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DZIENNIK
W środę w Pradze rozpoczęła rię
narada sekretarzy komitetów cen.
tralnych partii komunistycznych 1
robotniczych z krajów socfaltstycznych. zajmujących się problemat"·
ką międzynarodową i ideologiczną.
Uczestniczą w niej przedstaw;ciele Bułgarskiej Partii Komunlstyc:r·
nej, Komunistycznej PartH CzechoPart'!
slowacji, Komunistyczne;
Kuby. Laotańskiej Partii LudowoPartii
Rewolucyjnej, Mongolskiej
Lude>wo-Rewolucyjnej, Niemieckiej
Socjalistycznej Partii Jedności. Polskiej Zjednoczonej Partii RobotniKomuniczej. Rumuńskiej Partii
stycznej, Wę2iersklej Socialictycznej Partii Rnbotnlcze,l. Komunistycznej Partii Wietnamu i Komunistycznej PartiJ Związku Radzieckiego.
PZPR przewodnlcey
Delegacji
członek Biura Polityczneizo. sekretarz KC PZPR .Józef Cz:vrek.

Początek
„małych żniw"

LóDZICI

Drugie w lipcu posied-zenle Sej- sejmowych o poselskim projekcie
mu, zwe>lane na dzi~. poświęcone ustawy z:mieniającej W!tawę o prabudżetowej cownikach urzędów państwe>wych.
jest glównJe debacie
<PAP)
nad sprawozdaniami rządu za ub.
r. W dyskusjach na.cl tymi dokumentami które t.oczyly się przez
ostatnie tvgodnle na Wiejskiej na wymogi i
nacisk
kładziono
wnioski. Jakle nasuwa sytuacja obeona, zwłaszcn w zaikresie !Jospoooselskich uwag 1
darld. Wiele
propozycji wiązało się z potrzeba
większej efektywności w tej dzle·
dzini.e.

Posiedzenie

Państwowej

Na posiedzeniu .Sejmu - Komi.
sja Planu Ge>spodarczego. Budżetu
I Finansów przedstawi sprawozdanie dotyczące rząd-0wych dokumentów o wykonaniu ubiegłorocznego
budżetu państwa (wraz z towarzyszącymi

POSIEDZENIE SEJMOWEJ KOMISJI SPRAW ZAGILA1 IJCZNYCH

POKOJU I BtZPIECZfŃST~VA GRANIC

40-leciu politykę
W minionym
socjalist-;cznymi, stanowi pod-stawowy element polskiej racj,j stanu. za,graniczną PRL cechowa! racjonalizm. Slużyła on;;i d-0brze ojczyź
Charakteryzując pryncypia polsldej po li tyki zagrainiczmej w minlo- nie, Europie i socjalizmowi.
Rozpoczynają się „małe żniwa"
ym 40-leclu, posłowie wskazywaGospodarstwa państwowe w W •el
li. że najważniejszym z nich Jest
kopolsce przystąpiły do ko..-zenia
nieustanna walka o pokój. Naszą
jęczmienia ozimowego. W środe 11
jest przypominanie
powinnością
bm. co najmniej 50 ha tege> >.bo7P
młodym pokoleniom czym jest wojskoszono w zakładzie rolnym Żre
nieszczęścia .
na 1 fakie przynosi
nica, któr.e należy do Kombinatu
PGR Jarosławiec w woj poznań
nawiązy
Posłowie wielokrotnie
skim. Do koszenia tego zboża ~kie
wali do zagrożeń pokoju w Eurorowano tam 10 kombajnów bizon
w
rewizjonizm
stwarza
jakie
pie,
Ziarn<> odwiezione zostało do włas
Republice Federalnej Niemiec, a
nej suszarni i wykorzystane będzie
także nieustanrne podwaZainie ukła
zaIzba Reprezentantów USA
na pasze. Dziś załoga Kombinatu
dów iałtańsko-poczdamskich.
mierza zrezygnować z wysuniętego
Jarosławiec zamierza przvstaoi/I do
wcześniej żądania rocznego morakoszenia rzepaku ozimego Rzenal<
obrady przewodni- torium na próby z bronią przeciwZamykając
umawiany tam na 400 ha będ~le
czący komlsjL pos. Ryszard Wojna
satelitarną.
zbierany systemem dwufazowvm
powiedział m. in„ że posłowie po.
(PAP)
tw;erdzill w dyskusji to, te zgodKonferencja przedstawicieli obu
nie upatrują w fundamentach po- izb Kongresu - Izby Reprezentanlityki Ułgranlcznej PRL gwarancje tów ł Senatu - przygotowała propokoju i bezp1eczeństwa naszego jekt ust.awy, który umożliwia lotkraju. Podkreśli! on znaczenie przy- nktwu Stanów Zjednoczonych prze•ainl I sojuszu ze Związkiem Ra- orowadzenie pról:i z bronią przedzieckim dla bezpiecznego bytu I ciwsatelitarną \V okresie pomiędzy
W bazie amerykańskich WOJsk różnymi rodzajami broni przezna- rozwoju Polski Ludowej.
roku
1984 a połową
listopadem
lotniczych Francis Warren w dta czonymi do rozmieszczenia ich w
1985.
nie Wye>rning rozpoczęły się pra przestrzeni kosmicznej.
R. Wojna przypomniał, że koce przygotowawcze przed rozpomisja dokonuje oceny polityki zaNowy projekt ustawy jest równoczęciem produkcji i rozmieszczegranicznej państwa w złożonej sy- znaczny z rezygnacją z poprzedmiędzykon
partii
niem pierwszej
tuacji międzynarodowej, w której niego projektu - ustawy Izby Retynentalnych pocisków balistycz
istnieją duże zagrożeńia dla pokoprezentantów domagającej się monych MX. W sre>dę pe>łożoao t"m
iu 4wiatoweito. Wynikają one gł
ratorium Da próby z bMnlą przefundamenty pod halę rr.ont11.10 ·~
administracji amer.r- ciwsate1;tamą.
polityki
z
nie
głowic nukleJ1rnych dla tych po
kańsklei. która wpływa na otywle·
cisków. Każdy pocisk MX będzie
Jak ośw!a<lczyl członek Izby Rewielkoniemiecki-eh ' rojeń, a
nie
uzbrojony w 10 niezależnie naproE. Brown,
Po zakończeniu trzydniowej wi- zwłaszcza aktywl~cję rewizjonistów prezentantów George
wadzanych na cel głowic jądro
projekt nowej ustawy wyraża poodpowie<lzią Nasza
wych. Prace budowlane na terenie iyty w Jordanii. prezydent Francji w RFN.
umacnianie parcie dla stanowiska rządu, który
i est
w ~twierdzi?
Mitterrand przybył
tej bazy mają pochłonąć około 90 l"ra.ncols
propozycie
zignorować
w~oóloracv z ZSRR I krajami so- zamierza
Kairu.
do
~rode
milionów dolarów.
Przeprowadził on tam rozmowy z cjalistyc"mymi, podejmowanie inlcja- ZSRR w sprawie wstrzvmania prób
Mu- f-vw nnlu1inwvc~ ! r<izbroieninwvrh z bronla przecłw~atPlitamą.
Już w końcu 1986 roku Pentagon prezydentem Egiptu Hosnim
na
zamierza rozmieścić w bazie Fran- barakiem na temat sytuacji
cis Warren, w istniejącvch sile>sach Bliskim Wschod7Jje oraz niebezwydarzeń w
pocisków „Minuteman-3". pierw~ze piecznego rozwoju
10 pocisków MX. Do roku ·1990 ltcz- Zatoce Perskiej.
F. Mltterrandowł towarzyszy w
ba tych pocisków ma wzrosnąć · do
minister spraw
podróży francusld
100.
doradea d.11. hezpleczeń wysf4pił na la.mach „Wall !treet
Były
Claude Cheysson. stwa narodowego bylego prezyden- Journal" z artykułem, w którym
zagranicznych
i
Izraela
do
się
uda
Kairu
z
kt.óry
Równolegle prowaazone są przyBrzeziński, wysuwa koncepcjii, którą można by
ta Cartera, Zbigniew
gotowania i prace badawcze nad Syrii.
Brzezińskiego.'
doktryną
nazwać
Dwa podstawowe filary tej doktryny to koncepcja pierwszego uderzeni<B nuklearnego oraz gigantycznego rozwoju najnowszych sysczyli po
temów . antyrakietowych
tzw, wo]ny
prostu uzasadnienie
gwiezdnej gle>s:ronej przez prezydenta ReagMJa. Brzeziński stawia
tezę, że wszelkie rokowania na tenie mają
mat kontroli zbrojeń
zagranicznych 9ensu. Utrzymuje on, że· kontrola
Minister spraw
Francji Claude Cheysse>n wyraził zbrOjeń jest niemożliwa, ponieważ
zaniepokojenie amerykańskimi pla- jest niesprawdzalna. W tej sytuanami militaryzacji kosmosu. W wy- cji należy rozwinąć jak najintenwiadzie i;>publikowanym przez pa- !ywnlej budowę nowych systemów
broni przeciwnika.
ryski dziennik „La Croix" Cheysson do zwalczania
sprawy
planują
opowiedział się za całkowitym za- Ludzie, którzy
kosw
powinni zająć się
broni
w-0jny,
rozmieszczenia
przyszlej
kazem
mosie iak również przeciwko ro- scen·a riuszem pierwszego uderzenia.
dza iom broni zdolnyr\1 do niszcze- Uderzenie takie · będzie skutecmie
nia satelitów lub rakiet w prze- tylko w sytuacji wyraźnej orzewastrzen' kosmicznej. „Rozwijanie ta- gl uderz.ającepio.
Nową doktryne
kiej broni naruszałoby równowagę można by więc również
nazwać
warunek
stanowiącą
strategiczną.
zachowania pokoju" - oświadczył doktryną stałego I niepohamowanejak · na Piotrkowskiej.
Na sopockim molo tłok
go wyścigu zbrojeń.
~zef dvplomacji francuskiej.
CAF - Kraszewski
Rycersk.lej zabytkowego
wrocławskiego ratusza obradowała
w.:zoraj Sejmowa Komisja Spraw
wiceZagranicznvch z udziałem
Zbigniewa
Sejmu marszałka
Gert:vcha. Tematem posiedzenia by.
la polska politvka za~ranlc:r.na w
okrei::ie 40· lecia PRL. W obradach
uczestniczył minister spraw zagranicznych - śtefan Olszowski. który orzedstawił w swym wystąpie
oraz bilan~
niu 1?ł6wne kienmki
ińkonań polskiej oolityki 2\agrani<'znei w minionym 40-leciu.
W dyskusji posłowie uwypuklili
fakt, że politvka zagraniczna PRL
40-leciu
~pewnlła w mlnionym
h<>zoieczeń~twn na!!zego socjalistyczoel?o kl"afu. Nienaruszlllnośc.' granic
PRL gwarantowana sojuszem ze
krajami
?':wł11-.Jdem Radzlet:"kim
W
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powstania MRL

mongolski obchodził w
rocznicę powstania Mongolskiej Republiki Ludowej. W ca·łym kraju odbyły się liczne uroczystości upamlętniające t.o wydarzenie.
Głównymi punktami uroczystośd
były w środę defilada wojskowa i
Ulan
manifestacja mieszkańców
Jak Wiade>mo, rząd ZSRR propo· Bat.or na głównym placu miasta.
nując rozmowy w Wiedniu w sprawie zakazu bron' kosmicznej J demilitaryzacji kosmosu, zapre>ponował
wszelrównocześnie wstrzymanie
kich prób z bronią przeciwsateliNaród

środę

63

UMOWA Z CZEOOKIEM

tarną.

Kongresmen Gee>rge Brown, który jest członkiem k0misjf do spraw
nauki I techniki Izby Reprezentantów. oświadczył. Iż rząd prezydenta Reagana nie zamler2\a za:wrzeć
jakiegokolwiek układu o zakazie
broni przec'w-;atelitarnej ani rozre>kowań na
poc-ząc.' rzerzvwi~tv<'h
ten temait w Wiedniu.

An·
Dyrektor naczelny „Orbisu"
drzeJ Szulczyński i dyrektor gene„Czedoku" Vaclav Pleskot
ralny
podpisali umowę generalną o współ
tymi największymi
pracy między
biurami podróży Polski I Czechosło
wacji. Umowa szczegółowo określa
wazasady współpracy, stwarzając
runki rozszerzania wymiany turykrajami.
stycznej miedzy obu

pratSą,
z
spotkania
Pod cza~
Brown poi:nformował o fundu~zach
Konod
~~ądał
jakich Pentagon
itre•u na rozwój techniki la!ere>wef
służącej ifo wykrywania I 1'11 tczenia sztucznych sateut6w Ziemi.

Rozwój przeoi.wsatelitarne.l bropośrednio
ntl laserowej stanowi
aktywnej
waŹTly element sy~temu
obrony przeciwrakietowej. .Jedno.
Obrony
cz~nie zaś Ministerstwo
USA przystąpiło do bm:'lowy nowej
generacji sateti.tów nadzoru I wczena
snego ostrzegania od-pomych
przeciwsatel~tar
dzialanle brond
nych.

Zapowiedź
wizyty papieża

b•

W 194 dniu roku słońce wzto godz. 4.29, zajdzie zaś o
20.54.
szło

Weronika, Brunon. Dalma,
Jan, Tallmir

w dniu clzlsłeJszym przewtduje
dla ł odzl na~tępnjącą pogodę .
bezchmurnie lub zachmurzenie
małe. W godzinach popołudnio
wych możliwy wzrost zachmurzenia I burze. Temp. maks. w
dzień ok. 31 st. Wiatry słabe ł
umiarkowane z kierunków połut;łniowycb.

II
Papież Jan Paweł
Republikę Domirnikańską

odwiedzi
w paź

dzierniku br. - podały dominikań
skle źródła kościelne.
Papież będzie przewodniczył kolejnemu spotkaniu przewodniczą
episkopatów z
cych konferencji
Ameryki laclńskiej, Hiszpanii, Filipin, USA I Kanady.
Będzie to druga wizyta papieża
w Republice Dominikańskiej. Pierwszą złożył w 1979 r. w czasie po.
dróży d<> państw Ameryokl laciń
skiej.

Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
993,4 hPa, tj. 745,2 mm.

Ukazał się pierwszy
1894 numer .,Robotnika". centralnego
organn PPS.
Ur. T. Marchlewski,
1899 biolog-genetyk (zm. 1962).
1904 - Ur. P. Neruda, poeta
chilijski.
1884 - Ur. A. Modigliani, malarz włoski.

Konsekwencja jest potwornoś
doprowadzi do
szczytu konsekwencji.

KONFERENCJA W BIURZE
PRASOWYM

się PQSi·e dzente
11 bm. odbyło
Państwowej Komisji Wyborczej pod

cymi sie m. in. do bilansu płatni przewodnktwem prezesa Naczelneczego PRL). jak też przebiegu wy- go Sądu Administracyjnego doc. dr
konania w ub. r. Narodowego Pla- hab. Adama Zielińskiego.
nu Społec7.no-Gospod.arczego na laKomJsja omówiła m In. na podta 1983-85.
staiwi e wyników Inspekcji PKW,
do ponownych
Komisja Planu z ramlenla któ- stan przygot.owań
wyborów 15 bm. w 85 "Okręgach
Kamiński
rej wystąpi pos. Jan
w celu
wniosek w wyborcnch utworzonych
również
przedstawi
stopnia
przedmlociP absolutorium dta rządu wyboru · rad narodowych
podstawowego. W okręgach tych 17
"-'3 1983 r. Do dvc:kusji zapisało się
czerwca br. wzięła udział w głoso
kilkunastu posłów,
waniu mniej niż połowa upraw(PAP)
nionych do glosowania.
Następny punkt obrad wiąże się
ze sprawozdaniem komisji seimowych o rzadowvm proiekcie 1,1sta9
orzestr7ennvm
wY o plaonllwa.nh1
(referuje pos. Władysław Kan<le-

Izba Reprezent antów

r

Komisji
Wyborczej

cią, jeżeli się ją

RZ.ĄDU

Dzień wybe>rów do rad narodowych był granlcmą datą dla
działalności rad, ale nie tylko dla nich Od tege> dnia zacięła
obowiązywać ne>wa ustawa o systemie rad narodowych 1 samorządu terytorialnego. wprowadzająca zmienione zasady funk-

cjonowania terenowej władzy. zarówno orzedstaw·icielsklej. i.ak
i administracyjnej Ustawa i wydane na ie.I podstawie przepisy
wykonawcze wprowadziły wiele 1mian do praktyki działania
O trybie ich reali1.acji i pierwszych
urzędów państwowych
na konferendoświadczeniach w tej dz1edziniP mówił li bm
cji w Biurze Prasowym Rządu gen. dyw Włod1imierz Oliwa
- minister aclministracji i gospodarki przestrzennej.
Cały terenowy aparat pań~two
wy - powiedział on - zdaje ... obie sprawę . że wyłonienie now,rch
rad i podięc:ie orze7 nie pracv •oz.
poczyna nowy P.tap także w d7ia
Rady wvposa
łaniu administracji
żone zostały prze7 ustawę w znac:i:·
nie szersze niż nrzedtem kompAtP.n
cje. moga więc działać w nowvm
stylu R6wnie7. 11M:ęd~ administ.racii oao1ątwowei - r1vli organ'7 wvkoniiwcze - mu<?a sie rłostos~wa.t'
łe now7cll warunków. W:ypracowa-

ne być muszą nowe formy współ·
pracy oomiędzy radami a admini ·
.;tradą. aby nie było konfliktc'>w
ele oozytvwne współdziałanie we
wspńlnvm wvoelnianiu obowiaik6w
wobP<" obvwateli
Od nonad roku trwa _ poinfor·
mowa! minister - proces usprawniania administracji polegający m
in na podnoszeniu poziomu ltadr.
wprow9clzaniu struktur organi1a<'Yi·
nvch ito. Zorganizowany zcxtał rn.
m. aystem kształcenia i doskonale-

nia urzędników, Ich oceny i weryfikacji kwali!ikacji; obowiązuje
nowy system wynagradzania, przewidujący dostosowywanie wysokoś
ci zarobków w administracji do
sytuacji w Innych grupach zawodowych Po aowemu zorganizowane
są urzędy. dla poprawy ich funkwiele
wprowadzono
cjonowania
imian wewnętrznych.
Jednak najwięcej zmian strukturalno-organizacyjnych · zaszło w adminlstracii w związku z ustawą o
<vstemie rad narodowych i samorzadu terytorlalneg0 Ich głównym
•ało7eniem iest. uporządkowanie i
takie uprO'lzczenie struktur, sb-y
spełniające
jednostki
wszvstkie
funkcje organów administracji oań
~twowel i uprawnione do wvdawania decyzji administracyjnych
<lziałałv w ramach urzędów oodwojewodom, prezydentom
ległvch
<'7Y nac1elnikom Status wydzialów
w urzędach wojewódzkich uzyska-

ły np. dotychczasowe zarządy bu-1
downictwa, wojewódzkie biura geodezji, biura planowania przestrzennego; organami administracji państwowej w dziedzinie ochrony zdrowla są już nie zespoły opieki zdrowotnej (których zadaniem jest
leczenie), ale wydziały
głównie
zdroWia.

ny zostały już przeprowadzone, choć
nowe struktury muszą się je~zcze
przez jakiś c:i:as „docierać" .
Działania o charakterze organizacyjnym, jak i merytorycznym zmierzają do tego, aby administracja
pracowała lepiej. aby wy~ełniała
dobrze swoje zadania I zyskiwała
uznanie społeczeństwa.

Większość tych zmian już wprowadzono, ale nie w pełni. Niektóre
struktury bronią się przed orzemianami wynikającvmt z ustawy
Np resort zdrowia I opieki społecznej rozt1mie potrzebę ref„rmy
ale. . nie chce przekazać urzędom
miejskim I gminnym etatów l oracownik6w. którzy dotychczas wvkonywali w ramach . ZOZ zadania administracyjne Tymcz1.sem jest to
konieczne - podkreśli! min. Oliwa
- ponieważ wszystkie zmiany malą się odbywać bez zwiększania
liczbv zatrudnionych. W większo
ści podobnych przypadków zmia-

W dalszej części konferencji mi·
nister Oliwa, C>dpowiadając na pytania dziennikarzy , scharaktervzował główne kierunki działania kierowanego przez siebie resortu ora1 zadania służb pe>dległych radom narodowym i terenowvm or~anom ad·
ministracji państwowej Skoncentrował się przede wszvstkim na problemach gospodarki komunalnej ,
pode.i mowanych tu działaniach dla
poprawv obsługi ludności, zaopatrzenia miast w we>dę. gaz. ciepło
itp. Wiele miejsca w dyskusji zaięł:v także sprawy związane i polityką

mieszkaniową.

(PAP)

- Chciałem ci kupić coś z biiuterii, ale pomyślałem, że kilo
1malcn spra~ ei .większą radość?

„Skogar":

Z myślą

(INFORMACJA WŁASNA)
obuwnicza· opierając się
niestety na wielu materiałach i
surowcach pomocniczych z lmpor·
tu, musi także sama eksportować.
Ze względu na trudną sytuację na
rynku, sprzedaż za granicą butów
w ostatnich latach była minimal·
na. Już jednak na rok bieżący
łódzki „Skogar" założył w planach
spory przyrost eksportu do krajów
kapitalistycznych.
- W ciągu 6 miesięcy br. udało
nam się _ powiedział nam dyrektor ds. handlowych ŁZPS ,.Skogar" Paweł Sipunar, sprzedać
do drugiego obszaru płatniczego
więcej butów niż to miało miejsce w całym ubiegłym roku. W
ogóle w stosunku do 1983 r. eksport butów do kk wzrośnie u
nas 4-krotnie. Zależ:; nam bowiem
bardzo na odpisach dewizowych,
które wykorzystujemy na zakup
częsc1
zamiennych do maszyn i
środków potrzebnych do produkcJi.
- Po raz pierwszy w historii
„Skogaru" usłyszeliśmy w fabryce _ rozpoczynamy też produkcję odzieży skórzanej 111a eksport
do Anglii I RFN (dotychczas miał
miejsce w fabryce tylko tzw. przerób usługowy). Będą to płaszcze,
kurtki i spodnie. Przedsięwzięcię
stało się możliwe m.in. dzięki stworzeniu przez przedsiębiorstwo bazy
Branża

XI Ogólnopolska Spartakiada
XI OSM nabrała rozmachu. $rodowy program spartakiady
młodzieży
w Poznaniu był bardzo bogaty,
a
większość
aren sportowych miasta
wypełniona by ła młodzieżą od rana
do późnego wieczoru.
Rywalizacji o medale towarzyszy
upalna pogoda, a skwar· nie ułatwia
walki i tym, co toczą ją na otwartych stadionach i tym, którzy toczą
pojedynki w krytych halach.
W środę wyłoniono medalistów w
kilku
kolejnych
dyscyplinach, a
m. in. w zapasach stylu klasycznego, gdzie startowało blisko 200 mło
dych zawodników at z 54 klubów
Trwają turnieje w grach
zespoło
wych, które budzą chyba najwięcej
emocji i spore zainteresowanie kiSiatkarze, piłkarze ręczni
biców.
koszykarze walczą z niezwykłą ambicją i zadziornością, stąd tak wiele emocji.
W turnieju koszykarzy
dwa mecze
zakończyły się jednopunktową
różnicą,
koszykarze f,KS
Łódź i Spójni Gdańsk szaleli
ze
szczęścia, a ich pokonani rywale ze
Sląska Wrocław i Skry Warszawa opuszczali parkiet
ze spuszczonym i
gł0waml. Łodzian i e wygrali ss·ss.
w turnieju piłki ręczne.1 dziewcząt Anilana pokonała Łączno~ciow
ca (Szczecin) 14:13. a Piotrkowia wygrała z MKS Lublin 17:8.
Tenisistka
Zyta Jeremin zajęła
drugie miejsce w turnieju juniorek

Chojnacki
nie otr;z;ymał.
zwolnienia

Wczoraj w samo południe
od
posiedzenie
Prezydium
Zarządu Lódzkiego
Klubu Spor- '
towego w sprawie ewentualnego
przejścia
reprezentacy Jnego pomocnika piłkarskiej drużyny ŁKS
MAl\KA CHOJNACKIEGO do pozna1isklego Lecha.
Jak poinformował uas wiceprezes d.s. piłki nożnej LKS - ED·
WARD GLISZCZYŃSKI - na po•
siedzeniu podjęto jednogłośnie U•
chwalę o NIEUDZIELENIU ZWO-'
LNIENIA M. Chojnackiemu.
Tymczasem w godzinach popołudniowych piłkarz pojawił się w
klubie. Nie brał naturalnie udzla·
lu w obradach prezydium, ale
uczestniczył w poobiednim
treningu piłkarzy oraz w grze kon·
trolnej. Wiceprezes ŁKS stwierdził, że M.
Chojnacki
poniesie
regulaminowe
ko11sekwencje za
opuszczenie pięciu treningów bez
usprawiedllwlenia.
(jsb)

Młodzieży

młodszych. Razem z
wak uplasowały się

Katarzyną Norównież na U

miejscu w grze podwójnej.
Sławomir Szewczyk z Sieradza zajął drugie miejsce w
rzucie mło
tem (56.38 m), a w bieg" na 100 m
ppl łodzianka Małgorzata Zep wynikiem 14,74 sek. zdobyła 4 miejsce. W rzucie oszczepem Anna Tomczy]> z Piotrkowa była druga, a w
biegu na 200 m
Piotr Błażewskl
uplasował się na 4 pozycji.
Wieczorem na placu Wolności
w
Poznaniu
spotkali
się uczestnicy
XI OSM.
Po zakończonych zawodach młodzież bawiła się doskonale na dyskotece, a potem na poznań
skim rynku uczestniczyła w imprezie „Swiatlo i dźwięk".

Kadra pilkarzy
jediie do Francji

>

We wtorek 24 bm. wyjeżdża
do
Francji kadra naszych piłkarzy. Wyjazd następuje na zaproszenie francuskiego klubu st. Etienne, a
-w
czasie tygodniowego
pobytu nasza
drużyna ma rozegrać trzy mecze. 28
bm. Polacy grać będą .z st. Etienne,
a kto będzie rywalem naszej druży
ny 25 I 30 bm.
okaże się na
miejscu.
W skład kadry powołano 17 piłka
rzy. Są to - bramkarze: Kazimierski
I Wandzlk, obrońcy: Pawlak, Majewski, R. Wójcicki i J. Wijas (Widzew),
ostrowski, rozgrywający i napastni'!Y. Buncol, Karaś, Matysik, Tarasiewicz. Prusik, M. Chojnackj I K, Ba·
ran (ŁKS), Smolarek (Widzew), Warzycha I Leśniak.

EXPRESS LOTEK

6, 8, 23, 26, 35
I

LOSOWANIE

MAŁEGO

LOTKA

15, 24, 30, 31, 3;,
Il LOSOWANIE MAŁEGO

LOTKA

7, 13, 16, 25, 26
PP Totalizator Sportowy zawiadamia, że w zakładach Dużego Lotka
z dnia 7. 7. 1984 r. wg wstępnych danych stwierdzono:
LOSOWANIE I
t ro't.W. z 6 traf.
wygrana
t.5o'4.019 zł, 5 rozw. z 5 traf. prem.
- wygrane po 200.536 zł, 180 rozw.
z 5 tr•f· zwykł. - wygrane po. oko•
Io lf.000 zł, 8.634 rozw. z 4 traf.
wygrane po 290 zł, 157.915 rozw. z
3 traf. - 'Wygrane po 19 zł.
LOSOWANIE Il
1 rozw. z
6 traf.
- wygrane
3.022.122 zł, 194 rozw. z 5 traf. wygrane po około 20.500 zł,
9.065
rozw. z
4. traf.
- wygrane
po
555 zł, 153.192 rozw. z
3 traf. wygrane po 52 zl.
z uwagi na okres reklamacyjny
(8 dni) wysokość wygranych mote
ulec zm!an!e.
PP Totalizator Sportowy podaje
wylosowane 11. 7. 1984 r. z zakładów
Dużego Lotka z dnia 7. 7. 1984 r.:
łódź . żaglowa ,.Ostróda" za 322.000 zł
- Łódź ul. Broniewskiego, nr kol.
5 /128, nr banderoli 8183901.
11 bm. w kolejnym dniu procesu
w sprawie śmierci Grzegorza Przemyka zakończyli swoje wystąpienia
oskarżyciele
publiczni.
Tego dnia
rozpoczęły się takźe wystąpienia obrońców.

Prokurator Anna Jackowska
nado wydarzeń, jakie
miały
miejsce po przywiezieniu G. Prze·
myka 1Z maja ub. r. do Stacji Pogotowia Ratunkowego przy ul. Hożej.
Przypomniała sposób, w jaki
badany był G. Przemyk w gabine·
cie psychiatrrcznym. Paweł W. ba·
dał brzuch G, Przemyka, gdy
ten
znajdował się w
pozycji siedzącej.
'rymczasem praktyka lekarska
nakazuje dokonywać tego, gdy pacjent leży na wznak. Oskarżony miał
wszelkie dane ku temu, by bada·
nie przeprowadzić zgodnie z tymi
zasadami.
Oskarżony lekarz Paweł
W. dokonał jedynie pobieznych ba·
dali. Postawiona przez niego diagno·
za o upojeniu patologicznym G. Prze.
myka poprzedziła decyzję o skiero'11(aniu pacjenta do szpitala psycltiatrycznego. Lekarz zmienił ją dopiero na wyraźne żądanie matki. Wyrażona przez B. Sadowską sugestia
o pobiciu syna została przez Pawła W. całkowicie pominięta, nie zdecydował się on wówczas przeprowadzić lekarskiej konsultacji.
Stan, w jakim znajdował się pacjent, brak możliwości nawiązania z
nim kontaktu słownego - tym bardziej nakazywały lekarzowi szczegół·
ną staranność w badaniu.
wiązała

,

Na ten temat wypowiadali się takfe biegli. Zgodnie stwierdzili, lź O•
skarżony Paweł W. zaniedbał
obowiązku starannego zbadania pacjenta. W konsekwencji pozostawił go
w położeniu grożącym bezpośrednio
utratą zycla.
Sugestie o pobiciu G. Przemyka
były znane także drugjemu z oskar:tonycb lekarzy Bronisławowi J. Mó.
wiła o tym matka, potwierdził
to
również choć niechętnie sam G. Prze.
myk . A Jednak Bronisław J. nie zainteresq.wal ,;e liliźei tą Informacją.
nie wyciągnął z niei iadn•·cb konkretnych wniosków . Zalecenie Bl'oni.
sława J„
aby obserwować pacjenta adresowane było do osób niekon1petentnych w zakresie medycyny t
lch ocena mogła byt bledna.
Według opinii przedstawioneł przez
biegłego,

Bronisław

J.

popełnił

błąd

diagnostyczny. Zdaniem prokuratury,

I DZDMJIK l.ODZKI .r

*
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Rzecznik

Departamentu Stanu
o rozpoczęciu się w
Waszyngtonie 11 bm. rozmów przedstawicieli USA i ZSRR na temat
zalf.omunikował

było · się

Komunikat Totka

Ulepszenie
„gorącej linii"

Zamiast a siebie

-

na

wyjeździe

unowocześnienia

gorącej

linii

mię

o dewizach T. Czechowicz spotkał się
z kierownict\ve111 NOT

garbarskiej. Od tego roku będący
na własnym rozrachunku zakład
„Skogaru" w Mochald koło Czę
stochowy po modernizacji przestawił się na produkcję skór właśnie
Wczoraj członek Biura Polityczna potrzeby produkcji odzieży. Ich
jakość i kolorystyka, jak ocenili nego KC, I sekretarz KŁ PZPR ,.....
Tadeusz Czechowicz spotkał się z
zagraniczni klienci, jest wysoka.
(E. L.) kierownictwem NOT: przewodniczą-

KU-KLUX-KLAN:

Olimpiada tylko dla

Dziennik. „New York Tim.es" in- zawierające pogróżki fizyczneJ rozformuje, że wiele krajowych ko- prawy z „czarnymi" i „kolorowymitetów olimpijskich Azji j Afryki mi" sportowcami tych państw, Jeśli
otrzymuje z USA obraźliwe listy ci ośmielą się przyjechać na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles.
„W olimpiadzie powinni uczestwyłącznie biali; _
cytuje
dziennik jeden z takich listów z
wizerunkiem
członka
Ku-KluxKlanu, wysłany do Komitetu Olimpijskiego Zimbabwe. Witamy w
Los Angeles. Oczekuje was tu gorące
przyjęcie:
podpieczemy was
W środę nad rainem
dokonano na olimpijskim ogniu. Już dawno
nie
strzelaliśmy do czarnych cezamachu bombowego na ambasadę
lów. Najwyższą nagrodą dla prawLibii w Be3rude.
dziwego patrioty amerykańskiego
AFP - powołując 91.ę na miejt· jest lincz Afrykańczyka".
cowe :iJr6dł.a policyjne - podaje,
Podobne listy - pisze gazeta że siedmiu zama1Skowanych l uzbrojonych mężczyzn przybY'ło sa- otrzymały również komitety oLimmochodami przed budynek tej pla- pljskie Malezji, Sri Lanki i wielu
cówkrl i spowdowało eksplozję ła innych krajów rozwijających się.
Rządy tych państw ujawniły treść
dunlm wybuchowego przed wejś tych ·listów i ' wyraziły głębokie
ciem. Zostalt
oni obezwładnieni zaniepokojenie o
bezpieczeństwo
przez strażników libijskich i tan- sportowców w Los Angeles.
darmów libańskich. Dwóch irnnych
dsobn!l.ków przedostało się do wnę
Jeden. s przywódców Ku-Kluxtrza gmachu, gdzie w klait.ce scho· Klanu
„wielki
mag"
Stanley
dowej zainstalowało bombę, powo- McColly przyznał w wywiadzie dla
dując jej eksplozję przy pomocy
„Washington Post", iż te prowonadajnika. Wybuch spowodował pe- kacje- są dziełem jego organizacji.
wne uszkodzenia pomieszczeń ł po-

Zamach na ~mbasadę
libijską w Bejrucie

dzy
Waszyngtonem
i Moskwą.
Obecna gorąca linia - połączenie
teleksowe przekazujące 66 słów na
Jak podała Agencja Reutera z Gejest przestarzałe, Roz- ż.ar.
newy, po losowaniu europejskich pił minutę zmierzają
do tego, by
karskich pucharów, szereg klubów mowy
najnowocześniejszą
Do zamachu przyznała się a111tyuzgodniło zamianę
miejsca pierw· wykorzystując
szych spotkań I rundy. Tak więc nie- technikę można było błyskawicznie libijska organizacja szyicka „Bryprzed trzema
tttóre drutyny nie będą gospodarza- porO"Lumiewać się, jak również 1?ady Sadra". która
mi pierwszych meczów 19 września przekazywać kopie dokumentów, dniami uprowad-ziła libijskiego dy- jak wynikało z losowania _ lecz
rozegrają tego dnia spotkania
wyMoh-amm-eda•F-aitour-1.
jazdowe. Wśród tych zespołów znalazła się szczech\ska
Pogoń, która
pierwszy mecz z FC Koeln ma rozeiirać w Kolonii.

_zdjęć._map-itp.--pl-omatę_.

MAKS Gdańsk - zawieszony
Prezydium Zarządu PZPN na posiedzeniu w dniu 9 Upca br. podję
ło decyzję o zawieszeniu działalności
sekcji piłki notnej MRKS · Gdalisk.
Decyzja obowiązuje do czasu wyjaś
nienia wszystkich okoliczności zwią
zanych z meczem o mistrzostwo III
ligi - Jantar Ustka - MRKS Gdańsk.
Okoliczności te bada
specjalna komisja.

UWAGA

PIŁKARSKA

Akt oskarżenia przee1wko
M. Nowakowskiemu
Wojskowa Prokuratura Garndzonowa w Warszawie wniosła do Są
du Warszawskiego Okręgu Wojskowego akt oskarżenia przeciwko
Markowi Nowakows;.iemu - prawnikowi i literatow:, zamieszkałe
mu w Warszawie.

LIBAN

MŁonzIEZ!

Program uwolnienia
Turniej druiyn dzikich uprowadzonych
Zarząd
Wojewódzki Związku Byłych żołnierzy zawodowych w Ło
dzi, wspólnie z ogniskiem
TKKF
„Sportowiec" oraz pod patronatem
WKS Orzeł - WAM
I Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
przy WZGS „Samopomoc Chłopska''
organizują w ramach obchodu 40-le
eta PRL i akcji „Lato - 84" turniej
drużyn
dzikich w piłce nożnej dla
młodzieży do lat U
- 16. Turniej
odbędzie się na obiekcie Orla przy
olacu 9 Maja.
Zgłoszenia będl\ przyjmowane
w
Bibliotece GKO przy ul. Tuwima 34
od dnia 12 lipca (dziś) w godz. 1ł 18. Następnie można zgłaszać
się
każdego dnia
we wtorek,
środę.
~~~:;;~ i piątek w tych samych go-

PROCES

M. Nowakowskiemu zarzuca się,
współdziałając _ n.a szkodę interesów PRL - z osobami reprezentującymi ośrodki dywersji politycznej na Zachodzie publikował
przy ich pomocy opracowania, w
których w sposób wyraźnie tendencyjny i kłaml!W,. przedstawiał sytuację społeczno-polityczną w Polsce oraz. działalność organów wła
dzy. Opracowania o podobnej treś
oi rozpowszechniał również w kraju za pośrednictwem nielegalnych
wydawnictw.
że

niczyć

w SPRAWIE

PRZEMYKA

nie można twierdzić, że postawienie fakt, iż w jedneJ 1 takich sytuacji
wówczas właściwej diagnozy t nie- doznał złamania palca nogi, co 1ko·
zwłoczne przewiezienie G. Przemyka mentował słowami: musiałem go kop.
do szpitala uratowałoby mu życie. nąć.
Ale niewątpliwie zwiększyłoby
w
znaczny sposób jego szanse.
Będąc
Rozpoznawana sprawa jest sprawą
i
lekarzem Bronisław J. opóźnił pra· trudną. Niemałym nakładem sll
widłowe leczenie swego pacjenta
i środków zgromadzono obszerny mapozostawił go w położeniu grożącym teriał dowodowy nie usuwający jed·
nak wszystkich istniejących wątpli
utratą życia.
Następnie 11rokurator przypomnla· wości. Oceni Je sąd i
jego rzeczą
la, w jaki sposób doszło do ujaw- jest wydanie sprawiedliwego wyroku,
o
który
wnoszę
zakończyła
nienia zarzucanego Michałowi W. I
Jackowi Sz. pobicia Waldemara P. swoje wystąpienie prokurator A. J acProkurator nawiazała do słów o- kowska.
Następnie jako pierwszy z obroń
skarżonego Michała w. dotyczących
adwokat Henryk
- jak sam to określił - zagrożenia, ców zabrał głos
z jakim stykali się ze strony pa- Urban broniący oskarżo11ego Michacjentów pracownicy pogotowia. Mia.- ła w. Przypadek sprawił - stwierto to powodować stałe napięcie za- dził - ii właśnie Michał W. a nie
był
tego dnia kierowcą
łóg karetek pogotowia i sprawiać, lź kto inny
może
nawet zbyt często
uzywano tej właśnie karetki. Mec. H. Urban
wobec pacjentów siły fizycznej. Tak szczegółowo zanalizował okoliczności
tet 1niało być zdaniem Michała W. związane z wprowadzaniem G. Przepodczas incydentu z udziałem Wal· myka do budynku pogotowia. Zdarzenie to trwało jego zdaniem najdemara P.
W konkluzji prokurator stwierdzi- wyżej kilkanaście sekund. A tylko
ła, iż obaj oskarżeni narazili
po- wtedy mogło do]sć do zadania pakrzywdzonego na bezpośrednie ni.e- cjentowi konkretnych obrażeń. Jazapamiętał odgłos upadku
ciała. cek Sz.
bezpieczei!i.stwo
uszkodzenia
Ponadto Jacek Sz. dokonał zucl\wa· G. Przemyka l scenę Jaką w cl\wilę
potem
zaobserwował.
Zobaczył wów.
lej kradzieży posiadanej przez Waldemara P. gotówki. Tego ostatnie- czas nogę Michała w. uniesioną nad
Działo się
go czynu dokonał z tupetem Wl'kQ.· tułowiem G. Przemyka.
rzystuJąc stan, w
jakim znajdow,ał to równocześnie z upadkiem G. Przesie przewożonv pa~Jent. O cynizmie myka. l\Ia to decydujące znaczenie
oskarźo1wch
o\właclczv też zaph do- dla oceny czasowej tego Incydentu.
do 11.Jawnionego
w
tyczacy konlecz11ośc( użycia
wobec Nawiązn.iac
pacje11ta siły flzycznP •. Miało to bez postępowaniu faktu rozti1owy między
oskarżonymi
Michałem
W.
i
Jacwątoienia zabezpieczyć ich w
przy.
padku wniesienia orzez ookrzywdzo- kiem sz. przy ul. Radarowej obroi!i.nego skargi. Zeznania świadków po- ca polemizował z twierdzeniem protw!erdz!l~r tet. lt Michał W. często kuratury o logicznym związku tego
„decydował się na. rozwlązanJa si· zdarz~nia z zarzucanvml obu cr.vnałowe", a przykładem tego mote być ml, Wskazał także n& te fragmen.

ty oplnlt biegłych, które omawiały
możliwe warianty zadania G. Przemykowi urazów. Zdaniem adwokata
niemożliwe było -zadanie G. Przemy.
kowl bardzo silnego Ciosu pięścią w
brzuch w chwili wprowadzania go
do budynku pogotowia. Przeczą temu
przytoczone uprzednio
okoliczności
tego zdarzenia. Możliwe było jedynie nadepnięcie upadającego G. przemyka. Obrażenia wewnętrzne mogły
nastąpić, gdyby Michał w. nastąpU
na leżącego znacznym ciężarem ciała. i wyprostowaną nogą. Tymczasem
us1lUJąc
utrzymać równowagę jedynie nadepnął na brzuch
pacjenta.
Całe zajście było zresztą przypadkowe, a w takich sytuacjach trudno
mówić nawet o winie nieumyślnej.
Obrońca polemizował także z opinią bie&'łego psychiatry, wskazywał
na niewielką jego zdaniem wartość
zezna1i złożonych przez jednego ze
świadków byłego pracownika po·
gotowi a.
Zebrany materiał
dowodowy 111e
wyjaśnia
wszystkich
wątpliwości.
Swiadkowle,
którzy zeznawali, iż
słyszeli krzyk, w Istocie nie potrafią
dokładnie wskazać skąd dochodził.
W części dotyczącej
zarzucanego
Michałowi
W. udziału
w pobiciu
Waldemara P. - obroftca wskazał ·ż

stan w jakim znajdował się wówczas
pokrzywdzony nie może pozostawać
bez wpływu na dowodową wartość jego zeznań. Jak potwierdziły
!akty,
nie odniósł on wtedy żadnych poważniejszych obrażeń. Sam też nie
był pewny do koi!i.ea czy w pobiciu
brali udział obaj członkowie załogi
k~retkl.

W konkluzji
11dwokat tł'. Urban
wniósł o uniewinnienie oskarżonego

Obradujący w Wiedniu ministrowie p~emysłu naftowego Organizacji Państw Eksporterów Ropy
Naftowej, OPEC postanowili utrzymać na dotychczasowym poziomie
ceny i poziom wydobycia tego l"aliwa - oświadczył w środę po zakończenfo
obrad konferencji gabóński minister ds. ropy Etienne
Tchioba. Tak więc cena podstawowa baryłki ropy naftowej będzie
nadal wynosiła 29 dolarów natomiast dzienne wydobycie 13 państw
kartelu równać się będzie 17,5 mln
baryłek.

•

,

,

„SPRAWIEDLIWY WSROD NAHOOOW"
W siedzibie Zarządu Głównego raził - w imieniu swoich współ
ZBoWiD w Warszawie odbyła się towarzyszy
podziękowanie
A.
11 bm. uroczystość, podczas której Borkowskiej za „pomoc i ocaleme".
blisko 80-letnia Anna Borkowska
uhonorowana została - na wniosek
Izraelskiego Instytutu Upamiętnia
nia Męczenników i Bohaterów (Yad
Vashem) medalem „Sprawiedliwy
wśród narodów świata" oraz dyplomem honoro~ym, a także prawem do zasadzenia na Wzgórzach
Pamięci w J erozoUmie drzewka.
Odznaczenie to przyznawane jest
osobom szczególnie zasłużonym w
udzielaniu pomocy i ratowaniu ży
ćia .Żydom w latach. Ok\lpacji hitlerowskiej.
A. Borkowska udzieliła pomocy
i schronienia w 1942 r. grupie ży
dowskich harcerzy i żołnierzy ruchu oporu; jako zakonnica pomogła także wielu żydowskim partyzantom. Wśród uratowanych przez
A. Borkowską znalazł się również
obecny na uroczystości w ZG
ZBoWiD pisarz, poeta. działacz społeczny _
stale mieszkający w
Izraelu - Ab e K ow.ner, któ ry w
serdecznych i ciepłych słowach wy-

Atom po d
mikroskopem

ŚMlERCI G.

Cena i wydobycie
bez zmian

POLSKA ZAKONNICA OTRZYr~AŁA MEDAL

Z tytułu publikacji za granicą M.
Nowakowski uzyskiwał walory dewizowe, które lokował w bankach
W środę libański rząd Jedności zagranicznych z naruszeniem ohoNarodowej zatwierdził plan uwol- wiązu3'ących w Polsce przenisów
...nienia zakładników wziętych do dewizowych..
(PAP)
rfiewoli przez ugrupowania chrze- '"'=w'.:"'•p•r·a-s':"ie-"'.'ja•p•o•n':".5":k":l•e"'.'j_p_o-:j-aw""':'ił:-a-~$i~ę---------~-----_;;_
ścijańskie I muzułmańskie. Jednak nie potwierdzona, a sensacyjna wianie opublikowano daty, kiedy ma domość, że jedna z firm ma niebanastąpić wypuszczenie na wolność wem zademonstrować najnowszy mouprowadzonych osób.
del mikroskopu elektronowego, któ•
Premier Raszid Karami oświad- lucję
ry stanowić
prawdziwą rewow tej będzie
dziedzinie.
czy~ po z~kończ~niu trzygodzinueg_o
Przy pomocy wsoomntanego
mlpos1edzen1a gabmetu, ze zakładru- kroskopu można będzie obserwować ·
cy zostaną uwolnieni „tak szybko, 1 cząstki o rozmiarze łl,'12 angstrema, ~eśll wladomc:>ść
okaże się prawjak to będzie możliwe", jednak nie-, to znaczy mniejszej od najmniejsze- dz1wa, oczekuJe slę, te mikroskop
wykluczone jest, że oba antagoni- go z atomów, a mlanowlcie atomu odda olbrzymie usługi wielu · gałę
ziom nauk!, a takte może oznaczać
t
·
d ls
wodoru.
.
s _yczne ugrupowania W
a ZYJ?
warto dodać , te angstrem, to jed- kolejną rewolucję w rozwoju mikroc1ągu dokonywać będą uprowadzen. na stomillonowa część centymetra.
elektroniki.

Wystqpienio oskarżycieli publicznych
•
•
I pierwsze wysfqpienio obrońców

e

białych!

cyrn Rady Główu.ej NOT - prof. ·
Januszem
Szeslandem, prezesem
NOT. _ prof. Januszem Kaczmarkiem, sekretarzem generalnym NOT
- Kazimierzem Wawrzyniakiem i
przewodniczącym
zespołu
partyjnego przy Radzie Głównej NOT Witoldem Gaworzewskhn.
Przedmiotem spotkania była in.formacja o stanie realizacji programu przyjętego przez XX Kongres Techników Polskich. Mówiono także o działaniach stowarzyszeń
techniczno-naukowych
na
rzecz szybkiej ·poprawy go.spodarki
narodowej. Dyskutowano o wielu
innych problemach a szczególnie o
współpracy stowarzyszeń z młody- ·
mi inżynierami i technikami, a
także o konieczności poprawy jakości produkcji. Wiele uwagi poświęcono szeroko rozumianej polityce technicznej państwa.

w. od zaraucanych mu czy.
nów,
.
Tego dnia wystąpU takłe adwokat
Mirosław Brych broniitCY w procesie
os.kartoneco •anJtarlusza Jacka Sz.
Min11ł pr:&eszło
rok od
tragicznej
śmlerel G. Przemyka.
Blisko rok
trwało niezwykle skrupulatne łledz
two. Na salł Bitdo\veJ ra:r: jeszcze od·
twa_rzallimy ujawniony przebieg zda·
rzen. Prawd!\ Jest, ft przynajmniej
w części oplnU publicznej wyrok Jut
Michał&

zapadł.

Sąd musi dokonać chłodnej,
rzeczowej oceny,
kierując się m. in.
z podstawowych zasad procesu karnego mówiącej o domniemaniu
niewinności oskarżonego, wszędzie
tam idzie zebrane dowody pozosta-

jedną

ją wątpliwe,

Obrońca ustosunkował alii do przed·
stawionych w tej sprawie opinii bie·
g~ych kwestionując opinię jednego z
biegłych psychiatrów. Pozostałe bo·
wiem. - jak stwierdził _ operowały
pojęi:iem prawdopodobieństwa
zda.
r~eń, podkreślając wielość możliwych

hipotez. M. Brych wskazał natomiast
iz wykluczyły one możliwość dozna~
nia przez G. Przemyka urazów podczas przewożenia go karetką i win-

dą. Przyznał, iż świadkowie zdarzeń

w. budynku pogotowia ratunkowego,
llllmo iż osobiście nie są zaintereso.
wani sprawą - nie znaczy to jednak, że są całkowicie
wiarygodni.
Katdy z nich inaczej spostrzegał, a
nadto niektórzy
uzupełniali przed
sądem luki początkowych zeznań
składanych w śledztwie _
wyobrażeniaml o przebiegu zdarzei!i..
Także
adwokat l\f. Brych wskazał,
iż krzyki
zasłyszane
przez
świadków w budynku pogotowi,.. nie
są
możliwe
do zidentyfikowania.
Stwierdził następnie iż zebrane materiały dowodowe ~ie dają w jego
przekonaniu podstaw do loglczn}'Ch
wniosków. Każda
moźllwoAć moda
mieć miejsce. zaś wiele hipotez .1Mt
mniej luli bardziej
wlan·godnych.
Tymrzasem, jak uczy doświadr.zenie
- powiedział obrolica - prawdcnodobieństwo skazania niewinnetl'O .iest
większe niż skazanie osoby winnei.
Sprawa pobicia Waldemara P. Czv
mógł on, w stanie w jakim się znajdował. rokolwiek •nn•trz~irać?
Bvł
kompletnie u1 lanv. wrTeśnif" i upada.iar rnzhll sobie - tr:łow,, nawet so.m
przyznawał

l:t

„widział

jak przez

ltOMUNIKA TY
WRD WUSW poszukuje świad
ków wypadku, który wydarzył
się
9 lipca o godz. 8.30 w Nowosolnej
(potrącenie rowerzysty).

+

+

Poszukiwani są świadkowie wy-padku, który miał miejsce IO lipca
o godz. 19.05 na skrzyżowaniu Promińskiego Milionowa (potraceni•
kobiety przez samochód „Oper°').
(Jsb)
metę". .Jego zeznania, choć zapewne
szczere, nie są wiarygodne, Pozostaje Jedynie pomówienie
Jacka sz.
przez Michała
w. w złożonych w
łledztwle ale następnie odwoła•
uych przed są«ft!m - wyja&nleniach.
W 1akoliczenlu adwokat M. Brych
wni611 o uniewinnienie Jacka sz.
Na czwartek 12 bm. zapowiedziano
wystąpienia pozostałych obroi!i.ców.

•

•

•

We wtorek natomiast głos zabrała
prokurator Wiesława Bardonowa.
Rozpoznawana sprawa - stwierdziła na wstępie nie ma preceden•
su.
Cokolwiek
ustaliłby
prze·
wód sądowy - została już ona wcze•
śn!ej osądzona. Ci którzy tego doko·
n~li powoływał( się na opinię pu•
bllczną: czyli na wszystkich i za•
razem na nikogo. Wydarzeniom kt6.
rych na'stępstwem była śmierć 'mlo•
dego człowieka, bez skrupułów nada.
no wymiar polityczny. n:vwersyjne
rozgłośnie radiowe a zwłaszcza Ra•
dio Wolna Europa raz jeszcze dowio·
ły bezwzględność działania, nlelicze•
Ilia się z niczym. a nawet z tragedii\
do której doszło
Narzucony tej sprawie polityczny
motyw przewijał się także w toku
procesu. Zeznawała w nim w charakterze świadka Barbara Sadowska
- matka G. Przemyka. Dotknęło ją
osobiste nieszczęście. Analiza materiału dowodowego ujawnia, Iż o tym,
źe jej• syn „był bity w komlsaria·
cie" dowiedziała się od Jakuba K.
To wystarczyło. Nie sposób oprzeć
się wrażeniu, lt widnie relacja Ja·
kuba K. jednego z uczestników In•
cydentu na Placu Zamkowym dała
początek osobliwej koncepcji, wsp!e•
~ającej
tezę, te
w komiHriatach
bicie zatrzymanych pozostaje na po•
rzadku dziennym.
B. Sadowska po .zakończeniu swych
zeznań wykroczyła poza rolę świad
ka - wygłosiła przemówienie polltyc~ne. Przedstawiła tezę o wysuwanych pod iej adresem groźbach
o
konsekwencjach. jakle miał ponieść
G 'Przemvk za Je.I działalnośt.
w
czasie rozprawy wy.1aśniono okoll•
czności, w jakich b)•ła zatrzymywa•
na B. Sadowska.
Jej opozycyjna
działalność polityczna była znikoma.
Nie sposób uwierzyć w twierdzenia,
Iż wła1!ze dątyły dn tee:o abv zemśclt sie na B. Sadowskiej. w kra·
(Dalszy ciąg na str. ł\

I

zac:;adzie święto narodowe FrancJi powinno być :ibchodzone nie 14. a 11
lipca. W ty"lr dniu bowiem nap1·awdę
ro ~poczęła sie rewolucja, a dowcdzą
tego niepodważalne dokumtmty, ogłoszone
przez Zgromadzenjp Narodowe już w rok póź
niej, bo 4- lipca 179() r. Niedowiarków przekona zapewne poniższa relacja , oparta na źródło
w ym a r tykule dzi ~nnika „L'Humanite", chociaż i:stota rzeczv w1ąie si~ - jak to we Francji - z wint:m.

UWAGI O WYCHO'VANIU
Mamy wakacje, dzieciarnia porozjeżdżała się na kolonie ł obOzy wypĄczynko
we, jest zatem okazja, by bez małoletnich „świadków" porozmawiać sobie o sprawach bodaj najważniejszych dla teraźniejszości i przys:r;ioścl najmłodszych pokoleń - o WYChowanlu.
Nie o teoriach wychowania jednak, ni o pięknych, dawniejszych i współrzesny cb programach wychowawcrych, bo na ten temat powiedziano i napisano • już dostatecznie wiele, ale o praktyce życia codziennego,
która jest integralnym składnikiem każdego procesu wychowawczego, istotnie
uzupelniającypi, a niekiedy." surowo weryfikującym szczytne teorie.
Od dawna w iadomo, że wychowanie ni e
do tego. oo na.m:zyciel z tawbija do uczniowskich glów,
11si l..iiąc i a koś u szlachet n ić ~ąbrne umysły i serca: to dopiero oocząt ek całej zabawy w wychowanie. a racze.i w „chowanc;;(o''. iak· m ekiedy zwykli
to
określać
st rookan pedagodzy.
Uczeń bowiem, jeśli nawet w pokor.ze
wysłuchu j e mów umoca.lniających „ex cathedra". nie przyjmuje
gloszonych przez
nauczyciela idei „na wiarę", lecz sprawdza ich realna warta.ść w konfrontacji z
tzw. proza życia A ta, niestety. bywa na
ogół mniej piękna nili: idealne teorie. Czasami też okazuje sie. że sam na.uczyctelwvcho vaw<'a po.stępu ie zuipelnie i!laczej niż
io ndkazuje. czy zaleca swoim wychowankom.
Oto przykł<td pierwszy z brzegu, zaczerpn:etv z listu czytelnika do naszej redakcji.
Właściwie ies t to .nadesłana do nas k<i pia
listu. sk:ero·.vane.e;o przez PaJ!la J a.na W. /..
l.odz; do red.akcii ..Głosu Nauczycielskiego"
O'o tre~ć ow eizo listu: „Pr gnę za pnśred·
nictwem „Głosu Nauczycielskiego" stanowczo zanrotestowac
przeciwko zachowaniu
wielu nauł'zycieli. którzY zapominają„ ze są
ołKerwowani lll'Zez swych wychowanków i
oala w Ich obecności papierosy (zdarza sie.
niestety. li nawet w czasie lekcji!). Widok
ńauczyciela z papierosem. w otoczeniu dzie- .
ci I młodzieży,
jest
stałym elementem
wszelkich wycieczek szkolnych Itp. wyjaz·
dów zbioro'wych. zwłaszcza w ostatnich tylfOdnia.ch roku szkolnego. To prawda, że
nali także wielu rodziców, jednakże przykład
nauczyciela I wychowawcy
działa.
:leszcze bardziej demora.liznjąco".
• Calkowicie zi;tadzam- sie z naszym czytelnikiem. a sprawę te P<l:dnosze t u dlatego m. in.. że dot ąd nie podjął Jej wlaściwY adresat „Głos Nauczycielski". mimo ·że list · został wysłany do tel redakcji
w nierwszych dniach czerwca br.
Jest
Prawda. te nauczyciele palą w obecności
dzieci, niekiedy także tych najmłodszych.
A iednocześnie zakazują tego swym wychowankom. nod itroźbą kar dyscyp!Jinarnych,
tlumaczae przy każdej okazj'i. jaki to s-zkoclliwv iest ów nalóg. Maja całkowit ą racje
w tvm. co mówią. a Jednocześnfo w swoim
oostepowa.ztiu sami zaprzeczają swoim sło
wom. Wiec }a•k to jest z tym wychowaniem?
o~anicza si ę
kim mozołem

Otóż w owych cz::isach jednym z na j wy że j cenionych w Europie było „wino z Francji". Mianem tym
w e w szy stkich ś redniowiecznych dokumentach handlowych określano wino z prowin{:ji Ue-ch-Fr &n<:e,
która w dzhejszej nomenklaturze administn1cy Jllej
odpowiada z grubsza terytorium pięciu podst ołecz
nych departamentów. Wino to wędrowało na wszyst kie ~ toły k r ólów .• możiiow!adców i bogatych mieszczan Europy północne.i. W regionie paryskim opactwa i kl asztory należały do największych posiadaczy
ziemskich i największych . .. konsumentów wina. Potrzebne ·b :vlo. oczywiście do mszy, ale również było
składniki em codzienne!!o pożywieni·a. Szpitale, kt óre
naówczas przyjmował~· nie tylko chorych, ale i były hotel ami dla przejezchych, służyły im posiłkami
o pa:tvmi głównie na chlebie i w i.nie.

Tak

wi ęc

uprawa

winorośli

rozwija

się

w regionie

· P~rys.ki m , zwłaszcza zaś w części zachodniej. Twor zą
się

wioski zamieszkane przez chłopów uprawia jac:'<: h
Suresnes. Nanterre. Arguentęuil i in. a zarazem po j awia się konkurencja dla paryskich m ie szczan po<>iitdaczy winnic. w obronie zagrożon y ch
interesów dobrowadzaią oni do wydania edyktu o.
nazwie „20 mil". Na jego podstawie handlarzom i
właścicielom winiarni i gospód w stolicy wolno byro naibywać wino w promieniu 20 mil (ok. 80 km) ale
wyłącznie od paryskich właścicieli winnic. Odpow1~
dzia na to stało się wkrótce utworzenie wokół Parymi. wieńca licznych traktierni ·1 za,iazdów, do których udawali sie w niedzielę l święta mniej zamoż
ni mieszkańcy Paryża,
by na miejscu popróbować
ta."iszych win okolicznych.
wi noroś l:

· Każde ograniczeni·a wywołują próby ich obejścia,
tym bardziej że na wina sprowadzane do miasta nakładano wysokie podatki. Ok 1780 r. były one crterokrotnie wyższe niż cena sameito trunku. Nic dz1 wnego. że kwitł ,szmugiel. zwłaszcza że nie było trudn e sforsowanie chwiejne; oalisady otaczającej miasto.
Aby temu zapobiec . w 1784 r. rząd kr61ewski post.an.owił p-rzystąpić do· wznos7.enia bardziej solidnei bariery. wytyczającej 1.arazem granice fiskalnych obostr zeń. · Budowa muru ~ranicznego. zwanego „murem
poborc6w oodatkowvch" została powier7JOll'la wybitl'.lemu a r chitektowi Ludwik-a XVI, Claude-Nicolasowi
L e d ?ux. tw6r c·y wielu paryskich budowli.
Ale .23 maJa 1789 r. Ledoux ~taje odwołany. Prow adzone pod j e~& kie~ownictwem prace uznano za
zby t kosztowne. Kontynuowania robót podejmuje 5ię
in n " architekt, Jacques Antoine, k<t6!-emu jednak r~w
n ież ni-" udało się zrealizować zadamfa. bowiem l 1 lipca 171)9 r. mczęla sie.„ t'e'W()lucja. W tym dniu li•
czni p:odstolecmi chloni uprawiajacv wino i właści
ciele okolic.znvch winiarni przvpuścili w kilku punkta ch ataki na •.mur poborców". Pierwszy mi11l miejsce w rejonte dzisiejszej ulicv Blanche. N'astęnne!!O
d "lia s zturmowano ?laoorv w okolicach Clichy i. Monceau. zaś od W'lchodu 'atakowano ~porę Saint- tm- toine. któr a :r.naidowala się w b~redn.im sasieoztwie Bast ylii. Wezwarna na pomoc gwardia narodowa prz:vła cz~·ła .:ię do ataku,iacych.
Później stwierdzono. że wśród szturmujących 14
lipca Bastylię był-o wielu. których nazwiska zanoto-

wano jeszcze 11 lipca. w zwiazku z wvdarzeniami tego dnia. I właśnie 4 linea 1790 r . Zgromadzenie Na-

z

r·odowe oowzięło uchwałę stwie-d7lll)ąca że atal<' na
„m u r po~ców" był .czynem rewolucyjnym. Na tej
pod5 tawie zwolniono 12 O"ób.
Dlaczego więc w podręcznikach szkolnych nie m?wi się, że rewolucja zaczęła' się łl lipca 1789 r? Czyzby dlatego, że owe pierwsze dni były buntem kupców i producentów wina, eo uznano za nie dość bohaterskie, by nie powiedzieć, że ·nie<:o wstydliwe. zasługujące na przemilczenie?

Nie jest to do końca jasille. W każdym · T~e podatki, jedyne źródło dochodów miasta, zostały doś~
szybko, bo w 1793 i 1796 r. przywr6cone w całeJ
rozciągłości.

Niemniej faktem pozost.aije, te Zgromadzenie N~
rodowe stwierdziło wyraźnie, i;ż rewolucja francuska
rozpoczęŁa się 11 lipoa."

PIOTR KLIMASZEWSKI

Inna sprawa, Jut spoza szkoły, z którą
sie do nas bardzo wielu rozżalo
nych rodziców. Poszło mianowicie o tegoroczny Dzień Dzłeco, który miał być urociyście świętowany na centralnej łódzkiej
Imprezie w najstosowniejszym chyba do
Pałacu Młodzieży.
Nic
tell'o· miejscu wszakże z te1<0 nie wys zło. święto dia.Pli
wzieli. bo almra.t w tym jedynym w roku
dniu Palac Mlodzieży zaanektowała Fi:lha.Tmonia Lód"Z!ka na próbę, mającą dać odoowiedź na pytanie. czy obiekt ów nadawalbY sie ewentualnie na si edzLbę PoLihymni. N•ie pomogły żadne odwołainlia ni proz.dosiło

zwfa.sZJcza dla kultury dziecięcej, jej rozwoju i unowszechniania. Po całej tej historii l)()ZOOtał wszakże i ogromny Iriiesm.ak.
Jakie bowiem wydar,zenie owo spowo<h>walo skutki W?chowawcze?
Jeśli kdedvś Filharmoni a · t.ódzk.a będ'Zie
narzekać na brak sluchacz:v. jak to :iirasa:tą
· czyni i tera~ to niecha1 wówoza.s ~zy
oomni sobie łaskawie teiroroc2l!ly Dm·eń
Dziecka. Podejr.zew.am, te po takim „św i e
cie" wielu dzi'eciakom odec:hcdalo sl.e muzyki, zwłaszcza tej „poważnej", na lata.
I brudno będzie t,o odrobić.
Pozost ańmy Jes'ZlCze na moment przy muz:vce. Otóź młOdzież, ta ciut starsza, szaleje
za muzyka rozrywkową. ugania si ę za pły
tami z najnowszymi „hi'tam<i". No i dobr.ze,
bo słuchanie muzyki, jakiejkolwiek. jest
znacznie lenszvm
zajęci em dla młodych
ludzi ni<i: n'll. żłopanie „balty>ka" cey jaki e:r,oś siarczanego „ bełta". Sek w tym. że
z na:byciem dobrej płyty sa w Lld'Zi spore
kloooty.
Głównym dostawe.ą takich płyt na nasz
loka·lny rvnek fest lód?Jka delegatura Poł
skie.e;o Stowarzyszenia
Jazzowesto. która
bylaby w stanie dla umuzykalnienia mło
dzieży ucz:vn ić sporo więcej rut dotąd. gd.ybY nie brak ..„ odipowiedniesto lokalu, tak na
siedzibe. iak I sklep ołyltowy z prawd'Ziweit-0 zdarzeni1
a , Wpraiwd?ie ostałm.io PSJ przyzn ano loka·l sklepowy. afo na dal~icll peryferi-ach Łodzi. zami-ast w centrum, jak
by należało. Do śródmieścia natomiast pły
towei;!o , .sza.'leństwa" ~a większą skale n ie
zamierza sie WJ>uścić. bo oonoć komuś nie
ooooba sie broda pre7.esa Jaworskiego z
lód ikiel del~turv PSJ.

Dziw bierze. bo Jednak w tym 11amym
znalazło sie jakoś dość miejsc,
nie tylko dla ró:tneJ mdcl butik?iw I Innych „Interesików", ale także dla wielu
lokali z wyszynkiem I sklepów monopolowych. Wałęsające sie obok „monopolek" piiackie mordy, bluzizające co rusz ciężkimi
słowY. jakoś nikomu nie wadzą. C zyż by
z uwain na ,niezllJP["Zeezdne" wal'ary w ychowawcze pi1jackich ekscesów. których
świadkami często bywa.ta
·i 'najmłodsze
dzieci? Jałcie't to · :naukli i ,p!YŻy"t.kli wynoszą
milusi ńscy z takich ,,lekcji"?
śródmieściu

testy; or.ganizatorów d-Ol!',OC2l!lego dzieclęee
sto święta i samych dzieciaków najzwyczaj- ,

niej wyekM'Jd.towa•no z ich wlasnei. p11Zecież
si edziiby, na 1.111i cę.
Radbym wied2ieć, kto podjął taką decyz.i e i kto peroonalnie jest oot>owiedzialny
za ów Skandal? Dotąd bowiem, mimo
wielu nrób. nie udało mi się tego dociec.
Szczęściem mury Pałacu Młodzieży okazały ·
sie lakoś mało przychy1ne dla „wysokich
bonów" łódzkich w Lrtuozów, a i sama orkiestra
filharmOiiliczna .,dala· plamę" ,
o
czym nie bez satysfakcji doniosła na ła~
mach „GR" Ainna Iżyklowska-M i•ronowfoz,
zn·a·iaca się na muzyce i muzykowaniu doskonale.
Pałac Młodzieży t»ZOStał więc nadal dla
naJmlodszych i trochę stairsey-ch dzieci, no
i slusznie. bo to naJlenszy w naszym ·województwie dom kultury,
wielce zasluŻO'ny

Budynek przy ul. Moniuszki 4a znany jest małe. 81ady ich znale:ió można do dziś w prochyba każdemu. Starsi łodzianie mówią o
wadzonej kronice, którą pieczołowicie przenim „dawna. YMCA", nieco młodsi - „emchowuje dyrektor Bogdan Kosmynka.
dek", a najmłodsi - pałac. Wszyscy jednak
Mówiąc . o osiągnięciach, nie wolno jedma.ją na myśli te same pomieszczenia, gdzie
nak u:ływaó czasu przeszłego. Nie darmo
- mówiąc językiem oficjalnym - prowa· . łódzki Pałac Młodzieży . uważany jest za
dzone są zajęcia pozaszkolne, co w fym wyjedną l! najlepszych plaeówek tego typu w
padku oznacza po prostu, źe dzieją się tu
kraju. ~.Każdy rok zapisuje się nowymi sukrzeczy nie tylko pożyteczne ale i interesu- cesami.
jące.
Pomówmy więc o tych ostatnich. Jest aI łak jest od dziesiątków lat. Dawni ukurat !ta to eza.s, poniewat tylko podczas
czestnicy zajęć, którzy później przyprowawakacyjnych miesięcy Pa.łac nie rozbrzmiedzali tu swoje dzieci, dziś zgłaszają się z
wa dziecięeymi i młodzieżowymi głosami.
wnukami. Nazwa placówki nie jest dla nich
Dodajmy jednak od razu, :i:e całkiem cicho
o aj istotniejsza.•.
nie jest tu nawet teraz. Tradycyjnie już oWybudowało ją w 1935 roku Chrześcijań
kres ten wykorzystywany jest na przeproskie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej prowadzenie niezbędnych prac remontowych.
wadząc głównie zajęcia sportowe z elemenl\Jiękl nim liczący już niemal pól wieku
tami gier umysłowych. Uczęszcza.Io na nie
budynek znajduje się, jak na swe lata nakilkuset chłopcow.
turalnie, w znakomifym stanie.
Po wojnie kontynuowana była ta dzia·
Wróćmy juź jednak do minionego roku.
łalność, uzupełniana juź jednak e potrzeb·
Na zajęcia regularnie uczęszczało ponad 5.500
ne wówczas kursy przysposobienia. zawodomłodzieży, drugie tyle przychodziło od czawego, maszynopisania, księgowości. W tym
su do czasu, zaś okazyjnie, na organizowateź czasie do głównego · budynku dobudowane tu Imprezy, odwiedziło Pałac niemal 50
na została sala· teatralna.
.
tys. Liczby te mówią same za siebie. Dla
YMCA rozwiązana została w 1949 roku.
przypomnienia dawna YMCA przeznaczona
Działalność w budynku przy ul. Moniuszki
była zaledwie dla 400-osobowej grupy.
. 4 prowadzona była jednak nadal i to dziaZajęcia w Pałacu prowadzone były w 5
łalność · z roku na rok coraz bardziej oży
działach I 242 kołach. Każde z nich za'koń·
wiona. Początkowo aranżowało ją Stowarzyczyło rok niemał:Vm osiągnięciem. Powody
szenie „Ognisko", na miejsce którego. po~ · do zadowolenia · może miec np. młodzież, no
stał Młodzieżowy Dom Kultury przyJmuJąc
i oczywiście instruktorzy z pracowBi chew 1953 toku imię Julia.na Tuwima. Osięgnię
micznej. Na 50 finalistów Ogóluołódzkiego
cia kolejnych 10 lał sprawiły, ze placówka
Konkursu Chemicznego 13 było właśnie z
awansowała, stająe się już nie ,młodzieżo
tej pracowni, zajmująe w finale czołowe
wym domem kultury, ale Pałacem Mło·
miejsca. I • nich doszło do finału ogólnodzieży.
polskiego.
Były le, trzeba przyznać, osłąrnlęela niePodobne .sukeesy odnłeili młout błolodZ!',

· I:.Lste takich .przykładów, jak wyżej JI0'7
dane. można by cia.e;ną~ w nieskończoność,
ale niechaj tyle , wYStarcey. Jak.te stąd wyni•ka.ia windoski? O wychowaniu powiedziano 1uł dostatecznie wiele.
Teraz pora
przej~ć do efektywnych działań wychowawczych - w każdym miejscu I czasie. przy
kaZ.dej okazji. Czef:'Q bowiem Jaś się n ie
nauczy„.

ZBIGNIEW S. NOW AK

stanowiąc

równieł

wyróżniającą

się

rrupę

:S

w finale łódzkim. Dwóch z nich doszło do
finału ogólnopolskiego zaś Joanna Góra za- ~
jęła w nim m miejsce.
~
Nie tylko jednak ,,naukowcy" się wy- §~
róźniają. Wiele dyplomów, wyróżnień i nagród zdobyli młodzi gHarzyści, akordeoniści,
członkowie kapeli janczarskiej, głośno było
o „pałacowych" pia.stykach; którzy swe prace przedstawiali w kraju i za granicą, go- ~
rąco oklaskiwany był harcerski zespół artystyczny „Krajki".
Miarą popularności
tego ostatniego jest S
fakt, ze zaproszony został do udziału w 23
koncertach, prezentował się na festiwalu w
Szczecinie, przedstawił się tei telewidzom ze
sceny Teatru Wielkiego.
~
Sukcesy odnoszone przez nczestników traktowane są w Pałacu jako rzecz normalna.. ~
Tak było niegdyś, tak jest teraz i Inaczej
po prostu być nie może. Jest to ambicją · i
samej . młodzieży i pracowników Palaeu, calej kadry ludzi, która tej placówce poświęcłła wiele lat praey. Rotacja pracowników
jest niewielka. 80 proc. to kadra wielolet- ~
nia. 28 lat w Pałacu Młodziety, w tym 14
1 lat jako dyrektor, pracuje Bogdan Kosmynka. 33 lata przepracowali Jerzy Miklaszew- S
ski, Halina Myślińska, Wiesława Paciorek,
Ryszard Zieliński. Ponad 20 „pałacowych
lat" mają Maria Maciaszek, Zlnajda. Maciejewska, Andrzej Lelder, Mirosław Wilk.
S
To Ich właśnie pracy zawdzięczać nale- :S
zy, łe Pałae Młodzieży jest taki, jaki jest
- miejscem gdzie przychodzi się chętnie i S
do którego później ezęsto wraca się parnię-
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RENATA SAS PISZE Z

~GIER

aletoWa „karawana" wędruje da~
lei orzez Węrzr:v. Tancer,ze łódz
kiego Teatru Wielkiego, soliści
Onery Budapeszteńskiej i spora
ekiiPa techniczna astencii
k0111certowei
,Magyat Medium" zbliża ~ę do półmetka oonad dwutv!!odn!oweJ?o tournee.
Pod różuiemv OOPrzedzanl .,Fiat!F" do .
maksimum okleionvm olakataml zapowiadającymi „Pr6be" Antała Fodora. Potem dwie ootehie clehrówki ze ~
tamil nie2lbednvml do' teito spekltaklu
(„Bach-rockowe"
rytmy
Pressera
wvm a!!afa "°teżnvch w:mnaen!acz:vl• Wozimv teź cala scene która w każdY,m z
mtast tecbnicv wraz
ze sporą ~pą
tołnierzv ro?Jkladala w halach Sl)Ot'towvch. Jest ieszc-ze ba!!aż6wka. dwa autokarv i „Fiat" olrote<:-hnd.ka wożącego
wvłaeznle
autentvczneito niemieckiego
„schmelssera".· z ktpresto oo wieczór
orzvwńdca

nrześladoweów

(przetmuiąca

rola Kazimierza Knota) oosyła serie Jezusowi.
Tym razem - po Egerze. Miszkolcu i
Debreczynie odbył się wystep w Szolnok
N'a wldownl ~łówni.e młodzież .
zywo
reaJ?Ui11.ca na nolaozenie kllmatu dyskoteki z dramatvzme-m wątku Jezusa. Mari; Ma!!dalen" l Judasu.
„Próba" t.o
wid<>W!slm robi-!łce ocromne w.ratenie -

nawet SD&~ańskie wairunkii seeniiczne 'ftie
sa w stanie pozbawić choreograficmej
ostrości tel opowieści o ludzki.eh losach,
O· wiecznej walce dobra i zła. o <Jil)rawcach i prześladowanych.
Scena wnieana w rzędy sportowych
trrboo (otoczonych reklamami coca-coli
i iakichś m!eiscO'WYch firm) ży;e i przycla1<a uwaste. choć za katź:dym razem
trzeba na nowo ustawiać układ akcji
scenicznej. Ale .,Próba" - balet ut.rzy-

i deszczowo. wiec kto 'Wile. car nie ~
ba bedzi.e mnien.ić planów.
Wciaź będąc w drodze niewiele mamy
czasu na zwiedzanie. OCZYWi·ście każdą
wolna godzine obok spacerów po miastach WYPelniaja wędrów ki PO ~klepach
i wYdawa.nie zarobionych pieniędzy.
W miarę mOO-liw-ości próbujemy umacniać t radycyjna przyjaźń polsko-węgieir
ską. Nie rezygnu jemy nawet z k!onwersacji, najczęściej w bardzo d'l:i!wnej mie-

manv w 'konwencji teatru w teatrze bez trudu daje sie dopasować do takich
zmien-- ·h wartrnk6w Swietne przyj~
cie. , , .de oo wieczór .ze:otowuie nublicznoś~ znakomicie pomua mosić brudy
wedrówki w dQl>rej formie osychicznej

szanmłe JezvkoweJ oMWadzoin&J w IJZY'bkim temn!e. Efektv sa niezłe. skoro insoicfentka pani Urszula Rybicka.
ni e
mówiąca oo weaersku doskonale porozumlew a sie z mówi ącym wvlac2lnie po
wectiersku
inspicjentem
nrowadzacym
"l>E!ktakl. a - ials' oamietala cl. oo widzieli „Próbę" w Łodzi inspicjent
ma w spektaklu kilim wejść z sceniczną akcja widoczna dla publiczności;
nie iest to zadani e łatwe dó prowadzenia i kloordynacU w obcy<;b językach•

i

fjzyczneł.

Z Smlnok M'ZVJechaliśmv do Kecskemet: · last trzecia rano. d1liś znów wystep.
Balet i:>O raz pierwszy tań.czyć
bedzie na 'POWiet rzu. Jest jednak zimno

'

Chiński

cyrk

praoa obojga t.o najlepszy
dowód. że tournee przebiega w atmosfeJuź niebawem łódzka publiczność
cze wzajemnego zrozumienia.
Ostatnie SP,ektakle z ·naszym bardzo będzie miała okazję zobaczyć ardynamicznie pracuiący·in baletem tańczyli tystów chińskich prezentuj ących
s<>li.foi
weltierscy
oraz utalentowlmy specyficzną i bardzo charakter ystyHenryk Minkiewicz w roli Jezusa Wy- czną sztukę cyrkową. Zespół, który zaprezentuje !;ię w Łodzi l sierma!!aiący Anta.I Fodor byl na jednyim
ze snektak:li !I stratulowal s:zefowei bale- ,Pnia pochodzi z prowincji Xin jiang.
tu Lilianie Kowalskj.ej zdecydowanie Zachowując istotę tradycyjnej chiń
skiej akrobatyki artyśc),I wprowawysokiego i>ozi-omu zespołu.
dzili do popisów elementy sztuki
nowocżesnej tworzac własny n.iepowtarzalny styl W programie b ę- '
dzie mozna zobaczyć m.in. takie
numery jak . ,żonglerkę Sa-:ęa-Yi".
„Taniec lwów", „Grę z jedwabiem",
akrobatykę „Kobiety gumy'' w
porcelanowej amforze. itp.
Taneczne wojaże wiat. się także z
Ustaleniem dalsz:vch wvstęp6w i .J)lanów
Artystom towarzyszyć będzie orwspólpracv. Dołączył wiec do ńa.s na
~6tko dy.rektor Teat ru Wlełkd.e.llo· Sła kiestra Opery z Xinjiang oraz Orwomir Pietras. b:v omówić sz~zegóły kiestra Muzyki Tradycyjnej Grupy
koleinvch artystycznych przedsięwzięć Akrobatycznej.
m. in. -występów we~erskich solistów
na naszej scenie. W lęzvku baletu. jak
Zamówienia zbiorowe na bilety.
dowodzi tego praktyka. Polacy I Wę przyjmuje Stowarzyszenie Artysty«I'ZY rozumieją się wybornie.
czne w Łodzi , ul. Moniuszki la,
RENATA !!IAS
tel. 33-84-63, I 36-14-02.
Niezakłócona
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Wiad. 19.40 „Twórcy pięknego
20.10
Mi;iria Dąbrowska.
słowa" ·Gra Old Timers. 20.20 Wieczór muzyki l myśli - „Informatyka". 22.00
-"Kompozytorzy naszych czasów
Artur Malawski. 22,50 Lektury Czwórki: Jerzy StrzelCzyk - „Goci
rzeczywistość I legenda" . 23.00 ,.NaWałuka praktyce" - Woda dla
23.50
brzycha. 23.20 Muzykoterapia.
Wiad. Z3.55 Kalendarz radiowy.

CZWARTEK, lt LIPCA
PROGRAM I

19.30

u.n Komunikaty. 11.19 Sygnał czasu. 12.03 Z kraju i ze świata. 12.30
Węgierskie czardasze. 13.00 Komuni13.20
katy. 13.10 Radio kierowców.
„Jugotonu". 13.40 Magazyn
Nowości
14.05
międzynarodowy. U.OO Wiad.
Magazyn muzyczny. 15.55 Radio kie16.05 problem
rowców. 16.00 wiad.
17.00
dnia. 16.15 Bank przebojów.
Mała Po17.25
aktu·alności.
i
Muzyka
lihynmia. 18.00 Wiad. 18.05 Gorący
temat. 18.15 Koncert dnia. 19.20 Minirecital. 19.30 „Zaklęty diament" · słuch. 20.00 Wlad. 20.05 Odpowiedzi
na listy. 20.10 Koncert :tyczeń. 20.35
z Artelem na Służewiec. 20.40 „opoi
wiadania o Ziemiach Zachodnich
w
Północnych" odc. a. 20.50 Jazz
pigułce. 21.00 Komunikaty. 21.05 Kronika sportowa. 21.15 Następcy Karola Szymanowskiego - aud. 22.00
Z kraju i ze świata. 22.25 Jazzowe
granie. 23.25 Ola tych .co nie ll;lbią rocka. Od godz. 9 do 18 relacJe
z obrad Sejmu PRL.

9.00 Kino Teleferii - „Fale Morza Czarnego" (2)
10.30 Film dla 2 zmiany - „Dom
północy" film prod.
muńskiej
DT - wiadomości

ru-

o

16.50

18.30
19.00
19.10

19.30
20.00
20.15

twór21.20 „Zawód reżyser" czość Barbary Sass-Zdrot
22.00 DT -

komentarze

(2)

23.10 DT -

24 g<>d·zmy

PROGRAM Il

18.30 Wladomo1'cl (I.)
19.00 ,,Zwierzęta ~kół :nas"
Rasy polskie
19.20 Przeboje „Dwójki''
19.30 Dziennik telewLeyjny
ekspres
20.00 „Gorąca lin.ta" reporterów
muzyki
20.15 Festiwal polsk>!ej

10.30 Jazzowe wakacje, 11.00 Wojelech Borzebohaty - ,,.rodła". 11.30
przeboje. H.50 Z. Załuski. głównych" .
grzechów
„T polskich
12.00 Serwis Trójki. 12.05 W tonacji
Trójki. 13.00 M. Markowski: „Skamie13.10
odc.
niały pączek róży" Powtórka z rozrywki. tł.OO Lato w
15.00 Serwis Trójki.
filharmonii.
15.05 Rockowe archiwum. 15.45 Prodo
sto z kraju. 16.00 Zapraszamy
Trójki. 19.00 „Kronika jednej gmi·
ny" - aud. 19.30 Trochę swłngu„.
19.50 z. Załuski: „7 polskicb grze20.00
chów głównych" - odc. 14.
Mini-max: Long Pig. 20.4S A. Goldman: „Elvis" - fr. 4 opowieści. 21.00
Opera żebracza. 21.45 Lancet I pióro
- aud. 22.05 Inf. spo~t. 2~.15 Blues
wczoraj. 22.45 Posłuchać warto. 23.00
.Tohn
Zapraszamy do Trójki. 23.50
Barth - „Dunjazadiada" - odc. 5.

Złote

współczesnej

cia

z okazji 40. le-

PRL
wyda.rzenia tele:on

21.111 OT -

„Dwój~!"

21.30 Go~" letniego studia „Dwójki" -

MIPCzysław Fogg

21.4ll „Było. nie mtneło" gazyn filmów dok.

ma-

PROGRAM IV
10.00 „Halo, wakacje„.". tf.OO Saga
mojej rodziny. 11.30 Płytowe kolekcje. 11 .59 Sy!'(nał czasu z W-wy. 12.0fi
12.10, „W trosce o przysz'Wiqd.
łość". 12.20 Na trąbce gra Janusz IiO·
jan. 12.30 Radio Praha. 13.00 Zapl·
sane w pamięci - „Pomoc przyszła
z Polski". 13.25 Zabawy przy muzyce - „Słodką buzię ma Dorotka"
14.4l'
Rozgłośnia Harcerska.
13.50
Blok audycji dla młodych . 16.0D Wiad
16.35
operetki.
16.05 _)!:ncyklopedl.a
- Tradycje pplsklego
Widnokrąg
17.05 Sonata Inparlamentaryzmu.
strumentalna. 18.00 W poszukiwaniu
harmonii. 18.20 Muzyczne hob'tłY· 18.40
dziś odpowiedź
Dziś pytanie,
i
w ochronie inwalidów
„Prawo
aud.
osób niepełnosprawnych"

Dnia I lipca
nagle, w wieku

198ł
ł1

zmarł

roku

lat

.
.

\

~·

JERZY
NIEDZIELSKI

Pograżeni

w smutku zawiat;a.mh.mY. h
naua droga Mamusia I Babcia

RODDNĄ

S. i' P.

STEFANIA LEWANDOWSKA
Pogrzeb odbęc!zle się w c!niu li lipca br. e pllL
tarzu przy ut. Ogrodowej,

nłeskładanle

W dniu 10 Upca

198ł

WNUCZltA

zmarła,

t

ł

11.Sł

aa cmen-

SYN,

z.

C61łKA

z

działac:lka

ta.taele

Nepomucena

'WNUCZKI, SIOSTRA I RODZINA

Biskupowt dr WładysławoWi Ziółkowi, licznie przybyłym kapłanom z ks. kanonikiem Julianem Dratwa l ks. profesorem Bogdanem Dziwouem. Siostrom Sercankom. zesp'Jłom parafialnym z kościoła Matki Boskiej Zwycht1kieJ. Przyjaciołom.
w mszy
ktf>TzY uczestniczyli
Sąsiadom l wszystkim życzliwym
św. I wzięli 11dział w pogrzebi1! tragicznie zmarłej naszej ukochanej ~ony t Mamy

i' ' P.

serdeczne Bó1

10.
· 11.

72,2
63, 5
57,8
56,0
52.ł

4Z,5

Częstochowa.

31,7

Katowice
Zakład Eksport·Imp.
Gdynia
Okr. PP l\'lięsnego
Bydgoszcz
Huta Warszawa
Okr. PP Mięsn. Wrocław
Huta Nowotko Ostrowiec
Okr. pp Mięsn. Warszawa
FSC Starachowice

35,ll

37,3
12. Huta Stalowa Wola
13. Huta Metali Nieżelaznych
14.
.15,

]6,'
11.

18.
l.9.
20.

M,ł

JQ,'l

26,8
26,6
2.i,3
23,3
23,3

Ta dwudziestka r:i:uca interesujące świałlo na strukturę polakiego przemysłu. Dwudziestk4ł
(wyłączam tu
tworzy: 6 hut
Sta.lowit Wolę, która jesł ' raczej
sprzętu

fabryką

różnego

hutą),

przedsiębiorstw

5

niż

prze-

mysłu mięsnego (wlioza się tu
tajemniczy „Zakład Eksporto-

wo-Importowy Gdynia", działa
jący „w mięsie"), 3 fabryki sa..:.
mochodów, 3 przedsiębiorstwa
naftowe (o różnym jednak pro·filu), fabryka traktorów, fabryka ciężkiego sprzętu metalowego oraz przedsiębiorstwo »alkoholowe«.
Dodajmy od siebie, z łódzkiego
podiw6Lrka, że na ~j lJiści.e .nie
znalazło się ani jedno przedsię
biorstwo prz.emysłu lek.kiego i
z naszego t<eg.ionu.
ani jedno
Powie<bmy od razu, że nie ma
też naszego regionu i resortu
pr.zemJ11Słu le'.klldego w tabe-iach
i
zatruid!liienia
największego
netto i
wśród na.jbo,gatszych
bml!tto oraz wśród l!lajwięks.zycih
·
Podatników,
Za to nie moie bt:u:tz5d na-d·czoto.w·e miejr.adoścl
m:ieroaj
sce „Połmosu" czyli producen~
ta wysokoprocenrtowy~h na;po, W .dnl11 21 cze-rwca 198ł rok11
w Wilnie, w wieku 79 lat zmarł
mój Ojciec

S. ł P.
MGR PRAWA
MIKOŁAJ

pomogli w trudnych chwilach,
a w szczeg6Jności dyrektorowi
Grzegorzowi Podczukiemu, PaGrabskiemu
Władysławowi
nu
oraz Koleżankom i Kole.g om mojego ukochanego l\'lęża z PHU
„Otex" w Łodzi, jak również
Sąsiadom i Przyjaciołom, serde·
czne podziękowanie składają.

li: 1łębokim żalem zawiadamiamy, że po ciężkie.i chorobie, w
wieku 78 lat zmarła, w dnl11 8
lipca 19H roku, nasza ukochana
żona, Matka. Teiclowa t Babcia

ł

WASILEWSKI

ur. w 1905 roku w Prużanie, abStefana
Uniwersytetu
solwent
Batorego w Wilnie.
·
Pogueb odbył się dnia ! lipca
br. w Wilnie, o czym wszystkich
życzliwych Jego pamięci z glę·
bokJ.tn smut~em po·wiadamia
CORKA OLGA z R·O·DZINĄ

W clnlu

zmarła,

31 CHrwca 198' ·roku
naaza kochana Matka

s.

P.

ł '·

JÓZEFA
HOLWEK

domu SZMIDT
o czYm powialamiaj~ w nieutulonym smutku:
MĄŻ. CORK.I, SYN, SY~O·
WA, ZIĘCIOWIE i WNUC:ZKI
Pogrzeb odbędzie się w &1111
13 lipca br. o godz. ri.30 z ka11Ucy cmentarza komunalne11e Zarzew.
W dniu I lipca 198' r. zmarł
nagle, w wieku 7ł lat, Tatu8 i
Dziadek

t

ł.
\

Pochowa.na została w dniu !I
czerwca br. na Cmentarz11 Centralny!fl w Szczecinie, o czym
z żal1!m zawiadamiają:
CORK.A, l!IY'N a RODZINIAMI

Dnia •1'1. lipca
la.t 71

i.

P.

11.

?mad,

ł

HENRYK

Po·g rzeb odbędzie Ilię w dniu
lipca br, o 11odz. 14 z kaplicy
na cmentarzu rzym.-kat, Za.rz·ew
od ul, Lodowej.

kondo·

1

•i•

w dniu
Pogrzeb O!ibędzie
13 lipca br. o godz. 14.30 na
cmentarzu rzym.-kat. św. Anny
na Za·r zewie, o czym zawiada·
miaia z głębokim ~alem:
f:ONA, CORKA, SYN, SYNO·
WA, ZIĘC i WNUKI

Zauważmy,

że wartość spr.zedlłży

„Polmoou"
jest niemail dwwkrc>bnie wyższa
niż płockiej „Petroche!Illii" znajdującej się na drugiej pozycji,
„Polmos" zajmuje też pierwszą
po.zycję w tabeli najbo,gatszych
brutto (388,5 mld zł wo\lec 96,7
mld _ płockiej „PetrochemH"), a
także w tabeli najwięlkszych podatników (386 mld zł; „Petro- .
chemia" - 93,l ntld) i wreszcie
7 miejsce wśród bogatych netto.
Warto też odm.otować,- ż.e „,majludniejszym" zakładem jest Huta hn. Lenina w Krakowie, kitó.ra
za:trudnia 32.765 pracowników.
jest FSM
Na dru:gim miejscu
Bielsko-Biała (28.504), na trzecim Huta Katowice .
Na zakońc.zed'Lie dwie tabele,
chyba ba•r-dzo interesujące <1Qa
zabructn.ionych w
wszystkich
gospodarce us·połeczinJonej.
20 t>ruodsiębiorstw
Oto lista
;najlepiej iplł.a<eą~ych. (.zaTobek w
tys. zł):
1. Huta Lenina Xrak6w

z.

3.
4.
S.
I.

7.
I.

11,t

Huta Katowice
Zakł. Metalurg. Trzebinia
Hutn Przed1. Remont.
Katowice
Huta Łabędy Gliwice
Huta Warszawa
Pol. Górn. Naft. I Gaz.
Warszawa
Huta Florian

S

EMILIA

+

MGR

zmarła,

O~ŁOWSKA

Unhversytetu
Filn·•oflc7.no-Hl~toryc~ego
absolwentka Wydzbłu
tm. Stefana Batorego w Wilnie, dh1goletnl praco~ik Urzędu
·
Mia.ta Lodzi.
Wyprowadzenie zwłok odbedzie 11\e w dniu 13 lłpea br. o 1odz.
1S z kaplicy cmentana rzym kat. prvy ut. Ogrodowe.I w Łodzi,
SIOSTRA z MĘŻEM t NAJBLIŻSZĄ RODZINĄ oraz NIEO·
BECNI W KRAJU ANIA i WOJTEK z WITUSIEM

u 181 (lOill)

lipca 1D8ł rok11
nas .n a zawsze
11

j.

na-

P.

lł.

JS.
16.
17.

18.

Swiętochłowice

19,9

19,9
19,I
19.I
18,2
19,0

ł

od1zedł

od

P.

głębokim żalem zawiadamia·
że w dniu 10 lipca 1884 roku
zmarła w wieku 112 lat, najdroż·

z
my,

sza nam Matka

MIECZYSŁAW

S. i' P.

STRUSIEWICZ
LAT 65.

PAULINA
POLICZKOWSKA

Pogrzeb odbędzie się 18 lipca
br. o godz. 15.3& z kaplicy cmen.
tarza św. Anny na Zaruwie.
Pogrążeni w b6lu:

Pogrzeb odbędzie się 13 Upca
br. o godz. tli na cmentarzu Ra·
dogoszcz. o czym powiadamlaja
życzliwych JeJ pamięci:

CORKA, ZIĘC, WNUI POZOSTAŁA RO·
DZINA

CORK!, SYN z ŻON.\, ZIĘ·
CIOWIE, WNUKJ oraz PRA·
WNUKI

ŻONA,

CZKA

Goślina
Zakł. Koksownicze

11,I
18,J
18,2

Wałbrzych

20. Bumar·Łabędy

I
(w

l.

z.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

tabela
tys. zł):

Gliwice

najmniej

płacącycll

Zakł. Przem •. Jedwab.
l\1iranda Turek
Herbapol Ppznań
Fabr. Mebli Sędziszów
Bacutil Krak6"W
Pollena-Lechia Poznań
połam Gostynin
Iskra Kielce
Polkat Warszawa
Bacutil Szczecin ·
Protex Prudnik
Eda Poniatowa
Zakł. Drobiarskie szczecin
Dom Mody Elegancja
Katowice
Tonsil Września
Fabryka Firanek Wisan
Skopanie
Zakł. Drobiarskie Olsztyn
Zakł Przem. Dziew.
Mewa Biłgoraj
Zakład Exp.-Importowy
Gdynia
Unitra - Biazet Białystok
Zakł. Wytw. Magnet.
Lubartów

12,1
12,1
12,1
12,1
12,0
12,0
12,.
U,t
12,0
11,I
11,9

11,9

11,I
11,1

11,'(

11,I

tt,I

„~

W drugiej ta.beli uiajdujemy

już kiJ.ka przedsill!bioMtw przemysłu l~kiego i chemicznego.
ale nlce ma na :niej ani jedin~
z regionu łódzJkiego. Czy cieszy~
te!
czy
tak jest,
że
5ię,
martwić, że braik nas w tabeli
najlepiej płacących?

11,0

9. Huta Kogc1u1zke Cborz6w 19,0

Zprocesu \V sprawie śmierci G. Przemyka
(Dokończenie ze str. 2)
jowej opozycji z łatwością można
przeciwników daleko więk
szego formatu i Jakoś nie słychać,
aby ich rodziny coś za to spotkało.
Koronnym świadkiem pozostawał w
tej sprawie niewąt'pllwle Cezary F.
od samego początku $ledztwa aż do
rozprawy
swych zeznań w czasie
twierdził, Iż był G. Przemyk bity w
komisariacie. Tylko za każdyn1 ra·
przebieg
zem inaczej przedstawiał
zdarzeń. Raz m6wil o sporej liczbie
uderzeń, w Innym przypadku opisyjak fmrkejottariusz miał udewał
rzyć G. -Przemy]fa vojedyńczym ciosem. Przykłady takie można mnożyć,
Wszystko to rodzi jednak podstawowe pytanie - kiedy zeznania Cezarego F. są prawdziwe. Zwłaszcza łż
ujawnione sprzeczności dotyczą kwestii zasadnlczycb.
wskazać

~rokurator przypomniała następnie
działania podjęte po wszczęciu w tej
sprawie śledztwa. Wysiłkom organów
ścigania zmierzającym do ustalenia

miejsca poby'tu Cezarego F. i drugiego z kluczowych - jak się WY·
Jakuba K. to·
dawało świadków warzyszyła umiejętnie podsycana atmosfera nieufności. Jak to jest że
nie można odnaleźć świadka. Tymczasem o tym, gdzie przebywał Ce'l:ary F. wiedziała Barbara Sadow·
traktować
poważnie
ska. Trudno
w obawie
wersję, iż ukrywał się
prz~d milicją. Nie bał się towarzyszyc G, Przemykowi do komisariatu
MO i przecież pojechał tam dobro·
wolnie. A może musiał dopiero na•
uczyć się roli świad.ka? Oskarżyciel
nawiązała także do sprawy pobicia Ce·
zarego F. w lutym br. jak wykazało
wszczęte śledztwo była to konsekwen·
cj_a jego osobistych związków l po•
wiązań, a Cezary F, dokładnie wJedział kto go pobił. Zdążono jednak
i tej sprawie nadać charakter poli·
tyczny, rozgłaszając, lż była to pró·
ba zastraszenia niewygodnego świad·
ka.
Kim więc.. Jest Cezary F.: Był karany sądownie, trzy razy przebywał
w zamkniętym zakładzie psychiatrynym, stwierdzono u niego skłonności
środowiska,
do ulegania wpływom
oceny
brak zdoln~cl prawidłowej
faktów I zdolności koncentracji. O
i
Jego zW.lązkach z ·s . Sadowską
jej domem dużo mówiono podczas
procesu.
Przyjrzyjmy się drugiemu świadko
wi - Jakubowi K. Jak zeznał on zbliżając się do komisariatu usłY•
szal krzyk G. Przemyka. On jeden
to
nie miał wątpłlwo&cl, li był
pozostali
okrzyk bólu, tymczasem
nieartyk11ło

podkreślali

świadkowie

P.

GRALIŃ~KJ

12

nieskładanie

lłllł

przeżywszy

ALEKSANDER
WITCZAK

Pro1imy o
lenc:Ji.

SYN l SYNOWA

Zawiadamiamy z blĘm, te w dniu I Mpca t9H roku
IZa dro1a Siostra, Szwagierka I Cioria

/

6.
7.
3.
9.

„Petrochemia" Płock'
Huta Lenina Kraków
Huta Katowice
Polskie Górn. Naft. 'ł
Gaz. warszawa
FSM Bielsko-Biała
Raf'lneria Gdańsk
FSO Warszawa
Okr. Przeds. Przem.
Mięsnego Katowice
Ursus warszawa
Huta „Bierut"

jów wyskokowych.

głos11.
słyszanego
wany charakter
Także Jakub K . zmieniał zeznania.
Gdy wrócił do ośrodka w Zagórzu,
w jego
gdzie czasowo przebywał,
początkowych relacjach 0 Incydencie
w dniu IZ maja ub. r. nie było ani
słowa o pobiciu G. Przemyka. Ja•
kub K. wspominał nawet o uprzejmym zachowaniu się w stosunku do
komisariatu.
niego funkcjonariusza
o
W czasie procesu mówiono też
~łowach, jakie miał wypowiedzieli dyzurny komisariatu: „bijcie tak, aby
nie było śladu". Dziwnym trafem w
śledztwie usłyszano je po raz pierw·

zapłaE.
MĄ2:,

~ DZ.IENNIK ł.ODZKI

2.
J.
4.
5.

STANISŁAWA
RO ZDOŁA

RODZINA

KAROLINY WERONIKI KORBEL
1kładainy

i' P.

ł.

4U,5
234,8
91,6
89,8

1. „Polmos" Warszawa

na

s. ka.

ł.

ków i strat l!ladzwyczajnych) i
netto (ip.o zarpłaceni<U 'POdatków),
podat'ki,
płacącycll największe
korzystSJją(lych -i: doitacji i na
końc;u po 20 przeds:iębiorętw o
najwyż.sz1'i '·t l!lajn-iis'zej sredn.iej
·
płacy.
taibela 20
PoclSJt111Wowa jest
pod w.zględem
największych

11

kościele · św. Jana
Jastrzębiu Zdroju,

MĘŻEM,

czoło
wyodrębnfi d!wadzieścia
wych przech;iębior.s·tw w nastę
pujących kate.g oriach: wartości
sprze.daż.y w 1983 r., zatrudnienia, najbogaitszych brwłito (przed
i bez
zapłaceniem podati'ków
uwąlędiniieni.a dot:reji oraz zys-

mld zl).

ALEKSANDRA
MATUSZEWSKA

w dniu 13 lipca -br. o l'OdL I rane po

·w
Cmentarzu Komunalnym w

go, lllp. braik Stocz.ni im· Lenina i WSK Mielec, które z cazaJ.iczają &ę do
łą pewnością
potentatów. W przyszłym roi!rn
ten. man!kament zostanie prawdopodobnie ustllllięty.
Jedna1kż.e mimo tych zas'kzeżeń opu.Ol!lkowane tabele .dają
wiele interesującego materia'1u
do analiz nie tylko z.retliZtą ekonomicznych. ·
7SZ z .„Polityki" z „listy 500"

Tł la$

P.

z li. 1ANICZEE.
wieloletnia nauczycielka l l)Pdago g.
nauczania.
odbędzie lię
nabożeństwie żałobnym

en·e r-

S.

HELENA PIECHUROWSKA·RĘBACZ

Pogrzeb

A lista nde jest jeszcze do.skonał-a, g-dyż pomilllięto w niej
przemysł wydobywczy i
getyczny oraz szereg prz.ed5d~
bio.rstw przemysłu pr.zetwórcze-

&przedaży. Ot o ona (sprzedaż w

n.

POZ08TALA RODZINA

w wieku

ogłaszać

ZGNA l SYN
W i

u

kondohmejl.

roku

będą

swoje bila.nse, co dotychczas w
najmniejszym stopniu nie by- ,
ło wykonywane („).
pewnym
w
500«
„»Lista
stopniu · czyni zadość temu postulatowi reformy gospodarczej,
przedstawia bowiem istotne pozycje bilansów teJ grupy przed-

Wszystkim. którzy wzięli udział
w uroczy1totlclach pogrzebowych

w dJlliu 9 liPc• 1911 r.

emerytow:im.a nauczycielka 1zk6ł ~d11tawowycll u

tej

nowej i..nicj.atywy:
500" przełamuje
„( •••) „lista
rózne tabu naszego zyc1a gos1>0darczego. W ostatnich laLa•:!h
się powiedzenie:
modne stało
„przy otwartej kurtynie''. Otóż,
jeśli mamy doprowadzió gospodarkę do racjonalności, zapew - ,
rzeczywiste uspołecznienie
nić
p1·oce.sów ekonomicznych, to cała działalność gospodarcza mu.si być prowadzona przy maksymalnie odsłoniętej kurytnie, na
Dlatego
publfoznośei.
oczach
m;in. »„Kierunki reformy gospodarczej"" postanawia.ły,, że

Pogrzeb odbędzie lię dni:a 1S
Upe a br. o godz. 10,30 na cm en·
tarzu Zarzew (od strony ul.
Przybyszewskiego), o czym zawiadamia pogrążona w talu
2:0NA z

pożytki

siębiorstw".

17.25 Jęeyk angielski leke.ia T
1'7 .511 Język rosyjl!lkł lekcja T

PROGRAM Ul

(ZSZ) tak uzasadnia

przedsiębiorstwa

22.15 żniwa '84
22.25 Miles Davi.s w W.arsza·wie

19,fl
Huta Batory Chorz6w
11,1
Huta Buczek sosnowiec
18,S
Huta Cedler Sosnowiec
Komb. Koksowniczy
18,I
Zabrze
18,S
Huta 1 Maja Gliwice
Odra-PPDIUR Swinoujścle 18,4
18,ł
Huta Zygmunt Bytom
Walc. Met. Łabędy Gliwice 18,&
·
Mleczar]lia Murowana

10.
11.
12.
13.

19.

Autor opracowaru.a „Poli-tyki"

Piosenki
'84
ŻOłnierskiej Koło.brzeg
widowi„Mały festiwal" sko dziecięce
„sonda" - „Klub filmowy"
Dobra.noc - „Miś Uszatek"
„BesKrajobra?. polski f ilm krajokid Niski" =wcey
Dziennik telewizyjny
„Fakty, wydarzenia, aluzje"
~dwin
Teatr sensacj·i t.angham - „Pamela'' (2)
Festiwal

17.00 XVIII

Godzina melomana. 11.00 Zawgze po jedenastej. 11.10 Wakacje w
Radiowa.
stereo. 12.00 Filharmonia
13.00 Wiad. 13.05 Serwis informacyj·
sesja"
ny (Ł). 13.10 „Pierwsza
Z
aud. E. Dobrowolskie;! (ł.). 13.20
malowanej skrzyni. 13.30 Album operowy. u.oo John Catle i Arthur
Halley „714 wzywa pomocy" fr. 11.
14.10 Wakacje w stereo. 15.00 Lucjan
basem"
i
„Wiolinem
Kydryński
2
odc. 8. 15.10 Zbigniew Wodecki
15.30 Dwójka
Orkle'Strą.
Poznańską
15.55 Miniatura
seniorom - aud.
„Aforyzmy o
. literacka: J. Renard
ludziach sławnych". 16.00 Wielkie dzieła. 17.00 Wiad. l'i'.05 Rozwiązanie zagadki muzycznej (ł;). 17.10 Aktualno·
17.30 Spiewa zespół
sci dnia (ł.).
„Nijak" - aud. (L). 17.40 Czas dla
reportera (Ł). 18.10 Witolda Afelta
wspominki z jazzem l nie tylko... 19.30
aud. (ł.). 18.30 Klub Stereo.
Wieczór w filharmonii. 21.00 Wiad.
21.05 Wieczorne refleksje. 21.10 Spiewają po latach. 31.30 Literatura l mu:ayka.

'Pro1lmy o

O

PROGRAM I

10.00

8Y•N, SYNOWA,

d V.•ielu lat am~ykański dwutygodnik „Fortune" zamieszcza listy pięciuset
największych przedsiębiorstw Stanów Zjednoczonych. Natomiast my od roku bieżą1.:ego będziemy. mieli tabele polskich pieciuset „wspaniałych" Ta•
bele takie opracowane przez Główny Urząd Statystyczny przy współudziale
Instytutu Nauk Ekonomicznych P'AN zamieśeił miesięcznik / ,.Zarządza"Qie", a
·
w ślad za nim, w postaci przetworzon.ej tygodnik „Polityka".

T E L B W I Z J A

PROGRAM II

zmarła,

Wielka pięćsetka
i jeszcze większa d\VUdziestka

TERESIE
BRUDZ

obciążających
wcześniej wyjaśnień
J~cka Sz., ujawnionego grypsu, jaki skierował do swej tony, a w
którym pisał o zagrożeniu płynącym
a
dla niego z zeznań •.Jacka Sz„
także przypomniała fakty potwierpostępowanie
dzające, iż brutalne
pogotowia
członków załogi karetki
było na porządku dziennym.

imłMci

śliła te wcześniejsze wyjaśnienia os-

szczerego

'Wyraw

Koleżance

z powodu

współcwcla

Prokurator W. Bardonowa podkre·

Matki

Honoraty Kowalskiej
byłej

daja ·

szy wtedy, gdy sekcja zwłok wyka·
zała brak obrażeń o,a ciele G. Przemyka. Nawet koronny świadek cepotrafił
zary F. przed sądem nie
wskazać osoby, kt6ra miała je WY•
miał w
nie
śledztwie
W
powiedzieć.
tej sp;i-awie żadnych wątpliwośc!
Naw1ązuJąc do opinii przedstawlo•
nych przez biegłych prokurator -wska•
zała,, iż jak się wydaje byli oni · za•
sugerowani zeznaniami Cezarego Fo
w początkowym etapie śledztwa by.
ły to zeznania najszersze.
Prokurator ustaliła śwjadków kt6·
ny "'12 maja ub. r. po południu' prze.
~ywali w budynku pogotowia tub :na
Jego dziedzińcu.
_By_~ wśród nich przypadkowi p'a·
CJenc1, a także osoby Im towarzy.
84
szące, Między lch zeznaniami
rozbieżnośt~, iloiyczą one na•et ta•
miektóre
kich kwes~1i jak ubrania,
li na. sobie kierowca i sanltariuss
oskarżeni w tej sprawie. Swladkowie
różnych
z
o~serwowaU zdarzenia
mi_ejsc, często fragmentarycznie, w
róznym czasie. Ale są to świadko·
wie ba,rdzo cenni, w niczym nie zainteresowani rozstrzygnięciem sprawy,
Często zresztą słyszało się sformunie
~owania: nie mogę powiedzieć,
Jestem I>ewny itp. dwoje świadków
zeznało jednak stanowczo iż słyszeli
Jak oskarżony Michał w. 'zwracał się
do leź!\cego G. Przemyka słowami:
„zacltc1ało mu się wygłup6w, raz na. .
zawsze mu się odechce". ~
Takze oskarżony sanitariusz Jacek
Sz. mówiąc o rul'łlu nogi Michała w.
nad brzuchem G. Przemyka stwierwyras
dził, Iż za~amtętał zacięty
twarzy SWOJego kolegi i jego zaciśnię
przypomniała
tą . pięś{:. Prokurator
opisaną przez Jacka sz. rozmowę z
Mlchał~m W. prsy ul. Radarowej.
Dlaczego do niej doszło? Bo Michał
W. był przekonany, Iż Jacek Sz wi·
dział zdarzenie: zadanie ciosu ·pięś.
Clą w brzuch, a potem kopnięcie.
Charakterystyczne poniekąd są zeznania świadka obsługującego 12 maja_ ub. r . . windę w. budynku pogotowia._ Początkowo twierdził on, iż nie
pamtęta, aby przewoził oskarżonych
i. pac~enta. Póź~lej jednak przyznał,
I.z miało to llllejsce, nie zauważył
~ednak wówczas nic szczególnego. Na
Jeg? zeznaniach nie mogła nie za·
wazyć atmosfera panująca w związ
ku z tą sprawą wb6d załogi pogo•
to"'.ia ratunkowego przy ul. Hożej.
Swiadek przechodzący niedługo po•
tem na. emeryturę był uzależniony
od sw_oJego środowiska. Jaką presję
potra~Ilo ono wywierać pot"tVierdził
t>rzeb1eg wizji lokalnej i podawane
przez świadków przykłady wrogiego
stosunk_u pracownikó:w pogotowia do
uczestników wizji.
~V pog_otowiu utarło się nawet powied~~~e: „Gdyby ta winda umiała
Kilku świadków stwierdzi·
mówie
ło,_ it słyszeli dochodzące z szybu
\yllld.Y odgłosy szamotaniny, klaśnię·
c1a, Jęki. Winda z opóźnieniem wjeJak" ujawnił
chała na I piętro.
przed sądem jeden ze świadków _
do
wykorzYstywana
winda była
„rozliczania" niepoprawnych pacjent6w .. Czy I tym razem nie miało ono
·
mieJsca?
W zakończeniu swojego wystąpienia
Prokurator nawiązała do faktu odprzez
·wołania w czasłe rozprawy
Michała w. złożonych przez niego

na1zeJ pracownicy,
.

KOI.EŻANJtl
„SPOŁEM"

llTOŁOWEK

1kla-

I KOLEDZY ze
ZA!IC.ŁAD
PSS
l BUFET6W

karżonego Micliała W. 1 Jacka
tworzą logiczną I ~pójną całość
~eznaniamt świadków wydarzeli

sz.
z
w
to licz-

stacji pogotowia I poparła
.
nymi przykładami,
W konkluzji prokurator postawłla
tezę, tż pobicie Grzegorza Przemyka
które w konsekwencji doprowadził~
do jego łmlercl miało miejsce w
gotowi u.
(PAP)

,„_

belgijskie
DYWANY
sprzedam. Tel. 43-71-56.

ZAKŁADY

9237-~

MECHANIZMÓW PRECYZYJNYCH

„Wieluń"
SEGMENT
sprzedam. Codzienna Z m.
20b bl. 11 (Chojny Kurcza23318-g
ki).

„MERA-POL TIK"

ŁÓDŻ, ul. WIGURY 21

do

oferują

baw11t.'1ę, .n11t11.
teL
sp?ZPdam.
78-78-39 po 19
23319-g

PRZĘDZI';
bistor ~

sprzedazy

przedsiębiorstwom uspołecznionym

•JRUT ocynkowany i czar·
ny, lredn!c' 6, p .>mpi: hy„z.20" SRD -Tel. 33 .34 78.
9~99..g

i osobom

drRuliciną
• przeda ':l.

prywatnym
MATERIAŁY

ROZBIORKOWE:

1. Okno hetonowe 120 x 120 2. Okno bet01Dowe 120 x 180 -

W sprawie
zwracać do

llYWA'N 3).4, „"-erkury"•W
- złoty, pasy bezwładn iśclowe, tel. 34- 3l„?5.
9332. g

dębie

200 szt.
200 szt.

TANIO sprzedam obrączki
grawerowane, nowe waga
8,900 g. Oferty 9381 Biuro
Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5.

zakupu w.w. materiałów należy się
gospodarki materiałowej zakładu.
2382-k

działu

~~--.onuoio a~• 'Ili tlCFJC1eC'tJ'J: • "'~~OBRĄCZKI
tuterlę -

16-43-35

Zduńska
DOM wolny
Wola, huśtaw~a , ogrodowa
NRD, biurko dębowe
sprzedam. Oferty 23375 Biu.
ro Ogłoszeń, Piotrkowska
96.

uzbrojony - śródsprzedam. Tel
51-88-95 lub 84-27·90. 9405-g
PLAC

mieście

kwaterunkowy
DOMEK
ogród - zamieni-: na dwa
lub trzy pokoje z kuchkwaterunkowe.
nią, bloki
budownictwo,
lub stare
wszy11tkie wygody. Lotni9420-g
cza 21a,
„KROKUS" - domek letniskowy, piętrowy (17 m)
Oferty 9461
sprzeć)am.
Biuro Ogł9szeń Sienkiewicza 3/5.
FU~MA rzemieślnicza powolno stojącego
szukuje
domu na nieuciążliwą produkcję. Oferty 23559 Biuro
Piotrkowska 96.
Ogłoszeń

oraz inną b1sprzedam. Tel.
23503 g

akordeon
SPRZEDAM
Weltmeister 96 basów noŁódź, Broniewskiego
wY·
PIANO „Fender" rok 1973 60a m. 21 bL 123.
23495 g
- sprzedam. Oferty ,,9389"
SienkieBiuro ogłoszeń,
do
maszynę
SPRZEDAM
wicza 3/5
waty cukrowej, Finansowa
kom- 24 m. 13 po 17.
HYDROFOR 300 1
231~7 g
Tel.
pletny - sprzedam.
9373 g
33-99-06
i kufornirowane
MEBLE
- - - - - - - - - - - chenne - tanio sprzedam.
m. 1.
LODOWKĘ używanlł eprze- Cieszyńska 11
23131 g
dam. Tel. 52-73-61
1370 g
SPRZEDAM telewizor utyJOWISZ, Zodiak nowe - wany „Beryl 102", przyjmę zszyWanie dziewiarstwa
sprzedam. Tel. 48-03-65
tel.
. propozycje,
23480 g Inne
grzeczn. 86-53-08.
23123 g
nową pralkę
SPRZEDAM
wykładzinę
automatyczna.. Tel. 51-42-75 DYWAN
23_4_24_1! 3 x 5 - sprzedam. 33-99-10
_________
23120 g
japoński magGLAZURĘ,
netofon słuchawko\V'y, mag- SPRZEDAM WS-303, M-2405
łańcu ·
netofon kasetowy,
„Kleopaliprzedam s, „Fryderyka",radlomagneszek złoty
Tuner,
trę" Tel. 84-20-85.
9462 g tofon - Grundig, eleganc- - - - - - - - - - - ką suknię ślubną (170), tel
23119 g
Tel 1&7-41-90.
sprzedam.
PAPĘ 1469 g
55-25-37.
PRASOWALNI~

ogrodniczą

w WZMACNIACZ „WS-304-S"
tel. wazon chiński,
sprzedam,
łańcuszek
23519-g
43-48-50.
złote, obra1
pierścionek .sprzeDaleki Wschód las - . ogród dam. Oferty „-9414" Biuro
DZIAŁKĘ,
sprzedam, 25 km od Ło Ogłoszeń, Sienkiewicza 3/5
dzi, tel 78-U-80, wieczór
wtorek, NOWĄ .,Mińsk 16" zamteponledztalek,
23511-g nlę na chłodziarko-zamra
czwartek.
żarkę lub sprzedam. OferDOMEK letniskowy drew- ty „23567" Biuro ogłoszeń.
niany - sprzedam, wiado- Piotrkowska 96
od 12. VII, Grotniki
mość
23132-g WZMACNIACZ
·
Lipowa . 15.
PW 8010
aparat „Moda" sprzedam.
DZIAŁK'i 1200 m ńa u- Tel. 32-04-69
23583 g
sprzedam, Przymowę tel. - - - - - - - - - - k,II>iotrkowa,
' głów
sprzedam.
16"
„MIRSK
23121-g
15-52-34.
Tel. grzecz. 43.42.79
3557
llIURO Pośtednlctwa w o- - - - - - - - - ' -_ _ g
Nieruchomościami,
brocie
Lokalalni Mieszkalnymi i WIERTARKĘ warsztatowi!
Tel. 23.-57
Zi- sprzedam.
mgr
Użytkowymi
J3BSI g
monia zaprana w ponie- Łask
wtork.i, czwartki
działki,
płastcz
ślubm1,
godz. 16-20, Andrespol ul. SUKNip;
Lipowa 8. Telefon grzecz- skórzany, kotuch damski nościowy 14-ł8-ł0 godz. 8- sprzedam. 86-12-24.
23540 g
21217 .g
-14.
DZlAł.KĘ
Ła~ku

HURTOWNIA ZAOPATRZENIA
RZEMIOSŁA

w lodzi, ul. Solec 24/26
- Polesie

zatrudni natychmiast
GtOWNEGO KSIĘGOWEGO~
1-cę kierownika hurtowni
ds. ekonomicznych.

domową .

akumulator 55, sokowirówkakę, płaszcz skórzany,
tel.
- sprzedam,
wior
84-85-88 po 11.
23098 ~
SEGMENT „Rotterdam" Tel.
sprzedam.
9367 g
86-04-88

mahoń

SPRZEDAM nowy sllnlk ze
skrzynią do „126p" I „Syreny 105" w całości lub na
Legionów
części, Stryków
23537 g
10.
„MIRSK 16" - sprzedam.
Tel. 34-96-98 godz. 9-15 w
dnlu ogłoszenia.
--'--------9-482_...g
niemieckie
OWCZARKI
szczenięta sukę oraz doga
sprzedam
sukę
l
psa
Astronautów 7 m. 21.
23589 g
DOGI niemieckie, arlekiny.
rodowodowe
czarne,
Tomaszewska,
sprzedam.
12
Babickiego
Retklnla,
m. 39, bl. 141a.
93'17 Jl
SETER Irlandzki szczenięta
sprzedam. Ł6dź, ul. Wici 46 m. 40
22162 I(
deski, bale nkna
drzwi, eternit dachowy, słu
tel.
ogrn1zenlowe
pki
32-06-78.
KUPI~

„Texttma"
INTERLOCK
kupif/.
5606 lub podobny
Oferty 8'110 Biuro O(łoszeń,
Sienkiewicza 3/5.
!IPIWORY, materaca dwu·
osobowe _ kupl41. 88-93-38
9392- Jt
OBRĄCZKI

1pnedana

tel.

84-08-42.

WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE:
wykształcenie wyższe :..._ 8 lat prastą.nowisku

kierowniczym,
- 10 lat pracy, w tym s·
lat na stanowisku kierowniczym
lub samodzielnym.
cy na

średnie

Pożąd:ma

zakładach
wytwórczości, . spółdziel·

praktyka w

drobnf'i
czych lub handlowych. Wynagrodzenie do uzgodnienia, Kanrlydatów przyjmuje prezes zarządu
2378-k
HZR, ul. Solec 24j26.

SPRZEDAM tkaninę
nicznlł Tatrzańska 91

zagra-.
m !5.
33łt3-g

SPRZl:DAM ma.gnetoton kaOferty
setowy MSH 101.
23469 Biuro Ogłoszeń, P •otrko•...,•ka 96.
ELE,JANCKĄ suknię ~lub
sprzedam,
ną 164X88X65 Kusocińskiego 120 m. O .
23459-g

SPRZEDAM kuchn i ę i terut ywan~.
gazowe,
mę Bartoka 1 bl. ł2'f m S3b
-23382-g
(18-20).
SPRZED.U: płytek na torby „Napoleon" , Coca" !tp.
Gałków, Główna 99d, tel.
32-00-21 Dzleka1'1skl.

DZIEWIARSKA SP0l.DZIELNIA PRACY „CZYN MAJOWY''
w BEŁCHATOWIE, ul. F'\.BRYCZNA 1
OGŁASZA

~

PRZETARG NIEOG·RANICZONY
na sprzed~ n.w. pojazd-u i przyczepy:
1. Sam0ch6d „Star 29", nr silnika 084399, nr podwozia 25382, rok prod.
1913, stopień znł.ycia 75 proc„ cena wyi,voławcza 176.000 zł.
L Pntczepa D-17, rok prod. 1977, stopień zużycia 20 proc., cena wywoławcza 56.000 zl. Przyczepa przeznaciona jest do samochodu.
Pr~tł\'rg odbęcl'tie się w dniu 25 lipca 1984 r. o g-Odz. 8 w siedzibie DSP
~Czyn Majowy" w Bełchatowie. przy ul Fabrycznej 1, zgodnie z zarzą
dzeniem lTldinistra komutliilm.cji nr 28 'Z dlńia 26 listo1'8lda 1982 r. (MP nr
·
P. poż. 250).
Wadium w wysokości 10 proc. ceny wywoławczej należy wpłaJCić w ka1ie spółdzielni n.aii;óźnlej w przeddzień przetargu. .
Poja.zcly można ogląd~ oodzietL"'tie w gó12 7-14 na łiere:nde sp61dzłe1ni
·
przy ul Olsztyńs·kiej 3.
W ra:tie niedojścia do sk'utku pierw~zego przetargu - dirult odbędzie
się w tym samym dn~u o gGdz. 12.
Zastrzegamy sobie prawo od$tąpienia od p17.1etairgu be7< poda.ni:a przycżyny.

Braków w osprzęcie ńie uzupeł,niamy Za wady uklryte w powyższym
poje:fdzie i prżyczepie spółdzielnia nie ponusi odpowiedmalnośct.
Ponadto DSP „C:gyn Majowy" ofemJe do sprzedaży nowy silnik ,,Star

li".

Wlaclomoł6

teL

135-0ł.

I

&ł35-k

FUTRO z łapek .karakttło
wych _ · nowe - sprzed3Ilt.
Tel. 33-85-64.
SPB 315 sµr zedam. Tel 36-45-41.
9419-g
SPAWARKĘ

PRA,SOW AI NIĘ
dam 55-36-88.

sprze9456-~

MASZYNĘ do szycia ręka
Oferty
wiczek - kupię.
9493 Biuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3 /5.
MASZVNĘ wieloczynnościo
gitarę „Kosmos"
wą,

sprzedam. Tel. 32-19-48.
9215-g

mlenkanie
SPRZEDAM
dwupokojowe - · Dllbrowa,
Oferty
telefon.
parter,
23508 Biuro ogłoszeń l'iotrkow•ka 96.
Ml.ODE małteńetwo, bezdzietne poazukuje mieszkania. Oferty 9480 Biuro Ogłoszeń Slenkiew.1 cza 3/S.

AUDI 100 1 (1977), doczepę
- sprzedam.
Olimpijska 13 m. 45.
23444 g
przedpłatę ) na
„126p" realizacja 1987, tel.
36-71-49.
23441 g

ODSTĄPIĘ

sprzedam.
Sil.ODĘ s 100 Tel. ' 57-55-02, po 16.
1211 g
TRABANTA 601 (1971)
WasiZgierz,
sprzedam,
lewskiej 1 godz. 18-21.
23300 g
t:6p
Fiata
SPRZEDAM
(1979) tel. 84-29-92 po 16
23327 g

FIAT Combi (1981-84)
kuplę. 811-93-31.
9391 g
„SYREN~ Bosto" (1982) sprzedam. 86-93-31.
9314 g

do remontu
- sprzedam.
I m. 98, b!.
czwartek po
9400 g

SYRENJll 10SL (1918 tanio
Namiotowa O
sprzedam.
(Nowe Złotno).
9371 li
sprzedam.
JELCZA"
Tel 52.-22-33, Łódź, Klino9356 r:
wa 10.
TRABANTA combi - nowego kuplę. Oferty ,;9359"
Biuro Ogło11zeń, Sienkiewicza 3/5
SYRENA 104 silnik (19112),
bojler elektryczny 80 l .sprzedam. Grab!enlec 2c.
23471 g
ZASTAWA 1100 - 1980 r. sprzedam. Oglądal! - 11 Listopada 39 m. 7 w godz
10-18 t wieczorem po 19
23'8ł g
po reFIATA uep (19'7'J)
moncie - 1pr:iedam, Kom(16--18)
fortowa 1 m. 41
23525 g
Górna.

9

wony Rynek. tel. 55-11-93.
23460-g

e
e
e

Ml.ODA, kulturalna ponulruje lllleszkanla Hmodzlelnego. umeblowanego z teM-2
lefonem, najchętniej
w ~ródmleśclu. Oferty 9477
Biuro Ogłoszeń Sienkiewicza 3/S.

ogó1nokształrącym,

silnik
sonedam.

dlsla
Tel.
9560 g

w

FIAT 125 p 1900 (19711)
bardzo dobrym 1tanle
po
sprzedam tel. 31-80-81
23837-g
godz. 19.

Pracownicy zatrudnieni w dziale produkcji po roku
pracy uprawnien! są do płatnego urlopu dodatkowego w wymiarze od 6 do 12 dni roboczych .

pokoje w blokach zana M-2 I dwa pokoje w starym budownictwie, tel 5'1-11-21 wew. 154.
23470-g

PONADTO ZATRUDNIMY:

3

mienię

e .ROBOTNIKÓW magazynowych i Kif;ROWCOW

••
••

OKAZYJNIE odstąpię loniedaleko
na sklep
kal
Lodzi (20 km). Oferty 23513
Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 98•.
studenckie
MAł.ŻE!ilSTWO
z dzlecklem poszukuje pokoju , z kuchnią na okrt!s
roku w Łodzi lub okolicy.
23549-g
tel. 43-34-62

SOSNOWIEC -

M-5 kom-

dzl. Tel . Lódź: 33-14-13 do
940
15
l-g
• Sobczak.
SAMOTNY poszukuje kaBiuro
9427
walerki. Oferty
Ogłoszeń Slenkiewlcza 3/5·
ZXM-4 (w tym jedno wła-1
na
zamienię
snościowe)
M-5, M-6 _ Inne propoOferty 9381 :ą1uro
zycje.
Ogłoszeń Sienkiewicza 3/5.
LOKALU o powierzchni powytej 20 m kw. na pracownię krawiecką na Bałutach lub w Sródmiesciu
Oferty 9445
poszukuję.
Biuro Ogłoszeń. Sienkiewicza 3/5.
PILNIE poszukuję lok>alu
na pracownię rzemieślniczą, powy:!:ej 50 m Górna _ Chojny. Oferty 22734
Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 98.
d i kl
MAS„~E~STWO
z ee em
i
"'
posz kQje mieszkant.a, Bra23363-g
eka 39 m. 7.
z
małteństwo
Ml.ODE
dzieckiem poszukuje mieszkania. Oferty 23443 Biuro
Ogłoszeń Piotrkowska 96.

Ml.ODA podejmie prac-: w
Tel.
sektorze prywatnym.
23ł06 g
48-94-13
do
PRZYJMp; pracownika
stoiska ajencyjnego w PaOferty „23468"
bianicach.
Biuro Ogłoszeń, Piotrkowska 96.
pracownika
POSZUKUJp;
do stoiska ajencyjnego. oferty „23483" Biuro Ogło'
szeń, Piotrkowska 9~

wózków akumulatorowych i spalinowych,
PORTIERÓW-REWIDENTÓW,
SPRZl\TACZKI,
SLUSARzy remontowyc~,
ELEKTROMONTERA.

Informacji na temat warunków pracy i płacy udziela dział kadr i szkolęnia zawodowego Łódzkich Zakładów Farmaceutyc1..nych „POLF A", ul. Drew2'.:83-k
nowska 43/47, tel. 57-90-00 w. 266.

pokoju s kuchnią samodzielnego (bloki
lub stare budownictwo), tel233ł7-g
32-11-36.
POSZUKUJĘ

~qyppm:....,._-u„-upp

~"

„7-

-

->i~Ln•~ i "

TELENAPRAWA
Bednarek.

34-98-65
8916 g

montuję,
Pędziwiatr.

-BOAZERIĘ

84-57-37

23309 g

TELENAPRAWA
Rosiak

za. POSIADAM samochód, teBudowlany
Tel. lefon, oczekuję propozycji.
murarzy.
trudni
23477- g
tel. 48-03-82.
11-13-14 po 18
23148 lt

ZAKł.AD

zapońezosznika
D3V-C
trudnię. Oferty 23507 Biuro
Ogłoazeń, Piotrkowska 96_

ZATRUDNIJIJ piekarzy, Zaklltna 35, tel 33·8ł-3ł.
23532 g
i
IU!:ROWCJll mechanika
muraru na stałe przyjmę.
9438 g
Tel. 86-1T-3ł
opiekę
za
mieszkanie.
Rewolucji 2T m. 21
1424 I
DZIEWCZYN.Ę
na
przyjmę

L - - - -

777_-_13_-,-_„;7_,„,,CMY
•

zatrudnię. ZGUBIONO leg. studencką
MURAltZY
na nazwl!fko
Oferty „9422" Biuro Ogło- nr 54391 PŁ
234ll Jl.
Opala Ewa
Sienkiewicza 3/5
ZLECĘ szycie koszul. Ma- ZGUBIONO prawo jazdy
choń, tel. 43-67-04, wieczo- na nazwisko Andrzej Ryżabie9399 g dzewski, Dobroń,
rem.
23407 g
niec 1
tegorocznych
MALARZY,
absolwentów - zatrudnię ZENON Kabat, Konstantynów, 19 Stycznia 48 zgubi!
Hufcowa lOa, po 18. ·
9358 g prawo jazdy.
23450 ~
----------bukieciarSAMODZIELNĄ
Lech, Zgierz
kę zatrudnię od września BARBARZE
skradziono
Buczka 18 Nawrot 54 godz. 9-17
23473 g prawo jazdy.
23455 g
----------ZLECĘ pracę na wtryskarJERZY Subczyńskt Sokola
kę 150 g tel. 51-42-'15
23425 g 7 m . 3 zgubił prawo jaz23458 g
- - - - - - - - - - - dy.
POSZUKUJĘ opiekunki do
Mruk Redzeń
z ZVGMUNT
chorej pani
starszej
zamieszkania Nowy 19 zgubił prawo jazmotliwośclą
23442 ~
dy,
Tel. 33-87-28 (11-17).
9450 g
' JAN Kowalik, żeromskle5 zagubił praPRZYJMĘ solidnych ma - go 31 m.
23381 g
wo jazdy.
larzy. Tel. 57-23-04.
9434 g
jazdy
ZGUB10NO prawo
Anna SzyFRANCUSKI mgr Banach. nr 10062183/B
mańska,
Tel. 33 _10• 50•
23371 g
9418 g
ANDRZEJ Kowalski zgubll
nr
do legitymację studencką
. POTRZEBNI murarze
Tel. 10996/47133/S UŁ.
segmentu.
budowy
g
23385
86-96-12 po 16
23681 g
- - - - - - - - -.- - IJENRYK Habryn, Clecho"Prawo
ZBIOR porzeczek, Podcho-• -~lńsl<a· ' .si' · zgubił
j~CiY: ·~
rążych 37.
23384 g

ZAGUBIONO zezwolenie nr
2111 na prowadzenie działalności

rzemieślniczej

Czesła„R41kawiczn!ctwo"
Łódź,
wa Olesienk!ewicz,
ul. Więckowskiego 25, wydane przez Wydział Handlu 1 Usług Ł6dt-Polesie.
234ts g

ZAGJJBIONO prawo jazdy
na nazwisko Olszyński StaJeziorko 42
n!sław zam.
p-ta Koluszki.
13400 g

•,....

•

•

iii

AGNIESZKA Nahllk 1gubila legitymację studencklł
nr 2157/79 PWSSP.
23308 1
BOBOWSKIEJ Beacie skra11t1,1legitymację
dziono
dencką AM nr 13102 fL
23472 g
ZGUBIONO leg.
ką PŁ nr 53934

studencMariusz
23565 g

Berezlński

jazdy
ZGUBIONO prawo
Łukaszewicz
na nazwisko
Aleksandrów
Wojciech,
Piotrkowska 29 /31
23551 g
ZGUBIONO leg. 1 tudencką
na nazwisko
PŁ nr 54791
Marek Wlernik
23117 g
SKRADZIONO prawo jazdy na nazwisko Ziółkowski
Ed
Piaskoward, Tuszyn,
23512 IC .
wa ł
KRZYSZTOF

legitymację

zgubił
studencką

Kos

5885 /ą AM.
ELŻBIETA

Tuwima 18
jazdy.

'3122 g

Gabara Zgierz,
prawo
~3111 g

zagubiła

JAN M!sz.c zak, Felińskiego
n m. 7 . :zgubił · prawo jaz23095 g
dy.- ' · , -

Grell, LHciasta
WIESł.AW Sławii\skl, Kost- TOMASZ
kl Napierskiego 6 m. 111 14 zgubił prawo Jazdy,
9467 g
zgubił prawo jazdy. '
23358 g
UNIEWAŻNIAM 1kradzlodr n. med.
z do- ną pieczątkę,
::r;AGUBIONO torbę
Włodarska•Tietz,
nazwisko Monika
na
kumentaml
Andrzej Palmowski I Bar- Łódt, Rajdowa 20/91".
94'1t il
·
bara Palmowska ul. Lipowa 20 m. l.
23481 g MPRIEiC
w ł.Odzl unlewatnia zagubioną piecząt
Przybysz, Gagarina kę o treści: MPRIElC
w
EWA
prawo jazdy Łodzi Brygadzista Nr 021
20 1gublła
k
2393
9421 g
kat. B

ZAKŁAD DOśWIADCZALNY
MROŻONEJ 2:VWNOśCI

fryzjer~ę DONICE dębowe do palm
ZATRUDNIJIJ
Fadamską - sta:ty1tkę Rzgow i beczki kapuśclarki.
233'12 g mllljna 28, Bednarstwo
ska 73
940I g
Karnicki.
pracę
podejmie
MŁODY
sektorze WYROB i sprzedaż slat'ld
w
chałupniczą
Kolumny
prywatnym. oprócz szycia ogrodzeniowej.
250, M!challlkl,
tel. 52-48-20 po 17.
9433 g
23366 g

pil.rlie prac, w
tel.
sektorze pryWatnym,
23117 g
51-09-76.

;-zuammJ •

szeń,

43-28-67.
w średnim
RENCISTKA
2z 82 g
wieku wylł'ształcenle śred
nie podejmie pracę w sek- - - - - - - - - - Oferty USŁUGI telewizyjne 78-64-19
torze prywatnym.
ogloszeń , Kaczmarek
Biuro
„23453"
22605 g
Piotrkowska 98.

PODEJMĘ

ZAMIENlfJ pokój I kuchnl11 w starym budownictWi_t> 36 m, wszy•tkie wygody na pokój z kuchnią
lub dwa pokoje i kuch•
nią w blokaeh na konystnych warunkach. Oferty
23403 Biuro Ogłomeń Piowuw1ka 111.

7

APARATOWYCH procesów chemicznych.
PRACOWNIKÓW pomocniczo-produkcyjnyc~.

PRZYJM!; praeę na over- MYCIE , okien, sprEątanle
Instytucjom ralock. Kilińskiego · 108 m. 9. wnętrz.
9331 g chunki, Simińska, 16-28-82.
9430 g
---------HWaczkę
ZATRUDND,j
wow Tu1zynie) PRZY.JMp; zlecenill na
KUPIJIJ dętlll 1911 z 13. Tel. (pracownia
9488 g (wtadomośl! Łódf:, ut Plotr- reczki foliowe. TeL 84-52-81
33-06-'JO.
9476 g
li:owska '79). Pracownia „o- Pawlak.
w godz,
karo1eri4' Sk04Y dzie:!: Damska"
NOWĄ
wydech owe, monsprzedam. Dźwię 18-11 lub tel. 117-19-5923192 g UKŁADY
$-100 tąt nadkoli JudYma 211 (od
'
kowa 16 m. l.
Traktorowej) tru:. Myszko9ł4'
22334-g
natychmiast w•kl.
- - - - - - - - - - - g ZATRUDN'Ip;
NADWOZIE wartburga 353 pomoc kuchni - rencistkę
po lub emerytkę do jadłodaj
z taplcarkll,
(1972)
wYpadku sprzedam. Sl-H-łO ni w Lodzi. Obr. Stalin- ·
'3562 g gradu 37a.
(18-20\
9409 g
!
. ZAMIENIĘ OPOl\Y 185 X 13 - - - - - - - - - J'astrowicz PRZYJMJIJ pracę ehałupn!·
na 155 x 13,
(szy cie w y kluczone). POSIADAM prasę lł ton.
'15/11 cz4
Leszek ul.. Zgle~k•
23538 g Oferty „9407" Biuro Ogło· przyjm41 pracę lub Inne
m. 9$
prctpozycje teL 48-06-37.
1zeń, Sienkiewicza 3il.
2333ł-g
SPRZEDAM prttyczepę do
w prywatnym
do SOLIDNĄ
Fiata U&p, bagatnik
Oferty
szansa!
WIELKA
zatrudnię.
zakładzie
„garbusa"
Volkswagena
z.agraniczne! Biuro MatryKrecia 4/ł (l!-11).
,
tel. 11.ao-TT.
9394 g monialne „lllaj", Płock 4
ll311łl li
2339/k
p-53.
sterpn!a
Od
CUKIERNIKA
111
czĘSc1 Renault POSIADAM „żuka" oraz
zatrudni•· Finanll()wa 1.
sprzedam. Tel. 43-16-51
prawo jazdy kat. Il, po9~8 g
23308"
pracę w sektorze
dejmę
ewentualnie
„Poloneza" FACHOWCA rękawicznika pry watnym,
KAROSERilli
Oferty
propozycje.
inne
9444
- 1przedam. - zatrudnię. Oferty
do remontu
Slenkie. 9406 B iuro Ogłoszeń SienBiuro Ogłoszeń,
Zgierz, Korczaka '1.
kiewicza 3/5.
9ł10 g wic:i:a 3/5
WOł.G~

.

TECHNIKÓW chemików,
PRACOWNIKÓW ze średnim wykształceniem

Centralnego Laboratorium
Chłodnictwa

w Łodzi,
ul. Armii Czerwonej 28a
I

„ROBURA" s uszkodzonyt'!I
1przedam.
silnikiem
Koluszki
Dzwonie po M,
9488 g
14-10-9".

(1978) 52-34-'12.

w dziale produkcji:

)

DWA pokoje z kuchnią
(54 m kw.) bez c.o. - za.na bloki. Oferty
mienię
9357 Biuro Ogłoszeń SienkJewrcza 3/5.

pilnie sprze126p (1971)
dam. ŁĄczna 57 m. 45.
9ł48 g
SYRENJll lOł
lub na części
Tomas:r;ewtcza
164 (wtorek 18)

zatrudnią

na
zamienię
Bałuty
M·ł
Czernajchętniej
Górną,

fortowe. na podobne w t.o-

campingową

ZAKŁADY

FARMACEUTYCZNE .
„POLFA"
w tODZI: ul. DREWNOWSKA 43/47

lODZKIE

ZATRUDNI OD ZARAZ
robotnik6w wykwalifikowanych
bądź niewykwalifikowanych
(mężczyzn)
garmażerów
chłodniczych.

na stanowiska

Zakład zapewnia bardzo dobre
warunki socjalne. Warunki pracy
i płacy do uzgodnienia w. dziale
służb pracowniczych Centralnego
Laboratorium Chłodnictwa Łódź,
ul. Armii Czerwonej 28a, tel.
78-81-73 . Pracownikom przysłu
guje deputat oraz inne dodatki
wynikające z układu zbiorowego
przemvsłu chłodniczego.·

•
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n
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ORZECZENIE

;2412-k

•--~

SĄDOWE

Łodzi Wydział IX Karuy wyrodnia 22 ~rudnia 1983 r. skazał Leona Sw!ąt

l!lą4 Rejonowy

w

kiem r
.czaka, syna Stan1&ława i Rozalll, ur. 9 lipca 1918 r.
w Broszkach na podsta,wie art. 2:11 I 2. 3 i .a kk w
zw. z art. ł3 uąt. 1 ust. · z dnia 211 pa:i:<b:Jemil<a 1982 r.
(Dz. u. nr 35, poz. 230) o vi.ychowaniu w trze~wości
1 przeciwdziałaniu alkoholl;mow1. cm1z na podstawie
a'l't. 5 u9t. ł ustawy z 25 Ustopad;. 11181 r. o zwalczaniu spekulacji (tj. Dz. u. nr 36 poz. 243 z 1932 r. na
kall'(;: 3 lat puzbawienla wolności, 400.000 z! gnywny
z :<:amianą w razie nieuiszczeni.a w terminie na 803
dni zastępczej kary pozbawienla wolności oraz orzekł
przepadek 64 bu~r;«ek wódki „żytnia" o poj, pół u.
tra i 72 butelek wina „Sieradzkie" o poj. n,?.; I„ a
nad~o konfiskatę c:ięści m!enla, t<;> jest 400.000 zł I zą.
sądz.ił od skaxanego 88.łOO zł opfaty sądowej. obcią
żył go kosztami postr,powania . Oskarżony w okresie
od &ięrpnla 19112 r. do 13 sierpnia 1983 r. w Łodzi,
nłe !)Osiadając
działając w pnesto:!pstwle ciągłym,
wyma.ganf'go zezwolenia trudnił się spekulacją wlnent
i wódką, nabywa:t:;;c z zyskiell'n w swoim mle'!Zkanłu
I czyniąc z tego stałe źródło 1ochodu, !)ny czyrn
skazany otrzymywał zys!< na .1edne:I butelee w kwocie c·~ najmniej 130 zł, c~ w pr7!vplsanym czr.Me ł112384 -lc
mmy :zysk wyniósł ro najmnie~ 4112.000 zł.

DZIENNIK

ł.0DZKI

nr 163 (10651) 5
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DKM - NaJsławnteJsze rumow•
komiks:J' godz 11. l9.11
„Dla oewneJ tr<>Jkl" Dułg
mlejsca ·
„Czułe
godZ. 13.30:
pol. od lat li godz. 15, 17, 19
OC
ClO\!NIA - Ktno nori ltop
godz. 10--22 „Afera „Concorde"
wl od lat . 15 oraz rumy krót·

·

OKA -
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PRltO WYBORAMI
DO SAMORZĄDÓW MIESZKAŃCÓW
Wczoraj odbyło się inauguracyjne spotkanie Prezydium Komisji Samorządu przy Radzie Narodowej m. Łodzi z przewodniczącymi takich komisji przy radach narodowych szczebla pod•tawowego.
Otwierający je, przewodniczący Komisji samorządu RN m.
Łodzi - Klemens Kwia.tkow~ll:i nr1 vllomniaf zehranym podstawy
prawne funkcjonowania takirh komisjl i ich rangę; podkreś
lając przede wszystkim fakt. li mają one pełnić rolę swego
rodzaju płaszczyzny porozumienia między wszelkimi· organ~za
cja!):li samorządowymi I społecznymi, mają ułętwiaĆ' przepływ
informacji i inicjatyw społecznvch, mają organizować rozwią
zywanie wspólnych problemów .
K. Kwiatkowski poinformo wał także, że wielość zadań komisji zrodziła konieczność- powołania kilku zespołów: zespołu
(przewodniczący współpracy z samorzą dam i mie~zkańców
Jan Wojciechowski) , zespoiu rl /' ~amor1adu wleiskiego (przewodEdward Włodarczyk). d/s samorządu pracowni,..zego
niczący _ Eugeniusz Pakulski), dis współpracy ze
(przewodniczący
Jerzy RożniMki)
związkami zawodowymi (przewodniczący i d/s badań, analiz i wyda wni-::tw (przewodniczący - Alfred
Lutrzykowski).

'
Zasadniczym celem wczorajszego spotkania było wstępne omówienie problemów związanych z wyborami do samorządow
mieszkańców miast i wsi. które powinny się odbyć do końca
bieżącego roku.
Przede wszystkim tstnieje konieczność przyirzenia się stanowi organizacyjnemu samorządów i odbudowanie - tam. gdzie
jest to niezbędne _ i('h struktur trzeha poza tym uporząd
kować te struktury tak. aby w terenie pokrywały się one ze
strukturami ROM i jednostkami spółdziel~zymi trzeba wreszcie
wypracować stałe . instytucjonalne formy kontaktów radnych
(brz)
• samorządami mieszkańców.

•

AKCJA „POSESJA" TRWA

J[ST CZYŚCIEJ . ALE Nlf WSZ~OZIE
pojemnik n.a śmieci. które wysypupodczas ją się na zewnątrz. Gruz, pordze·
którego ponownej -kc>ntroli poddaJe wiałe spręźyny, starv dziurawy ma•14 'te miejsca i obiekty, których terac . Plac zabaw dla dzieci •tan sanitarno-porządkowy bud;iil brud. potłuc2one cegły, jakieś poWczora j gięte druty. Rozbita szyba w gapoprzednio zastrzeżenia.
Natom1as1
informacyinej.
reporter „DŁ" wybrał się w teren błocie
br.udne poprzednio schody są za• jedną z grup kontrolnych.
.} \'OLCZANSKA 124. Klatki schi>- miecione okna klatek .schodowych
dowe i. teren przed domem - C'/.Y· umvte Mimo to dozorca (jest. tylste. Na podwórzu, w odległości ko dochodzący) zostanie ukarany
dwóch metrów od budynku stoi rrrnndatem i utratą premii)
ŻWIRKI 8. żadnej poprawy komarki
ze starej
J>l'zerobiony
drewniany garaż. światło doprowa- ua podwórzu śmieci. zwały gruzu
dzone do niego z mieszkania, orzy i desek R6wnie7 ulica przed posepomocy. puszczonego na zewm1trz sją iest zaśmiecona Nie ma ani
l wiszącego w powietrzu przewo- jednej tablicy informacyjnej. Admidu. Wlaściciel nie dostał zezwole- nistratorem tej kamienicy jest osoaia 111' ustawienie garażu. · Mimo ba prywatna:
Dane dotyczące wyników kontri>wezwań. nie stawił się do tej parr we właściwym ROM. Zostanie li z poprzedniego dnia, są bardziej
Na ok. 130 poseoptvmlstyczne
,
więc ukarany.
WOLCZA8SKA 148. Przepeł01ony s.ii. skontrolowanych we wtorek w
Dwa dni temu

rozpoczął się tr~e

ll etap akcji ,,Posesja",

śródmieściu,

sS

ZDROWIA R1.1 PRON

1S
Nikogo ' nie trzeba przekonywać
o wadze zagadnień ochrony zdrowia i środowiska naturalnego czło
wieka. Ogromne ·znaczenie mają
nie tylko kroki przeciwdziałające
zachwianiu równowagi ekologicznej czy szerzącym się chorobom
społecznym - układu krążenia. nowotworów, schorzeń górnych dróg
oddechowych, lecz także działania
w sferze tzw. oświaty zdrowotnej.
W tej ostatniej kwestii chodzi nie
tylko o szerolfo pojętą propagandę zdrowotną i ochrony srodowiska lecz rpwnież o pobudzenie spopoprzez zmianę uiarłeczeństwa
tych stereotypów myślenia i działania.

Proble.mom tym poświęcone było wczorajsze posiedzenie Komisji
Zdrowia i Srodowiska Naturalnego
Rad,y Łódzkiej PRON. Wspomniany organ działa od stycznia bieżącego roku i w załoźeniu nie ma
żadnych instytucji
być dublerem
działających.
czy organizacji . już
Jak wyraźnie podkreślono, komisja
nie chce również pełnić funkcji interwencyjnych, lecz pragnie zespalać dążenia społeczne i instytucjonalne tak pojedyncze jak i zbiorowe, które zmierzają do poprawy
stanu watunków ·zdrowotnych i ekologicznych w całym wojewodztwie. Komisja oceniła sytuację w
łódzkiej słuźbie zdrowia, zwracając
na przedłużają
głównie
uwagę
ce się w czasie remonty szpitali
oraz brak postępu w walce z ta. ki mi schorzeńiami jak wirusowe
zapalenia wątroby czy Inne, wynikające ie wzrastającego zanieczy'izczenia środowiska
Stwierdzono pogarszanie się sy&uacji w sferze czystości JVÓd
powierzchniowych, gromadzenia odpadów I śmieci na wysypi!>kacb oraz czystości powietrza. ł..ódź poidada niewiele zieleni. Na jednego
m
mieszkańca przypada tylko 9,2

kw. zieleni, gdy w Warszawie już
14 m kw. w dalszym ciągu nadal
'bardziej „opłaca s~ę" pon~i~ kar)
za nieprżestrzeganie przepasow od·
nosząc_~cb się _do ~br~ny środ1_1w 1~·
ka mz angazo~a~ srollki fJ.Jla ·
sowe w zapewmeme ich przestrzegania.
Lódzki „Sanepic;I" uruchomił specjalną placówkę - Centrum Oświaty Zdrowotnej •. której ce~em jest
propaorganizowanie działalności
gandowej w zakresie ocP,rony zdra:wia. Szczególnie dotyczy to szkol
podstawowych. Padła także propozycja zorganizowania na wzór stowarzyszenia „Umwersytetu ':t'rZP.eieUniwersytetu Zdrog o Wieku"
~
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Rozmowy
na Widzewie

§

W celu realizacji uwag, postulatów oraz spraw osobistych zgłoszo
nych · przez mieszkańców dzielnicy
Widzew w trakcie kampanii wyborczej do rad narodowych, z inicjaDzielnicowego
Komitetu
tywy
l'ZPR, Dzielnicowa Rada Narodowa Łódź- Widzew oraz władze podzielnicy
lityczno-administracyjne
zapraszają mieszkańców na rozmowy, które odbędą się w najbliz~zy
piątek tj. 13 lipca w godzinach od
17 do 20 w Szkole Podstawowej nr
138 na ul. Czajkowskiego 14.
Widzewa
Prosimy mieszkańców
o zgłoszenie spraw fYmagaj01.cycb
uregulowania a dotyczących fun-'
kcjonowania handlu, usług, komu~
nikacji. administracji osiedla, służ
by zdrowia itp. a także spraw 1>·
sohistych.
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WYSTAWY
SALON SZTUKI. .W!lil'OŁCZESNEJ

~~~~~~:ik~. ł~~: 11-18 §S OSRODEK
l'ROl'A~"1\i·· SZTU·

S

KI (park' Sienkiewicza) gooz.
11-1~ wystawa totogt"afil. sałon Zaproszonych.

S
11
S

MUZEA

Wl:t'rORll RU(;HIJ REWOLUCY.1!il NEGO 1Gaailska 1~) godz. u.-11.
~ ODDZlAł. RADOGOS:l.CZ (:Ggierska lł7J godz 9-16
~ HISTORll MlA.ST A LODZI (Ogrodowa 15) godz. 11-15.
S Wt.OKtENNlCTWA (Piotrkowska
S 282) godz. ~0-17
SZTUKI (Więckowskiego 36) godz.

S
S

S
S

11-19

s MIASTA

(Pabianice,
PAB1ANIC.
godz.
pl. Obr. Stalingradu 1)
•
•
10-15.
S zoo czynne od godz. 9 do 19
(kasa do 181
S LUNAPARK czynny w godz 12-20
OGROI> B01ANlCZ-N\! czynny od
S godz. 9 do zmroku
w
KĄPIELISKO FALA czynne
godz 10-18
w gt>dz.
~ POLMlARNIA czynna
S 10-15.
KINA
S
I<"
~

§

§
s
§

§
§

BAŁTYK
S
..,

_ ,,Seksmtsja" pol. od
lat 15 godz. 10, 1.2.30, 15, 17.30
20
S
Si •)lWANOWO - „Ballada o walecznym rycemu Ivanhoe" radz. od
S lat 12 godz. 15.30, „Ucieczka z
Alcatraz" USA od lat 15 godz.
l7.15, 19·3
S POLON!A
poJ.
.,Seksmisja"
S
S od la\ 15 i:odz. 9·30• 12· 14·30

§

§

°

l1. 19 ·30
li.'.'
PRZEDWlOSNIE
S

- „Poszukiwacze
zaginionej arki" USA od . lat 12
godz. 10, · 12 30, 15, 17.30, seans
nocny filmu przedpremierowego
Rosemary" USA od lat
S
18 godz. 20.30
S „Dziecko
- „Pasa:ter w kajS WŁOKNlARZ
chiński od lat 15
dankach'.
~
godz. 10 12.30, 15 Film w werS sjl orygin!llnej z czytaną listą
dialogową „Błękitny grom" USA
od lat 18 godz 18.30, 21.
I<"
~Tootsie" USA od
I<" WOLNOSC lat 15 oraz film krótkometrarowy pt. .,Fllm, rUm. n1m" S
(odz 10. 13, 16 19
~
,Szpital Bńtannla"
S WISŁA S ang. od lat 18 godz. 9,30, 12, 14,30.
·
S 17. l9.30
ZACHĘTA - „Duch" USA, od
S lat 15 godz. 10, 12.15. l'f.15 t9.30
rzuć" pol. b.o.
„Kochaj albo
Il'!
godz. 14.30
~
~ SWrA TO WIT - HOTELOWE
111
.,Seksm1s.fa" pol od lat 15 godz.
S
LETNIE _ .,Na "'raS Tl~RV
S nicy" USA od lat 18 godz.„ 21
SS (czynne tylko w dni oo~o-:lnel
S STUDIO - „Saint J"lek" USA od
lat 18 godz. 17; 19.15 - seans
~

S
~

§

Prz y wczorajszym 32-stopniowym
upale dużo pracy ńlieli sprzedawcy wody z saturatorów.
Foto: A. WACH
godniu sierpnia br„ przebywać bę
dzie on w Berlinie Zachodnim. dokąd został zaproszony na tygodniowY pobyt · w no~o . otwartym tam,
fryzjerskim centrum · szkoleniowym
znanej firmy .,Wella".

K\Vitną storczyki
rozpoczął się sezon
roślin egzotycznych. W

W palmiarni

kwitnięcia

tej eh wili oglądać moźna storczyki gatunku „Stanhopea" i' „l'igrlna", o brązowo-bordowych kwiatach. Zakwitł też fiołek afrykań
ski ~Sempolia" oraz fuksje i begonie. Wszystkich, którzy chcieliby
zobaczyć te rzadkie gatunki kwiatów, palmiarnia zaprasza codziennie w godz. 10-17. Dla dzieci i
młodzieży obowiązują bilety znlź
kowe w cenie 2,5 zł. Upalny dzień
i WŚl"Ód
spędzony pod palmami
kwitnących storczyków :będzie na
pewno atrakcyjny i przyjemny.
(kas)
(im)
'

Przed wyjazdem na' urlop p. Zbyszek radzi zrobić lekką trwałą. Obecnie nie tyle najważniejsza jest
długość włosów, co dobre ostrzyże
nie o linii dostosowanej do owalu
twarzy. Modny element to asymetria, przedziałki z boku. Grzywka
może być. ale nie jest konieczna.
Kolory nąturalne.

wokandę sądu, dawcy . w obecności świadków. Na- sta~entu, moźna ją w ciągu szenie trafiłyby na
gdyby osoby chcace rozporządzić stępnie spadkodawca, świadkowie ściu miesięcy od dnia
otwarcia
wypadek i osoba, wąbec której wola zo- spadku
na
swoim majątkiem
zgodne
stwierdzić przez
śmierci, zapoznały się z przep!Sll- stała oświadczona, podpisują pro- zeznania
świadków złożone przed
mi kodeksu cywilnego dotyczący tokół (tzw. testament alograficz- sądem (tzw. testament ustny).
ny).
mi testamentów.
daje jedNajwiększą pewność
nak testament sporządzony w forrychłej
obawa
zachodzi
Jeżeli
swowyrazić
W jaki .więc sposób
mie aktu notarialnego, przez ni>ją ostatnią wolę, aby wywołała o- śmierci, lub gdy na skutek oko- tarlusza urzędującego w · Państwo
testamentu wym Biurze Notarialnym. Oświad
liczności sporządzenie
na zamierzony skutek?
czenie woli spisywa:ne jest w akcie notarialnym, nast_ępme odczytywane i po przyjęciu go przez
teprzez
podpisane
testatora
statora i notariusza. Do jego sporządzenia potrzebne jest wykazajest niemożliwe lub bardzo utrud- nie się dowodem osobistym oraz
Rozwiązań jest kilka.
za dokonanie
w nione. spadkodawca może oświad wniesienie opłaty
Moźna spon.ądzić testament
pism.em odręcznym, opa- czyć wolę ustnie przy jednoc2esilej czynności notarialnej.
całości
św1ad
trzech
najmniej
co
trzyĆ' go datą i podpisać (tzw te- obecności
Posiadając więc jakiś majątek,
ków. Oświadczenie to naleźy spi~ tament cholograficzny).
pomocą
nim za
Spadkodawca. w obecności dwóch sać w ciągu roku od jego złaże rozporządzamy
moźe oświadczyć swą nia. z podaniem · miejsca i daty je- któregoś ze wskazanych sposobów
~wiadków
naczelnika _go doźenia oraz miejsca i daty je- Pozwoli to uchronić naszych bliswobec
ustnie.
wolę
podpisują kich przed mogii,cymi wyniknąć po
pismo
spisania;
O- go
miasta. gminy czy dzielnicy.
~wiadC'1enie . to spisuje się w pr~ świadkowie i spadkodawca. Nato. śmierci niesnaskami lub długotrwa·
tokole z podaniem daty iego qpo- miast w wypadku śmierci spa„ko- łYmi procesami,
(JKR)
r7arl7enia oraz odczytuje si:iarlko clawcv Przed ~pisaniem treści te-
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Mickte~lcza IO, Nlc1arntana !5

69. Lutomierska
Dąbrowskiego
146 Ołlmpfjska 7a
Pabianice - Armil Czerwone
10
1 Konstantynów - Sadowa
Głowno - Łowicka 33 Alek15an
Zgler:
4,
Koścluszkł
drów
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Chirurgia ogólna - Bałuty
I]
Blegat'lsklego
Im
Szpital
codziennie dla przychodni rejo- S
nowych nr 1. 2, ł. 6 10; Szpi· ~
tal Im Barlickiego - codziennie ~
dla przychodni rejonowych nr nr S
1 I Ił. Szpital Im Skłodowskiej - S
Curle - codziennie dla Przychod
ni Rejonowej nr li miasta I gml· ~
Dla przychod,ny Aleksandrów .
ni rejonowych ru 3 I S następu- S
w S
Jące szpitale Im Kope1'nlka
dniach 4 8 l2, 20. 28 30; 1m S
Jonschera w dniach : 2, 8, l~ 14 S

S
§

S
S

S

§

S

_

zamknięty
§S STYLOWY

pni„
. Widziadło"
od lat 18 godz 15 30, 17.30, 19.30
STUDYJNE - „Hall"'
MAł.E S . USA od lat 15 godz. 18

S

13 15. l'l, 19, 81, 23. 25. 27. is
Przychodni lte,.,nowej nr
szpitale: Im. sonenberga - dni nieparzyste, tm. Pa-·
steura - dni parzyste.
Garna - Szpital Im. Biernackie·
gmin:,go - codziennie dla
Rzgów; Szpital tm. Kopernika
(Pabianicka 62)
Poles1~ - s~pltaJ Im Blernacklf:·
go - ci>dilenme dla m Kons·
tantynowa. Szpital im Blernackiego {dla Dzielnicy Polesie).
Srćldm1eścle - Szpital Im. Bardla
codziennie
llcklego
przychodni• rejonowych nr 41
43 Szpital Im. Pasteura (Wigury l9J
Widzew - Szpita.I im. Pasteura
(Wigury lO)
Szpital
Chirurgia urazowa
Im. Jonschera (Milionowa H)'
Neurochl• urgla ~ Szpital Im
Kopernika (f'ablanicka 62)
. Okulistyka _ S:ipitaJ im. .Tonschera !Milionowa 14)
L aryngoI og l a d zI eel ęca - Szpita1
Im. Korczaka <A Czerwonej . 15).
Chirurgia dziecięca - Szpital
lm. Biernackiego (Pabianice, Karoc3~fr~~ag 1 ! 8~zcz„kowo-twauowa _
„
Szpital lm. Barlickiego <Kopcińsk!ego 22)
Szpital Im.
Laryngolol(la
Pirogowa (Wólczańska 197)
Toksykologia - Instytut "Medycyny Prai:y (Teresy 8)
Wenerologia - Przychodnia Derinatologlczna <Zak11tna ł4)
Il,

Ola

następujące

AMBULATORIUM
DORAZN'EJ POMOCY
ul. Sfenktewlcza 131.
łeL 38-37-llO w. !1
- ~:i:'':i"c!bt:. chirurgiczny ezynny
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- Ga bln et lnternlstycmy C%Ynn:v ~
w dni wolne
w ~odz Ul-'f
S
od pracy _ cała tlobll
~
ni llrmll ra„rwmuj t5,
S
tel 33.q$. fl5 do ~9 "" !25
~z~nny S
ehlrurl".'!I
_ GablnP!'
w <lnl wolne SS
w C?od 2 111 „ 7.
S
od iira"v eala tlnhP
SS
uL Kop<"lhklegn zz,
~
tel Tit ~· 13
.... .
- Gablnet stomatologlezny czyn• :S
ny w godz lł-1 tv dni wolnP ~
S
od oracy - ""'• :lobę.

S

s

S
}_,._,.,_,.,_,„„,„„,,,_,,„_,„_,.,,,,-l'JTl'ITITITl''''''''''-'-'llrl'l'll,,-1.l°j

Z kroniki MO
WŁAMYWACZE

POD KLUCZEM

wozu, więc pewnego dnia „poży
czyli" sobie cudzą .,Syrenę", któr11
_potem porzucili w i.nnym punkcie
miasta. Zatrzymani przez widzewską milicję, przyznali się ponadto
do dwóch włamań samochodowych.
W jednym wypadku była to również „Syrena". z której ukradli radio. w drugim zaś -, „żuk''. skąd
zabrali łyż;wy I saszetkę z dokumentami. Cała trójka wylądowała
w areszcie,
(ab)

Funkcjonari1.1sze DUSW t.ódż-Wi
dzew ujęli sprawców włamania do
radiowo-telewizyjnego
pawilon u
przy Armii Czerwonej Z'/, którzy
po wybiciu szyby skradli stamtąd
radiomagnetofony. maszynki do golenia i inne przedmioty o łącz
nej wartości ok. pół miliona zł.
19-letni, nigdzie
Dwaj z nieb nie pracujący Paweł Sz. I 27-tetni
za
Janusz • S., karany wcześniej
włamania i rozbój _ znaleźli się
Pod patronatem Wldzewsklej Rady
w areszcie, natomiast trzeci
ds. Młodzieży Klub RTS „ Widzew"
16-letni uczeń Andrzej K. umie- oraz RSM „Bawełna" organizują dla
dla
szczony został w schronisku
nieletnich Odzyskano jedynie nie- dzieci I młodzle:!:y z osiedla Widzewakcji
-Wschód zajęcia w ramach
wielką część ł\+pu.
I
„Lato w mleścte••. Gry zabawy
konkursy rekreacyjno-sportowe proRTS
zawodnicy
1
tnstruktorzy
wadzi!
LUBJLI POJEZDZIC
„ Widzew" w ka~dy czwartek w godz.
.10-14, przy Krainie Baśru. Liczba
Trzej młodzi łodzianie - Jaro- miejsc dla chętnych - nieograniczoi Dariusz W. na.
sław W„ Piotr G
bardzo lubili samochodo'\Ve orzeiażdżki, a te nie mielł wła~nP.go

to

m•

„DZIENNIK ŁODZKF' - dziennik Robotnl~zej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Ksiąika-Ruch". Wydawca: ł:.odZkie Wydawnictwo Prasowe, Lódź, uL Piotrkowska 96.
Adres pocztowy: „Dl:!', l:.ódź. ikr. poczt. 89 Teletnny:
Druk: Prasowe Zakłady Graficzne w Lodzi Redaguje kolegium. Redakcja: ked 90-103 Lódź, ul. Piotrkowska· 96.
centrala· 32 93 ·OO Oączy z wszystkimi działami) Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36 · ł5-85, zastępcy redaktora naczelnego: 84 -06- ł5 i 33-07 -26, sekretari odpowiedzialny i li ;iekrt>lan
32-04- 75 Spraw} miasla: 33- 41 10, 33-37 · 47, społeczno-ekonomiczne: 32 28 32. 33 I0-38. fotoreporter: 33-78-97, kultura i oświata 36-21 110 sport: 32-08-95. dz łą(•;rnO~('i z ozvtf'lnikami loterwencje i Telefon Usługowy: 33-03-04, sprawy terenowe: 32-23-05 (rękopisów nie zamówionych redakcja nie zwraca). Redakcja nocna: 78-69-68 i 78-68· 78. Ogłoszenia t nekrolort
- Biuro Reklam I Ogłoszeń, l:.ódz, ul. Piotrkowska 96, tel. 36-49-70 i ul. Słettkiewicza 3/5, tel. 32-59-11 (za treść ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają
oddziały PUPIK RSW „Prasa-Książka-Ruch„.
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Ratunkowe

5

s

WAtNB TELEFONY

S Pogotow1w

16-53-59
·4zwt11owe
78-35-29 78-ł0-85
· 33- 37 - 37
ZAUFANIA
ZA·
'."1ŁODZIEŻOWY TELEFON
UFANIA - 33-50-68 czynny ,,.
~
~~~
(Z. Ch.) ~ TEl-EFON ZAUFA!l.'IA dla kobiet
S 1 cl:łfla problemowa .:,. 57-40-33
w godz. 12-łl
TEATRY
S nieczynne

„:13

szpitalu F-alist do swoAnny J .. w
którym (opró<;z podania · opi· przebywanej choroby) czynił ją
pozostajedyną spadkobierczynią
wianego majątku. Pominął nat~
miut swoje córki · Dorotę i IwoLlst był opatrzony datą i pod~
pisany „Wujek". Wkrótce po jego
napisaniu Paweł L. zmarł. Anna
I. wrstąpiła do sądu z wniioskiem
• stwierdzenie nabycia spadku. lecz
zakwestionowały
eórkl Pawła 4
ze względu
ważność testamentu
na to, że list nie został podpisany
łmieńiem I nazwiskiem. Po przej6ciu całego toku instancyjnego sprawa trafiła do Sądu Najwyższego .
który w swoim orzeczeniu uznał
watilość testamentu W uzasadnieBiu stwierdził, że testament wła1nori:czny ważny jest również wtedy, gdy' został podpisany przez testatora w sposób określający Jedynie
Jego stosunek rodzinny do spad·
kobiercy (np. teść. brat).
Ta sprawa I wiele jej podobnvch
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fi::n··b·g:SA it~~z 18 ~a! ;godzTo;:i ~
„Zywa tęcza'.' radz.
t MAJA b.o godz. 18.15, „Popiół t dia- S
S
ment" poL od lat 15 godz. 18.
POKOJ - „Akademia Pana Klek&a" cz. I t u pol. bo. godz.
18.15, ·l~bcy - li pasa:l:er No- ~
stromo ang. od lat 15 godz.
s~~~ _ Klub ll'llmow,y „Oscar" S
Bajki „Tresowany piesek" . godz.
16.15, ABBA - szwedz. b.o. godz.
S
.
17.15
SWIT - „1941" USA od lat 15
S
godz. 14.30, 17, 19.30
I Książę" S
.syrenka
TATRY bu!g. b.o. godz 13.45. •·Walka
: ~:1 er;: ka ~~··fran. od lat 18
HALKA _ .,Sam! swoi" pol. b. o. S
I]
godz. 18, 18
REKORD - .szpinak czym cuda"
,Na S
czes< od lat 12 godz. 1!!,
przyszłoś~ będziemy sprytntejs1 stary" czea. od lat 12 godz. S
~
S
IT, 19·
S
APTEKI
1

S

1

S
...
S

GWARDIA - „lmpenum
kontratakuje" USA od lat 12 S
S
godz. 9.30, 12, 14.30 11, 19.30
„Wspaniałe wakacje' ~
MUZA

S

Piwo mocne!

rzebywając w
weł L . wysłał
jej siostrżenicy

MŁODA

§

nieprawidłowości

stwierdzono zaledwie w sześciu
Czterech dozorców ukarano mandatami. w jednym wypadku wystawiono wniosek do kolegium 'i
winny, zarównież w jednym Około 70 tys, butelek o pojemności niedbań pozbawiony zostanie prejasnego
piwa
gatunku
l nowego
mii.
'9łne&o mocnego . (zawartość alkl>ho(ab)
l• 1,5 proc.) wyprodukowały wczoraj
'browary Zakładów Piwowarskich w
Łodzi, .Jest ono pasteryzowane, Okres
'•nechowywanla 60 dni.
Jak nas zapewnił dyrektor Zakła-·
dr
ł6w . Piwowarskich w Łodzi łódzkie
bał. Franciszek Tomczyk lll'owary ,ą w stanie dostarczyć każ.
Do trofeów łódzkiego mistrza koq Ilość Jasnego pełnego mocnego I afiury
Zbigniewa Radke przybył
nekaJI\ na zamówienia od .kierownl·
kolejnv medal - tym razem srełrów kawlarnL
Jak wiadomo, zgodnie z ustawą o brny . Łodzianin otrzymał go na
wYehowaniu w trzeźwości I przeciw· międzynarodowym konkursie frynie można ·zjerskim, który ost.atnio odbył się
daiałanlu alkoholizmowi
aprzedawa~ w kawiarniach napojl>w
w Rzymie W tym roku Zblgmew
alkoholu. Radke sięgnie jeszcze oo następne
:11awl11rających do 4,li proc
Motna natomiast sprzedawać piwo o łaurv . został. bowiem zaproszony
Do na światowy
większym procencie alkoholu.
Festiwal · Fryzury
w
tej pory Zakłady Piwowarskie
ka wiar· ·1984. który odbedzie się w dniach
łódzkim
dostarcltają
l.edllł
do 2 października
września
30
od
alom nap6j słodowy przypomina j ący
w smaku piwo ciemne. W ciągu · ty· br Ta największa fryzjerska im·
rodnia kawiarnie ~amawlaja ok . 250 pre:i:a konkursowa roku która zwy łYL · butelek tego napoju, ktl>ry jed·
kle gromadzi nailepszycb fryzjerów
eak wśr6d prawdziwych piwoszów r wielu państw. '!!Organizowana zo
ale ęleszy się powodzeniem. Z pe· ~tanie w · nałacu festiwali I kon·
wnołcll\ jasne pełne zdobędzie sobie
Z Radke udo
-olennfk6w. Dodajmy. żP. z powodu gresów w Cannes.
się do Cannes razem z prezesem
Małe10 zbytu w Łodzi piwo z łódz.
w
ldcb browarów wędruje do ok, 20 Klubu Fryzury Artystycznej
Warszawie _ Anną Kaczmarek
-J11w6dztw w całym kraju.
(j. kr.)
P.rzedtem jednak. w ostatnim• ty-

~ometra:l:owe
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