral! z Isla n di a 20:0, a
w ósme1 ookonaU n ledDwnvch o•zo c
down lków
tabeli.
Hlszoan6w do
minus i
Nadal bez o o ra ż'!<\ sa
Francuzi I oni nadal orowadza ma1ac 124 o'l<t Wvnrzerl7a 1a oni Pol skę o 10,5 pkt. 1 RFN o 20 nkt

Zł
lkomiptłkowa.ne --~ remo.ntiowe
1>rowa.dzl •lę rl>w·nfei na 1Lnli Widzew-Olechów WY'mle-n\onych tam
będl'Je 11 lt.m torów.
Linia ta.. bo
pr~ede wszystkim watny $z.lak towarcwv. a poo:a tym droga P'I'OWadząca do lokomotywowni na Ols·
chowł•.

R.ozi»c:zeto ~ taJkte za.1)lanowan„ na klll.ka la;t praoee w rejonie
ata.c}l Ł6df Kaliska Nowe tory I
rozjazdy mon·t.O>wa.ne Sil od strony
Ka.role-w.a juj z m.Yłlll o po,prowada:eoniu telll!Zny.ch szlaków p0 budowa'llym nowym wiadukcie.
c~•,)

~esursy

dwie H1»rue.ntaela Polllkł Oronlzatorzv mul1•11. w omtn!e1 chwlzmienić
'Cl?'Ol(ram zaw<>dów · D<>·
W'l.em zt't'ZYl!n<>WałV a udziału
w
turnle1U Rumunki.
Dla
trenera eklPY nolnle1
A.ndrz•la Dullldeito tradvcT1nY ł6d%
kl tu.rnle1 bfldzle motl!W<Mlcla
d<>
ooczynllen1e dalszych obserwacl!. bowiem stawka 1esooł6w le•t silna
1 •tanowi euronewka czołówke •
1ak wiadomo Kubanki. o Ile nuv1ada
w n11.!lln!eh7.vm 1kladz.!e.
naleła 1 kolei do na f!epszvch i:esW dniach rr~ wrzet!nla bT. odoołów na łwlecla
W trakcie Wlec beda si~ w NR.n Mistrzostwa '!l:urotych plecl<>dnfowvch uwodów wie- nv k<>blet I metezvzn w siatkówle zawodniczek bi!dzl• moclo
oo- ce. :r.nane sa tut mie15ca r02.11:r:vtwlerd:r:'\ć swe renre1:entacvlne aspl.
we1r 1 oodzlał na irrunv R:ntalke·
racje dla n1ektóryoh 11 n1ch mote m! . ool!rltlch •latl<arek beda w et!to by6 11 kolei ostatcla motltwość m1.nac:rtne1
11run!• w !'lchwM1me1
ukwal1tlkowan1a
Ile do drutvnv Francu:tkl. 'l!lułi:arkl t reprezent11nt1cl
wy~talac~
na m'lrnzoirtwa '!l:u- RFN, natoml.ut nMn maska re,
r01>y Natom1a9t fachowcy oras k1- Pre-zentac1'a
1u·a~ bedz·le w
9IJlll
b!oe beda Dl()ltlt nri:ekonać l!!a o wraz 1 drutynarm numunłt. l'ran•
t:vm tall -talv pemraw!one
no- ej! I Włoeh.
Utt&lfó1M
etemen.,. s!atkar."1r.1"1!<>
wyszkolenia oru e%T n.p Llchod.:!Oto 1'0dz1at flS ln'UT>'.'l"I
jewrka 1 Cznnvch MuPS'k ltt6't'11 I JtOBIETY1 w l'lchwerlnlet Buta.
ma od1trYWać w :i:'egoole role roz- na,
POLSKA. 1'1F'N, Franc1a: 'Ili
u:vwa laeet. odnalazła ł·c-rme która Cottbus1
:r.sRll't OSM Rumunia.
J>Mladała Vt noprzedn1c-h seronaeh
Holandia: .., 1lostodrut WeterY, !nU!),
Trener Andrzej Dul!';kl zaoowladil Wiochy, l!lzwecła.
zdobvcl„ medalu na ME. wiec łódz
W null finalc'\fti l'ft-49.f.) ~
ka 1m'Preza
zweryt!kula ambicie °l':lllnla o m1etsca
~ ro.:uvwane
trenera, 1łl·k 1 ze~oołu.
Aktualna beda w Rostockll. • e miejsca łforma drużyny, która nle musi być 11 - w Cott'b'lle.
.
pneclet 1eszcza n.a 1W'Vi:su
MEŻCZYŻNlt w !!rfuretet ~
duto
mote nam w te1 m!en:e WY1aśnlć OSR.'J. Holandia, J.1'1n.al'!!dla w Suhtt
Podir.lal
renr~entae11
t>Pl.,k'lch POLSKA 'Rumunia, F;rancl.a. WJoo.
statlca-relt WYl:lada na«tenu1aoo: Pol- ehy: w Berllniec
!lu1Jfar1a. ~D.
ika I - An:na W11lr or.a7! A.n.na ~ Orec11 WeterY.
mórft11 I ł.ID a talkte Anna Ll.Pula nnałom • mt"''9ea I-i w
choozllewSl<a .Jolan.ta 87!e..Telel9ka l!erllnle, a o mlello!ca 7'-1'2 w B\lhl.

.A O!tm~!*• re"l)t'ezentacla Polski
w ulłc9 n'O\tnej rM:ecrala w B<>i!ocle
!11.•rwt•Y mecs .weio Hoceanlczne.
l(O
tournee,

'mełta podkreatł
Jl'r
RUM w Wolbena llł Ul'clae
Obmie- uaucłnWiae
wql'4•
wą61--

t.8e ed-

Dlłk1

lV h:lłi

Manena HDnytewska, .Tar<islawa R6tańska,
Anna Kucha rczvk BM en a
Waloch I Lucyna Kwaśniewska
PolEka n: .Jolant-o Bartczak
l
Anna Szalbot z ?.KS oraz Jolanta
Tom.lak. Barbara Haber Matp:orzata
Gllla Hal111a Zle11t'tska 1 Danuta
'Paszk!ewlcc
Turnie! rosnoezvna 111• d~
•
Jfod.z. 1e meczem Polska 1 - Kuba. p6fnle1 ur<>c1.vs:te otwarcie savrod:ów I soołJkan.\e NP.ID - We11:.~Y.
Tu•rnle1 notrw1 do wtot1cu 128 ~
ca). Wszy~tltle sJY>tkanla rozooczY·
na 1• Ili• o l(od"J:. 18.

1ednvm

(0:1).
DrułY!lY

g grodu

l'f'lllPI•

Pn1 mn was,..t-ktm bT.at
Cowod6w e.rcheolol(iC'!l!lych. ie crl>d
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Kolonijny kalendarzyk PKP

:·Zagadka wo
.
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Oil pl11t.ltu w bał! llesuny rozooczyn.1 lit m.Jedzynarodowy turnle1
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sobotę

sklepy

Siatkarskie en ocje
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~m•

•DOW!Allla~o
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W'Uko l lfl)OTO bra.mtlk.
Cł?'9 'blfk
szybka 1 ucoł•ta do moment1l. ki„
dy mtodym '!JllkeraoJ!I. fła.rnyło Ili.
SzYIJkle akc~ rseuowiaa 1"'Z~
sly Im prowadH'lli• tuł .,, 'Dlerw.
uvm kwadransie lf?T. lrtedY to •H•
1aca w dzle~llrtke 'W14ła l'!naWY ob.
rot'>.e. Botel!: - u sfau1ow.anie
Przeclwn!lta musleł „nymusowo od•
oocz11ć llllf!~ minut sa ltn~a bocirna),
utra-elła 'bramke
'DO
doskonałvm
strzale pom<>cnl'ka l!ltal1 - Babiarza. Petem Wl~1. zdołała lkutecznl•
oo\vrtrzvmać ltole1ne a'l<c1e rzeu:ow•k1ch r:rwall I i.ootkanle z.akoJ\czylo
s!e rezultatem reml.&oWYTU .
I> oto k•lendaorzvk motka!\ w !fo..
le1:ivch dnlaeh
t·rwania alekRandrowslrlel(o n61:t1nalu: !1 Unca: ŁKS
l'ital IJ[Odlf. IS), Wisła - .J'all'l•I·
Jonia ll!od11: 18): N !loca: l!lta1 J1u;lellonla 1181 Łlt9 - Wisła TQ
o•t!ltn!e •Potkame roz11ocwnle 1ie na
atadlonl• nrzv at Unii o ll'Ddz. te,
n0Przedza .!11c towarzvskl mecz mle·
dzvnarodowT
w 1<t6rvm zm!eiza
1Je olerwuoltrowe sesoolv Łltl!I I
FC Karl-Marx-!'>tadt Początek nledrl„Jner:o '"arrhurn ofprwszoll~ow•
cńw :r al. UnU 1 •M11ołem NRD e
lfod7!. 11.
Wracajao sał do tumłetu łun>!~
r6w
or-zToomnttmY. t.e zw:rclezicy
oolflnałów
!druid. od·bywa ' gl.e ..;,
S taroordzl• Odań•klm a nala tam
W~etvca Starourd Slask Wr.o claw.
L<>ch Poznań
l :Ruch ChorzóW),
zmierza sle o mtirtrzowsk! tvtnł w
dwóch 1POtlcanl.ach któ~e •anlano-wan" na )l !loca I a s1eronla Go~oodarzem nlerwtteii:o meczu f~na
l>oweiio bedzle zwve\ezca łódiklel!o
Póltlnału. Nie bedz!em:v m!el! n!c
Pr~ectwko temu, irdv rola ta nrzy.
i>adnie funl.orom ?JK~.
lwrbi'

OSM
eJ
Koletn11 itn.prez11 z pro.l(ramu X
OSM orzenrowadzoną w Lodz.l bedzle
finałowy turniej
w piłce ~dne.I.
Na P1vwaln1 11.nllanv nrzv ul So>bolowe1 wyst11nla młodzi' wsterooll~el
z Wrocławia
B:vtom1a, Gorzowa
Warszawv I Zlel-onel Gón
or.as
drutvna Anl111ny Ot.o proitram łód.z..
kleP:o finału:
!T LIPCA: 'Rudowlant Wrocł11w
Pnlon!a Bvtom, Stilon Gorzów
l.eitla W-wa KSZO Ostrowiec
Novlta Zielona Góra: Anilaną
Budowtaul. Stlt011 - Novlta KSZO
- Leitla looezatek pterwszel!o Przed.
oohtdnlowelfo meczu o !!<>dz 9 a p0...
ooludnloweio o ii:odz M.30)
2S LIPCA: Anilana - Polonia Lada - Novlta KSZO - Stilon:
1

GRATULUJEMY

Wczoraj w c.:as.le ur.oczvste1 s&s11 Rady Narodowet Miasta -Uxi.z!
zwołanef w nrzeddzleń Swleta un'..
cowe11:0, w!elu zasluż-onvch mlesskańc6w n~•ze1to miasta uhonorowano wvs ok .ml
odznaczeniami oań
otwowvml W~ród nich znalazł $le
~nanv w łódzkim §rodowlsku .sll'Ornwvm ~ 1'~ łocz soolec7nv - .JF.RZY
SLlJŻEWSKI
uhonorowanv KrzvtPm Kawalerskim Orderu Odrodzi!.
n\a Pr>lskt.
J, Służewski obchodzi w tvm ro.
ku
35-l eC'!e •we1 działalności na
sno r to we1
~;-o leczna

nhv!e

Roznoczał

o::i c.-e

w KS Tecza I
ŁOZB,
n a • tu1a c n"'teonle
odoow\edzla lne
fun kc1e w W!ctzew!e ŁKS a obecnt e Soo!em.
11:dz!e
wvr6tn11 s!e
m In. lnic•owan lem I orl!anlzacla
k olon!!
soortowvch dla dz!eC'l 1
miod7l etv łódzkich 11zkół Gratulu·
lemvl

Jigowcó

'Emocji Jlillkatllkieh coraz wteeeJ
Natomlut aymnatvcy LKS
bedll
Powraca lacv wlee do L<>dz~ k l.bi ce moo:ll oa:ladać •w61 zesoól także w
mop:U <ibe1rzeć w na 1blltszvch nledz!elft o 11;odz U!„ Po 1struoowa·
dnt ach wiele sootkafl Sorawozde- nlit w Zak<> n an~m
' '<>zel!ra nlu
nle z plerwszeito dnla oól!lnału ml· zwv„ieskleP:o oo1edvnl<u z
W i słą
strzostw Polski 1unlor6w ro zl!r'1wa - o~zec-!wnlk lem łodzian bedz'e olernych w Aleksandrow!e za m ieszcza
wszolleowv
zei<ońl
NRD
FC
rnv oowvtel natomiast d z! ś IPlatcl<l Kral-M• rx-Sla dt
Wcześn'.e1
bo o
zesn&I Widzewa sootvka sl e w soa- godz . 16 do1dzle do ba rdzo c!eka.
rr!ngowym meczu
w Belchatow!e wel(o
~ not l< an l a
półfinału
m iz tamtejszym GKS Bedz'le to wiec st rzos tw Poh kl Juniorów oom1edz:v
m. In. oote11:nalnv mecz r.c$zczvka ŁKS I W isła Kraków BYĆ może
który nr zeszedł z Bclcha towa
do
tvm,
drutyny wtcemlstrza Pols ki W soo- sootkanle to zadecvdule o
z drutvn awans~1e do finarrlnitowvm meczu
w Bt'łchatowl e kt6r.a
sootka slfl z G'K.S również oab1a- łów m ist rzostw P<>lskJ
„1c'l<I W16kn\a.r z w nledz.lele o Jtodz
bfldą
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