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Drugi dzień pobytu w f.odzi młodzi KuQań~zycy roz~oczęli
od zwiedzenia Centrum Szkolenia Ofirerów Politycznych 1 Muzeum Historii Ruchu Rewolucyjnego W CSOP goście złożyli
wiązanki kwiatów w miejscu upamiętniającym podchurążyc~
tej szkoły- poległych w walkach o umacnianie władzy ludoweJ.
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Państwa

bm. odby'l'o się w Bel wederze posiedzenie Rady l:'ań
stwa Rozpatr?ono plan r;racv Rady Pańsf.wa na n pół
rocze 1984 r. konkretyzując <adania ustalone w rocznym planie
oracy i uści<lająi;- terminv ich „oznatrzenia Rozpatrzono rńwnie7 pro
b!emy związane z rozpor7ęciem
przez rady narodowe
d z iałalności
nowej kadencji.

4

Przewodnicząca
••
J ugosł li
wiązko ej Had
zakończyła

.:.-~.

w

Rada Państwa mianowała na stanowisko ambasadora naclzwycza inego i pełnomocnego PRL:

Zakończyła

się

naszym

kraju

oficjalna

wizyta

przewodnicząca

przyjaźni,
Związkowej

nawczej Eocjalistycznej Federacyjnej Republiki
Planinc. W czwartek 5 bm. przewodnicząca
towarzyszące

jej osoby

opuściły

- w Somalijskiei Republice De
Eugeniusza Wiś
mokratvcznei niewskiego. który stanowi~ko to
będzie nPłnił obok funkrii am'1R
Tego dnia odbyły się w siedzibie
sadora PRT, w Renublice K•mn 1 ządu w Warszawie polski>-jugo;ło
ReDuhlice Rw11ndy i U!!Rndy, De wiańskie rozmowy plenarne. H.ozmokratyc:r.nei Reoublic-e Mad„gM mowom przewodnic:zyli prezes Rakaru i w RenuMicE> Burundi.
dy Ministrów, gen. armii W0Jc1ech
- w republice Tndonezji - Cze .Jaruzelski i przewodnicząca Związsława l\ll'us7„lskiP~o

Szwajcaria zaapelowała w czwart ek do wszystkich uc1estnik6w konferencji rozbro.ieniowei ONZ w Genewie o uroczyste zaclek!arow•rnie
rezygnacji ze stosowania broni chemicznej Zaznaczono równocześnie
le są kra.ie, któN dotąd nie ratyfikowały konwenc.ii genewskie] z
r. 1925 o zakazie stosowania rcazów
truj.::jcych I broni hakteriologiC'znej
Zdaniem rzecznika szwa!carskiego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych
sytuacja w dziedzinie zbro1eń chemicznych stal:a sill zbyt poważna
by móc czekać na opracowanie nowe j kon wenc.ii. Deklaracja byłaby
rozwiązaniem prowizorycznym ale
w ehwili obecnej bardzo poząda
nym.

.wizytQ w Polsce
składała

jaką

Rady

Jugosławii
rządu

WykoMilka

Jugosławii

nasz kraj.

dziecko-chińskich.

strów PRL, gen . armii Wojciecha
Jaruzelskiego do złożenia oficjalnej
przyjacielskie.! wizyty w Jugo~ła
wii. Zaproszenie zostało przyjęte z
?adowoleniem.
Po południu na warszawskim lot'lisku Okęcie odbyła się uroczys-

Foto: A. WACH
Po południu Kubańczycy przez 2 mero jest kierownikiem grupy. godziny pracowali w czynie spo· Czuję się zaszczycony przyjazdi.m
z
łecznym na budowie Szpitala-Pom- do · Polski. Jestem zadowolony
nika Centrum Zdrowia Matki-Polki. tego, że w bezpośrednich spotk!l·
jednej z grup
Towarzyszyliśmy
pod
młodzieży kubańskiej, która
(Dalszv ciąe na str. 2)
fachowym nadzorem mistrza
Antoniego Barańskiego i przy gorących rytmach muzyki latynoa.ne-

wi~a żołnierzy.

rykańskiej

obsypywała

ziemią

ła

O godz. 16 specJalny samolot od- wy fundamen 1 owe wsC"hodnie,i czę
ści głównego buctvnku szpital11ego
leciu. do Belgradu.
Wojskowy - Neh-on Alfonso Ca(P~)

6 BM.
N

/z.: podczas

·pożegnania,

Kwiatkowski -

CAF -

są

albo sikhami albo ich
mieli
Terroryści
indyjskich linii lotniczych lecący przygotowane transparenty wzywaniepodległego
utworzenia
do
jące
ze Srinagaru do Bombaju. Porwa·
nia dokonały cztery osoby, z cze- pa,ństwa sikhów (w indyjskim stago - jak ustalono - dwie to sik- nie Pendżab),
howie.
Jak

poinformowała

agencja PTI, rywacze

Uprowadzenie nastąpiło na krótko prze'! planowanym lądowaniem
w Delhi Z ostatnich doniesień wynika, te indyjski samoli>t zmierzał
w kierunku granicy z Pakistanem.
a porywacze domagają się lądowa
nia w pakistańskim mieście granicznym Lahore.

Wiedeńskie

•

d rz

telefoto

Uprowadzenie samolotu· indyjskiego

Na pokładzie uprowadzonego samolotu zna i duje się 240 pasażerów
w i 9-osobowa załoga.

Jak podaje agencja TASS,
Moskwie odbyły sie radzieck1>-d1iń
skie konsultacje w sprawach mię·
dzynarodowych. Ze stronv radz·ec
kie.i uczestniczył w nich wicemin!
ster spraw zagrani<'znych, Mkhail
Kapica, zaś ze strony chińskiei wiceminister spraw zagranicr.nyc·h
Qian Qichen oraz ambasador ChRL
w ZSRR. Strony dokonały wymiany poglądów na problemy między·
narodowe. jak również na niektóre
sprawy dotyczące stosunków ra-

Wiele uwagi po-

kowej Rady WykonawC'z:ej Jugosła
wii Miłka Planinc.
Podczas rozmów omówiono stan tość- pożegnania
pr7ewodnic,iące~
i perspektywy rozwoju stosunków Związkowej
Rady Wykonawr.zeJ
oraz wy- ~oc.ialistycznei Federacyjne.i Repubpolsko-jugosłowiańskich
mieniono poglądy na temat sytuacji liki Jugosławii Milki Planinc.
Przewodnic:rncą rządu SFRJ pożegnał orezes Rady Ministrów. gen:
armil Woiciech .Jaruzelski. Obecm
Zbigniew
wicepremierzy:
byli
Messrrer i Janusz Obodowskl, ministrowie spraw zagranicznych Stefan Olszowski I handlu zagranicznego Tadeusz Nestorowicz. przedstawiciele kierownictwa URM.
Milka Planinc w towarzystwie
Wojciecha Jaruzelskiego o1ebrała
raport dow6dcv Kompanii Reprezentacyjnej WP , a następnie przefrontem komnanii
chodząc nrzect
oddała nokłon sztandarowi i pozdro-

w czwartek uprowadzono samolot sympatykami.

RAOllEGKO ·CHIŃSKIE
KONSULTACJE

międzynarodowej.

święcono zagadnieniom dwustrunnej
współpracy gospodarczej.
Przewodnicząca Związkowej Rady Wykonawczej ~FRJ. Milka ~l~
ninc zaprosiła prezesa Rady Mm1-

01

6 bm. odbędzie się w Warszawie
narada przewodniczących nowych
wojewódzkich rad narodowych, wybranych w czasie pierwszych po
wyborach sesji rad. Spotkanie wią
że się z ocenę I analizą przeb1~gu
wyborów oraz inauguracyjnych sesji nowych rad, a także omówieniem zadań, jakie je czekają w.
trakcie rozpoczętej przed niespełna

3 tygodniami kadencji. Przewodniczący WRN dyskutować będą również o zasadniczych obowiązkdch i
uprawnieniach rad narodowych i
radnych, wynikających z nowej ustawy o systemie rad narodowych
i samorządu terytorialnego.

stkim

w

ostatnich latach

było zaobserwować dążenia

można
państw

NATO do uzyskania jednostronnej
przewagi kosztem prawowitych interesów bezpieczeństwa drugiej strony.

W 188 dniu roku słońce wze·
o godz. 4.23, zajdzie zaś o
?0.58.

i.zło

ehodz
Dominika,

Łucja,

Maria, Gotard,
Teresa

I

Cwiczenia

rokowania · rozbrojeniowe sił

W czwartek podczas 371 plenarnego posiedzenia 19 delegacji europejskich I Ameryki Północnej uw
rozmowach
czestniczących w
sprawie redukcji sił zbrojnych i
zbrojeń w Europie środkowej
zabrał głos delegat węgierski amb.
Janas Petran. Przypomniał, że w
przyjętym przed 11 laty przez wszy.
jak informuje agencja stkich uczestników mandacie wieTam deńskich rokowań podkreślono zaPTI - zwolnili sześciu pasażerów sadę nieumniejszonego bezpieczeń
I uzupełnili paliwo,
stwa stron.
W 11-letniej historii tych roko\
Wszystko wskazuje na to, i! po- wań - dodał - a przede wszy-

zac

zbrojnych ZSRR

W dniach od 28 czerwca do 5
lipca br. na terytorium CSRS, NRD
i PRL oraz w południowej częsci
Morza Bałtyckiego przeprowadz<>ne zostały ćwiczenia sztabów l udziałem wojsk i marynarki wojennej ZSRR pod dowództwem ministra obrony ZSRR, marszałka Zwią
zku Radzieckiego Dmitrija Ustin<>wa.

J. Petran podkreślił, że w interesie uzyskania porozumienia konieczne je.st, by zachodni partnerzy byli gotowi do opracowania
rzeczowego, możliwego do przyję
cia przez obie strony porozumiePodczas ćwiczeń doskonalono dziania, opartego na zasadzie równego łania wojsk i sztabów oraz dobezpieczeństwa stron.
wodzenie wojskami i siłami floty.

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla Łodzi następującą pogodę:
z:ichmurzenie duże s większymi
przejaśnit-niaml . Przelotny opad
deszczu Temp. maks. w dzień
17 st. Wiatr !!laby I umlarko
wany północno za.chodni.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
993,2 hPa (737,4 mm),

Z k len

rz

Zm. S. Diksztajn,
1884
ekonomista, przyrodnik, jeden z
pionierów socjalizmu naukoweiro.
1923 -

Ur. gen. W. Jaruzel'5kl.
1854 - W Stanach Zjednoczonych powstała Partia Republi-

z Jerzym

kańska.

Ta

Wojtkowskim
Jerzy

Wojtkowski
-

dyr~ktor

generalny
„Textil-

/

impexu"
spółki I O.O.

..

w Łodzi
„.•'

ek rtu
-; W drugiej połowie lał 1iedemdziesłątych
Zjednoczone Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego „Textilimpex" było jednym z największych w
Europie koncernów włóklennlczyeb, skupiająoyeh
w swoim ręku import surowców, półfabrykatów I
· komponentów niezbędnych do funkcjonowania przemysłn lekkiego, jak I całość eksportu wyrobów
zakładów metrażowych, odzieżowych i dziewiarskich.„
- ZPHZ „Textilimpex'' powstało na początku
minionej dekady z połączenia działających poprzednio samodzielnie na terenie Łodzi central HZ „Ce-TeBe", „Confexim" I „Textilimport"- W wyniku
fuzji powstało przedsiębiorstwo obsługujące w zakresie handlu zagranicznego kompleksowo polski
przemysł włókienniczy, odzieżowy i dziewiarskopońc7oszniczy. Prowadziliśmy także niezbędny import na potrzeby innych przemysłów - elektrotechnicznego, maszynowego, górniczego, stoczniowego i innych.

Pełnia życia je~t
użyciem.

Usm eh
:!:e była to organizacja
na świecie, mająca doskonałe rotezna·
i umiejąc:a koimportu
I
eksportu
nie w sferze
jarzyć- niezbędne zakupy z opłacalną sprzedażą. Z
roku na rok wzrastały obroty. Swój szczyt osiaP,nę
ły w roku 1979, ·kiedy to zbilansowano saldo wy ·
datków importowych ze sprzedażą Działania nandlowe. organizacyjne, a także reklamowe sprzyjały dalszemu wzrostowi eksportu i poprawianiu
bilansu płatniczego.
Smiało mogę powiedzieć,

Ucząca się

A trzeba . pamiętać, że „Textilimpex" obsługuje
w' całości przemysł lekki w sterze wszy~tkich su·
rowców, z wyjątkiem lnu, bez których nie można
sobie. w polskich warunkach, wyobrazić- jego produkcji. Spodziewaliśmy się, że również lata osiem·
dziesiąte będą dobrymi dla handlu zagranicznego.
(Dalszy

ciąg

na str. 3)

zawsie nad-

,,

Inauguracyjne posiedzenie
"V NIEDZIELĘ XXXJX WYSCIG KOLAR5KI
WKS ORZEŁ-WAM I REDAKCJI ,.DV'
O l\tlEMORIAL REDAKTORA J. NIECIECKIEGO

NAJLEPSI NA STARCIE
W najbliższą niedzielę (8 }ipca) na znanej już sympatykom
kolarstwa trasie między ulicami Kaczeńcową, Lnianą, Rydzową
i Rojną odbędzie się XXXIX kolarskie.. kryterium organizowane
przez WKS Orzeł W AM, redakcję „Dziennika Łódzkiego"
ora:; Łódzki Okręgowy Zwią11ek Kolarski . . Ten ogólnopolski wyścig uliczny jest najstarszą imprezą w tej dyscyplinie sportu
w naszym kraju . Wszedł on do kalendarza najważnieJSzych
imprez i jest równ i eż punktowany do challenge'u PZKol. W
związku z tym należy się spodziewac udziału najlepszych zawodników. Na liście zgłoszeń figurują już nazwiska wielu znakomitych kolarzy. Pod adresem organizatorów nadeszły zgło
szenia o::l Krzysztofa Sujki, Tadeusza Krawczylla (drugi w tegorocznym wyścigu dookoła Polski) oraz wiecznie młodego Tadeusza Mytnlkw.. Lista startowa zostanie zan\knięta tuż przed
rozpoczęciem wyścigu. ·Należy się spodziewać. że kryterium
będzie miało znakomitą obsadę.
Poświęcone jest podobl)le Jak w latach poprzednich - _pamięci nas:ego ulubionego kolegi, redaktora Jarosława Nlcc1eckiel;'o. To właśnie on był inicjatorem i żarliwym propagatorem

tej im1>rm:y.
·
Tak jak '.V co;J:'zednich latach, wy~cig zostanie roz"gr any
w C! cerech katego_-iach wiekowych. O godz. 9 wystartują mło
cL::cy , k tó zy będą ścigać się na dystaru;ie 20 km (9 ok::-ą:i:eń).
iV pół godz:ny oó:!.niej wystartują juniorzy młodsi na d ystans ie "6 km l':l okrążeń), następnie rywalizować będą na trasie
40 :m (18 o!t rą:::eń) juniorzy O godz. 11.30 nastąpi stari do
w y1bigu głównego na dystansie 66 km (30 okrążeń). Lotne finis: 2, pu!'kfowane 5 - 3 - 2 - 1, będą rozgrywane co trzy
olt "'! ·'. cnia. Ponadto na każdym okrążeniu (niefiniszowym) perw1.,z;.· zawod nik o!rzymuje 2 pkt, a drugi 1 pk~. Kryterium
r ozg:ywane bę:izie rówr.ież w punktacji zespołowe). Będzie się
brać pod uwagę wyniki trzech najlepszych kolarzy z poszczeg ~. lnych -Orużyn.
?;wycięzca otrz""ma laurowy wieniec i p uehar redakcji ,,Dzienilm L6dzkie"o'". Zwycięska drużyna otrzyma puchar WKS
O'Ccł WAM.
Dal~ ze ~zczeg,l>:- w sobotnim wydaniu „n:;•,

Międzynarodowy

turniej juniorów
w województlvie piol1ikowskim

S ~ moat yc : · sportu
w woj. piotrma ją w
ostatnim okresie
olcazję
ogl~danla
imprez
na europejs:<)m, o Ile nie światowym
pozlom\e. Niedawno zakończyły się
międzynarodowe
turnieje szachowe
kobiet, w Piotrkowie rozegrano też

kowskim

nlebywa!ą

Pulacy bez sukcesów
W ostntnich mecz „ ~h •urnieju tenisa stołowego w Phenldnie 'Ylęsk11
r eprezentacja Polski przegram '· :5 z
J aponią, a kobiety pokonały 3:0 Kubę.
W końc o wej klasyfikacji męż- ,
czyfni zajęli 8, a kobiety 9 miejsce
Wśród koblt!t trimnfowaly plnii;ponglstkl ChRL. a wśród m11żczy~n najlepsi :ilrazall się gospodarze - KRLD

w todzi

narada
trenerów I i II ligi

(Inf. wł.)
Jak się dowiadujemy, w 11ie1pniu
ł:,ódE gościć będzie trenerów pie.-wszoligowych i drugoligowych zespołów piłkarskich. W dniach 2-3
sierpnia na stadionie „Startu" obradować będą tuż przed rozpoczę
ciem rozgrywek szkoleniowcy drugoligowi, natomiast. w kilka. d':li
później (5--6 sierpnia) odbędzie s1El
narada sterników drużyn naszeJ
ekstraklasy, wraz z trenerem kadry
Antonim Piechniczkiem. Zajęcia bę
dą się odbywać w lokalu LKS.
(SI.)

nusza 41 Rajd Polski
Dzisiaj rozpocznie się we Wrocła
wiu 41 Samochodowy Rajd Polski,
eliminacją mistrzostw Europy kierowców I mistrzostw itrajów
demokracji ludowej o „Puchar Pokoju i Przyjaźni".
o godz. 16.30 przed hotelem „Wrocław", który jest główną baz11 rajdu odbędzie ślę ceremonia otwarcia tej pięknej imprezy.
O _godz.
17.~1 na trasę rajdu dlugo4cl 99~,4 km
wyruszy pierwsza załoga - Ilia
i
Plamen Czubrikowle z Bułgarii, którzy: pojadą samochodem
Renault
I turbo.
ł
Na starcie .tanie se iałóg • Bu garll CSRS Danii, Belgii,
NRD,
RFN' Rumu'nu Finlandii,
Węgier
szw~cjl,
Zwiijz)tu Rad%1eckiego
1
Polski. Od kilku dni znaczn~ część
załóg z wymienionych kraJów trenuje na dolnośląskich szosach.
41
Samochodowy Rajd Polski otrz y~ał
współczynnik dwugwiazdkowy.
Warto tu przypomnieć, że jeszc:te przed
kilku laty - Rajd Polsld rozgrywany na Dolnym Sląsku miał najwyż
szy współczynnik trudności - cztery
gwiazdki.
Międzynarodow a Fedeta~
cja Samochodowa obniż yła rangę te)
imprezy, której organizatorem. juz
po raz siódmy jest Automobilklub
będący

Dnlnośląskl.

Tegoroczny Rajd Polski zawiera 31
odclr;ków specjalnych o łącznej dlugo~ci 36~,6 km, w tym ok. 60 km
na drogach
o nawierzchni szutrowej. Na trasie umieszczono 27 punktów kontroli czasu. W Bielawie przewic!.zlano 2,5-godzinny
odpoczynek.
Przyjazd pierwszej załogi na metę
we wrccławlu spodziewany jest w
s~botę 7 bm. ok. godz. 15.30.
K•- -----(•P•A•P.,;,)•

_„
__
Tenis w Artnrówku

międzynarodowy
turniej zapaśnlczy
Władysława
Pytlaslńsklego,
a
już w
przyszłym tygodniu na sta-

im.

dionach RKS Radoms)to, Lechii Tomaszów, GKS Bełchatów I Concordii
Piotrków rozegrane
zostaną mecze
w ramach międzynarodowego turnieju juniorów 4 państw w piłkę noż
ną.
Brać będą udział dru~yny Danll, Finlandii. Norwegii i oczywiście
Polski, a niewątpliwą atrakcją bę
dą też ml<:dzypaństwowe mecze pił
karskich drużyn kobiecych Polski 1
Czechosłowacji.

Zespół polski już 'I' bm. rozpocznie
zgrupowanie w Polichnie pod Piotrkowem.
Trener Mieczysław Broniszewski powołał 16 piłkarzy: Zbigniewa Robakiewicza !LKS),
Marka
Wojtunlę
(Lechia Gdańsk), Macieja
Ostera (Górnik Zabrze), Marka Machnlewlcza (Sl:11sk Wrocław){ Ce~arego
Tądera,
Dariusza Marcin aka (Obaj
Widzew ł.ódź), Adama Fedoru'ka
(Olimpia "Elbląg), Piotra Czachowskiego, Macieja SUwowsk!ego (obaj
Okęcie Wars.:awa), Marka Swierczewskiego <Wlsła Kraków), Jacka Kota
<Zawisza Bydgoszcz), DaTlusza Knasa (Ruch Chorzów), Andrzeja Kąko
lewskiego <Bałtyk Gdynia),
Adama
Gabrysia (Ruch Chorzów), Roberta
Neskę (Radomiak) i Piotra Szymań
skiego (Stomil Olsztyn).
A oto program
piotrkowskiego
turnieju:
8 bm. (niedziela) Moszczenica:
godz. 16
Polska - Włóltnlarz
(Moszczenica). 10 bm. - Bełchatów:
Polska - Finlandia, Tomaszów Mazowiecki: Norwegia - Dania.
1! bm. oba spotkania o godz. 17.
12 bm. - Plotrltów - Polska - Czechosłowacja (kobiety)
- godz. 15,
Polska - Dante, gods. 1'1', Radomsko:
Finlandia - Norwegia, godz.
17.
14 bm. - Tomaszów: godz. tli ·Polska - CEechosłowacja (kobiety),
Polska - Norwegia, godz. 12, Beł
chatów: Finlandia - Dan1a,
godz.

l!.

Wszystkie
spotkania jako
arbitrzy
główni
prowadzić
będą:
Andrzej Liblch 1 Michał Llstl<iwicz
(obaj Warszawa) oraz Tadeusz Ignatowicz (Wrocław), a pomagać
Im
będa sędziowie z OZPN w Piotrk owie.
(płom)

Wojewódzka

spartakiada
zakładów

pracy
Sport I rek!reaeja cl1:1211 Bit

eorn

wlęk:s.zą popularnością wśród załóg
łódzkich za;kładów przemyO!lłGwycl)
i
lnstytuc•j! Dow<>dzl teiio wzrastająic«
z każdym rokiem liczba zeapołóW uc;i:eMniczących systematycmile w
11crmych !lgaeh zakładowych, dzielni-

cowych ! wo}ewód.zklch . N&jll!f,)62e
zespoły
które zwyci~ą w rozgryw.
kach eliminacyjnych, We7J?l1ą udział
w wojewód~klej sparta•kladlzle zakła.
dów pracy, Odbędzie się ona
l2
wrzdnia na
obiektach
łódzkie10
Startu.
Plrogram spartakiady pnewtduJe I
dy&eyplln, w tym m. in. turnieje
siatkarek 1 siatkarzy. piłki nożnej,
badmintona tenisa stołowego, tenisa
demnego onz zawody w pływaniu,
strzelaniu I lekkie.i atletyce.
Informacje I ~głoszenia do udzla•
lu w tej Imprezie w Zarządzie
Wojewódzkim Towarzystwie Kr-zewie·
nla KUltUll'Y Fizyczne! przy uJ. Nawrot 39 a (!el. 32-26-70). Zgłoszenia
przyjmowane b"d~ cło końca czeTwca.
(W\

Tour de France

czerwca br. na kortach OSIR w
Arturówku rozpocznie się dwudniowy turniej tenisowy.
Amator:!!y tej dyscypliny sportu moZwycięzca
ubległorocznego
Tour
gą zgłaszać się do ud ziału w tur- Francuz Laurent ł' i gnon wygrał Vll
nieju codziennie w godzinach 10-18 etap kolarskiego wyścigu zawodowców „ Tour de France" - jazdę indywidualną na czas na dystansie 67
km z Alencon do Le Mans. Jego
czas: 1:27.33. Drul(I był Irlandczyk
1:27,49, a trzeci BerPiłkarz francuski, Le Roux, który Sean Kelly został
usunięty
z boisko
podczas nard Hlnault (Francja) 1:23.22, Po
'I'
etanach
liderem
jest francuz Vinmeczu finałowego mistrzost-.. Europy Francja - Dania, nie
będzie cent Barteau 25:35.48, który wyprzemugł grać w jednym meczu elimi- dza o 3.07 swego rodal<a 1.lourl!:e'a
nacyjnym
mistrzostw ~wiata.
Le le Gullloux i o 9.5T Paulo Ferrelrę
Roux nie wystąpi wlę<' w spotka- (Portugalia). Flgnon jest czwarty niu Luksemburg
Francja (13. 10. ze strat11 12.Sł a Hlnault - szósty br.)
14.23 - straty
30

LE ROUX - UKARANY

GKBZHwP ~ Instytutu Pamięci Narodowej

Przerlva w obratłacl1
konterencji śztokholmskiej

5 bm. zakończyła się w Sztokholmie li sesja
konferencji
w
sprawie środków budowy zaufania
i bezpieczeństwa oraz rozbroien~a
w Europie. W piątek odbędzie się
jeszcze jedno posiedzenie plenarne.
o charakterze uroczystYm. na którym wygłosi przemówienie przychowawczą, polityczną, wydawniczą.
były do Sztokholmu sekretarz ge_ _ _ _ _.,._ neralny ONZ, Javier
Perez de
otwierając
posiedzenie przewodnl- rawskich w Polsce, historycy I ar- Cuellar.
czący
Głównej
Komisji Badania chiwlści, sędziowie I prokuratorzy.
Zbrodni Hitlerowskich w Polsce Zebrani zwrócUI Ilię z apelem, aby
W ostatniej fazie dominowała dyInstytutu Pamięci Narodowej, mini- społeczn:nn WYHlłldem wesprzec dziaster sprawiedliwości dr Lech Dome- łalnol\ć komisji - Instytutu poprzez skusja nad ewentualnością utworacki p1·zypomniał ' ogrom tragedll nadsyłanie moterlałów c:!otyczących rzenia struktury roboczej konfejakich doznała Polska w latach Il dziejów narodu polskiego w latach rencji, co umożliwiłoby przejście do
wojny światowej, ze strony Okupan- drugiej wojny h.•latowej. Wszelkie negoc.iowania
konkretnych środ
ta. Upowatnla to nas:i kraj
do materiały nalety kierować do Głów
prowadzenia działalności związanej z nej Komisil Iladan!a Zbrodni llltle- ków budowy zaufa:nia. Działająca
badaniem I ściganiem zbrodni
wo- rowskich w Polsce - Instytutu Pa- w tym celu od kilku dni nieforjennych, zbrodni przeciwko ludzko- m'ęcl Narodowej, 0~-250 'V:irszawa malna „grupa kontaktowa" nie zaści i pokojowi, a także do ostrze- J\ I. Ujazdowskie 11.
koi1czyła pracy i problem ten bę
gania
przed niebezpieczeństwami
(PAP)
d::ie rozważany no wznowieniu owynikającymi dla pokoju światowe
go z obecnej sytuacji międzynaro
dowej.
Szczególnym
zagrożeniem
jest rewizjonistyczna 1>0lityka RFN
oraz militarystyczne plany
USA i
NATO prowadzące do rozmieszczania
nowvch broni atomowych w Europie.·
(Dokończenie ze str. 1)
U nas, na Kubie, prace ocltotnlW posiedzeniu wzięli udział przedstawiciel\!! najwytszych władz par- nlach i:: polskimi kolegami mogę c~ e, czyli „trabajo voluutano", zatyjnych I państwowych, resortów i zobaczyć jak żyją I pracują. Dzi- inicjowane zostały pr;iez En1esto
organizacji społecznych,
byli więź siejszy c21yn traktuję jako jeszcze „Che" Ouevarrę. Kiedy prasa, raniowie hitlerowskich obozów
koncentracyjnych, uczestnicy ruch u o- jeden pr zejaw solidarności naszyeh dio i telcwizia ogłaszają „c~erwo
poru, działacze głównej I okręgo narodów, partii i rządów. Czuj~n;tY ną niedzielę"', i,(awiamy &ię do prawych komisji badania zbrodni hltle- się wśród Polaków jak w rodzime. cy z tańcem, i $piewem w3zędzie
tam, gdzie Jesteśmy najoaruzieJ potrzebni.
22-letnia J)faria
Teresa Lemus
Valdez - student ka V roku medycyny pochodzi z prowincji Pinar
del Rio. Pierwsze wrażenia z Polski? Najbardziej przypadła mi
do gus&u gdańska starówka, ~ho
ciaż Warszawa jest również bardzo
piękna. Podobają mi się takle ludzie, którzy są niezwykle go~Gin
Kurt Bachmann, członek Prez;y- przekazania Bundeswehry pod kon- ni, uczynni, charakterem bardzo
dium Zarządu Niemieck!lej Partii trolę Rady Unii Zachodnioeuropej- zbliżeni do Kubańczyków. Zd4iyKomunistycznej (OKP), uznał de- skiej. Jednak od teao czasu wsze~ lam się już na dobre zaprz:yjaznić
cyzję Rady Unii Zachodnioeuropej- kie obowiązujące ją ograniczema z naszą tłumaczką Barbarą Poskiej w sprawie uchylenia zakazu stopniowo uchylano, a Bundeswehra niatowską (dzięki niej mogiiśmy
produkcji niektórych rodzajów bro- stała się jedną z najpotężniejsz.) eh przeprowadzić wszystkie roz~OV:'Y]·
ni w RFN za niebezpieczny krok armii Europy zachodniej i wypo- Jako przyszły lekarz, do d:01es1e na drodze do militaryzacji tego sażona jest w najnowocześniejsze szej pracy podchodzę w sposób
kraju.
uzbrojenie.
szczególnie emoo.ionalny. Mam duBachmann podkreślił, źe ulegając
żą satysfakcję,
że
mogę dołożyć
Kurt Bachmann zauważył następ swą skromn1 „cegiełkę" do budonaciskowi rządu Kohla, rada dała
„zielone światło" dla produkcji nie. że dalekosiężnym celem władz wy tego pięknego w przyszłości
bombowców strategicznych i rakiet w Bonn jest rewizja wyników dr1;1· obiektu. Chciałabym kiedyś zobadalekiego zasięgu, które można u- g1ej wojny światowej i dodał, ze czyć gotowy szpital, przynajmniej
czynić nosicielami broni jądrowej. nie mogą nie budzić niepokoju dą w ga;'. ecie. A może uda ml się w
Działacz DKP wskazywał, że w ż enia rządu w Bonn, któr;v i:ada~ przyszlo§ct przyjechać tu na pra1954 roku
Republika Federalna utrzymuje, że „problem n1em1eck1 ktykę?
przyjęła
Technik elektronik Angel Milian
..,., na siebie
"""'""·· zobowiązanie po=ostaje otwarty".
-- i·ów.;iież · z prowincji Pinar del
Rio - przewyższa pozostałych kolegów co najmniej o głowę. Nic
dziwnego! Był to kiedyś najgroź
niejszy na Kubie rywal słynn&go
Teofilo Stevensona, z którym stoPoważne zaniepokojenie z powo- sp1·a wie podjęcia pilnych kroków
czył 3 co prawda, przegrane du wzrostu napięcia w stosunkach zapo.Jiegających 1!1ilitaryzacji iJrze- ale niezwykle zażarte
walki. Co
międzynarodowych i eskalacji y;yś- sh zeni kosmii;znej.
teraz porabia? - Jestem in.druktoCi.Jl! zbrojeń, zwł~zcza nu!iiearObie strony zwróciły uwagę na tlem w Instytucie Sporło\ivym w
nye.h, wyrazili sekret.irz gener'.Alny korzyści wynikające z dialogu po- Hawanie. Pracuję • małymi dzieć
KC NSPJ, przewodniczący Rady liey-cznego ·między Wschodem i Za- mi. Moje zadowolenie z pierwszego
Państwa NRD Erich Honecker i chodem, wypowiedziały się za pod- przyjazdu do Polski
jest tym wię
prem.ier Grecji ~ndreas Papandreu, jęciem
powszechnych
kroków ksze, że spotkaliśmy się tu z bk
przebywający z oficjalną wizytą w zmierzających do ograniczenia wyś
gorącym przyjęciem. Z grupą pierBerlinie.
cigu zbrojeń i ich redukcji. Stwier- wszą pracował również komendant
dzono że istotnym wkładem w delegacji kubańskiej, członek BmObaj rozmówcy uznali, że naj- spraw'ę rozbrojenia nuklearnego i ra Narodowego Związku Młodych
ważniejszym zadaniem chwili obec- umacniania zaufania byłoby utwoKomunistów Kuby - Si<ielsis Suanej jest zagwarantowanie ludzkości rzenie stref bezatomowych na Bał rez Sanches.
pokojowej przyszłości. Z zadOW'O- kanach, w Europie północnej i inTakże wczoraj kubańscy goście
leniem powitali propozycję ZSRR w nych re ' "'nach świata.
spotkali się z władzami polityczno-administracyjnymi Łodzi. Czło
nek Biura Politycznego KC, I se~MOSKVłIE
kretarz KL PZPR - Tadeusz Czechowici przybliżył im osiągmęcia
i problemy miasta I wojewóciztwa,
poinformował o pracy
partii z
młodzieżą, a także przedstawił uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne obecnej sytuacji społeczno
Brytyjski minister spraw zagra- polityki zagranicznej w tzw. „ga- -gospodarczej w Polsce, podkreslanicznych Geotfrey Howe złożył w binecie cieni" George Robertson o- jąc wagę przyjaźni między krajaparlamencie sprawozdanie z zakoń świadczył, iż szef dyploma-cji bry- mi !Ocjalistycznymi, w tym rówczonej ostatnio oficjalnej wizyty w tyjslviej zaprzepaścił poważną o- nież Polski z Kubą. T. Czechowicz
Związku Radzieckim. Przedstawione kazję do wznowienia dialogu mię i prowadzący spotkanie przewodprzez ministra stanowisko rz4du dzy W. Brytanią a ZSRR.
niczący ZŁ ZSMP Wojciech Jabrytyjskiego, na podstawie którego
błoński odpowiadali
również
na
prowadził on w Moskwie rozmoszczegółowe pytania gości, dotyczą
wy na najistotniejsze problemy mię
ce m.in. obecnej sytuacji w orgadzwiarodowe z kwestią rozbroJenia
nizacjach młodzie:ilowych, związ
włącmie, było ostro krytykowane
kach zawodowych oraz współpracy
przez wielu posłów.
partii .z młodzieżą. W · spotkaniu
uczestniczył
takie wiceprezydent
Przedstawiciele opozycji labour.zyŁodzi - Jan Nosko.
stowskiej zarzucali ministrowi, że
1. Michalak
zaprezentował się jako wyraziciel
linii polityki administracji Ronalda Reagana, zamiast wyst'lpić z
ko~truktywną inicjatywą zmierza:M:inisterstwo Zdrowia l Opieki
jącą do złagodzenia napięcia mię
dzj'lilarodowego. Rzecznik do •praw Społecznej przedstawia do kom.ultacji społecznej „Założenia ustawy
o ochronie zdrowia".
Redaktor depeuowir
Uwagi, wnioski i propozycje naRedaktor &ecbnicznJ
leży kierować pod adresem: Ministerstwo Zdrowia i Opiek.i Spcr
Wielokrotnie już podejmowany w
ZOli'TA GU'T'MANOWA
łecznej, Departament Prawny, Warprasie RFN i Berlina Zachodniego
szawa, ul. Miodowa 15 lub pod a- temat
poważnych kłopotów matedresem redakcji „Rzeczpospolitej", rialnych
Polaków z najnowszej edział prawa i legU.lacji, War.uawa,
migracji, kontynuuje w ostatnim
ul. Mysia 2.
numerze tygodnik „Der Spiegel"
Termin konsultacji upływa 30 bm. skupiając się na Berlinie Zachod,,Założenia do ustawy o ochro- nim. Po Turkach i Jugosłowianach,
nie zdrowtia" publikuje „Rzeczpos- około 10 tys. Polaków stanowi tam
polita" w numerze z
6 bm.
największą grupę
obcokrajowców.
GODZ. 9A3. W Andrzejowle, na
ul. Roklcińsldej klerujitcy
Fiatem
Jan A. na 1kutek nleostrotneJ jazdy doprowadzll do przewrócenia samochodu. ze złamanlem koścl czaszki przebywa w szpitalu.
W Pałacu Kultury 1 Nauki w Warszawie odbyło &!<: posiedzenie Inauguracyjne, powołanej usfawą z 6 kwietnia br„ Główne ,
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich
w Polsce - Instytutu
Pamięci Narodowej. W myśl ustawy komisja Instytut będzie w
dalszym ciągu prowadzić prace związane z badaniem, ścigani e m
I karaniem zbrodniarzy hltlerowslcich, a jej kompetencje zostaj;l
poszerzone o działalność naukowo-badawczą, dokumentacyjną, wy-

Czyn

__ ____

Rozn1owv Honecker - Papandreu

PO WIZYCIE HOWE'A w

rządu

brytyjskiego

Założenia

ustawy
o ochronie zdrowia
poddane konsultacji

+

GODZ.
lł.05. Na uL Młynarskiej kierujący żukiem Jerzy T.
nie ust ąpił pierwszeń stwa przejazdu
I zderzy ł się ze Starem. Pasater żu
ka doznał rany ciętej głowy.

+

GODZ.. 15.tO. W Krzeszowie gm.
Ozorków
rowerzysta Sta11isląw G.
na skutek nleos tro:!:nf!j
jatdy ud~
rzył w bok tramwa ju , doznaj ąc zła
mania nogi i ogólnych potłuc z eń.
K.OMUNIKAT
Kierujący motorowerem oraz Ś'Nlad
kowle wypadl~u . który wydarzył się
w t.odzi, na skrzytowanlu - ul. Piotrkowskiej 1 a Marca
12. 6. br. ok.
godz. 15 proszeni są do WUSW ul.
Wł. Bytomskiej 60, tel. 57-16-62,

IRAK

Walki na ladzie·
t;,

Agencja UPI donosi znad Zatoki
Perskiej, że w ś1·odę między Irakiem a Iranem zapanowało nieoficjalne zawieszenie broni w wojnie
przeciwko tankowcom zawijającym
do portów obu państw. Natomiast
na ·lądzie trwają regularne działa
nia wojenne.
W Bagdadzie podano, że irackie
helikoptery
bombardowały
tego
dnia pozycje wojsk irańskich na
wschód od Basry, zadając przeciwnikowi straty w ludziach i
sprzęcie. Strona irańska oznajmiłą.
o zestrzeleniu jednego śmigłowca
irackiego. Opublikowany w Tehera-

OBCHODY 50-LECIA SMIERCI
MARH CURIE-SKLODOWSKIE.J

Staraniem fundacji
Curie-Skłodowskiej .

pamięc i

MHll

dzłalają c e j
odb y ł y

W. Brytanll, w Londynie

w
się

obchody 50-lecla śmierci wielkiej pulsklej uczonej. W siedzibie fundacji
wybltn? brytyjski
radiolog
prof.
Brian Wlndeyer wyi:łosił odczyt o
wpływie polskiej uczonej na rozwój
nowoczesnej nau!<l.
NARADA W MOSKWIE

W Akademll
Nauk
Sonlec.znyc!t
przy KC KPZR odbyło się w dniach
od 3 do & lipca tr. spotkanie ~e
kretarzy komitetów partyjnych w:·ż
szych uczelni ;:iartyjnych z pań3~"N
socjalistycznych:
Bułgarii,
Czcc:1'lsłowacjl.
Kuby, Mongolii. "llem:ecklej Republiki Demo!rrat~: cznej, r olski. Rumunii, Wę<tler, W"letnamu 1
Związku Radzleck!ego.

OPERAC.JA „CZAR, ·y KSIĘŻYC"

„Czarny Księżyc" - takim l;:r"p·
tonlmem opatrzono nowy plan knr,trrewolucjonlstów
wykryty
orzez
służby bezpieczeństwa Nikarai;ui. operacja ta zakłada rozwlnli:clo ~ n t ·sandinowskiej ofensywy wzdłuż całej
granicy z Hondur:isem w oołączen'u
z akcjami na terenach poludnlow ; eh
Nikara~ul

PODWYŻKA CEN W IZRAEi.U

W czwartek rano mieszkańc ' L raela dowiedzieli się o nowej pod-„. «:·
ce cen w kraju na wlę l :szo "c ~r
tykulów żywnośclowv::h i towarcw
pierwszej potrzeby. o po'1'1:1 10 pr.Jt:.
podrożały chleb, cukier, mleko, m . ~
so, jaja, drób, masło, jarzyn;
·
owoce. o 10 procent porl:iier.lon'> ci·
ny na benzynę, oleje nap~ jn we
I
smary.
NOWE

POKŁADY

ROPY

·według doniesień z Kuala Lu111p !.:'.
zlokalizowano w Malazjl po kłl rt: i·.:iPY naftowej pod dnem
1010r•;::•m.
Eksploatacja tych pokładów .
r. ·i:.'
znajdą się pieniądze na !nwes •:·c1e,
pozwoli wydobywac dzienni e co r: o.r
mnle.1 270 t ys baryłek.

ODZYSKANIE SKRADZJO. "EGO
OBRAZU RENOIRA
środę podczas rewiz ji przeoi·owadzonej na Riwierze przez pollc j!l
francuską w mle•zkanlu jednego >.c
znanych paserów znaleziono płótn o
Augusta Renoira, skradzione trzy tygodnie temu z muzeum w Ca~nes
-Sur-Mer koło N"icel. w·arto~ obr>tzu była szacowana na ok. 100 t:·s.
dolarów.

W

(OO .

Miliard

ZG\

złotvch

na koncie

budOW'J

CZM
5 bm. stan konta budowy Pom·
nika-Szpitala
Centrum
Zdrowia
Matki-Polki
przekroczył
miliard
złotych. Złożyły się na to wpłaty
60 tys. ofiarodawców z całego kraju. Są wśród nich pracownicy zakładów wszystkich resortów i branż,
instytucji, organizacji społecz11ych,
osoby indywidualne, żGłnierze Ludowego Wojska Polskiego, młodzież
szkolna i studencka.

Polacy niemile widziani
w Berlinie Zachodnim

+

!HAN

s?.łych rokowań szczegółowych , µań
~ twa uczestniczące
i ich grupy
~=untownie naświetliły i skonkretyzowały swoje punkty widzenia.

społeczny

Niebezpieczny krok na drodze
do militaryzacji RFN

Krytyka stanowiska

brad forum sztokholmskiego
11
wrzesma br. W kuluarach itonferencji wyrażono opinię, że o onóźnieniu w przejściu do kolejnego etapu. szczegółowych rokowań,
1adecydowały przede wszystkim istniejące
wciąż, znaczne
różnice
stanowisk w kwestiach politycznych
oraz niekorzystny stan stosunków
Wschód - Zachód. Nie oznacza to
_;ednak podkreślano że minione dwa miesiące obrad w Sztokholmie należy uważać za stracone. W wielu dziedzinach będą e:vch
przedmiotem debaty uzyskano popostępy,
na stole konferencyi nym
znalazły się cztery ofieialne dokumenty, wytyczające ramy
przy-

że oddziały
irańskie
ostrzelały
iracki
park wcnów bojowych w prowincji
Choramszar, niszcząc kilka czołgów
przeciwnika.

nie komunikat stwierdza,

W czwartek strona irańska po
raz pierwszy potwierdziła informacje o uszkodzeniu w wyniku ataków irackich jej terminalu naftowego na wyspie Charg.
Minister Gharazi podczas czwartkowej konferencji prasowej stwierdził, że uszkodzenia terminalu nie
wpłynęły na ograniczenie wywozu
irańskiej ropy.
I

'.i.ygodnik pisz'e, że dawne eu!o_yczne reakcje zachodnioberlińc;: ków
ustąpiły
niechętnemu stosunkrwi
do Polaków, po prostu dlatego. że
w kryzysowej sytuacji na Zachodzie odczuwają oni utrzymywanie
tylu ludzi jako balast. Polako~
nie mogącym znaleźć stałego 1.atrudnienia ze względu na obowią
zujące tam orzepisy, o1mawia się
także zasiłku socjalnego. bo :;; zyznanie prawa do zasiłku wyrnaga
spełnienia określonych
wa r unkvW.
Zachodnioberliński. senato„ do rnraw
socjalnych, Ulf Fink oświa .iczył,
że Senat nie może „tolerowaA sytuacji, w której ktoś wi-a~nie żj-
je z zasiłku".
Polacy szukają więc wyj ścia z
sytuacji, ubiegając się o azyl óo
czego jednak większość z nich ma
podstawy bardzo wątłe, lub żad ne
- jak to oceniają władze zachodnioberlińskie. Ponadto jako 'rn:<d?daci do azylu otrzymują oni Je·
dynie bony żywnościowe warto.!ci
zaledwie 240 marek, co równa Ei!!
cenie 24 skromnych obiadów 1$
50 marek kie~zonkowcgo ; r oc'eg
w barakach. Komu si~ po:nczęś.:i ,
bierT.e prace dorywcze. pr7 >'Waż;i i e
te. których nie chcą •vv;;:onyv:• t':
inni, lec7 i to czyni n;el<'(':;l•1: e,
pon iewa~ ubiei;a ' o"·-'C'h •:ę o z~·. l
11i.- wol-o za•.r uc'"l ' >ł '·

earl Ftllpaccbl, w1dclcle1 Jednego
a największych
koncernów wydawniczych we Francji, ldl\C Jedni\ a
paryskich ullc :sauważył wycbodzl\c.-ego
11 księgarni
cbł1>pca z książką " ręku Chłopiec przedarł książkę
na pół i wło:l:ył Ją do kieszeni, I właśnie wtedy Fllłpaccbi
wymyślił książkę kieszonkową. Tak przynajmniej głosi le·
senda,
Faktycznie ksiątkl o formacie kieszonkowym Istniały Jut •
wcześniej, , ale nie wyró:lni1&ły się jakimiś specyficznymi ceI\ I\
chami. „Llvres de poche". która budził" wiele kontrowersji ~
I Jeszcze w latach siedemdziesiątych miała licznych przeciwników, mimo :l:e jeJ popularność była jut wtedy faktem - ,
e
jest obecnie stawtana na równi z kslątkaml tradycyjnymi i
stała się nie tylko pełnowartościowym wydawnictwem, ale
.....
ma na swoim koncie liczne zasługi.
~
„Pocbe" odniosła sukces przede wszystkim
dzięki sweJ
dostępności I niewygórowanej cenie.
często kilkakrotnie I\ I\
nl:!:szej od teJ samej książki w wydaniu „normalnym". Jak .W
nigdy dotąd można ją h-ylo kupić wszędzie
- na stacji
benzynowej, dworcu, przed wystawami sklepów czyli wszę
dzie tam, gdzie się jej najmniej spodziewano. Książka przestała być zamknięta w Jednym specjalistycznym sklepie, a
&tolska z „poche" pojawiały •lę jnko dodatek obok zupełnie
Innych przedmiotów czyniąc kslątkę Jeszc.-ze
jednym potrzebnym do życia artykułem. Nigdy dotąd książka nie była
tak dostępna. Jej wielobarwna okładka prowokuje do sięg
nięcia po nią, czeka wszędzie tam, gdzie może znaleźć potencjalnego nabywcę.
Różnorodność tematyczna sprawia, te kupujlł Jl\ rownlet
bywalcy księgarni. W tym mniejszym wydawnictwie mogą
11należć wszystko, od drobnych opowładail, klasyki literatury światowej, poezji, do opracowail
popularnonaukowych,
encyklopedii, po rótnego
rodzaju
poradniki,
słowniki.
Swladczy o tym przykład RFN, gdzie „kslątka
demokratyczna" nie ma specyficznych czytelników. Ankiety przeprowadzone w Niemczech zachodnich, pokazują, te jej nabywcami SI\ zwykli amatorzy książki. Naletl\ do nich przeciętni, przeważnie młodzi ludzie ze średnim bądt wytszym
wyks11tałcenlem, zajmujący odpowledzlaln• stanowiska, czy
wykonujący wolne zawody, mieszkający najczęściej w dułych miastach. Trudno uwierzyć, te w początkach k1rlerv
„poche'', kiedy czytelnik był przyzwyczajony do tradveyjnycb książkę, ni wróżono
zbytniej populamoAcl
małeJ
książce z taniego papieru, obłożonej w wielobarwną, miękką
esęsto at raż!łcą oczy okładkę.
Mimo te - jak wynika a wielu przeprowadzonych badail
czytelnictwo wykazuje w ostatnich latach zaledwie minimalni\ tendencję wzrostu, to od czasu kiedy pojawiła się
„poche" uległo znacznej demokratyzacji. Ksll\tka przestała
słutyć tylko elicie I stała się artykułem
powszechnym, w
czym największą zasługę ma właśnie tanie wydawnictwo.
W .Japonii, pierwsze kslątkl kieszonkowe zostały wydane
przez Iwami jut w 1927 roku. Miały one przede wszystkim
ubotszą szatę graficzną od powstałej pótnlej
w Europie
„Llvres de poche", ale spełniły postawiony Im ściśle okre- ~
ślony cel: odebrały klasom uprzywilejowanym monopol na
~
wiedzę I kulturę. W kolejnych latach w t'amach tego wyd:iil A
wnlctwa ukazało się wiele tytułów japoilsklej literatury kia- V#
1yczneJ I współczesnej, a takte liczne przekłady dzieł literatury obcej.
..... •
Choclat dostęp do literatury nalety rozpatrywać jako pro- I\ I\
blem natury społecznej to aspekt kulturotwórczy Tówniet ~
nie Jest bez znaczenia, Szczególnie, gdy uwzględni się fakt,
te największą grupę czytelniczą stanowla ludzie młodzi, a
e
w szczególności młodzlet szkolna I studenci Totet dla nieb
powinno przede wszystkim b~ prze.znaczone
„pocbe" ze . . .
SWI\ różnorodnością, barwnoścllł I nlewysnką ceną, tak by
~
w młodym czytelniku wyk~ztałclt nawyk częstego sięgania
po ksłążkę I umożliwić mu jej swobodny wybór.
Pierwsze serie „poche" ukazały się w Europie jeszcze przed
drugą wojną światową, firmowane przez sławne brytyjskie
wydawnictwo Penguin Books \ szybko 'l.nlkały 11 półek, co
zachęcało Inne wydawnictwa do podjęcia własnej produkcJI. Niedługo później ukazał się we Francji katalog Paula
Angolvent z kolekcją małYch encyklopedll, W następnych
latach wydawcy w Innych krajach 1ac11111ll bardziej Interesować się książką kieszonkowa I wkrótce Jej nakłady ~tanowlły dutą część ogólnego nakładu kslątek w wielu kraJach (we Francji np. 1/3),
W tanich seriach pojawiały się kslątkl z naJrótnlejszycb
dziedzin, przeznaczone dla r6tnych warstw
społecznych.
Stało 1lę to podstawą wysunięcia
przeciw Jej wyd'łwcom
zarzutu, ft popularyzują tanią wiedzę, pozbawianą głębszych
ambicji Intelektualnych. Oskartenle to w dutej mll!rze oka11ało się niesłuszne, gdyt
publikowane w formie
małej ~
kslątkl powatne dzieła czy opracowania popularnonaukowe ~
znajdowały nabywców wśród licznej I zrótnleowaneJ klleutell. Wiele kslątek, które - jak się W)ldawało - miały być
lli
pr:seznaczone dla elity, cieszyły się dutym powodzeniem, a w " '
katdym razie wzbudzały zainteresowanie szerszych mas, eo w.I
może być przypisane tylko na chwałę „pocbe".
.-.a..
I jeszcze Jedna zasługa „poche": na pewno
zatrzymała
r--wprzy kslątce wielu czytelników, nie pozwalaJąe Im zrezygnować 11 kslątkl na rzecz telewlzjt w c7asle, kledv ta zdobywała szeroką publiczność. Wtedy
pozycja kslątkl była
najbardziej zagrożona. Obawiano się, aby sięganie po nią ~
nie ograniczało się tylko do szkolnego nawyku.
'
#
Mimo te „poche" jest wydawana obecnie niejako wtórnie,
sdy normalne wydanie okaże się trafne, to Jak przypuszczają niektórzy wydawcy, by~ może za kilka lat sytuacja ulegnie odwróceniu I książki drogie, solidnie oprawiane będą
ukazywać się dopiero, gdy wydanie kieszonkowe
odniesie
1ukces.
'
NINA SZAREK "
illlli6iJ
(PAP)
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kadrami, o kodeksie etycznym urzędnika paristwowego, który właśnie jest w sferze konsultacji.
Zjawiskiem dość powszechnym, które spotkało
1lę ostatnio z krytyczną oceną rządu, jest zbytnie
uwikłanie się administracji terenowej w różne bie-

N

I

SWOJĄ

Postulat6w w tym względzie nigdy nie za wiele, zwłaszcza gdy się zważy, że wciąż jeszcze dużo je~t do zdziałania na administracyjnym podworku. Opryskliwość, biurokracja, hołdowanie zasadzie, że nos dla tabakiery, a nie odwrotnie, pa- ·
pierkomania, odsyłanie petenta od okienka do
okienka - to wszystko zjawiska, które wciąż nies tety istnieją w urzędach, oczywiście nie wszędzie.
Proces porządkowania działalności administracji w
szerokim tego słowa znaczeniu, usprawnianie pracy urzędników i urzędów jest przedsięwzięciem
żmudnym i długim. Najważniejsze jednak jest to,
że taki proces trwa i systematycznie przybiera na
sile. Rząd, jak nigdy dotąd, nadał mu i nadaje
ciągle nowych mocnych Impulsów. Potwierdzeniem
tego była chociażby niedawna narada wojewodów
i prezydentów miast, poświęcona właśnie usprawnianiu administracji państwowej, wyciągnięciu należytych wniosków, zarówno na dyskusji na XVI
Plenum KC PZPR w Łodzi, jak 1 podczas drugiego ogólnokrajowego spotkania przedstawicieli
związków aawodowych s kierownictwem partii i
państwa.
·
się, te •
wszystkim decydują ludzie.
I słusznie. Dlatego też warto na początku pr.zytoczyć i taką liczbę, otóż w ostatnim czasie zwolniono z różnych stanowisk administracji tereno-

żące (powiedzmy szczerze często niezbędne I
konieczne), ale szczegółowe sprawy, co utrudnia
spełnianie tejże administracji podstawowej i nadrzędnej funkcji, jaką jest działalność organizatorska, planistyczna, koordynacyjna I kontrolna. Niedostateczne jest też wykorzystywanie przez wojewodów ich prawnej pozycji przedstawicieli rządu w
terenie. Jest to temat otwarty, wymagający zdecydowanych przeobrażeń w stylu i metodach pracy. Można generalnie stwierdzić - I to zresztą
zostało podkreślone podczas narady wojewodów
i prezydentów miast - że rząd uważa i będzie
uważać za niezbędne kontynuowanie procesów doskonalenia struktur I zasad funkcjonowania całej
administracji centralnej I terenowej na wszystkich
szczeblach. Dziś sprawą niezwykle Istotną jest dostosowanie tych struktur i zasad pracy do wymogów, jakie wynikają z reformy gospodarczej. 'To
samo stwierdzenie można odnieść do nowej Jakoś
ciowo sytuacji, która powstała od dnia 17 czerwca
br .• kiedy to w życie weszła ustawa o radach narodowych 1 samorządzie terytorialnym, nadająca

po ecz ńs1

Mówi

wej 1250 osób, awansując na te miejsca najlepszych spośród szerokiego grona pracowników całej
administracji, W tym roku dokonany zostanie trzeci kolejny już przegląd kadrowy. Pozwoli on z jednej strony napiętnować błędy słabo pracujących
przedstawicieli administracji państwowej, a z drugiej „wyłowić" tych, których warto awansDwać I stawiać na odpowiedzialne stanowiska, którym warto dawać do rozwiązania ważne zadania,
ale i odpowiednio nagradzać. Proces podnoszenia
kwalifikacji urzędników zatoczył pod względem
ilościowym i jakośeiowym szerokie kręgi. Myśli się
o stworzeniu ogólnopaństwowego systemu pracy z

m

tym organom o wiele większe, jakże bardziej szerokie uprawnienia, ale I obowiązki.
Smiało można powiedzieć, że administracja terenowa wchodzi w nowy jakościowo etap działania,
który w świetle nowej ustawy o radach przyjdzie jej po nowemu traktować w codziennej pracy.
Obraz pracy administracji zależeć będzie w przyszłości w dużym stopniu nie tylko od sposobu
działania rad narodowych, ale właśnie od scisłej
i umiejętnej współpracy obu tych ogniw - rad
i administracji, w interesie państwa I społeczeń
stwa.
ANDRZEJ HETMANEK
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Pod koniec ub. tygodnia
na
księgarskim rynku Japonii po ras
pierwszy ukazały się nowe podręczniki bistoru, w kt6rych dokonano zmian w rOEdzlałach dotyczących wydarze6 z okresu Il
wojny •wtatowej. Agencja KYDO
zauwa:ta, tł wydanie DOwYCh po'1ręcznlk6w historii miało położy~
kres sporom z Seulem I Pekinem,
które
kwestionowały
1posó'b
przedstawienia okresu wojennego
przez
japo6sklch
historyków.
KYDO pisze,
:te w Korei Płd.
niezwykle pozytywnJe oceniono
nowe wYdawnlctwo
- chińska
agencja
prasowa
XINHUA
stwierdziła,
:te w podręcznikach
hlstorll nadal znajdują się „hl•
storyc11ne nieprawidłowości".

PAP,

Tadeusz
brytyjski
do bezradności w sprawie przełamania Impasu politycznego w Irlandii Pół
nocnej. Cały dotychczasowy impas polityczny
l krwawy konflikt terrorystyczny, to rezultat
konsekwentnego odrzucania przez
partię
wlękuoścl
protestanckiej
jakichkolwiek
prób
włączenia
mniejszo!lcl katolickiej do równoprawnego udziału w tyciu po.
litycznym prowincji".
„Rząd

przyznał alę pośrednio

Rozpoczął

się

wzmożonych

ciat

letni

wczasowiczów
zrażają się
że coś się

sezon

wyjazdów. Cho-

pogoda nie

jest dla

łaskawa;

oni jednak

nie
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licząc,

zmieni i nareszcie

przyjdzie upragniona kanikuła.

kształcenie wspomnianych biur w samodzielne przedsiębiorstwa handlu zagranicznego. Ich przekształcenie podobnie zresztą
jak i samego „Textilimpexu" w spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością o charakterze przemysłowo-handlowym pozwoliło na optymalne jak się wydaje skojarzenie I wspólnotę interesów aparatu han-

dlu zagranicznego oraz samych wytwórców-eksporterów.
- Spółki są najbardziej preferew~ną
formą działalności w handlu zagranicznym. Czy rzeczywiście zdają one tgzamin,
czy zakłady produkcyjne mogą poprzez
nie, w ten czy Inny sposób, decydować
o tzw. polityce handlowej, a jednocześ
nie czy obliguje je to do odpowiedzialności za rezultaty osiągane przez spółkę?
- Istotą tej formy organizacyjnej jest

Tymczasem przedsiębiorstwa produkują
ce na rynek wewnętrzny uzyskiwały
atrakcyjniejsze ceny, a tym samym wypracowywały większe zyski niż te, których gros produkcji wędrowało za granicę.
Ostatnie decyzje rządowe w tej sprawie
powinny przynieść zmiany na lepsze, chocld do ideału czyli do wyraźnego preferowania eksportu jeszcze daleko.
„Textillmpex" jest największą spółką
z o.o. w kraju. Skupiamy 242 udziałow
ców zarówno z przemysłu kluczowego, jak
również spółdzielczości. W dalszym ciągu
pozostajemy jedynym importerem surowców dla wszystkich branż włókienni
czych. Na wniosek zakładów-udz:lałowców
rozszerzyliśmy naszą działalność o import
części zamiennych do maszyn, oprzyrzą
dowania technicznego, barwników, środ-

Do.
ze
str.
1
maksymalne połączenłe interesów samodzielnych podmiotów - przedsiębiorstwa
produkcyjnego i centrali handlu zagranicznego 51 proc. udziału w spółce ma
minister handlu zagranicznego, który peł
ni również funkcję organu założyciel
skiego wobec wszystkich przedsiębiorstw
HZ bez względu na ich status prawny.
Pozostałe 49 proc. udziałów jest w dyspozycji akcjonariuszy. Możliwość czerpania
zysków z działalności handlowej ma skło
nić udziałowców do poważnego traktowania spraw eksportu.
Niestety, obowiązujący system finans1>wy n-ie sprzyjał dotychczas zainteresowaniu zakładów sprzedażą swoich wyrobów na rynki obce. Produkcja eksportowa ma swoje wymągania I rygory, od
których nie można odstąpić. Innymi sło
wy muszą to być wyroby lepsze, ład
niejsze, lepiej opakowane, których jakość
zarówno typu, jak I wykonania nie może
budzić żadnych zastrzeżeń.

• • •

Korespondent PAP, Juliusz Solecki, pisze z Bonn: „Postępują
cy rozkład wewnętrzny w partll
wolnych demokratów,
któremu
towarzyszy szybki proces rozmywania się resztek społecznego poparcia w jej bazie
wybOrczej,
coraz bardziej
niepokoi gremia
kierownicze CDU I CSU. Chodzi
bowiem nie tylko o dalsze losy
obecnej
koallcjl rządowej
w
Bonn,
lecz równlet o rezultat
wyborów do Bundestagu w 1987
roku, W przeciwieństwie do Kohla, który jeszcze nie stracU nadziel na „zdolności samoregeneracyjne" sojusznika koalicyjnego,
bawarska CSU zdaje się najwyraźniej 1plsywać
FDP na straty".
1

Korespondent
Jacewicz, pisze:

Priorytet eksportu potrzebny od, zaraz
Optymistycznie zapowiadał się jeszcze
rok 1980. Niestety załamanie gospodarcze,
które przyszło wraz z rokiem 1981, obróciło wniwecz nasze przygotowania do dal~zej ekspansji. Nie ma co ukrywać, że
sukcesy lat siedemdziesiątych były wypracowane w bardzo korzystnych warunkach - zakłmiy przemysłowe nie miały
żadnych problemów z dostępem do dewiz, nie było również trudności z pełnym
zaspokojeniem rynku wewnętrzneao i
zwiększaniem
produkcji
na
eksport.
Sprzyjała temu również szybka modernizacja przemysłu lekkiego, nowe inwestycje i zakup nowych wydajnych technologii.
- Tęsknota do usamodzielnienia brani
odzieżowej i dziewiarskiej doprowadziła najpierw do przekształcenia dawnych
biur - jednostek „Textilimpexu" w tzw.
biura koncesjonowane, usytuowane przy
byłych 11jednoczeniach przemysłu odzieżowego oraz dziewiarskiego 1 poń
czoszniczego. Reforma gospodarcza dała
prawne podstawy ich wyodrębnienia w
oddzielne przedsiębiorstwa przekształcone
potem w spółki o charakterze pnemysł.
wo-handlowym.
- Wspomniana tęsknota do samodzielności nie odnosiła się tylko do branży
odzieżowej i dziewiarskiej. DążnoSć do
stworzenia w byłych zjednoczeniach włas
l!lych służb handlowych miała już swoją
historię. Decyzje zapadły jednak dopiero
w 1977 r., kiedy to przy obydwu wspomnianych zjednoczeniach utworzono biura
koncesjonowane „Textilimpex-Confexim"
i „Textilimpex-Tricot".
Wtedy jednak nie można było mówić o
pełnej ich samodzielności. Biura te rozliczały się wspólnym planem z „Textilimpexem" przez co stanowiły całość w
zakresie planowania, a także realizacji
wskaźników „Textilimpex" był tzw. centralą-matką, swoistą czapką nad obydwu
jednostkami choćby w sferze polityki
handlowej, walutowej itp. W tym czasie
„Textilimpex" sprawował jeszcze inną
bardzo ważną rolę - był koordynatorem
produkcji przemysłu lekkiego na potrzeby
eksportu oraz odpowiadał w pełni za import zaopatrzeniowy.
:Refwma 1ospodarcza pozwoliła na prze-
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Minister
1praw zagranicznych
Japonii, Shlntaro Abe, ośwlad·
czył 3 bm„ Iż zanim do portów
japoilsklch wpłyną amerykańskie
okręty z bronią jądrową na
pokładzie, osobiście zwróci
uwag•
administracji USA na „trzy nienuklearne zasady, jakimi kieruje sil: rząd .Japonii". Abe wykluczył jendak możliwość kontrolowania czy okręty USA korzystające z portów Japonii rzeczywiś
cie są wyposażone
w rakiety
Tomahawk z głowicami Jądrowy.

ków pomocniczych. W zgodnej opinii udziałowców robimy to dobrze. Jako jedyna spółka HZ posiadamy w Polsce magazyny surowcowe Ol'az bazę wysyłkową
towarów na eksport.
Nad prawidłowością działania spółki
oraz wytyczaniem faktycznych celów czuwa Rada Nadzorcza, w której skład wchodzą
przedstawiciele MHZ, wszystkich
branż, nauki, banku, przewoźników.
- Czy wyroby polskiego włókiennictwa
elesz!l się umaniem zarranicznyph odbiorc6w, czy •Il 1ynonimem dobrej jakości?

- Z przykrością należy stwierdzić, te
regres w produkcji włókienniczej nie odnosi się tylko do ilości wytwarzanych
wyrobów lecz również do ich jakości.
Chodzi mi przede wszystkim o jakość typu
czyli udatność konstrukcji. Załamanie
gospodarcze w latach 1981-82 spowodo-

wało,
mysł

a być może nawet zmusiło przedo zaspokojenia przede wszystkim
potrzeb ilościowych rynku kosztem jakości
Masowe stosowjlnie 1ubstytutów
oraz łatwych, ale nie zawsze dobrych
technologii zaowocowało zniknięciem wielu poszukiwanych asortymentów zaliczanych bezpodstawnie do tzw. luksusów.
Spowodowało to niestety perturbacje w
eksporcie.
Robimy wszystko, aby zachęcić, podpoi ukierunkować przemysł na
potrzeby zagranicznych odbiorców. Nie
muszę przypominać, że od tego zależy
również nasz import, bez którego z kolei
przemysł lekld nie może funkcjonować.
Dam tylko jeden przykład. W tym
roku kupiliśmy ze Związku Radzieckiego
112 tys. ton bawełny, p.ś w przyszłości
chcemy kupić około 140 tys. ton. Musimy
jednak sprzedać do ZSRR określoną ilość
naszych wyrobów, wyrobów ładnych I
dobrych jakościowo. Wymagania wschodniego partnera stają się coraz wytsze, gdy
tymczasem nBBze możliwości jakby si11
kurczą. Ta sytuacja musi ulec zmiMile.
- „Textillmpex" jest firm!\ • długolet
nich tradycjach handlowych, Jest nazw!\
ananą na wielu rynkaeh łwiata. Czy ło
pozwala panu lepiej I efektywniej hanwiedzieć

dlować?

- Bez wątpienia tak. W łwiadomości
odbiorcy utrwala się zarówno firma, jak
i nasze znaki handlowe. Dobremu handlowaniu sprzyja również rozeznanie rynków obcych oraz właściwe zorganizowanie kanałów handlowych. Aktualnie posiadamy 4 spółki działające samodzielnie
na rynkach obcych, w sześciu innych jesteśmy poważnym! udziałowcami, mamy
9 delegatur i ok 60 agentów. Staramy się
omijać pośredników I ogniwa hurtu.
Do efektywnego handlowania potrzeba
nam jednak wyraźnego priorytetu eksi;.ortu. Musimy się zdecydować na szersze
kontakty handlowe, bardziej proeksportowo przestawić całą gospodarkę, bowiem
od tego zależy nie tylko stan naszej kiesy dewizowej, lecz także kondycja całej
gosp2'111rkL
- Dziękuję za rozmowe.
ZYGMUNT CHABOWSKI

kandydat do nomina•
cjl prezydenckiej w USA 11 ramienia
demokratów,
Walter
Mondale, ogwladczył · it rozpatruje kandydatury kilku kobiet do
ewentualnej nominacji wiceprezydenckleJ. Występując na zjeź
dzie kobiecej organizacji
NOW,
Mondale dodał, te Jeśli lstotni11
wybierze kobietę, „to będzie tak
dlatego,
Ił będzie ona naJlep.
szym W}'borem". Przewodnicząca
organizacji
NOW, ludy
Gold·
smlth, oAwladcll)lła te naczelnym
priorytetem na rok 1981 jest pokonanie
w wYborach Ronalda
Reagana, kt6ry okazał się „najgorszym prezydentem Jakiego a•
meryka11.skle
kobiety kiedykol•
wiek miały",

• • •

Agencja Reutera: „Zblltająe 111,
do połowy 11Wego czteroletniego
mandatu, IOcjalllltyczny premier
Felipe Qonzalez przyznaje,
że
zadanie
zmiany i modernizacji
Hlszpanll okazało
się trudniejsze nit przypuszczał. 42-letnl premier atakowany jest zarówno z
lewicy, jak I z prawlcy I wszedł
w krytyczny okres stosunków z
własnymi zwolennikami,
którzy
przygotowują
się do rozrachunków na krajowym zjeździe rzą
dzącej
partll 1ocjallstycznej
w
grudniu br.

• • •

ze zblitającyml alq
wyborami w Izraelu
123 lipca)
agencje zachodnie cytują wypowiedzi programowe przedstawicieli znrówno rządzącego bloku Ll·
kud,
Jak l opozycyjnej Partit
Pracy. W wywiadzie dla tygodnika „Time" przywódca Partii Pracy, Szimon Peres, oświadczył, te
jedli partia Jego 1wyclęty Izrael
wycofa swe wojska z południo
wego Libanu
l :samrozt dalszą
budowę osiedli na terytorium o·kupowanego Zachodniego Brze•
gu Jordanu.
W innym tonie wypowiadał si•
obecny premier Icchak
Szamir.
Oświadczył on, te Jefll pozostanie przy władzy, nie zamierza w
najbliższej
przyszłości
wycofywa~ wojsk z Libanu. Mówiąc o
Zachodnim Brzegu .Jordanu, Sza.
mir powiedział, te „nikt w Izraelu nie pragnie odstępować tych
terytoriów, co jednak nie oznacza. te Izrael musi wszędzie rzą
W

dzić".

11wlązku

• • •

Prowincja Jiangsu Jako pierwszy w Chinach rejon administracyjny
wprowadziła
z końcem
czerwca kary dla rodziców, którzy uchylają się
od obowiązku
posyłania dzlecl do szkoły.
Na
mocy decyzji władz prowincji załotono
całkowite upowszechnienie oświaty na szczeblu podstawowym oraz jak najszybsze zlikwidowanie bezrobocia, Pierwszy
cel ma by~ zrealizowany
do
1985 r., a drugi do 1990 r. Kara,
jaki\ będą nakłada~ lokalne wła
dze na rodziców nie posyłających
dzieci do szkoły, będzie równała
się wysokogcl sumy, jaką
pań
stwo loty rocznie na wykształ
cenie Jednego ucznia.
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Przec inark a ·na meda l

JAK ZWALCZAC

„EPIDEMIĘ

maszymate1
riałów twardych
obrabialtrudno
przewod2ąnych,
cych prąr;l elektryczskonstruowano
ny,
czasie
w O!tatnlm
Unikatową
do cięcia

nę

W statystykach ~iatowych wyzajmują trzecie
pad.ki i urazy
miejsce wśrócl _najpoważniejoswzyocthzd~
aw:1sk
z
g tywnvch
_.
·
J ·
·•
ne ~
n!ci1, po chorobach ukł_adu krą~erua i i;<>wot~orac~. W ieh~ wyńn:u
uby\~aJą. z szereg~w spole~ze s .a
lud2.1e cieszą~Y, się ?otąd pełnią
z&-o"Vl'.La, zw1ęKSZa si_ę z rc>ku _na
rok l!czba okrewwo l trwale mer.>,,racy, P~~<><'\~Jącr-0t~~=
zdo~nych
. <
ged~e rodzin.n'":, ubyt.n s_ Y
w:z:rost w·yda_,.CUJ i wreszcie
ków ponosronych. pr~ez r,-połecaz;~~
etwa. Wzrastają~a liczba obr -,-n
pourazo\\"Ych j:<\V~ą~a z postęp;~
teolm!cznyrn, budzi coraz pmv nlejszy niepokój i r.aikllflJUj.e wszelkiimi dostępnymi środkami przeciw-

UllAZOWOSCI"?

I działać

tej prawdziwej już „epidemli urazoweści'.
Polska nie J"est pod t"'"' wz:tlę~
'···
dem wyjąbkiem. W niepokojąco wysokiej l:czbie różnego rodzaju wypadltów zaczynają ostatnio dominow,ać drogowe, których wynikiem
są ciężkie obrażenia ciala. Według
danych KG MO. kolizji drogowych
w ostatnich dwóch Latach było ponad 79 tys„ w ich następstwie 6,8
tys. osób poniosło śmierć na micjstczba
cu. Jednocreśnie wzrasta
osób wymagających leczenia urazów odniesionych w \vypadkacll
drogc>wych, ale także podczas 1 poza pracą. Sw!adc-.i;y o tym np. 1.5
mln osób przyjętych w ub. r. przez
Ocenia
ambuloatoria ortopedyczne.

że łącznie na oddziałach chi·
rurgicznych I ort.opedyczno-urazo:,Y ~~~~~~~ 'i~~h:
wych hospitalizuje się rocznie ok.
Uni
nologlcznych
ćwierć miliona chorych z urazowyz1e'1'onej.
tra., . w
Tylko w
ciała.
mi obmż.eniarni
PN!ecinarl<a
Górze.
1983 r. z tytułu zwolnień lekars!~~d~~o-:r~'!t1::1:~~~;.
z uszko<lzeniaml
kich związanych
w
dotyehczas
na
pourazowymi PZU wypłacił przeszło
ltrajach RWPG, zrlou mld zł.
na tegoroczbyła
W od&iałach orlopedyczno-uranych 56 Mi •zynazowych \vykonano łącznie praJWie
240 tys. zabiegów, w tym prawie
~~~~K~~ic Tar~~~~
medal I cłesayła się
60 tys. operacji. Te ogromne zadaogromnym z:..interenia wykonują stosunkowo nieliczwśród
11owantem
specjalistów,,
lekarzy
ne kadry
vrzedstaw!cieli różktórym pomaga 2 tys. pielę~iarek
prze·
~~~i'u. gałęzi
i zaledwie 1 tys. salowych. Oznacza to, że 1 pielęgniarka przypada
CĄF - Jtyslllard
na 61 chorych. Byłby t.o wskatnH<
dosyć wyroki, pod warunkiem jed- Janow~k1
nak pracy jednoZllllianowej, a nie
~/H.~..HD/HLOYH.hW~..H/UH/AVH"/HhVH../H".D'Uh"//..H/.LU'HH./H/AVAYH..uH'AVAV/AVAV////HH//.//.U/H/H"/H.UH/./H//~ trzyzmianowej. Z kolei :r: zestawiesię z grubym opóźnieniem. Zaważy~o nia: jedna saloWll na 123 chorych
Za er.ergetvkP. 1'ądrowq wzięliśmy
sekund przed
acz~o sillgodzniedi~rtuNakkilluulaścte przerwały
·
•
•
•
odomputery
ną s...
- wy.nika, że chorzy na oddziałach
ustaloną
energetyki oraz fałszywa tezc Qrtopedyczno-urawwyc
mo\v
probie
ogołe
w
na tym riedocenicmie
h nie mogą
rakiety p,łynny
Iicz3-!1ie, bo w trzecim czlonJ.e
I
•
I · bf"t •
·
mieć zap61.Wlionych właściwych wawodor byl pod nadmiernym ci~nieniem. Usterka
.
a.
węg
OSCI
I
Q
nej
nrewyczerpa
O
upewnienie
usunięcie
jej
na
a stan
oka~ się niewielka, ale
pielęgnacyjnych,
runków
1
Teraz nie ma jui żadnych złudzeń: aby odsunąć zmorę „dwudziestego ~anitarno-higienlcmy ł porządek na
się, :11e wszys~o będzie działać jak należy - str.a.co.no
200C
k
O
bk
. I• to szy O. O ro U
I k·trowme
oddzialach nie jest zadowalający.
b bU dOWOC, ee
• "
•
•
P<>nad 1,5 godziJlly.
zaS1lon10 , trze O
stoprna
dane
Te niezbyt optymistyczne
~rugie odliczanie też trzeba było przerwać_ na minu1 36
00
MW
dotyczące sta!llu opieki nad osobatys.
dodatkowych 20 tys. megawatów._ Z tego 7-8
zainstalować
należy
OOi;>alenia -tym
ter.min~.
no~~
P1:
s~mnd
tę
mi, które uległy wypadkom mog,
razem POJHW:\ły się zakłocema łacmoSC! między naziemmają dać elektrowflie atomowe. Pierwsza z nich powstaje w Żarnowc\J na jednak dość szybko ulec poprawie,
nYn:i ośrodkami śledzącymi lot rSkiiety.
W b • · Gd ' k'lffi.
i to wcale me dzięki zainwest.owaWreszcie ~ do trzech razy sztuka - o IOdzinłe 3.25
ans
Y rzezu
niu w lecznie!Jwo urazowe. Specjaczasu paryskiego rakieta „Ariane" pomyelnie wystartoliści llą bowiem zgodni co do tego,
\'rola z poligonu Kourou w Gujanie E'rianouskiej.
leży w
popraJWY
że klucz do
Dzisiaj start rakiety koe.mlcznej nie jl!!l.9t juli f:adnym
profilaktyce. Jak: się bowiem okawydarzeniem - zresz~ był to już dzlewiĄty lot ,,Ariado najczęstszych przyczyn
zuje,
ne" - ale ten miał lłWoje znaczenie, i to pod kilkoma
W2lt'ost wypadków,
oowodujących
względami. Po raz pierwszy bowiem chodziło o zwykły
których można w więh.--szości unikkont.ra~t !landlo.wy między dwiema firmami, dotyczący
nąć, należy przede wszystkim rali·
wyrues1em.a w przli!Strzeń kosmiczną satelity, Skonami
lekkomyślność poszkodowaczyć
kontraktu były: amerykańskie 00-warzystwo GTE - Spaw życiu oonych, nłeostrotność
cenet, które 7~ilo zachodnioeuropejskiej spółce „Aria1Die
ii;u,westo»
P.rze:nysł<YWY
d;1Vój.nasób.
w
mniej
.inolbrzymia
budowy
roz.-poczęciu
po
lata
Dwa
dziennym, nieprzestrzeganie obones!)ace" wyst.rzelenie satelity komunikacyjnego ,,Spado WZl!WSzenia .>loków wiązujących przepisów,
ogra.n.ie~ ~ µrzy tym
we.;;tycja - <:kuga po H'lreie „K:lltorw.iice" w historii
zwłaszcza
cenE:t-1".
miesz.kaLn:s;ch, a:le równoc:.:eśruie buduje ,l.{A)tłownię drogowych, lekceważenie zasad bhp,
PRL - jel't wciąż w faz;ie wstępnej. Faza zaw marou 1980 r.
„Airianespace" została. utworzona
scieków
pr:e.epon11)>Q1Wnię
dla całego miasta, sf;a;wla
sa.d::1icz.a, wznoszen.ie obiektów energetyc:anych, ro,zwpfywa.
na co w dużej mierze
przez 36 filrm zachoooioouropejskich z przemyslu lotnii clą·gnie ·gazociąg z od.ległeg.'> o 40 k:m Pr-wzcza. stały wzrost nadużywania spoży
p~"Z!liie slę za rok. Nasuwa się pytanie, czy nie
czego (a właściwi t.o już komiiemego) i elektr-0nicznego
·któremu
Wei.hero.wie,
w
si"!
da;leje
Podobnie
za wiele C'l'.,a&U zmitręrono na przj"goto-wamia i czy
cia alkoholu. Zatem jedynie zbiooruz 13 wielkich banków, a także francuskie Centrum
p:ócz tysiąca m!ieszk.a.ń i h;:)teli przybę-dzi.e długi rowy wysiłek całego społeczeń!rllwa
w0tbec t<>go realny jei;it termin roiku 1990 j2lko po-spółłti mia,jduje się w
Siedziba
Badań Kosmicznych.
infrastrukoocjai!nej
i
~eehnJicznej
obiektów
szereg
czą tek p:acy elei!Iitroimiń?
i wszystkich czynnilk6w odpowieEvry, niedaleko Paryża I zatrudni• jedynie 175 pracowtury ;nie.jslciej.
O.tó:i: wbrow pororom, dotycllcza.s<>wy tok prac
dzialnych 1..a ochronę zdTowia i bezników, ale na jej potrzeby pracuje ponad 3500 osób w
praw~dłowo. Z za~ran.iczned
zasa-dZiie
w
pr:robi~a
pieczeństwo obywatela jest w stacałej Europie ~hodniej. w tym 2500 w samej Fra.ncji.
praktyki wiadomo, że budowa lnfu-astruiMu.r-y I zanie zmniejszyć liczbę wypadków, a
francuski, ale i 10
K'"\p!itał spótlct jest w 60 procentach
POTRZEBY I ZAGROŻENIA
z ·reguły około pięciu lat. Ża.I'illowtlec
trwa
plecza
t>rzynajmniej złagodzić ich skutki.
in."1y.ch pni1stw zachodinioeuropejsk!ch ma \V niej swe
więc n1e tyl!ko nie mif..ręży. aile wręcz „d'!Wie na
udziały.
Czy ~ zbudowa1niu tego wszystkiego m<YL.na bę Rola społeczeństwa powinna więe
ll'króty", po.n.agilany g~oźbą pojaWlian·ia lilię za pM"ę
P·rasa ~ancusk8, pehia zresztą mchwytów w.ob&e udadzie wcresz.cie przystąipić do wyle".vainia trzymetxo- poleg,ać na zwalczM1lu alkoholLzrnu.
lat lu:ki enet·getycz,aej. Slkracam.ie drogi ma jedzasad
wej g·rubości płytty żelbet.owej pod głóWIDY gm,ach przestrzeganiu i wpajaniu
nego lotu „Ariane'' z satelitą ,,8pacenet-l" na pokładzie,
nak swoją cenę. Tu musi nią być ogiro.mine &pię
jedno
ele!lrtrowni, w k'tórym staną reaktory? Jeszc::e nie. bhp na stanowiskach pracy, otopodkreśla, :!:e działalność $półk! stanowi jeszcze
trzenie robót, jlllkie naetą..i;xi za 2 la·ta, kiedy ~zy
I
dzieci
troską
Pozostaje zaplecze technicme. Bez ndego, a Pl°'ZY'"' czeniu szczególną
wyzwanie, rzucone przez Europę zachodnią (w podtekś
wciąż trwa.jącej bud<J1Wie zaplecza i Infrastruktury
na.jmniej bez jego zasadniczy<l-h elementów nle ma ludzi starych. Nie chod.zi tu o rzecie chodzi oczywiście o samą Francję) Stanom Zjednokzeoo bę-d?;ie ro.zwi:nąć pel:ny f.root zilsadn:iczych
wystarczy
co zaczynaa pod groobą stworzenla gii..,..,.ntyc11nego czy wJelkie. Czasem
czonym, które byly przekonane. :!:e dzięki swemu p:roi·nwestycji energe.tycmych. Myśl o pielde, jakie
b;hlaga.nu, wobec ki+..órego no.wet słYl!lna :polska 2idoll- wl~ęclć żar6'\\1cę na nie o~ietlonej
mow.i koEnricme,-nu mają ' zagwar.anrowa'tly monopol w
s.ę w ŻM"nowcu nieuch:ron'l!dłl rOOpęta, ~pędza ~ui
ność do imµrowiuicj.i okaże się be:i:radna. Ta bu- klatce schodowej, zadba~ o wyrówświecie zachodnim na komercjalne wykorzystanie. poddziś sen z ocru kierownictw.a bUd()wy. W szczycie
d:iwa musi 11.ię rządzić p1·awairni 111.ieiwuuszony.mi, nanie chodni~a CtLY zorganlzowaboju kosmosu.
za,trud'Ilienie wyniesie 10, a moie i W'ięcęoj tysięcy
.- przez iamyich wyrpraktyikowany.m1. Tu 1nie można nłe punktu opiekł nad dzieckiem
l'llldzi. Tneba będzie cie tyiliko ZlO>r.gamdz.ować prac•
Dl.aitego też takie znaczende J)l"ZYklac!a sl11 efo faktu, łł
na.dig'a:niać te~·nów, zmieniać tec.hnoloigix!zmej ko- w okresie żniw.
:Jej a,rmi:i, ale także naikarmić, zak>waiterować, do•
, kontrahentem w obecnym locie „Aria.ne" była firm.a a1!lezastępczych,
materiałów
lejności rob6:t, ~..ooować
Jest 1eszcze inny 8.JS.Pekt te' gpnwieźć. A zatem na cłt.iś główne :zanM"twd.ende to
rykańska, które~ szef pfaełlc 25 mi11"'1'1ów dolarów „z;aw!enie można pozwo.liić sobie na brakorób$two i '!:iczyć wy. W ost.atnlm czasie do nlebez·
owa in:!'.rastn13ci:ura i za.plecze. Przyijny.}my się mi
moi':liwoścl-om w dziedzinie
reył za<ihoonioeuropej!':.kim
na poµrawrici.
pieczeństw :r:wiąza.nych :r: postępem
nieco bllżej.
nadal kok miicznej". rtrma GTE-Spacenet zamierza
zwiększeniem liczby
rzystać z usług „:Atianespace" 1 zamówiła wystrzelenie
A oto trzy 111ajwai:nie}sze ()b.iekty 7'<1'r.llt?.CU tech- technicznym,
in,i-cznego, z któ~ych ikażdy mó:głby się ubiegać poja-zd6w drog<l'Wych, uprzemysło
oo najmniej dwócb na1<tępnych satelitów komunikacyjMIESZKANIA DLA BUDOWNICZYCH
przypomlT!a się we
o !'an.gę samo.dzielnej iinweatyc:U.: bmonownia, 'Jt.tó- wieniem wsi - dołączyło najgroź
nych. Nie bez pewnej satysfakcji
niejsze, jakim jest ~grof·enle poira w cią·gU kiliku lat wytwO<J:'._zyć mllili pół m.filio.na
Francji, tti amerykańskiej agencji d.s. przestrzeni ko•
Oóeclrle kolonia ,,stałych mieszkańców" Uiw~ty
Niepokój
ogólnoświatowego.
koju
2lbrojenia
fal;ryka
betonu;
szeście!14lych
metrów
tyle.
d.ruigie
je{!.ZCZi!
mil
micmej (NASA) jut trzykrotnie w ciągu jednetZo tylko
Dojść
cji Uczy 1200 orob.
llłę wojny l
(hal.a o długośoi 120 ! szero.kości Z4 metrów); l'IB- budzą stale toczllce
Rozrasta się w5,ęc osiedle hotelowe, złożo-ne z barokiu nie powiodły się próby z wystrozelenlem ntelitów
okład p.refabryi\tacji t11w. a.rmab-loków, elementów bitwy lokalne. które powoduj11
z pdkladu wahadł-Ovica.
ral!;ów ! rozbiera.Lnych pawdłOl!lóW. Gdy skoń-czy
fillll"Y nie tvłko wśród . walczących,
żelbetonowych o girUJbo.śe! dochoqzącej do 1,5 mesię robota w Ż3ll'tllO'WCU, paWlilony pGja,dą na na·
Tak więc „ArianeStpaee" - p<i pomyślnym Mea.lizo.wlttra, z iec1nej shrony wykładanych liiitą stalą (.z ta- ale również pośr6d ludno~ci cywilMa być jesreze OS:iedle domów
s·t ę:pną budowę.
nfu 23 majn br. pierwszego kontraktu - nm<lerz.a p6j!ć
kich „'kilooków" wznosi się ściany rea~..o.rowni). nej.
jednorodzi·nnych w pobliskim Gnie-win.ie. g<i.:cie zana całego. Rakieta obecnej generacji, licząca jut !C)bie
O magazY111ach, warsztatach, ba:.ci.e sprzętm itid· juź m 11nn111n111111111111111111111111111
mieszika kaidlra energet~ów. Przy okaz.li Gniew.i10 lat, wykona jeszcze tylko dwa loty ! ju~ wk.r6tce zonie ;vspominaj'!ny.
no otrzyrrruj.e szkołę z salą gii.mnll!St:y~mą.
sta:nie zastąpiona przez „Atianę-II" I „Ariane-III", •
więc pociski drugiej I t~oiej generacji, prey czym trwa111a
90ejalne,go
4
Prz~.jmy: to wfl:!!y&'ł;'ko clop-1ero w&rtmkuJe
miuika,1nego
zaipl~
Komp1ek6
ją przymiarki do sko-nstruowan:la rakiety, kt6ra .,,, poklrozpoczęcie l'Jasadllliczej budowy. Cz.y 't.o wsz:l"ll'tlko
samym terenD.e budowy uzupellnią jesz,cze 11Zaitmie
wie lat dziewięćdziesiątych byłaby w stanie wyno-sM na
bęfu;ie na czas? A jcili nie, to c~y te.r:mll·n urucho(<liuźy, orobuy budynek) oraz st.ocłóW!ti: Cf>.'lira1na,
orbitę geostacjonarin~ (36 tys. km) objekty o cl~ ł
mienia rif..er-wszego reaJkto.ra :w l!'oku 1990 jeet reprzygotowująca osiem ty&i~y obiadów i e&iem jaton.
lłny?
da:lni 1ifilliailnydt. K'8,rmi<: bowiem llr7.eb& będ?Jie
Zachodnloeurc>pe~a spó!ka ma ju1: i>ehiy J)Ortfel mtaikż• przyj9zdin~h·
mówień o wartości 6,5 mld frank6w frmousk!c'h do kot\.Te&io z słów.nyieh za:grote.ń s:ta.nCl'\Vi zbyt 'PO'W~
oa 1987 r. obejmuj[\cy wystrzelenie 28 uteUt6w. naletą
ny dorptyiw środków finansowyeh. JeSLi do -przy.ułOrI dojeildża.4 b~
budowl.ai'e'j
Wi~'!Ułzość
1988-89
cych do klientów z całego świata, a na la.ta
szłe10 ro-1.'"U s,Ylbua:eta 5iAt n1e zmien1, ipo.tem już
a Olkolicy. Tymcza3em lud2lie clowoieai.4 są autobouwstępne zlecenia od 19 innych (w tym m. !n. od Chi.n),
ża.dine pieniądze nie pomogą. Opófinfteń n.le da się
sami z Gdy1IJ.i., Wejheroiwa, Pucka ,i ofkolacznyieh
którzy gotowi byliby skorzystać z jej u~g. Na „t.dmie
na.dTo'bdć. Za.giroł~e drugie stwarm SJ;!ływ dokuw.si, z Jastł!'zębli.ej Góry I Wła:dyslaiwOWJa, gW;!e
li
lub
monta:i:owej" majd'Zle się ~ rakiet, z kt&ryclh 4
m0lllbae!i. W tej chwR! doiekiean z itego oowc.dlu
~ją w domach wczasowych. Własny oddlliał
wystrzelOJJych zostainie jeszcze w tym roku, • od 1987 r.
newll'alll;!licznym jest oczyi;zcza.łnia ścieków. Be-~ a1·Lej
ltomooiikac}i pasażerskiej, utworzonej przez ge.nerocmie.
IJ
nawet
lub
fi
liczba odpaler'i zwiek..<>ZY się do
nia można zakwaterować ludzi, me mOO:na u~u;c-ho
ra[nQgo WJ"konawcę ,,Energobu:d", .ttde się ro.zran~e mori:na
Dlatego też w Kourou buduje się drugie 8tanowlllk:o
m!ć etołbw'k.I an! kotłoiwm.I, słowem sta, a dila usiprawn!eu-tla rlrob.u po;wsta.je w Żlllr
roiku
przymego
marou
w
Na miipaskud-zen!e ście'kami
gotowe
być
J1!'0'Wa®ć bu:doiwy.
11tartowe ..:... ma
nowcu dlworzea wto.buwwy o 15 ll'taru>w,illkach.
Je.ziorra :2iamow!edkiego, mającego a;lerwszą klasę
bo jedno jut nie wystarcza.
czy.V..o<icl, n.'ikt się nie .?Jiodali.
Głów.n:yim irodlkllem komun!llkacji będSe )edrnak
Francuzi, którzy lubią efektowne porównan4a, mów!111,
kolej. Tory już aą i jE!SY.C'Ze w tym roku i!'USZY po
~ „po stabku, pociągu, samochodzie I samolocie, raJkleta
i'tu!do'Włl ipi~ ipo4dk.lej elektro'W'ni atom011Vej
nich traru;port towarowy. Za rok, 'DO zelektrytlkohandlowego".
kosmiczna stała filę środkliem transportu
j~ wclą2 jeat w fa.zie wstępnej. Jest jeszcze
waniu liini.l, ll"USZ.yć ma również ko.muni·kacja osoPr.awdą jest również to, llil wrae z wystrzeleniem przed
czas, by m'/!Tes!ł:Yeję !p'OIPTO'W'ad-zlć wzorowo, by zalxJw•a z Tróimiaste;:n, ale przede wcysłtikfum z Redą
paru dniami rakiety „Ariane" - wlelkł biznes ~roceył
łoWl1y 1?ro.tram zooŁail: wykonal!ly w pełni ~ teri Wejherowem. Te dw.a miaata boWdem przewlamerykań
mirnO'Wo. Wcią:i istn~eje szansa., by tairnowiec iprzedo koom06U i zaczęła się zacięta rywalizacja
dm&?.e .zostały na g; 6.wn.e ,,syipi.ałarle" waellkiej il?lsreć!ł do h.is'..ori~ ipoilslkiego budownictwa nle tylko
sko-zachodnioeuropejsk a o opanowanie rynku kosmiuwestycji. Tyle, że „eY'piaJ.nie" te tbri:.e'ba dopije«><>
jt,ko początek ery energetyki atomowej, a~e takie
nego. W ,,Ar!anespace'' panuje umhwkowany c;ptymizm
21bu'dowa~, a wszy&!lkx> to wchadzi .,, ~ 6 'P'fO"'
jako ipierw!Sl!';ll iwieika iimwestycja zreaJizowaina po
- jej lcler<;>wnictwo liczy, że spół'k& cpa.n.uje go przyinajgram ilmvEll1ltyicY'j.nY „atomówtliJi.".
BC>W~U.
l'llllliej w 30 procentach.
.PoegdyńSka Reda Jkzy obec.Th!e fi tym. miesii!mt\„
ców. Za spra,wą elektt'OIWni rozrośnie 1114 co na.j-
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Przed kilku laty, kiedy zupełnie przypadkowo młody doktorant Georg Kohler
Uniwersytetu
z Instytutu Immunologii
Cambridge w Wielkiej Brytanii odkrył
monoklonalne antyciała, nilkt jeszcze do.ktadnie nie wiedział do czego mogą si'
one przydać, choć było wiadomo, że czło
nowy „cudowny środek".
wiek zdobył
Dopiero niedawno potwierdziło się, że
przydatne są w
antyciała
niezwykłe
zwalczaniu raka.
Oto 12-letn!a dziewczynkia po raz pierz postępującej
wszy wyleczona zostata
białaczki, kiedy już ani chemioterapia, a·ni
radlotera.pla nie przynosiły fadnej poprawy. Nie zdecydowano się na transplantację szpiku kostnego, kt6ra niestety tylko w niektórych sprzyjających okoliei.noł-

DllBNNIK ł.ODZKI ... llł Clłlłłł

się i przystąpiono do
ciach przy1muje
nowatorskiego zabiegu.
dziewczynki z
Pobrano Sllplk kostny
a
wybranych miejsc ukladu kostnego,
dziewnastępnie :im~ poz.a organlzmen1
monoczynki podd<ano komórki działaniu
klonalnych antyciał. Szpik „oczyszczony"
vr ten sposób z komórek nowotwot'owych
powodujących m. in. nadprodukcję białych cialel;: krwi, po kilku dniach wprowadzono ponownie do organizmu. Podobw 21i przypad1kach i we
nie postąpiono
UZj'&ka.no w
wszysbkich wy.ni'id, ja.kle
Massachusetts General H-ospital w USA
były co najmniej zadowalające.

Monoklcmalne

antyciała znalazły

m,.m no.we mut.oeowa.nle -

tym sa-

w wal>ce z

rakiem. Probl,.em jest tylko jeden - opracowanie odpowiedniej techniki ich wykorzystania w poszczególnych przy,padkach
schorzeń. Ta.k jak nie m<>Żilla bowiem w
leczeniu białaczki bezpośrednio wprowadzać antyciał do krwi pacjenm, tak równie-i okazuje się, że mnteszane z interferonem, inną bron.lą nie ustępującą sławą
w zwalczaniu nowotwoirów, są zn.acmie
skuteczniejsze. Taka m!eszain!na może być
stosowana w leczeniu niektórych nmvoŁworów oraz inlekcjł wiiruwwych,
Planuje się nawet wyikorrzystanie modo „dezynfekcji"
no.1l:lonalllych a.ntyctal
krwi w bankach krwi prz.ecla wszystk.dm
przeclWlko włrusowł wywołującemu zapawielu środków
lenia wątroby. Ponllmo

jakie pądejmuje się w tym
celu, nierzadko jednak zdarza się,. że do
zakażenia tą drogą dochodzi.

ostrozuoścl,

Tych za.stosowali w sumie jest coraz
więcej. Od niedawna na przykład s pe>wodzeniem sto&uje się monoklonalne antyciała do zapobiega.nie. odrzutom pn:eszczepiQilych organów u pacjentów po transplantacji. Efekty, jaikie uzyskano dzięki '
temu są tym bardziej ważne, że udało się
uniikinąć osłabienia systemu immunologicznego pacjenta, co wiąże e!ę zawne z
wyiltorzysta.niem leków immunosupresyjjonl:rującego.
nych czy promieniowania
dopiero poznawa.ne są
Tak naprawdę,
możliwości, jakle otwierają przed współ
czesną medycyn11 11\0noklonalna a·ntyciała.

Francuska firma Les Must De
Cartier produkująca znane l ee•
uione zegarki, rozpoczęła na całym
świecie kampanię przeciwko wypu·
szczaniu na rynek fałszywych „cartierów". Polega ona na publicznym
przez kil·
tłuczeniu falsyfikatów
kutonowy walec drogowy, Operacja taka m;ała ostatnio miejsce w
Tokio, gdzie w ten sposób zniszczono publicznie I.OOO zegarków. W
Japonii, wg obliczeń firmy jes&
ich jeszcze w obiegu 500.000. Widać,
że firma Les Must De Cartier dba
o swe dobre imię.
CAF - Panaphole
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Okręgową KoBadania Zbrod11i Hitlerowskich w Lodzi.
nosi sygnatu rę S 2/74. Dotyczy usiłowania zamor dowani a Andrzeja Polowczydca, miesz.ka11ca
1.,odzi, p rzez ż ołnierza hitlerowskiego Karola
Frits che (także łodzian:na i... sąsiada).

Ta sprawa, prowadzona przez

m:~.ię

Tragicz..11e zdarzenie nastąpiło 7 sierpn ia 1943 r
Andrzej Polowczyk dziś · człowiek 81-letni, mie s zk a ł w Łodzi przy ul. Kaplicznej 12 (obećnie
Gagarina) z żoną i dzieckiem. Pracov • nł jako
zbieracz odpadków. W 1942 r. hitlerowski Arbeit samt sk'.erował go do organizacji Todta. Polowczykowi udało sie uciec
z
Arbeitsamtu
(gdzie wstał od rai.u z1trzymany) i wyjechać
do brata w okoli ce Kalis-::a. Ukrywał się t am
i u innych człon ków rodziny w różnych miejsc o >\·ościach . Ukradkiem zjawiał się w Łodzi.
Pudczas kolejnego pobytu dowiedział się od siostry, że j>e:;t p oszu·kiwany przez funkcj.onarimza
policji niemieckiej Karola Fritsche z kom isarisb
przy ul. Beci!iar. kiej. Hitlerowiec m ówił do siostry: „l\Iy go i tak d-t(staniemy".
F d tsche został powołany do
Wehrmachtu.
Kiedy PolO\vczylt dowiedział się o tym, v;rócił
do Ło<lz! i zajmował się nielegalnym handlem.
że by zarobić na życie. Oficjalnie pracować nie
mógł, jalrn że Arbeitsamt miał go w rejestrze
u ciekinieró,v.
7 sierpnia 1943 r. >przed wieczorem Polowczyk
żoną i dzieckiem szedł ul. Kapliczną. I nagle ...
zoba·ez,ył swego prześfa.dowcę,
wychodzącego z
domu pod numerem 10. Minęli się. Było między
nimi może 5 metrów odległości. gdy hitlerow iec wyjął pistolet, od•wróclł się i str:r.elił swej
ofierze dwukrotnie w p.lecy. żona wprowadziła
go do . domu, w którym mieszkał znajomy Pofowczy31:6w. Nie było go jednak.
ale ratunek zorganizowali inni mieszkańcy. Przewieziono nieprzytomnego Polowczyka do szpitala. Tam przebywał tylko 9 dni, ale letzenie
trwało przez rok. Pomagali lekarze, których nazwiska znane są z historii łódzkiej okupacji. lud zie narażający się na wielkie zagrożenie ze
strony hitlerowców za pomoc udzielana Polakom. Polowczykiem opiekO'"Nał się m.in. dr Krajewski (już nie żyje) i pro!. Ja:!l Cłm:anO\\"ski.
z

• • •
F.it:h:„c był ·wtedy pijany. W te.kim. stanie
widywano go często. Przychodził do swej siostry, która mieszikała przy d. Kaplicz...11ej, awanturował się i nawet jej gr-0ził, że ją za.strzeli
(z zeznań świa·cl'ków włącrony:.:h do sprawy). Polowczyk przy fatalnym gpotkaniu z Fritschem
zorientował się, że grozi mu niebezpieczer'1stwo,
usiłował szybko wejść' do domu, ale kule dosię
gnęły go tuż prza<l progiem.
Skut1~i postrzału okazały się fa.talne, zacią2y
ły na całym żydu posz.kodowa11ego. Doznał on
wysięku krwawego od lewej oipłucnej, wystąµiło
uszkodzenie naczy1i m6z~owych z porażeniem
lewej połowy ciała. Porażenie nie ustąpiło ... Czło
wiek został inwalidą zdan~·m na p omoc ludzką.

„ • •
',v L i4 r. Okręgowa Kon-mja Badania Zbrodni
Hi:le:·owskich w ŁO<ki rozpoczęła w tej sprawie śledztwo. Zakoi1czo.no je w 1977 roku. Materiały dowodowe wstały przesłane do Prokuratury orzy Sądzie Krajowym w Wie!!baden w
RFN. Tam postępowanie przygotowawcze umorzono. Czy może nie znaleziono Karola Fritscha?
Ależ tak! Mieszka właśnie w W!esbaden-Auringen, Hopfergarten 13. Jest rencistą. Prokuratura
w uzasadnieniu odmowy prowadzenia śledztwa
przytacza jego życiorys. Jak~e znamienity. Urodzony w 1907 r. w Łodzi - tu się wychował i
wyuczył zawodu ślusarza i blacharza. !\łieszka}
przy ul. Kaolicznej 16. I jako .,przynależny" do
n1rodowości niemieckiej.
został w 1939 roku
wcielony do miejscowej policji. Pot.em był w
pierwszym szwadronie policji k-0nnej, znalazł

SPRAWY ZATRUDNIENIA ABSOLW""ENTÓvV

się

w Jaros ławiu jako tłumacz, a później w
Proskurowie brał udział w „akcjach bojow~·ch" .
No i tak s ię zasłużył, że ,,.za udział w walkach
zbrojnych w pobliżu wvżej wymienionych miejs cowości m~dano mu Kr zyż Żelazny II klas y
Potem był ranny w oko licach Brodów. leżał w
S2lpitalu, pr zyw rócono go do służby w „mieście
rodzinnym". z:abez;piecz:il a kta policy jne jak się
,;wojska niemieckie wyeofały w 1945 r.", n:::stę.p
nie..,będąc w stqpn iu naclwachmistrza. dostał się
do n iev•oli rosyjskiej i po zwolnieniu go osiedlił się w ok0lieach Wiesb:1<len".
zasługi,

prawda? I takiemu zarzuca się .
że rozmy ślni e strzelał dwa razy ze swego pistoletu s łużbowego do obywatela polskiego Andrzeja Polowczyka, który ,,po niemieckim zajęciu
miasta uchylił s ię od wcielenia do org~n!zacji
Todt przez ucieczkę z miasta".
Same

Nie bętlę pr zytacz:l ć wszystkich szczegółów z
owego u za.saclnienia. T ylko wybrane. Otóż Fritsche b ył p rzesłucha n y i
z<:1przeczył
jakoby
miał zamiar zabić Polowczyka. Powiedział, że
była już g-0dzina policyjna, on zawołał na st ojące przed comem osoby, ludzie rozbiegali się i
wtedy on oddał str:~ał ostrzegawczy (?) W nikogo nie celował. Jeżeli świad~k Polowczyk zos t ał zraniony tym strzałem, to był to nies zcz ę
śliwy wypadek. A może został trafiony rykQszetem? A w ogóle, to okoliczności zabójstwa
można by przyjąć, gdyby: ob,viniony działał zło ś 
liwie 1ub z niskich pobudek". 1
Przesłuchano wielu świadków, w tym „dużą
liczbę policjantów odziału poli-cji konnej", policji porządkowej i innych byłych mieszkańców
Łodzi. I cóż? „Przeważająca część świadków nie
może sobie przypomnieć ani osoby obwinicmego,
ani zdarzenia". (No pewnie! Pamiętanie tego, co
się robiło w czasie okupacji, jest niewygodne.
Wszyscy t2cy cierpią na amnezję).

.,Nie moż;1a stwierdzić z pewnością - kontynuu je prokurator - że obwiniony - jak powtórnie od"·ołuje się w orzeczeniu sądowym w
wy'J)adkach rozist.rzelania Żydów _.. kierował się
pobudką, że świadek Polowczyk jako nieprzyjaciel i szkodnik społeczny bez wątµliwości winien
być zlikwidowany". I tak dalej, i ts.k dalej. Ale
mamy także passus o skazaniu obwinionego za
~ tr z e-lanie do Polowczyka przez sąd SS i policji
w Poznaniu. Wobec tego nie można go karać
dwa razy za to samo - zgodnie z ad. 103, ust.
3 kon..;tytucji RFN. Ta zasada ma także nw~
prawną w odniesieniu do skazai'1 w czasie wo~
ny. Także wówczas, kiedy sankcja była niewspółmiernie niska w stosunku do
rozmia;-u
czynu.
• A poza tym - •cłganle karne jest przedawnione: I wszystkie roszczenia te:! przeda.wnlonel
Tak orzekł prokurator z Wiesbaden i zamknął
sprawę 27 v:rze3nia 1982 roku.

ł.aksówek korzystać.

to liczba

dość

pod

skromna,

ale

uwagę potrzeby
kadrowe różnych instytucji usługowych (choćby poczty), wszyscy powinni znaleźć zatrudnie-

wziąwszy

nie, choć może nic w pełni od·
powiadające indywidualnym ży
czeniom. Należy tu jednak zważyć, że absolwenci .,ogólniaków",

mimo
śwfadectwa maturalnego i cenzusu śretł11iego wykształ
cenia, są w istocie prac„wnikami bez określonyclt ~walifika
cji zawodowych, dla których
trudniej o atrakcyjny angaż.
.Jak co rnku, tak i obecnie
jest problem zatrudnienia absohvcntó\V wyższych uczelni.
Bez kłopotów znajdą
pracę lekarze. Absolwenci szkół
artystycznych, których jest w
sumie niezbyt wielu, tci sobie·
po.radzą. Problematycznie n&tomiast przedstawia się przyszłość
zawodowa absolwentów
Uniwersytetu ł,ód:tkicgo,
których
jest w tym roku 850 oraz Politeehniki Łódzkiej - 700. Jak
dotąd bowiem,
magistrom zapewniono tylko 470 miejsc pracy, a inżynierom - 440.
Po
pierwsze jest to o wiele za mało , po drugi:i w nie:i;byt dużym odse tku są to miejsca odJlO•.viadającc
specjalistycznym
kwalifikacjom absolwentów.

zło iony

Czv
.;;

be„'dz ie
arac.a
dla
„

magistra1
niaclt, przede wszystkim na Politechnice Łódzkiej. Dla reszty
- około 2.700 osób, przygotowano blisko 3.500 miejsc pracy.
Statystycznie biorąc,
sytuacja
przedstawia się tu generalnie
dobrze, choć mogą wystąpić pewne problemy ze znalezieniem
pracy ściśle odpowiadającej kwalifikacjom absolwentów, jak i
ich aspiracjom.
W nieco odmiennej sytuacji
siQ tegoroczni absol·
wcnci liceów ogólnokształcących,
których jest 2.750. Szacunkowo

znajdują

można przyjąó, że około 1.900
spośród nich
podejmie studia
wy:i:sze lub zechce kontynuować
naukę w studium
pomaturalnym. Na pozostałych czeka nieco ponad 600 miejs~ pracy. Jest

Dodajmy jednak, że Kuratorium Oświaty i Wychowania w
Łodzi zgłosiło znaczne potrzeby
kadrowe
w liczbie około
1.300. \\"prawdzie póki co oferta
ta ma charakter wyłącznie informacyjny,
nie ma bowiem
jeszcze ·konkretnych wniosków
o skierowanie, bądź propozycji
podpisania tzw. umów przedwstępuych, jednak przecież oś
wiata będzie musiała rozwiązać
swoje problemy kadrowe przed
1 września br., ~tąd zapewne
juź w najbliższych dniach oferta szkolnictwa zostanie ukonkretniona. A to pozwoli „zagospodarować" sporą liczbę absolwentów UL i Pf,. Reszta znajdzie wówczas zatrudnienie
w
innych działach gospodarkL
W sumie można. powiedzie6,
w tym roku, dzięki większe
mu niż w latach poprzednich
o:lywieniu na rynku pracy, nie
powinno być większych problemów z zatrudnieniem absolwentów szltół wszystkich typów l
stopni. Co ua.jwyżej mogą byli
pewne kłopoty z „dopasowa•
niem" absolwentów do odpowiednich dlań stanowisk pracy,
ale w niezbyt dużej skali. Problem zatrudnienia absolwentów
został więe w miarę pomyślnie
rozwiązany. O bezrobociu raczej
nie może być mowy. Natomiast
racjonalizacja zatru.Jnlenia na·
dal pozostaje kwestii\ otwartą.„
że
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Stary człowiek jest zrezygnowany, zniszczony,
zawiedzfony. Wystąpił jednak do ZBoWiD. o
przyjęcie go w poczet członków. Od lat ubiega
się o to. Uważa, że skoro odmówił pracy na
rzecz hitlerowskich Niemiec i z ~go tytułu był
ścigany, a następnie bardzo cięZko ranny 1 okaleczony na całe życie, to ma prawo na st~re
Iata mieć satysfakcję przynale:inośei do ZBoWiD,
chociaż nie walczył z bronią w Tętu.

Z

kllkudntowym
otrzy-.

opóźnieniem
maliśmy

zdjęcie

księ'żniczki Karoliny
z Monaco z nowo
narodzonym synem
Andrea-Albertem. z
lewej książę Rainier
z prawej mąt księż
niczki Stefano Casl·
rag hi.

Niestety, mimo stałej i konsekw~ntn~j pomocy
Okręgowej Komisji Badania Zbrodni HitlerO'W-

skich w Łodzi, mimo pism wysyłanych z wezwaniem o pomoc do nai":'Y.ższych wlad~ -:
pragnienie starego człowieka, żyjącego z msłdeJ
renty, 11ie Jest brane pod uwagę. Nikt mu nawet nie odpowiada na wzruszające błagalne
pisma ...

CAF

-

AFP

*

ZOFl·A TARNOWSKA

• Rok 2010, czyli dzisiaj .._ Czy zapłacimy 3 zł za przyniesio·
ne butelki mleka? A Zaostrzenie przepisów o sprzedaży
dla

ta6 jej po prostu na ulicy i liczyć, że po minucie
ezy dwóch mu się to uda.
Dlatego też z dużym zdziwieniem przeczytałem
nieda 'łno informację redakcyjnego kolegi, którego
w z: zeszeniu taksówek poinformowano, że mamy
;u± ich w naszym mieście tyle, ile wynoo1 plan
na rok 2010. WyC:awałoby się więc, jeśli liczymy
na s' aly postęp, że za 26 lat taksówki powinny
się zderzać pędząc do klienta „ ~ ł.L>"Y 1eet1 ·1: ' l!H ~ b
n ~ć na nie ręką. Tymczasem okazuje sifij, że' wielu
z nas. będąc już wtedy na rencie czy emeryturze,
nie będzie mogło liczyć na to, że zmęczywszy się
spacerem, czy leż spiesząc się w ważnej sprawie
np. do chorego wnuczka, będziemy mogli kiwmę
ciem ręki przywołac taksówkę. Dlatego także bardzo mnie zaniepokoiła wiadomość, że trzeba ów
nadmiar taksówek nieco zredukować i zamierza się,
zgodnie zresztą z zarządzeniem ministra komunikacji, oeraniczyć w Lodzi liczbę taksówek o kilka11et s1:tuk do końca roku. Nie mogę oprzec się
w:-ażenlu, te oceny władz komunikacyjnych bardzo
się rcnml1ają z ocenami tyclt.. którzy chcieliby z

Jak przeW.tawia się sytuacja
bieżąca, ,ieśll idzie o zatrudnienie absolwentów w województwie łódzkim? W tym roku zasadnicze szkoły zawodowe róż
nych typó'v i specjalności ukoń
czy łącznie około 5.100 osób.
1.300 spośród nich zamierza kontynuować
naukę
w średnich
szkoła.eh zawodowych. Dla pozostałych 3.800,
według informacji Wydziału Zatrudnienia I

Spraw Socjalnych Urzędu lUiasta
Łodzi, przygotowano około 8.200
miejsc pracy w jednostka.eh gospodarki uspołecznionej.
Sporo
miejsc proponuje też sektor nie
u.społec:r.niony . Wybór jest wi ~~
szeroki i iaden z absolwentów
„zawouówki" nie t>owinien miet;
kłopotów ze znalezieniem pracy
odpowia11a.iącej jego kwalifika·
cjom, dobrze pła.tnP.i i nawt>t
blisko miejsca zamieszkania.
Spośród 3.400 tel!;oro<>711v<'l1 absolwentów techników i ~zkoł
równorzędnych około 70ll uodcjmie studia. na w:; ższych uczel-

Andrzej PolowczY'k skierował jes~cze płmno
do Sądu Wyższego wl! Frankfurcie nsd Menem,
przedkładając &we racje.
Odrpowied:f nie na-

I

Ba:dzo często w filmach możemy zobaczyc na1tę_J~j4cq scenę: bohater wychodzi na ulicę i spiesząc $ię, woła taksówkE;. W 10 sekund po podniec;.:i;iu ręki samochód zatrzymuje się przed nim,
bq,ha ,e1· wsiada i szybko odjeżdża. Niestety takie
oilrazki oglądamy tylko w za.granicznych tilmach.
W polskich filmach jest już inaczej, a rzeczywisto:.:: wygląda jeszcze gorzej. Na co dzień widz.lmy,
że o taksówkę jest bardzo trudnB nawet na postoju, a już nikt rozsądny nie będzie próbował chwy-

·

Problem zatrudnienia absolwcutów st.kół ponadpodstawowych, jak dotąd, nie doczekał
się jeszcze w pełni
cjonalnego
rozwiązania,
mimo wielu wysiłków władz ró:lnych szczebli.
Wprawdzie co roku limity przyję ć do szkół są korelowane 7,
bieżącymi i pe1·spektywiczuymi
potrzebami gospodarki, ale sytuacja na rynku pracy często zmienia siQ ciośc gwałtownie i uic
zawsze zgodnie z przyji;tymi
wcześniej planami i prognozami. Stą d i takie pa. alloksy. że
z jednej strony zakłady narzcka~ą na brak rąk do pracy, z
drugiej zaś - wielu a. bi.olwcntów, zwłaszcza szkół wyższych,
nie zawsze może znalazć zatrudnienie
zgodne z posiadanymi
kwalifikacjami.
Jedno \Vszaki:c jest pewne w najbliżbzych latach nie powinno braknąć miejsc pracy dla
ai>solwentów
zasadniczych
i
średnich szkół zawodowych, niemal
wszystkich
s1iccjal n ości.
Lektura prasowyclt rubryk ogłoszenio w ych „Pracownicy poszukiwani"
wskazuje, że od
dłuższego już czasu na j większy m
w:dęciem cies zą się
s1rncjalisci
branży
budowlanej,
pnnadto
przedstawiciele zawodów mechanicznych, elektrycznych, włó
kienniczych, chemicznych, odzieżowych, dziewiarskich. W wielu
\Vypadkaeh zakłady wacy ogła
$Zajił przy jęcia t>racowników niewykwalifikowanych, 1iroponując
im przyuczenie do wymienionych zawodów na kursach w
miejscu pracy.
Tym hardziej
poszukiwani są fachowcy z odpowieclnim dyplom em.
Liczba absolwentów
szkół
kształcących
w vymieniouych
wyżej s1>ecjalnościa.ch jest ciągle
zbyt mała. ów nieclobór wynika z dwóch powodów: po pierwsze nicki ó.re kierunki kształce
nia nie cieszą się zbyt dużą po1iular11ością, po wtóre zaś nie
wszyscy absolw!lnci chcą podjąć
pracę w trudnych warunkach,
np. na budowie, szukając tzw.
lekkiego chleba gtliic
indziej.
Stąd
wnio~ek, że dla pop1·awy sytuacji należy poczynić dalsze korekty, jeśli idzie o limity
iuzyjęó do poszczególnych szkół
zawodowych, a także serio zabraó się za porządkowanie rynku pracy, np. poprzez bardziej
konsekwentne sterowanie zatrudnieniem.

uprzywilejowa~ych

Wiem oczywiście, te część taksówkarzy nie wozi
szarych ludzi. że si\ oni wyuajmo-yan.1 przez prywatnych przedsiębiorcow do przewozen1a. towarów, ~e
służą oni czasem na potrzeby półświatka, te obsługuJą
wesela i inne uroczystości, nie bawiąc si~ w ' krótkie kursy, że wreszcie część z nl~h sprzedaje prz.Ydziałową benzynę, bo przy ceme 150 zl: za btr
zyskują oni na tej transakcji tyle, ile dałoby im
jeżdżenie ze zwykłym klientem, a oszczędzają w
ten spos6b samochód. To wszystko prawda, al•
wydaje mi się, że ci kierowcy, o których teraz
piszę, nie stanowią zbyt dużego procentu taksówkarzy. Moim zdaniem przeważająca Ich część
po prostu jeździ godzinami na linii „Central'.' „Uniwersał" czy też Widzew-Wschód Teof1ló;v.
zarabiając wielogodzinnym .t rudem na p1·zyzwo~t'
pensję i próbując odłożyć, niebagatelne przec1ez
sumy, na zakup noweeo samochodu, bo przecież
taksówka bardzo szybko się zużywa. Może więc
warto zastanowić się jeszcze raz, czy przypadkiem
odczucia klientów, oczekujących tego deszczoweko
lata całymi kwadransami na wolną „taxi", nie
są prawdziwsze niż długie rejestry taksówek, spoczywające w szafach różnych urzędów?

• • •
O tym, ie coraz mniejsza cZęść mleka roznoszona jest po.l drzwi konsumentów pisałem już wielokrotnie. Handlowcy twierdzą, że przyczynp jest
jedna: po prastu aktualne stawki otrzymywane
przez roznosicieli sq nieopłacalne. Jeszcze miesz-

kańcy nowych 0!5iedll, gdzie 2-3 duże bloki s
działającą windą pozwalają roznosicielowi wyj ść
na swoje, są w uprzywilejowanej sytuacji, ale już

tzw. stara substancja, czyli po prostu budownictwo
trzy lub czteropiętrowe bez windy nie potrafi slrnsić prawie nikogo do roznoszenia mleka. Teraz za każ
dy litr klien t płaci 2 złote 30 gr, z czego rozno~ic1el
otrzymuje niewiele ponad połowę tej sumy, bo
1,25 zł. Re~llta to t·óżne go rodzaju narzuty, p()datki itp. :aysk „Społem" na każdej butelce rozniesionego i'nleka nie jest chyba zbyt wysoki, bo
wynosi raptem 9 groszy. Roznosiciele twierdzą, że
żadne drobne poprawki tu nie pomogą. Nie należy
się więc spodzie wa ć rad ykalnej zmiany po dodanej ostatnio przez spółd zi elczość mleczarską 20-groszówce do ka żdego r ozniesionego litra mleka.
Kierow.nictwo łódzkiego „Społem" sądzi, że gdyby
cena rozniesienia butelki mleka wzrosła do 3 zł,
to wtedy nas t ąpiłaby duża zmiana na lepsze. I moż
na by to ocz ywiście wprowadzić , gdyby nie obawa, że takiej sum y duża część konsumentów po
prostu nie będzie chc i ała , albo n ie będzie mogła,

zap łacić. Społemowcy obawiają się, że może zos tać
przekroczona bariera opłacalności , poważna ::zęść
klientów będzie uważała po prostu, że lepiej pójść
do sklepu i postać kilkanaście minut niż dop ła cać 3 zł do każde go litra mleka. Gdyby klienci
sądzili, że taka suma jest jeszcze do przyjęcia,
wtedy można by próbować, jak poinformowano
mnie w „Społem", wprowadzenia takiej stawki od

jesieni. Opinlv klientów na ten temat k ierowane
albo do naszej r ubryki konsu m enckie j, albo do

kierownictwa „Społem" bardzo by
jęciu decyzji w tej sprawie.

•

1
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pomogły

w pod-

•

Władze handlowe naszego miasta podjęły ostatnio decyzje regulujące w nowy sposób prawo ~pcze
claży poza kole.inością dla opiekunek Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej oraz sióstr PCK. Zarządzenie powiada, że 05oby te mogą reali zow ać
poza kolejnością wyłącznie kartki własne (a nie
całej swojej rodziny) oraz swoich podopiecznych.
Kartki te muszą być obowi ązkowo podpisane i
ostemplowane przez odpowiednie placówki PKPS
czy PCK. Zarządzenie to dotyczy oczywiście artykułów żywnościowych, bowiem tylko te są reglame:i.towane. Jeśli chodzi o kupowanie bez kolejki
przez takie osoby artykułów przemysłowych, to
sprzedawczynie obowiązane są wymagać okazania
legitymacji.

Postanowiono także, że matki z dziećmi na .ręku,
których to dzieci wiek nie przekracza 2 lat, mogą,
owszem, kupować w sklepach spożywczych poza
kolejnością, ale t ylko na kartki ~woje i tego dziecka , z k tórym sa w sklepie, a nie mogą realizować
przy tej okazji kilku czy, nawet kilkunastu kartek
ca łej swojej rodziny i jeszcze paru znajomych.
Opuc. K. KlUJBSKI
Nasz adres: Redakc ;a .,Dzie,mika
:o:•Jrn '":ka 96. tel 33-41-10.
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ŁODZIAN
odne wnętrza pokoju w
zagranicznych żurnalach
mają często okna osie>
nięte firankami. na któwidnieją dość duże kwia·
KŁOPOTY
ty o wypukłej, plastycznej powierzchni . Czy takie wzory wej·
dą także do produkcji Łódzkiej
Fabryki Koronek „Fako"? - pytamy inż. Andrzeja Kolczyń·
skiego, z-cę dyrektora dis techniczno-produkcyj nych tych zakładów. Z odpowiedzi wynika,
i:e producent robi wszystko aby
Jak nas poinformował kierownik Łódzkich Zakładów Gazowniczych,
uwzględqić kierunki firankoweJ
Działu Zamiany Gazu Łódzkich Za- aby przestawić im instalację na gaz
mody. Do tego celu potrzebna
jest jednak puszysta przędza • kładów Gazowniczych - Kazimierz ziemny, powinni już dziś pomyśleć
Pisarek, 17 lipca rozpoczną się ro- o szczelnych kurkach przy kuchteksturowana i jeśli tylko taka
nade.idzie z toruńskiej „Elany''. ' boty związane z przestawianiem in· niach gazowych oraz o połączeniach
stalacji gazowych na zasilanie ga- kuchni rurami stalowymi, a nie
będzie można zastosować j4 w
zem zie mnym w miejsce koksowni- - jak to pr:i:ewa:inie bywa w staprodukcji i wykonywać najmod·
czego w centrum Łodzi. Operaeja rych domach - wężami gumowymi.
niejsze wzor y kwiatowe . Wiele
„gaz ziemny" obejmie następuiące Ze
względu
na
bezpieczeństwo
wskazuje na to . że przy pomocy
ulice: l Maja (od Zielonej do Wól- mieszkańców tam, gdzie będą wę
Jnstytutu Włókien Sztucznych
czańskiej), Próchnika (Zachodnia że gumowe, monterzy odetną douzyskanie
odpowiedniego suLipowa), Wólczańska (Zielona
pływ gazu do mieszkania. Łódzkie
rowca stanie się możliwe 1 w
Próchnika),
Gdańska
(Zielona
Zakłady Gazownicze nie wykonują
roku przyszłym na łódzkich fiObrońców Stalingradu), Żeromskie- usług gazowych dla mieszkańców
go (Zielona Obrońców Stalin- Łodzi. Należy to do administracji
gradu). Lipowa (Zielona - Proch- domów i wyspecjalizowany ch punknika), Zakątna (Zielona - Obroń tów usługowych. I tam też powinni
ców S talingradu), Hutora (Zielona zwracać się mieszkańcy o pomoc
- l Maja) oraz ul. Żeligowskiego w wypadku stwierdzenia niepra(od Zielone.i do Obrońców S talingradu). Ogółem ok. 11 tys. łodzian
otrzyma nowy rodzaj gazu - ziemrankach zakwitną modne buny.
k iety
Roboty potrwaj ą ok 2 miesięcy.
W tym roku „ Fako" ...:. faW związku z t y m, jak przy każ
bry ka która od lat wykonuje
de$ tego rodzaju skompliktwanej
swoje plany - w y produkuje 23,3
operacji , nie uniknie się powaznych
mln m kw. koronek i firanek .
kłopotów .
Lokatorzy posesji, w
Duża ich część jest koloru bia·
których zjawią się monterzy z
lego, gdyż na takich zależy nie
Preparat nazywa się „Proflowlt" I
tylko odbiorcom krajowym ale
zrobił już furorę. Ostatnio zalnterei za granicznym. Tylko niektósowall się nim hodowcy goźdzlkow
rzy odbiorcy europejscy prosz ą
z Czechosłowacji. Tajemnicą „Pro!loo koronki beżowe lub brązo w e
witu" jest jego zdolność wpływ3nia
na szybkość wzrostu roślln. Po proPe w na liczba klientów, głównie
afrykańskich, zamawia koronk i
Wśród w y konawców let nich re- stu w zależności -Od potrzeb '1"Jdowców
może on albo przyspieszyć, albo
, i firanki w szerokiej gamie komontów ciepłowniczys;h są także
lorys tycznej np. cze1·wie ni.
łódzcy rzemieślnicy . Jeden z za- zwalniać dojrzewanie goździków. o
tym, jak ważna to właś~iwośc dla
zieleni itp.
kładów wyspecjalizował się w renie trzeba nikogo pr7.e·
w IV kwartale br. „Fako" montach urządzeń węzłów ciepłych, hodowców,
konywać.
zainstaluje dalsze maszyny z 1m. ' ldóre wykonuje bardzo solidnie.
portu. Część ich zamówiona 1est
Inny ,,przebój" spółdzielni rzemieśl
Jak nas poinformował kierownik
w NRD, natomiast 5 sprowaWydz i ału Remontów Zakładu Sieci niczej „Wytwórczość Różna · '. to „Ko~ dzi się z Anglii Wprawdzie bęCieplne j w Łodzi - mgr inż . Wł· lagen". Jest to preparat białlrnwv
dą one używane, ale w dobrym
told Sitek, wśród rzemieślników. używany w fabrykach kosmetyków.
Był on sprowadzany
do Polski z
stanie i oczywiście tańsze · od
którzy podjęli się remontów urzą· RFN
do czasu. gdy jede:i z cz!,~nków
nowych. Dzięki nowym ma~zy
dzeń cieplnych wewnątrz bloków, łódzkiej
spółdzielni
opi'acowal l
norn będzie można lepiej zorga
rekorcizistą okazał się pan Smolny. wdrożył technologię jego produkcji.
'ł n i zować
wykańczanie firanek
który zdążył już w 24 budynkach Zamówienia od różnych
zakładów
~ i
koronek.
W
przeszłosci
zainstalować wymienniki do ciepłej koncernu „Pollena" są z k3~dym ro~ „Fako" chce zająć się również
wody. 1 co najważniejsze - jak kiem coraz większe.
~~ konfekcjonowanie m firanek we-i' wynika z oceny specjalistów ZaNie na darmo nazwa
spoldzielnl
~ dług najnowszych wzorów .
' kładu Sieci Cieplnej - prace tódzbrzmi „Wytwórczość Różna" . Rkupla
~
(kas)
kiego rzemieślnika są wykonane ona
850
zakładów
rzeml~śln!czyr.h,
znakomicie.
produkujących olbrzymią gamę wy(j. kr.) robów. W spółdzielni
zr,ieszenl są
parasolnicy,
metalowcy;
szklar?<'.
-------·-..----------~----.........„ ....______ wulkanizatorzy.
lntroligator.<y, wytwórcy galanterii z kości I rogu, pro·
ducencl tarcz I emblematów, chemi·
cy oraz wytwórcy różneiro typu wyrobów z tworzyw sztucznych. Zainteresowanie
produkcją
spółdzielni
łesf bardzo duże I zna idu je potwlel'·
dzenle t.tk~e w . zamówieniach 1'2:0,dowych. W tym roku czlonkowte spół
dzielni wyprodukują 50 tys. par rę
kawic dla górników z kol)alń węgl,1
W rejonie Dworca Ka~iskiego j ezdnie al. Mickiewicza. Bliżej al. kamiennego. Zamówienie rudowe o
plewa na 30 mln zł.
-.r~ygotowule
trwają prace przy wznoszeniu mu- Włókniarzy pow~tanie
tzw. wiadukt
rów oporowych dla nasypu kole· wschodni. Przystąpienie do tPgo się zamówienia na rok pr~yszły. którvch
warto§ć
ma
urzekroczv~ 4Q mln
jowego wzdłuż al. Unii. Na nasy- etapu prac będzie jednak możliwe
Dostawv rękawic ? ł.odzl &tanopie tym Ułożone zostaną tory ko- dopiero po zakończeniu trwa iącej zł.
wla pokaźna nozycję
w zamf1wlelejowe , które prowadzi(· będą wia· właśnie modernizacji układu to- nlach górników.
duktem nad ul. Karolewską t da· rowego w rejonie stacji Łódż Kalej - wykańczanym właśnie wia- liska
Fzt•mleślnlcy wysyłaja
te! swoj~
duktem zachodnim, pod którym w
wyroby za irranlcę. Najleoicj w k P
Równolegle
z
przebudową
ukła
•~er.
socjalistycznych
przys zl o~ci
i dą nbawkl
przebite zastaną dwie
du kolejowego prowadzi się ptace
w układzie d1·ogowym. Na razie roboty toczą się na terenie należącym
ZWIĄZKU
do Łódzkiego Klubu Sportowego.
Przy pomocy ładunków wybuchowych wyburza się stary basen ką
pielowy. Rozebrany został ieden
budynek mieszkalny, likwiduje się
W nocy z 1 na 2 lipca doknrian ; też 5 kortów tenisowych. Na tym
włamania do PWSFTViT w
Łodzi terenie powstanie
bowiem łącznica
p r zy· ul. TargoweJ 61 . Nieznani spraw
cy weszli po drabinie przeciwpożaro· przyszłej al. Mickiewicza z ul. Mawej na metalowy podest pod j~dn~ m ratońską, która od trasy N-S do
MPK Informuje, te w zwlołzku z
z okien które nastę1»1i~ VI< ·•pchnęli ul. Fornalskiej poprowadzona bę organizowanym przez WKS „Orzeł"
I ta k dostali się do Óf" ika. Po WYc dzie po nowym śladzie. a dalej i „Dziennik Łódzki" w nle<l~ielę w
ła m a n i u zaml,ów w d••wlacn sekreistniejącymi
ulicami Kajakową i godz. 9-14.30 wyścigiem kolarskl'n w
tariatu
gab ' pett. re'itorn,
&ktadli Żubrową, by włączyć się estakadą zamkniętym obwodzie ulic: Ka('zcń
dy\van, radio, krys·<t:1ło·>1y wa:::on I w al. Unii. Prowadzone są już
pra- cowa - Rojna - Rydzowa - Lniapamlątk„wy
. a mowar. W\·montow;i!I ce przy budowie
na. częściowej zmianie ulegną trasy
wiaduktu drogo- następujących
też części z ke>l'I c'we·~ c
tl'lewiz0ra wego. który
linll autobusowvcll:
powstanie
w
nowym
m a ~ kt „ Rubin" · S!„a cy
.•cefl\l!ne są
na m1nlmum 150' \V \ \, t. ślc'.lztw<> w śladzie ul . Maratońskiej nad al.
„74", „'16", „83" z południa do
t.eJ spr awie prowa":tz~ 1:unkcj on a r ' u - Mickiewicza.
.zbiegu ulic Traktorowa
_ Rojna
sze DUSW Łódź-Wltl;.ew.
(ab) normlllnle,
następnie
(ah•
Tr•1ktorową,

OTRZTifA NO'VY RODZAJ PALIWA
POCZĄTEK ROBÓT
1.7 LIPCA
z NftJ3YCIEM NOWYCH KUCHENEK

Operacja

Solidny

gaz

rzemieślnik

l
J

NOWE WIADUKTY
\VYBUCHY NA STADIONIE

o

szkoły

widłowości w urządzeniach gazo-

wych.
Rzecz jednak w tym, iż wraz z
przełączeniem posesji na gaz ziemny trzeba także zaopatrzyć się w
nowe małe kuchenki gazowe, których w łódzkich sklepach brakuje.
Zwłaszcza tych trzypalnikowych. A
gdyby tak pomyśleć 0 ułatwieniu
· ·
l k t
cista ·
zyc1a
o a orom i na po . wie
protokołu
z Łódzkich Zakładów
Gazowniczych umożliwić im nabywanie w pierwszej kolejności deficytowych kuchenek gazowych?„.
Jeszcze jedna ważna uwaga . po
przełączei:iiu gazu należy W pierwszych dniach zadbać o odpowiednią
wentylację mieszkań.
(j. kr.)

filmowej'

P

si ątyrn

piętrze

w

w ieżow·

na

prześwietlenie. Zawiadomił

tak- przez osoby trzecie, za które odże o wypadku pogotowie technicz- powiedzialne 'jest PGM Łódź-Sr'ód:.
ne. Specjaliści stwierdzili, że drzwi mieście jako właściciel budynku i
otworzyły się , gdyż nie było w urządzeń w nim się znajdujących.
nich
Powódka ,1,ytoczyła więc sprawę·
„korka"
zabezpieczającego
zamknięcie. Co się z nim stało również
PGM
Łódż-$ródmiescie.
nikt nie wiedział, ale prawdopo- Jednak i to przedsiębiorstwo nie
dobnie wykręcił go jakiś wandal. poczuło się winne i wniosło pismo
Pani Maria wniosła pozew do o wezwanie przed sąd producen-

cu przy al Kościuszki. Tam
tego dn ia zjechała w'ndą
na parter, aby iść oo zakupy. Wracając
ze sklepu pociągnęła za
klamkę drzwi windy, które otwierają się jedynie wówczas, gdy sa·
ma winda znajduje się na okreslonej kondygnacji. Gdy się otworzyły, przekonana, że dżwig I tym razem j est na parterze. zrobiła krok
do przodu. Windy jednak nie było i 64-letnia kobieta wpadła do
szybu , dozn a jąc silnego potłucze
nia lewej nogi. połączonego z wylewem · wewnętrznym, w wyniku
czego przez dwa miesiące mogła sądu przeciwko Przedsiębiorstwu
chodz i ć jedynie o lasce. Poniewa7 Robót Dź wigowych, żądając 50 tys.
urz ąd z enia dźwigu zalane były nie· zł odszkodowania za doznane ciermożliwym
do usunięcia sma • P.m . pienia fizyczne oraz zniszczoną
zniszrzeniu uległa cała jej garde· odzież.
roba, którą miała na sobie.
Pozwane przeds iębiorstwo stwierdziło. że jest ono tylko konserwaPo ocknięciu się wyszła z szybu torem dżwigów i swoje powinnoś
po dra bin ce znaj du iącej się w ;ego ci wykonuje bez zastrzeżeń. Wyw n etr zu . Gdy zna lazła się w do- padek nastąpił na skutek dewastamu, mąż wezwał karetkę pogoto- cji
urządzenia
zabezpieczającego
w ia ratunkowego. które zabrało j ą przed otwarciem drzwi szybowych

•
1n

do...

o oo

•

I

ta urządzenia (drzwi szybu wraz
z w/w „korkiem"), tj. Kombinatu
Dźwigów Osobowych
„Zremb" w
Mławie. Swoje stanowisko poparło

opinią biegłego, stwierdzającą że
przedsiębiorstwo montujące dżw1gi
powinno wymienić .,korki" starego

typu na nowe, co jednak I tak nie

zabezpieczyłoby przed możliwością
ich wykręcania i dlatego należy
zmienić całą konstrukcję wadliwych

zamków.
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WAŻNE TELEFONY
S
S
Pogotowi~ Ratuolrnwa
899
~
•

~ 'Stra. Potaroa
~ Pogotowie MO
S
loforma<·.la telef011Jlczna
S Informacja
loformarja li.olejowa
PKS:
S Dw Centiralny
S
ow Północny
Pogotowie ciepłownicze
·S Pogotowie eoer 11 etyczne:

§

S
:S Lódż Północ
S Lódt.PołudDle
S Pogotowi~ e:azowe
S
Poe:otowle dźwigowe
Il!

891

19'1

913
36-55-5$
11-11-11•

155-ł&-91

32-113-lJ

33-3ł-:U

33-3ł-Z8
ft-53-59

s

18-35-29 71-ł0-8$
l'ELEFON ZAUFANIA
33-3'1-37
~ MLODZIEZOWY TELEFON
ZA·
UFANIA - 33-50-61 czynny w
godz. 13-18
~ TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
~
z ciążą proł)lemowit - 17-ł0-33
~
•• ~
w go d z. ~TEATRY

S
S

s

§~
S

nieczynne

WYSTAWY
SALON SZTUKI WSPOŁCZESNE1
(Piotrkowska 88)
godz. 11-18
s§si
m alarstwo L. Rózgi
~ OSRODEK PROPAGANDY SZTU·
Kl (park ·s1enkiewlcza)
godz.
11-18 fotografia - Salon -Zaproszonych

~

~
~

MUZEA

DZIENNIK. t..ODZKI

ar 151 (10646)

S
1
s

I ~"
\WA.JA „syrenka t ksląte"
.bulg., b.o. godz. 16.111; „Manhattan" USA, od lat 18, godz. 18
POKOJ' - „Powrót Mechagodzllli" jap. od
lat 12 godz. 16.15;
„Lata dwudzieste,
lata
trzydzleste" pol. od lat 15 godz. 18.15
STOKI - „Tam na tajemnlceych
drotkach" radz. b.o. godz. 16.15;
„Parszywa dwunastka" USA od
lat 18 godz. 18.15
•
SWIT - „„Tajemnica gołębi pocztowych czes. b.o. godz. 15.15;
„Wielki Szu" pot.
o1 lat 18
itodz 17, 19
TATRY - „Synteza" pol. od lat
12 godz. 15.15; ,Sprawa Kramerów" USA od lat 15 godz. 17.15,
19.30
HALKA - „Magiczne ognie" poi.
od lat 18 godz. 18, 18
REKORD „Gęsiarek
Maciek"
węg. b.o godz.
15.15;
„Król
Cyganów" USA od lat li, godz.
16.45 19
•
APTEKI

Sl

~
~
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Mlcklewcza 20, Nlclarnlana 15 Il!
Dąbrowskiego
69,
Lutomierska S~ll!
146. Olimpijska 'la
Pabianice - ArmU czerwonej
T. Konstantynów - Sadowa
10 S:S
Głowno - Łowicka 33, Aleksan- I
drów Koścluszld 4,
Zgierz S
- Sikorskiego 16,
Dąbrowskiego
18, Ozorków - Wyszyńskiego I. S:~~
~
DDURY SZPITALI

S

Chirurgia ogOlna - Bałuty
Szpital
Im.
Biegańskiego
codzlennle dla przychodni rejonowych nr 1, I, ł, li, 10; Szpltal lm. Barlickiego - codztennle
dla przychodni rejonowych nr nr
7 l 8; Szpital Im. SkłodowsklejCurie - codziennie dla Przychodni Rejonowej nr 11 miasta t gm!ny Aleksandrów.
Dla przychodni rejonowych nr 3 I 5 'następuJące szpitale: Im. Kopernika
w
dniach: 4, a. 12, 20, 28, 30: tm.
.Tonschera w dniach: 2, 8, 10, 14,
18, 18, 22, H. 26, 31; tm. Brudzlń·
sklego w dniach: l. 3, 11. 'l, 9,
11, 13, Ul, 17, 19, 11, 23, 25. 27, 19.
Dla
Przychodni Rejonowej nr l
następujące szpitale: Im. Sonenberga - dni nieparzyste, Im. Pasteura - dni parzyste.

S
S
~

I

S HISTORII MIASTA ŁODZI (Ogroz tworzyw sztucz!1ycll !. d re- S: dowa 15) godz. 11-15
~
wna. Kupcy z Zachodu lntcr ·~·;u ją si-: ' W ŁOKJENNICTWA ' (Piotrkowska
S
z k olei posrebrzanymi ikon.om1i 0raz ~ 282) godz. 9-17
~
SZTUKI <Więckowskiego 35) godz.
w y robami arty'ltycznyml. Rzemie ś lni
~
10-17
cy pomagają tak:l:e w zmniejszaniu
~
POLSKIEJ WOJSKOWE1 St.U:timportu. Rozpoczęto produkc J ę farb
BY ZDROWIA
akr ylowych, używanych przez art ys·
(Żeligowskiego
7) godz. 15-18
t ów plastyków. Odbiorcą t yeb farb
~
MIASTA ZGIERZA (Zgierz. DąbJest
przedsiębiorstwo
państwowe
~
raw skiego 21) godz. 14-18
„Sztuka Polska", zaś wyr6b ten poMIASTA PABIANIC
(Pabianice
zwala na zmniejszenie import u farb
~
I>'!
pl.
Obrońców Stalingradu 1)
z Wielkiej Bryt anii.
~
godz. 11-18•
~
•
•
Fachowcy
z tej
wlelobraniowej ~
S zoo czynne w godz. 9 do 19
spółdzielni
wytwarzają
wkłady do
S
(kasa
do
18)
~
filtrów dla zakładów chemicznych w
czynny w godz 12-20
Pionkach, które produkują sztuczną ~ LUNAPARK
PALMlARNIA
czynna w godz.
Górna - SzpltaJ Im. Biernackie- ~
skórę. Niedawno jeszcze sprowadzano
10-15
go - codziennie dla
gtnlny ~
te wkłady ze Stanów Zjednoczonych
OGROD BOTANICZNY czynny od
Rzg6w: Szpital
im• .Jonschera
- teraz pochodzą one z Lodzi.
godz . 9 do zmroku
(Milionowa 14)
il'
S KĄPIELISKO FALA czynne w Polesie
- Szpital tm. Biernackie- S
Z istnienia spółdzielni maJ<1 także ~ godz. 10-18
go
codziennie
dla
m.
Konskorz yść mieszkańcy naszeg" miasta.
KINA
tantynowa; Szpital fm. Kopernl- ~
Oprócz ~otowych wyrob6w ,,a ludzki ~
ka (Pabianicka 62)
~
r y nek, spółdzielcy świacl-::z ą ta kżto poBAŁTYK - „Seksmlsja" pot. od
Sródmleścle - Szpital Im. Sonenszukiwane usłuir np. uk!ada me par- S lat 15 godz. 10, 12.30, 15, 17.30.
berga (Pieniny 30); Szpital lm. S
kietów czy boazerii, montaż karni20
Barlickiego - codziennie dla
szy I zamków do drz\\1.
IWANOWO - „Ja clę trzymam,
przychodni rejonowych nr 41, 43;
ty mnie trzymasz :i:a bródkę"
Widzew - Szpital Im. SonenberPoważną pozycję stanowi produkcja
fr . od lat 12 godz 15, 17.15, 19.30
!(a (Pieniny 30)
S
z tworzyw sztucznych. TccJen z n :ePOLONIA - „Seksmlsja"
pot
Chirurgia urazowa
- Szpital
mleślników dostarcza np. plastykowe S
od lat 15 godz. 9.30, tli. 14.30
lm. Radlińskiego (Drewnowska 75)
elementy do sztucznej nerki p~odu
17 19.30
Neurochirurgia - Szpital Im. ~
kowanej w łó dzk i m „Famedzlc '
PRZEDWIOSNIE - „Ja clę trzySkłodowskiej curie (Zgierz, Pamam, ty mnie trzymasz za bróOstatnio
coraz
więksi.I\
uwagę
rzęczewska 35)
~
przywiązuje się do wzornlcLwa . Cho- S
dkę" fr . od lat 12 godz. 10, 12.15,
Okullstyka _ szpital Im. Skło7
30
dzi o wyeliminowanie
potworl~ów,
w~o~
iJ;A.k9ż
_
„Pasater
w
kaj!~';!'s~)ej-Curte (Zgierz, Parzęczew- ~
które czasem jeszcze straszą w prydankach"
chiński od Jat 15
watnych skleo ach. Powabna s;:iecjal
Laryngologia dziecięcia _ Szplgodz lQ, 12.30, 15, 17.30; Seans
ną komisję, która nie t~lko Jpinl,'·
tal Im. Korczaka (Armil Czerwo- ~
nocny
filmu przedpremieroweneJ lS)
wać będzie wszystkie nowe wzory, ale
go - „Dziecko Rosemary" zajmie się także
Chirurgia dziecięca
weryfik >\ cją
1u ż S
Szpital S
USA od lat 18 godz. 20.30
~
orodukowan vch wyrobów. W s\e.lzl- S
S WOLNOSC
_ „Tootsle" USA od
im. Biernackiego (Pabianice, Kahle spółdzielni
przy ul. J a r:t<'7.'l 3
lat 15 oraz film krótkometrarolewska
68)
~
otwarty zostanie,
we współpracy z
żowy pt. „Film, film, film" _
Chirurgia szczękowo-twarzowa _ ~
Rzemleślnlczvm Domem Towarowym, ~
godz. 10, 13, 16. 19
Szpital Im. Skłodowskiej
Curie ~
<pecjalny sk.IPP zajmujący sle •JHZt'· ~ WISLA - „Tysiąc miliardów do(Zgierz, Parzęczewska 35)
C:~źa wyrobów nemlosła art~s t:v czne S
larów" fr. od lat 15 godz. 10,
Laryngologia
Szpital im. ~
go. Jak przewiduje klerowmrtwn tej
12.30, 15.30; Film w wersji oryPirogowa (Wólczańska 195)
najstarszej, bo llczace.I 3; ht ł6dzglnalnej z czytaną listą dlaloToksykologia
- Instytut Me1<iel spółrlzlelnl rzemleślnlc;r .i , tegogową „Błękitny grom" USA
dycyny Pracy (Teresy 8)
roczne obrotv no raz pler ;o;szv prze- ~ od lat 18 godz 18.30, 21
Wenerologia - Przychodnia Der- ~
kroczą 1 mld zł.
tK. K.l ~ ZACHĘTA - „Duch"
USA, od
mato!oglczna (Zakątna 44)
lat 15 godz. 1,0 12.15, 17.15, 19.30;
~
„Sam! swoi" poi. b.o.
godz.
AMBULATORIUM
~
15
DORA~NEJ POMOCY
S SWIATOWIT - HOTELOWE uł. Sienkiewicza 131.
S
„Ucieczka z Alcatraz" USA od
tel, 36-37-GO w. 31
S:
S lat 15, godz. 18.
- Gabinet
chirurgiczny czynny
TATRY - LETNIE - „Przybywa
całą dobę.
jeździec" USA od lat 15 godz.
- Gabinet internistyczny czynny ~
21 (czynne tylko w dni pogodw godz. 15-'l
w dnł wolne ~
~
ne)
od pracy - cała dobę.
I>'!
SS~ STUDIO - „Zwykll ludzie" USA
ut Armil CzerwoneJ ts,
~
od lat 15
d 16 19
tel. 33-95-65 do 69 w. ZIS
~
Il!
z. , .15
G bi t
hl
~
STYLOWY go
_ „Widziadło"
poi.,
a ne
c rurg 11 ·
czynny ~
Aleksandrowską I dalej Unia „74" od lat 18 godz 15 .30,
w godz. 16-7;
w dni wolne ~
17 .•.,.,„, 19 .30
ul. Szparagową, linia „76" ·- ul. Ka- ~
od pl'at'v cała dohe
~
MALE - · STUDYJ'NE
- „Rejs"
ut. Kopcińskiego 11.
czeńcową, a llnia „83" ul. R; dzoS poi. od lat 15, godz. 18
tel. 78-M-U
wą. Wici do pętli pny ul Roj nej.
S
~ DKM - Najsławniejsze filmowe
- Gabinet stomatologiczny czvn.
ny w godz t9-T w dni wo.lne S
„78 I „B" - ze wschodu do zbiegu S komiksy godz 17 19 lS
OKA - „Akademia Pana Kleksa"
od pracy - cał11 O'fobę.
ulic Aleksandrowska - Traktor:>wa
normalnie, następnie ulicami
Ale- '&r11IIII-'II„IIlllllllI~IllLllll.l.lllillllllll,Il,.l.ll.llll.llll;
ksandrowską, Rydzową, Wici do pę
tli przy ul. Rojnej.
Powyższe zmiany
obowiązują w
obu kierunkach jazdy.
głównie
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„Zremb" z Mławy nie zgodził się
z tą opinią, twierdząc, że zamek
jest dobry, ponieważ został dopuszczony do produkcji przez dozór
techniczny. Jest on zresztą tylko
podwykonawcą drzwi, które wykonuje opierając się na dokumentacji przekazanej przez wykonawcę głównego, tj. Kombinat Dźwi
gów Osobowych „Zremb" w Warszawie.
sąd zostało więc wezwane
przedsiębiorstwo. Nie moż
na powiedzieć, że to już ostatnie,
ponieważ nie została jeszcze nadesłana odpowiedź na pozew wysła

Przed

I trzecie

ny do warszawskiego „Zrembu".
Poszukiwania winnego trwają. Pani
Maria nadal korzysta z windy, choć
wypadek pozostawił w niej uraz
do techniki mającej ułatwiać nam
życie.

Miejmy nadzieję, te kolejny wandal nie wykręci „korka" na dziewiątym czy dziesiątym piętrze, bo
wtedy wypadek może mieć znacznie tragiczniejsze skutki.
(iza)

§

Dla młodzieży spędzają~ej wak&cjc I niedziel) na łodziach typu „Omew naszym mieście Wojewódzki Ośro ga" 1 „Mak". Zapisy prowadzone są
dek Sportu i Rekreacji or,g'anlzuje w na przystani WOSIR, tam też mozna
ramach
akcji
„Lato w mieście" otrzymać wszystkie
Informacje na
szkółkę teglarską. Zajęcia prowadzotemat
szkbłkl w godz. 9-15,
tel.
ne będą 1:;rz~z
lip iec 1 slerp•e:'l w H-48-77.
(Iza)
dwóch turnus'lch. od 12 do :u lipca
l od 6 do 23 sierpnia.
Kandydaci na ~~glarzy m·•~7ą mleć
co najmniej 12 lat (jednak nie wię
cej niż 18); posiadać karte pływacką,
pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestniczenie w zajęciach
W najblltszą niedzielę, I Il ">ca, prze-.
szkółki oraz muszą uiścić wpisowe
woanlcy PTTK zapraszają
w wysokości 300 zł .
n; WY·
cieczki za miasto.
Wycieczki
plesze
~0·1t,
:m1
Szkolenie prowadzone
zorganlbędzie na
przystani WOSiR (Stawy Stefańskie :i:owane na trasach • Lutomiersk go") codziennie (z wyjątkiem sobót Mikołajewice _ .Tanowica - Ptll~·
szyn - Kolumna (18 km). 'lb\;)rka
- MPK, ul. Północna. goctz.
r. 45.
• Aleksandrów - Naklel•!;,;a - ustronie - Grotniki (15 km). Zbiórka
- MPK, ul. Północna, go,lz. B
Wycieczka kolarska odbędzie ~lę na
trasie: Piotrków - Witów, Sulejów
Osoby, które w 1984 roku
dały
- Zalew - Smardzewice - TomaBarbarze Lipie (a nie, 1ak podano w szów (50 km). Zbiórka
- dworzec
„DŁ" ł bm., Barbarze L\piec) ple·
Łódź Kaliska , godz. 7 ·
nlądze na zakup opon • akumulat.„
Klub Biegów Rekreacyjnych „Drorów - proszone są o zgłoszenie się py" zaprasza w wolną sobotę I n~e
do Komisariatu
II
Dzielnicowego dzlelę na ćwiczenia
oraz bfegl reUrzędu Spraw Wewnętrmyc•1 Łódi·
kreacyjne pod kierunkiem lnstrukt~
Bałuty, ul. Nowopolska 16, p. 6, tel.
ra. Zbiórka - OW „Arturńwek". •Jl.
57-02-00, 57-67-49.
Skrzydlata 75, godz. 10.
(j kr)

Pieszo i rowerem

Komunikat WUSI

„DZIENNIK ł. ODZKJ" - dziennik Robotniczej SP61dzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch". Wydawca: Lodzk1e
Wydawnictwo Prasowe
ł..ódł
uL Piotrkowska 96.
Druk: Pra~owe Zakłady Graficzne. '~ t.~dzi ~edaguje kole glum. Redakcja; kod 90-103 t.ódź, ul. Piotrkowska
96. Adres pocztowy: „Dł.!', f.ódź. skr. poczt. 89 Telefony:
central~· 3'! 93 ·00 !łączy z \vszy<;tk1m1 dz1alam1) Redaktor n_aczelny: Henryk Walenda 36-45 -85, zastępcy redaktora
naczdnego: 84-06-151 33 -07-26, sekrełar1 odpowiedzialny i li sekrf'tarz
32 04 7„ Spru„·y miasta: 33-łl · 10, 33-37-47, spo.le~zno-~kono~1czne: 32-28-32, 33-10-38. fotoreporter: 33-78-97, kultura l oświata 36-21-60
sport: 32-08-95, dz łączności 1 czytetnlkamt Inter·
w~n~je i Telefon Usługowy: 33-03-04 (ręko~1sow nae zamowlonych redakcja nie zwraca). Redakcja nocna:
78-69-68 l 78-68-78. Ogłoszenia I nekrologi - Biuro Reklam I Oglo~1f'ń,
Lodz. ul Piotrkowska 96, tel. 36-49-70 I ul. S1enkiewlcza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada).
Warunki prenumeraty l)OdaJ11 oddziały PUPlK RSW Prasa-K,dą.:iJka R.uch"
"
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.,.Judztec
bo głowy"
radz. b.o. godz, 18.15; "Wampir
li Feratu" c:zes. Od lat 111 godz.
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ani Maria mieszka na cizie-
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Z WY~CJGTEl\tI
KOLARSKIM NA TEOFILOWIE

\Vlamanie

do

•
ziemny

~30~t"Ił!iJ=3a•~0 ·~1~ 30~ 1~~ ~
11, godz. 12.30

§

•

flit

Indeksu

§OOł

SP!l'Zf:DAM

nakt,

tel.

S6-60-:!15.

aprzedam.
BQNY PIKO
oterty „3M~" Biuro Ogło
ueń, PlotrkoW&ka 96.
SPRZEDAM dom \Stare budownbctwo) z placem . w
· Andrespolu. dojazd autobusem 2i>4, Bielawski Janusz, Andrespol ul. Krót
ka aa, po godz, 17.

.KUPIJO; pianino dobrej kla
sy, dQlbry stan Tel. 36-50-18

m86

~

POLTA:f< 21 nowy, przer.,._
- spriedam, Gan<Jl·
hlego 22 m 31 po 19.

2305 k

TANIO sprzedam karoserie>
„Poloneza", Zduńska Wola!
21819 g
tel 21-39.

-

.

Calisia"
;przedam. Ofe1·ty „8801'
Biuro Ogłoszeń, Sienkle'Wll
cza 3/5.
P-IANL."110

DAM~ sprz~am

Pik, taxometr Tel. 11:-'l'l-Oll, wie-

- - - - - - - - - - - czorem.
"1949 g
SPRZEDAM l<>dóW'kę „Palar" lMI 1 oraz magnetofon
„Reda"
namiot
SPRZEDAM
51-311-92.
Tel.
M.,9(111.
179
6 11
ttl'r.I ~ 4--<>sobowy, Tybury 3 m. :lJ,
----------:.:..:....:
po 16.
DZIALKĘ . 700 m, budynek
22433 g
~izbowy, rozpoczęta budo SPRZEDAM wykłlhizlnę dywa w Żakowicach _ sprze- wanową Sądecka 40
zadywan
ATRAKCYJNY
dam. Oferty ,.8777", Biuro Stoli!.
Ul94 g graniczny 2X3 - sprzedam,
Ogłoszeń. Sienkiewicza 3/5
- - - - - - - - - - - - tel 78-ł3-98.
22'438 g
kiosk „Warzysprzedam. SPRZEDAM
NOTARIALNłE
wa-Owoce" w dobrym punwoda, kele. Wiadomość. Namioto- SPRZEDAM pilnie betodzi.ałkę budowlaną,
światło, o pow. l ha. Mi· wa 3S
niarkę, tel. M-10"8!1, po 16.
kinka, Konstantyna 7
224.92 g
K
__
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _22_:112
22.SO g

SPRZEDAM butlę· U kl(. Z powodu wyjazdu tanio
Oferty „22~1" Biuro Oglo- sprzedam nową wtryskarlcę hyqraullczną 100 g, tel.
Plotrlcowska 96.
2 2
----------·-'_s:_~.:..)( DECK kasetowy JVC (me- ~1 -7~--05.
I
SPRZEDAM 1.32 ziemi
Tel.
działke o, 15 lasu _ rejen- tal) tanio sprzedam.
dwukoLODOWKĘ nową
talme. Zakrzcw'Ski Marian 5.2- 53 - 74 .
tel.
aprzedam,
I( morową
22462
Lutom!erkoło
12,
Czolczyn
22452 g - - - - - - - - - . - - - - 16-55-92.
aka.
SPRZEDAM praJkę autosprzedam domek matyczną 33-32-85, po te.
PILNIE
22293 Il SPRZEDAM magiel prasokomfort
j e dnorodzinny
blachę ocynkowawalnię,
P a bianice, ul. Warszawska
I
ną 2000X!OOOX0,5, bok
107. Wladom<Jść: Kowalski SPRZEDAM pawilon han- dach
!2'5p Bełchatów,
do
Tmvlma dlowy. Oferty „2229'4", BiuKłodawa .
Jacek,
13.
Piaskowa
231-W,
tel.
Piotrkowska
~łoszeń,
ro
15, woj. Konin.
22::21 g
KUPIĘ działkę na tra„ie
l:.ódź-Ko!uszki. tel. 36 _50 ~ 18 .

Z aPRZE.DSlĘBJOJLSTWO
graniczne „LAlUMI" w ł.o
te I.
96,
G<:lań:ska
dzi, ul
sprzed a
>2-61-61!
:ia-9l-16,
wytwarzacz pary, typ u-oo3.

szeń.

2'2S12 Il 96.

-

SPRZEDAM kolumny 40
8 om, tel. 3'1-:l>ł-78.

w

88H g

PUSTA·Kl 52-08-12.

ąrzedam.

Te I.

21652 g

MINIWIEZĘ

tanio

sprze

dam, 312-59-ia.

-

~903

COCKER spaniele złote sprzedam, tel. {3-'l'l-lG.
22!1o"7

I(

OWCZARKI niemieckie sprzedam
szczeniaki
Bystrzycka 5.
ffl6g

PUDLE mlnlatury, srebrne
sprzedam
rodowodowe
tel 26-89~, f:·:>dz. U-20.

ul. IClonowej
„SYRENA 105" (1978)
sprzedam. Tel. 52-13-08.
<1783 g

\\' dniach od 6 do 15 lipca l 984 rnku - zmio.nie utPgna
trasy autobusów lin•! 73 73- bis, 78 I 153. Nowa h'asa

„POLONEZ" \'1980) dam. 52-33-33.

przebiegJ.ć będzie nMtępująco:

s::>rze8780 g

listop~d
„FIAT lSGp"
1e!.
_ sorzedarn.
1978
78-78-99 lub 23-73-65.

UNIA '73, '73-bis - w kierunku pólnoonym do ibiegu
ulic Kasprzaka - Pow'!ltańców W1ełkopolskicb bez
zmian. nMtępnie t1łic'l.mi: Powstańców Wlclkopol<1klch, al. Wlt'iknłany. Lutomierska, Klonowa
i dalej właściwą trasą W kierunku przeciwnym
Lutomierska bez
<lo zbiegu ulic: Kfonowa zmian, następnie ulłc:i.ml: l.utom1erska, al. Włók
niarzy, Drewnowska Kac;przaka i dalej właściwa

„WARTBURGA 312", „.Junaka" - sprzedam. Zakąt
8775 g
na 47 m 3.
.

„125p" (1973) blacha do remontu - sprzedam. Smetany 7 /23, bl. 5 po 14.

trasą.

105"
SPRZEDAM „Syrenę
(1974) .>raz silnik ze skrzy.
nią biegów w dobrym stanie. Aleksandrów, Bratosze22278 I(
wskiego 11 m 16.

w kierunku zachodnim dei zbiega nlłc KaPowstańeów Wielkopo1c;kicb bez zmian.
p,.wstańeów Wielkopolskich.
na<1h~pnie n1ica.ml:
al Wtóknłarzy, Wiel\rol)ol•ka ł dalej wta,ciwą

I INIA '!8 -

sprzaka trasą

W lderunk11 pneclwnym do zbiegu ulic:

w

kierunku

ulic-- Mokra -

tanio
remontu

SPRZEDAl\ł

600" do

zachodnim do zbiegu ulic:

Dębowa

Kasprzaka - Powstańców Wlelkopolskłcb bez
zmian, nastf)ltnie ollcarnł: Powstańców Wielkopolskich. al. Włókniarzy LutolT'ferska. Mokra I dałe.f
właś«!Jwą tra.<1ą. W kf PnHlku pnecfwnym dn zbie·

i,1

TAKSOMETR Halda - lesprzedam.
gaUzowany
Wrześniewski,

Antoniew~k11

'-2ns

43 84-57--60.

g

MYCIE okien Pranie dyl'?lst7tucjom uwanow
chunld. Osuchowski. a6-86-7u.
216211 g

nOW'ł
PRZYCZEPĘ
- sprzedam. ~1-20-17 p~ ,17.

N-126 -

.

g c

1245~

SILNIK I , J25p"
dam. 51-:7-52.

10.

„l!'ata
16.
2234:; g
flO

PRZEDSIĘBIORSTWO

Za-

graniczne „LALMT" w 1.0dzl, ul. Gdańska 96, tel.
sprzeda
:12-61-68,
~2-93-16,
1~1··
„Fiat
samochody:
. Volvo
(1978),
,Mlraflori"
1
245 DL" •19781, „opel Se2304 k
nator (1980).

• Latomłt>Nlka bez zmlau, na-

"ltepnie> uiicamH· tutomienka. at. Wł6kniluzy,
Drewnowska, Ka.<1t>riaka I dalej wlaściw- trasą.

l ,,.Moto„ZAPOROŻCA"
rynkt:" sf)rzedam. Sanocka
8788 ~
29 m. 12.

tra~ie objezdu aut.obuo;y „atrzymują 91.e na przystanku na al. WłókID'łrzy prLV ul. Żubardzkiej w obu kńe·
2344-k
runkach

Na

S'!"R'>".EDA'M
MR" 11977),
godz. 16-21.

„Fiata 1!5p
tel. 43-87-09.
8424

I(

TELEPOGOTOWm Witkow- ZGUBIONO zezwolenie na
prowadzenie rzemiosła nr
ski 84-tl2~:!'2, ~3-09-3.'%.
229!7 łt P-12/84 wydane przez UDz.
Haliny
dla
ł,.ód:t-Górna
SZKLEN'IIE, Tel.
8803 g
~alec.
Ma.tysiak.
pleCZllt.KC a
ZAGUBIONO
U.raiyna
ttdci: dr med.
specjalista
Szydłowska,
„Non-Insekt"
ZAKŁAD
wewnętrznych.
zwalcza wszelkie robac- ehorli>b
71
two. Gwarancja, Tachunkl lglerz, ul. 11 S~ycznta1491.
l'i3 m 'I, tel. 18-U-Jł 35-1!'1-00, Milewski.
1?3łl '
ZAGUBIONO leg. ałużbow~
wydechowe, pracowniczą nr 57ł/8ł Ut.
UKŁADY
monta:!: nadkoli. Judyma 20 na nazwisko Mirosława Pał
(od Traktorowej) Inż. My~z ka.
22486 c
~334 g
kowsltl.
ZGU8ION'O prawo jazdy
Szymański
nazwiako
na
Czesław, ul. Hipoteczna 21
12309 c
m 87.

glo.zury, teUKŁADANIE
rakoty, krótkie terminy.
Ta:', tel. 'l'&-4,'/-7ll.
~ Jt

sprze- i·'

-

22734 g

----------~

WYSTRO.J

I•

wnętrz,

meble

J' · Ul\ikatowe 1 Inne artvkały według własl.'1ych

'projektów. Warsztat Rzemlos?a
Artystyczhego, K!!.Sżtanowa
10, tel. 57-&lHMi. Kocltisl'l.

UADIOSTAC:JA - wla5nosclowe, doskonale położone
M-3 zde<:ydowanie sprzedam. O!erty „2~814'', Biuro Qgloszeń, Piotrkowska

lrMO lt

96.

3-.POKOJOWE, spółdzielcze,
jeden
zamienię na dwa i
bloki, tel. 57-28-&.

515-:?fl-94

DWA pokoje z kuchnią łii m, blokl Koziny zamiemę 2 X polcój kuchnia lub
na większe. Oferty „223'H".
Biuro Ogłoszeń, P1otrlrnwska 96.

.

<l'i'-~O).

PRALKI automatyczne tel.
naprawa. Domagaia,
,11r.zeczn. &'7-·50-21.
legitymacje
897ltl g ZGUBIONO
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::; studencklł Janusz Budziń!!2~96-g
U-98-«l, ski 111952 Pl':..
TELENAPRAWA
Bednarek.

mieszkania.
Oferty „22400", Biuro Ogło
Piotrkowska 93.

POSZUKUJĘ
szeń,

POKÓJ w blokach 11: telefanem wynajmij studentowi. Tel. 86-69-43.

KINESKOPY - renowacja,
51-:VJ>-OO, Lubartowicz.

--------~~·

REGENERUJĘ wały

samodz.ielnei~o

Tel.

33-H-:46,

22450

Ą'.

mieszkania
M-1 lub M-2 z telefonem.
do
codziennie
t el. 55-2'8-Zł,
POSZUKUJĘ

g

22~97

15.

-

CZĘSTO CHOW A

bloki

22448 I(

ZATRUDNIĘ

- -- - - · - - - - - - - -...- - - -

- -

.- -

„ _ _ _ _„

materiałów

-

ul.
ul.
ul.
ul.
ul.
ul.

Opoczyńska

a LIPCA'

PROGRAM I
12.05 Z kraju I ze Awiata. 12.30 Muzyka folklorem malowana. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty.
13.10 Radio kierowców. 13.20 Piosenki
Arndta Bause. 13.30 Cudze chwalicie
swego ole znacie. 14.05 Magazyn muzyczny. 15.55 Radio kierowców. 16.05
Problem dnia 16.15 BaI)k przebojów.
17.00 Muzyka I aktualności. 17.25 Gitara, banjo t... country. 18.05 Gorący
temat 18.15 Koncert dnta. 19.00 Dzien19.SO Radło
nilt. 19.20 Minlrecitai.
zaśpiewam ci
dzieciom _ „Chodź
bajeczkę". 20.06 W kliku taktach, w
kilku słowach. 20.10 Koncert życzeń.
20.40
20.~5 Knmunikaty Totalizatora.
Wiersze dla ciebie. 21.00 Komunikaty.
21.05 Kronika sportowa. 21.15 Muzyka
baroku. 22.00 z kraju l ze świata.
22.25 Repetycje z jazzu. 23.10 Panorama ~wiata. 23.25 Dyskoteka przed
sobotą.

PROGRAM Il
10.00 Godzin~ melomana. 11.00 Zawsz.e po jedenastej. 11.10 Wakacje w
Stereo. 12.00 Nowe nagrania radiowe.
12.25 W stronę jazzu 13.00 Wt ad. 13.05
Serwis informacyjny (ŁI. 13,10 „Drogi I rozdro:ta" - aud. Wojsława Ro·
malowanej
13.20 z
dackiego (L)
skrzyni. 13.30 Album operowy. lł.00
J Catle I A. Hailey - „714 wzywa
pomocy" - fr. 14.10 Nowo~ci !one.
,Wioligram. 15.00 L. Kydryńsltl:
- odc. 4. 15.111 ze
nem ł basem"
Fest1z
Rep.
15.30
skarbnicy pleśni.
wal1t Kapel ł Splewaków Ludowych.
t5.55 Miniatura poetycka. 16.00 Wielkie '1zlela 17 OO Wlad 17.05 Rozwią
17.10
zanie zagadki muzycznej (Ł) .
Al<tualno§ci dnia. 11.30 "Pi;itek"
magazyn (ł.). 18.30 Klub Stereo. 19.30
21 10 Wiad.
Wieczór w filharmonii
21.20 Gra
~l 15 Wieczorne refleksje.
'B\rali r .agrene
PROO!lllM Ili
to.no Wvprawy po zdrowie - aud
.Taz7owe wakacje. U •JO Prosto z
kra1u 11 ~o M11zyC'zny Tnterklub U.M
"t:i;„,..,„..., 7ałuskl - „7 ool~kicl1 gne·

10.~0

odc. 7. 12.oO c;p,·w\c:
C":hńw 1?łl1 w"vch'
J< .no
"!'rń lk' . 12 05 W ton„cj; "•I• H<I
Slrnmler.lnł"
Micha! M:ir.l«>w~kl , ac~ek ·TM"'"' orle. e. 13 to Pr>wtńrko
2 'ro7rvwkl 14 00 L~to , w ftlharmon!l.
9

•S OO !'erwl• 1"r0jkl 1S.O'i 'W<1\ror!e na
_ ;mil 15.10 Rock
dwńrli kM•·:>:h
~o Dr>l•ku 1~ ~5 '<1" '·~01' - m ~ " . t~.Oll
~apfOH111ilt do '!'rójki. 19 . C~ Codzlen-

nie powieść ,Stawa 1 chwała" odc.
19.30 Tl'ocht swingu. 10.50 Zbigniew
grzechów
- „ 7 polskich
Załuski
głównych" odc. 20.00 Musicale, muFonosicale... ll0.45 Klub Trójki. grafia artystyczna - aud. 21.00 Trzy
- dyskograile.
3azzu
kwadranse
22,0.'
artystyczna.
21.45 Fonografia
Inf: sport. 23.15 Splewać poezję. 22.45
·„Przygody Robinsona" cz. III. 23.00
zapraszamy do Trójki. 23.bO Markiz
„Zbrodnie miłości" fr.
de Sade PROGRAM IV
10.00 Halo, wakacje.„ 11.0ll Twórca
- aud.
dzlelo „Wojna t pióro"
11.30 Płytowe kolekcje. 12.05 Wtad.
12.10 „W trosce o przyszłość" pro-blem tygodnia. 11.20 Gra zespół Karolaka. 13.00 „Kaszubskie krajolnaaud. 13.30 „Rozgłośnia Harzy" cerska" _ zesp. 14.45 Blok audycji
dla młodych. 18.00 Wlad. 16.05 Instrumentarium muzyki rozrywkowej
- aud. 16.36 Widnokr;ig. 17.03 Koncerty instrumentalne. 18.00 Ma~azyn
moje hobby - „Rock myśliwego" aud 18.20 Muzyczne hobby, 18.40 studio ekspertów. 19.30 Wiad. 19.35 Chwilistów la muzyki. 19.40 Sekrety
aud. 19.55 O twórczości dla dzle-::1.
20.20 Wle~zór
20.15 Chwila muzyki.
muzyki. 22.00 Na skrzydłach pleśni aud. 22.50 Lektury czwórki: Jullus
23.00
Llps: „u tródel cywmzaejt",
Człowiek l nauka. 23.20 MuzykoteraraKalendnrz
23.SS
Wlad.
pia. 23.50
diowy.

TELEW1Z.JA
PROGRAM I
9.00 Teleferie oraz film prod
wy„Ucieczka pol. cieczka" (2)
,,Przezmiany
2
dla
10.30 Film
film prod
lotne ptaki" -

CSRS

17.20 DT - wiad<>moścl
17.SO „Kojak w Budapeszcie"
wę& kom. sensac.
19.00 Dobranoc - „Uzllk l Mazlik"
19.10 Krajobra:r. polski - na pię.,towskim szlaku
l!l.30 Dziennik
'JO.OO Monitor rządowy
20.30 „Przelot.ne ptaki" - współ
czesny komediodramat prod.
CSRS
:)2.10 DT - komentarze
22.40 Zawsze po 21
23.05 DT - '14 godziny

PROGRAM U
17 25 J4tZYk allf. -

17.55 Język ros. 18.39
19.00
19.20
19.SO
20.00
20.15
20.45

Wiadomości

1. 4
(L)

Magazyn wędkarski
Przeboje „Dwójki"
Dziennik
Za kierownicą
Krajobrazy kultury
„Enklawa" - maga'Zyn dla
zainteresowanych
21.16 DT - wydarzenia -'- telefon ,.Dwójki"
21.30 Gość letniego atudia „Dwój-

ki"
pr..21.45 Przed weekendem gram Informacyjny
miłości
o
22.20 Opowieści
„Szkolny walc" - melodramat prod, ZSRR
23.45 „Trybuna sejmowa" - 'W7danie specjalne.

\\' dniu 3 lipca

l!llł

w. EDarl

W prreta·rgu
cze ! osoby fizyrzne.

Ogło
ąf5.

brać

w zaklejonyr.h ko-

Oferty n~Jl~:i:y składać na ohowią.zującyoh drukach

na 1/2
pracę
PRZYJMĘ
e tatu na overlock 1 stęb
n ówke. Oferty „11793'', Biur o Ogłoszeń, Slenklelll'icza

pert.ach w biurze DIM-II przy ul.
19 Itpea br.
Ko:>m!syjne otwarC'je o!ert

3{5.

nastąpi

termi.nłe

wadium w

wyl;ok<JŚO!

TRUDNIĘ krawca ~o
s zycla kurtek, tel. 36-46-,5.
212299 g

~A

W programie teg,orocznego festiV:al~ przewi~ziano liczne semina·

ria 1 dyskusJe na t\'!mat studenckiego ruchu artysti„cznego oraz
warsztaty artystyczne .dla najmłod. .
. . .
-~wmou.Jśc1e przez ~ły lipiec p~ł- g:aticy. i filmowcy !I! wszystkich szych uczestników teg~1 ruchu.
(PAP)
me będzie rolę stolicy studenckie- osrodkow akademickich kraju.
1
go ruchu artystycznego. 1 bm. rozJ?oczął się tam kolejny festłwal artystyczny młodzieży akade:z:yiickiej,
1
popularna „FAMA 84''. Zatiowiedziało w nim udział około 1,.5 tys.
wykonawców, studenckich piosenkafun- dotychczas st.oprllu materiałów i;,·6Usta\'17a „prawo prasowe·'.
rzy i piosenkarek, członków studenckich kabaretów i teatrzykó-w, kcjonująca od 1 lipc!I, była tema- dłowych !Ul ternnt pracy prz;;:mygrup estradowych oraz zespołÓW tem spotk!lJ!lia przedstawicieli 150 slu. W opracowirwa.nych obezn: e
pieśni i tańca. W Swinoujściu pre- zrzesze{1, kombinatów, hut i fa- zleceniach resortu mówi się m. ih.
zentować będą swój dorobek także bryk, których charalkter I rodzaj o lronieeznoścl po,~00!.nla w w!ęk.
studenccy artyści plastycy, foto- produkcji jl!!ft przedmlotem szcze- szoścl przedsiębiot·stw !!łuźb pr.a·
gólnego za!ntere80Wania opinii pu· oowych, w składzl~ których z;nalez członkami kierowni- iliby się praoownU'Y legitymujący
bliczn.ej W"H~/DYH7.U.UH/'//U~ ctwa Stowarzyszenia Dzienrukarzy !rlę opanowaniem Pl\'Oblematvkl nrPra80Wego :Rzątiu.
Biura
PRL I
ga.'"lizacyjno - tech111lczno - eko1i.ęo
nomicznej przedslębUorsbwa,
ZAPOBIEGNIESZ
na tema.t celów l zadań or&z ludzi w nim
Wymten.lono opinie
ASTMIE OSKRZELOWEJ. praktycznego funkcjoal.owania usta· zatrudn'i<mych.
wy, zwracając uwagę na kon'eczjeśli wcześnie l eałkowicie
(PAPJ
onooć doskonalenia !•lejącego
na
reagowania
Informacji,
biegu
zaprzestaniesz
krytyczne uwagi oma: udostępn.a
Z alębekim :1Jale1n za'vladamiaPALENIA PAPIEROSOW. rua dZiermikal'Ulm w ezerszym nit my,
że w dniu I llpca \'98ł roku

Przemysł

i prawo prasowe

zmarła, przeżywszy

i' P.

wYrUY

W11p6łczucla

•

s. ł

I',

mmarł

S.

WŁODARCZYK

powo4•

serdetll!l.e wyraz„ w.p6lc.zucla •
powodu śmierci

śmłereł

KOLE:tANKI l

s

ltOLEDZY

PRZEDSIĘBIORSTWA

JlYSTYCZNEGO

TU-

„ŁODji"

Z 1lębokim Wein zawiadamiamy, te dnia I llpca 198& roku odazedl od naa na zawsze

ł. ł '·

'·

ZYGMUNT
KREMPll'\I SKI
OGROD-Nllt
Pogneb odbędzie się dnia I lipca br o sadz. lZ.!O z kapli<;y
WoJclecha na
cmentarza t!w.
Kurczakach, o czym powhdamla
RODZINA

ł

Babcia,
'

P.

ADELA

z d . WILCZEK,

1kła4a.!•

ltOLE'!A'.11.'lU I KOLEDZY
11 MODKAP w ŁODZI

lał.a, nasż.l

PAWŁOWSKA

MJlflA

1kladal•·

a

Matka,
l'rababcla t Siostra

KRYSTYNIE

KRYSTYNIE
SZKUDLAREK

WINCENTY
WYSOCKI

Dnia ! czerwca tlU
w wieku 81 lat

5.000 '!:!

UUllllUIUllllllllllHlllUllUłlllłłlllllłUlłtlll••l>!illllłtlllłlłlll,łll•t5 '''' · ~······

naJukochańsza

WNA s l!IYNEM

oo:a

Dyrekcja Inwestycji Miejskich II zastnieiga sobie pre.m> wyboru ofe·
renta lub odstąpienia od przetargu be.z podam-iii przyczyl?l.
Szczegółowe informaeje dotyczące przetargu można uzyg.kać w dziele
2402-k
przygotowania tel'enu DIM-II, I p., pokój 25. w godz. 7.30- 9.

222~ ~

K.oletance

Pocrz.eb odbljdzle llłę w dniu
6 lipca br, o &'Odi:, 11 11 kaplicy
cmentarza ewa.ngellcklego przy
ut. OgrodoweJ.

d:J

w dniu 20 litx:a br. o godz, Ut

Składający o!erty robowiązanl są wpłac'.~
od każdej posesji wymienionej w ofercit!.

pracowrt1ka
ZATRUDNIĘ
n ajchętniej emeryta w gospodarstwie rolnym, Rcanan ów 2.3 ·- tramwaj 44.

87. w

Dąbrowskiego

spółdziel

państwowe,

przed~iebiorstwa

11dzial

w wieku 15 lat
ł.

niżeJ ,

2, 2a, 8.

„Fama 84" wys tartowaIa

-

na

pochodzących :1 rozbiórki zabudowai\
nieruchomościach:

Ogniskowa H/41,
Chóralna 49/51, 43/45/n, 3'.ł/35/35a, 3'7/41,
Rolnicza 25(2'7, 29/31, 33/35, 43, 37 /39/41, 45/ł'f,
Królewska Ta. 9, 11,
Gościnna 2ł, 26, 28,
mogą

1111111111111111111u111nn11•1•11n1 111111111111mn1111111111111111111 11111111111111111111u11111111n111 111111111n1UlllllltlUlllUlllllllllllllllll• ••••,,·

PIĄTEK

ŁODZI,

wymienionych

hafciarkę.

ferty .,8794'', Biuro
s zeń, Sienkiewicza
)

sprzedaż

na

kuchbudow2-poko57-96-09
23293 g

Cl:f!ł-W.

ca w rejonie Praskiej około godi. 22 zagin11l 2- let•
kotek. za
ni szaro-biały
odprowadzenie bardzo wy•
.al!:a nagroda. Praska ł B.

DYREKCJA INWESTYCJI MIEJSltlCB U w
ul. DĄBROWSKIEGO 8'7
OGf,ASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY

2-

pokojowe 56 m zamienię,
podobne mniejsze w Lodzi
Tel.
bloki.
koniecznie
grzecz. 84-81-52 po 16.
DWA duże pokoje
nia bez c.o. stare
nictwo zamienię na
bloki, tel.
j owe
(8-13).

UWAGA! W dnlu :t8

Dziekan 1 Rad:i Wydziału Mał~'llatyld, P!zykl t eh„
mu Uniwersytetu Ł6dzkle10 poda~ do wladomosed., te
dnu 13 lipca br. o godz. 1!1 w 1'11311 konferencyjn~
Instytutu Mat.roatykt UL, ul s. ·~anacha 21, odbttd:?:ie się pubUczna dyskusja nad ro._..:prawlł dioktors!l4
mgr Urszuli l.ędzewlcz-Kowalewsklł(J nt : .,Zasada
ekstremum dla 1adań steTQWania optymalneiro 1 m.1e·
'szanymi O!!'rantczenlaml".
Promotc.r. dor. dr hab. l!ltaru.sla•w Walczak,
do v.\!flądu w !lt.
się
znajduje
Pr:lc~ doktorsk~
bllotece Głównej Unlwer,;yte~u Lódzkie~o. ul. Na~u
!3SO-k
towicza lali. Wstęp na rozµrawę wolny.

korbowe do motocykli W'Szystk1ch
typów oraz samochOclowC!
Trabant, Wartburg, Syrena. Gwarancja. Zamiejscowym krótkie t.ermtnv. Warszawa - żoll'bórr. ·- Wawrzyszew. Wókzyńslta 107,
Szymczak.

p!li;lie

pracują<:y

poszukuje
mieszkania.
do 15.

UNIŻWAŻNIAM Hl!ublon•
,ltrawłe::twa
zezwolenie
lekkie, btel.linlarstwo. dziewiarstwo ręczne", 14!9 U>dl
_ Polesie, Lech Kwterrleń.
12281 •

OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

oot2 1.

2%-164 g

MŁODY

1
Indeks
SKRADZIONO
AM ńr
studencklł
leg.
Krzynazwisko
na
12874/L
wspólnika do
PRZYJ!\IĘ
:12328 I
prowadzenia „minibaru" i sztof Stanek.
sainy. Oferty „8476", Biuro
MoK!OllZCWlkl,
TOMASZ
Z/6.
Ogłoszeń, Sienk!ewlcza
kra 31 zgubił prawo Jazdy.
U15 I
DUŻY wybór ofert matrynonlalnych dyskretnie przel!lp?tnteGdańsk EWA Ma3ewska,
„NEPTUN"
syła
Kontakty r6w 1/5 rgut>'la aezwolente
50, skrytka 7.
na prowadzeni!! dztałalnoA•
zagranicme dla Pań.
~!50 k
ei handlr>we~ nr 610.

karniszy,
zapinek, zamków, blokad,
uszczelnianie, kołki. Szy„EWA", Gdańsk - •• 11krymańo0k1, tel. ss~a.
tka 2"1 - gwarantuje a.~:nag
trakcyjne oferty.
10Wl' k
ANTENY tele~izyjne
grzecznościowy
Kanie,
ZAKŁADANIE

22') !"\"
„MERCEDES
zain1e'llę.
sprzedam tub
22446 g
Tel. 16-25-68.

Wielkopolska - al Wlt'lkniany bl'7 t.mlan, nastę
pnie ulicami! al Whłknłany, Drewnowska i dalej
właściwa tra.<1a.

UNIA 153 -

-----------

g

i zamknięciem dla ruchu kołowego
do ul. l utontferskiej,

do
nowBLACHARKĘ
., Warszawy" kuplę Of~rty
O;t!oe11?ń,
Biuro
„22493"
Piotrkowska 98.

-

sprze
Mińsk
LODOWKĘ
dam, tel. grzecz. 33-79..;;'1.

-----------

na odcinku od ul. PowstańcAw Wielkopolskich

O\VOCH solidnych murarzy zatrudnię, Tuwima 33
m. 22, lewa oficyna, parpo u.
~er
8817 g

g

SPR:Z:EDAM Jromolet opon
do „Fiata 1(!'5-p". Ku-oię
pralkę automatyczną , Ofer ty „22449" Biuro Ogłr,szeń
Piotrkowska 96.

z robotami c'ęplowniczyml orowadzo..1ymi
w iez<l11i ul. Klonowej

8763 \1

8809 I(

4-oeobowy dut y
sprzedam. Kupi ę
te I
campingową,
lodówkę
86-72-96 (wleczol'em).
NAMIOT
I mały -

8792 g

że w zw.ązku

PRACOWNI'KA do układa~
nla glazury, terakoty zatrudnli;. Wymagane wysokie kwall!ikacje, tel. 86-7'3-57
po 17.
m_20..:..g
__________

błony

JANUSZ HEJN
POR, R". ps. „KONRAD''•
LEKA~Z STOMATOLOG.
Ucze1tnłk kampanii 1939 rollu, żołnierz AK, uczettnłk Powitania
Warszaweklego, więzień Ofiait•J Il o. odznaczony Krzytem Waleunych, Warszawskim Krzy:tem Pcwstaóczym I blllyml odinaczeniamt,

Naboteibtwo tałobne odprawione z.ostanie w kościele Karolt\
Boromeusza na Powązkach, dnia 6 llp<'a br. o godz. 9.3i, po czym
nastaPI wyprowadzenie zwłok do grobu rodzinnego,
fJONA, llYN, SYNOWA. BR.\T SIOSTRA. WNU&J I RODZINA

Posrzeb odbędzie się dnia 9 lipca br, o .,,dz. 15.30 z kapll"-, v
c~enta~za św. Anny na zarze..
wie, o Ci!ym zawiadamiają:
CORK.A, SYN l BRAT
z R.ODUNAMI

W dniu

w wieku

ł

lipca 19H r.

zmarła.

Ił lał

s. + '·
STANISŁAWA

NOWAK
pognebowe rozdniu T Upca br. o
godz. 15,30 na Cmentarzu Komu.
nalnym w Pabianicach. Pogr11:l:enl w b6lu:
Uroczystości
POC7llla się w

MĄ:t,

CORK.I, HODZll"A

L ł

DZmNNIK ŁODZKI nr 158 (10646) '

,-1....:
:..·

Foto reportaż
Andrzeja Wacho ~
jJ ..

Taka sobie myśl:
Chcecie od :tycia
mllołcl?

R02~li!E"iZUJEMY

oalety zwraeae
moralne,

WE Dit/ ' JE
·a1

wartoicl

•rau11n!!dOJl A]aJ1e az

·pa r LI '/;.tnaw

Jt<l ZJO)jS

ln!Uł<-?dlv)J

P\Sf !IBJj~ll\I

ł:l

rozrywki

czy

w pierwszym wypadku nie
&bytnłeJ

w drugim
łudzi,

kt6ryml

na
się

uwaa'I na
umysłowe

otaczacie.

·o3ci1J,JJdA llJaao
11:illzpotpod q:ik1e.tnodq z uu H1>0• · 1<uz.>uJuu
111 ł<'1c<J li·U!Ju4-ll4 BZSBN ~I M.1t4Jo~ 2

!lllt.iŁJ
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MaZJ3j Olje\ eUl?!M!?Jdl'I eunjOlJ tt '1118ljS 'ap:i:itlnfad 'lZ 'U.t2JMl!M OC:
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CZĘSC DRUGI\
Poziomo: 1. Widoki powodzenia. 4. Grecki bożek wojny dzikiej
ckrutn ej 6. Stolica N·irweg1, 1, Jaja ryb 9. Na niej trwa, JO . An·
ton 1m wieczoru. 13. P.>w1=~ ·:1 ~p·•;.1rz . autor ,Dnku Ohmpijsk 1ego",
H Na µii:ciul11111 , 17 D11>1ek nart kominem. 19 Zmniejsza tarcie. 20.
Ochrony Przyrody, 21. Wyspa koral.Jwa w ksttalcie pierścienia 22.
Kupalnik gorsin.
Pio~1owo: I. Amok, 2 Kłodzka lun t.ui.ycka, S. Bożek z lukiem. 4.
Dzielnica Wilrsrnwy , 5. Sto ją ria redl.ie, 6. Gl1nianv prymitywny m·
strument muiyez.ny dęty, 8. Oj ~ zyznd Napoleona I, li. Jeden z trzech
muszkieterów 12. Kość 13. Krai w Europ1e. 15. Wpada
do Morza
Kaspijskiego, ' 16. Litera alfabetu greckiego, 17. Przedłużei_i1e
kości
pacierzowej u zwierząt kręgowych. lA Drap i eżnik z rodzrny kotów.
Oprac.: J. KALUŻKA
DO ROZLOSOWA NIA: 10 nagród ks:ążkowych ufundowanych przez
Wydawnictwo l...ódzkie.

wa lata temu w Su·
detach 1i:-romad2ono wv:i:·
szych
specialistów od
normowania nracy 'l róhych bran:l (na konfe1encjl,
która odbvwala sie w dużym,
ładnvm.
nowym domu wcza·
sowvm).
Po dniacl wypełnionych na·
radami ph;narnvml I w ttoml·
s.iaeh . wvdieczkami. spacerami,
nnsiłkaml nasłepnwaly wieczory,
kiedv mnt11a sie b:vlo odpreżyó
po, tym 1.Ytuale. Na parterze
runkcfono•Ńal bar I sala klutto·
wa. e-dzie. tańczono przy mag·
nctoronie . Już wiec po wczPsne.I kola~ji panie. a one• co
na.imnic.l w połowic nnrmu.ią
u nas o.race. przebierały sle w
stro.ie wiz:vtowe I robily cięz·
sz:v makiJat. I niektórzy mdc:zyźnt r.mienlall koszule
lub
nawet wkładali marvnarkl. ,Bar
\Vabił Prz:vtulnym wnetrzem I
niskimi - fak na bar - cenami. MnleiszoM skłaniała się
ku wódkom I winom pito du·
7.n DC!!j!!l·coll I oiwa. Napoje te
sa moczopędttl', tote:!: wzięcie
miała, toaleta połn:!:ooa w su·
terenie. do której ~ orzedsion·
ka baru wlodl:v odrębne scho·
dy Mie.f sce to składało się s
obszernego przedklozecla. gdzie
7.ainstalowane były umywalki,
lustra I suszarki do rą.k I sk-d
ryrzechodziło sie do właściwych
WC mesklego t teńsklego,
uclotonvch przeciwlegle.
:n-letnia Balina P., ·ekono·
mistka. naczelnik wydziału w
Jednym ze zrzeszeń. po opusz·
ezeniu podziemia poczuła, że
eze:?o§ Jej braku.le na przegu·
bie lewe.I reki 1 pospieszyła z
powrotem do sutereny, gdzie
zostawiła na półeczce nad umywalka zegarek, który zw_yk·
kle ideJmowała do mycia rąk.
Była to mała złota „Dosa" na
złoteJ bransoletce. Przy czym
złoto to nie był kolor, łylko
tworzywo.
Kosztownego tego
orzedmlotu ju:!: nie znalazła.
Poczekała trochę na dole my•
ślac. te mote znalazca Jest teraz w mesklm lub damskim
skrzydle przybytku. wyjdzie i
odda.
Stwierdziła ;Jednak, te
obie ubikac.le sa puste. Wróciła
wieo na górę.
Sytuacja

była głupia. Docho-dziesiąta wieczorem, nikł
z oersonelu domu jui się w
tvcb okolicach nie pojawiał z
wyfatklem tkwiące.I za harem

dziła

barmanki. Halina P. stwierdziła brak ze!l'arka
po dwóch,
trzl'ch. mo:!:e czterech minutach
od wyjścia z podziemi. Zaludnione aktualnie
pomieszczenia
parterowe odclzielone były od
recepcji 1 schodów do pokoi
wielka I ciemną teraz sala Ja·
dainą. Pi.iąc:v I tańczący stanowili wiec enklawę. Nikł ln·
ny, ja~ tylko
ktoś s
nich
mód być w toalecie pod barem. a grono to złobne było
z 20 do 30 osób.
Gdy nikt na apel się nie odezdenerwowana I zmarł-
wlona pani P. uoszla do nvo·
jego pol.>:oJu. Tam przemyślała
zwał.

wsz:vstko Jeszcze r&'I I doszła
do wniosku . te znalazca mógł
1Ju:!: wvchodzić z baru I salki
klubowe.t. w droiłze do lótka
zejść- do toalety, znaleźć zegare!( I fuł ale wrócić mimo to.
Poprosiła wlec rano urzędnika
- or11:anizatora konterenc.il aby
orzy §nlatłanlu na ~tórYm, wszYscy sle ?:ehrałl . oitlostł, ze Ba·
lina P. po~zokuje zostawionego
wczora t w toalPcie na dole ze·
irarka Człowiek ów nie wykonał tego taktownie.
Stała 1Jię

- oznajmił - rzecz
orz:vkra. kompromltu.ia ca. Pani
nac'Zelnik P . zo~tawlła na chwi·
le w toalecie nad umywalltl\
złoh> zee:arek qzwaicarski wielkiej warto~ci. Wr6clła tam po
chwili. łut 11:0 nłł' b:vlo. Ogło
szono o t:vm zaraz. Znalazca
sle nie orz~nnał. Rzuca to cleń
na ogól tu obecnych szanow·
nych osób. Niech ten kło się
połakomił z1tło,1 sle po foladanlu do kancelarii. Jeśli odda
„Doxe" dobrowolnie ole zrobi
się z· te1fo nt:vtku. a ;lego nazwisko •achowa się w tajemni·
cy. Apeluje się takie: każdy
kto kolo e:odzlny dwudziestej
drul?le.t widział ko1toś schodzą·
ce1ro do toalety. wzrdednle uda·
Jacego sle na spoczynek przed
oitłoszenlem w ban:e apelu w
sprawie zegarka. niech w łry·
bie d:vskrec:lonaln ym wskaże ta·
kle osoby. Jeśli zegarek sie w
ciąiro r,odzłn:v nie zna.idzie, trzeba bedzle wMwa6 mille.fe. co
narazi obecn:vch na rewizję w
pokoJach. a naweł osobista i
doprowadzi do rozdosienla tej
kompromitac.f i. W dobrze poję·
b'm wlec Interesie nas wsrysł·
kich, a także złodzleJa leiy.„
ltd.

. Po biadaniu do kaneelarll
zrdosil:v sie liczne osoby ład·
na lednak nie prz:vnoslła ze·
i:-arka. ani nie słu:!:vła donosa·
ml. Wszystkie one natomiast

za zbył wvsokle. Anita R. ied·
nak c;lpd7fał11 cll'ho I c;tuillowala hr11nfP
d<'1k11m„0Mw ~tro·
:fp I m111(łfaf łrnrhl' dcrnmnla-ły tak fp m"c!u1 „„„~!'! „l'~Jlolu
l!!aC71'ła fr1tfrfow„~ fa nl"l'V~at·
n_lpf I wv"l-i?ide ria P'07mt'iwld
o ł.vclo n l"rartr.łł I wovdldm,
en nnnadłn Wlcrłił<'4' ~le t'lo ieJ
lsf„l„nla rtr?v?wvmafon o
ktc\rPl!O~ ilnla łuł nn nlemał
11wó<'h mlf'!lla~r.1' . nracy nowl\
7.awfaif„mlonn telpfonlmonle. ł.e
nazałntn dn dvrekfnra narzel·
11e1?0 llr'!vhl'da „„P."tanle-znl eo-4!ełe a nna ma C!łnh~ za tłtt·
m11.cza nraca 111otrwa ał do 1>óź·
nee:o wlec2'ol'1l Anita R. „jawi·
la sle wlen w ponołudninwej
kreaeJI z eołvml ramlnnami I
ooc;?ła do noknłu nanl -naczel·
nlk ndmełdowat' c;le nr2'ed C!Jleł·
nienlem C!WPł wafneJ mlc;łl. 7ar&7 nołPm
na.<"1Plnik nrZV·
!117.ła do o:wnil'h lud7JI ?.amknefa
drzwi na lcłuc? I n?nafmiła . fe
chce <rie nar:ul2lch ta R no<!I
łe.t 7!eearek. 7'.oha„„vb ło kiE''1V
ta knhlrła „fawlłll <ile o niej
w •nknl be:r f'ekaw6w . 'lar1ełv
sit!' 011wafnlPw1tnfa, nneclE'ł 1\nH• R. nl4.' bvlo na tgmf P.i oa•
mlelnt'J finf tvlko dla Hnlln:!'
P.1 konfl'rencil Pr?ł'ł'il'ł tnklrb
samvch 'llel!!nrkt'iw mu~za b:v6
fvqface lłlh" rłzłl'<!fafkł tvsiec:v.
albo nawet <1Pfkl ty•iery A cd-yby
nawPt w la kić •noc;ńh to bvi ten
~am zeearek. nanna R
powie.
te ll'O lrnnib "'' Parvtu l irób
fot coś Halina P w:via~nifa,
te ło nip łl'~ł d„;c;ipfc;7v ?.e!l'&rek. ma iu:t Zfł 30 łat. Dodah
tto w ore7enrle od tP~rlowe.ł :\
ta kunłła e:n ~obi" wltrMre PO
woinle. D71E łu:t tak;rh nłfl
r11hfa. wlpr t "'" „„.„f'itafa.„
(DOKO:RCZENJF. W NUMERZE

„

profpofllwRł:v ol'?ecłwko słowom,

kt6re oadły I dawal:v wvraz
swemu obutzl'nfu. Zrobiła sfłJ
Ol?Ólna obraza oraz 9kandał, a
spraw21 zeitarka odpł:vneła na
dals1v plan.

W

kilkanaście miesięcy

pół·

nie.i Halina P we7wana rostała
do swołee-o szefa tednee:o dy·
rektorów zneszenia, ir:diłe zastała takłe nacn•lnika kadr o·
raz obca młoda eleHncka bar·
dzo kobietę. To fesł - przedstawiono fe:I e:oscia - lntvnler
ma:?i'lter Anita R.. która wła·
śnie wróciła z Franc.il. 1tdzie
odbywała sfa:t I studiowała oro•
blem:v normowania. Pant lniy•
nler zaraz oo studiach pracowała na oczelnl.
itdzle ma
zreszta nadal otwarty przewód
doktorski. zna biegle trzy ję·
z:vkl obce I przemvsł no więc
chciellb:vśm:v. teb:v zaciela pracę w w:vdiliale pani naczelnik
I wcląirneła się tam w sprawy
nasze.i branży.

„

Naczelnik P.

ir;dył

wiedziała.

na"'

pokiwała głowi\,

te sprawa jest
I tak przesadzona oonad nią,
skoro jej nie konsultowano
wcześnie.i. Juł w
dzlesle~ dni
później 2'7-letnla Anita R. zasiadła za biurkiem w zjedno•
czenlu, gdzie urzednime oto·
e1.enle przY:leło la nzieble: wy·
strofona nleprawdoood obnle. pacbnaea perfumami. łe nie sposób okna przvmknal'!. no I orzecief blokada etatów trwa w
całej Pełni. Wkrótce wlPdziano
kto .fa rekomendował I ·jakle
dostała uposażenie, a uznano Je

JUTRZE.JSZY M)

MALOWANKA
W tym tygodniu nagrody
w konkursie na

książkowe

najpiękniejszą

malowankę

wylosowali:
-

Piotr Choraszczyk, Leźnica
Wielka, blok 4 m. 24.

- Beatka Ruda, Łódź, Bartoka 25 m . 42.
- Piotr
Kuciński,
Łódź,
Wschodnia 54 m. 9b.
Jak co
będziemy

tydzień

oczekiwa~

na wasze listy , które kierujcie pod adreseni redakcji. Tam też odhie n·•" ie
nagrody. „Dzi ennik Lódzk.i"
'...ódż, Piotrkowska 96.

