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Osta,tnie dni przynoszą Mraz wię
cej niepokoj ących ozna,k świadczą·
cych o tym że administracja ore·
zydenta Reagana. oostanowiła zde·
I to środkami
cYdowa.nle dzi ałać
militarnymi w celu obrony swel
dominacji imperialistycznel w AmeWaszyngton n ie
ryce Srodkowej
przyjmuje do wiadomośei faktu, ił
napięć i
t>Od.stawowe t>rtzyczyny

OBRADOWAŁO

konfliattów w tym rejonie świata
tkwią w skira}nei nędzy i upośle
dzeniu szerokich warstw ludiności
ora.z w POWszechnej nienawiśei do
k.rwawych, reioresyjnych reżimów i
konC'entrule na wodaclf w oobliżu
wybr:ze2:y maleńkiej Nika.ragu.i airmadę okrętów wojennych Pentagon

do 4 tys. źo'llnierzy, 'Pl"Zel>l'Owadzą dość niezwykłe •.ma.newry"
wra~ z wojskami Hondw„asu. nied do
trwać
zwykłe bo mające
Woląi!
styc:mia przyszłeao roknl,_
Biały
utrzymują się oogłootki
l iie zyć

u

Dom zamierz.a co najmniej dwukirotn.le zwiekszyć liozbę doradców
USA w Salwadorze
ootwierdził te oddziałv amerykań wojs kowych
zasto.sować blokadę morską i
oraz
skich wojs.k lądowy>ch k tóre bę<ią
oowletr7iną NLkara.gu:I CIA zamierza oodobno zwiększyć pomoc d[ a
band kontrrewolucyjny.OO w Nilltara,gu!.
Wymowa tych I wlellu !mmyeh doniesień jest d<>statecz.nie jasna aby
budził- powS"Zechne z.a,n!e'OO'koienie.
Zjed.noezo..
nie ty'lko w Sta.naoh
(Dalszv ciag na su. 2)

CK SD

Porozumienie partii i stronnictw
oolitvcznv~~upmlstaw stabilizacii

Ustawodawcze decyzje Sejmu
·a t wałość soc. is ·t: i i odn
po
n

KC
PoHtyc.zne
26 bm. Biwro
PZPR omówiło zadania ; &łówne
kierunki działania Partii w obecsoołeczno-oo!Hycz.nej
nej sytuacii
1>rzez Radę Państw a
Zniesienie
&tanu wojenengo oraz konstytucyjne i Us<tawodawcu decyzje Sejmu
stanowią doniosłe wvdarr.e<nie w ży
ci'll na.rodu. otwierają nowy e!:aip
realirta.cj1 l~i oorozumieo.!a i walki, ootwierdZalą trwałość socj.aJ·i&tycznej odnowy zgodnie z uchwała.ml
IX Na<Wwyozajnego Zjazdu PZPR
Na tym file 1>odlt.reślono znaczenie wrz.ro.stu ~tvwnośei oodstawoorga1nizacj1
wyoh i oddziałowych
partyjnych, a ta,kiże rolę wybieralnY'Ch organów oa.rtil n.a wszys t kich
szczel:lla,ch. Uznano. za szczególnie
ważne dalsze wysiłki na rzecz uzdrawia,nia gospoda~k;j oraz leoszego zaspokajrunia patr.zeb ludzi pracy.
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Spotkanie delegacji
ZSRR i USA w Genewie

Prokuratorzy przedsięwzięli dziaorganirzacyjne., k tóre zapewkorzyniają, ie wszystkie osoby
stające z amnestii, a przebywają
ce w aresztach tymczasowych zoWe wiforek odbyło się w Genedo wie iposiedzenie 'Plenarne dellegastaną zwolnione w terminie
ZSRR ~ USA na rozmowy w
br.
cH
30 lipca
sprawie ograniczenia 1 redukcji
Zakladv karne 1>puszczaJa Moby, ( amnestii. N/z:' w Blalolece klWar(PAP)
zbrojeń gtrategicznych.
które skorzystały s dO'brodzie.lstwa szawy. CAF - c. Lanitda - telefoto
łani a

26 bm. odbyła się w Biurze Prasowym Rządu konferencja, na której przedstawiono szczegóły rządowych propozycji dotyczących zmian
w kodeksie karnym oraz w ustawie o kontroli publikacji i widowisk.
Rząd zamierza ;Je przedstawió Sejmowi na najbliższym plenarnym
posiedzeniu.

RzecznLk prasowy rządu - Jerzy
Urban stwierdza. że orooonowane
z doświadczeń
ZIIl.lany wynJ,kają
minionego ok.resu. stanowiąc z.airazem uzupełnienie regulacji prawnych przyjętych orzez Sejm w ubiegłym tygod1l.iu.
Jak za.znaczył z ltolei wiceprezes
Głównego Unędu Kontrol • Publi·
Jan Pa.kuła
kacji i Widowisk projekt.owane z.miany i uzu,oełnie·
ni.i za,pewnią soóino.śc 1 or~ejrzys 
prawnych dotyczą
tość: orzepisów
cych oublika,cji Ustawa o kontiroli
publikacji i w1dow1sli. która oora·
cowana była w oośp1echu i Pod
pre.sją ó'wcze.snej sytuacJi soołecz
no-ooli LYcznej zawiera oewne sorzebrak jej
niepełna
c:z.nosc1 jest
także soójno.śc! z obowią:zulącym w
kraiu aysr.emem prawnym Projektowane zmiany nieznacznie rozsze·
kont.rorzają uprawnienia organó
ll pubUkacil t widowisk m in. w zakresie za,pobiega.nia wykorzystywaniu srodków masoweg 0 orzekazu w
bezpieczeństwo
celu godzenia w
państwa i sook6j soołeczny Zmianie ulegnie ol"zecle wszystkim art
2 ustawy który zawiera enumera·
tywne wvliczenie wszystkich svtua·
cji. w kt6rvrh korzystaiac z wol nie będzie
nośe1 słowa 1 druku.
można
tre ści

rozoowszechnla~ określonvc:'h

Obeonie . nie bę<l.ą one mogły
be:zoieczeństwu
oonadto ,zag,rażaĆ'
pańs t wa 'i ie1to obronności zabromon e będz i e •a,kze rozoowszechnia
oczV-Wi:;te
nie t re ści sta now iącycb
1>rzesteos two ' w ro'zumieniu orzeoisów a•ktua l nie . obowiązującego kodeksu karnego.

Z kole.i art 4, który Określał syod
tuacje zwolnienia oublbkacji
prop0nowane
kontroli wstępnej..
zmiany zmierzają do objęcia ni4
także biuletynów Przygotowywane
orawo !)rasowe tra'ktować je boz tnnymi
wiem będzie na równi
Konwydawnictwam; orasowymi
trola ta będzie jednak orowadzona
orzewidziamo
.
elastycz.nv
w soosób
bowiem możliwość szerokiego stosowanfa indywidualnych zwolnień

KONFERENCJA

kit6-1 cemu

n.loznych: instytucje ~ osoby,
drla celów
rym jest to notrzebne
zawodowY'Ch lub naukowych Wy·
U;powaamiokaz instytucji · t osób
nych do korzystania ż literatu.ry
której rozoowszechnian!e na teryjest zabronione
torium państwa
ustalać będą minister na·u'kl. szkoloictwa wyż.szego ł technLk!. ministe<r kultuTY oraz sek.reta.r.z na.uikowy PAN.
w kodelltsie
Prooozycje zmian
kairnym przedstawił dyre<ktor deoartamentu w Ministerstwie Sprawiedliwości Robert CzaJPirS'kl Zmierzać one mają do zaioewnienia ładu i porządku publicznego, wykow~ględzie dorzystując w tym

w BIURZE PRASOWYM
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wstępną

objęte

zostaną

Kontiroilą

t akże

ośrodlkowi

l)rowadzą<eemu

•
W kolejnym telefonie do jednej
z redakcji włoskich porywacze 15letniei obywatelk' watyka ński ej .
we
Emanueli Orlandi, zagrozili
wtorek ponownie zgładzeniem Jana Pawia II, o ile tureck; tenorysta Ali Agca (niedoszly zabójca pa·pieża), nie zostanie wyipusz·
czony na wolność.
mówiący po włosku
Mężczyz.na,
z obcym akcentem, powiedział w
rozmowie z przedstawicielem redakcji pisma „Famiglia Cristia:na".
być uwolniony
że Agca powinien

Reglamentowana
sprzedaż

w sierpniu

Ministerstwo Handlu Weo.vnętrz również na mię.so wo!o•we i delęce
nego i Usług informuje o zasa- z kością.
4. Na mię.sne odcinki kart zaosprzedaży
dach reglamentowanej
patrzenia (z wyłącżenie.m odcinobowia,:z.ujących w sie11Pni'll br.
k ów na m i ęso wołowe i c ielęce z
1. W sierpniu br. umożliwia się kością) można zamiennie kUJJić cuka:żdemu obywatelowi dodatkowY
CDa!szv cial!' n.a str 5)
ten
zakup 0,5 kg cukru. Zakup
tnoże być dokonany na odcinki · rezerwowe: nr 93 w kartach „P I",
nr 90 w kartach „P II" i „P III"
oraz R-0-I w kartach „O".

1>ZIER
KIESIE

2. Utrzymana zos.taje bezkartkowa sprzedaż tłuszczów jadalnych
(masła , margaryny, smalc-u, słoni
ny I oleju) oraz mleka płynnego
i w pros:z.ku.
li. Kurczęta · ~n:edawane będą na
wsa:ysbkie odcin'kj kart mięsnych
a drób duży (n.p. kury, kaczki, gę
si, indyki) - bez kartek. Sprzedaź wędlin wołowych będzie prowszystkie odcinki
na
wadzona
mięsne kar·t zaopatrzenia, w tym

W 208 dniu roku
szło

słońce

o godz, 4.48, zajdzie

wzeo

zaś

20.36.

AureU, Julia. Natalia, Dionizy,
Bogna, Monika

·ProoonCJWalJle zmi·a.ny 'dotyczą talk-

dz!ała:lność pr11.eCiwko tnteresom pań- że kodeksu wY'k.roczeń, w którym
stwa. Uzupełlnlen.ie a r t 278 pa.r. 1 dodaje się nowy a.rtykuł W1Prowa-

kk oolega na objęciu pra:ewidzi·anym w nim ty.nem im;estępstw (uczestnictiwo w związku 1>rzestępczym) równie± ud~ału w działalktóry rozwiązano
nośel zwią7Jlru.
lub którem~ odmówiono zallega.lizowania
P.ro00nowaone zmi,a ny dotyez4 r6wnieź ~t 282a lr:k, w którym POzapis
zostawia się dotychczasowy
traktując go jaiko oar 1 Dodaje się
natomiast na.r 2 w następµjącym
brzmieniu: „Tej samej karze podlega ten kto orga.niz'llje lub k ieruje

do nied·ZJieli . W przeciwnym wypadku - podkreślił - Emanuela
Orlapdi zostanii> „w yelim ' nowana",
do kole jnego
a wkrótce do jdzie
zamachu na pla cu S wi ętego Piotra.
tą,
Groźba ta pok ry wa się z
w po·niektórą inny rozmówca,
do redakcji
przekazał
działek
dzienn ika „Giornale d'Italia". Policja włoska wąitpi iednak, czy teod
lefony te pochodzą istotnie
tych, którzy porwali Emanu~lę orlandi.

KOMUNIKAT MffiViU

dzający sankcje

za umieszczanie
w m!ejscacll użytkowanych przez
instytucje lub przez nie za.rządza
nych a t~kże w miejscach puibliczdo tego
nycb nJe wyznaczonych
przez właściwy orga.n - ogłoszeń,
plaikatów. afiszy, napisów I rysunków W razie oopełnienia tego rodzaju wy.kroczenia sprawca Podlegać będzie k.a.rze ograniczeni.a wolnoścL g.rzywnv lub na.l(any Organ
orzekający będzie mógł także zobowiązać sorawcę do nrzvwrócenia
Dotychc~as
poonedniego.
sta•nu
a·kicją ~testacyj.ną rpr:reprowadzoną wykroczeni.a tego rodzaju traktowane były w myśl art 145 kodeksu
wykroczeń jako zaśmiecanie mJejsc
RZĄDU
nublicz.nycll.
Wreszcie ostatnia z urooonowanych zmi.an orzewiduje mori:liwość
worowadzenla trvbu przysoieszonego przy rozoatrvwaniu wykiroczeń
na czas ściśle określony
Na zakończenie mi.n Urban pod•kreśl!ł. iJż rząd nie ukrvwa oolitY·
proronowa.n ych
cznyich intencji
zmian w l)rzeois11cb orawnV'Ch Chodzi bowiem o unik.nięeie powrotu zag,rożeń i nee-atywny>ch zjawisk jaw niedale<klej
wbrew wze1>isom 'PI',a,wa" Przewi- kie miały miejsr.e
dzia.na w tym artykule slin'k cia do przeszłości
wolności Jest
3 lat oozbawicnia
wyraźnym z.łagodrzenlem odpowiecl- •
o stanie
niego orzeoisu dekiretu
Tel samej oroblematyre ooświę
wojennym, który orzewidvwał za- 26 bm w
cone bvło również
l!ro7enie ta.ką karą do lat 5
Projektowana zmiana w kodek- Warszawie sootkanie rz!!{'mika orarzadu - min Jerzego Ursie oostęoowania karnego z·m ierza .;owego
ra sorawiedliwoś<'i
do ujednolicenia właściwości sądów bana wkeminfat
<;·kfirv ; wicenrezesa
wofskowych Be<la one Nnoatrywa- - 'l'ad~i;za
Gł6wnel!'n Urzedu Kon trol i P u b1iłv orzestęostwa z art: 122-133 kk.
zwalc zanie ttt6rvcb związane Jest w ka{'j; l Widowisk - Jana P a k u łv
swej istocie z wymogam i obronnoś z koresponden tami zagra'!ll rznvmi
(PAP)
ci 1 bezpiec.zeństwa państwa.

odeks1e karn
011troli ublikac·i

świadczenia stanu woj&nnego. Zrnlapu- na SJrt 271 kk oolegac będzie na
blikacje naukowe wyłąC'lZnie w celu orzeniesieniu punktu cięż.kości przezaoobieżenia ujawnia.niu wiadomoś stęostwa. polegaJacego na rozoow Ci st.a,nowią<'VC'h talemnlcę oańs t wo szechnianiu fałs?vwveh w i adomości
wą Przvnomni1mv w tym mie iscu - z zagrożenia laltttes6w PRL na
- zaznaczył J Pa!ruła - i'2: PU· orawdooodobieństwo · wvwołania w
blikacje naukowe oodlegały kon - ten soosób nie.nokoju publicznego
trol i wstęgnel w mvśl oost11nowi eń lub rozruchów
W naragrafie 2 tego art zahrodekretu o stanie woiennvm W ozwtanie rozp0ws zechnianie
orzvoadki n ione
kresi~ tym zanotowano
n11ruszenia tajemnicy oańs t wowej fałszywych wiadomo4c; za granicą
W art 16 us tawy U·orawnia się do jeże l i może to w y rządzić oowaiżną
zakaz.em szkodę in te resom PRL oraz przee>bjętyc'
sprowadzeni'!
rozoowszechniama publikacji zagra- kazywanie tak ic:h wiadomości ob-

od tego rodzi\lu kontroli

11:

tv

Spotkanie z grupą
polskich ksi~ży i misjona1·zy
p1·acujących .wśród Polonii

stępstw.

1

nawiązało do
Biu,ro PolLtyezne
dotyohczasowycb uchwał Komitetu
CentraLne.go dotyoczących dbałości i
troski! 'Pa.rtii o tnteresy klasy robotnicrzej. · po<lno.ne.nia Jej rOtli w
soejallstycznym państwie ora:z ;maozenJ.a sojuszu robotnLków i chło
p/Jw ja:ko o.stad 1>roomia.n socjalistycznych Pod!klreślono równietż rolę
lntelj,geinc!jl w rozwo}u kraju Pobudpwy P<>mnika· 1 cznie sle nastepna faza budowla.
terenie
Na
zytyw.nie oceniono przebiet 1 re- Szpitala Centrum Zdrowia Matki· nvch nrac: wvkonv nod fundamen·
nierwsze1rn budvnku sznitalne11:0.
Prace nrzv
dalsze
trwaja
Polkl
zultlllty wielu •ootkań młodzi€iy.
drażenlu kanałów dla nodziemnvcb
i organizacji instalacji.
alktywu partyjnego
A ZbranleCkl - telefoto
CAF Jut za kilka dni rozpo-'
młodziełowycll w tym Og6lnopolsddej N.a.rady Mlodzie-7.owego Aktywu
l Zlotu
Parlyjnego w Gdańsku
Młodzieey we W roc>ławiu Były one
wyra.zero a.ngażowainla się miloodz.iety w odradz.ainie kira.ju, woili współ-

Prezydium CK SD ni oosiedzeniu we dzięki właściwej oostawie spo26 bm omówiło sytuację soołec:rmo- łec:i:eństwa Prezydi'llm CK SD wyk.raju soko oceniło wzorową oostawę żoł
1 gosPodarezą
polityczną
St wierdzono. iiż . zniesienie stanu wo- nierzy I oficerów WP oraz <>sobisjennego stanowi doniosłe wvda.rze- te z.asług; orzewodniczącego WRON
nie oolityozne Wvra.źono ' pr~o- gen a,rmfi Wojciecha Jaruzelskiego
nanie. że ten historvczny 21kt o- Podlkreślono tak!Że iiż swoją trudną
spełniły
obywatelską
twiera drogę do dalszvch konstruk- oowinność
tyw·nych dz.lałań malacvcb na celu słu:bby oorząd•kowe.
państwa,
odnowę socialistvcznel(o
odbyło eię w Pałacu Wymati z . ~\Pil polskich m!sjo26 llipea
Pr~ydium CK SD podjęło decyjego l(osOO<:!M-kl i
'reformowanie
organiza~yjnych Wilanows.ldm dMOC71Ile spotkanie nany oraz ksdęży I zakonnic praPowainą zje w •'Prawach
ooorawe bvtu ludności
Spraw cujących wśród P<>loo!i za.g ranicz(PAP) kierownictwa Urzędu do
rolę na drod ze sta bili-za.cli soełlrlło
ścisłe wso6łdziałanie międzyoairtyj
U!l'nej, którzy przebywają na
ne. które umocniło sie 1 orzvbrało
lopach w kraju.
sojuszu ooformę autentvcznego
twierdzonego w za'Pisie konstytucyjłem8!tem spot'kan~a
Wiodącym
lllYm Wsoółdziałanle to przekształ
wsoóŁpracę
ciło się w koalf.eyjną
były problemy pa.trlotycznej dziatrzech parlll na wszystkich szczedulałn<>Śct na obczyźnie esób
blach oolitycznych f państwowych
pod
chownych J ich dezyderaty
Dotychczasowe re:zultatv na
adresem trustYfiuoji J>aństwowych.
idze stabilizac:ii oraz o.rzebieg staprascwy Pro.kuratury prokura.tury realizuj!\(! przepisy- uRze<:znik
nu wojennego w wa,ru•nkach daleko
W spotkaniu ucustnlczył prof.
że organa sU!wy o amnestii przystąpily
idącego umiarkowania były możli- Generalnej informuje,
do dr Jew.y OroO"WSiki, w!oomarszabę
lljpl"aJW
anal!zO'Wania wa.zy.stkioh
łeik Sejmu PRL, kt6ry w swym
dących przedmiotem śle&tw i do- wystąpiellliu wyraził umanie dfa
pożytecznej dzialaJności
wysoce
-chodzeń o przestępstwa o charakrnlsjonarzy I duSIZ:pasten:y polooraz o me nijnych w dziedzinie propag~wa
terze politycznym
nia pol&lciej kultury 1 pozyskiwaprzest~wa objęte amnestią.
nia Polsce przyjaciół w krajach
a także dla podtrzyZlł,padły jta pierwsze decyzje o misyjnych,
uchyleniu are&tów tymczasowych mywania polslrości I więzów . z
krajem przez środowiska P?lo_n1jw tych sprawach.
ne rozsiane po całym świecie.
wzięli udział
spotkaniu
W
W dniu 25 lipca 1983 r. proku- m. illl. przedstawiciele
Komisji
ratorzy uchylili aresr&ty tymczaso- Misyjnej Episkopatu Polski.
(PAP)
we wobec 73 osób podejrzanych o
wy.mienionych przepopełnieDie

dro-1

u<Cze5bnlctwa młodych w !OCialisty- cjj zgłoszonych Podczas sootkafl
młodzieżą
C?Jnym budownictwie.
Biuro Polityczne za»i&znało się
Zalecono instancjom i orga,nizacjom oartyjnvm wnikliwą analizę
(Dals zv ciąg na str. 2)
i realizację wniosków oraz prooozy-

• • •

w dniu dzisiejszym dla t.odzi
przewiduje nasLi:pującą pogod!I:
słonecznie. Zachmurzenie prze·
maks. w
ważnie małe. Temp.
dzień 29 st. Wiatr słaby lub umiarkowany, zmienny.
Ciśnienie o godz. 19.00. wynosiło 997,7 hPa czyli 748,4 mm.

1944 -

stoku i

Wyzwolenie

Białego

Przemyśla

Ur. N. CzerkaljPW
1,903 aktor radziecki

Poczucie dobra

zła

zależy

w znacznej mierze od naszego
o tym mniemania.

się

Premie za oszczednośC paliw l Izraelscy emisariusze
wolne od obciążeń
w Waszyngtonie
d f!cyt
Do Waszy:ngbonu
·P'l'ZYbYli dwai 1 sze Arens Wedłu~ oficjalnej wersji
Do władz centralnych naiplywaly z.ważywszy na poważny
e
wysłalllnicy rządu i•zraelskiego - ich w~zyta ma na celu ,prrz:eprow os·tat!llim czasie liczne sygnały, paliw plyn!llych w kr .
aJU.
minister spraw . z~graniczinych Ie- wadze n e oilnych l"OLmów w SP' az których wynikało
że postęp
(PAP)
cha.k Szamtr i mullster obrony Mo- wie sytuacji rra Bli.sk~m Wschodzie
w oo·zczędności
paliw płynnych
hamują
obciążenia
ora:z stosunków dwustro:ninych Ja<k
finansowe.
którymi objęte są premie wypła
Informuje prasa. w czasie tych rozcane za zmniejszenie zużycia
mów będą
również
uz.godnione
tych matefialów.
.,wspólne oosunięcia"
w Libanie.
czyi; inaczej mówiąc koordy·nacja
W związku
z tym minisfor
dalszych działań w rairnaoh wspólJ'l'acy,
płac
i spraw
socjalnej stra•tegii amerykańSlko-izraels
inych zarządzeniem nr 39 z
15
kiej zmier:zającei do rozbitCia Libabm. wyłączył wypłaty !)1'emii za onu.
'
szczędność paliw płynnych z obWarto przypomnieć,
że wyjazd
(Dokończenie ze str. 1)
ciążeń
na rzecz
Państwowego
du społeczno~poli<tycznym ! gos!>Oobu
emisariuszy
iizraelskich do WaFunduszu Aktywizacji
Zawodo- orzygotowa•niam; do nowego roku da.rczym, ooma.gać organi.zacjom i
wej. Natomiast
minister finan- si.kolenia party;ine.go. ,Praca SZlkole- członkom partii w wyjaśnianiu i szy:ng.to:nu poprzedziła decyzja rzą
sów decyzją z 18 bm. zwo1nil z niowa służyć p-0winna upowszech- skutecznym ro:związywani•u proble- du Begina o tzw. przemiesZICZen.iu
wojsk w Libanie
do linij rze ki
podatku od plac WY\Płaty premia nianiu wajomości
teoretycznych mów swoi<ch środowisk
za oszczędność paliw płynnych.
oodstaw socjalizmu, głębszemu zroKierując się wnioskami plymący Awali które mi·nister Szamir usiOba postanowienia mają
moc zumieniu pqlityki partii, a•Mywiza- mi z dośw1·ad.czeń
ostatnich
lat, łował przedstawić jako ,,k:rok na
wycofania
obowiązującą od 1 stycznia
br. cjj wszvstkich jej członków. Szlko- Biuro PolitY'C"Lne zaleciło i•nstamcjom d •rodze do całkowitego
i usuwają bariery, które ograni- lenie 1>rowadzone w duchu mar- partyjnym otoczyć szcze.gólną opie- odd<Ziałów izraelski'C'h z Libanu'", a
w rzeczywistości oznacza
czały
zainteresowanie
przedsię ksizmu-leni<nizmu powi111no stowwać ką oows.:echne sZJkolenia , iodeologi- które
biorstw ro?Jwijan iem oszczędności żywe formy, opierać się na faktach ozno--oolityczne prowadzone w for- wstę-p do aneksji Południowej częś
paliw.
Jest to bardzo istotne, i problemach występujących w ży- mie zebrań po<listawowyoh organiza- Ci tego k.raju Armia izraelska juii:
umacnia
swe
oozycje
cji pal"tyjnych. InstaI11Cje i organi- obecnie
zaicje i:>artyjne pow~runy przywią wzdłui meki Awali W św:ietle tY'ch
zywać .naileżytą wa.gę do różnorod faik.tów nie wydaje się aby wizyta
nych form PO<lnoszenia wiedzy ide- Szamira i A•ren.s.a za oceanem słu
ologica:nej alktywu 1>artyjnego, roz- żyć miała wkojowemu uregulowaje.go organizatorskich umie- niu bardzo zaosbrizonej ostatnio sytua,cii w Lilbamie.
(Dokończenie z~ ~·. 1)
I problemów Ameryki Srod1!rowej, wijania
jętności.
n;yeh. ~e i n~ cał:J'.m SWJec1e, w tym, rozda.rtej głębokimi i często traigiczBiu.ro Politycz.ne
-z;aledło,
a.by
rowniez wśrod so1uszruków USA w nymJ konfliikta.mi nie da się roz- inauguracja roku szk-O!lenia partyjNA:r? Obe?Oa
~ytuac)a
coraz w~ązac obcym; środka.mi wojskowy- nego 1983/84 stała się dla wszystozęsc1ej oorownywana
ies:t z JJO- lll1. na co wskaizaly państwa laitv- kich i'llS t ancii i or:ganiizacji pal"tyjczą•11kowym okiresem
wojny wiet- noarneryfkańskie
wchodzące
w n~h okazją do omówienia zadań
namskiej. i o<>wszeohnie zadawane skład trzw. gru.py Contadora Jedy- w dzfała'1ności ideologicznej wynikaJi:st pyta,nie czy St:i-111Y Zjednoczo~e nie dialog i g·ru·ntowne
relfo~my jących z uchw·ał
plena.rnych KC.
nie zostaną wciągnięte oo ra.z wto- soołeozne mogą zapewnić Amery>ce Powiillna ona
ta•kiże słuiżyć pod.ry w no:vy konflikt
regionalny, Sr<>dkowej lepszą przyszłość
k•reślaniu znaczenia wiedzy politycznowy - Jak to okre śliło konserwanej oraz ra!Ilgi 1>racy
lektorów i
tywne czasooismo brvtyjskie „Su111W ri:wiąz.ku z ustawą o amnestii
JAN MIANOWSKI wykładowców s.:kolenia l)artyjnego
day ·E~pręss" - „Mini-Wietna,m"
(PAP)
(PAP) do orga.nów Scigania zgłaszają się
Obaw tych nie r&Dproszyło oowoosoby, ·które ujaw·niają dotychczasoła.nie przez
wezydenta Reagana
wą działalność s1>rzeczną z obowią
komisji
doradcuj
d.s. Arne.ryki
~ującym pol'ządkiem prawnym i koŚrod1lrowej. na którei czele' sta.nął
irzystają z możlJwości pow.robu do
Henry Kissin.ger były sekreta.rz sta, norrm.a.l111ego życia.
nu w republikański,ch administraDo ooganów ściga.Ilia zgiłosini się
cja·ch prezydentów
Richarda Nimiędzy i·nnymi: w Kirakowie xona i Geralda Forda. w z·naczBaTbara Bol'atyńsika, l)6ycholog, etanym stoJ>ni·u autor a.meiryk<aństkiej
towy pracownik b z.arządu re,gioip-0!ityk!
zagranicznej w okiresie
nałnego NSZZ .. Solidarność
Mało
Inwestycja
bełchatowska
z
racji
cych z i'llwestycją. optymalizacji polska", koloorterlka
wojny wietnaimskiej. Wie'lu obsernielegalnych
swego
znaczenia
dla
~rajowej
gosstruktury gospodarstw rolnych, u- wydaWlnictw, wa·torów skłania się do ooglądu. że
w Białej Podlaszadaniem komisj; Kiss~n.gera jest w p0darki jest sprawą ogólnospołecz praw rolniczych i leśnych. Inny kiej - Kazimierz Michaluk. rolnik
ną.
Natomiast
związane
z.
nią
proważnv
dział
poruszanych
zagadrzeczywistiośc:i dostarczen.le
,,iteoreuczestnik nielega/lnego zwiaz·ku antycznvch oodstaw" do realizacj; z blemy społeczno-gospo<ia·rcze, kwe- nień to moZliwie pełne wykorzy- tvpaństwowego, w
Goi-zowie
góry ustalonego kursu politycznego stie ochrony środawiSika naturalne- stanie surowców i mi.nera!ów u- Wiel·kopolskim - HenTy'k RutkowWaszyngtonu
Odzwierciedaeniem go, dot,yczą przede wszystkim ma- zyskiwanych podczas eksploaitacji s·ki, mechanik samochodowy, au tor
środkowego,
woje- złoża węglowego, m. in. 1POkładów i lkol.porter antyipaństwowych ulotych obaw jest wz.rastająca li.czba kroregionu
m-ak telk.
deputowanych
do Kongresu USA wództw piotrkowskiego, łódzkiego, kredy jeziornej.
(PAP)
skierniewickiego
i
k.tórzy ooowiad•a·.ią się za 'IJ()wola- sieradzkiego,
płockiego,
a
także
sąsiadującego
z
niem odrębnej komisji kongresowej
tym makrol'.egionem woj. często
d.s Amerylki Srodkowej
chowskiego.
Czy dojdzie do paw'tórzenia się
Zagadnienia te były temaitern obsYtua<eji wietnamskiej? Przy tłaNa
jąc.a większość
amerV'k:ańsklej
i rad Międzywojewódzkiej Komisji
światowe1 ooin!i oublicznei ma na- Planowania dla środkowego makrodz.ieję. że nie. Skom:1>1Hcowanych regionu. Odbyły się one w dniu
wczorajszym na terenie elektrowni •. Bełchatów". Kierował nimi I
Ministei- ikomunikacjj wydał za- chody muszą mieć umieszczoną z
zastępca przewodniczącego Komisji rządzenie ograniczające dopuszczal- tyłu. na widocznym miejscu. liczPlanowania przy Radzie Minislirów, ne prędkości niektórych ty1pów sa- bę określającą '· dopuszczalną dla
przewod•niczący
kwnisji
makro- mochodów cięża.rowych należących nich pręd1kość.
regionu środkowego - Władysław do jednostek gospodarki USlp-Olłecz.
Decyzja minist.ra komunikacji zoJabłoński.
nionej. Zgodnie z tą decyrz;ją 'Pręd stała wydana na podstawie ustaleń
Budowa Bełchatowskiego Ok•ręgu kości 50 km na godzinę nie mogą rządowego 11>rogramu oszczędności
Przemysłowego stanowiła i stanowi 11>rzekraczać samochody: „Star 39" i energij i 'PaQiw. Celem iei więc jest
szczególnie poważną i•n.gerencję w pochodne, „Star 660" oraz „Ził", zmniejszenie \zużycia paliw, a zwł.a
poprzednie strulktu•ry społeczn<>'"go „MMZ 555". Natomiast maksymal- szcza benzyny. Ekonomiczne pręd
spoda•rcze, łączy się z migracją ną prędkość 55 km ustalono dla kości dla poszczególnych tyipów poNarodowv · Bank Polski orzv1>0ml- znacznej liczby ludności, przepły samochodów: „&tar 38" i ipochod- jazdów ustalono m. In. w oparc:u
na. że ounktv wvmianv walut w wem siły roboczej Osohne zagad- ne oraz „Ził" 130, 130 g i 130 wl.
o badania przeprowadzone przez
NRD
zawiesllv od dnia 18 linea nienie to oddziaływanie na środo
W zarządzeniu ·stwierdza się po- Instytut Trę.nsportu Samochodowebr. wvmiane złotvch na marki na wisko naturalne. przeeiwdziałanie nadto, że wymienione wyżej samo- go.
(PAP)
podstawit> talonów NBP osobom orze - niekorzystnym skutkom. S.zcze,gól.leźdtaiacvm tranzvtem
orzez NRD
nie
istotne
jest
prawidłowe
i
w
odW zwiazku z tvm osobv. które wvkupiłv talony NBP na
NRD orzed powiednim czasie rozp<>7Jllanie na
18 lipca br. i nie wvlechalv leszcze POdstawie badań naukowych najza irranicę powinnv dokonaf zamia. ważniejszych występujących zjany tych talo.nów
na
100 marek wisk. wycią,gnięcie wniosków i naDzieci. które nie chcą WYPe1niać płci do lat sześciu nie maja tadNRD w irotówce w na I bliższym u- kreślenie lmnkretnych z.adań dla
dro!Jnych
obowlazków domowych nych obowiazków domowvch. Nato11rawnlonym do sorzedaży zairranlcznvch środków ołatniczvch oddz!a. administracji terenowej. resortów, oraz t>Oleceń rodziców w tych spra- miast w wieku 6-10 lat mają o.bowach.
naruszaJa orawo obow!azuJ11- wiazek
oomagać orzy zmvwaniu
le NBP. nalienlel w tvm samvm służb planowania
oddziale. w którvm zostalv zakuoloPodczas na•radv komisji makrore- ce już od stuleci - takle orzecze- oraz dokonywać drobnych zakuoów.
ne talonv. Tych samych czynności gionu w Bełchatowie szczególnie nie wydał jeden z sądów lokal- w wieku 10-14, lat - również czynveh w zachodnioniemieckie! Nad- Ś'cić buty i dbać
o
kwiatki w
uowlnnv dokonać biura turvstvc:r.ne
w stosunku do uczestników wvlaz. wiele miejsca poświęcono Siprawom renii Płn - Westfalii. Rodzice. któ- skrzynkach lub oP:ródku. a w wieoptymalnego
programu
rolniczego
rzy
nie mogą wyegzekwować wypeł ku 14-15 lat pomal(ać w Pełnym
dów turvstvcznvch oriranizowa11vch
wykorzystania terenów sąsiadują- niania obowiązków I ooleceń w tym zakresie obowiązków domowych ronrzez te biura.
zakres:e mają orawo zwra-cać c:-te dzieów.
o oomoc do loka~nej radv ooiekuń
czel.
Wydaje sle - dodamv <>d siebie
Wspomniany sad. opleralac sle na - że nte byłoby tle. gdyby i nadawnych zaoisach prawnych. okre- sza młodzież pamagała rodzicom w
ślił
orzy okazj i. że dzieci obojga tym zakresie ...
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Posiedzenie Biura
Politycznego KC PZPR

Oby nie

powtórzył się

Wietnam·

Ujawniają

Się

działacze

podziemia

Bełchatów problem wspólny
dla środkowego makroregionu

„Kawalerska jazda" cieżarówek
zbyt drogo k.osztuje

Ważne

dla przejeidiających
przez NRD

Nie

Ameryka.ński eksperyment
z bron:ią· laserową

Dowództwo sił pow ie·trznych USA
że Stany Zjednoczone po raz pierwszy pomyśl
n !e
przeprowadziły
eksperyment
;polegający na obez.władnien!u rakiet typu „powietrze - 1>owietrze"
bron ia l.aserową z pokładu samozakomunikowało.

R~aktor

depe-szowy
Redaktor techn.tczn1
JERZY K T.I MA

lotu. Dotychczas przeprowadzano
eksperymenty .przy użyciu laserów
naziemnych _ natomiast dwie próby
zniszezenia pocisków wiązlką śWiell
ną o wysokiej energ ii z lasera na
pokładzie samolotu . zakończyły się
w 1981 roku fiaskiem .
Władze amerykańskie odmówHy
Podania bliższych szczegółów technicznych eksperymentu. iak odległość
między
samolotem atakują
c'ym i celem. zasłaniając się tajem-

byłoby źle... ·

Z głębokim żalem zawiadamiamy, te w

ła

opatnona

św.

sakramentem nasza

dniu 24 lipca br. zmarMama i Babcia

najdroższa

$. t P.
STANISŁAWA JAKUBOWICZ
lat 7Z
wdowa po mistrzu cukierniczym Sz. Jakubowiczu
Uroczystości żałobne ro'1.poczną się o godz. 12.30 w dniu 28 Upca br. w kaplicy cmentarza rzymskokatolickieiro na Dołach. skad
nrzeniesienie zwłok do i:-robu na Cmentarzu Komunalnym.
Pouażeni w wielkim smutku
nastąpi

SYNOWIE. SYNOWE, WNUKI l

pozostała

RO·DZINA

nicą wojskową.

staiwa o szczególnej regulacji prawnej w okres ie prze:11wyciężania
kryzysu społeczno-ekonomicznego
dopuszcza
możliwo ść wprowadzenia
w niektórych zakładach na okres
przejściowy ,- do k<>ńca 1985 r. przedłużonego cza.su pracy do 8 godzin na dobę i 46 godzin na tydz i eń. Cho:lzi tu o zak!ady o podstawowym
znaczeniu dla gospodarki lub obronności państwa oraz
zakłady użyteczności publicznej
i
inne zaspokajające potrzeby lud·
ności. Wykaz tych zakładów ustali Rada Ministrów.
Nie oznaern
to jednak, że w każdym z nieb
prz ed tuż<o!n'e czasu pracy
nastąpi
autom atycznie i będzie dotyczyło
wszystkich pracown ików.

IJ

Przesądzą
•

I

te.ż obejmować
dotyczyć tylko

całej

załogi,

może

nie.których wydzialów lub grup zawodowych. prze-.
sądzą o tym możliwo ści i potrzeDecyzja o pl'zedluże:niu
czasu by zakładu, a prze·de
wszystkim
pracy do wymiaru przewidzian<:> - zdrnwy rozsądek.
go w kodeksie pracv będzie nal-eżala do kierownika zakładu. Może
Generalnie rzecz biorąc, przepis
ją po·:ljąć tyl!rn wtedy
i;:dy oka- ten utrzymuje w sprawach czasu
te się to niezbędne dl~ real · za~j· pracy zasady obowiązujące w okrezadań gospodarczych. W grę webo- sie zawieszenia stanu wojennego.
dzit abv orzede wszystkim oraca w Równocześnie stwierdzono obecn ię
wolne soboty, oczywi ·ście
wów- wyraźnie, że pracę wykonywaną
c:zas, gdy zakład ma odpowiedni~ w czasie przedłużonym ·traktuje
zaopatrzenie w surowce i materia- się jak pracę w godzinach na.dlicz-

e

potrzeby

zdrowy rozsądek

ly umożliwiające ciągłą produkcję
lub działalność usługową. Nie miałoby przecież n aj mn iejsze.go sensu
zatrudnianie Judzi w wolną sobotę, ieżeii w poniedz iałek musieliby stać bezczynnie. Decyzja
o
wvrlł•iżeniu czasu pracy nie mus!
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dłużenia czasu p:racy jest oczywis.ta. Polska je.st jeaynym
chyba
krajem w historii
gos.poda:rczej
świaita, który pozwolił sobie
na
luksus z;wię_kszenia czasu wolnego
w oib."Tesie najcięższego
kryzysu
ekonomicznego. Wolne soboty
to z pewnością wielka i
wysoko
ceniona zdobycz socjalna, ale jeszcze większa jest potrzebn przywróbowych i odpowiednio się opłaca, cenia normalnego rynku i równoco nie wynikało wprost z dotych- wagi gospodarczej kraju . Stąd
czas obowiązujących przep!sów. Za- społeczne zapotrzebowanie na prachowuje się przy tym szczególne, cę zakładów. które do osiągnięcia
często korzystniejsze zasady opła tej równowagi mogą s!ę przyczy-.
cania pracy w dni wolne przyję nić.
te w niektórych branżach, np. w
Sprawą jednak podstawową jest
górnictwie czy w przemyśle lek- lepsze wykorzystanie normalnego
kim, Nowa ustawa wyraźnie
też czasu 01'acy
N;eobecność z nowowymienia pra.cowników,
których du różnego roclzaju zwolnień powydłużenie czasu pracy nie
do- woduje zmniejszenie tego czasu o
tyczy ze względów
społecznych. ponad 11 proc., co oznacza. że ok.
Chodzi tu o kobiety w ciąży i o- 1,2 mln pracowników
codziennie
pie.kujące się m~IYmi dziećm i , pra- nie pojawia się w zakładzie.
N'e
cowników
01lo'.locianych,
osoby mniejsze, a chyba bard!iej dotklizatrudnione
przy pracach szcze- we straty, bi> nie tvlko m<1terialgólnie uciążliwych lub w warun- ne ale i moralne, ponosimy z pokach szkodliwych dla zdrowia oraz wodu bezczvnności pracowników
inwalidów I i Il grupy.
obecnych w zakładz'e, !YJamowania czasu pracy w wyniku
złej
Intencja decyzji utrzymującej na organizacji.
okres przejściowy możliwości !Prze(PAP)

OSTATNI SET DO ZERA!

Polskie siatkarki triumfują
w łódzkim turnieju
. W bałt Res_ursy :i:akończy! sie
mledzynarodowv
turnie)
uflk
~1atko~·eJ. kobiet z udziałem ~enrezentacJt NRD. Węltłer. Kubv Cdru
zyna Jllmorekl oraz ~wóch drużyn stanowlacvch kadre Polski.
PU·
char. dyrektora Wvdztału Kultury Fizvcznej I Sportu Urząd u M'asta
Łodzi Henn•ka Grenrlv. zdobvła nierwsza
reorezentac!a
Polski
Trzeba zaznaczvć. że bvlo to
ulerwsze zwvrlestwo no.lsktch slat~
karek w tvm tradvcvłovm turnieju rotirrvwanvm w Łodzi.
W o~tatnim dniu fmorezy re11re- nle1e do Constancv
oraz Warny.
zentac.ia Polski I ookonała zdecv- Wtedy to 00 kon!rontac.1a·ch z zedowanie Węgry 3:0 115:4. 15;9, n:O). spałami Rumunii oraz szcze11:ól·nle
W tym spatkaniu zespól oolsk\ch Bułgarii która w przededniu Misiatkarek wv~taol! w nasteoujacym
t
t
E
składzie:
Różańska. Kwaśniewska
s rzos w
urooy ściaga do kra 1u
Rozoiórska. Szczvitielska. Lichodzl- wszystkie
zawodn'.czki
aktualnie
.iewska. Waloch oraz Szalbot. To- wystepujące za 11;ranica
bedz iemy
miak I Glila.
mogli oowledzieć. na co stać na15:0 dla Polski w ostatnim secie sze zawodniczki.
Bedzie to 1uż
lód~klch zawodów! Czy można było ta orawdzlwa wervfikac1a um'.eje t sob1e wvmarzyć lepsze zakończenie noścl. bowiem łódzka imoreza nie
turnieju dla sympatyków siatkówki? była mimo
wszystko zbyt sllnte
Nie uJ~ga watPliwośC'\. że ten fakt ol>sa<!zona. Cennvm osiao:nieciem Jest
bedz!e miał psychologiczne znacze- na oewno z,wydestwo nad
w!eenie.
Ostateczn ie rzadko wygrywa mos.trzami
olimo1iskl.mi z
Mosie w sootkanlu m iedzvoaństwowym skwy - d•rut:vna NR.D.
seta do zera. a dodatkowo trzeba
~ d•ru l(lm sootkaniu wczorajszego
wziać cod uwagę że takiego ,uoo- dnia Polska II t>Okonala Kube 3:1
korzenia"
doznały reprezentantki 113 ' 6 · 15 ' 7 l'2:1.S 15:7). DrużYna PolWęg\er,
które przecież lic za ~le ski wystąpił.a w nasteP'U lacvm sktadzłe Bartczak, Szalbot Kucharczyk
w stawce europeJskkh
zesoolów. T.omlak. Gilla,,. Haber· oraz szĆzy:
Trenerka
d•rużyny znad Dunaiu
itielska.
tłumaczyła niet>Owodzenie tym, że
A oto. lak orzedstawla s!e końiej zawodniczki doolero niedawno cowa tabela łódzkie! im:orezv:
roz.ooczęly
Przy11;otowanla do Mi1. Polska I
_
11
8
3
strzostw Europy w NRD i stad i{!h
2. NRD
ll-S
7
sła•ba
dYsoozycJa, Było to racze!
_
3 . Polska n
8
8, , n7
nieudolne
tłumaczenie tel dotkli4. Wegry
5
we.1
ooraitkl bowiem nie wvdaie
5 K
.,,.....,.
nam s:e. żeby do ndważnlejszej
· -uba
4
1-12
imprezy roku wy91:artować zaledwie
<asz.)
PO
miesiecznych
orzye;otowaniach
Zwróćmy
jeszcze uwagę i na to,
że wvnik oójdzle w świat l musi
wywołać
zrozumiały
szacunek u
We wtorek
oodczas
finałów
przeciwniczek.
Tak wiec oo.Jedynek z Weitłerka X Ogólr!opoisklej Soartaklady Mrowe Wrocławiu
mi. jakby określiło sie to w jezv- dzJ.eży rozitrYwanei
ku oilkarskim. był e:ra do jednej zakończyły się rozgryw.k! elim inabramki. Mmżna jeszcze w drużvnie cyjne w turnieju oiłkl nożnej Anaszych siatka rek
znaleźć
oewne wans do oółflnał11 WYWalczvli 'mło
niedoskonałości- w
Itrze ale orze- dzi Piłkarze ŁKS. którzy w ostatz
cież
niedobrze bvłobv. gdyby 1uż nim meczu co orawda orzeitra!J
dzisiaj forma
była na1wyższa. W Lechem Poznań 1:2 11:11, ale wYorzedziii
leJ>Sza
różnica
bramek
Hutniooniedziałkowym komentarzu zwraca liśmy uwagę na tak!e eiementv. ka Kraków. lch oółfLnałowvm orzebędz ie zespół Bałtyku
lak: odbiór za1trvwkl
rozegranie ctwnikie1u
oilki i skuteczność w ataku. Nie Gdynia W drul(.l m półfinale zm'.erza się Fortuna BoJszowv ze S la>ma wiec co się t>Owtarzać.
s.e
Trener Andrzej Dulski może być kiem Wrocław N:e oowlódł
PO łódzkiej lmorezle bardzo zad·o- start młodemu zespołowi Pllicy. Towolony. Postęp um ie~tnośc! u na- maszów. Został wyeUm\.nowany Po
szych
zawodniczek jest widoczny dwóch porażkach w ostatnim sootZauwaityllśmv
również. te zesoół kaniu el1minacyjnym młodzi tom~
ookonal1.
Stoczniowie c
wychodzi na oarklet oo to, by wal· szowianle
Bar!Lnek 1:0 n:Ol.
cz yć, by zaprezentować sie z jak
Skoro jesteśmy urzv itrach zesponaileoszef 'strony. A to już naorawłowych warto podkreślić również dode bardzo dwżo.
młodych pilkarek
Po kilku d•nlach odooczynku · !Jl- skonała uostawe
wod'Tlfczkl rozJechałv sie do do- recznycb Piotrcovii. Nie orzeii:ralv
one
w
eliminacjach
żadnego sootmów na kllkudnlowv urlop, W sobotę
natom1asit ka<!rowi-czki
zbie- ka·nia. a w swym ostatnim wystera la się już w Warszawie. skad u. Ple t>Okonaly A!ZS Białystok 21:111'
dadza Fle na silnie obsadzone tur- (11:7). W swej grupie za1ęłv zdecydowanie olerwsze miejsce i awan•owały do finału. Nie oowiodło
sie
ol.J.karkom Anilany w elimlnac1i.
Przeitrały one wszvstkle
spotkania.
a w ostatnim meczu ookonane zostalv przez Skre Warsmwa
25:13

XSpartakiada Młodzieży

lVa MŚ koszykarki

„na

piątkę"

Wl:7),

Drue:ie zwvciestwo odniosły oolskle
kos?.ykarkl w mistrzostwach
świata rozll:rvwanych w Brazylii. W
eliminacvlne.1
irruole .. B" Polska
ookonała

Ju2;osławle

58:50

(35:20)

I

prowadzi zdecydowanie. bowiem no·
trzy drutyny ma.la .iut oo
Jedne.i poratce.
W dru11;!m meczu
rozgrywek tel o:runv. odbvwa1a·cych
sie w Rio de Janeiro
Australia
zostałe

zwycleżvla

Jat>Onię

8':58 !42:22),

Wyniki w oozostałych gruuach:
GRUPA „A" (Brazilia) Korea Płd.
Peru 89:49
Bul11;aria Kuba
76:6-0, GRUPA „C" riPorto Alegre)
ZSRR Kanada 85:62, Ch.RL Zair 9-0:47.
Awans do PUi! finałowej zapewniły Jut sobie drużvnv
Bułe:arii.
Korei Płd. Polski. ZSRR I ChRL.
w tej fazie rozl(rywek dolacza do
nich 1·e szcze zesooły Brazylit lo:osooda rz lmorezy) oraz USA l<>broń-

~!e~i:~~;;a ~ :!: 29;;;~~~~~~t J!~:':i~
1

d•rugieJ drużynv z 11rupy . C". Bedzle n\ą chyba Jugosławia.
która
w ostatnim swym meczu eliminacyjnym sootka s!e s Australią. zesoolem na oewno słabszym.

ŁKS

Awansu do o61fi.nalu

nie zdołali
młodzi nil karze
l MKS Pabianice.
Anilana przegrała z li/LKS „Kusy"
Szczecin 22:26 (10:14) t za j eła ostatecznie tri.ecie miejsce w l(ruole za
MKJS .Kusv" l Łyna Bartoszyce.
Zespół MKS Pabia.nlce ooko.nał
co
prawda w ostatnim snotka niu MKS
Znicz G-Orzów 25:24 Wl:ll). ale bvlo
to jedvne zwycięstwo ze•oołu
w
rozgrywkach ellminacvJ.nvch.
MKS
Pabl;mlce uplasował sie w swolel
grupie na ostatnim m!elscu.
Bardzo dobrze w zawodach lekkoatletycznych spisał się Zbiitniew
Chrzanowski
z łódzkiego Sta:-tu.
który zdobYI brazowY medal w biegu na 110 m Pol wvnLkiem
15.03
sek. Srebmv medal wvwalazyła natomiast Anna Mnich z Tomaszowa
w biegu na 1500 m - 4.38.3'4.

również
ręczni

wywalczyć

Anilany

0

TOTEK PILKARSKI
LNTERTOTO: 3 rozw. .z 12 trafieniami - wygr·ne oo 310.706 zł.
57 rozw. z 11 trafieniami wvi;crane oo około 16.000 zł 48Q rozw.
z 10 traf!enlamt - WYl(rane t>O około

1900

u.

- Union Berlin i Włókniarz -- \Vidzew

ligą

Kolejne sparringi przed
Kibice Łodzi I Pabianic będą mogli obejneć kolejne sparringowe mecze / zespołów przygotowujących się
do rozgrywek ligowych.
Na stadionie ŁKS o godz . 18 pierwszoligowcy tego klubu spotkają się z
przedstaw!.c \elem ekstraklasy NRD Unionem Berlin który przybył do
Pol<>ki na zaprOS'Zenle warszaw·skiej
Gwa rdlil. Zespół z Berlina r<Jzegrał
już w Polsce
jed·no sparringowe
spotkanie występując w Warszawie
przeciwko Legli. Zakończyło się ono
zwycięstwem
Polaków 4:1 (3:1>. Union jest dziesiątym zespołem l\gl w
NRD Ciekawie wi~ za1><>wi.ada się
jego konfrontacja z ŁKS. Jest to rywal wymagający a więc bardzo dobry sparringpartner przed rozpoczynającymi się 7 s ierpnia rozg.rywkaml
polskiej ekstraklasy Łoda:!a nie wystą
pią w swym najslln!e.Jszym składzie
Nie będ zie mógł gra(' jedynie wystę_
pujący wraz z reprezet\tacją ollmp\j ską na bolskacll Me.ksyku Chojnacki.
W Pahlanicacll natomiast nru.:oligowy Włókniarz podejmuje Widzew
Pierwszoligowcy za powiada ją występ
w swym
naj•ilnle,1,zym sł«a<lzie
Grać będzie już - Wójcirki, który po
francuskim tourne<> kadrv odczuwał
pewne dolegliwości zdrowotnt> Pojedynek Pomiędzy Widzewem i Włók
niarzem rozporznle
się w Pabianicach o godz 17.
Czy pa bia nlcza nie postara ja się o
taką samą
niespodziankę
jak to
mi.alo miejsce podczas ich pierw•zego sprawdzianu orzed lie;ą kiedv to
pokonali warszawska Leg i ę 1.0? Zobaczymy.
(sz.)
1

•

•

Po kllkudnlowym oobycie w Szwecji powrócili do Poznania oiłkarze
Lecha. Mistrzowie Pols.ki rozegrali
tam czterv sootkanla . Ich przeciwnikiem była m in II-ligowa druży
na TrelłebOrga. w którei 11;ra by!y
zawodnik
Lecha Skurczy1'1sk i.
Sootka.nle to zakol'lczyło sie remisem 1:1. Skurczvński nie mógł WY'tąo!ć na
boisku bowiem odczuwa
>kutkl kontuzji Wvn iki 001os·t ałych
sootkań: Vel\ngen Lech 0:6, Hoiivi~ens
Lech 0:5 i Lund - Lech
3:0.

•

•

Przygotowutacv s!e do koleinego
sezonu l lJ(owego oHkarze drugoligowej OlimPil roze1tral\ na własnym
sta<!lonle towa rzvsk! mecz z czoło
wym zesoołem eks•ttaklasy
S!ąs„
k lem Wrocław Spotkanie zal<0ńczv
lo sie wvnlkiem remisowym 2:2 co:2J.
Bram.kl zdobvl1: dla gosoodarzy Krakow.~ki
I
Marchlew ~cz.
dla
śląska Tarasiewicz.

* .•

*

Włoski klub Ud1nese orzesłal Pod
adresem
brazvli !•kiego Flam e.ngo
kwote 2 m!iiardów cruzetro (ok 3.6
mln dol.\ za orzP1'cle 7 zesoolu b;-azv!i jskie11;0
do Udine iect.nego
z
na jleoszvch obecnle oiłka rzv - z•co.
WC"Ześnle1 Udl.nese zlożvło
deoozyt
300 m!łionów cruzeiro.
.Ta.k stw•erdzlł wiceprezes
Flameniro - Dantes kwota ta nap'ły
neła w ostatniei chw:li
- Jeszcze
kwadrans i kasa bvlabv zamknie•ta
a term!,n wvoeł.nlenia teiro warun'<u kontrak tu
uolvnal - ośw!ad
W meczu o' Puchar Lata o\łka:~. e czvl nantes
.rak wiadomo
Wto~k i
Baltvktt Gdvnia ookonali
Kom•tet
Admire
Wackcr Wledet1 ~:I (2:0)
Bramki Ollmol iskl zmienił decvzje Wln<.J<\ej
Federacii P ilka rskie1 I zezwol'.! Zizdobvli: d'.a Bałt \ku
Bła<1óv'<
(12 min) oraz pqc;:zkarz (W t6 i 7R co. a także Cerezo na 1're w klum!J1 ). a dla Adm :rv Kre'cicik bach Ttali\
(Z \rnrnei(o w ij9 m!n)
'
"' w meczu i?ruov vrn oiłkar•k'.e
Bal\;-k W\''lap'ł w 'kładzie: C1yż. iro Pucharu Lata Arminia B ie~ere:d
n'.ew•ki. Sierack i Melcer. Gierszew- zwvcleżvla drużynę
Botew Wraca
ski. Krauze Cod 46 min. Modrzeiew- 4:0 (l :0),
sk\) Cirkowskl, Paździor. Wacheł
.l Czechosłowacki zespól
Ruda
ko (od &3 mln. Reszka). Puszkarz. Hvezda Cheb wygrał z austr'~cka
Rzepka. Błaszczyk, Było to najlepsze druźY·na Sturm Graz 5:0 (3:0) Bvło
sootkan!e Bałtyku w te:;(orocz.nym to spotkan:e grupy IX Puch ~~u LaPucharze Lata.
t .~ .

„ • „

RACJONALIZACJA GOSPODARKI
Nie trzeba być posiadaczem 1amochodu, by na
własnej skórze odczuć &kutki nled06tatku paliw
płynnych. Brak zwłaszcza benzyny objawia się nie
tylko reglamentacją dla wszystkich zmotoryzowa-

nych I częstymi kolejkami tirzed stacjami CPN.
ale też coraz powszechniejszymi zakłóceniami w
funkcjonowaniu transportu. Od tzw. przewozów
zaopatrzeniowych aż do komunikacji osobowej PKS.
Jak szkodliwie odbija się to na funkcjonowaniu
całe! gospodarki. nie trzeba chyba tłumaczyć. Z kolei dodatkowe osłabianie i tak już nadwerężonej
(O.Spodarki, rozlicznymi dolegliwościami kryzysu
naftowego powoduje dalsze obniżanie jej wydolno~cl. także eksportowej. wskutelk czego perma•
nentnie brak dewiz na zakuip większej ilości niezbędnej ropy. T tak zamy.ka się to błędne koło. Czy
istnieje jakieś sensowne wviścle z tej zgoła nienormalnej sytuacji?
Póki co iedyną za.proponowaną pnzez rząd reeeptą na p0prawę naszego bhlansu naftOWel(o ma
być daleko posunięta oszczędność oaliw płynnych,
rwłaszcza benzyny, Na tym polu faktycznie mamy wiele jeszcze do zrobienia - od oodniesienia
sprawności użytkowej silników naszych samochodów aż po gruntowne zmiany w organizacji tran1p0rtu.
G<>spodaTska kalkulacja S'łusznie więc nakazuje
oszczędność w zużyciu paliw, lllle z tej samej kalkulacji wynika, iż nie wystarczv to żadną miarą
do zlikwidowania naftowego deficytu. b!llI'dzo głę
bokiego, Jak · przedsblw·ia się nasz aktualny bilans w tym wiiględzle?
O ile w końcu lat sledemdizlesiątvch sorowa(haliśmy około 17 mln ton rooY naftowej I ponad
2 mln ton gotowych produktów naftOfpochodnych,
to obecnie nasze możliwości Im.portowe zamykają
się znacznie skromniejsza pula 13.5 mln ton ropy
ł nieco ponad 0.5 mln ton r.totowych produktów.
Oznacza to obnlżke o nonad 26 proc„ czyli powrót
do PoZlornu z r~ku 1975. Tyle że osiem la·t temu

mieliśmy w knju 1,11
nie - około 3,5 mln.

mln samochodów. zaś obecPrzy tej skali motoryzacji
nasze roczne potrzeby sięgają minimum 22 mln
ton ropy, Tymczasem maksymalna racjonalizacja
zużycia pall w płynnych może dać najwyżej 15 proc,
oszczędności co liczone od obecnej '()Uli łącznej
14 mln ton' daje tyLko 2.1 mln ton. moiliwe ~
wygospodarowania. Do jakiego takie~ pok·ryc1a
potrzeb bra.Jrnje zatem jeszcze blisko 6 mln ton.
a więc n,iemal połowa tego, co obecnie :11używam7,

wielkości produkcji paliw na statystycznego mieszkańca kraju pozostajemy daleko w tyle za innymi krajami. nawet średnio rozwiniętymi. Obecnie
u nas „na głowę" przypada rocznie około 300 kg
paliw. gdy tymczasem w Czechosłowacii czv NRD

- 1.000 kg, zaś w krajach zachodnich - praw~e
3 tony. Te wielkości jeszcze wvraziściej ukazuJą
nasze niedostatki I zarazem optymalne potrzeby.
Pewne jest. że przy obecnym poziomie importu
ropy nasza gospodarka nie będzie w stanie należycie funkcjonować. Ponieważ na zwiększenie k~a
jowego wydobycia ropy, WJ"IIOszącego tylko. m~
co ponad 200 tys, ton rocznie, nie ma co llczyc,

czy

p

•••

,,

Tego deficytu nie da się m'ÓWll!.oważy~ 111aj'bardzle!
nawet rY'&·oryst~znym progiramem oszczęd.nościo·
wym.
Nie ma też ju!i ładnych rezerw w przetwarzaniu ropy, jako że tutaj osiągnęliśmy maksimum
momiwości wydobywając z ropy wszys11ko, na co
pozwalają jej właściwości chemiczne. Zwłaszcza
wysoki wskażnik l!2yskallśmy w destylacji benzyn
- około 22 proc„ przy zostosowaniu tzw. podwój·
nego krakingu, cze,go nie pralkitykuje 1ię w krajach wysoko , rozwiniętych. Daje to nam jednak
i tak tylko około 3 mln ton benzyny, której naj•
- bairdziej nam brakuje, ale z obecnie przetwarza•
nej ilości ropy więcej nu.ze rati·nerie alt '- "fi
s-tanie wyprodukować.
Mimo wYl!(Jlk:iego t:l()'Ziomu „rseiobu ll'OJ>1 na
paliwa 1'łvnn• l inne produkty, pod w11&d~«a

konieczne jest znaczne rz:większenie Importu. Ba,
ale jak ów postulat zrealizować, sko..~o brak na
to dewid
N111}bard~ej l~ytującym jest fakt. że głęboki kTyllYs na.Mowy zaczął się u nas wtedy, gdy na świe
cie jakby przeminął, czego dowodlli stały spadek cen rapy naftowej, Jest to wszakże skutek
załamrtnia sie całej naszej gospodarki oo roku 1980,
tak głębokiego, że nawet obniżki cen ropy nie
mogły nam wiele pomóc w równoważeniu naszego
bilan.m naftowego. Na zakup dostatecznej ilości ro'PY nie wysta<rczają nawet zwiększające się sukceayw.nie wpływy ze sprzedaży węgla - naszego
podstawowego artykułu eksportowego. Zapewne też
dłU!o jeszcze ekspoot innych at'tykułów nie wy~arczy na \:)Okrycie naszych ,potrzeb w zakresie
importu rapy, jako że _oprócz niej musimy spro-

wadzać także

wiele iruiych surowców, maszy·n i

urządzeń, zbóż i pasz Gpzie zatem szukać sposobu
na przełamanie kryzysu naftowego?
Choć to może zabrzmieć paradoksalnie, ale do•
datkowe środki na zwiększenie importu rQpy należy wygospodarować właśnie w ramach... znacz·
nie wyższego impo'I'tu ' tejże ropy. Taki pogląd nie-

gdyś głoszony niemal wyłącznie przez naukowców,
zaczyna obecnie być coraz bardziej popularny także i wśród praktyków gospodarczych, W czym
rzecz?
ów tyipowo „japoński" sposób na skuteczne rozwiązywanie problemów surowcowych przedstuw1my
na przykładzie włoskim, znacznie nam bliższym
choćby ze względu na powią~nia motoryzacyjne.
Otóż Włosi przetwarzają rocznie około 90 mln t·on
ropy, z czego ty!iko 2,5 mln ton własnej, a. aż
87,5 mln ton importowa·nej. Na ten ogromny imtp<>rt zarabiają wyłącznie.„ na tzw. głębokim prze:
robie ropy na najwyższej jakości produkty. Chodzi
tu nie tylko o wysokooktanowe paliwa, oleje i materiały smarne. ale przede wszys•tkim różnego ro- '
dzaju tworzywa syntetyczne i masy plastyczne,
wytwarzane na bazie ropy. Z owych syntetyków
z kolei produkowane są najwyższej klasy artykuły rynkowe. eksportowane następnie z zyskiem
niemal 40-krotnym! Za·robione tym sposobem środ
ki dewizowe wystarczaia Wloch<ml nie tylko na
za.~up ogromnych ilości ropy, ale i wielu innych
surowców. Choćby np. radzieckiego gazu ziemnego, chociaż Włosi mają własne zasoby gazu, ~le
widoc:mie bardziej opłaca się im import tanich
surowców niż · kooztowne i kłopotliwe r~wijanie
własnego przemy.siu wydobywcze.go,
Uczyliśmy się jud: od Włochów motoryzacji, z
dużym powodzeniem. choć nie bez trudności, M~e

by talk nauczyć się Od nich i tego, co do rozwoJU
motoryzacji je:>t absolutnie niezbędne - racjonalnej l(ospoda~ki naftowej? Zapewne nie będzie to
łatwe,
ale sensow•nej alternatywy, chyba nie
mamy„.
ZBIGNIEW S. NOWAK

OD 1 STYCZNIA 1984 R. OBOWIĄZYWAC B~DZIF: UCHWALA NR 71 RM
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- W b.a:ndiu jaJk
w soczewce
skupiaj.a się bez mała wszystkie
.niedomagania nasze; g09J)()da.rczej rzeczvwlstości Na handel
irpada też gros 1>retensjl ldien·
t6w nlezadawolonych z la.kości
kupowanych towaTÓW. W •klepach reik:lamuJemv WY't'ObV' tą
damy 1ch wvmianY lub ?.w~o
tu ntenięd.zy Stąd talk og,romne. s'POłeczne aae I ekonomiczne
znaczenie maja orze"Oisy które
regulu1ja lt'Westie od'llOWiedzlalnośei za takość art:v'kułów dopuszczonych do obrotu r'V'!lkowego.
Obok kodP.'k.<m c:rwllne,go I 1\8
mocy delegacji zawa.rteJ w :jednej z jego orzeolsów obowiaruia,
t?.W warunkli
~alfy ora.z
warunki l!Wa.raneyme. które z
regułv w formie uchwały ustala
Rada Minisbr6w NiP.dawno uikazał sie kolefnv 2f numer Dzienni'ka Urzedowel(n PRL - ,.Monitor Polsk1"
k:tbrT za·wiera
miedzv lnnvnH Uchwałe nr 71
RM z:. dni-a 13 ('Z.erwca 1!ł93 r w
sprawie Ol!Ól11vch
warunków
umów S'Drzed.117v detalicznel towarów oraz o~ótnvch
wuunków gwaranrvinvcb clotvczacycb
towa,rów trwał~l!o uż:vtk·U .~wze
dawa•nvrh nrzez ~dnostki ha.ndlu uspoł~znion~.
Poniewd uchwała odmiennie
niż dotychczas
z więma
trosiką o klien<ta I lego orawa
- reguluje szE!'l"e~ .snraw 'Z zakresu ialk<>ści. rekJa.macji 1 itwarancj; zast.rze~
trzeba. że 6w
a.kt nie dotvezy
leków. d'Zleł
sztu'ki.

meb11

satnochod6w.

motocy.kili,
maszn f e~ętu
rolniczego. a takrże broni my·ś
!iwsk!iei • SPOrtowel oraz a:rtykułów

nieoełnow a.r"tościowych.

Uchwalone or.z~ RM WM"Unki sorzedaty f rwarancy;}ne aą
swoistym minimum obowiązKóW
wynHu.jącvich z zawa.rcla umowy ~u't>Ila - swzed~. oonlżej
którego handel zejść cle może.
Wsze1'kle kair,t y gwa.rancyjne obowiązuje
tvlko o tyle. o ille
sa w zgodrzie z. ucllwalą lulb oferują nab:rwcy wa:runl!d kony•
stnlejsze.

obowiązek

ud.ziela.n.la rwara.ncji
na lmpartowane artykuły trwa.·
lego urżytlw nale.żące do gruip
towarowych. orzy kJtórvch sprzedaży ud:11ielana 1est obawiązko
wa gwa.ranelt! orzez wytwórców
k·r ajowych Jest to novum, !rlórego nie było w oot>rzednlch
orzeoisach re,gulującvch ten obszar gosn<>darki Wprowadlza się
również szerel! rozwlą'U!łl. które były od dawna 'OOStulowane
Przez ooinię oubliczna Między
tnnymi w sPoSÓb WV"t'ażny mówi
się o tym że reklamacje zarowno z tytułu ręko}mi za wady.
ja.k I z tytiułu gwa,r ancji. nal~y
załatwiać w ta.ki
.,,osób a.by

ku1JNjący reailłzował

'DftYduau-

jące mu uprawnienia nłl)mnlej
s?.ym nakładem k.oS'ztbw f eu.ru.
Sprzedawca nie może odmówić
przyjęcia reklamacj; ł tądać •by
kllient zgłosił ją do wytwórcy
lu,b jednosłlkl. kitóra do.tKczyła
towa.r do .rlcleoów.

Lrtotne 3 lN'nktu wid.zen~ !interesów konsumentów aą l>()Sttnowlenda pair. !I ucllwały, które
mbwią mięci~ innymi o t:vm.
że w 1'?'ZY'))adiku gdy towM' zoatał zakupiony w iininej miej&cowo§c!. a Went tJOSiada dowód
z&1'k:i1riN tego towuu. rekle.ma-

oje 1 tytułu wad
za.ła twia si.de'!> tej

przyjmuje i
samej org.a.n.izac)i haJndlowej w miejseu zamieszkania kupującego lu·b o<>ło
żony
w na.jbliższej
dlro1dcy.
Uvngilędiniono także dotyc.hczasowe złe dośwląd.czenta 1 Olkirecu
reglamentacji,
w rwi4tlru
z
czym &tanowi 1!ę, ie w
ra.zie
uwzględnienia reklamacji naJ.eży ku'Pujacemu zwroci~ równiet
do~ument uuraw·niaiący
go do
za.kuuu tego towM'U fk&rta u.ooa.trzenia. talon itp.),
Uchwała

reguluje takte korzystnie kwestie umia.ny towaru lub odStąpienie od umowy

:ia iylczenle .lrłdienita. Pairaig!l'a! 11
mówi między innymd o tym, że
na ź:YOZl!l!lie ku'Pującego zgłoszo
ne w .lk!lepie przed upłvwem 5
dni od daty rorzeda,ży dokonuje
6!.ę a&miany
towaru mającego
peł!Uł wa.rtość ha•ndlową na znajdujący się w sklepie wyrób teIO samego
rodzaju, różndący
się rozmiarem, ko.lorem i wzo;rem a·1bo na inny tow&r z wyr6wnainiem różnicy cen Wyłą
czone aą z tego, 1 słusznie, airtykulty żywnościowe , kosmetyczne
oraz tzw. uitykuły osobiste.

za nienaJ.eżytll jaikość sorzedanego towlli'll orawodawca PoStanowil, że handel ma obowiązek
'Przyjąć

reklamację

dot~zącą

wady ar~kułu jeśli zosta.nie mu
zgła.łzona
nie oóźn.iej nili w
mies!.ąc od dnia wyk.rycia wa·dy t>rz!!Q: lru uu}ą.cego 1 nie póź
niej
nta: rok od dnia zalru'))u.
!Wk:lamacje Powinny być zała•t
wiane natychmiast, lub w urzyoadk.a.ch wą.tt>liw~h w cią:gu 14
dni od dnia zgłoszeni·a I w tym
miejscu uchwała
zawiera rewolucyjne wręcz unormowanie.
Na żądanie kupującego sprzedawca jest bowiem zobowiązany
wpłacić mu karę z.a ?.Włokq w

zaita,łlw!eniu rekla.mao}J w wysokości 0,2 procenta ceny towaru za każdy dzień. a gdy zwło

k.a trwa ponad 20 dni
0,5
proc. do łącznej
wysokości 20
proc. ceny towairu.

W za1k.resie

tzw.
techniki
mów1 o obowiązku h~ndlu
dosta~czania i
wydawania towa•rów ku'Pll}ące
mu w należytym opakowamiu.
Przy sprzedaiży samoobsługowej
należy przynajmniej udostępnić
materia~y od,powiednie do zapakowania zalkturpionego towal'u.
sprzedaży u~hwała

watkń.ch oo.stanowymienię jeszcze stwier-

Z innych

wień

d.Zenie, że zarpew.nienie o dobrej jakości
towaru urzez np
oznaczenie go państwowym znakiem ja•kości, w raz.ie wystą'))ie
nia wady wywołuje sku·tki równe z podstęP'!lvm
zatajeniem
wad W takim wypadku kup.uj.ąey zachowuje
up.rawnienia z
tytułu rękojmi
mimo lll)lływu
terminu.
Omówiona pawyiżej uchwała
RM wchodzi w życie od dnia
1 stycznia 1984 roku.
(Z. Ch.)

' sie
W Oslo odbyła się konferencja ekspertów Międzynarodowej
Organizacji dis Ubezpieczeń Społecznych. Z danych przytoczonych w czasie obrad wynika, że
ludzkość w całości starzeje się
coraz szybciej, Srednia wieku
człowieka jest coraz dłuższa, a
procent ludzi w starszym wieku
nieustannie wzrasta.
Z jednej
strony jest to pozytywne zjawisko świade11ące,
że medycyna
przyczynia się do przedłużania
życia człowieka, z drugiej strony Jednak. ciągle zwiększa się
odsetek ludzi w wieku poprodukcyjnym, którym byt i opiekę muszą zapewnić młodsze roozniki.
Ustalono, że najszybciej zwię
kszającą się ostatnio na świe
cie grupą ludzi są asoby powyżej 60 lat. Przypuszma się, że
- jeśli dzisiejszy proces będzie
się utrzymywał za 42 lata,
tj, w 2025 r. liczba ludzi po ukończeniu 60 lat wyniesie ok.
1,1 miliarda, W porównaniu z
1950 r. liczba ludzt w tej grupie wieku zwięk511:yla
się na
iwiecle 5-krotnie, podczas gdy
cała ludzkość wzrosła 3,5 raza,
z 2,3 mld do 8,2 mld osób. Tak
więc, udział ludzi starszych w

społeczeństwie światowym zwię
kszył sh: w tvm okresie z 8,48
, proc. do 13,68 proo.
Podkreślono, tf' takie przedłu

żenie średniej
zawdzięcza się

życia

człowieka

przede wszystkim
zlikwidowaniu na świecie epidemii chorób zakaźnych.
(as)
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Jeden jedyny w kraj;u skilep - dom ha.ndlowy
w Katowicach - oo<>wiada i<DŻ Leob Roliński, dyrektor produkcyjny w ,,Winiarach" - zdecydował
się na obni.żenie ceny naszych wyrobów, które Illie
szły, p0dczas gdy na Innych doskonale p0t:rafi zarobić Ten przykład i obniża.niem 1 oodwvtszanłem
cen to wedłul( inż Rolińskiego właśnie reforma.
Można by się jednak zasta,nswłał' czy rzeczywiście
jes.t to objaw reformy czv jej braku
Bowiem
miejscem tworzenia ce!' deotslicznych
Jest ciągle
przemysł a nie handel a w dodatku
ka.towlcki
przykład jest jednostkowy W k:a~ym razie ten
śląski od•biorca „Wi111ia.r" ootrafił wykorzystać formułę cenv umownej is.ka obowiazuje na większości
wyrobów z Kaliskich za,kładów KO'llcentratów Spożywczych Urzędowa cenę madą iedY'!lie rozlewane
tu oleje oraz makarony.

MAKARONY CZYLI NADPRODUKCJA
Makarony to zupełnie oddzielna sprawa O ile bowiem zu.pv ..ledwo zipią" - to znaczy: produkcja
ich iest duża sprzeda~ · mała. a cały inte-res balansuje na granicv rentowności to makaronów jest
po orostu za dużo W „Winla·ra<'h" od kilku tygodni stoją trzy ma·karonowf' linie Ludzi trzeba
byłó orzesunąć do Innej oracy J co?
- pytam.
Ano nic Trudno orodukować sikoro nie ma zbytu Trzeba natomiast kombinować ustaiwiać za.kład
na dziś i na przyszłość tak: bv mieć oole manew.ru,
'by można produ1Jrowal- inne 'DO!'Zukiwane wyroby.
Z makaronami sprawa Jest w ol(óle skomplikowana Jest to nrodlllk<\ja dotowana
- w za,!eżnoścl
od kosztów ('7vli rlo+„„;p ~a rfl7,!'lp a cena (na dany gatunek) iednakowa w <'alYm lt.raj'U Powinno
zaś być odwrotnie
notacja Ol"Zf!dmiotawa - dla
wszys.bkirh taka sama a cena r6i:na
Wówczas,
kto ma wvsokie kosztv ten I eene ma najwvższą,
czyli właśnie on t><>W;·nien •wa orodukclę la'ko nieoołacalna wv!!aszać Bvłobv t,o w 11(odz\e z refo.rmą i co wierel r6wnież w z1todzie ze zdTowym !'02:sadk:iem Winiarv" wv~taoiłv n>iwPt Zf' •to,ow•tivm
wnioskiP.m. na którv nie otl"'Z~małv
odpowiedzi,
m'mo że <a ierłnt·..,, 1 rR ldAsińw konsultantów reformy. A właściwie odnowie<lł wvMvtał dvr. Roliński w .Przpglad7ip Zhn+<'"vo-MłvnRr•k:im". skąd
dowied-ział sie. że do l!l!łO roku
Pt>l.<„~ bra1kować bedz,ie 40 tvs ton mal{ar,...n•1 ; ""l(ltrzehne są
trzy nowe wytwórnie! TvmrrnsE'm wiek:,;·z.ość makaronia!"ni w k'raju trze':>~ bvłv okl'"''lWO wyłą
e:-.ać z racji na<lpmrlu'kcji! JRk '1Gl(o<l-zić tego ty.ou
mvślenie z nowym
sv~tP'TIPm
gospoda·rezym?
Wpro.<>t <trud•no spokojnie tego słuchać„.

w

ROBOTNIK SZUKA PRACY
Reformę

moim .zda.aiiem wida~ w „WLn!air.ach"
na Innym przykładzie. Otót od ubległeeo roku
były tu oroblemy ze znalezieniem wacownic chę:t.
nycb do nasy·oyvunia przypraw do .sziltlllłllych buteleczek Jeśli udało się w clą.gu miesiąc.a nasyipd
1 tonę prZY'Praw, było dobrze Teru w ciągu mie&iąca rozsypuje się 15 ton I jest krzY"k, że nie ma
roboty! Wynika to z oro;;tego fa,k.tu. W ubiegłym
roku W'Pl'owadzono tiu akord. a za zadlną minutę
postoju alę nie ołacl Dniówka .;nie leci"
więc
jeśli wysk-0ezy awa.ria lub konieczność wyłączenia
prod•wkcii (n•p. · konserw dla dzieci, bo braik 'Puszek)
robotnicy żądają by zorganizować im 'Pracę za&tępczą, ba, sami jej szu·lta.ją Szuka.ją bo pracować się opłaca Na każdym &tanowlsku wyliczono normę I, śred·nią wydajność. Jeśld za.ś J)I'a.cawnik przekracza ten pułap o!Jr'Zymu,je premie. których wysokości się nie ogranicz&. Jeśld zdołasz. z.a1'Ób choćby 100 proc. więcej.
W latach C?Jterdziestyoh „WiniS!l'Y" produkowały
500 ton koncentratów rocznie. W na.}lepszym jak
dotąd 1979 roku produ1kcia
wY111io.sła 59 tys. ton.
W ubiegłym roku była ona o ok. 2 tys. ton niuza.
W tym jedna.k rolw „Winia•ry" l>O'Winny prze.k.ro- czyć grainicę 60 tys ton. Powl·n ny, bo za,kła.d. ma
dobrą pozycję. Przez lata nale6;ał do najle>p.5zych
w zjednoczellliu koncellltra16w soorżywczyeh „Ciąg'le
nas dojoll<> - pawia.dają - a jak były kłop0ty z.
plmem t,o my rat.owaliśmy sytuację Ter112 'P()Stawiliśmy l'J)I'awę twa.rdo - dlO zrzeszenia nie wstę
pujemy" Spośród 2200 zakładów bra/Il.Ży wybroniło się lcllka, wśród nich I ka,Jlski producent Resortowa komisja zbadała spramę ! orze1kła. że w .istocie zakład może być sa.modzielny - podołał
POWIĄZANIA

ZGODNE Z INTERESEM

I rzeczvwiścle „Winiary" radzą
sobie całkiem
dobrze
Pierwsze
póbrocrr.e okaa.ało
.się lepsze
niż za.kła.da.no Za.kład wiąże się z innymi nroducen tami na zasadzie obooólnego interesu ~'P „Winiary" partycypują
w inwestycji
?.akładów w
Wierzchosławicach W przyszłości bedą korzys.tać z
budowa,nej tam suszarni warzyw Dziś zaś w;ierzchosław.ickJ partner po.siadający
od·pis dewizowy
kupuje „Winiarom" Potrzebne do produkcji komponenty m I.n. glutaminian sodu. Tak. p0wLnny wyglądać powiązania między za'kłada·mi twierdrzl
inż. Roliński. I ·na tia:ldej zasadzie l)(YW11nny rod.zić

lię spół.kii

czyili zrzeszenia!
Nie }ako odzew na
,prog•r.am. &keję, hasło, lecrz zgod!nie z rachwn.ltiem
ekonomicznym.
OSZCZĘDNOSC -

NIE HASŁO

Taik samo z oszczędnością. „Bzdurą jest dla nas
- słyszę w ka.Ilskim zakładzie - wyli<'zanie z góry efektów osZCtLędnościowych" Oszczędność polega
na tym, że za.miast kup<>w ac celofan za gra'llicą
zdołailiśmy znaleźć w kra}u Polipropylen Dogadali$my się z zakładem doświadczalnym w Białym
stok,u, na temat jego zastosowania na opakowania.
Oruuje się, że nie tyLko · można
wyeliminować
import, ale i zastosowanie innej teohnologii wytwarzania Qpa.kowań przyniesie duże oszczędtności.
Podobnie zmiana buteleczek do przypraw z produkowanych pÓłautoma.tycznie w Prądniku na aułx>matycz.nie wyiwa1rza.ne w Jarosławiu i Antonin.ku pozwoli na lepsze wykorzystanie linii rozlewniczych, nie mówiąc jui o tym, że te nowe opakowania są tańsze .
CO PRZESZKADZA REFORMIE?
Oszczędność

to również budowa własnej suszarIm mniej bowiem pośrednilków,
tym koszty
wyitwarzania niższe Kto zaś sam wytwarza pÓł
-produ:klty, ten jest ta.ni Cała sprawa jest zresztą
dyskusyjna. Jeśli bowiem koszty się obniża, rośnie
wskaźnik rentowności. A to oz.nacza wyższe p()datki. Oszczędność oowinna się opłacać . DOltychezas dzieje się odw.rotn.ie. J jakby tego hamulca
było mało wprowadza się nowe Oto dotychczas
„Wi·niary" rozliczane byfy z. ilo4ci nrodukcji Tak
też zbudowano w zakładzie system motywaeyjny
WedłUJg zasady: im więcej zrobl&z tym więcej zarobisz Od orzyszłego roku zakład rozliczany będzie
znów na oodstawie wśkaźnika wa.rtośi:i orodukcji
Co za.tam robić? Jak wytłuma.czyć to robotnikowi?
Zmienić system wynagradzania? I to te•raz kiedy
pożądane nawyk.i (no. szuka,nie pracy) zaczęły się

m.

kształtować.„

Reformę w
że myśli s'ę

,,Winiarach" widać również w tym ,
t.u o nowej orodllkc ji By mieć: oole
manewru by nigay nie gl'(ltZiła zmora postoju „Winiary" wytwarzają p0nad 200 rod.zajów wy,robów .
Wymieńmy zu,py przyprawę do zup typu „mag,gi"
kons er w:'{ rlla dz:ec i, maj0'!1ezy, p.rzy>ora wy zioło
we Od kil•ku lat kaHsld zakład rozwija p-rodulkcję deserów (galaretki, kisieile, napoje), a w tym

.roku zaczął wytwarzać budynie. Nie jest to spraw.a prosta, zwau.ywszy kłopoty z &urowcami np.
aromatami, mąką ziemniaczaną. Mimo to myśli si ę
o dalszym rozwoJU Centralnemu
Laboratorium
Koncentratów Spożywczych zlecono O'pracowanie
technologii wytwairza:nia
zup błyskawicznyich i
błyskawicznych ma1karonów .
Tworzone są taikże
plany rozwoju produkcji ba.rdzo opłacailnych przypraw, deserów i soków warzywnych
Zakład jest rentowny. wypłacalny P.rodukcja w
ubiegłym roku miała wartość 6,5 mld zł, a zysk
bilansowy wyniósł 840 mln zł. z czego 660 mln pochłonęł;y podatk.i Dużo przeznacza się tu na fu,n dusz rozwoju i na uzupełnienie funduszów włas
nytch w obrocie To jedna.li: stwarza dobra POzycję.
Zakład spłaca maikaroniarmę, buduje od roKu kolejną suszarnię warzyw kctóra jesie.ni!ł zacznie suszyć warzywa z 500 ha bazy kontra.ktacyjnej
zakład111. Myśli się tu
też 0 następnych suszarniach. o drobruejszych inwestycjach niezbędnych
jeśli będzie się rozwijać produ·kcję deserów i soków. Wszystkie inwestycje Jednak zakład jest w
sta•nie sam spłacić I to szybko.
- ~ze.rwy - są. Już dziś, gdY'bY były opa.kowania - celofan, ousz:ki (o zgrozo jakie grube!),
wieozka do słojów, mo2ina by nieco zwiększyć zatrudnienie Dla „WJ·nlar" to oonoć nie problem, jako że płaca niezgorzej w porównaniu z innymi w
regionie. To pozwoliłoby zwiększyć kwartalnie produkcję o 2 tys ton. Do tak:iei wielkości dvr Roli t'> sJk.i i;ię pn:yznaje, chct wiadomo, że 'Pl'Zyznawać
się nie now•i nien Po orostu „wychylać się" z wysoką produkcją nie warto, bo wyni'ki ooprzedniego roku sa ciągle bazą w stosunlrn do nasitęone .~o
i stanowią Podstawę wyliczania stosownych ws•kaźników i u.l g
~
Dyr Rolińsld orzyznaje rów•nież że nie musiał
by na.rzekać na brakii · w zatrud,nieniu Odwrotnie.
Mógłby z wielu pracowników z:rezy,gnować (i z produkcji I z dozoru) bez uszczerbku dła planu
Wtedy jednak musiałbv tym. któr1Zy oracują za
przysłowiowy.eh dwÓ<'h zapłacić 50-100 oroc ' wię
cej Tego zaś zrobić nie może :>bowiązują go przecież widełk,t taryfi)ta,tora W tym reformy inż .
Ro!iń,ki nie widzi Tak zresztą ja·k i inni. którzy
choć: nodobnie myślą wola głoŚ'Ilo o tym nie mówić Wyjścia zaś innego nie ma Jeśli chcemy mieć
-oełne oółki w sklepach.
nraca w przemysłach
lmnsumpcyjnych musi się opłacać .
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REFORl\!LĄ

PRZY

TRZECH ETAPACH

Kodeks
Początek . zwyżki opłat od 1 października
pracy

na co
dzień
Długoletnią.
czoną

a

;vięc

doświad

k:ierown.iozkę

skl-epu,, należącego dó gimiiń·nej spóklzielni. ~wOllllliono z pracy. Poda•no
<I.wa rego powody: lllie wylic:zyła
się

z 361

ka~tek, Ui>rawnfający.ch

do naibyci.a a•l·koholu i kawy, a
od moroe-nt>U,' kiedy u}aiw.niła to
Na.JwY'ższa lziba Kontroli, ciągile
przebywała

n<1

zwoln.i-eni~e

ka.I'Siklim.
Dla terenowej komlsji odwodo któ:rej zwróciła się
kierown>Lozka. nie były to jed,naik
przyczyny
zibyt wysta,rczające
z.wolnieni.a. Została więc do pracy prz'ywróoona. Od tego orzeczenia odwol;ał się zarząd gminnej spółdzielni. Odbyła się więc
k.olej1na roz.prawa. Tym ra1zem
Łodzi:
orzed Sądem Piraicy w
Dla tego organu odwoławczego,
wyni.k.i kiontroLi
istotne były
NIK, która uJa•wniła b:r.aik odoi•nków reglamentacji aJ.ikooolu
i kawy, a także fakt przerobienia dokumentów ' rozlicq;.eniowych Rze.czywiście. kie·rowni·
czka fałszowała te dokume·n ty
oo to, ż.eby ukryć bra•k odci·nków reglamentacyjnych na alkohol i kawę Zaniżała dostawy
al.koholu w roiesięcznycll i;nformacjach spraedaży , Twkie postę
oowanie pracow:nika, będącego
odlP<JWiediz.ia•lmym
mate•ri811nie
za diziiałalność swoje·i placówki
handlowej dyskwalifikuje go i
oodważa do nie,g o zauf.ain.ie.

ła wcz,ej,

Zdainiem sądu - 11:airząd S\l)Óldzielni słusZIO.ie straicił zwfaruie
do takiei pracownicy gdyi2: okazała się nielojal>na i niesumńe<n
na. To. że prokuratura u.nwrzy.
ła śledztwo w zwią:dtJU z brakiem owych 361 kart re.glamentacyjnych (co by o tym nie myśleć, to rzecz wiadoma. :Z.e z
wódki tej i kawy korzystadii wyłącznie sa>mi z,najomi) dla tej
sprawy ni.e ma z•naczenia. Ailbowiem głównym zarzutem i to
u«:iowodnionym, było fałszowa
nie dokumentów kasowo-r,oz[iczeniowych ; zan1żanie do1Staw
allroholu.
więc
Pra.cow·ni.ca na•ruszyła
p1•a·oooodstawowe ohowią.zki
w art 100
wnicze określone
lłar . I ko.. który stanowi, że
jes.t
zobowiązany
ora.cowni:k
sta.rannie i
wykonywać pracę
sumiennie Z ochrony pt•zed wyoowi"d>zeniem konvsta wyłącz
nie p.racowni·k rzetelny. i uczciwy.

(G)

Od 1 pai<W.ie.rnilka br. 1PodWyżswny .zostalllie
czy.ru.z za mieiszikainia i lokaile użytkowe w dQma.ch
państwowych i pryiwatmych - 'czynszowyoh. Obecny poziom CZY1D52lU . za te lotkale jest rie ~ołec=e
go punik:tu widzenia niesipra wiedłiwy, a ekonomkmtie nieu(tasadmi1a.ny.
Nie zmieniane od kilku lait sfawiki, . ustalone na
bardzo niskim pooiarnie, ne poikry>Wają już nawet
wy.datików na bieżącą ek&ploatację t'i;w. mieszikań
kwaterunkowych. Kos.z ty remontóiw i mode['nizacji od lat fim.a'!l.sowame są z dotacji p·ańs•twowej.
Jaik się szacuje w ub. roku koszty utrzymania zasobów czyns1zo.wych sięgnęły kwoty 50 mld. zł, a
zalediwie 18 p:roc.
w.pływy z czylll6zów :wy-niosły
tej kwoty.
Powstała więc sytuaoja w ·kot6rej za mieszka.inia
o podol>nym , s.tanda.rdzie lokatorzy mieszkań w zasobach czynswwych płacą wielo.klrotnie mniej niż
loka:torużytkowm.icy miesz.ikań SIPÓlidzieLczych skich. Ta roZiIJiętość od dawna jes.t przedmiotem
krytY'ki, urzasaooioi!lej tym bard21iej, że od wielu
'zasaqzie
w
lat potrzeby miesZlk·ain.Lowe możcria
zasipokoić jedynie w formie 51pól1dziiekzej ze wszystkimi wyi!likającymi z tego falktu :firnwnsowyrrif
ko.nsekwenc.jami.
Reforma c;zy1nsz6w będ~e pirz;eprowadzorna 11iOiP"'
niowó, w trzech eta;pach.
Poz.i em czyin.szu ma być w wi~ym niż dotąd
stqrJ'niu uzaaeżmiOl!ly od jaJwśd mieszikania, dlwukrot·nie wyższa stawtka bęcbl':ie lic~ rza ,poko.je
stainowiące . nadwy.żikę p<YWderzchni mie5:zkalill.ej w
s•tos.un!k·u · do ooowiąizuijących 111ormatywów zasied·
leu:na.
O ile zosta.nie podniesiony czynsz w pierwszym
etapie podwyżki, czyli od 1 października br? Dotychczas pir.zecięt•nie w kraju lclkaitorzy mies~ań

czylll6zowych pŁacfili miesłęcmie 3,40 za 1 m kw.
(bez opłat za cenit.raJine oigrzewame, cie,płą wolę j
dźwig). Obeonie przewiduje się ustalenie tzw. staw·
ki bazowej za 1 m kw. w wysokości 6 zł. W zależ·
ności od standardu wyposażenia może być ona ob·
niżona lU·b podwyższona i wynosić od 4.20 do 13.20
zł. Np. za czy·n nik obniżający wysokość czynszu uznaje się braik urządwń woidodą1go*10"1kll!naHzacy,jnych,
miesz!ka'llie poł0<ż.ome w suteren.ie !·ub 111a .poddaszu,
budy•nill:u
znajdtbją1ce się powyżej 5 kondyigin.acji
bez windy. PodwyiŻISzeniu leginie stawika podstawowa w przyipaidiku kiedy mies~kaatie jest wyposażo
ne w wrzą.dzenia ką;pielowe, w centraline og:rzewa·
nie lub gaz 1p nzewodowy.
W ik:Oilej111yc:h etaip.ach reformy czyinszu stawki
bazowe będą w,zrastać do 8 ~ za 1 m kw. w raku
1984 i do 10 7ll w 1985 r. Et3<P<J1We 'Wjpil'owadza'llie
,podwyżEik ua:nalll.O llla celowe ze S;pO'łecZi!l.ego punktu
:widzenia. Wyidaitki ite :ro:zŁożo:ne w czasie 111ie będą
jed1norazowym 1Dadmiernym obciąiżeniem budżetów
rodziooych.
Dla rodzin 111aj'biedniej.szych przyznawana bęcLzie
bezzwirotina pomoc finlllillsowa na częściowe ipokrycie <>P'łait rz.a mdesalk.an:La. lkwaitel'lUl!l!kowe i 151PÓdiWJie!l·
z terenoozo-łolkators!k:ie. Będzię ona pochodzić
wych funduszów m'ieSIZ'kaniowych. Szczegółowe z.as.a;dy je<j 'l1Jdi1.ilelanda zostaną !Illeibawem 01kreślo111e.
W ;pr.zygotoiwainym akcie praiwnym przewiduje się.
że ioomoc mO!i:e 'WY'IlOISić do 50 proc. OZY'ns21u, a
mó1Ż1ll>irowanie wy\S!OkoSc:i l:>~zie uzaleiJniOl!le od J>O"
zLomu zaroblków ;przypadających miesięcznie na
el'l1onlk.a rodZ'ilny >n!lljamcy lolklllu. Pierrwszeństwo w
korzysta;nW z tej f<l!rmy ,pomocy będzie ;przyslJu.giwa4 emer;yltom~ l'Cleii&tom, w~eodlzieit.nym rodz.inom.

Społeczny ·. inspektor pracy
- .rzecznik porządku i bezpieczeństwa

Pod kCYniec czerwca Se·jm uchwaustawę o Sooleciune.j Lnspe1kcji
Pracy, Jej treść opwbli1kowana zoz dnia
stała - w Dziennuku Ustaw
30 czerwca 1983 r. Ukazał się dorokiu
1983
lutym
kument. kitócy w
przy dużym zainteresowa•nbu poddainy został kOIIlS'U'l!ta.cjj zlóg p.-acowniczych.
Łódzikie z&k!łady :piriZyjęly na okires zawies•zen;1a - f.ormai1ne.j dziia.ła!Loości in.spekcji społecmie·j różne
w tym
modele. Ozęść :i;akła.dów
„Fresco". ,,Iwona", „Ontaa", ,,cefarm". Ok•r. Z81kłady Przem. Mię·
&nego zawiesiła cał:kowide tę działa.l•n-0.~ . W dUIŻej gru•pi.e zakładów
(„Eskimo". ,,Pol:mo", „Wiosna Ludów'') oo pforws-eym dlt•r esie próilni działania Podjęli dawni inspektorzy soołeci1llli. Najwięcej zaikładów, korzysta,j.ą,cych z bodżca jakim
nad pro,iektem
cja
była konsuHa1
nowej ustawy o Społecznej In.spekcjj Pra;cy w lutym i marcu przeprowadziła u siebie wybory (,.Lo„Pabia", „PC1l·
dex", „Olim1pia",
tex") W tyich zaikładach działania
uizu pełnia ją
imspekcji
społecz1łej
Państwowej
czynno·ści , urzędowe
Inspekcji Pracy.
Wiadomo już, że nowa ~taiwa
nie tylko porządJkuje całość prizepisów o S;:iolecznei inspekcii Pra~Y
lecz wprowadza szere•I( zasadniczych
innowacji. I tak społeczna hi»pe·
keja nie jest już , organem związków zawodowych, choć w ramach
ich uprawnień do obrony interesów pracowniczych, jest przez nie

kierowana. Inspektorem pracy mo·
zostać tylko szeregowy pra.cokierownioi>wa
wnik (nie członek
za.kła.du)._ Za. zgodą za..kła.doweJ orga.ni.zacji zwi~kowe.j m·oie tę fun·
keję pełnić pracownik nie należący
do zwią:oków. Ważny wymóg do·
branżowego.
tyczy doświade2ienia
Inspekto1rem może byó ten kto ma.
staż 5 lat pracy w branży i 2 la.ta.
w swoim zakbwlzie. W&ró.d nowych
uwagę
upnwnień na azczególną
zasługuje wzrost rangi zalecen ..,p„·
łecznej Inspekcji Pracy. Jeśli w
pi emnie
terminie wyznaczonym
(każdy zakład zobowiązany jest do
zaleceń)
księgi
takiej
prowadzenia.
kierownic~w~ za.kładu nie usunie
inspektor
bezpośrednich zagrożeń,
pra.cy może wstrzymać pracę ezko·
linii
dliwych maszyn, urzą:dzeń,
itp, Może ...ta.kże wystąpić o czasowe odsunęcie od pracy pracow·
nika nie znającego przepisów bhp
Jest to Jedna z
swego odcinka.
częstych przyczny wypa.dków przy
pracy.
Nowy zaik.res dzi.a~ań Społecvnej
Inspekcji P·racy to poza kontrolą
s•tamu budyinJków, maszyn, urządzeń
oraz
techniczny.eh i sainitar.ny1ch
procesów teclmologitcznych - także
kontrola przest>rzegania przepisów
postanoprawa pracy - w tym
wień ukła.dów zbiorowych f regu.
laminów pracy (bllp, ochrony pra.·
cy kobiet, młodocianych, niepełno·
sprawnyoh, czasu pracy, urlopów,
typu itd.)
różnego
świadczeń
Cała problematyka którą za:jmo·
że
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Nie

pomogą różowe

Przyjeoha1li do mnie znajomi z Francji - pis.ze
nasza Qzyte.l.n,czka. Byli.śmy po nich na Dwonu
I'>. ą i lstd m. t przy lei oka1j 1 spoj rz ał a m na te n uo ,e i<c
nie tylko stary,
okiem obcokrajowca Ujrzałam
nie remontowany dworzec, le~z na każdym k.ro•ku
sterty śmieci, ściany prze1ść podz.iemny~h grubo
]J<)kryte brudem, łus·zcz~ce się sufity, wszędzie niechlujstwo 1 zaniedbanie
dwor1ca z róż.ny~h
Ro-wmierr. że przebudowa
przyczY'n ooóźnia się - oisze Czytel1niczka - aJe
lllie mogę oojąć d!a.rz.ego doouszcza Slię do ta:kJeg?
straszliwego brudu Pr1.e>Cież jest on nawet widoczny o·rzez ,najhardziej ról.owe okulary.„"

okulary

nasza koces.ponden~ka Nawy•k>Li na to
dzień do pewnych Z'an.ie<libań, z czasem przestajemy
na ni.e reagować Al·e problem, ch.oć go nie widzimy nadal istnieje. Brruk czystości, 1'ZUca się w oczy
są ta•kże wa.gony,
nie tyl:ko na dworcu . Brudne
siedzenia, opa.rcia Czę.sto aż ta•k brudne, że stra.ch
się oi>rzeć A tyle nam O•biecywa·n o na temat wzrostu komfortt. i higieny oo.a.róży przy okazji kolejnych
Niestety jeśli o to
biletów.
cen
wawy.że· k
idz:ie PKP poprze.stały ua samych obiec.a.n.kach.
. Ma

PRACY

L. W.: - Czy pracowniikowi · zatrudnionemu w likwidowanym dziale zak1'adu pracy przysługują roszczenia określone w
par. 6 uchwały nr 169 Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 1981
roku w sprawie dodatkowych świadczeń dla pracowników 'uspołecznionych zakładów pracy. zmieniających pracę (M. P. nr 21,
poz. 195) w sytuacji, gdy w ramach likwidacji tegoż działu nabył od zakładu prMlY samochód osobowy I rozpoczął działalność
zarobkową na własny rachunek w chara.kterze taksówkarza?
RED.: - P.rarown:iik nie traci ;praiwa do ocl11:J<ra1wy z :pa.r. 6
ust. 1 i uchwały nr 169 Ra>dy Minist.rów, z d.ni·a 17 si.erpnia
dl.a pracowniików
1981 Il'. w sprawie dodatkowych śWiadcizeń
U:SP•O•lec.z.n:i·()nych z;aikła<lów ;p.racy 21mieni.ającyoh pracę (M. P.
nr 21. ooz. 195). taikiże wówczas. gdy naibył od ~ak~adu ip:ra(' y
samochód 01S•ol>o1wy w C•elu rooip<»Częc.ia d•ziaławnO!Śc!. za•r,01hkowej \
(m. kr.)
•n.a wła>Sny rachl\lln€'k.
STUDIA pRGANIZATORóW REKLAMY
JANEK Z.: - W ubiegłym roku -ukończyłem liceum ogólno·
I zdawałem na Akademie Sztuk Pięknych. Nie po·
szcześci!o mi sie jednak. Obecnie chciałbym więc starać się ·
o przyjecie na policealne studia o kierunku plastycznym, Jak.ie
sa mozliwości w tej dziedzinie?
REO.: - W lXJ'l'ceĄ •Jnv.C'li s·t110.P.ach z.awod<'wych nie . nrowad'l.i
się kształcenia o kierunku plastyci:nym. Tytuł technika-plastyka uzyskują absolwenci liceów $Ztuk plastycznych, a szkoły te przyjmują :kartdyda.tów posiadających podstawowe wy-

kształcące

kształcenie.

(M. KR.)
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ZMIANIE

rację

(M. Kr.)

wać sdę będzie dnS'J)€ktor wymagać
bę<Wie od no\Vyich d:zi.ałac-zy 'PQZnania CIZęsfo ba•rdzo skompli.kowanych

przepisów. W p;ierwiSzym

okresie

d~a~ań illajwięcej uwagi tir:zeba bę
dzie więc poświęcić szkoleniu. Jak
nas IDO~nformow.a.ino w Okręgowej
lins.pe<kic:i.i P1racy już iprzygotow;uje
strukbUirę tych
się or· ganizaicyjną
szkoleń. Nowo wylbraini in.spekitorzy
najwi ększych zatkładów pracy będą
ośrodku
w
szkoleni centralnie
Pracy we
Głównego Inspektoratu
będą
Wrocławiu. Powstałe kursy

ramach wojew
organizowa1n e
w ódz tw dla inspektorów zakłado
wych i ocl'działowych a dla inspektorów grupowych orgainiz.atorem
kursów będą za1kłady pracy.
w.szys·tkich
>przewodnią
Myśl ą
orze.pis&w za,wartyd1 w nowej ustawie o Społecznej Inspekcji P .racy jest ~ębo'ka tiroska Q skuteczną
ochronę ludzkiej pra.cy, o s:vstemaj~j

ty,czną ipoprawę

berzmie.czeńs·twa

d hi<gieny a tak.że zaaikcentCYwanie
zawodornlli i pozycji zwdą·zków
wych kitó;·e 1kierują d>z.iałalnością
społecznej i1ns•peik,cji. Spale= Incią.głość
spekcja Pracy ziapewxi!
n.adzo.ru
wewmą.'tT.zlz.aikla.dowego
nad waru.nkamii 1>raicy. Uzru.pełni i
uczyni skuteci:z.niejszvm system kont.roli przesbrzegaJnia· iprawa pracy
i bhp. Kon.sekwe'lltme wspóŁdiział,a
nie kierownic-tw zalkładów pra,c y,
origa:n:i'Za.cjd zwłąz.kowych. słwilb bho
oooz o·chrony środowiska ze . s1połecizmą i<ns·pekl(~ją musi dać oczek·iwane irezultaty, to jest >przy.czynić
og•ra•nic,zenła i 1ikiwd·adi
się ·do
c·zyminików sldkodHwy1ch dllai iyda
i zd1rowia >J>raicu ją cyich.
Obecnie dziaA:a kilka organów
nadzoru i kontToli iaik Państwciwa
Inspeikcja P.racy, Państwowa Inspek;cja Sa111itarna, Wyższy Urrz.ąd
Górntlczy, Urząd Dozoru Technicznego I fo:rne. Nde są 01ne jed111alk w
sta.nie same izabez1pieczyć w pełni
skułeC'l'lne.g.o beZ'!lieczeńsi>\v'a i hiig'ieny pra.cy. Stąd poszer-rona o nowe
uprawn:ienda ranga si))O'łe•cz'!le-j ililspelre.ii 'której mię-dizy i1nnymi w
airt. 4 mst. przyz,nano Pl!'a'WO do opiniowa•ni.a p•rojek1tów pla1nów pol)rawy wanmków bh·p i planów rehabiHtadi zawodowej oraz kontroli
.rea'1iz.aicji ty.eh p1'a.n6w.
MARYNA KRAJ

Istnieją jednak na terenie kraju dwa Policealne studia zawodowe, które przygotowują org·anizatorów reklamy.
SZ!rl:.oly te mają swóje siedz.tliby w Ciech!l!llow:ie i Mi·ńSku Ma(m. kir.)
ziowleckim.

GDZm SZUKA() DOKUMENTOW?
Usiłuję bezskutecznie uzyskać zaświadczee.ie
ST. ś.:
o urzepracowanych la.ta.eh w przedsiębiorstwie, które w Jatach
pięćdziesiątych zostało zlikwidowa.ne. Obszedłem kilka firm
~o których. dokumenty pracowników były przekazywane. Nikt
Jednak moich dokumentów odszukac nie może.
w Łód·:i:i 'J>O<S.\ada w
R~D.: - ,o ile n~m wiooomo. ZUS
s;vmm. archiwum dowody ~atru.dl1lienia od 1934 do 1950 roku.
N atom1ast od 1951 roku łodzk1e zakłady pracy ubez.pieczały
swoich pracowników nie imiennie, a zbiorowo. W związku
z tym. od teg-Oi roku, dowody zatrudnienia powinnv być
udokumentowane na P-Od&tawie legitymacji ubezpieczeniowej
'
ewe111tualnie zeznaniami świadków.
(g)

ZA CAŁY OKRES WSTECZ
R. P.: - Trzy lata temu żona. przestała pracować se wqlę·
du na reorganizację zakładu, Od tego momentu pozostawała
na nio.im wylącz~m utrzymaniu. Potem, gdy weały w życie
ka~tki. zakład zaczl\ł Dii je wydawać równiei: i dla iony. Wreszcie w początkach br. żona. znała.zła ódpowiednle zajęcie 1 w
novi:ym . za.kładz~e . pracy, do'!!edzia.la się, że przes cały mas
o!'r?~z mnych swiadczen, moJ zakład powinien wypłacać dla
me1 1 rekompensatę.
~zy 'voh~ tego mogę wystąpić o wypłacenie ml rekompensa·
ty ~a pełnych 12 miesięcy. ezy też - Jak chce za.kfa.d - mogę Ją. otrzymać jedynie za pół roku?
_R·~D.:. - ~chwała W;prowa<J;zająca relko.ll11J)ensaty dila pracowm1:o:v _1 osob utrzymywanych przez nich n'i e przewiduje wy~a~n1ę~1a prawa do rekompensaty po upływie 6 miesięcy. iezatrudniający pana nie płacił mu w ogóle
zeh więc zakład
rekoI!IU'.'ensaty od l~tego 1982 r„ winiein uczynić to tocaz.
. K~opoty m~gą byc za to z zasiłkiem rodz.innym - o iJe
i~~mało do me~? . prawo - gdyż · t~ z urzędu można wypła
cie g? rzeczyw1scie z:i- 6 miesięcy wstecz. Chyba że niedopatrze.me pow&tało z, w:my zakładu i wte<ly pracownik ma podstawę, aby odwołac się do ZUS.
(h)
NAJDŁUŻEJ PRZEZ 12 MIESIĘCY
B. K.: - Kończy mi się okres pobierania zasiłk·u chorobo·
wego i wkrótce mam sta.nąc przed komisją, lekarską ZUS Po·

nieważ sta.n mojego zdrowia ulega poprawie, powiedżiain~ mi
że prawdopodobnie za.miast renty inwalidzkiej otrzymam zasiłek
·
rehabilitacyjny, Co to za nowe śwladczen.ie?
REtl.: - Zasi~.ek rehabilitacyj.nv iest ' świooczeniem ·nowej d·a t:y, wprowad~onym zamiast rein.t y choro,bowej. Przyznaje go
zasiłik6w
się tym pacJentom, którzy po okresie pobierania
chor~bowych. t;le sa ieszcze zdolni rlo przystąpienia do pracy, ale
rokuJą na<lz1eJę na pow.r6t do zdrowia„
O długości okresu pobierania zasiłku rehabilitacyjnego decyduje każdorazowo komisja leika•rska. Jednak podobnie jak
·i renta chorobowa, świadczenie to nie może 'być przyznane
na oikres dłuższy· niż 12 miesięcy,
(h)

POCZTA

Polowanie

na gaz

Jestem odbiorcą gazu „1ynne- .
go od 1964 roku. W ostatnich ia·klopoty z
taeh wzrosly ba.rdzo
flit<Olill"""'"""'i::.Jllil1!$1i~~lllb:l~~:;llCl!~OO:t:Pl~ltllllllll:!ll~.~~~i':!.l'~';$~~;A;illliloSll:llllilll:!lllllllllt6'1~~Jlil;l~~~~~~:iot:t'~~~~~~ll'li!OliESJl:i.o~~l;i::!~~:Pli:°'~~lll!!llll!llll~~~~a-:-~~~~
domu. żu;e
do
clostawą . gazu
całym
{w
braikuje placów gieir i zaibaiw
Pomoc ta potrze1b na jest nadal, i to
m_11 w ciaplum lęku, co będzie,
kh 317)., kiedy skonczu się ga.z w butli
wojewÓd2lł:wie TPD założyło
nawet w szerszym z.aikresie. Tru<Lna sytu(670)
'DPD
kół
licziba
ostatnie miesiące to koszmar'.
jest
a
znikoma
wciąż
przecieiż
acja społeczna nie o.s.zczęd~a
i zn·ilromy udizi.ał przedsiębiol'IStw-fundato Zimą i wiosnq jeszcze jakoś tam
~ięks:zyła
śr.od01Wiska małych łod'Zia.n.
kiedy tl!zieje się il!laczej, Mo.że nie staPa.trzą i oczekują p0mocy. Małżonkowie
<rÓw (tyhko 320 zakładów praicy wywiązu bylo, bo wpadliśmy na pomysl ł
opiekluńc.zych z.e
pobrzeb
illoSć
się
je inforn1.acj.i. a może dobrej woli niesiez podlódzkieJ wsi . którzy zajrze li do reje &ię :z. przy~ych na siebie obowiąz
na.jubo>żs'Zych,
s trony dziSJtwy z rod~in
·
nia i przyjmowaini•a p<>mocy?)
da.kcii w zwi;>zku z klor,otam i ze swym
poi.owania na so:·rozpoczęliśmy
ków).
sierot na:tu.r ailnych i społec.z.nych. Wciąż
W kaiżdym razie siZkoda TPD-owskliej
kilkuna~toletnim synem. żą<L&li ódpowiePobr~by ma.ter.iailne n.aju.boższych śro mochody dostawcze. Czasem nawet
nie brak dz.ie(!! okailecz.onych i w róż.ny
.traiqycj.i, która· w zakresie po1radnktwa
dz1, nad udzieleniem której s.ami orze.ślę
dowisk dziecięcych - to nie wszystko. taka gonitwa za samochodem. przy•
sposób upo,sledzony•ch. J!l!k to morze dZlieutrwałiła się
wychowawc~,o-za,wodowego
czeli niejedną godzinę w dornu i szko1le
Wy,chowawcze zadania Tm ograntcza nie nasila efekty.
oinne1go nies?Jozęści1a uig.a.sić krOiplą Trowidąć w pamięC'j ookoleń na stałe, choć
- Za ni<c nie chcielibyśmy żeby sy·n
"".··~
tylko br.aJk Poradni psy•ciho!oghc1Zino..rz.aiwo.
OWIS•kie.i pomJOcy?
Towairzyzmienił s' ię za1kres dizi,SJłani1a
~ dowie·dział się o tej wizycie - p0wiedziadowych, a.le i niedostatek opiek'U'nów spoK,r1oplą bo>wi>em w obecnej syitu.aciji jest
Nie prowadzi
stwa Przyjaciół Dz,i eci
samochody rozwożące
Ostatnio
~ ła matka, powołując się na wyjątkowość
łecznych. A 'P!"Zec:ie. ż ' idz1e o ro, by ld.Zlieistnienie w całym wojewód?Jtwie miiejs.ki:m
schrOIIldsk i
emo żłobków i orzeds1zik0Ji,
gaz zniknęly z ulic, a telefony
~. i d-raż.l i wość svtuac .ii rodz i nne.i . Je j syn
kaiżdej wsi i miasteC'Zk·a miab swych
d
specjailne<j
łódzkim zaledwJe piędu kół
J,anusa:
Doktor"
ry
„Sta1
d·2liecka
domówi.
:j O·d da w.na już n.ie uczy się, udeka z dosp6ldzielni 703-40 i 768-51 sq bez
troskd . trzech jednostek organizacyjnych
0 piekunów i działaczy TPD-owsk.1,ch. Tak
Korczatk. z.nainy ongiś d?Jia>łaicz TPD . mumu i nie oracuje Od sta.rszego . braita
mają je n,p malcy w Paibia.nicach w przerwy zajęte, a.i do godz. 15.
jak
(kół) zrzes.zaJjący•ch malców •pozostających ·
firmie.
hnne]
w
się
zatrudnić
d1zi1ś
siałby
się o ooradni
swego loolegi dowiedział
o.wbach pana Szymalliikiego ł pallli Wajs- Natomiast punktualnie o godz, 15,
d·zieci z cuna diecie bez.gl'U1tei!lowej,
W Zar~ądtie Wojewódz,kim Tlf'ID w Ło· wy.chowawczo-zawodowei TPD w Łodz:i,
jak za dotknięciem r6żdżki, teleprzy uo. Piotrkowskiej ·102. Za namową
ukochanei babuni, która t u włuśn : e w
fonu są wolne, z tym, że nikt nie
TPD . k o r zystała niegc'lyś z pomocy w
podnosi sluchawki.
wychowaniu swyich diziieci, udał się po.d
wskazany a d.res ale zast. ał d t• zwi zam k o·e-te
Ja z mo;ii rodziną jestem w wyCzy to prawda. że ooradnia zosfa~a z.liicitkowym klopocie: mam w domu
kwidow a.ńa? - pytają teraą rod'Zke
7·tygollnlowego wnuczka. Co ma.m
Prawda Nfo ma jut w ogóle ooradmi
popuilarnej przed I.a.ty robić w sytuacji, kiedy nie mam
Marciinkliewkz.
1krzy1cą i z poraiże.niem mózg-owym, p.odd.z.i słyszę. ~ż idee TPD-orwsk.iej mi'ło.ścd
wy·c-howawc7..o-zawodowvch TPD Ich fundyskol>olki i od lait d'Z·iiała<Ciz,ki społeciznej
czas gdy w statystyka.eh .słu.żby ~d>rowia
dla dzieoi żyją i ema:nują na.nail z klarit
Gdzie d·zi·ś
kicję orzejał resor1 oświaty
pokarmu?
Sy.gnali·zu iąc - ·na pmśbę czytelników mu na czym ugotować
Q.zieci kalek.ich widnieje nie mnie1j niż
bogate; spuścizny stair:yd1 dziia.łaczy tej
ma szukać oomocy · rnłodzie·ż k!tórn z
·el.ektruczne; nie moaę
o?iekuń Maszynki
- potrzebe rozs.z erzenia bazy
2,5 tysiąca. Ileż trzeba śrnd ..: 6w dla sw . ać 
organizacji W Łodzi żywa je&~ terż pawieku szkiolnego wvrosła , za,ś z oC>ra>d;niczej TPD ryraz rea.ktywow.a·nia · tra<lycyj- kupić, ciągle reperacje starej ni.e
czenia, dorywczej choćby pomocy na.it~b:ż
pierwKotairbińskim mięć o· prof. T
służ.by zdrowia
ctwa osychiatrycznego
nycll form działań tej or,ganizaicjj ~np na wiele się zdają. A gdyby jeszym rodzinom, w którvcb d zieci te 7Yszym fundatorze stypendium dla TPDkorzystać nie chce?
wychowawczo-rz.awodowe), je- szcze braklo priidu. bo i to ~ię
poradmie
.ią i wyrasta.ją, ile trz.eba .na po.moc dla
-owskdego koła im. K Jezierskiego. Nie
Woiewód·2lkiej Poradni
Wprawdzie w
szcze ra,z przytpOminam ad•res Wo,jewódzrodzin zastępczych i1td?
obce ~ą orzykaza,nia oopularnych niegdyś
przy
Sz k<>I;}o- Wv~howsw czo-Zawodowej
I
kiej Poradlili Wychowruwczo-Za·w odowej: zdarza, że z jakiego§ tam powo<tu
na·uczydeli i wychowawców Umińskiiego
u l Wó:c za ń.>kiei 23 ?:aoe.wniają mnie . ż.e
ul. Wó'Lczańska 23 w Łodzi. Na ra'Ziie, po- prąd zostaje wylqczony, to już su·
Na TowairzystJWo Przyj.aci&ł Dzieci pai Lisie,ckiego. I choć zmłeiniła s.ję baza
wszystkie terenowe J)!acówki tego tY:P'\l
ma,gaić ona będzie każd>emu z młodych, tuacja całkowicie bez wyjścia.
trzy nie tY'l'k.o najmłods·ze 'PO'kole<nie TriuTPD-o:wsk>i>ch <irziałań . kor<Clza1kows.ki d'l!,c h
n:łod•zieżą iei orol>lemy
z
konsu l tu ja
d1na sy1tua•c ja społeczina syig1naHZ'uje wie1e
nie iYl•kio młodzieży szkolnej
p<>mCYCy dil a dzie,oi udziela się współczezawodocvo-wvchcwawcze (nieza1leżnie od
KRYSTYNA WYRZY1KIJIW'>SKA
pod adresem TPD pragnlień i oczek1i w.ań,
·
sności.
S. P. z Łoó.zł
wie,ku oacje·nta, jednalk w pra1My.ce nie-
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NA TPD

Losowanie
samochodów

••
prem11

Powstał Honorowy Komitet Obchodów, na czele z przewodniczą
cym Rady Narodowei Miasta Lodzi - pro!. Mieczysławem Serwiń

75-Jecie ruchu esperanckiego

·obradować będzie

Odd'Lisl Wojewódz:ki Na.r<><lowego Bwnku Polski~o
prodaje
do wiadomości że w dni·u 29
lipca 1983 r . o godzinie 10,30 w
świetlicy
Narodowego Banlku
Polskiego w Łodzi. al. Kościu
siikJ 47 odbędzie się losowanie
premii w oostaci samOO'hodów
osobowych.
prz1"pada 1ących na
oszc zędnościowe bony samochodowe PKO zakuoione na terenie województw: miejskiego łó
<lrklego. piotrkowskiego i sieradzkiego.
Przedmiotem losowania będą
samochody następu j ących
marek: Fiat l2fn 650 cm szesc.
Standa.r d, Polone·z „Popul ar" i
Skoda 105S Standa1ro .
Powszechne Kasy Oszczędności
p rmvadzą.ce
rachunki wkładów
bonów udostępnią
zainteresowanym za okazaniem przez nich
bonu spisy bonów Z<l'kwalifilkoWa•nych do losowania
Spisy bonów będa . także udostępnione za c;ka.zaniem bonu - oS<Jbom obecnvm na sali
losowań w dniu 29 ii·Pca 1983 r
na godzinę przed roz:ioczęciem
losaw a.nia.

w-Łodzi

Prezentacja dorobku artystycznego
Odsłonięcie pamiątkowych tablic
W tym roku przypada 75-lecie
ruchu esperanckiego w Łodzi. Z
tej okazji odbędzie się w naszym
mieście
XXI Ogólnopolski Kongres Esperantystów. którego obr ady trwać będą
od
21 do 23
października
br. W tym samym
terminie. również w Łodzi, zostanie zorganizowany Ogólnopolski
Przegląd Esperanckiego Ruchu Artystyczn ego OPERA. Wystąpią
w Palacu Młodzieży
esperanckie I

Wystawa

(INFORMACJA

WŁASNA)

chóry,
zespoły artystycz.ne oraz
za.prezentowane zostaną mo.nodramy.
poinformował przewodOddziału Wojewódzkiego
mgr inż. Włodzimierz We-

Jak nas

niczący

PZE -

sołowski

- już od dawna trwają ·
przygotowania do godnego uczczenia 75-lecia ruchu es.peranckiego.

uwag.1•

godna

Muzeum w Łodzi w latach 1981-82". że jednak eksoonaty są i bog.aite, I ipochodzące z cóżnyeh ok!resów czasu,
tralnego l\luzeum
Włókiennictwa wys t a w ę tę można by zaity 1 tułować
również: „Od a.n tependdum ołtrur.zo
~///////////////////////////////////I'/.'////// ////////////// wego do parasolkli damy !i1nde~ siekLowej ."
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O lw ar ta os tatnio

w

WłókieITnk twa wysitawa zatY'tułowana została „Dary i nabytki Cen-

ze sw1ata
; • -1"' o sw1ec1e
;••

1
Miliony Hindusów o<>d<lający ch się obrzędowi obmywania
ciała w Gangesie ua.raza się na ryzyko powari;nych sc.horzeń.
„Sw1ęta rzeka" wypływaiąca ze źródeł w Himala}acll zainieczyszczona jest róimego pochodzenia od.padaimi, w tym _również
toksycznymi chemiikaiiami, :;twarzającymi zagrożenie dila z.d·rowia.
Ganges - według wierzeń wyznawc ów braminizm.u jest
żywym OÓS·twerr. zaµewn1a1ącym :.d1'ow 1e d f'~. 0111. a·lug<-„ , czn o ;-ć i szczęście dla nowo zaślubionych par o.raz. wiez:ną nagrocti: w nieb1osa.cb tym 1N.;ri:y.>tkim. którzy dokcnają obrzędowych oblucji w wodach neki
Utrzymujące się mity głoszą, że licząca 2.510 km rze'ka jest
czys-ta poniewaiż posiada ..zcz.ególne zdolności samooc-zysz:czające. Innego zdania są socjolodzy i dz ialacze środowisiWWi z un.wersytetu w Benares. którzy uwaiają, :i,ż „święta neka" jest
,,chora" i korzystaiących z kąpieli wiernych ocz.elkują nie tyle
niebiańskie rozkosze ile pieKło różnego rodzaju chorób
Wzrost za.nieczyszczenia Gangesu. rwłaszcza w oobliżu Benares
położonym w odległosc1 675 km od Delhii. jest od dłuższego cz.asu przedmiotem międzynarodowych polemi•k oraz działań lokalnych władz, które orowadzą akcję na rzec,z oczys'LCZenia r:zeki. Pomoc w uzdrowieniu „świętej rzeki''. oferują m.im. stowarzyszenie .Przyjaciele Gangesu" z USA grupujące <JJktywhstów
antynuklearnych. w:i-ikła<lowców uczelni, artystów i ekologów.
Jednak władze miasta Benares i znaczna część społeczeństwa
uwa.ża , że problem oczysz<.'7.enia Gangesu iest obowiąz,kiem nar<>dow .v m i "<>Winien by<' rozwiązany bez oomocy z zewnątrz
Realizacja programu uzdrowienia rizeki uzależniona jest o.ci stanowisk.a czynników rzą<lowych , k-tóre powinny nałożyć sankcje na kierownictwa wielkich za.kładów przemvsłowych zobowiązu.jące do
właściwego składowania odpadów Od rządu oczekuje się pol'lad)? or.z:vz,nania funduszy r:ią moderni~ję J>C'ZYSZCZ~IIlia miasta oraz budowę nowoezes-pego krematorium wy~onego w
urządzenia oozwalające na callkowite spalanie zwłok. co oo:.
wstrzymałoby wiernych od WTzucania
do rze·kl
szczątków
zmarłego

• • „

Egipt zakll'pił w Wie~•kiej Brytanii tysiąc bardzo dobrego gatu nku mlecznych krów Nie byłoby w t:vm niczego szczególne·go,
gdyby nie fak·t że krowv te orzyiada, do Afryki w p<>jeminiku
o rozmia•rach walizki . w ,ta.nie embrionalnym Na miejscu ZQst aną „ws.z<'Zepione'' .malk1Jm" 1 orzyjda ofi<-jalnH'o' na świat.
Transnort w tej formie będz i e kosztował zaledwie killka.set
fontów ~zterlingów co w oewnym sensie rewolucjonizuje światowy handt>l zwieriętami hodowlanymi i ozna.C'Za, że w najbliższych latarh firmv . które specja.lizuja się w te.go ty>pu trans porcie. będą musiały zmieni~ or<>fil <lzialalp.ości

...

„Oc~lić nosoroż<'a" -

nod tak'm hasłPm aglosił akcie rząd Tan1.a.nii zw·racaią<' się o PomO<' w tej 1tptawie do wyspecjalizowa·w·ch oreanizadi międzynarodow~h i ludzi dobrej W<JIU na ca-

łvm świecie

Temu wspÓłczesnemu olbrzymowi wśród czworonogów naszej
ta unv grozi „ałkowita zagłarla O ile w 1976 r pogłO'Wie nosorożców w Tanzan'i ocPnia1no na ? 500 ~ztu<k, to spis te.gorocziny
w '·ka1ał ŻP oozo~tało ich tvlko 50
h
Władze Tanza.nii mimo ~•worzenia pilnie str.z:ezony>c
parków narodowyrh i znacznel!o zwiększenia liczby et:rażni·ków. nie
mcgą sobie ooradzić ? kł•1sowni•kami. !ttórz:y mordują te. olbrzvmv jedynie oo to. abv zdoby/o j"h :ie~vn~ róg ~en .za.s ma
~iaf'l e na świede olbnvmią war~!\ć gd'.l'.'2 w1i:rzy się. ze .'P.r<>szek z tego rogu radvkalnie zw1ększ.a s1ły wLtalne człowieka.

~ ty!';~i~~jązn~~u,:;~~
tk~~:a~
na siebie
takie

S

S

KOMUNIKAT
„MUSISZ
ZYC"
w porozumle•nin z Wydziałem KomunlkacJI Urzędu Miasta Łod~i
I N FORMUJEMY,
ZE W DNIACH OD 28 LIPCA DO 30 SIERPNIA 1983 ROKU
iamk.nięty zostanie ruch k<>lowy na ul.

Narutowicza w kierun1rn
od ul. Piotrkowskiej do ul. Wschodniej z zachowaniem
ruchu
tramwajowego.
za utrudnienia z tym

związane

przepraszamy.

uwą,gę

niezwyfkłości ia·k wyżej wy:mienio~ ne XVIII-'Wiecz,ne
llillltepemdium,
czyli dywani:k sł>użący do przyikry-

S

§

S
~
~

~

~

S

§
§
S

§

§
~
§
~

~

§

S
~

S
~
S

§
§

~

S

S
S
„§
SS

S

§S
S
§

„S
§S

§
§
S
S
§
§
§
§S
~

~

~

§
S

~

S

~

§
S

'//,////'''''////////?///////////////////////////l'/////////Y

w związku z realizacją zdjęć do filmu pt.

zwracają

Przewiduje się,
że
w
czasie
kongresu zostaną odsłonięte 3 tablice
pamiątkowe
na
murach
łódzkich domów,
upam!ętnia .iąre
kolejne kongresy
esperantystów
odbywające się w naszym mieście.
Delegacje łó.dzkich esperantystów
repre?entujących
1200 członków .
złożą kwiaty na
grobach pionierów ruchu esperanckiego
Teatr
Powszechny wznowi sztukę wystawianą
w języku esperanckim w
latach
sześćdziesiątych
„Kataki
znaczy wróg" S. Wincelberga, prezentowaną również
przez zEispół
tego teatru w Tokio i Budapeszcie. Natomiast Państwowy Teatr
Lalek
„Pinokio"
przygotowuje
„Historię drewnianego pajaca" w
języku
esperanto, w tłumaczeniu
na ten język Włodzimierza Wesołowskiego.
Zespół „Pinokia" wyjedzie z tą sztuką na Międzyna
rodowy Przegląd Teatrów Lalkowych do Zagrzebia.
7o$tanie te7 wydana monol'(rafia
„75 lat ruchu
esperanckiego w
Łodzi" w języku p1>lskim.
(j. kr.)

(Dokończetiłe 1e

Miasteczko Fellbach w RFN jest niewielkie - wielkie natomiast są jego ambicje 1 Z!Llnteresowania sprawami kultu.ry
Ostatn io wydz i ał kultury tego m .asLa zo1g ~·11 ''-w~1 _ • "' lil ale mal~h form rzeźbiarskich" Na imprezę tego typu jej orgainiza tOrzy - prócz artystów niemieckich - zapraszają równ ież za kaiidY'm razem dwie reprezentacje 10.nych narodów. W
tym roku w ~r : ennale b . orą udział rzeżbiarz;i po .scv
i1·~H:.1derscy Taik więc zaprezentowano tu dzieła 11 rzeźbiarzy z całej Polski, a między innymi Ja.na Ber<lysiaka, Adama Myją.lka.,
Olgierda P·ruszyńsldego Łódź reprezentuje Edward Łazikow
ski.
Pokaz nadesłanych prac, połączony rz i·ch sprzed.aiżą odbywa
się w tamtejszym domu kultury a otwarcie wystawy ba•rdzo u•roczyste - połączone było z artystycz,nym ko!11Cer.tem.. z
udziałem naszej Ewy Dema.rczyfk.
Popula1ryzują tę piękną imprerz:ę •ku~tuiraln.ą świetnie zestawiony afis z i ka ~a log o znakomitych wa•loraich gra.fkz:nych.
Mały Fellbach 111ie większy od naszego Zgierza ma szeroka
gest, jeśli chodzł o sprawy kud turaln.e.
Ją,ko ciekawostkę dodajuny tu marginesowo. że dlla UJCZestnilków i gości kucharze Fel!bachu skomponowaU specjalne menu w skład kitórego wchodziły na.rodowe potrawy trzeoh narodów: polsk:iego, hollenders·kiego
niemieckiego. Kuchnię polską
rel!:>rezen tował„ barsz.cz..
iM.J.

str. 1)

kier - w IJ'.l1"0IP(ircji Z& 1 rog mięsa
i jego Prizetworów 1,5 kg cukru.
5. Na odcinlki „Wyroby czekolad<J1Wane 100 g" kart O"
P-I' i
„P-III" będzie ~' n~być
200
gramów wyrobów
crekolado.wanych.
6. Na odcin[q uprawniające do
:zaku.pu mąlki można nabyć
zamiennie pt'Zetwory 21bożowe,
ale
nie odwrotnie.
7. w. Olkresie letniego sezonu tu-

e·ank
inicjatyw
społecznych

Komunikat MHWiU

•

ły

nieżza•dary
kupione

Znalazły się

trakcyjną

kolekcję

SRODA i1 ,LIPCA
PROGRAM I

,.Włó.kiennicbwo

na znaczkach pocztowych św i ata"
B.00 Wlad. 8.lo Obserwacje. 8.20 Me(.ponad 500 l'Jna.czlków)
pOda'l.'ował lodie. 8.30 Przegląd prasy. 8.35 Menaszemu muzeum łod·z"ianin
Ry- lodie. 8.45 żołniers·~1 zwiad. 9.00 Lato z radiem. 11.ii7 ' Sygnał czasu. 12.05
szard Wiejski.
z kraju I ze świata. 12.30 Muzyka
M. JAGOSZEWSKI folklorem malowana. 12.45 Rolniczy
kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.10
Radio kierowców. 13.20 Autorzy pio- .
77
sen'kl oo~skleJ. 13.55 Sta•ra t nowa
"«Wlal'" z: n • r =~ muzyka
wojskowa. 14.00. Wiad. H.Q5
A Klęska „Cytadeli" p~ Kur·
Magazyn muzyczny „Rytm".
15.55
Radio
kierowców.
16.00 Wlad. 16.05
sklem
Problem dnia. 16.15 Bank przebo.A. Trudnl" żniwa
jów. 17.00
Muzyka I aktualności.
A Jak zostać aktorem? - Bog17.25 Kronika muzycznych wspomdan Gadomski obserwował
nień. 18.00 Dziennik.
18.20 Nowości
nie
tylko z płyt. 19.00 Goracy teegzaminy wstępne do wyżmat 19.10 Wieczorna serenada , 19.30
szych s-zkół artystycznych
.Tajemnica
Granatoweito Zaułka"
I A Skandal! Nagusy na pastwi20.00 Wlad. 20.05 W kilku taktach,
sku!
w kilim słowach. 20.10 Koncert ży
czeń. 20.35 Komunikaty Totalizatora
Sportowego. 20.40 -. „Przyszedłem dać
wam wolność" - odc. 3. 20.50 Jazz
w pigułce. 21.00 Komunikaty. 21.05
Kronika sportowa. 21.15 Barok dla
»ODGŁOSACH«
wszystkich. 22.00 z kraju I ze świa
ta. 22.25 Po.e:warkl o piosence. 23.00
A Dalszy ciąg sprawy małej I Wlad. 23.25 Senne nastroje.
Agnieszki
A Lato - plaia w Spale i nad I
PROGRAM .I I
morzem, kiedy można się
a.oo Wlad. 8.05 Naszym zdaniem.
utopić,
fotoreportaż
z za8.10 Poranna serenada. 9.00 Relaks
tłoczonego dworca
w stereo. 9.50 „Dzień Szakala'' A Oświata w RFN w relacji zaodc. 21. to.oo Godzina meloman" .
chodnich tygodników
U.OO Zawsze po 1edenastel.
11.10
A Opowiadąnie SF, felietony,
„Pałac" odc. 8 pow. 11.30 Balhda po polSku. 12;1)0 Zespół Raymąn
recenzje
da Lepparda. 12.25 W stronę jazzu.
13.05 Serwis lnformaFP 13.00 Wiad.

w

NOWYCH

2•• •• •••

Z głębokim b6lem I żalem zawiadamiam, że w dniu 24 lipca
zmarł m6j jedyny ukochany Syn

S. + P.

w wielkim smutku:
CORKA HALINA MATULOWA z l\!ĘŻEM, WNUCZKA
z MĘŻEM i PRAWNUCZKI

Dnia 23 lipca 1983 roku

zmarła

S.

t

P.

ElŻBIET A JULIA LUTOMSKA
z domu AD>\SZEK.
żyłaś tylk<> 38 lat. Pozostaniesz na zawsze w naszej parn i
nieosiągalnym wzorem cn6t żony J li-tatki.
Zrozpaczeni
Pogrzeb
cmentana

MĄŻ

odbędzie
św

się dnia 28 lipca br.
o
J6zefa przy ul. Ogrodowej 38.

LAT 53.
Pogrzeb odbędzie się dnia 28
lipca
br. o godz. 16 z kaplicy
rmentarza św . Antoniego
przy
ul. Solec (Mania), o czym pawiadamla pogrążona w smutku
MATKA
Dnia 22 lipca 1983 roku zmarł
nagle nasz długoletni KOiega I
serdeczny Przyjaciel

nagle

i CÓRKA

godz. 14 z

Z
my,

głębokim
że dn:ia

·zmarła

Wyrazy szczerego

ALEKSANDER
MATCZAK
Pogrzeb odbędzie się dnia 27
lipca 1983 roku o godz. H.30
z
kaplicy
cmentarza
przy
ul.

Szczeclńskiej.
kaplic ~

KOLEŻANKI

1 KOLEDZY

·

TELEWIZJA
,,Kino Bajka
, 9.00 Teleferie „Złote rogi" radziecka
baśń filmowa
10.30 Film dla 2 zmiainy - „Bez
wyroku" węgierski
film
fab.
12.30 Czas reformy
15.30 NURT - iezyk P!>lski
lf.00 Przyjem,n e z pożytecznym
16.15 Losowanie Ex;press Lotka i
Małego Lotka
16.30 DzienniGt
16.45 $piewa RLta Pavone
17.00 Studio Sporl
17.55 Interstudio - Morieada
18.20 Wiadomości (ł:,)
18.50 Dobranoc
„Przy.gody
rozbójnika Rumcajsa"
19.00 „Opowieści z krańców świa
ta" (2l - reportaże sprzea

przy samowarze.
swingiem.
11.00
Prosto z kraju.
11.20
Muzyczny
Interklub. 11.50 „Ciesielskie
opowieści"
- odc. 1.
12.00
Serwis
Trójki. 12.05 W tonacji Tr ójki. 13.00
„Nic się nie stało" - odc. 12. 13.10
Powtórka z rozrywki. 14.00 Lato w
filharmonii. 15.00 Serwis Trójki. 15.05
Wakacje z przebojem. 15.45 Sylwetki. 16.00 Zapraszamy do Trójki. 19.00
T. Breza : „Uczta BaHazara" 19.30
Czas relaksu.
19.50
,Ciesielskie
opowieści" - odc. 2. 20.00 Trzy kwadranse 1azzu 20.45 Klub Trótkl
cz. I. 21.00 Studio nagrań.
21.40
Klub Trójki . cz. II. 22.00
Inf.
sportowe. 22.15 W krę1rn ballady.
22.45 Wielcy polscy publlcvścl. ·23.00
Zapraszamy do Trójki. 23.55 Album
poezji.

tysiącleci

19.30 Dziennik
20.00 Publicystvka
20.15 „Bez wyroku" - węg. film
fabula1;'!1y
21.30 „Kram
magazyn konsumenta
22.00 Dziennik
22.20 Studio Sport
22.30 Wieczór filmowy - w programie m in.! - gwiazda
na
życzenie:
N astazja
Kinsky:
aktualności
sprzed lat

współczucia

W dniu 22 lipca 1983 rcdtu zmarł
nasz serdeczny Kolega i długo
letni pracownik naszego
biura

DANUCIE
WIĘCKOWSKIEJ

LEK. STOMA'l'OLOG

KRYSTYNA
ceniona pracowillica,
wielkiego serca. W
tracimy oddane.go lekarza I Przyjaciela.
Wyrazv serd~cznei:o ws-p6łczu
c'la Rodzinie składają
PRACOWNICY 'PRZYCHODNI

'

PROGRAM m

talem zawlad·amlalipca 1983 roku

długoletnia,

·

10 OO Herbatka
10.30 Wakacje ze

18

KAMlłiłSKA

'

i muzyka".

KOLEŻANCE

MGR EKON.

EDWARD

·

cyjny (ł.), 13,10 Blok młodzieżowy
cz. I (Ł). 13.20 Z
malowanej
skrzyni.
13.30 Fragm. orkiestrowe
z oper I dramatów
muzycznych.
14.00 Wakacje w stereo. 15.30 Folklor w stereo. 15.30 Folklor z róż
nych stron świata.
16.00 Wielkie
dzieła,
wielcy
wykonawcy.
17.00
Wiad.
17.05 Chwila muzyki
(l.).
17.10 Aktualności dnia (ł.). 17.30 Blok
młodzieżowy cz. II. (Ł).
18.30
Słuchajmy razem. 19.20 „Jan
Sobieski" - fr. 22. 19.30 · Wieczór
w
filharmonii. 20.50 Wlad.
20.55 Wieczorne refleksje. 21.00 Klasycy Jazzu: Harry Rdlson. 21.30 „Literatura

z Ptrn'odu

MIKOŁAJCZYK

·· „

3

ofia.rowane przez
osotu rówby prywatne I truk rodZi!Ila z,naikomitego proje>ktain.ta
prof. Juliana
Kintopfa PI'zekazała pełną dokumentację zrea.l:iizowamych prrzez niego proje k tów. oraz oozostałą p0 nim
koresPondencję. Z kole.i bardzo a-

z domt/ NOWACKA,

Pogrążeni

•

1•·· • •
1n·
~l·Ś
·
·~:g·
"·
a
de
.
i·u·
~
·
·
.
'·
~rto~~~~~-"~ · 11111111rri~~~~~i:~i~~~~~i~~~~~liiiiiił lllllll

nowe naby Uki tego muzeum zosta- ·

HELENA BANDURSKA-WYSZKOWSKA
Pogrzeb odb~dzle się dnia ~g lipca br. o godz. 12 (czwartek) na
Cmentarzu Komunalnym na D<>lacb przy ul. Smutnej.

_.... ............. _....__

RADA ZAKŁADU DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W ŁO
DZI przekazała na konto budowy Pomnika-Szpitala Centrum
da ołtarza . Pochodz,i ono z klaszZdrowia Matki-Polki kwotę 1.000.000 zł ze środków własnych
l>oru o.jców Krupucynów w SędrdS·ZOWie
ryS!tycznego
osoby
zmie!Iliające wypracowanych przez zakład. Ponadto pracownicy i uczniowie
miejsce poibyt.u
mogą l!'ealizować ZDZ przeznaczyli na ten cel 38.085 zł u.zyskane z dobrowol'
Cieszą oczy barwne. jedwa1bne pa- karty za.opaitra:enia w miejscu wy- nych składek indywidualnych.
sy kontuszowe. a wśród nich je~en poczynlru bez obowią7!ku przesternszczególnie piękny XVLII-wie=y plowywa!Ilia
kart w terenowych
Do
adttninistracji państwozastępcy przewodniczącego Rady. Obywatelskie} Budowy
z Kobyrkii.
Są
rówmierż dywaJlly organach
Pomnika-SZlpitala Centrum Zdrowia Matki-Polk~. .gen. dyw.
wschod·nie, makaty buozaclme itd. wej.
8. Osoby lk:orizys.taj.ące z wczasów dr Józefa Baryły , wpłynęło pismo od pracowników WOJSKOObok n tch w:isz.ą gobelliny i ki1imY oolskich wspÓłczesnycll
airty- pracowniczych, leczniczych, prof i- WYCH ZAKŁADÓW GRAFICZNYCH W WARSZAWIE, w któlaktycznych
i sanatoriów zobowią- rym zobowiązali się oni aiktywnie włączyć do realizacji szlastów-tkaczy: UrS'l:uli Plewki-Schmidt
Janiny
Tworek-Pierzgalskiej, zane są do oddania częśCj odcin- chetnej idei budowy Pornmika-Szpitala; W związku z 40 roczWojciecha Sadleya, Anny Urbano- ków z mięsnych kart zaopatrzenia. nicą powstania Ludoweg-0 Wojska Polskiego pracownicy WZG
wicz-Krowackiej, Anny Sledz.iew- PerSO<nel zatrudniony na wczasach, podjęli szereg zobowiązań produkcyj.nych i czynów społecz
skiej i innych. Nie braik rówlllierż koloniaoh, oboizach obowiązany jest nych, a uzyskanę tą drogą środ!ki będą sukcesywnie przekatkanj.n µrzemy'S'łowyidh: z Andiry- taik'że do oddani.a części n<J1II1inałów zywane na konto budowy szpitala. Wstępnie załoga WZG zamięsn~h kart zaopatrzenia w wy- . deklarowała kwotę 400.000 zł.
Ponadto
WZG postanowiły
chiowa. Zyra<rdowa i Łotli?JL
solkości
odpowiadającej w'kladowi · przezna~zyć na potrzeby biblioteki szpitalnej po 5 egzemplaEfektowiny mauigines wys.ta.wy ro SUll'O'Wca Z1Użytego na wyiprodru~o- rzy kazdego tytułu drU1kowanych u siebie książek które zostaną przekazane CZM w końcu 1985 r.
'
zestaw odzieży dam.s'kiiej 1 męskilej w.amie po'51iłlków. „
•
>tf.
.•
sprzed s tu bez mała la.t, no.5•Wnej
Naitomiast
dziec!
1 mlod:meż
Uczestnicy
OBOZU
PRzySPOSOBIENIA
OBRONNEGO
przez da.my z pię'knych dni fial de
sieklu i ówczesnyich dandysów. O sZikolna oraz &tudenoka korzysta- · W GŁOWNIE WMŁ, odpe>wiadając na · a.pel min•i stra oświaty
jąca
z
wypoczynku
letniego
na
i
wychowania,
podjęli
prace
społecznie
użyteczne
i uzyskane
tym, jak baT<lz<> odmie!l<ne są niuanse mody dz.islej.szej, demonstru- koloniach, obozach nie oddają od- w ten sposób środki finansowe w kwocie 11.900 zł przekazali
ia to suknie, zaprojektowame prizez cilllków z kart zaopatrzenia w mię- na kento" budowy Pomnika-Szpitala. Jednocześnie wzywają oni
s<>.
wszystkich uczestników kolonii i obozów wypoczynkowym WMŁ
Barbarę Woff.
(PAP)
do podejmowania podobnych inicjaty\V na rzecz CZM.
(n)

1983 roku

bcia I Prababcia

::~ _.,. . ._........r-;::'::;::r:::;:. ...

Triennale iorm rzeźbiarsl\ich

KIEROWNICTWO PRODUKCJI FILMU „MUSISZ żYC"

z wielkim bólem 1 żalem zawiadamiamy, że w dniu 25 l~pca
1983 roku zmarła, w wieku lat 88, ulrnchana Matka, Teścl()Wa, Ba-

„ ...... .... „ „ .... ,.....__... ... : ...... ......

Male miasteczko o wielkich .1m bicjach

skw.

Ogólnopolski kongres

PKO

" - - -.......-- ....... ....... ... ................":..,.. ........ .... ........... „

Wyra-zy głębokiego wsp6łczucla
Rodzinie I Bliskim składają:

MATKI
składają:

Człowiek
zmarłej

LESZEK NAJDER

śmierci

I

RADA, ZARZĄD, POP PZPR
oraz KOLEŻANKI i KOLE
OZY z ODZIEŻOWEJ SPOI.
DZIELNJ PRACY
im.
M.
FORNALSKIEJ w ŁODZI

DYREKCJA, KOLEŻANKI
I
KOLEDZY z
BIURA STU
DIOW i PROJEKTÓW L'\S0\' 1
PA:RSTWOWYCH
„lllPRO
LAS" w ŁODZI

!

PRZYZAKŁADOWEJ

przy ZPB Im. J 1 MARCHLEW
SKIEGO
Wyrazy

głębokiego

pielęgniarce

wspólcztic1a

oddziałowej

LEOKADII
STANISZEWSKIEJ
z powodu

śmierci

MATK'I
składają

WSPóŁPltA'C.OWNICY

ze SZPITALA im. DR z. RA
DLIRSKIEGO oraz KLINIKI

Z głębokim
żalem
zawiada
miamy, że dnia 25 lipca 1983 ro
ku po ciężkiej chor<>bie
zmarł
nasz najukocbańszv
Mąż i Ta·
tuś

ś.

t

Z glęho!Qlm talem zawlarhmia
my, że dnia 21 lipca 1983 rok11 1
iginął śrnierl'!a tra~lczną, pn·
żywszy lat 41
.

I

s.

P.

HENRYK
PAWLACZVK

t

!

·p,

'
I

J~RZY

LAT 63.

STEFANOWICZ

Pogrzeb odbędzie się dnia
27
lipca br. o godz. 15 n.ą cmentarzu św. Wojciecha przy ul. Kurczaki, o czym powiadamiają pogrążone w wielkhrl smutku:

Pogr.ieb odbęd.ile się dnla 2·,
lipca br. o godz. 13.30 7. kośrlo'a
parafialnego na Retkinl.

ŻONA

I CORKA

ŻONA,

i

SYNOWIE.

POZOS'J:'AŁA

MATKA
RODZINA

DZIENNIK ŁODZKJ nr 146 (10362) S

.. z t:vcla marionetek"
RFN od lat Ul l!Odz, IO 12.15
15. 17.15. 19 30
ZACHĘTA
Imnerlum kontr
ata,kule'" US'\ od lat Iii ll:odz
10. \4 3-0. 17 19.30 : „Na orzvszlooć
bedzlemv
sorvtnlel·sl
starv'' czes. od lat I~
l(odz
12.30
TATRY-LETNIE
. Welścte
smoka" Hone;kone:-USA od lat
18 e:odz 21 czvnne tvlko
w
dn 1 ooe:o<lne
DKM
.Znachor" cz t I Il
POI od lat 12 l(Od2 16. 19
OKA
.Przv1rndv Calineczki"
fa•o. b.o l(odz I~ 30: . Korek"
\VI -Od lat Ul e:odz
15, 17.15
19.30
STUDIO - nleczvnne
STYLOWY
- PrZe!llad ri!mów
science-fiction
.M!lczaca
ll:Wlazda" oo!. b.o !!odz. 15 30;
. Akc1a Bororo" czes b .o. l(Odz
17.30 19.30
GnYNIA - Kino non stoo od
l(odz 10-2<2 ..Wllczvca" oo!. od
lat 18
MŁODA GWARDIA - „1941" USA od lat 15 J?;odz 14 30 17
WISŁA

TO NIE CHLEBA NAM BRAKUJE ...

GUS

TEMAT Z ZAKALCEM

s ug1
eb arskie
zyli bie z

Zdziwiły, a jednocześnie zaniepokoiły, nas wczoraj rano telefony od mieszkańców Teofilowa:
znowu brakuje chleba!
Sltlepy przy ul. Rojnej I Rydzowej albo zamknięte, albo nie
mają pieczywa! Uruchomiliśmy natychmiast gorącą linię: rozmawialiśmy z poszczególnymi oddziałami „Społem", z dyrekcją Wydziału Handlu UMŁ, z wiceprezydentem Łodzi Jerzym
Łapińskim ..•

•
aą

„

,

I

Przed tvgodniem oisa[iśmy o ,<
wyn1.Jtach kontroli
prze'l)row a-l~~
d·zonej przez tnspektorów Wo- '
jewódZ>kiego Urzę<ho Statys tya-1
nego w spÓłd?. ielni meblarsk.o- <
·taoicerslt:iej . Metap" Okazało:
.się. że według wvliczeń spół- :
dzielni wartość u..;ł•1g w I ltwa~„ !
tale orzeltrOC'zyła 20 mhlio.nów <
złotych, iaś inspelttorzv WDS'
doUczyll się niecałych dwóch
milionów kh Zdaniem . nie wolno· zall<:zać do usług dla ludnośoi sprzedaży tynowvch mebli.
gdy klient ma do wvboru wyłącznie kolor obicia Taka sorze·daż !est nie.zbędna ale nie oo-a
winna ona nazvwać się usrogą i~
uorawniać do stosowa.nia orzez~~
st>Ółdzielnie cen umownych oraz~:
korzvstand8 orZE>z mą z u1g oo- ~<
datkowvch Wiadomo.
że taki~
·ia1' · w .Metaoie" soosób rozu-~,
mienia usłue
stosują
chyba '
wszystkie- soółdz.ielnie w kraju :
Sorawa
chara•kter
orecedensowy
lako te !dero- ~
wnictwo „Mi;-ta1pu" odwołało się
, od tel decvzji do centra.I; Głównego Urzędu Statvstvcznego w
Warszawie
~~
Właśn.le
nadeS'lła
w
tej~<
sprawie
decvzja Departamen- .
tu
Ha.nd\u
Wewnętrznego
~poda.rki Komunalnej
GUS
Podtrzvmvwano
w ·ruei usta - ~
lenia
dokonane
orLez WUS ~

I

miała więc

~

i

wyjaśniają<'
.do usług

jednocześnie.

łatwiej

będzie

znaleźć

K. K.,

..

wały

z naddatldem
zamówienia
kierowników sklepów.
A
więc
może zamówiono zbyt malo?
W sobotę pieczywo miało być
sprzedawane w dyżurnych sklepach, które zobowiązali się zasilić
prywatni piekarze i nie uspołec1ni-ona sieć handlowa.
I
znowu
wpadka. Okazało się, że tym ra- ·
zem
zawiedli
,.prywaciarze".
Efekty znamy z licznych komunikatów. Specjalne dostawy chleba
z.nalazły się w kilkunastu dyżur
nych sklepach w niedzielę. Władze

Fragranees"

„Inter

Sklep firmowy „lnter-Fragrances" działa w naszym m'leścle dopiero od pół roku, ale wrósł już mocno w łódzki pejzaź handlowy.
Stali klienci dobrze wiedzą, że movna tam nabyć tak poszukiwane
na rynku to".l'ary, jak: perfumy, wody kolońskie, kremy.
Jak nas poinformował kierownik sklepu, EUGENIUSZ EWERTOWSKI, w laboratoi:,iach firmy opracowuje się nowe technologie produkcyjne w celu dalszego poszerzenia oferty handlowej. „InterFragrances" zapowiada np. podjęcie produkcji dezodorantów, których brak na rynku jest szczególnie dotkliwie odczuwalny latem.
Planuje się także produkcję lakieTu do włosów oraz środków do
odświeżania powietrza. Trudno w tej chwili jednak przewidzieć, kiedy te artykuły trafią do sklepów. W najbliższej przyszłości sklep
ma rozpocząć sprzedaż półhurtową. dzięki czemu produkty „IF" będą łatwiej dostępne również poza Łodzią.
·
Można mieć
„Pollenę", a

nadzieję,

że

przykład

efekty konkurencji

rynku.

„IF" podziała korzystnie na
tych firm będą odczuwalne na
(jsb.)

odsz brat ,Centralo
Nowoczesna klimatyzacja
„Walec" z ruchomymi schodami
Przewiązka połączy „Central II"
z „Hermesem" i „Juventusem"

oun:kt . w kt6rvm orzvima do
renowacji zuoeł'liP jeszcze dobrv'
ta!X"Zan ~zv fotel
lekko oo<inis-z-:-zonv? A mo7P u;;łul(i tego t.vvu ~
naitle ~a~ną znikać- iakn nie· l
rentowne? Zobaczvmv <'o on'<~-~
że ~as

przed trzema świątecznymi dniami. Pisaliśmy zresztą. że zaplanowano
na ten dzień wypieczenie
dla miasta 260 ton · pieczywa. A
jednak
były kolejki, a w wielu
sklepach
po
oołudniu oglądano
puste półki. To był pierwszy sygnał. iż przewidywania minęły ~ie
z realiami. Czy wupieczono zbyt
malo chleba?
Producent piekarnie PSS .,Społem"
zrealizo-

że

dla lud•ności
nie
kwalifikuje sie mebli wvorodultowanv<'h w zakładach orodu·kcyjnych a sorze<lawanvcb ludności u ooflredni<'twern ounktów
§wladczenfa usłu!? . lak •ówniei
~orzedawanvch w za.kładach usługowvl'h oo dokonaniu niewielkich ooorawek lub uwze-lę-Onie 
ntu żvczeń n'D co do koloru
lub rodzaju ooltrvcfa mebli"
Ponieważ de-cvz}a GUS ma cha rakter ostate<-z.nv.
lnspekt.o'l"Zv
łódZcy orzvl?<>tcwu ia dla soół
dz!el ni uterenia
ookon.trolne
w„clą4a ns to te '><'.lbranie tym
oseudett~łu~ Ich
dotvchczasowe11to ~tatusu zmusi soóMziel·
nie do <korveowania ich cenv
- oczvwi~e w dół
Spirawa. - choć do•vczy jed•nej
tvlko
sońłdzielnl
ma szerszy
wvdżwięk
Tnte-roreta<'ia
GUS
obowl.ązvwać
hęd7ie
bowiem
wszvstkie kontrole
spółdz ; Plni
meblarskich 1 tapl„eorski<'h
w
,•ałvm kTafa
MożP więc z cza~em

Sprawa pieczywa zaczęła się w
ubiegły czwartek. Handel spod zie·
'wał
sie
wzmożonych zakupów

•

„......,~„ „-..ł"'..t"'..Y.a

Jak poLnf>ocmował !l<lS Włodzi
mierz Podgórski, wiceprezes z.arzą~
du WSS .,Społem", gotowe są juź
założenia
techniczno-ek<>nomicme
„Centralu" nr II.
Przypomnijmy.
że powstanie on w wyniku adaptacji budynku
przy zbiegu
ul.
Pi<l'trkowskiej
l al. ,Mickiewicza,
przeznaczonego pierwotnie na kompleks gastronomiczny.
Przede wszystkim nie dopuści się
do najgorszej
wady istniejąoeych
już domów handlowych a mianowicie okropnej duchoty.
„Central" n na pewno zostanie wyposażony w
klimatyzację. Będą to
urządzenia polskie produkowane w
łódzkim „Uniprocie". Skończą się
kłopoty klientów i personelu,
w
największe upały będzie w środku
m 'łk simurn 20 stooni
Nie jest to jedyna nowość pla-

KONKURENCJA DLA GAZET?

Prywatne biuro

ogłoszeń

Od ldlkunastu dru uw·agę orzechodo1ów orzyt'iąl?a ia
es•tetv„znił'
WYkOna·ne i?ilb!otv ·1 naoisem Biu ro Ogłoszeń „Merkurv" znaiduiącE>
się · w· oodcienla<'I> na sknvż<>'waniu
Piotrikowska - Zielona Wybrali
śmy sie d·o sied-z.ibv biura aby za·
sięgnąć i•nformaeii dotvC?.ąeych ie
go działalności
„Merkurv" lest prvwatnvm biu,
rem oirłoszeń or<>watlznnvm nrzez
Elżblete Leszczyńska ł Marie Jabłońską. [nformacii udzieliła nam

iest tam eksoonowane ouez 10 dni
Nastawieni iesteśmv orzede · wsz.y ·
sbkim na . kuono - sorzE>daż'', ale
orzvimuiemv ta1kże inne!?o tVP'll o!?łaszenia (m In
lak.ale nłeorucho
mości
zguby a nawet małlrvmo
nialne) Zda iemy sobie sorawę z
te!?o że nie les+.eśmv konkuren<'lą
dla ogłoszeń w orasie ze względu
na zasięg naszel?o d?.iałania - dymonuiemv tvlko iPdna ga.blotą W
orzvszlo5ci iednak mamy
zamiar
~tarać się o dodatkowe lokaliz.aE. Leszczvńska:
cie Trudno w tej <"hwili m6wić o
- NasU> biuro działa dooiero od konkrPtnvch efekte.<'h dz1ałalnoś<'i
11 lipca ZdP<"vdowałv<>mv się ie biu'l'a rozooczvnamv orze<'ie7 do
zorganizować
ooniewA~ zauważy
oiero trzecl tVt.ZiE>ń 1e-go tstniPnia
lyśmv że dużo ludzi włA~nie oo- ale otrzvmuiemv iui sve-n~łv Ino
1:>rte1 ogło~7.enla <nr7.edal<' l•ib ku
or<>-~bv o ws-ześniPlsze zdjęt'ie o'DU!e' wiele- l"l~zv C"b~emv im to !!ło<7.enia) że nasza i11i<'iatvwa tra~
ułatwić
gdy7 nasZI!
t.erminv są fila na oodatnv 1?r11nt
b'ard-zo ltrńtkie - o!?"ło.s?.Pnie ukaCeny w „Merkurvm"
•a dość
zuie sie w naszeł !?ahl<><'ie lu'ż na - orzvstęone- 10 zł za słowo
atę.pneg<> dnia 0o łel?o •!!łoszeniu ; 1
(jsb)

nowana w projeke.ie. Mlodszy bra-t
otrzyma zewnętrzną
dobudówkę w kształcie walca,
w
której zamontowane zostaną dwie
pary ruchomych schodów prowadzących na wszystkie piętra. Najprawdzypodo,.bniej będzie to ten sam
typ ruchomych schodów produkcji
jugos-lowiańskiej, które dobrze slu·
źą j;uż od dawna klientom w „Centralu".
.;

„Centralu'"

Kolej.ną noiwością będzie połącze

lczel(o wczoraj nie brakowało na łódz
kim
C:órn laku" a sorzedawcv ledwie
•IP na olacu tan?<>wvm Prawdooodobnie ten wzmnł<>nv ruch hVI wvni.
·em sor1y1a1ace1 · ooe;odv w el~l!U o<tatn lch
' lku dni Nte brakowalo wlec ant ml<>dvch
Pmnlakńw 'or7ed9w„nvch w rMnvch odmia·
ł Ch oo 2~-25 zł za
kllol!ram ani warzyw
nakowvch Trudno bvło do'<fać tvlko kalaflorn 1 e~clll

•n

v

•

lntere'IOwa!v wczora I <zczel(ólnle owo·e. Z katavm tvl!<>'lnlem 1wle'l«Z• sle Ich
asortyment Wczora I mn-'tn• •E><7r1<' bvł<> kuNas

Nalwlecel

lednak na stral(anach 1a(odmiana
,Ol iwka") koza I kl! TVlko l(orsze 1a„soadv" <orzerlowano oo
15 a nawest oo !O zł .
Wczesne odmlanv:
Closs" I ,Vista Bella" t!OrzPdawano oo Z-Obyło

błe'k
P•oierówkl
sztowałv 20---40 zl
k~clowo
I obfite
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)

l
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50 z1 za kl\ol(ram Nie brakowało także e:ruszek ,LI nrówk i" na icześc le1 kosztowałv 30 zl
za 1 kg. Sliwkl „Jerozolimki" I „węgierki"
spr zedawano oo 140 I tao zł. Mmna też bvło
spotkać „mirabelki" po 50 zł za kilogram od·
m iany tółtel Troche wlek'Ze litzw małe ren·
klody) rnrzedawano oo 80 z1 za 1 k)( Kllo!!ram moreli kosztował wczoraf na • Górniaku" MO zł.
Nie ma 1ut na rvnku malin Sorzedawane
są na tom \;ist leszcze czarne faJ?;odv ale w cenie Z20 zł za litr lu·b ~60 zł za kllol(ram

zerwowalo dla zmeczonee:o kierowcy m!eisce w hotelu
Ten 1ednak
oostanowlJ orzec! wv1azdem dobrze
sle zabawić Nie znał miasta ale
od zna1omvch &łv•zał. iż miła atmosfera oan·u1e w ollalnl oiwa Pod
Kuflem" Tam też sie udał Wvo!w.
szv kllka kufelków. orzv stoliku
nawlaza! rozm,.,we z oewnvm •ta
tym bvwalcem oilalnl Razem doszli do wniosku !:!: olwo może bvć
tvlko wsteoem do orawdr.lwe1 za.
baw'v I trz.eba koniecznie 00<1ukać
czel!oś mocn!e1•ze1to w oewnei me.
llnle ooróżnll ! hutelke wńrlkt t •e
szcz·e ooorawlll olwem
oo
czvm
orzvoadkowv orzewodnlk zaorooono
wał
orzvlezdnemu nocie!! we wlasnvm domu
Gdv kterowea obudzl1 s!e nad ranem I rozooc.zal orzvitotowanla do
odlazuu. ocknal sle takte l!OS.OOdarz. Jel!o zachowanie lednak w nl-

czym

nie

cznośct

Chwvcll

orzvoomlnało
ooorz~rinieeo

luż

serde-

w;ecz-0ru

nat!le IE'taca ood •z a fą
<łeklerke I zażadal
zanlatv za noCóż
bvł-0
robić
Kierowca
zdl~I
zestarek wvsuttlal z oortfela
<><tatnle 750 złotvrh a nawet ~cia

ciel!''

E!nal 2 strzb!E'tu •kórzanP
kurtke
Przekona w<zv •le że na wiece i J:nie może .!!'ośclnnv"
!!-OSP-Odarz wvrzuclł !!OŚcla za drzwi

czvć ,

Kierowca z!ożvł skarl!:e w Ko'mendzle Dzlelnlcowe1 Mn na W'dze. ·
wie . w'kazulae mle'lkanle. w którvm noe<>Wał Nana.<tn\k• 1ut tam
nie bvło ale znaleziono •kradzlonv
zeita rek ku rtke I na rzetlzle rozbo!u - <leklerke Po k!'\ku dniach catrzvmano 43-letnle!!o Jana z Został on osadzonv
w a reszcie
fsk)

„D7iENNIK ŁOOZKr - dziennik Robotnl<'zej Spółdzielni Wydawniczej .• Prasa K s iążka-Ruch". Wydawca: Łódzkie Wydawnictwo
Prasowe. Łódt,
ul.
Piotrkowska
96
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nie budynku wewnętrznym chodnikiem z „Hermesem" i „Juventu•e.m". Jak sobie przypominamy do
obu tych domów handlowych wchodzimy z poziomu ulicy po schodach, stąd też chodnik wewnętrz
ny prowadzić bedzie nie na parter a na I piętro „Centralu".
Na jego zaś parterze przewidziano supersam spożywczy o
powierzchni 750 metrów kwadratowych, . saimoobsługowy bar
szyb·
kiei obsłue-i o pow 160 m kw oraz
ciastkarnię lub garmażerię. ostateczna decyZja Jeszcze nie za.padła. Pierwsze I drugie piętro
to
artykuły dzie.cięce, młodzieżowe i
prze.myslowe. Ostatnia z 5 kondygnacji będzie
antresolą z pustym
środkiem dającą możliwo~ć oQSer·
wowania z góry co się dzieje na
niższym piętrze. Na antresoli znajdą się usługi: jubilerskie, kosmetyczne, krawieckie I fryzjerskie a
także kawiarnia.
W najbliższych miesiącach zbierze się komisja w celu os·tatecz.
nego zatwierdzenia planów. Zimą
rozpoczną się prace
adaotacyjne.
prowadzone przez LKB -Sródrnieście. Koszt robót budowfanych, instalacyinYch i urządzeń
wynie·
sie około
pól miliarda zlri·tych.
Łódzki o<ld-ział „Społem" nie dysponuje taką sumą. po2ycŻki
u(lzieli Centralny Związek Spółdziel·
n! Spożywców . Kiedy nastąpi . otwarcie „Centralu" nr II? Optymiści Planują zakończenie prac
w
1°R'i roku n<>svm <.n ; a mo·Że lep'.ej
l~ !toea przybyła do Łodzi cletarealiści w roku 1986.
rówk a z G<>Jen i-0wa. Przedslebiorstwo. które odebrało ładunek zareK. K.

pić oorzeczkl: czerwone oo 40-M zł za kiloe:ram a czarne - oo UJO zł Nie widzieJtśmy
fut natomiast al!restu Sa leszcze ostatnie"
czereśnie mocno do1•załe I wczvste oo 140 z!
za I kl! oraz sooro wiśni sorzedawanvch PO
90-110 zł za klloe:ram.

\'
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TEl.EFON ZA·
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· UFANIA - zawieszony do &1
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zatem, ilu klientów więcej zgło
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Niclarniana. 1'5 Lutomierska 146
si się tego dnia po chleb. PrzyOltmoifslta 7a Fehńsk1el!o 1.
~~
TEATRY
kład.
to właśnie wczorajszy
Teoftlów przed oołudniem.
nl.eczynne
Sklep piekarniczy przy ul. RyPabianice *
dzowej 15 - dobrze zaopatrzony,
7, Konstantvnów Sadowa 1-0
MUZEA
ale obok, w pawilonie przy ul.
·ozorków - ul. Wv•zvń•k i ego 2. ',
Głowno Łowicka 38
Aleksan }
Rydzowej 12, przed godz. 14 puHISTORII RUCHU REWOLUCYJ.
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~te półki. Ma być dostawa, tego
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(Gdańska 13) e;odz. 11-11
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16
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16. '<.
Jednak klienci
nie
biorą pod
All< llElll llClł('ZNE I ETNUGRA·
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codz;ennie dla Przvchorlnl Rejo. ,..
sklepu przy ul. Rojnej 22 odbieHISTORII MIASTA LODZI (Ogro·
nowvch nr nr· 4 6 8 9 to szoi- ~
ra sobie wolny dzień za pracę w
dowa 151 - godz 11-16
tr · Kllnicznv Im N Barlickiego )
sobotę. Czy można więc się dziH'STORll RUC"Hll REWULUC"Y.1- codzJennle dla Przvchodnl Re- ~
wić, że po takiej „sztafecie", ktoś
NEGO IRadoe:o.<ZcZ) Rodz
lonowe1 nr 7. Szoital im M Skło- )
tam nie wytrzymuje nerwowo i
9-16
dow•kłe1-Curle - e-0dzlennie dla l~
SPOHTll I TIJllVSTYKI (Worcelbiegnie „dzwonić na alarm"?
Przvchodnl Rel-Onowvch nr br: 1 \'
la 11) l(odZ 1~18
2. 3, 5 w z11:1erzu ul Pa rzeczew- )(
Producenci pieczywa wielokrotW• O~•· ~11 •\\A
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nie zapewniali nas. że chleba ło
ska 282) s:odz 9-17
skie)(o - codzl<'nnle Z(!!lerz. u: \
dzianom nie zabraknie. Brano pod
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sz
~ t '' '
w
~ · ~ '' W"kiego 38\
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piekarni, a nawet drobne
MtA"ilA 7.fdFllZA (Zgierz
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Dąbrowsk.!ego 21) R<>dz. 11-18
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bianicka &2): Polesie - szo;tal
tach. Można zrealizować każde Z!!·
pl Obinń<'ńw
Stalingradu 1/2\
im. Plr<>11:owa IWólczdń•ka 195)·
mówienie przesłane z sieci handlo&odz. 10-15
Sródmle~cie Sznltal Im Kowej. Nie sygnalizowano ostatnio
oernlka !Pabianicka 62)' Widzew '
kłopotów z transportem. To fakt,
- Szoital Im S<>nenberl!a <Pleże nie zawsze dotykamy przez panlnv 30)
~STAWY
pierek chrupiący chlebuś, ale skleOSRODEK P'RO.P.AOANDY SZTUCh!rur!f\a urazowa Szn'.tal l
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być
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Radllnskle1to (Drewnowska 15)
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