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ses1a

UCITT\i.Af_;Y

e.J

z okazji jubileuszu 40-lecia PRL
,usta
W przededniu Swięta O~todzenia Polsti, 21
lipca w południe, Sejm PRL zebrał •'e na
uroczystym posiedzeniu dla UNczenia 1•1 rocznicy powstania Polski Lu'111wej,
Wśród obecnych Wojciech Jaruzelski i Henryk Jabłoński. czlonkowie Rady Państwa I rzą
llu, czołowi działacze polityczni, spoleczńi j
kultur·ałni, przedstawiciele WP. Zaproszona zcYstała grupa weteranów ruchu robotniczego i
zasłużonych działaczy państwowych. W pierwszych lawach zajęły miejsca delegacje z kraJów soe,Jalistycznych uczestnic~e w obcho-

Jako pierw&y głos zabrał Wojciech Jaruze1ski (tezy j.eg-0 wystą
pfonra publikujemy na str. 3)
Następnie przemawiał przewodniczący Rady Krajowej PRON .Jan Dobraczyński (te:zy jego wystą
pr1em4a na str. 4).

da.eh 40-lecla Polski Ludowej, wśród nich delegacja. radzie<'ka z premierem Nikołajem Tlchonnwcm . W loży dyplomatycznej - człcn
kowir trnrpusu dyplomaty„znrgo. Wypełnione s~
galt>rie sejmowe. jest m. in. '"'ielu dziennikarzy polskich I za.granicznych, ekipy radiowe
I telt>wizy jne.
marszałek
Uroozyste posiedzenie otworzył
Sejmu Stanisław Gucwa, obok którego zaj•lll
tego dnia miejsca za stołem prezydialnym Wicemarszałkowie naszego parlamentu,

Miprzewodniczący Rady
ZSRR Nikołaj Tkhonow
wyraził podziękowanie KC PZPR.
Rad'Zlie Państwa l rządowi PRL

KPZR,
nistrów

·odwiedzenia
za zaproszenie do
naszego kraju w t.ych uroczystych
dniach. (Tezy jego wystąpienia ną
str•. 4).
Pr:oom.awiiając w imieniu deleSejm fed.nomyślnie pJ."ZYjął uchgacjJ bratnich partii i krajów prze- wałę w związku z 40-leciem Polradzie:kie,l.
wodn'cz~cy delegacji
Biura Po1itvczne.~o KC
czł-O'llek
Dalszv efa!!' na ~tr. 4)

ROCZNIC~

o

OGŁOSZENIA

pra

st ii
Z okazji jubileuszu 40-lecia Polskiej Rzeczypo3politejLudowej na uwadze pmtępującą normalizację życia społecznego oraz
umacnianie się państwa, czego przejawem są również 'Vyniki wyborów do rad narodowych i - kierując się zasadami '1umanizmu
aocjalistycznego - w celu stworzenia możliwości włączenia się do
.czynneg-0 udziału w życie kraju obywatelom, . którzy dopuścili się
mniej groźnych
przestępstw z powodów politycmych oraz innych
Ludowej
przestępstw l wykroczeń, Sejm Polskiej ·Rzeczypospolitej
stanowi, co następuje:
.
ART. l
Amnestię stosuje się do popełnionych przed dniem 21 lipca 1984 r.:
1) przestępstw przeciwko porządkowi prawnemu stanu wojennego,
1981 r.
określonych w art. 46, 47 i 48 dekretu z dnia 12 gru<l!nia
o stanie wojennym (Dz.U. Nr 29, poz., 154 i z 1982 r. Nr 3, poz. 18),
2) przestępstw związanych z militaryzacją, określ-Onych w art. 303
par. 3 I 4, art. 304 par. 1 i 2 oraz par. 3, z wyjątkiem wypadku
usiłowania lub d-0k-O'llanfa ucieczki za granicę, art. 305, 306 i 309 kodek.su karneg-0.
3) przestępstw popełnionych z powodów politycznych albo w związ..
ku ze strajkiem lub akcją protestacyjną:
a) przeciwko podstawowym interesom politycznym Polskiej Rzeezypo.spolitej Ludowej, określ-0nych w art. 123, 128 w związku z art.
123 oraz w art. 132 i 133 k-Odeksu karnego.
b) przeciwko bezpieczeństwu o0wszechnemu, określonych w art.
137 par. 1, art. 138 par. 1, art. 139 par. 1 i art. 140 par. 1 pkt. 4
i 5 kodeksu karnego.
c) pr7eciwko zdrowiu, określonych w art. 156 par. 1 i 2,. art. 158,
part. l, art. 159 i art. 160 par. t kodeksu karneg-0.
d) przeciwko woln-0ści, określonych w art. 165 par. 1 kodeksu karnego,
e) przeciwko czci, określonych w airt. 178 par. 2 ko.deksu karnego,
par. 1 kodeksu
f) przeciwko wyborom, określonych w art. 189
karnego.
g) przeciwko mieniu, określonych w art. 212 par. 1 i 2 I art. ·214
Pjr. 1 kodeksu karnego.
h) przeciwko działalności ionstytucj{ państwowych l społecznych,
określonyich w art. 233, 234 par„ 1 i art. 235 kodeksu 'klaimego.
mając

,
.
w1enca
.

Złożenie

a Sejmu PRL

Sejm Po.Lskiej Rzeczypospolitej Lud-0wej zebrany na uroczystym p-0siedzeniu w dniu 21 Upca 1984 r. w Warszawie
kieruje C.o wszysbkich Polaków, do wszystkich obywateli nasze&-0 państwa I rodaków za granicą gorące pozdrO)V"ienia
z olmzjj czterdz!est-0lecia Polski Ludowej. ·
Og!-0szony 40 lat temu - 22 lipca 1944 r. w Chclm.ie, na
pierwszym wyzwolonym od hitlerowskiego ,okupanta skrawku
polskiej ziemi, Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenda Narodóweg-0, wieścił odroozenie • Polski w niepodległym bycie
ludowo-demol,tratyc:miej,
i początek rewolucj.i
państ.wcwym
która dala władzę ludowi pracującemu 1 otworzyła prred naP-0szym narodem dtogę 'l-OCjalistycznego rozwoju Miliony
laków uzyskały możliwość awansu społecznego I cywilizacyjhistoto
Bvfo
r:lZiiej,ach.
naszych
w
neg-0 na ~kalę nieznaną
ryczne zwyC"jęsłwi.. lewicy pol~kiej, komunistów, socjaliistów.
i
ludowców i demokrntów Było to spełnienie społeeznych
patriotycznyC"h dażeń i:okoleń polskich robotników. ch!-!l,:'JÓW
oraz pootępowej inteligencjd. Był-O t-0 ziszczenie idei, które
od stuleoia ożywiały i pobudzały d-0 czylllu ludzi światłych
i

~<:lachetnyC"h.

Powstanie Polski Ludowej mlało decydujące znaczenie dla
i:odstawowych pmblemów na.szeg<:> na·
rodu.
Dalszv cia.e na str. ł)

pomyślnego rozwiązania

„Od Narodu"

22 bm. w całym kraju uroczyście obchodzouo 40 · Jecie Polski Ludowej - rocznicę ogłoszenia Manife.
stu PKWN. W Warszawie z udziałem I sekretarza KC PZPR, gen. armii Wojcit'cha Jal'uzel~kiPgo l
przewodniczącego Rady Pań~&wa Henryka .labłon,kiego ora:i: pr::ybyłyl'h na lipcowe ~więto delegat·J• kra•
jów socjalistycznych _ odbyła '!llę uroczysta odpra\ta wart; na płycie Grobu Nieznanego Zołnierza •.•o:io•
no wieńce . W Warszawie, Chełmie i Lublinie odd~.oo ~alut - 24 s.alwv art)h•ryhkle. \ViPńrr. i kwialy .iło
żono również pod pomnikami chwały oręża polr.kir iro. wdzlecznośri Armil Ra.dzierklt'J, w miejscach upamiętnionych walką i męczeństwem narodu w latach TJ wo3ny światowej. Oddano hold folflierzom W) 1wolicielom, obrońcom_ władzy ludowej I budownirzym socialislvcznei oJc7\7nV. Uroe7.vste odprawv wart ocl
były się także w miastach, w których znajdu·ją się siedziby dowództw okręgów wohkowych I rodzajów sił zbrojnych. Wiele tysięcy osób uczestniczyło w festynach i koncertach, różnorodnych . imprezach
kulturalnych.

przypywa I sekretarz KC PZPR,
prezes Rady Ministrów, gen. armii
Wojciech .laruzelskl
Obecni są przewodniczący Rady
Państwa prof . Henryk Jablóil'>ki i
marszałek Polski Michał Rola-Zymierski.
Na uroczystq odprawę wart orzybyli: oreze.~ NK ZSL, wicepremier
Roman Malinowski przewodnl( zą
cy CK SD, wicepl'emier Edward
Kowalczyk, wicemarszałek · Se--.mu
Zbigniew Gertyt'h, przewodn11 ,ący
Rady Kra iowei PRON Jan Dobraczyński. r7lo11kowie i za-.lt:pcy
członków B'ura Politvcznee:o oraz
;ekretariatu KC PZPR, członkowie
Radv Państw;i ! rządu, kierowmctwa Ministerstwa Obrony Narodowe], członkowie władz naczelnych
organizaeji kombatanckich i socjalistycznych związków ,młodzieży,
go·rnoda rze stolicy.
W uroczystości uczestniczą dele„Od Narodu"
Składanie wieńca
telefoto
CAF - Ireneusz Radklewlc1 gacje oańst w ~oda tlstyt•znych 1,1 zybyle na obC"hodv, iub le>uszu Pol~
PRZED GROBEl\I N!EZNANEGO stała się - przebiegająca w ood- sk· Ludowei - deleeacia Związku
1 ego
1- z C'7łonkiem BiuRadz1eek
uroczystość
atmo;ferze
niosłej
ŻOLN!ERZA W WARSZAWIE
przed Grobem Nieznanego żot„ie· ra Politycznego KC KPZR, przeSprawozdawca PAP relacjonuje: rza na placu Zwycięstwa w War- wodniczącvm Radv Ministrów ZSRR
Nikołajem Tichonowem, Bułgarii 22 bm. centralnym punktem ob- szawie..
chodów 40-lecia Polski Lud•>wej
Krótko przed podziną dwunastą z członkiem Biura Politv1·znego KC
BPK · I zaslępl'".i przi>worlnicza<ego
Radv Mini~rów l,RR C7udomirem
NRD - z człon
Ałek,androwem
kiem Biura Politvc•1.nego. sekretarzem K\ NSP.J. ?.ast.ępC'ą przewodniczącPJ?O Radv Państwa NRU Egonem Krenzem Rumunil - z r?.łon
kiem PKW KC RPR wiceprzewodniczącym Radv Państwa SRR Ghez
orghe Radulescu. Węgier KC
członkiem Riura Politvt•znego
WSPR wlceprzewodn'czar-vm Rady
Ministrów WRI, lstvanem Sarlos„m,
Czecho~łowat'.ii - z czlonkłem Prezydium KC KPCz, wiceprzewodn!-

Uroczyste. posiedzenie
" dzkiej
tn11-.iw......m..Y·
Wysokie odznaczenia

d~a zasłużonych

W przed€dnfu Sw1~ta OdrodLe<i1l<i, w !nl.lliómi sobotę, w sal
obrad Rady Narodowej Miruitl,l l.odmi odbył-a się ur-0c.7.ysta
sesja Rady Lódzkiej PRON. Zbliżające się święto lipcoweoraz kulmhwcyjne obcb-0dy jubileuszu 40-lecia PoLski Ludowej,
określiły uroczysty rharakter obrad, które prowad:mł przewodIgor Sikiryckl. Serdecznie
niczący Rady Lódz.kiej PRON powitał on zapro„zonych gości: członka Biura Polityc:miego
KC PZPR l sekret.arza KL PZPR ~ Tadeusza Czechowicza,
oraz przebywające w naszym mieście ~ związku z 40-leclem
P-0lski Ludowej nelegacje zagranlcuie t wojewódiztw l miast
współpra('ttjąC"vch z todzia: delegację rwa nowa z iej przewodnicząC'ym, I sekretarzem Komitetu Obwodowego KPZR
Władimirem Grigorlewiczem Klujewem. Karl-Marx-Sta.dt z I
sekret,araem Komitetu Obwodowef?o NSPJ - Siegfriedem Lorenzem, Szegedu z sekretarzem KW WSPR województwo Csongrad - Mihaly Gyarrascm, z Gahrowa z r sekreta,rzem Komitetu Okręgoweg-0 BPK - Trifonem Paszowem. z Tampere
z Eino Mackinenem, a także kierownictwo wojewód•zikich władz
ZSL i SD, posłów i radnych, przedstaWicieli Federacji Związ
ków ZaMJd-0wych Przemysłu Lekkiego, przedstawldeli o.rganizac.ii młod1leżoirych f społecznych, przewodniczącyeh rad
narodowych stopni>ll podstawowego . W uroczystej sesjJ udtział
wzięło kierownictwo Urzędu Miasta Lo·dzi z prezydentem
Józefem Niewiadomskim.

Szczególn1e serdeC'Zn:le uczestnicy f dekorowani w Warszawie na.jwyź- Orderem
sesj1 powitali Janinę Kalinowską szym odzn~czeniem
i Edwarda Króla, którzy z okazu Budowniczych PoLski Ludowej.
przemówienje
Okolicznościowe
40-lecia PolskJ Ludowej zostali u-

(!)aJszv C"ial' na str 2l

nawiązujące do
darzeń spr.i~
~onek Biura

historycznych wywygłr>sil
40 lat
PoUt.yc;mego . ~C
PZPR, I sekretarz KL PZPR
Tadeusz Czechowicz. Mówca wie·
le uwagi w swym wystąpienJu IX'·
święcił m. · In. doniosłerm.1 ima-::zenJu dla na~odu polslciego Manifestu PoLskiego Komltetu Wvzwoten
lenia Narod-0wego. Manifost
stał się aktem dziejowej fpraw:edążP..n1a
urzeczyw!stnl:il
dliw-0ści
mas ludowych i zapowiadał dz1PnrtdaniC.!
f-0wą c;prawledliwość
ziemi chłopom. robotnikom - faanalfabetyzmu,
bryk likwidacje
powszechne nauC"za.nie, rozwój ubezpieczeń społecznych, kultury
nauki.
(Dalszv cial! na str. 5l

ot anie

W 205 dniu roku słońce wzeo godz. 4.43, zajdzie .!lai o
20.41.
szło

Brygida, Llborlusz, Ludwika,
Gławosz, Żelisław, Apolinary

Dyłu

PZPR
prezes
J sekretarz KC PZPR,
Rady MLnistrów gen. a.nnli Wajclech Jaruzelski si)otkał się wczoraj w gmachu KC PZPR z pr.zepartyjnowodni.cząeymj delegacji
państwowych przybyłych do Warszawy n·a obch-0dy 40-lecia Polski
Ludowej: Zwląziku Radzieckiego Bulgarii
Nikołajem Tlchonowem,
Aleksandrowem,
Czudomirem
NRD - Egonem Krenzem, RumuGheorghe Radulescu, Wę
nii gier - lstvanem Sarlosem, Czechoslowacj.l - Josefem Korczakiem.
W spotkaniu

uczestniczył

„rze-

Rady Państwa Henryk
członko
Jabłoński. Obecni byli
wie Bi.ara P-0lityc:znego J Sekreta.
Józef Czyrrk
r.!atu KC PZPR:
Tadeusz Porębski, Zbigniew Mc.1o·
!PAP)
sner i Sterań' Olszowski.
wodniczący

Na stadionie X-lecia w Warszawie odbyło się plenerowe widowisko pt.
„Nasz dom - ojczyzna - .Polska". Obecnl byli członkowie kierownictwa
zagraniczni a tald:e Uczni
goście.
partii I pańśtwa oraz zaproszeni
stadionie przedstawiciele najwytszycb
mieszkańcy stolicy. Na zdjęciu na
władz partyjnych l pa6stwowych.
CAF - Cezary Langda - telefoto

ie po raz pierwszy, realizując konsekwentnie linię porozumienia władza dokumentuje
dobrą wolę wyciągając rękę do narodowej
zgody Taki jest zasadniczy sens uchwalonej na wniosek PRON w dniu 21 dpca br. przez
Sejm ustawy o amnestii, w częśći dotyczącej uwię
zionych z powodów politycznych.
którzy
Mają z niej szanse skorzystać wszyscy,
przed uchwaleniem ustawy, dopuścili się czynó'j'J
godzących w ład państwowy. Dotyczy to zarówno
spraw osądzonych jak i znajdujących się w fazie postępowania przygotowawczego lub sądowego.
Amnestią nie została objęta w tym zakresie„ cO
jest w pełni zrozumiałe, jedynie zbrodnia zdrady
ojczyzny. Amnestia jest wszakże obwarowana jedynym warunkiem: darowanie kary uważa się za
niebyłe a umorzone postępowania karne zo3tanll
wszczęte w przypadku ponownego powrotu

N

przestępstwa.

do

y synoptyk

vr dnin dzisllljszym przewiduje
dla ł odzl ru,h:11u.ląeą pogfldę.
zachmurzenie małe I umiarkowane. okrjlsaml duie. Możli
wość wvstąplenla opadu prze·
lotnego. Temp. maks. w dzień
około 20 sł. Wiatry słabe I umiarkowane z kierunków zachodnich.
· ' O godz. 19 ciśnienie wynosiło. 995,6 hPa (746,7 mm).

Ziei dan:a

dar?-eń

1829 - Zm. W. Bogusławski.
dramatopisarz, aktor.
1904 - Ur. J. Liebert, poeta.
Zm. z. Noskowski,
1909 kompozytor.
Wyzwolenie ebozu'
1944
koncentracyjnego na Majdanku.

Ur. patriarcha Koiicio·
w. ZSRR, Pi·

1919 -

rDalszv c'.al? na str. 3)

Uch

ar

przed Gro.hem ieznanego Żołnierza

'

z dn~a 21 lipca 1984 Jłoku

MANIFESTll PK\VN

la

prawosławnego

m.en.

sob'e„ myśl
Do tego aby dobrze się działo, potrzebne są młode ręce J
doświadczone umysły,

Tak więc od samych zainteresowanych zależeć

będzie, czy skorzystają z dobrodziejstwa amnestii
I zaniechają antypaństwqwej działalności, czy też
zgody .
kolejny raz odtrącą rękę wyciągniętą
z obowiązującym prawem.
wchodząc w kolizję
Wówczas będą odpowiadać za dawne i nowo popełnione czyny. Amnestia nie oznacza bowiem zgo.
dy na bezprawną, bezkarną działalność li(odzącą w

co

dobro naszego państwa.
Jakle przesłanki, poza wspomnianą wcześniej wolą budow.ania narodowej 'zgody, przesądziły o tak
szerokim zakresie amnestii wobec uwięzionych z po.
wodów politycznych?

Ten krok był możliwy także dlatego, !z pomyśl
nie choć nie bez problemów, realizowaqy jest orOgram reform. W ich wyniku nastąpiło umocnienie
Datszv cial? na str. 4)
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Co to znac::y: "ona fost uier

Ś'\"ii eża"?

„.

CzłonkO\Nie korpusu ayplomatycznego
Depesze
gratulacyjne
przy1ęc1 w Urzedzie Rady Ministrów
od przyjaciół

ODPRAW A W ART
(Dokonczenie ze str. lJ
czącym rządu CSRS, przewod111czą
cym rządu Czeskiej Republik i>o-

cer emonii
warzyszyły
wlenców. Ork iestra g a

• kła dania
„M1ę'.1zy

narodówkę''.

mier ZSRR Nikołaj Tichonow, przewodniczący Rady• Panstwa Henryk
Jabłoński . marszałek Polski Michal
Żymierski, przedstawiciele uaj wyż
sz.vch władz. D<> księgi wpisuja się

Gen. armii Wojciech Jaruzelski
wita się z ambasaaorami i sze1ami przedstawicielstw dyplomatycz- orzewodniczacy delee:aci'
l .sekretarzowi KC f'.lPR meldu
krajów
nek .składa dowódca warszawsk,e- oych.
socjalistycznych na · uroczys~ośc'
go OW gen. dyw. Jerzy Skat..11.1.
40-lecia PRL. Składają również
Gen. armii Wojciech Jaruzel.ski, WPIS DO KSIĘGI PA3Il\TKOWEJ oodDi~ ambasadórZY i szef wie
dyplomatyczwi a się z żołnierzami.
przecj,sta wicielstw
Obok Grobu Nieznanego żołlJie nych.
Z kolei premier wita się z _delegacjami krajów socjalistycznych rza _ wyłożona księga pamiątke>
DEFILADA
wo. Gen. armii Wojciech Jaruzeli członkami najwyż.szych władz
Defiladę zamknął przemar5z orRozlegaią się dźwięki hymnu na- ski składa oodpis pod tekstem zarodowego. Na maszt zostaję podn1e- mieszczonym w księdze. Tekst ten kiestry reprezentacyjne.1 garn1Lonu
sio:ia flaga Polskiej Rzeczypospoli- brzmi: „W 40 rocznicę narodzin m st. Warszawy, która kieruJe i
teJ Ludowej. Znad Wisły przetdcza Polski Ludowej - w hołdzie tym, dowodzi kapelmistrz - por. Fransię przez plac łosko, 24 salw ar- których walka, służba i praca u- ciszek Chilmanowicz.
Manifestu
Przemarsz orkiestry był koncomatnich - salutu ojdanego zgod- rzeczywistniała ideały
nie z rozkazem 11pn„s.n1 Ol)rony Polskiego Komitetu Wyzwolen.il! Na- wym akcentem tej wielce podniopatriotycznej uroczystośc1.
słej
narodowej dla ucz~z'"rna -t\J '" z. rodowego".
(PAP)
NastępniE!, wpisu dokonują: prenicy ogłoszenia Manifestu PKWN.
Gdy ucichły dźw,ęk1 hymnu narodowego na hcmorowvm PoSterunku prz.y Grobie Nieznanego
'Ż,ln!erza wstaie dokonana zmiana warty. Pełnienie iei właśnie
w tym historvcznym mieiscu jest
szczególnym wyróimieniem dla żol
nierzy - oełnią ia nailepsi.
CJali„ tycznej Joseteui Korczakiem.

4

Z okazji

święta

2Z Lipci& -

40 rocznicy powstania Polski Lu·

dowej na ręce I sekretarza -KC
PZPR. premiera rządu PRL gen.
armii Wojciecha Jarnzelskif,go
przewodniczącego Rady Państwa
prof. Henryka Jabłońskiego nadeszły depesze gratulacyjne dla
narodu polskiego. Nadesłali je
przywódcy bratnich krajów ~o
cjalistycznych: Czechosłowackiej
Republiki Socjalistycznej, Niemieckiei Republiki Demokratyez.nej, Węgierskiej Republiki Ludowej, Ludowej Republiki Buł
garii, Soc;.ialistyeznej Republiki
Rumunii, Socjalistycznej Fedt>raJugosławii,
Republiki
cyjnej
Wietnamskiej Republiki Socjalidyoznej, Republiki Kuby i Mongolskiej Republiki Ludowej.

6

Uroczystości

1

,.
.
na "mantar.tu-mauzoleum

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

, WIENIEC OD N ARO DU
Rozpoczyna się ceremonia zloże
n:a wienców na płycie Grobu Niez .• a n"'go Żołnierza.
Gen. armii Wojciech Jaruzeł!,ki,
Il rn .-yk J abłoiiski, marszałek Polski '\lichał Żymierski, Roman Mal. 10 ,vsk:. Edward . Kowalczyk, Zbig . . •ew Ge:-tych, Jan Dobraczyński,
g.:r.. broni Flodan Siwicki i pe ezm ZG ZBoWiD gen. broni Józef
Kamiński składają wieniec z biał:rh i czerwQ!lych goździków uło
żony ch w kształt godła narodowego - białeg<> orła. Wieniec oplEcion.1• biało-czerwoną szarfą z napisem: „Bohaterskim żołnierzom poleg!ym w W'alkach o wyzwolenie ojcr.yzny - naród polski"; jest wyrazem hołdu bojownikom o wolną,

dypbmatycznego ekre<lytowaOdrodzeni.a :iego w Wars.za.wie jego dziekan,
22 lipca. w Swięto
Polski, w Pałacu Rady Ministrów nmbaJSador Węgierskiej Republiki
w Warszawie odbylo się uroczyste Ludowej Jozse! Garamvoelgy1.
spotkanJe przewodnic.-zącego HadY
Henryka Jaibłofusk1cg<> i
Państwa
Przemówien:e wvitlosU ori.ewodniprezesa Rady Minist... ·lW gen 11rntii czacy Rady Państwa Henryk jaWojc·echa Jaruze sklego z de1eg.'.\· błońsle, który
scharaktery7Jl'>wa1
i szefaml
ej.ami zagranicz:nym;
kraju w mi·nioprzedstawicielstw dyp1om.aty<:zny ·h rozwój naszego
nym 40-leciu i itłówne kierurld
W spotkaniu uczestniczv11 przed pok~ldej polityki zagran1C7lllej._
staiwiciele najwyższych ·,vtad'.z nJ
szei:(o kraju.
Po wystąpieniach pn:ewodniczą
Rady Państwa i prez.es Rady
cy
Po odegraniu hymnu nar,.,dowP.go l'(ratu1acje i życzenia z okazj' MiJilistrów rozmawiali z członkawi
jubileuszu 40-lecia PRL zlożvLi w delegacji
partyjno-państw-0wyrh
imieniu nelega.cji krajów socwli- krajów socjalistycznych 1 dyplostycznych: czł<l'llek Biura Polit.yczm żvc::.er.1e
nego KC BPK. I zasteoca prze- matami, dzlękuiąc
wodniczącego Rady Ministrów Lu-. przeka-zyw.ane narodowi po~sk1emu,
dowej Republiki Bułl!arii Cz:1:fo'T\1r , z okazji Swięta Odrodzenia.
Aleksandr<>w. a w lmleniu korpuZ okazji 40-lecia Polski Ludowe i ' su

ll

Cl

żołnierzy Armii

I

~

AU

ol zl· P.."'lif\k.le·I

W

końcowej części spotkani~

ka Chopina.
Ki,

Stanisława Moni•.u;z-

Mieczyisława

Karłowicza,

rola Szymanowskiego.

i

:&

muzykJ polskiej w•rst1koncertem
plło .,Trio" kra-kowsk'e. Na program koncertu złożyły &ię utwnry
kompozytorów polski~h: Fryt!e:-v-

KA-

Krzynto~a

i.a-1

Pencerecklego, Ludomira Rótyc22 lipca, w 40 roCLllicę po~-sla· mł-od:z.ieżowyc.h, warszawski-eh
ldego l Artura Malawskiego
nia Polski Ludowej społeczeństwo 1tliadów pracy.
Ur:>czv.s ~ć zakończyła .•M:ędzystolicy uczciło pamięć żołnierzy re.(PAP)
(PAP)
dllieckkh poległych o wyzwolenie nrurodówka".
Warszawy spod okupacji hitlf!row- - - - - - · - -·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - skiej. Na warsr.awskim cmentarzu
-maU2J0leum żołnierzy Armil Radzfeckiej ż.olnierze Wojska Polsfjego zaciągnęli warty honor1>we.
orkiest re
P-0 odeg:-an!u przez
hy'l"\nÓW narodowych
Rad:lJłeckl-ego
Polski J Związku
przed obelisldem złożyły·
wi -eń('f"
dele<!acia ZSRR na obchndy 40-lecia PRL. z czło·nkiem B•ura PoliP!7.ewni!!litycznego KC KPZR.
czącym R.<1d:v Ministrów ZSRR ~-: _
kołaiem Tichonowem oraz ne1e<1a: cie: Bul1t2 rii, C:>:e('ho~ł"'\\'11 ji, NRD
Rumuni• i Wę~·er.
wojsk·ową

soc.ialistyc:r.ną Polskę

Na

ZdJęclu:

delegacje Zwią
zku Radzieckiego. Bułgarii, Czechosłowacji, NRD. Rumunii i Węgier,
uczestniczące w uroczystosciach 40-lecia Polski Ludowej.
Kolejne wieńce - od akredyto- I
wanych w Polsce ambasadorów, szefów i członków przedstawiciP.htw
dyplomatycznych: Cypr , Syrii. Kuwejtu, Austrii, Hiszpanii, Brazylii,
Urugwaju, Filipin, Francji, AlgieNorwegii,
rii, Szwecji, Egiptu,
Mauretanii, Belgii, Pakistanu, Ghany, Indii, Jugosławii, Tajlandii, Gu.ian:v, Peru, Maroka, Japonii, RJi'N,
Ni>ed'Zie1a byba dla eksponowanej
Meksyku, Afganistanu Włoch . Otiil·
skicj Republiki Ludowej, Kolum- w Moskwie polskiej wystawy gosbii, Wielkie.i Brytanii, Jemeń:.kte. podarczej ,.Sdiełano w Pol..sze·• r~
L.czby
pod względem
Republiki Demokratycznej, Kuby, kordowa
Sri Lanki, Kanady, Organizacji Wy- zwiedzających. Przed wejściem c1o
zwolenia Palestyny, Szwajcarii, Da- pawilonu W}'\Stawowego f.onnował;.
kilomet-owej
nii, Iranu. J\fongolli, Finlandii, Ma- się kolejka bli·s ko
Holandii, Tunez.ii, długości. Tłocimo było taikże na
lezji, Grecji,
Wietnamu, Zambii, Libii, Jama1ki, otwarte; przestrzeni wystawiwP.j.
Bangladeszu. stanów Zjednoczonych, g(lzie eksponowane są rożnego ro·
Wenezueli, Nigerii, Iraku, Argen- dzaju ma.szyny budowf.a.ne i rolni·
tyny, Turc,il, Indonezji, Koreańskiej cze w-y.specjałirow.any
tabor ~a
Republiki (,udowo-llemokratycznej,
.Albanii, Togo, Mali, Zairu l Etio- m-0chodowy, samolot „Dromader" w
szkolendowy
weMji poźaimiczej,
pii.
;,mkną diwlęki werbli, które to- „KoUber", szybowce, a także różWieńce składa.i ~

stoisko Elektrim.
CAF

-

TASS

-

telefoto

Zagraniczne echa
I
posiedzenia
PRL

"'
$ , ta .owe agenc-je l,)rasowe z du- nych więzl 2 k.ajami wspoLnoty
u \·agą i wintere~owan1er.1 śle- so~Jahstycznej, kt-Ore udzieliły Poldz.iły ucoczyste posiedze111e i>eJmU sce nieocenionej pomocy w ostatPRL zwołane z okazJ1 40 rocznicy mch t.-udnvch latach.
Z uwaga odnotowano też pe.ze.
· odrodzenia Polski Wiel.: miejsca
w doniesieniach z11 j mu j ą 1·tlai.;je 2 mówienie premiera ·1 ichonowa eksprzemowienia generaia Wojciecha ponując zwłaszcza to co powieclz1al
Jaruzelskieg<>. ł'odkresl.a się iego na temat problemu amerykańsicch
przedst:łwlcJ~'"' ·
Kwfa,ty ztożvli
stwierdzenie, że ooecna sytuac;a· w rąkiet nuklearnych sredniego za~ię
CK SD. kraju stworzyła 1nożliwość ogl'hr.e· gu .i:ainstalowanvch w Europie za7.SL.
KC PZPR NK
Seimu. Rl'ldV Pań~twa. Rady r{ r •· nia amnestii, a także fragment mó- cbodniej i gotowo..l;ci ZSRR do rokojowPi PRON R11<lv Mi•n;"ltrów. J\Ii- wiący o tym, że ustawa amne~tyj· wań, jeżeli Zachód usunie przesini•~ter~twa Obron:v Narodowej.
na jest wyrakem humanitaryzmu. kody, które spowodowały zerwanie
ale zarazem wyra7em siły pań.>twa rokowań genew~kich
ne typy jachtów i lodzJi sporto• •-epn;(' 1.l-o~nn-0 wieńce od l{W W~kazuje się też na oświadcze-nie
N:Relacjonując treść ustawy amnewych.
PR')"il' mówcy, że nie bęuzie pobłażliwos- styjnej agencje podkreślają, ze ma
PZPR. R.o<lv !'lt,.,ler~i'i
Wśród zwiedzających widać b~~o
<>... ~a ci wobec tych, którzy będą nadal ona szerszy zasięg niż amnestia uprofesjona- 7.a~<lu C"l"wn~ir.o 7.B<>WiD.
li=ych
wyraźnie
i chcieli siać niezgodę i naruszać biegłoroczna. Reuter określa am<:"'lOlf'~...,-oolłtv.-rnv<"h
n1zacii
się koninteresujących
listów,
pra wo socjalistycznego państwa i nestię . ako gest w kierunku pomaszynapolskimi
kretnym;
jednania narodowego uczynion.' w
że nie będzie powrntu do anarLhii
przemysłosprzętem
i
mi
/ ·z uwagą o !notowano też frag- 40~lecie Polski Ludo.wej. W v\e l u
wym. Natomiast młocl:zież nuJbar·
I menty przemówienia dotyczące ste>- depeszach agenc:vir>.vch snuie się
dziej przyciągały st.oiska „Unitry"
sunków Polski z zagranicą. a ·H>la- przypu.-zczenia nt. możliwości wieprezentu i;;icych
i j)lnych central,
szcza problemu restrykcji eko.nomicz-r sienia obecnie przez 2'.achód rest1 yl<·spr~t ra><:J<iQW-O-muzy:=y, a ~ la·
nych. które spowodowały dla. Pol-1 c.ii wymier„_0.1.vch orzeciwko Pojsce.
szcza dyskotekowy - ,„_•zy\1fgr::e
ski straty w wysokości 13 mld de>- Powołując się na dyplomatów kraqra
z odtwarzaniem muz.vczny111
Agentja
Wyek~ponowano stwierdzenie .iów NATO w Brukseli.
larów.
świateł itp. Kobiety najdłużej zamówiące, że Polska pragnie PC>-. Reutera pisze, że kontakty tJOlitrzymywały się przy - toi >K'itćh pre- 1 ~"'
prawy stosunków ze wszystk1m1 tyczne z Polsltą na wysokim szczeo ;·zemysłu
wyroby
zentujcą,ych
krajami, które szanują jej si.twe- blu mogą zostać szybko wznowio•
lekkiego i powszechnego użytk11
renność. Wskazano też na frag- ne, natomiast kontakty gospodarcze
gdZiie największe z.aint.e-rc~ow.... uP
manty mówiące o dążeniu Polski będą się rozwijały stop:iiowo.
budzily nad·ziwycza·i udane wzory
22 bm. I sekretarz KC PZPft, do u~acniania internacjonalisi:vcz-,
(PAP)
ż:vrandoli
różnego rod;z;aju lamp.
prezes Rady Ml.nistrów gen. armii
kinkietów itp. Z zaciekaJWi ~nia:n Wojciech Jaru:relski przyjął człon
oglądały też moskwiczanki różne
Rady Najwyższi!i
ka Prezydium
praktyC'Zlle drnbca.zgi ZSRR, I sekreta.rza Komitet'l.I C~r: ·
go rodzaju
7.aiprezentow"a!l1e przez po~~kie rze- tralnego Wszechzwią:ztkowego Letakże oczymiosło. Nie omijały
Komunistycznego
wiście ekspozycji naGzych 1-:oomety- nino\\o-skiiego
Wikt<>Ta MiZwiązku Mtodzrieży
ków.
dla polskich szyna przebywającego w Polsce "Ja
Od poniedziałku
Komsomołu, bi,.
central handlowych ucz'lstniczą- czele delegacji
w
„Sdi ełano
cych w wystawi·e
wtakiwa rącej udział 1w III Dni>ach PnyPolsze" rozpocznie się
odrzucił c:i jej rozpatrzenia „uwzględn'a,iąc
Rząd Wielkiej Brytanii
pra•ca - rodzieccy haindlowcy zgło- jaźni Mlodzi·eży PRL i ZSRR.
roz- napięt.IJ atmo11ferę politycmą, ·stpropozycję USA w sprawie
sili już propozycje zawaircia komieszczeniia n.a terytomum kraju niejącą w kraju po ro:zmieszc::.e(PAP)
amtirykaliskich rakiet „Minuteman" niu nt.Eklearnych pocisków manesię w lejnych kontraktów.
ly~y jawnym mieszaniem
z głowicami konwencjonalnymi wrujących w bazie w Greenhamwewnętrz.ne sprawy tych państw.
oświadczyła w pisemnej otlpowie- Common".
W ramach przygotowan do akcji
d.Zi na interpelację poselską preinterwencyjnych szczególna rola
mier Margaret Thatcher. „Ta proprzypada licznym formacjom dywersyjnym, do których należy poci.pozycja - stwierdza w odpowie- I
r
c!:zi - nie była piizedmiotem dysjęcie pierwszych działań. Zdaniem
brytyjskiego,
ktVSjd
Kingstona wszystkie te „siły specjalne" powinny podlegać jednemu
wcześniej W.aazyngton nieo.ficjail- j
dowództwu.
nie wystąpił z taką ofertą".
I
Telegraph"
„Daily
D:z!.enruk
Szef Centcom uzasadnia przygotoo godzi!Ili3 16.00 czasu miejsco- zwraca uwagę, że pr.zedstawiciel.e
eamo!ot\J liSpmwa porwania
wania do wojskowych interwencji bań&kich li.nili lo.tniczych prz.ez o- wego p!orat oddał się w ręce poli· Białego Domu w =si•e ni·eformalUSA na BL!skim Wschodzie 1 w bywatela li•hańskiego, który :w~tal cj1, a wszyscy. poa.iostal:l paaa:l:ero- nych rozmów wy.stąpiLI z propoZakończyły się już dostuwy oorejonie Oceanu Indyjskiego konie- wydala.ny z Abu Za.bi dokąd pny- wi e opuścili samolot 1 slderowaU zycją llainstalowani.a
na teryto- miodorów bułgarskich.
W okresie
cznością przeciwstawiania się ,,rarakiet miesi11ca 151 TIR-chłocllni
Wysp Brytyjskich
przesię do budynku portu lotnkzego. rium
się
zakończyła
był bez Wi:ZY dzieckiemu zagrożeniu". Tymczasem szczęśliwie. Pi~at oddał się w ręce gdzie entu.zj.a-.;tycznle powitały Jch „Minuteman". jednakże rząd Mar- wiozło :z. Bułgarii do Polslti 2250
sam dał wyraźaie do zrozumienia, policji w Bejrucie i wszyscy pa- oczekujące rod.zliny.
garet Thatcher odTzucił możliwcś- ton tych poszukiwanych na m•że Pentagon w rzeczywistości dąży
szym rynku warzyw.
·sprowokowania · konfliktów sażerowie zostali uwol.'lieni.
do
Obecnie wyruszył z Bułga::i! do
wojennych w różnych rejonach
Polski pi.en\·. zy t.ta·nsporf br?:c:.~
Wecl'lug relacji świadków sam<>świat.a. „Jestem przygotowany na. a za kilka ~i
kwiń I arbuzów,
i 9
wet na najgorszy rozwój wypad- lot \\iozący 138 pasażerów
rozpocz;ną się do.stawy bułga~sk ej
ków" - oświadczył gen. Kingston. czlonków zabogi podchodz.il właś
paipryiki. f_ ącz.n<ie ?Jak'°"trakto v:'ll~ś
nie do lądowania na lot.'lisku w
W nocy z piątku na sobotę w przed północą w okolicach miast my na t 0 n sezon 13 tys. ton tych
Bejrucie, kiedy jeden z pasażerów
Szweifat, leżącym
Kfarszima i
rozciągających s:ię na pogórach
owoców i wa·rzvw.
z
Atif El Ze!n wstał
60-letni
ni'<!opodal oortu l<>tiniczei<o w Bej~
Bt7;0~kw'111łe ł a.rbuzy dostar::!:'lmlejsca t trzymając w ręku butel- luóniowv wschód od Bekutu to- rucie, uczestniczyły s:ily chrześ.!1czyły się walki, ~ mieszkańcy tych
sierpn!a. a
kę skierował s1ę w stronę kabi ny
Walki ne bedą do pofow-v
jańskie i mu7Jułmańskie.
twierdzą, iż były one najrejonów
paprvka "t•k:ce><:ywn•e d<l oafdz1el'pilotów. Oświadczył, Ż·e w butelce
strategirejon
na
si~
roz,szerzyly
7Jna.jd'uje się materiał wybuchowy zacieklejsze od czasu wprowa,.dze- cznej miej.soowoścj Suk El-Gharb. nika. Na siemi-eń i wr:r.e$ień p,•z7sa c1o~tawv wino11mn ,
i zagroził wysad;2leni-e m samolotu n!a w życi e na t>oaz.ątku bi·e:l:ące Mimo trzykrotnie podejmowanych 1totowaine
tzw. p1anu bezpiemlesią-ca
1 liśm.y
w tym "Oku
oil<>t n ie za- g(l
w oowietrze, ieśll
zawieszenia kt'5rvc1J za,kuni
wprowadzenia
prób
czeństwa,
w But~anll 12 tyls. ton. DostBw·y
wróc; do Abu Zabi. Pilot zaiwia~o
sektorarh w~zv~k"ich owoców ! w11-rzyw ndlw.
obu
w
starcia
broni,
mił natychmiast wieżę kontroiną
s•rony P<'
W sta'l'clach, które wybuchły tu~ trwały aż do świtu.
'S'le tran„pnrt 0 m samocr,.,d'>w Bejrucie po czym wyitlumaCLyJ
raz pi·erwszy od cz;a,su prz~„.vró waia
or \Yi dkiw~
wym l!"\v11ra'1t1•i11cyrn
turystów udostępniono dalsze, nie porywaCllO\\oi, że nie może le~iet
uźVły
stolicy
w
cenia spokoju
nrze\~i·ezi C'nle tak clel'katnE\go •okierunku dopóki nie
znane dotąd „komnaty" rezydencji w żąda.nym
czołgów.
waru.
wawelskiego potwora. Na zlecenie uzupełni paliwa. Wkrótce potem•
kierownictwa odnowienia Zamku samolot wylądował n.a kori<'u pa&:~
lotniczym,
Królewskiego na Wawelu prt„d- startowego w porcie
pr zybyl
.,Hydrokop" odsłoniło zaś do wieży kontrolnej
siębiorstwo
dalsze. górne części jaskini, zawa- libański minister spraw wewne-trzlone od 200 lat gruzem pozostałym nych Joseph Iskaf, który roz;poi:zal
po wznoszonych przez Tadeusza pertraktacje z po.rywa.czem. Po 20
SOBOTA
+ Godz. 17.l~. Obrońców Stalinuszkodzeni a
·
Il' ·
gradu 15 Z powodu
Al ks d
Kościuszkę fortyfikacjach i po bu- minurtach pokład tSamolotu opu.sciło
na skrzy- zwrotnic y wykoleił się wagon s 1lr> l+ God%. 9.40. W Głownie
mskij z załogi
e an er
Mat
rzonych przez Austriaków za.budo- około 30 kobi-et· i d7Jieci. Wk1'ót.:e
Sikorskiego - Solskiego kowy tramwaju linii ł3/5. Przerwa
krążownika „GrOZ111yj" - flagowej tow~lu
b ł '
. k
l
t
U
l kl h
. h
•den jednostki zespołu okrętów Floty Kazimierz ,K. jad11c rowerem zaje- w ruchu trwała 40 minut.
roczys e potem na otms <> przy Y
wawe s c ·
wamac
wprowadzenie gości l pierwszych z prz.)'lWódców organiz;acH szyick1ej Bałtyckiej ZSRR, który przebywa chał drogę I spowodował zderzenlP
doznał
grup turystycznych do powiększo- .. Amal". który wsz.edł do samolot-J w porcie w Gdyni z kurtuazyjną z .. Trabantem". Rowerzysta
NIEDZIELA
I tam rozmawiał z porywa;..-z.:?m wizytą w związku z 40-leclem Pol- ogfilnych potłuczeń.
+ Godz. 11.50. Skrz v żo"«rnle ~od0
. ł .
j
nej Smoczej Jamy nastąpiło 20 bm. w czteey- oczy. Na zewną,trz ;:zeka- k L d
(gm.
+ Godz. 1n.ł5. W Bełdow!e
wotkl - Giewont, „Fiat 125 p" klezauwdałzy ' zeb
gospodarze Wawelu zapowiadają tv już samochO'dy I karetki PO\lO- s i t u owbe K.'
1,ukasz
z na rze- rowany przez Andrzeja w. zajechał Aleksandrów) 4-letni
por owego asenu wpa
ża chłopiec. Radziecki marynarz na7 drogę I zderzył się z „BMW". Stra- wbiegł na!(le na jezdnię I wpadł n a
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W. Jaruzelski
przyjął

Miszyna

amerykańskich przygotowań

Wielkiej Brytanii nie wyraził zg,ody
na rozmieszczenie rakiet „ r~inuteman:'
Rząd

do interwencji na Bliskim Wschodzie
w rejonie Oceanu Indyjskiego
\

Jak wynika z wywiadu szefa
USA
Dowództwa
Centralnego
(Centcom), gen: R. Kingstona dla
gazety „Armed Forces Journal",
rząd Stanów ZjedJll.oczonych przygotowuje swoich żołnierzy do nowych akcji interwencyjnych na
Bliskim Wschodzie i w rejonie
Oceanu Indyjskiego.
Według Kingstona liczebność oddziałów pozostających pód jego dowództwem sięga 300 tys. ludzi. Są
one właśnie przygotowywane do
specjalnych akcji w wymienionych
rejonach. Trzonem tych wojsk są
tzw. siły szybkiego reagowania. Z
wypowiedzi amerykańskiego geneniedwuznacz-nie wynika, że
rała
Stany Zjednoczone są gotowe użyć
tych sił do karnych operacji przeciwko suwerennym państwom Zatoki Perskiej, północno.wschodniej
południowo-zachodniej
i
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- Czterdzieści lat temu wybiła
dla Pols\<i godzina wyzwolenia.
Manifest PKWN obwieścił czas nadziei i szansy. Polska wróciła do
życ ia po raz drugi. Dziś już się
nie rozważa, czy Polska powinna
istqieć. Nie ma ,,sezonowego pań
stwa" ani „pfonącej granicy". Oto
miara naszego sukcesu. Oto nasza
największa historyczna zdobycz.
- Wojenne pokolenie zna najdokładniej ciężar
minionych lat.
Ruiny miast i zamienionych w EJOgorzelisko ws!, żniwo grużlicy, głód
i chłód pierwszych powojennych
zim. Nadludzki nieraz wysiłek tych,
którzy z biało-czerwoną opaską , o
kromce czarnego chleba, kładli podwaliny ludowej władzy,
bronili
sprawiedliwej, niepodległej ojczyzny. Przeciwnik polityczny sięgnął
po bratobójcze formy konfrontacji.
Pochłonęła wiele istnie1i ludzkich.
Dramatu tamtych lat upraszczać
nie chcemy. Były również, zwła
szcza w później szym okresie, bu:dy i krzywdy. Lecz istota zmagań
o zwycięstwo rewolucji żadnej przecenie nie podlega. Z walki polskich rewolucjonistów wywodzi się
r odowód i prawomocność ludowe110, socjalistycznego państwa.
- Polska Ludowa jest spadkobiercą dziejów narodu, jego- trwaj ącej ponad 1000 lat państwowości.
Doceniamy wszystko to, co w historii trwałe, wartościowe, patriotyczne.
- Do porównań z okresem przedwojennym sięgają nasi przeciwnicy. A przecież był to kraj panoszenia się obcego kapitału, klasowego wyzyskU', niesprawiedliwości
społecznej, ludzkiej nędzy i krzywdy.
- Mówi się dzisiaj wiele o na szym zapóźnieniu w stosunku do
innych krajów. Ale przecież w 1944
roku było ono niewspółmiernie wię
ksze. Spowodowany wojną ubytek
majątku narodowego był w Polsce 25 razy większy niż we Francji i 47 razy niż w Wielkiej Brytanii.
- Dorobek ~aszego 40-lecia jest ogromny i niepodważalny. żaden
inny system polityczny, społeczny,
gospodarczy nie potrafiłby pokonać
tak straszliwego spustoszenia szybciej i skuteezniej niż uczyniła to
władza ludowa.
- Podstawą powojennego rozwoju były głębokie przemiany ustrojowe - reforma rolna, mrcjonalizacja przemysłu. banków, transportu. Nastąpił wielki wzrost potencjału
ekonomicznego,
zasadnicza
przebudowa struktury gospodarki.
Od 1946 r. produkcja przemysłowa
wzrosła czterdzieści,
a produkcja
rolna cztery razy. Dochód narodowy wzrósł dziesięciokrotnie.
- Przemiany czterdziestolecia zachodziły nie tylko w sferze materialnej. Przyniosły one robotnikom ł chłopom dziejowy awans
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społeczny.

Zasadniczo zmieniła się
struktura społeczeństwa. Robotnicy
wraz z rodzinami stanowią dziś połowę narodu. Głębokie zmiany nastąpiły na polskiej wsi. Wzrooła
wielokrotnie w porównaniu z okresem przedwojennym liczebność warstwy inteligenckiej. Dokonał się historyczny przełom oświatowo-kultu
ralny. W latach Polski Ludowej
nauka i technika zapisała cenne osiągnięcia. Nieodłącz.ne od lat Polski Ludowej są osiągnięcia kultury narodowej.
- Wniosek z przeszłości jest taki, że demokracja bez obowiązków,
bez dyscypliny, bez odpowiedzialności to prosta droga do rozprzężenia i chaosu. Z drugiej strony władza sprawo~ana bez czynnenego współudziału ludzi pracy izoluje się, brnie w samowolę I
zadufanie. Jednego i drugiego doświadczyliśmy niemało. Kształtowa

nie umiejętności korzystania z demokracji jest procesem trudnym i
długotrwałym. Za taką właśnie drogą opowiedział się IX Zjazd PZPR.
Będziemy nią iść wytrwale.
- Uczestnictwo ludzi pracy w
rządzeniu i zarządzaniu, poszerzenie płaszczyzn dla społecznej aktywn,pści to najlepsza szkoła socjalistycznej demokracji. Doniosłym
jej elementem są samorządy pracownicze. Rozwija się nowy, klasowy rm:h związkowy. Pogłębia
się praktyka partnerskiego współ
działania
związkowców z przedstawicielami administracji państwo
wej i gospodarczej.
- Pogłębienie procesu demokratyzacji jes! tylko wtedy możliwe
i skuteczne, gdy towarzyszy mu
równoległy wzrost siły i autorytetu państwa. Jego ukształtowany w
ciągu 40-lecia aparat ma poważne
zasługi. Problematyce umacniania
państwa i rozwoju socjalistycznej
demokracji poświęcone będzie najbliższe XVI! Plenum KC PZPR.
- Mamy za sobą niełatwy okres,
wiele bolesnych doświadczeń, urazów
i rozterek. Chcemy oddzielać to, co
uczciwe, choćby uwikłane w wąt
pliwości, od tego, co d]Jl Polski
szkodliwe i niebezpieczne. Taka jest
istota porozumienia narodowego. Taki jest jego cel. Potrzeby porozumienia nie odkryliśmy dopiero
przed 4 laty. Było ono sednem strategicz.nej linii partii, od pierwszych
chwil istnienia ludowego państwa.
Zmieniają się formy,
lecz idea,
treść pozostaje niezmienna. PRON
dziedziczy długą już w naszym
państwie tradycję owocnego współ
działania obywateli partyjnych
i
bezpartyjnych, ludzi różny<'h zawodów, pokoleń, światopoglądów.
- Niedawne wybory do rad narodowych stanowiły kolejny krok
na drodze porozumienia narodowego. Były wyrazem przeważającej
już dziś tendencji, aby o polskich
sprawach rozstrzygać w klimacie
cierpliwości i zaufania, nie zaś de-
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strukcyjnych napięć. Dowiodły raz
jeszcze, że społeczeństwo pragnie
ładu i spokojnej pracy.
- Biorąc pod uwagę postępy w
stabilizacji politycznej i gospodarczej PZPR wespół z ZSL, SD i
pozo.stałymi sygnatariuszami PRON
opowiada się za przeprowadzeniem
w 1985 roku wyborów do Sejmu
PRL.
- Uchwalona przez Wysoką Izbę
z inicjatywy Rady Krajowej ł'RON,
jedenasta już w dziejach PRL, ustawa o amnestii jest wyrazem humanitaryzmu a jednocześnie siły
ludowego państwa. Przede wszystkim zaś dowodzi, że sytuacja w
kraju na krok taki pozwala.
Amnestia daje szanse powrotu
do normalnego życia. Nie zmienia
ona jednak surowej, politycznej
oceny antypat'tstwowych poczynań.
Spokój, praworządność,
poczucie
bezpieczeństwa to wartości bet.
cenne. Nie będzie więc pobłażania
dla tych, którzy zechcą jątrzyć,
naruszać prawa socjalistycznego pań
stwa. Trzeba wyraźnie, bez niedomówień przypomnieć, że nasze prawo - jak w każdym in-nym kraju
- recydywę osądza surowiej. Do
anarchii powrotu być ni:e może i
nia bęnzie.
- Polska silna, ustabilizowana,
wiarygodna, potrzebna jest nie tylko nam. Jest to problem szerszy,
ogólnoeuropejski. Fundamentem naszej polityki zagranicznej i obronnej jest niepodważalne przymierze,
braterska przyjażń ze Związkiem
Radzieckim. Historia i współczes
ność potwierdziły jej przełomowe
dla naszego narodu znaczenie.
- Dążymy do dalszego rozwoju,
do zacieśnienia internacjonalistycznych więzów ze wszystkimi krajami socjalistycznej wspólnoty. Sprawdziły się one w ciągu całego 40-lecia. Miały l?ezcenną wartość w
szczególnie trudnych dla Polski osta tnich latach. Owocują korzystną
współpracą
kulturalną.

gospodarczą,

nauko"'ą,

- Na straży naszych granic stoi
·n iezawodne Wojsko Polskie, potę
ga Armii RadŹieckiej i zjednoczonych sił zbrojnych Układu Warszawskiego. To skuteczny środek przeciw niepoczytalnym rachubom na
rewidowanie rezultatów II wojny
światowej.

dzie. Od granicy odrzańskiej i bał
tyckiej, Polska ani podstępem, ani
siłą odrzucić się nie pozwoli.
- Dziejowym zwycięstwem narodu polskiego, jest powrót na prastare ziemie piastowskie, peŁne ich
scalenie z macierzą.
- Zachowując wciąż żywo w narodowej pamięci wrześniową tragedię, genezę hitlerowskiej napaści na Polskę, musimy patrzeć na
obecną
politykę Niemiec zachodnich w pełnym historycznym kontekście, brać
pod uwagę przede
wszystkim fakty. Fakty zaś są takie, że Republika Federatna rok po
roku oddala się od ustalonych
przez zwycięską koalicję ograniczeń
militarnych. Depcze nawet własne
zobowiązania. Wprzęgła się w rydwan konfrontacyjnej, imperialnej
polityki Stanów Zjednoczonych. Na
tym dziś głównie polega istota i
astrość zagrożenia;

- Mnożące się ostatnio rewizjonistyczne akty, wystąpienia oficJalnych osobistości prowadzą do wniosku, że spór tendencji odwetowych
ze współistnieniowymi n.ie został w
Republice Federalnej rozstrzygnię
ty. Patrzymy jednak na rzeczywistość Republiki Federalnej n.ie tylko pod tym kątem. Dostrzegamy
w społeczeństwie zachodnioniemieckim również kręgi i siły uznające
europejskie realia.
- Polska Ludowa była w ciągu
minionego 40-lecia czynnym uczestnikiem życia międzynarodowego.
Utrzymujemy stosunki dyplomatyczne ze stu dwudziestu siedmioma
państwami. Znane są liczne polskie inicjatywy. Bierzemy udział
w wielostronnych rokowaniach rozbrojeniowych, w negocjacjach na
temat zasad współpracy gospodarczej, w pracach ponad tysiąca organizacji międzynarodowych.
- W gronie europejskich twóri uczonych zrodził się pomysł zwołania następnego po pamiętnym wrocławskim sp6tkaniu w
1948 roku, II Swiatowego Kongresu
Intelektualistów w Obronie Pokoju.
Pragniemy, aby odbył się on w
maju 1985 roku w Warszawie. Bę
dzie dla Polski zaszczytem gościć
czołowych przedstawicieli
świato
wej nauki i kultury. Niech z naszego, tak ciężko przez wojnę doświadczonego kraju, zabrzmi
raz
jeszcze wspólny głos apelu i ostrzeĆów

- Polska Ludowa w awych obecnych, historycznie sprawiedliwych żenia.
granicach jest tak samo n,ieodwra- _ - Imperializm amerykański podcalnym faktem europejskiej rzeczy- jął kolejną próbę powstrzymania
wistości, jak nieodwracalna jest i- postępowych przemian wa współ
stota koalicyjnego zwycięstwa nad czesnym świecie. Zdecydował się
faszyzmem. Przestrzeganie postano- pogrzebać odprężenie. Obecna adwień z Jałty i Poczdamu oraz po- ministracja odkryła „jedynie słu
rozumień międzynarodowych z lat szną" drogę zrywanie porozusiedemdziesiątych,
przypieczętowa mień, szantaż ekonomiczny i żyw
nych Aktem Końcowym Konferencji nościo1,fy, restrykcje, jarmarczną
Bezpieczeństwa i Współpracy w E- propagandę. Stany Zjednoczone oduropie, to warunek pokoju na na- zwyczaiły się nawet odpowiadać na
szym kontynencie;
kierowane do Waszyngtonu noty i
- poza Polską, obok Polskl, nikt listy. Zresztą, nie tylko z Warszanaszych spraw rozstrzygać nie bę- wy. Supermocarstwowa superaro-

gancja idzie w parze z burzeniem
dorobku dotychczasowej współpra
cy. Psychoza „krucjaty" oślepia.
- Minione dziesięciolecia przyniosły Polsce w stosunkach z. krajami kapitalistycznymi wiele różno
rodnych doświadczeń - dobrych i
złych. Dobre chcemy kontynuować.
Złe _
służą jako przestroga. Ostatnia polska „przygoda z Zachodem" zostawila głęboki, zrozumiały uraz. Imperializm najmocniej
uderzył Polskę właśnie wtedy, gdy
było nam najciężej. Starannie skoordynowane ciosy miały rzucić
Polskę na kolana. Przetrwaliśmy
szantaż ekonomiczny przede wszystkim dzięki patriotycznej, ofiarnej
postawie ludzi pracy naszego kraju. Polsce trudno byłoby jednak
w pojedynkę stawić czoła temu naciskowi, gdyby nie braterska pomoc Związku Radzieckiego, życzli
wość 111aszych socjalistycmych sojuszników.
- Łączne straty naszej gospodarki z powodu restrykcji wynoszą
już obecnie 13 miliardów dolarów.
Odbiło się to na materialnym bycie polskich rodziin, opóźnia przezwyciężanie skutków kryzysu. Mamy prawo oczekiwać, że Polsce zostaną stworzone odpowiednie
warurJtt handlowe i finansowe dla
skompensowania poniesionych strat,
dla 'ułatwienia spłaty długów. Nasz
37-milionowy kraj nie jest i nie
chce być izolowaną wyspą. Stanowi Integralną część społecz.ności
międzynarodowej. Deklarujemy wolę trwałej poprawy stosunków ze
wszystkimi krajami. Podstawą musi być jednak respektowanie suwerenności PRL, przestrzeganie zasady nieingerencji w nasze sprawy
wewnętrzne, obustronne wywiązy
wanie się z umów i porozumień.
- Polska znajduje się między
przedwczoraj i pojutrze, Stoi przed
nami zadanie modernizacji i przebudowy wielu zakładów. Czeka Polskę
przewartościowanie
koncepcji
rozwojowej, odpowiadającej pod
wieloma względami skali złożono
ści pierwszych lat uprzemysłowie
nia. Cele rozwoju społecmo-gospo
darczego wyznaczył IX Zjazd PZPR.
Uchwały Sejmu nadały mu moc
Prawa. Jeszcze w tym roku przekazane zostaną do konsultacji wariantowe założenia rozwoju gospodarki w latach 1986-1990.
- Długofalowe prognozy go.spodarki świata wskazują, że o sukcesy będzie coraz trudniej. Zmieniają się wewnętrzne i zewnętrzne
warunki gospodarowania. Do nich
należy dootosbwywać zakres i formy udziału w międzynarodowym
podziale pracy. Zespoleniu wysił
ków socjalistycznej wspólnoty poświęcona była niedawna narada krajów członkowskich RWPG na najwyższym szczeblu. Polska wspólnie
z socjalistycz.nymi partnerami bę
dzie stawiać czoła problemom no-

wego, wyższego etapu. Szczegó~
przy tym wagą przywiązujemy do
długofalowego,
wielostronnegó
współdziałania 1 Krajem Rad.
- Czy potrafimy sprostać wyz..
waniu przyszłości? Odpowie na to
historia. Raz już odpowiedziała.
Nasze atuty na przyszłość to przede wszystkim wysoko wykwalifi·
kowani ludzie, zasoby naturalne,
ziemia uprawna, pokai.ny majątek
narodowy. Główną jed11.ak drogą
jest doskonalenie
mechanizmów
planowania i zarządzania. Postęp
naukowo-technicz.ny. Uporczywa ba.talia o efektywność.
- Społeczeństwo nasze jest je<tnym z najmłodszych w Eun>pie.
Prawie połowa narodu to ludzie w
wieku poniżej 30 lat. Im właśnie
przypada w udziale umocnić i rozwinąć
dzieło ojców. Wprowadzić
godnie w XXI wiek socjalistyczną Rzeczpospolitą. Nie zaczynają.
jak poprzednicy, w szczerym nie.o
mal polu. Niech dorobek ojczyzny
ocenią sprawiedliwie. Kto go dzii
pomniejsza, ten nie tyle władzę
znieważa, co ciężki, wielolebi trud
milionów Polaków, godnośc ludzi
pracy.
- Nie po raz pierwszy słycha4
narzekania na młodzież. Kiedy Jed•
nak w naszych dziejach przychodziło do trudnej próby a takich było . wiele - właśnie młodz.1
dawali przykłady męstwa i ofiarności. Zapał,
odwagę, entuzja:Gl1J.
młodzJeży

można

w

przetworzyć

diament. Ale można i w popiół.
- Przypada wkrótce czterdziesta
rocznica Powstania Warszawskiego,
jednego z lll8jwiększych patriotycznych zrywów. Chylimy głowy przed
bohaterstwem powstańców, przed
mogiłami obrońców straconych barykad, .sanitariuszek i łączniczei..
najmłodszych polskich żołnierzy. A•
le ta rocznica to także czas i°'"
litycznego rachunku sumienia, Ji'ła..
ustająca !lligdy lekcja historii.
- Polityczną, •połeczną i gospo,.
darczą biografią Polski Ludowej
trzeba oceniać w całej historycznej
skali. Dostrzegać ciągłość w zmienności. Rozumieć stały proces utrwa.
lania tego, co się sprawdziło, i od·
rzucania tego, co zawiodło. To miara politycznego rozsądku i obywatelskiej odpowiedzialności.
- W rocznicę Manifestu Lipcowego spoglądamy na lata ludowej
państwowości w jej pełnym, zło
żonym kształcie. Była i jest pierwszym własnym domem robotników i chłopów. Dziejowym pomni·
kiem partii. Zbiorowym dziełem,,
wielkim wspaniałym
dorobkiem
narodu.
Polska jedn11 ma hl.storię, jedno
tylko miejsce między Bugiem l
Odrą,
Tatrami i Bałtykiem. W
dniu jubileuszu socjalistycznej ojczyzny spójrzmy wspólnie w przy.
szłość. Polska Rzeczpospolita Ludowa rozpoczyna piąte dziesięciole
cie 1wych dziejów.
(PAP)
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(Dokończenie

ze atr. l)

•

AKT. I

...

i) przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, okre~lonych w

art. 2~2
par. 1 i ~t. 234 par. 1 w zWią2Jku z art. 123 i 128 kodeksu karnego,
J) przeciwko porządkowi publicznemu, określonych w art. 270 par.
1, art. 271, art. 273 par. 1 i 2 w związku z art. 270 par. 1 lub art.
271, art. 275 par. l, art. 276 par. 1 i 3, art. 278 par. 1-3 oraz art.
279, 280, 281 i 282a, 284 par. 1, arl. 287 i 288 pad'. 1 kiOdeksu ka·rnego.
ART. I

1. Amnestii nie stosuje slę do przestępstw:
1) określonych w art. 136 par. 1 pkt. 1 I 11ar. 2, art. 145 par. 2
art. 323 par. 2. kodeksu karnegio, popeŁn:lonych w mnie n'i,etrzeź-

wości,

2) określonych

w art. 239, 240 i 241 kodeksu karnegio, w art. 242
z tymi. p~pisam.i o= w art. 244 kodekisu kam~go.
3) określon~h w art. 221, 222, 223, 224 J 225 kodekau karnego oraz
w Ustawie z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu •Pekulacji (Dz.U.
z 1982 r. Nr 36, poz. 243),
4) powrotnych, popełnionych
waru.n.kach art. 80 kodek'Su karnego lub art. 24 Ustawy Karnej Skarbowej & dnia 26 października
1971 r. (Dz.U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103).
2. W sprawach o przestępstwa ·'11lYmi11nione w art. 1 przepisu ust
1 pkt. 4 nie stosuje 1i11.
·
w

związku

w

1. W spraw.ach o przestępstw.a wymienione w ant. 1 t
1) daruje się orzeczone prawomocnie kary pozbawienia wolności i
ograniczenia wolności,
·
2) podlegają wyk~naniu orzeczoJ?.e prawomocnie kary grzywny, kary dodatkowe, nawiązki oraz msąd2lone opła,ty i koszty sądowe, j.atk
również odszkodowania.
.tBT. I
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, nie zakończonych prawomocnym orzeczeniem, postępowanie karne umarza się. W takim wy1. W razie popełnienia przez 1prawc11 przestępstwa, do którego apadku orzeka się przepadek narzędzi i innych przedmiotów, które
stooo;vano amnestię, w okresie do dnia 31 grudnia 1986 r„ nowego
służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa, a także
UI?Y~lnego przestępstwa t)(>dobnego, za które orzeczono karę pozbaprzedmiotów pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z
przestęP
wienia wolności, wydane orzeezenle o zastosowaniu amnestii ulera
stwa, jak również przedmiotów, których posiadanie jest zakazane lub
uchyleniu; w takim wypadku postępowanie karne podejmuje aię na
wymaga zezwolenia.
nowo, darowane lub złagodzone kary podlegają wykonaniu odpowied~
3. Przepisy ust. 1 I 2 stosuje się odpowiednio, 1dy darowanie kary "' nio w całości lub w części.
_
nie następuje z ,p owodu jej wykonania.
2. Organ stosujący amnestię jeat obowillZany 'J)OUC&76 oaob11 ll0ray1tającą .1 amnestii o keści przepisu ust. L
ART. I
ABT. f
1. Jeżeli sprawca, któremu do dnia 21 lipca 1984 r. nie przedstawiono zarzutów o przestępstwo wymienione w art. 1 ustawy lub w roz1. Przebacza alę l pusicza w nlepam!ę~ wykroczenia _ popełnione
dziale XIX kodeksu karnego, z wyjątkiem przestępstwa określonego
przed dniem 21 lipca 1984 r. z tJOWOdów politycznych lub na tle konw art. 134 lub 135, albo w art. 254 w związku z art. 122, 123, 124
fliktów społeC7l!lych, a nie wykm1.a111e kary - &ruje si~.
i art. 126, 127 i 128 kodeksu karnego, dobrowolnie zgłosi si~ do dnia
2. W sprawach o wykroczenia inne niż wymienione. w ust. 1, 1 wy31 grudnia 1984 r. do organu powołanego do ścigania przestępstw i
jątkiem wykroczeń o charakterze spekulacyjnym, orzeczone prawooświadczy do protokołu, że zaniecha przestępczej działalności oraz
mocnie kary aresztu i kary ograniczenia wolności - daruje się; przeujawni rodzaj popełnionego czynu, czas I miejsce jego popełnienia
pis art. 2 stosuje się odpowiednio.
- postępowania karnego nie wszczyna się, a wszczęte umarza.
2. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 122, 123, 124,
A.Il'!'. I
127 i 128 kodek.su karnego praepis ust. 1 st.osuje się, jeżeli ujawni
on nadto wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu oraz wy· 1. W razie zbleg11 przestępstw podlegajl\c:rc!l amnesttł, stosuje 1h1
da narzędzia i inne przedmioty, o których mowa w art. 2 ust. 2.
amnestię do każdego ze zbiegających się przestępstw. W razie zbiegu
3. W razie pobytu sprawcy za grani~ą. czynności o których mowa
przestępstwa podlegającego amnestii z innym przestępstwem, stosuje
w ust. 1 i 2, powinny nastąpić w polskim przedstawicielstwie dyplosię amnestię do przestępstwa podlegającego amr;iestii.
matycznym lub w urzędzie konsularnym. W tym wypadku postano2. Po zastosowaniu amnestii w mi,ar11 potrzeby orzeka się karę łl\CZ
wienie o zast~owaniu amnestii wydaje właściwy prokurator.
ną na ogólnych zasadach.
ART,

ł

1. W sprawach o przestępstwa, w tym skarbowe, inne niż wym[•
nione w art. I, popełnione przed dniem 21 lipca 1984 r.:
l) prawomocnie orzeczone kary pozbawienia wolności do lat 2
oraz kary ograniczenia wo).nośći - daruje się.
2) prawomocnie orzeczone kary pozbawienia wolnośc[ do lat 3 łagodzi się o połowę,
3) przepis art. 2 ust. 1 pkt. 2 stosuje się odpowiednio.
2. W sprawach o przestępstwa, o których mowa w ust. 1, postę
powanie karne umarza się, jeżeli .z okoliczności sprawy „ wynika, . że
należałoby za nie orzec karę, ktora uległaby darowaniu; przep15y
art. 2 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
3. UmarWjąc postępowanle w sprawioe o przestępstwu 6oigane z
oska rżenia ·prywatnego, zwraca się oskarżycielowi prywatnemu wpła
coną przez niego zryczałtowaną równowartość kosztów postępowania,
chyba ie w sprawie zapaidł już wyrdk. choci-aa;by nieprawomocny.

AKT. I

1. Do kar .tut złagodzonych w drodze amnestU lub łaski stosuje si41
przepisy ustawy, biorąc za podstawę kar• złagodzoną. Okres próby
wyznaczony indywidualnym aktem łaski skraca 1111 do dnia 31 ·irudnia 1986 r.
a. Jeżeli w drodze amnestii lub łaski złagodzono jedynie karę łącz
ną, uważa się, że kary wymierzone za poszczególne zbiegające się
przestępstwa zostały złagodzone do wysokości złagodzonej kary łącz
nej.
ART. li
1. Amnestię stosuje sąd właściwy do rozpoznania danej sprawy.
2. W postępowaniu przygotowawczym amnesti11 stosuje prokurai?r,
jednakże sąd orzeka na wniosek prokuratora • przepadku przedmiot.Jw, o których mowa w art. 2 ust; 2.

O AMNES I
I. W •prawach o przestępstwa skarbowe oraz o wykroczenia amne1tlę stosuje organ wła~ciwy do rozpoznania danej •prawy•
4. W stosunku .do osob odbywających karę pozbawienia wolności I

karę aresztu, jezell nl11 zachodzi potrzeba orzeczenia kary łącznej
amnestię stosuje •!id woje':"ódz~i, w którego okręgu skazany odbyw~
karę, a w zakresie wł~śc1wośc1 sądów wojskowych - sąd wojsk.o.

wy; 1ąd orzeka na posiedzeniu w sk.ładzie jednego a4<fzie10.

,

·

AKT.11

1. Orzeczenia w prudmiocie amnestii upadaj11 w formie postano.i
wleń, chyba źe amnest\ę zastosow1mo. w wyroku; w sprawach. roz;posnawanych na rozprawie o umodeniu post41powania darowaniu lub
złagodzeniu kary orzeka się w wyroku.
'
2. Od orzeczenia o odmowie zastosowania amnestii przysługuje śro
dek odwoławczy; od orzeczenia o zastosowaniu amnestii środek odwo,ławczy przysługuje tylko prokuratorowi. W wypadkach, o których
mowa w art. 10 ust. 4, zażalenie rozpoznaje sąd wojewódzki lub sąd
wojakowy w •kładzie trzech 1ędziów.
ART. l i

I. W wypadkac_h, o ltt6rych mowa w art. 8, orzeka organ właści
wy do rozpoznania sprawy, w której na podstawie amnestii darowano
karę, a jeżeli umorzono postępowanie - organ, który je umorzył.
2. Sąd orzeka na posiedzeniu, chociażby amnestię zastosowano w
wyroku.
I. Na postanowienie ~zyałupje zażalenie.
ART. 11
Postępowanle w aprawach amnestii prowadzi aię zgodnie z przepisami obowiązującymi w postępowaniu przed organem, który je prowadzi, jeżeli prizepisy nind-e}'szej ustawy nie ~<l'Wilł inaczej.
AKT.tł

nastąpi~

os'1,

Zwolnlenle
pozbawionych wolno!cl powinno
nie pótniej niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy; w pierwszej
kolejności ;padlegają zwolnieniu jiobiety l młodociani.
AKT. 11
alę postępowanie przed Trybunałem Stanu w przedmiocie
odpowiedzialności konstytucyjnej o czyny popełnione przed wejściem
w życie Ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz.U.

Umarza

nr 11, poz. 84) - t.o jest przed dniem 6 kwietnia 1982 r. Na orzeczenie w tym przedmiocie, łrodek odwoławczy nie przysługuje.
AKT. 11

Ministrowie obrony narodowej, aprawiedliwo§ci, apraw wewnętrz.
nych i spraw zagranicznych oraz prokurator
generalny. Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej mogą wydawać przepisy niezbędne do wykonania ustawy.
•1
AKT. 17
l11tawa wchodzi w

życie

z dniem

•
Urzędowy teksł

•

ogłoszenia.

•

,

ustawy e amnestii •głoszony sestanle w „Dziennik•
Ustaw" nr 36 pozycja 190 z datą Zll lipca 1914 r.
DZIENNIK ŁODZKI nr l'IZ (10660) I

·zapobiec zawierusze iadrowei Do wsp.ólnego stołu
·łównvm celem naszei politvki PRON przywołuje wszystkich Palaków
<PRZEłlÓWIENIE N. TICBONOWA W SEJMIE -

-

Dla komunistów, ludzi pr~cy
i
msocjalistycznej jubileusz Polski Ludowej
jest świętem bliskim i wspólnym.
Z całego serca, po bratersku gratulują oni i życzą narodowi polskiemu nowych wielkich osiągmęć.
- Gratulacje i życzenia sukcesów w socjalistycznym rozwoju
kraju, pomyślności I szczęścia dla
narodu polskiego przekazuje sekretarz generalny KC KPZR, przewodniczący Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR Konstantin Czernienko.
- Wyrażamy braterskie uczucia
dla PZPR ~ awangardy ludzi pracy w Pol5ce i solidaryzujemy się
z jej wysiłkami skierowanymi na
umocnienie zdobyczy socjalizmu, utrwalenie w Polsce pozycji postępo
wej ideologii klasy robotniczej marksizmu-leninizmu.
- Odrodzenie Polski było możli
we dzięki rozgromieniu nazistowskich Niemiec, -wyzwolenie kraju
spod okupacji preez armię radziecką; żołnierzy Wojska Polskiego
i
bojowników ruchu oporu. Stało się
możliwe dzięki ofiamej pracy milionów Polaków.
- W bardzo krótkim czasie kraj
odrodził się i dokonane zostały zazadnicze przemiany polityczne i
społecznc>-ekonomiczne.
Za życia
jednego pokolenia osiągnięto 1mpo:nujące zdobycze społeczne: zlikwidowano bezrobocie, osiągnięto wyroki poziom w szkolnictwie, nauce,
oe.hro11le zdrowia i kulturze narc>dowej.
- Droga, którą przebyła Polska
Ludowa w 40-leciu nie była łatZwiązku
Radiieckiego
nych państw wspólnoty

wa i prosta. Imperialiści niejednokrotnie próbowali podważyć podstawy socjalizmu w Polsce, przeszkodzić w socjalistycznym rozwoju,
zawrócić bieg historii. Wydarzenia
ostatnich lat wyraźnie potwierdzają, że przeciwnik klasowy, aby osiągnąć. ten cel nie zawahał się
przed niczym.
- Bez. względu na wszelkie oszczerstwa wrogów jest faktem, że
właśnie z konsekwen'tnym
przestrzeganiem zasad socjalizmu, z umocnieniem przyjaźni i współpracy
z bratnimi krajami są związane c>siągnięcia Polski Ludowe;.
- Z satysfakcją można stwierdzić, źe stosunki radzieck<>-polskie
obejmują szeroki wachlarz wzajemnych powiązań w dziedzinie polltyki i gospodarki, nauki, kultury,
ideologii, spraw międzynarodowych
i obrony naszych państw.
- Pewnie patrzymy równie:Ł w
przyszłość. Wysoko ocenione zostały w naszych krajach porozumienia przyjęte w trakcie wizyty rc>boczej W. Jaruzelskiego w ZSRR.
Realizacja tych porozumień pozw<>li osiągnąć jakościowo nowy p <>ziom całego kompleksu stosunków
radziecko-polskich.
- W przededniu Swięta Odrodzenia Polski komuniści i ludzie pracy ZSRR, wszystkie bratnie kraje
socjalistyczne życzą polskim przyjaciołom sukcesów w umocnieniu
i rozwijaniu zdobyczy socjalistycznych.
- W stosunkowo krótkim okresie
socjalizm umocnił się w wielu
krajach, stał się żywotną 1prawą
dla ich narodów i przekształcił się

TEZY>. <TEZY WYSTĄPIENIA J. DOBRACZYl\lSKIEGO W SEJMIE>
-

w potęimą siłę współczesności. Powstały i rozwijają się stosunki mię-

Nie jestesmy narodem, w lltó- je

się

umierające z ełodu dzieci,
pracujące, dzieci_ sprzedawane w wyniku nędzy.
- Stoimy dziś w Polsce wobec
trudnosci, które wymagają od nas

cym iednosć buduje się łatwo. In- dzieci

dywidualisci, Jakich mało na sw1ecie, często widzimy tę ,amą :;prawę w różnych barwach i kJJ„ta.1t.ach. Jednakże swiat, ktory d<>sLrzega w nas tyle cech ujemnych,
przy.t.naje nam jedno - patriotyzm.
MHość
ojczyzny jest i;.iłą, klóra
potrafi dokonać zjednoczenia. Zjednoczeuie takie dokonywało sii: niejednokrotnie, w obllc.;zu zagro-..:ema,
ale także w obliczu wielkiej u.aclziei.
- Ci, którzy podjęli trud odbudowy Polski po Il wojnie wiedzieli," że nie odbudowują tylko dla
siebie, Szły nowe pokolen:a, które
chciały żyć i to dla nich, przede
\VlSzystkim dla nich, trzeba
było
tworzyć warunki egzystencji.
- me zniknęły roi.nice pqglądów i stanowisk. Istn.iala odmien..ność oczekiwań. l na pewno nie
brakło niejednego gorzkiego zawodu. Były wypadki niesprawiedliwości i krzywdy. Wielki zryw nie
przemienia się natychmiast w czyn
na wszystkich piętrach. życia spc>-

dzynarodowe nowego typu, których
podsta wą jest po.szanowanie suwerenności, jedność ideologiczna, wspólnota celów, przyjacielska wzajemna pomoc.
- Sprawie bezpieczenstwa socjalizmu niezawodnie sluży Uklad
Warszawski, którego 30 rocznica
powstania przypada w przyszłym
roku.
- Dynamicznie rozwija się współpraca państw socjalistycznych w
L'amach RWPG, którego rola znacznie wzrasta we współczesnym
świecie. Uwidoczniła to niedawna
moskiewska narada krajów członkowskich, która ma ogromne znaczenie dla naszej wspólnoty i umacniania pozycji socjalizmu na
świecie.

- Znacznie zaostrzyła się syluacja w świecie i wzrosło zagrożenie
wojen:ne. Jest to rezultat polityki
agresji sił !mperialistycznfch, .przede wszystkim USA, które widzą w
socj~l!zmie główną przeszkodę na
drodze realizacji swych hegemonistycznych dążeń.
- Imperialistyczna reakcja zamierza się na powojenne status quo
w Europie. W .n:ektórych stolicach
krajów NATO podnoszą głowę rewizjoniści i otwarcie popierani są
ci, którzy negują realia powstałe
po II wojnie światowej.
- Wielokrotnie
oświadczaliśmy,
że naszym stałym celem jest zapobieganie wojnie jądro ,,rej, ochr~
na i utrwalanie pokoju, normahzacja stosunków międzynarodowych
w celu współpracy ł rozbrojenia
- Związek Radziecki jest gotów
do rokowan na temat ograniczenia
i redukcji zbrojeń jądrowych.
- Jednym z najbardziej pilnych
obecnie problemów jest niedopuszczenie do rozpętania wyi;cigu
zbrojeń w kosmosie.
- Walcząc o całkowite uzdrowienie sytuacji międzynarodowej, pa~stwa socjalistyczne zdecydowame
dążą do likwidacji L-;tniejąc;y:ch ognisk napięć. do tego, aby me dopuścić do powstawania no\1rych sytuacji konfliktowych.
- w walce 0 umocnienie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego w jednym szeregu kroczą
Związek Radziecki, Polska ~udowa i wszystkie kraje wspolnoty
socjalistycznej. Tą drogą będz·emy
zdecydowanie kroczyć i w przy·

łecznego.
~ Mimo to, czy
żyć to wszystko,

wolno lekcewaco dokonało się
w tym 40-leciu? Mówi się cza.sem
pogardliwie „jesteśmy zapóźnieni".
W 1944 r. to zapóźnienie było o
wiele, wiele większe.
1 w ciągu tych 40 lat wyrósł
wielki przemysł. Budujemy dziś
statki, które pływają pod rozmaitymi banderami, po wszystkich oceanach. Tworzymy rzeczy, które k1edyś umielismy tylko podziwiać u
innycb. Choć nie umiemy propagować l!laszej kultury,
ona jednak
przebija się, dociera do odległych
krajów, budzi uznanie. Mimo wielu popełnionych błędów nasz btlans
tego okresu uznać trzeba za zdumiewajaco wielki i niezwykły.
- Dzis przychodzi nam znowu
walczyć z wielkimi brakarni i trudnosciami. Trzeba pamiętać-, że nie
są to wyłącznie trudności nasze,
polskie. Cały świat stanął w obliczu wielkiego kryzysu, który zreszta dopiero sie rozpoczyna. Gdy
słyszy się u nas skargi na to, czego niektórym brak, co się im należy, a czego nie otrzymują, można
by sądzić, że mamy do czynienia
z mieszkańcami wykwintnego hotelu, za który opłaciU z góry słoną należność. Ale oni ten hotel
znaja tylko z ilustracji w zagranicznych magazynach. Szkoda, ze
·
opatrzą na 1'nne stronv tych
P) pism,
me P;na których
(PA
wstydliwie ·ukazu-

z'ednoczenia s.ie raz ieszcze. wzrno
do maksimum wysiłków, gdyż
jaką pracą nie wypracujemy
niezbędnego dla wszystkich standardu życiowego, a także podn1eslen:a moralności osobistej, przezwyciężenia egoizmu. pobudzenia cnót
obywatelskich, ofiarności i życzli
wości w stosunkach między ludź
mi.
- Poczucie, że bez takiej postawy społecznej nie dokona się p<>prawa, tkwiło od początku u l{orzeni PRON, który zaczął się formować przed dwoma laty, a który
przybrał konkretną formę po swym
kongresie w maju ub" r.
- PRON dążył od
pierwszej
chwili swego istnienia do przyw<>łania do wspólnego stołu wszystkich ludzi w Polsce; wszystkich,
którzy rozumieją lub pragną zr oz umie~ potrzeby kraju, warunki jego egzystencji i jego bezpieczeń
stwa, nasze obowiązki wobec przeszłości i wobec przyszłości.
- Nie twierdzimy, że to pragnienie przywołania wszystkich już
s'ię ziściłp. Nadal pCTLostają
poza
naszym ruchem tysiące ludzl zah wyconych swoim protestem !
unikających dialogu. Nie uważażenia

byle

my ich za wrogów, w dal.;zYm
pragniemy ich . wszystkich
zdobyć, Nie rezygnujemy z żadne
go Polaka. Upominamy się o każ
dego - nawet o tych, którzy weszli w kolizję z prawem.
- Namawiamy ludzi do wzmoże
Ria wysiłku w pracy. Hasła zacllę
cające do pracy „żółwia" _ która
mogły mieć swój sens w okresie
przymusowej pracy dla okupanta
- przyniosły wiele szkód i to nie
tylko materialnych. Człowiek niestety łatwo się przyzwyczaja do
złej pracy. Taka praca działa demoralizująco,
zwłaszcza na
tych,
którzy dopiero wchodzą w dojrza„
ciągu

łe życie.

- Jest tyle do zrobienia w Polsc;e. W każdej dziedzinie. Polska
powstała z trudu ) znoju. Dziś potrzebny nam jest trud, ale i czujnośe. Nie wolno nam zapominać, że
to, co posiadamy, a co zostało zdobyte krwią, jest znowu zagrożone
przez siły rewizjonistyczne. Trzeba
nam mieć wielką nadzieję, trzeba
przewyciężać smutek ufnością. Wydobyliśmy ją z siebie przed
40
laty, cllociaż otaczały nas ruiny,
zglii;zcza i groby. Tym bardziej
powinniśmy wydobyć ją dziś, gdy
już mamy za ąobą duży szlak przebytej drogi, gi;iy znamy swoje błę
dy, ale i swoje osiągnięcia.
(PAP)
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Uroczysta sesja Sejmu PRl
{Dokończenie

ze str. 1)

W pierw.s.zym punkcie porzą.:iku
d:zliennego sprawoz.dame
Komisjil
ski Ludowej. (Tekst publiikujemy Oświaty, Wychowainia, Nauki, Pona str. 1).
stępu Techni=eg>o oraz Komisji
Orkiesfra wojskowa, ustawiona w Prac Ustawodawczych o utworzekuluarach, odegrała hynm naro>io- ntu uniwersytetu w S=ecinie wy podjęty .p·rzez pos!ów i ucze- pl'Zedstawił
Jarema Maciszewski
stników nroczystc-go pos;ed..:en:a. U- (PZPR, okr. wyb. w Gli'wicach).
roczystość na Wiejskiej dobioegla
Tw„ri;enie uniwersytetu stanoWli
końca.
proces rozłożony na laita. Sukcesywnie rozpoczynać będą normalną
W godz.inach porannych odbyło działa 1ność te wydziały
i instysię po;.ie<lzeuie Sejmu.
Najwa- tuty, które będą do t.ego przygoż.niejszym z uchwalonych
akt<l.ą towane pod względem kadrowym
jest ustawa o amnestii. Przv,Jo i materialnym,
aby od samego
mnljmy, że z apelem dJ parla- początku możnatakbyło
zaipewnJć
memtu w tej sprawie >..wróciła s'~
wvsoki poziom dz.!ałania uczelni.
nieda"W-no Rada Kraj.owa PRON.
Sejm przy 3 grosach przeciwnych,
Olr.adom przewodniczvł wicemarNa zdJęciu: delegacja radziecka· z Nikołajem Tichonowem
n.a
sa1ł
szłości.
jednym wstrzymującym s:i.ę
sejmowej.
uszalek - Zbigniew Ger:lych.
chwan ustawę o utwor-zeniu Uni,_
~H~~~H
~~H~./H.UH'
~.//H"U//////H..H///PU.//./..Ml-77/./H././H'.//07/.///.0'/./.JW'./././H./H//./Q
./~ wersytetu Szczeaińslciego.
W kolejnym punkcie poirządku
rzucane
przez
politY'kę
Stanów ZJe- obrad sprawozdanie Komi1Sjli OŚl.\.ia
(Dokończenie ze &tr. l}
dnoczonych. Niektóre grupy spo- ty. Wychowania, Nauki i Postępu
łeczne wciąż pozostają nieufne i Technicznego, Komisji Poli>tyki SpoWysiłek :Wro.jny Ludowego Wojniechętne porozumieniu i wsp·Jl- łecznej. Zdrowiia i Kultury Fi:cyozska Pol 'lciego,
210rganiizowanego
dzialc'Ul1u. Droga
do pokonania nej oraz Kom.isj-i Praie UstaW10daprz.ez w\l.adizę ludową i wyposatrudnośCi rostała wytyczona . uch- wczych o rządowym projekoie użonego dzięki pomocy ZSRR przywałami IX Nadzwyczajnego Zja- stawy o utworzeniu akadem.i~ meczynił się do ro~romienia Rzeszy
zdu Po1sk;ej Zjednoczonej Partii dycznej w Bydgoszczy - przed• iemieckiej.
Robotniczej, a jej slu•zność
pos.
Julian Wesołowski
po- sbawil
Niezłomna
walka wyz;woleńcza
(ZSL, okr. wyb. Bydgoszcz)
twierdza praktyka.
nal'Odu \)o.Lskiego. proWlaidzcm.a w
~elkim za.anga:!Jowaniem i w ŚCJ
Ludowej
kieruje
serdeczne
~d.r~·
lcszbałcenia 1poleozeńsbwa.
Niaji.l·
Z nową akademią wiąże swe nakI'aju oraz na wszyistkich frontach
w.i.enia do najbliższych przYJa::.ioł słej więzi ze społecze1'tstwem bę,Jest to· droga rzetelnej _pracy i dzieje caly region,
także spoII wojny światowej dz.ięk:I słusz czniejszą klasą społecmą, zajmu- Pol.ski, do narodu radL:eck!iego
1 dą realizo.wać swoje zadani"'
jącą
przodującą
pozycję
w
pi"o<lupowszechnego uczestnictwa w ?.:y- łec:zeństW(l i wladze wojewód:ztw1
nej polityce sojuszu ze Związkiem
programy wybo•rcze.
kcjj
i
w
życiu politycznym stała do wszysl.kicb narodów zaprzyjar
du publicznym.
toruńskiego, wlodawsltiego i pó.1Radzieckim ząpoazątkowanej przez
si.ę kla.sa ro.botcicza, mi.ienila się źnionych państw socjalistycznych
skieg.o. Są one źyW10fJn!iie zainteobóz lewicy po!JSkiej
przyniosła
Sejm Polski.ej
Rze:zyposo-olitej
Nasz.a jedność sprawdziła siq, je,t
za.sadn:iJC.z.o
ekonom.iicma
i
polityczJest to droga zacieśni·ania p.a·r- l'eSOi\vane w klształceniu tam swej
O>dz.y·sk.ani e przez Polskę piast.oi będzie nie;!;tom.na i neenaruszal- Ludowej zwraca się do w.;;zvstklch tner ldej współpracy przewodniej
mlodzieży, która po studiach powskich .ziem nad Odrą, Nysą Łu na sytuacja chłopów. Wdelok.Totnie
Polaków w kraju i za gran'cą.. by
na.
wzrosła
liczebność
inteligencji
i
o.iły
narodu Polskiej Zjed:noCZOl!lej dejmie pracę w służbie zdrowi.a w
życką i Baltykiem. Polska Ludo·
swoją pracą i postawą wspom<·gali
Zac.ieśnJ.an.i.& tej
jedności
ma
j.ej
twórc?Ja
rola.
Roziwi}a.ny
jeet
Partii
Robotni>ozej,
ze Zjednoczo- rodzinnych stronach.
wa odr-0dziJa się jako państwo jePows~""nie
jej
z.11aczenie swzegól:ne
gdy roZAvój Ojczyzny, och.auia\i
nym Stronnictwem Ludowym
! AM w Bydgo=zy będzie d<>niodnorodne narodowościowo w naj- system św.iJadczeń społecznych, o- impe1iall;z;m potę~je obecnie,
dobre imtię, przeciiwst.awiali
s.ię
wyscig
zb„>bejmujących
caly
naród.
Zt(>dzone
S
tronni.ctwem
Demo!k·ra
tycznym.
słym wkl.arlem w ogólnonaro.:J.owy
korzystniejszym
k\Szta!cie terytojeń, usiłuje podważyć od lat u.sta· wszyst'kiemu, co s;-.koc;·i.i jej lnteprogoom ochrony zdrowia I opieki
ri1alnym. Uksztaltorwane w
wy- przez socjalizm pocuucie godno'ci lony ład m.iędz;ynarodowy,
stwarz.J ceso.rn.
Jast tio droga porozum!ienia na- spolecMej, za.krojony do 1990 r.
niku II wo,jny św.tatowej gramce człowielia pracy oraz przywiązanie nowe
i
poważ.na
z.i.groienia
dla
rodowego l umaC'!l!iiania P.atri10tySejm jednogłośnie uchwć'Uł uPol~i są ostateezne. Jakiekolwiek do idei sprawiedlLwości spolecZJ1ej
Polacy muszą pamiet~ć. że
świawwego.
próby kwestiono'\v.ania tyrh granic przeniknęły d-0 pov.;·szeclmej ihvia- pokoju
jak uezy nas hi&to!'l.a -- Pol.ska cmego Ruchu Odrodzeniia Narodo- stawę o utworzeniu Ac\'I w BydSejm
Pohskiej
Ri.e~.lypusi)oLite?
domośei.
godzą nie tyLk.o w Interes naro~laba i rozbit.a wewnęt.-~n~~ mcze wego. zaanga:towanego w re!ip.ole- goszczy.
Sejm Polskiej
Rzeczypospolitl:"j Ludowej potwierdza wolę naro- stać się obiektem gry p<>lityczne.j
nre v.rysilków ·wszystkii'ch twórczych
Z kolP<i sprawozdanie
dowy Pol.aków, lee.z. w pokój
KomiBji
I
du
polskiego
żyV'ia
w
po~oju
'
Ludowej kieruje słiowa szacunku
pok~iei1, Spraw We\1,'l!ętrznych i
bezpieczeństwo eu1ope1i.kie.
Wymiaru
nieprzyjaznych jej irił. Dlatego mu- s:ł narodu, wszystkich
przyjaźni
ze
wsz.ystkim1
na,odami
Radykalne przemiany społe=o i uznania do budowniczych ~iły
konsekwentinie
zwal'cl.ać w zystkich środ-0'\\,1~k !;połeczmycb Spraw:iedMwoś<:i oraz Kom1sf Prac
i państwami na podstaw e z.a.;ad .simy
-ekonorniczne: refurma
rolna i gospodarczej Polski, do ro.botn.ikGw, Karty Narodów ZjednoC'.'..:onych.
ws:r.elkie próby Ingerencji w na87..e i m<wodowych, lud:r.i. wienących i Ustawodawczyc'1 o przc(ht.nvionym
Akrolników
i
inteligencji,
do twórnteWie!'Łących.
przez Radę Państwa prJjekcie uupaństwowienie p,·.zemysłu o.hibrat.u Końcowego Konferencji Bezpie- wew11ętrzme sprawy. Urządzajmy
ły znaczenie poli ;y~zne ' silę g>as- ców kultury, nauki i postępu techątawy
o amnestii
p!'Zedstawila
n:i.>SZ kraj ta.k, by był nam bezczeństwa i
Wspól'.pracy
w
Eu.ronicz.n~,
pracowników
ośw
•
.t~.y
;
podarczą
kW.Som posiadającym,
Sejm Polskiej
Rz~czypospolir,ej P'OIS· Eugenia Kemparowa (PZPR,
piecmym domem. Kleru.jmy się repie
oraz
przestrzegania
zawart~·ch
służby
zdrowia,
do
w·szysfkici:l,
któstworzyły wanmki
efo wvkorzyalistyc7J11ą myślą polityczną Ełn?.acq Ludowej wyraża głęook:e przetw- okr. "'Yb. Pi<>trków Try':>.) (Tez..y
stania zasobów kr.a~u dla odbud~ rych myśl i praca torują drogę porozumi~ń międzynarodowych.
umacnianiu suwerenności
Polski. nanie, :te patnotyc:ma 1 utalenlo· wystąpienia publikujemy na str.
W
wielkim
dziele
budowy
noawanoowi
cywiiliZacyjnem:.i
naszewy i rozwoju go.s90darki. dla głę
poświęci 5).
przec:ilwstawiajmy sle jątrneniu i wana mfodzież polska
s:uego
u.stroju
spolecr.nego
nie
ugo
narodu.
bokich przemian w s~rukturze ""1abudo.waniu
nie.tolerancji. Zwal zajmy prae~z wszystkie swo•}e siqy
Sejm ucbw.a:llł ustawę o 11.mneSejm Polskiej Rzeczyipoopoli te~ ni'konęliśrny błędów. Wynikaty one kody któri:> opóźniają
sowej i społeczno-z.aw(\c1owej, 'iła
postęp spo- włamiej i całego narodu przymo- sti;! przy 4 gło13acb przeciwnych i
u..~trojowych
systema:tycznej poprawy sytuacji lu- Ludowej wyraża mmanie i wdzie- z naruszania zasad
Jeczno-go.,<;po<larczy kraju i utrwa- śt'i.
8 wstrzymujących się. (Tekst upolskich
sił socjaliz.mu, z osłabienia \~ięz.i ~!a lar.ie "''~sad
dzi pracy i stopruo.vego urz~y~ czność żolniet"Wm
stawy publi!kujemy na s•l". 3)
tspr.awiednwuści
i:poclzy :i;. klasą robotniczą, z htdżmi
wistniania z.as.ad
sprawiedliw-0śe~ zbrojnych za ich ofiarną i peł.."'lą
Sejm Pol ki·ej
Rzeczypóspolitej
tec:zme<j.
Izba podjęła uchwalę "N sprawi.e
iSpolecznej, dl.a rozwoju oświaty t poświf',cenia służbę i owoaną pira- pracy. NajpowaZin:i~.iszernu ekonoLudowej
7J\\,'rac.a ~~ do wszyst- ZJamknięcia WiosE!<nlllej ;;e>i• Sejmu
kultury. Polityka
lronsekwentne) cę dla ojczyz..'1.y, :iunkcjl()!lariu..szom mi=emu i po!Jitycznemtt kryzykich
Polaków
z
!>famy
gorącym
jeszcze powa!ne trudnoś
wezwd- od d!nia 22 lipca br.
w ci, zwla·zrza na polu go,;podar·
Służby Bezpiecz.eństwa, sowi musieJJśmy -stawić czola
obrony interesów ludzi pracy o- mli1icji i
niem: wykorzystując pełnię
naRobocze pasied~eme pat·lamrmtu
raz pojednania
i współdziałania których wysiłek zapmvniia be!pi~ ostatnim okresie, kiedy to na sku- czym. Cieżko odczuwamy kon.:;e- !!ZYCh praw, wrkonujmy wseys!kie zarończyło się na k~ó'k•J
przed
wszystkich
patriotów · poZJWo.Uta czne warunki zyda i pracy naro- tek błędów polityki lat siedem- kwen•'ie zadłużenia..
na.ze
oboWią:i;k'i,
:zespalajmy
god2i>nfł
11ię
w
10.
wv'I'ządzają
, dZi e.siąt.ych dooz.to do
głębok1q!o
władzy ludowej w krótkim czasie du.
.
•zkiod~ re-<trykcje itospodarcz„ na- pracy d1a .socjaHstyczmej Ojczyzny.
(PAP)
gw~ł
Kierujemy serdeczne pororo-wie- zach.W'ian.ia gospodarczego.
uzyskać poparcie więkiS7JOŚCi sp:>przez &łeczeństwa i polronać siły reak.:Ji. nia do pr.aoo\Wlików administrac~i townie spotęgowanego
oraz narch ię l wykor:zysty\\anego przPL
Stwo1".ZOne w tym przelomcJwym o- państwowej i gospodarczej
i zewnetrzii.e
~ny
kresie podstawy nowego
ustroju innych służb publicznych, Któr;:y wewnętrzne
nasz.e- antysocjaJ.istyczne. Powstało p(}wa.społeczno~politycznego oraz zasady ofiarnie realizują lfOliJtylkę
i'me zagroże<nie pok<>ju wewnętnn"
poli.tyki międzynarodowej i
we- go państw.a.
Dośwlia<lcrenia
c2JteirdlZ;iesto•ecia go i bezp:ieczeństw~ 7.ffi~'llętrznego,
wnętrzneJ sprawdzily się w praktyce i stanowią obecnie funda- potv.r.ierd.mją słuszność i niepodwa- n,ajżywotn.iejs21Ych interesów narożalność naczelnych kanonów pe!i- du i państwa.
(Dokoflci:enie za str. ił
.- humanitaryzmu nawet \l.:obec ludzi którzy z róiment na<.zego pań.st.wa.
nych powodów złamali prawo, niechętnych.
Seim Pol!>kiej
Rzeczypospolitej tylti zagranicznej Polski Ludowaj:
Se}m
Polskiej
Rzet:eyp06pOiiŁe.i socjalistycznego państwa. Demokracja życia buduJe
Kierując się takimi pr?.esłank.ami, ustawa o amLudowej 11kłada hołd bojownikom ooju.szu 1 przyjami ze Zwlą2Jki'ml
Ludowej
potwierdza.
'te
obecnie
tron~
. coraz szerszeeo w.,parci11 społecznego dla
nestii stwarza szansQ powrotu do normalnego życia
o Polskę Ludową i jej twórcom, Radz.iec1drn i państwami socjalin.ajwminiej\"IZYffi
zadaniem
je t u- dzialan ~-ład'.'-Y·
prawcom drobniejszych przestępstw
. . .
.
_
pospolitych)
.
h<1hateri-kiemu polroleniu
wojnv stycznymi. proletariackiego interprocesu nonnalizac1
Przewiduje ona bO\\•iem darowanie kar do dwóch
stągmęta stab11I:-ac~a. ~pod3:rcza 1 politywyzwoleńczej i reWo1'JC"ji ludowo- nacjonaliznnu. skoordyno'll.·anel po- macn'i.anle
wewnętr~nej
w
kra.ju.
lat
Kons~kwer.pozbawienia
wolności
~7.lla pozwa.~a w1dz1e: ~uz w.. mn)".m w:vm1~i zmniejszenie o połowę
w
-demokrat}'Crnej, które
ponio~ło lityki zal(rani.cznej ; obronne.i
w)·miaru kary do lat trzec·h.
1 ze puste,. Jałowe g~sl.J pohtyczme p~zegraWarszawskiei(o: tna realJ:?,acja o.dnowy soc,1ali«tvnajwiększe ofiary l dobrze zaslu- ramach Układu
cznej,
reformy
Z
dobrodziejstwa
gospodarczej.
amne,tii
zostały wyłączone jen~ch
.
tudz1
nazy.waJących
szerokfoj
się
.szumme
współpracy i wx.ra~t.aja
opozylo się oiczy:l,nie.
instytucji
demokracji z. CJa. w„ darzer_i.em polityczi~:vm, które udo~umen
d '1ak przestępstwa popeln ·one w war1mkach recyW ciągu czterech "lzies1ęciolec! cej integracji gospodarc:z:ej w i·a- macn.ian1e
j
~ti-uk:ilr wladzv towalo f·asko ich awanturmczvch ooczynan byty
~lywy, o charak~erze spekulacyjnym, łapownictwo
Pómocy S<X'jalistv-cznej
so»'.r.l;stycznego bud.owrict.wa do- mach R1dy Wzajemnej
,
·• .
ostatnie
wybory
do rad t.arodowych. Wyraz.ni'
1 _Płatna protekcJa oraz s1Jrawy poważnych, popeł
lronsekwentn~o panstwo\I_ e,1.
kon<'lY się zasadnicze i pomy8lne Gospo<larc:z.ej:
,opowiedzenie sil;' zdecydowanej większości obywamonych pod wpływem alkoholu, wypadków kozmiany we wszystkicll dztedzi111ach działania na rzec.z beiT.pliecizeńst:wia
teli za spokojem i ładem, powinno skłonić wiele
munikacyjnych.
.
Wybory do
rad
n:.irodowych, o;;ób korzy-tających
życia spotecznego i
go~podarc7.e- i polro.iu w Europi-e i na świecie,
z dobrodziejstwa amnestii do
Amnestia nie obejmuje więc przestę.pstw najpoo. Ogrnmnym wy<;:lki,~m nar<idu na rzecz reaH1.acji zasad pokojo- p!"ZepTOw<1dr.one w vpa Ti1.1 o no- po vażnej, krytycznej reflek ji nad sensem ich doważniejszych zbrodni. w odniesieniu do których
·wspól:ist.nienia: rozwijania wą. zdemokratyzowaną ordyna1'jc tychczasowej dzlalalnQki. :\Tają oni teraz szansę
stworzony' został nowoczesny prze- wego
kod~ks karny przewidu·e najniższą karę trzech lat
dobryt>h ~tosunkhv wyborcza pot.,V'Lerdz:I postępy ,. wł11czenia się do normalnego życia.
mysł, burzliwie rozwinę!v s;ę m!~ współpracy i
007.bawienia . wolności.
ie jest to więc
ustawa,
sta. znac2111.le wzrosła
prod11kcja ze wszystkimi. p.ań twami. na 'Z~ ·tabilizac.ii polJtycznej · PO'P'.arr,1
Są chwile szczególnie doniosłe w zycrn narodu,
która ł~godme traktuje zawodowych kryminalistów,
rolna ; poziom materialn1J-k11ltural- sadach respektowania smverPn1t1.o~ większości SPolecz.eM.t.w 1 dla pro- społeczef1stwa, pailstwa. Dla nas tak!m momentem
bandvtow i opryszk6\\. J(?st to akt łaski wobec luny ws;, zlikwidowano be~obocie ci 1 w:najemnych korzv~ci. Polit'l'- gl."amu socjalistycznej odnowy.
jest n.ewątpliwie narodowe święto. i wiążące się
dzi. którz:v przeważnie po raz
pierwszy weszU
z :uim ohchody 40-lecia powslan:a PRL. Bilaru doi analfabetyzm. Up1-i:emy.sl-0wi~nie k.a ta d:o'brze słu:tv bewieczeńst>vn
\V konflikt z prawem. Miejmy nac!zieję, że i ta
Wyrażamy przekonanie. 1~ nowe konan. który mimo znanych nam potknięć i
kr ju, rewolucja oświatowu i k11!- Polski oraz urnaC-n.lanLu jej
pokategoria amnestionowanych wyciągnie z tego fakrady. którvch u tawowa pozyrja n;eoowo·:l7en - może sklaniac do dumy, nakazuj"
tt1r Ina ~nmtownie
orzeobr11z·1y zycH w Euro.n-ie i b"Wiecie.
tu odi;ow'cdn]e wn;o„k1.
w tak uroczystej chwili kierować sui przesłanka.nu
Sejm Po'1Slk;lej Rze01..ypo.spoliitej :1osta~a mac2111le umocniona,
strukturę Utwodową i p07.1orn ·wyt
A. GOT (KAR)
ł DZIENNIK LODZKI ur 172 (10660)
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Dalszy postęp w normali~acji urOczyste posiedzenie Rady Łódzkiej PRON
I
życia narodu
(Dokończenie

.,

(TEZY

WYSTĄPIENIA

POS. E. KEMPAROWEJ)

Rok 40-lecia Polski Ludowej przyniósł daJ.szv bezsporny pos•teo w nonnalizacji życia narodu. w umacnianiu państwa. w orz;ywracaniu zaufan ia gpołeczeńs-.wa do władzy.
Apel Rady Krajowej PRON o uchwalenie
amnestii z okazi: 40-lecia PRL odbil się szerokim
eche;m wśród Polaków. Wyszecil naorzeciw ich
oczekiwani<im i nadziejom. Oczekiwaniom - na
ko leinv krok wł&dzy ludowej w kierunku przyw racania społeczeństwu tych. którzy z różnych
P rW<Jdów i w różnych okolicznościach uwikłali
sie w dz'.ałan:a <;przeczne z prawem oraz z intere.sam i narodu i oaństwa. nadziejom - na dalszv 'oosteo w osia!'an iu porozumienia narodowego
- Dobi•tnym dowodem postępu w jednoczeniu
sie Polaków wokól naibardziei żywotnych wspól.nych interesów państwa i na·r odu są wyniki wybJróW do noWY"'h rad narodowvch . Zd~dowa
na wiekszość soołeczeństwa oo<>wiedzi ała j się w
dniu 17 czerwca br. za spoko.Jem. pracą,J ładem
i ·oorzadkiem w kraju.
.oli.i
Nie jest to pierwszy. w oktresie ostatnich
kilku burzliwych lat. dowód wyrozwnrlalości wła
dzv ludowel w:>bec oisób. które naruiszyly prawo. a zwłaszcza tych. którzy wesz.li w konflikt
z socialistvciinym oorzadkiem prawnY'm. kier~- .
jac się wz!?ledami
oolUycznymi. Przebaczerue
i 1mszczen ie w niepamięć wielu orzestepstw :
wvkroczeń nOPelnionych z powodów Politycznych
tcwarzvszyło
wprowadzeniu stanu
woiennego.
Uchwala Rady Państwa o s:rezególnym tcybie p<>stecowan'ia ułaskawieniowego z !?rudnia 1982 r.
a także ubie.e:łoroczna ustawa amnestvina były
k-ilernvmi potwierdzenlami konsekwentnej palityki bu<lowania oorozumienia narodowe!!o.

- Proiektowana ustawa o amnestii ma szeroki
zas·e:z. W zakresie przes,teostw oopelnionych d-0
dn:a 21 Jlpca 1984 r. - z pawodów politycznych
-- dotvczv ona· m. in. czvnów zmierzających do
obaleni a orzem'oca mtroju · PRL. Darowaniu oodlegać beda wszvstkie wvmierzone
prawomocnie
ka rv . o 0 zhawienia wolności bez wz)!lędu na ich
~ v m·:ir
Wszvstkie pr-0wadzone w takiich spra"' a ~h oosteoowania orzye:otowawcze lub sącdowe
zostana umorzone Amnest:a nie będzie miała zas o~owania d? nall!Toźnie1~zYch zbrodni Slderowanych orzeciwko interesom
oolitvcznvm pań
st'.":'a. w tvm zdrady oiczvznv. s2lPiegostwa i sabo~eżu

- J~dnocześnie wsz;yst'kie osoby, które dOipuś
ci!y sie z powodów oolitycznych
przestępstw
wvm:enionycb w ustawie, jeśli nie są znane organmn ści~ania badź nie przedstawiono
jeszcze
t>'ITl ' o"•obom zarzutów mo!!ą w ok>re!>le d•:>
k : ńca br. dobrowolnie zgłosić sie ujawniając ro-

dzaj, cza.s i miejsce papeł.nio.ne110 czynu i ' sk!la:
dając . oświadczenie. że
dz·alalności. D:ibrowolne

nów ścigania
z1< granicą
Dhmatvc2lnych
skorzvstanie z

zaniechały
przestępcze)
zgłoszenie się do orga-

badf w przvpadkach oozostawania
do oolskich przedstawicielstw dylub konsularnych
za.pewnia
dobr:dziejstwa amnes'.:iii.

i:11oźemy poszczyci~ się długą listą

ze str. ' 1)

dokonań.

P-0\vstaly nowe osiedla
mieszkaniowe, nowe trasy, obiekty
W dalszym ci>ąg.u swego wystą- kultury, 7 wytszych uczelni, odpienia radeu.sz Czechowicz stw1er- dzli~I PAN oraz
nowe
~alę~ie
d2Ji~. że manifest reali'Z.OW<il cele. przemysłu,' zaś przemysł lekki zoktóre stawiały sobie pokole.n•a poi- stał zmo<lerni:zowany. I 0
tym
sldch rewolucjonistów i bojown1- trzeba pamiętać, mimo
iż
nie
ków Q wyzwolenie n.aro:.lowe
i wszystkim jeszcze żyje się lekk<.
społeczne. W deklaracji ,O
t0 ale tvlko poprzez rzetelną pra-:ę,
walczymy" PPR jasno
okresliła której dfa niikog.0 nie
bra-;rnie.
swoje cele. P<Jlslul odrodzib
.!:"~ szybc,iej wyidzliemy z kry zysu.
w nowych granicach, wrór.'ilhmy
Nastepnde głos zabrał prZ'ewxir. 1na ziemie pi.astowskie, 1ac1 Odrę czący zr. ZSMP _ W<>jdet:h Ja
i Bałtyk. Jednakże start mi-elismy bł-0ński, który p!'2ledstawi~ ogram
bardz.o trudny, gdyż zastai15 śmy PC: ną rolę młodzieży w 40-leclu Polwojnie zniszcz<my kraj. Polowa bu· skl Ludowej.
dynków l~ła w gru'llach, t:l!ij;il°w ,..,..,,; eni•u delegieJ'i zagr..anirzwainy l;>ył przemysł. tr.amsoort.
„.~
Przechodząc d;o omówienfa r-01! nych, serdeczne życzenia dla spo~zi w 40-lecl.u Polskj Lud?Wej leczeńBtwa L-Odl7li przekazał prz~
mowca podkreśli~. 1z nasze ll'•:asto wodniezący delegaicjj radziedtiei z
za 'mu'.e waiżne miejsce w d.1.:ie· Iwanowa I sekretarz Komite"u O. dzkle J przemian na mapie kraju. bw-Odowego KPZR w Iwanowie _
Dość powiedzieć, że p.rzed wojną Władimir Grigoriewicz Klujew.
na jedną izbę przypadały statystyRadziecki gość w swym włotą, ~ie 3·33 osoby a obec!lli•e 1 os0- pieni<U wiele uwagi poświęcil W'ięba 65 'proc. łod•zli.an mieszka
W · rom przyjaźni i wspólpr.acy mięh blok h p _ chne za- dzy Lod:zią a Iwanowem. P<Xllk:-e~fe~h~nia b:i~ · ró~:f:źe w gos- ~l'i'l tci, że mieszkańcy l\v-anowa
podarce komunalnej. Tvlko nie- j bairdzo ifntere.5ują !iię życiem i pc<lwiele
domów
posiadało
wodę, cą łodzian. Są sercem i myślami
kanaliizację oraz i.nstalację ga•r.ową.1- shvierd!Zlił móW<:a z klasą
, Po 19 sl;y'czn~a 1945 roku przystą- robotniczą L-Od7li, gdyż ła,czą eh
piliśmy do budowy nowej l..odzi. szczere ucz.uci.a przyjaźni z na.-'0I ~ po 40 lataeh fulski Ludowej ' dem nnlskiJn
„~
· Minionych 40 !:at dn-

- Szeroki iest zakres amnestii wobec sprawców p::zestepstw ooSP<>litvch. wojskowych i skarb::>wych. oopelnionych orzed 21 li oca br. z lnnvch o:iwodów . aniżeli
polityczne. Przew•iduje
s1e darowanie .orawomocnie orzecii:>nych kar pJzbawienia woln00ci do lat 2 i kar ograniczenia
wolności oraz złall'odzenie o ool:>we. kar pazba·
. ·
· .
·
, · Od
· •
W'l ~ma ~oln " sc1 w wymiarze ~b 1a, 3.
~w;e
dmo tez D?dle2ałvbv umorzemu prowadzcme 1uż
oosteoowama karne.
.
.
. .
_
.
·
.- Amne~tia me zna1dz1e zastooo:wama odno~.n!e łapowni~twa 1. Płatnej P.rotek~JI. l9)elmlac31.
sorawców wvoadk?w komumkacvinvch. w tym
droe:owvch. 0 ~r:iznycb i:ast~ostwa<:h. _sp~w<J'd?w~n_:vc~ \Ó .s!a~1e n~etr~e~~osci;
amnest:a me
0
ermie r wm~z recv vwis ow.
.
- Projekt ustawv za~ada . r?wmeż ;z~ba~e:
nie i ousz<:zel'.i-e w mepam1ęc '?'S:Z.Y' ic
Y
kroczeń
OO?ełmonych orzed 21 lipca . br. z p<>wodćw ool:itycznycb lub na tle konfkktów sootE'cZ'nych i darowanie nie wy'konanych dotąd kar.
Dar<>w<>ne zo9tałvby ta.k:że kary aresztu i ogra- 1
niczenia wolnośc1 w sprawach o inne wvkroczenia. z wyłaczeniem ied„ak wvkrocz 0 ń o cha- ·'
ra'.:terze ;:pe!: ule.cvi.nv:n

I

I

l

twa wyso!k.ilmi odmaczeniamd. pań
stw-0wym:i.
•
Krzyżem Kawa~erski!m. Orderu
Odrodzeniia Polski zostali
wyróżniend:
Stanisław
Bejnarowicz,
Eugeniusz
Bogusławski,
Leszek
D'!rys, ~tetania Gile.wska, Edwa.rd
Ghszczynskł, Jan K1elan, Ryszard
Kubiak, Henryk Labuński, Wałdemar Mańkowski, Aleksander Nieśmiałek,
Władysław
Potei_ita~,
Czesław Smogur,
Jan Sozansk1,
Tadeusz Szlmp, Zdzisław Twar<dowski i Julia Wojciechowska,

Medalem 40-lecia Polski Ludowej
wstali uhonorowana:
Mieczysław
Arkuszyński,
Hieronim
łl&rteł,
Henr"k Błasiiiski, Zbigniew llłaszJ
•
•
czak, Kon~~an~y Bohdanowicz, Janu.sz Bopms~1, Rys~ard D~browski! .Zofia_ F~e~orowicz,
Edward
Flhp1ak, Kaz1m1erz Garbacik, Alicja Giełzak, Czesław Głąbski, Gabriel Górtowski1 .l\ł8:rian~a Grzelka,
J Tadeusz Jabłczynsk1, Wiesław Jóźwlak, Stefan Kiepas, Franciszek
., Koeiemskl,
Tadeusz
Kozłowski,
Maria~ Kwapisz, Kleme~s Kwl!'t·
kowsk1, Adam Machowicz, Zb1gniew Matczak, Kazimiera Mislejak,
Anna Mroczkowska,
Jan Nosko,
Genawefa Pakalska. Geoowefa Pa-

I

I

·

Darowanie ·i łagodzenie kary dotyczy wyk~r pozbawienia '.~olności lub ie_l ograniczenia. Natomiast wszystkie prawom~ie orzecz::ine kai:-v ~rzvwny ka'!"V dodatkowe. za~dzo
n0 opłaty kosztv sad-owe ! odszkodowania - 1
podle"~ia 1vvkonaniu.
- Projekt ustawy o amnestii zakłada również
umorzenie oostepc.-wani.a 17I"Zed Trybunałem Stanu w przed.mkdP odpawiedziaJ,ności k::mstytucvinei za czvnv nooelni<me orzed weiściem w ży
cie us:awy o Tn bunale Stanu powszc-chn':e stos0wana jf';St zasada. iż orawo nle dz!ała '\"IStecz.
Z1trazem iednak wnioski zawarte w uciwah Seimu w omawianym o'rzedmiocie .<lt1+~ "'~ ' h"'""
"łużvłv w orzv.szlo-ści d'.)oSkonaleniu rządzenia pafistwem.
- Zastosowanie amnestii nie test bezwarunkowe. W stosunku d:> tych. k!tórzy w okresie do
ko{1ca 1986 r pope1n.ia nowe ll11llyślne przestęp·
stwo oodobne za które orzeczona zostanie kara
pozbawienia woln„ści - d:i-brodzieistwo amnestii
zostanie uchvlonE' Darowane lub zła e:'.J<lz.,,ne kary z.ostan& wv~ona·ne, a umorzone postęo-wania
~.a _zdjęciJU: członek Biura. Połityczm-ego KC PZPR, I sekretarz KL - Tadeusz Czechowicz
karne będą Pod1ete.
; We:J) 1 .prez:J'.'dent Lod~i - Jozef Niewiadomski dek{)II'ują zas!użio.nych mieszkańców wysokimi
<PAP)
czemarn1 panstwowym1, Medalami 40-lecia Polski Lu~fowej i Honorowymi Odzna1kami Miasta
1
Foto: A.
-

łącznie

I

(od leodmaLodiZi.
WACH

&Sł'ii:i.:Sll;;:t!!;l!l!Za»!J!!lllM'iZ~!!::lt:::t:llJiail:iO:>:·•l!!i!•••••••••iD••m::i:a1•ma1111:!!·!!'li1!11!'!•1PJ«ia&li'l:ł!r.Rl"1lll'!l.l"•l•llill!il3•r.m4111p111milll••••••••111••=t:11•m•111iF'lłl"'U'!'ili:llmam-~--:-::iiifiitEC,WWW91l!!ll~·:t:i:QliUi'!lJA!ill i wiodło jak · trwałe sę włęzy mię- wlik,
ubiegłym tygodniu gościły w
Łodzi, na zaproszenie władz poli-

W

tycznych i administracyjnych miasta, zagraniczne delegacje z zaprzvjnźnionych
miast:
Iwanowa
(ZSRR), z I sekretarzem KO KPZR
- Władimirem G. Klujewem, Kar-Marx-Stadt (NRD) z I sekretarzem
KO SED - Siegfriedem Lorenzem,
Szegedu (Węgry) z sekretarzem KW
WSPR Okręgu Csongrad _ Mihaly
Gyarfasem, Gabrowa (Bułgaria) z
I sekretarzem KO BPK - Trifonem Paszowem i Tampere (Finland!a) z przewodniczącym Eino Maekinenem.
Goście zwiedzali zakłady pracy,

Stanisław Przygocki,
Jerzy
a łódzką kla•są Rachowski, Jan Rogalewicz, Jerzy
Rożniecki,
Władysław
Rzymski,
, Władliomid' Grigoriewic:z
Klwje.v Igor Sikirycki, Janina Suska-JanaI serdecz.nie po--O'ZJ,ękowal
władzom kowska, Stanisława Swiątek. Sta.
I pol!ity~zmym
1 administracyjnym nisława Swiederska., Zenon Tor:i:eewojewództwa łódzkiego / .a zapro- ki, Lech Trzeciak, Stanisław Wojszenie do Łodzi w chwili, gdy caly tunik. Czesław Zapart I Henryk
na.ród poi.ski obchodzi swoje 5w:ę Zebrowski.
Ponadto 40 o.sób zostało . udeko0to. Przekazał on też na ręce TaW niedzielę g'oście zagraniczni, deusza Czechowicza pJęk"ly car -- rowanych HoMrową Odlznaką Mlai innych miejscowości w wojewódz.- poza delegacją bułgarską, która obraz Lukina przedstawiają -:y Mo - sta L-Odz.!.
twie.
wcześniej z Warszawy udała się skwę.
Aktu delroracjd dokona•l;i TadeW sobotę przed południem człon w drogę powrotną do kraju, przewz Czecho-wiC?.: i Józef Niewiakowie delegacji wzięli udział w bywali w Nowosolnej, na tym koń
Mliłym akcentem uroczystej se- domsktl.
uroczystej sesji Rady Łódzkiej cząc swój pobyt w Łodzi i woje- sj'i Rady l.ódZkiiej PRON
byŁa
W imi-eniu wyróżnionych za uPRON, a później wraz z uczestni- wództwie.
dekoracja zasłu:iJonych mieszkań s=yine odznaczenie podajękowal
kami sesji udali się do parku im.
(n) ców naszego mijasta i wojewód'z- Czesław Gląbski.
Odśpiewa.udem hymnu narodowe1 IW
g-0 zak<Jńczyły się uroczyste obrady Rady l.ódzk.iej ,PRON.
kr.)

goście
•• Rl
w ses11

Zagraniczni

obiekty użyteczmosci publici:neJ, instytucje kulturalne, osrodki sportowe, złożyli kwiaty w miejscach
' pamięci narodowej, a także odbyli szereg Ókolicznościowych spotkań
z przedstawicielami władz politycznych i administracyjnych . Łodzi

~.J!W&&Nf

wzieli

udział

PRON

.

.

.

. . I dzy
iwanowską,
robotn iczą

J. Poruatowsk1ego. gdzie :i:łozyl!
. w i eńce i wiązanki kwiatów pod
pomnikiem Braterstwa Broni.
Po połudn i u delegacje zagrnni"Z11e wyjechały do War.1awv,
by
wziąć udział w centralnych uroczystościach 40-lecia PRL na ,- .adionie X-lecia.

I

·

I

Konferencjo.prosowo wCentrum rrlnterpressuu
uchwaJ.enilU Pl'ZR.Z Sejm
ustawy amnestyjnej 21 bm.
przed południem z. dz;ierm~
karz.am.i zagra.nicz;nyma sp<ttkata się c.zlonlcini Rady Państwa
Eugenia Kemparowa. Towairzysz.yli jej przedstawiciele instytucji,
które będą wykonywały _ postainoWienia LLStawy: wiceminister sprawiedl.ilwiości Tadeusz Skóra i
zastępca prokurat;ora genera1neg<J
PRL - Hl!;pol.vt Starszak. Przybył
również rz.ec:zndk prasowy
rz.ądu
Jerzy Urball1. Obecnl byld jak zwykle również przedstawiciele kr.ajo1wych środków ma.sowego przelrezu.
Na wstępie E. Kemparowa poJnform.owaJa
dziennikarzy szczegółowo o podstawowych
zaloż<•·
niach aktu amnestyjnego. Sejm o:lpowiiedZial na apel Rad~r Krajr,wej
PRON, oceniając , że norm.ali2lacja
sytuacji polltycznej w k·-a.ju
w
pełni uzasadnia wyd.a.nie
usta.wy
amn estyjnej. Dobitmy•n dow-0dem
stabiliz.a•cji życ:a w '.l;ań>ów:e
pow:i.ed:zJiiała E. Kempa:r0w:i są
m. ill'l. wyniki wyborów do
rad
narodiowych.
'
o

P

Po informacji
E. Kemparewej
na ko.nferen.::ję p ·e<.lstaw:·cicle władz -Odpowiada11 na w:ele niekiedy szczególowyoh pytai1
dzi enni1karzy. Wiele z 1111 ~h dotyczyloo spraw indywidualnych. \Ve
w szystkich przypadkacą, poin!ormo wano, decyzję o za,;toeowan:u
przepisów amnestiij
podejmować
. bę dą sądy. a
w
po.stepow:mlu
prz.yg-otowawczym prolrnratury.
Jak.a jest sytoo.cja Ho.g-dan9 Liso.
! czy bE'dzie on mógł skorzvstać z
dobl'<Jdziejstw amnestii - - brzmiało
jedno z pierwszych pyfa.ń. Spr<mva
z
B Lisa i współpracującego
nim P. Mierzewskieiro może być
roznatrvwana w kontekści-e prz<!pi1s6w amnestii - stwierd2'Jił H.
Starsza!{ - dooiero wtedy.
gdy
wvj.aśnli'lne be<la oko!l1CznośC'i
jedne!!o z nrzesteostw. które im się
za!"Zllca. W1;tepna kwAlif'kaci'l orawna tvch r.zvnńw iest a.rt. 122 kk.
a wiec zdr.arfa oiczyrnv. Przestep~two fo wvltlucz.one 1est •ak: w:a~"P" ·" •IYld
d?1'ałanla
amne~tii .
przybył~

~~ „ . „ ~ .... ... ,,._,v::>l~~lk::łci::l

"r~wna 1

f'Y':'/P-

stępstwa m<Jźe być

jednak jesz;c.ze
skorzystają 0111
z dobrodziejstwa amnestri. Prokurator stwierdzil rówru.eż, że jeśU
Zbiginiew Bujak zgłosi 1uę do organów ścigarua
- to aby skorzystać z amnestii będzie
musiał
równie<i: ujawnić wszystkie istotne okoliczności popełnionych przestępstw tak jak to przewiduje
u.stawa.
Korespondentka angielskiej gaze.!
ty „Guardian" pytała czy amnestlionowani mogą nie korzystać z
aktu laslti. Rzeozni:k t'Ządu
J.
Urban stw.!Jerdzil, że od oI"Zeczani.a
o zastosowaniu amnest~i środek odwotawczy przysługuje tylko prnkuratorrowi. Osoba, wobec któt•ej ·st.o-sowa.na 1jęst amnestia n ie jest upraWll'li•ona do sprzeciwienia się tej
decyzji i nie może żądać np. przeorowadzenia rozprawy sądowej. Pl'o·kurator - dodała E. Kemparowa
- może złożyć zażailenie 7,arówno
wówczas gdy amiflest!ię 'zast.osow.ano, jak i wtedy gdy jej odmówi•Jno.
Przedstawiciel paryskiego
,,Le
Fłgatro" imterewwał się czy
k<Jrzy15tający z amnestii będą
musieli podp1eywać jakieś zobowią
zanta, np., iż rez:yg.nują z d.7.I·~ lal n.ości, która byla powodem c~l: ar
żeniia. Ozy wszyscy zatrzymani
i
skaizaru za czyny popełnione
7.
pobudek politycznych będą obzmieniona i wtedy

jęci amnestią?

Nikt z korzystają'.!)'ch z dobrodzi·ejstw .amnestii - pow1~ .lzial T.
Skóra - n ie będzie składał żad
nych zobowiązań .. Jedynym
oooW'ią.zkięm amnestionowanego
JeH
nlepopełnienoie ponownie podobneg,o PTZ~tę!J6twa do końca 1986 r.
Obecnie w izolacji po(l)()IS'tają 652
o.soby skaiza.ne lub tymczaOO\\'O a resztowame za przestępstwa.
popełni10ne z motywów politycznych.
Amnestia dotyczyć bę<lzie wszystkich tych osób, choć w różnym
trybi·e.
Amnesti.a - stwi-erdz'i1l nastę.onq e
J. Urban - daje a7.ian!!e wszystkim bez wyjątku ooobom, któ ~e
weszły na drogę przestępczą
z
motywów politycznych. Jest SJ>rawą katde1 z tych ()•Ób, czv f.'l\'l.'1 sę tę wyllmM:y.sta,
czy też nJ,,.. 7 ,_

~uteczne zacietrzeWiieni•
nują.c własne życie i szlt;ictząc

ma;-

Amnestia obecna to human.ltarna
decya;ja sejm'Owa
dużej
m:i.ary.
łQW'i.
Gdyby jednak t11 N•arto6ć nadnęArnnestlia jeat akitem humaruwr- dną jaką jil'St spokój w Polsce w
r.:ym. W najmn:iej&yni n:.wet •kl· przyszlośQi próbował ktoś na.rupIJd.<U nie o.znacza m.a jak!ejk."1- sz~ć, nie po.~ilnli·en liczyć .na miękw:i,ek zrruany w tr<1ktcwa~ii1U czy- kosć czy meiZdecydowaalile wła;lz
nów ui jakie amncst;onowalll.i by- Polski Ludowej. Poprzez amn~tię
li o.sądzeni lub tymczaBOwo ar .sz• władze Po.Iski o!tarują dobrą wol<:.
towaui. Osątl polityczny i móralny żaooe jednak·naduży1c:ie tej d:>brej
ich poczynań pozostaje niezmien- woli tolei-owa!Il>e lllie będ7;ie
nie ootry i zdecydowanie Jl.6i8.tywny.
Niektórzy
zajadli
dotychczas
Slleroka amnesłiia jest od'POW'le- PJTZeciwniey 10cjalizmu w Polsce
d:zi·ą Sejmu na apel PRON
- stwierdzi? rzecznik - którzy dopowiedziial rzec:im:illc. Wypływa
g pujciJi się czynów karalnych,
a
konsekwentnej liin.ia postępowan a obecnie wyjd~ w wyniku amnestii
władz otl pierwszych chW1ill po lJ
na wolność, maJ- bezpośrednie pogrudlnia.
Pr.zypomnę:
iabo!Ji;cjra lityczne oparcie za graniCJll, na Zazwtl.ązana z wprowa1'1.zeniiem stainu
chodzie, u wrogów naszego kraju.
wojen.nego, ustawiczm.e łagodzenfe Wyraiam nadzieję, że zagraniczni
przepisów stanu wojennego, akty Pr"Zewodnicy polityczni tych łudzi
laski Rady Państwa odno.sząee t:i<: nie zechcą 1woicb ideowych p1·zvdo Wioększości skazanYJCh, zeszło- jaol.ół narażać na złe konsekwenroczna amneistiia rowaI'.zysząca an.ie- eje poprzM nakłania.nie do ponosien'u stan,u wojenn.Ell?IO.
wne&'o łamania naszych praw.
Mówiliśmy i powtarzamy: CheeJeżeli zachodnie ośrodlti dyspomy, aby w Polsce nie było
w zyeyjne ww. opozycji zdolne IU\
ogóle ludzi pozbawionych wolnoś- do minimalnej choćby
loja.lnos.ei
ci za czyny popelnia.ne z mot:v- wobee swoich pol11kicb pomocniwów politycznych, ale pod warun- ków, Die powinny narata:J swych
kiem, że nie będzie
zagrożony polskich soju5Zników n• bardM :cłe
spokój, Polskie społeczeństwo pn.- konsekwencje 1łużby przegranej
gnie spokoju i połrzebuje go. Sto- sprawie.
sunki rozwijają się w kierunku uAkt ~tyijny wyraża dalek~
macniania spokoju. Jest to owoe idący humanitaryzm wobec enJ.czpolltyki porozumienia i wr.lki, la- nej części, sprawców prrestęps~w
godności gdzie można i zdecyda- P-O'łitycznych. Więzienia i aFeszl,y
wania tam, gdzie trzeba. Dowie:lłiś- opuści około 35 tys, osób. Nie da.my, że potrafimy zapewnić Połs~e je to powodu do społecznego o:iespokój niezbędny dla przezwycif;l- pokoju o
stan
bezpieczeństwa.
żania trudności i dla kontynuo- Przestępcy niebezpieczni czy
11wania społecznie a,probowanyc'it re- porezywl z amnestii nie skorzystaform.
ją.
Efekty amnesti!i nakladają i ~dSpokój w Polsce - pov:iedzi.ał - nsk w.zmożone obowiązki na
te
to wartość o większej niź naro- wszystkie instytucje i służby od
dowa, skali, to na&z
obowiązek k;tórych :zależy bezpieczeńst-wo kawobee społeceinoścl mlędzynarodo- żdegl) t"O<l2a·ju, spokojne ży·c'c
:
wej. Nie dOpuśC'imy do tego, a•bY praca ogótu obyw.atelJi - pow ,eraz
jeszcze
~ewnątrzpolskie dział J. Urban.
konflikty podjudizane pr.zez zewnęOdpowiadając na kolejr.e pyrn trznych pra;edwnlików :z.mąc'Hy ::it- nia prolrurator H. Starsi;ak przymosferę m'iędzym.arod<>wą. Pohka pomniiał, że przeol'\\·ko k;.siężom Pon'i-eust.a.billi!2Jowana i skl6cona we- p i ełu<S·z~e w W.a.ns7"'1.Wie i Jianko\~;nęt!"2'.nie m~e być
zar.zewfom ·wskiemu w Gdańsku s.k!lero.w ano
konfli'.któw W'lę.ks:z:ej sit.al!. o zd'!- akty oskarżen~a. Są~ roaiw·arży, czy
cydowanie zlych n.astę!)stwach dfa w t;t'ch sprawach można pr.zew:in r is i
·i""lych.
, ci~'V.<!Ć, i~ wy;mier:1lona im k;ira
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P-0 zakończeniu uroczystej sesji
Rady l..ódzkiej PRON jej uczestm1' ni>e przekroczy dwóch ' lat. J·eśl1 sę cy złożyli kwiaty pod pomniki em
dziowie dojdą · do tego wnios-k..i Braterstwa Broni w parku im. J.
k<iięż.a objęci będą przepi1sami am~ P<Jniia to'Mlki ego.
n-esti.i.
Wieńce I wiazank:i kwiatów zło
Kolejne pytamie skierowane pod żyli pod monumentem
rówruez
adresem J. Ur~, dotycz~o s.pel przedstawiciele ol'ganiza.cjd społecz
kulacji na temait zachowa11 rzadów nych i poliityczmych · naezeg<J miazachod!n.ioh
po uchwatleniJU ·iktu sta, delegacje W-0i~ka Polsklego
amnestyjnego •. Ozy sankcje i boi- Milicji Obywatelskiej organizacji
kot pol~ty~y PoLski będą
być kornbatanck1•c b
i mtod'Zie7,owych,
może 7lnie.l>ione?
ZHP, a także delei:ia.cie przebywaJ. U!''ban podkreśli~, że oTgany jącej w Lodzi młoclzleey
NRD.
kOMeytucyJjne PRL pi-zystąp'ły do bu~garskiej, węgierskiej i polo;kiej.
opracowywania piro}elctu
usta wy reprezent>l>wanej przez hufce OHP
wyłąc.mtie na apel PRON. Prace z całego kr.aj1,1.
nad aktem amnestyj.nym podjęto
(ab)
jedynie z motywów wewnętrznych,
które przedstruwila w Sejm'a E.
Kemparowa. Nie ma po co spekulować czy i j:aki,e będą rc!:kcje
rządów zachodni,c h. Jeś1i bowiem
jakieś reakcje bę<.U\, to siQ
tym
przelron:amy.

o

- Rząd o~ekuJe racizej reakC.ii zagranicznych prowadzących do prz1,wartoliciowań związanych z caloltształtem przemian
zachodzących
w Polsce. Pragniemy aby doceniony został i zrozumiany
stopień
stabilizacji i rozmiar reform przeprowadzanych w naszym
lu·aju,
zaś amnestia aby traktowa.11a byht
jako fragment szerSlP!ych • zdarzel'1.
Prezydent Reagan na ogół w ys•1wa coraz to nowe tz.w. żądania
w miarę jak poprzednie tracą
aktualność. My odrzucamy w ogób
politykę opartą o wysuwan ie żą
da i1 i wt rącanie sii: w nasze sp·;·a-

Odznaczenia
w Belwederze

Podczas piątkowej uroczystosci w
Belwederze, na której 28 osób odznaczono Orderem Budowniczych
Polski Ludowej, wręczono również
Medale 40-lecia Polski Ludowej
grupie najbardziej zasłużonych obywateli z całego kraju.
Wśród wyróżnionych znależli się
mies7.kańcy naszego regionu: Wanda Gościmińska. _ prządka, instru-

ktor w ZPB w Rudzie Pabianickiej,
Henryk Jodelis - mistrz w ZPW
WY.
im. A. Struga w Łodzi, Maria Pawłowska
szwaczka w ZPDz.
W toku konferencji zadano wie- „Sim" w Sieradzu, Tadeusz Poselt
le in'flych szczegółowych pytań. Z _ rencista MSW z Łodzi, Witold
udZielonych od!)-Owieclzi wynika, że śmiech _ językoznawca, profesol.'
amnoot.i.a znajdzie zasto1.10\\"an1e '1;a- w Uniwe .-sytecie Łódzkim, Stefan
równo w pnypadku, M. Nowako · Stec - ślu sarz w HSG „Hortenwskieg-0, mecenas a Be3nark1e"\•,ricca s.i:::" w Piotrkowie Tryb., Józef
i ,~zlon.k~w ki.erow~lctw.a
KPN. Suszek - rolnik we wsi Koryti>w,
\\ icem1~1 1 ster T. Slron:i 1 zastep.::a gmina Radziejowice. woj. sk1ernieprokun1tora, genera~e~o J?·. St.a.~ - wickie. Monika Szcześniak - prząd- .
s.zak p:i; nformow~l!, ze J UZ
23 I k a w ZPB im. F. Dzierżyńskiego,
lll?ca rozpo~ z.ną s.1~ pra~ e pozwu- „E.>kimo" w Łpdzi, lłarbara Wróbel
~iące okres 1'! ć mozliwosć &kor zy- _ kierownik ŁPHAT
Elmet'' w
stan:•a z amne•tioi pr;:ez p o~zn.e- Łodzi. Stanisław Zalob1;y z-ca
gólnych skiazanycb
_1 are<:zt~wa - dvrek'ora Biura Programowania i
nych. Og:ółem amnesLa
obe.Fn ic P:oje k'owania Rozwoju Łodzi.
po!!ta·d 35 tys. osób.
(PAP)
Oprac. (jm)
DZIENNIK LODZKI nr 172 (10660)

5

,

Ił I I I I 1111111111111111111111111111111111111111n1111I11II11IJIIII111InIn11IIII1111~

•
111
•

pot b.o. godz. 10, 13, 18, „Wyjiicle awaryjne" pol. od lat tli,

-

E
I

Mt~.:· ~

I;

l

1

.•Cudowny kotuszek"
b.o. godz. 16.15,
„Lata
dwudzieste, lata
trzydzieste"'
pol od tat 15 itodz. 18

Wflg.

-=
Iii

PHZY

Honory

dla

Oficerski Orderu Odrodzenia Polski - Franciszek
Kaczyński.

Krzyż

Kawalerski
Orderu
Odrodzenia Polski _ Zdzisław
Fangrat,
Eugeniusz Franciszkowskl. Kazimierz Jaworski,
Kazimierz Skonieczka.
Krzyż

Zaslu.!tl - StaCzechulska.
Stefan
Stefan Filipski, Kry-

Danka,
styna Przybylińska. Bronisław
Szewczyk, Władysław żabka.
Srebrnv Krzyż Zasłull:I
Zofia Bronas:lewska,
Włady·
sław Chaladynla.k, Andrzej Dudek.
Ryszard
Klimaszewski,
Zdzisław
Klimczak,
Janusz
Knap,
Stanisław
Kołodziej
czyk, Kazimierz Krauze. Aleksander Michalak. Alina Nawara, Jerzy Obolewski, Kazimierz Różański, Mieczysław Sęk,
Irena
Stasińska,
Leonard
Szubski, Sławomir Turowski.
Zasługi

Barbara

(i)

Czy kierowcom
•
Slf os
480 tyi;, litrów paliwa zaoszczędzili w minionym półroczu kierowcy
miejskich autobusów i pracow01cy
zaplecza
technicznego
łódzkiego
MPK Od tych dwóch grup u.leży
bowiem - przy takich a nie innych parametrach wozów - tlość
oleju napędowego, spalanego na
100 km. Najkrócej rzecz ujmuJąc,
oszczędności wynikają z bardziej ekonomicznej jazdy i większej dbałości o stan techniczny taboru. Dla
każdego typu autobusu przewidz 1a·
na jest norma, określająca dopuszczalne zużycie paliwa na 100 km.
Dobry, kierow.ca, pooiadając~ sprawny waz, moze zaoszczędz1c - w
stosunku do normy . - 15-20 procent oleju napędowego. Tylko że
to musi mu się opłacać. Dlatego
właśnie w
lipcu 1983 r. MPK
wprowadziło premie dla tych, którzy potrafią zaoszczędzić.
System premiowania ulegał róż
nym modyfikacjom, aż przybrał obecną
postać.
Fundusz premiowy
tworzy się w ten sposób, że od
85% wartości zaoszczędzonego paliwa (licząc po cenach detalicznych,
a więc 32 zł za litr) odejmuje si~
100% wartości tzw. przepałów, tj.
paliwa .zużytego ponad obowiązującą normę (bo i takie wypadki się
zdarzają). 20% tego funduszu idzie do podziału między pracowników zaplecza technicznego, 80%
przeznacza się dla kierowców, przy
czym indywidualna premia jest proporcjonalna do ilości zaoszczęrizo
nych litrów. Nie może być jectnak
większa niż 15% wartości normy.
Wynika to stąd, że - jak twierdzą specjaliści zaoszczędzenie
wi ększej ilości paliwa jest niemożliwe; a jeśli podobne przypadki
się zdarzają, to świadczą o zbyt
wysokich normach.

=.•

=

Jak to wszystko wygląda w praktyce? Otóż w praktyce ok. 80%
kierowców oszczędza i dostaje premie. Jak poinformowano nas w
dyrekcji MPK, ich średnia wysokość waha się w granicach 2.5-3,5 tys. zł, a rozpiętość od stu
czy dwustu złotych do siedmiu ty-

MPK41,

czę

sięcy,

Czy to się
tak, skoro coraz

oszczędza

z c.

ipłaca

_

chyba

więcej kierowców
Zużycie paliwa w I pół·

roczu tego roku zmalało w porów·
naniu z analogicznym okresem roku ubiegłego o ok 5,51/o. Są też
inne korzyści, może mniej wymierne, ale również ważne. Mecha·
nicy i kierowcy zaczęli bardziej
dbać o stan technkzny wozów co
w połączeniu z bardziej ekonomi·
czną, a więc
łagodniejszą jazdą
wpływa na przedłużenie ich żywot·
ności I zmniejszenie tzw. aWdJ yjnoścl taboru, a to oznacza dodatkowe zyski dla przedsiębiorsl wa
(ab)

ZAPORIF.GNIESZ

ASTMIE OSKRZELOWEJ.
jeśli wcześnie i całkowicie
zaprzestanies z
PALENIA PAPIEROSOW.

ZA.MIERZE·NI.A

"

młodej

orkiestrze

o-

kla~kaml.
Tuż obok
muszli koncertowej
ropożyli
swoie kramv handlow·
cy Nie brakowało słodyczy, by·
łv
lodv. 90rzedawaoo czereśnie.

wiśnie i truskawki.
Zidodniałym
spacerowiczom oferowano hamburgery, smażoną rybę i bułki z
oleczarkami. Nie zabrakło oczywiście także wYśmienite.i waty na
oatvlQI.
lmorl!ZJ"" artystycme I sportowo-rekreacYme odbvwały sie w
sobote i niedziele. od rana do
wieczora.
w
różnych
punktach
ł.odZi. a także w oodlódzkich ośrodkach wvooczvnkowvch. W sobotę od rana ciekawą ofertę otrzvmall zsrierzanle i oabi.aniczanie. bowiem w Malince i „Busince". orzez kilka 2odziin trwały
różnorodne
Imprezy
rekreacyjne
dla WSZVGbktch. Podobnie bYło i

Jak 111a świąteczne przedpołudnie,
aut na łódzkiej giełdzie
samochodowej była nie najgorsza .
choć rzecz jasna - liczba we>zów wystawionych na sprzedaz była znacznie mniejsza, aniżeli
w
tygodniach poprzedzających se'zon
urlopowy. Nie zawiedli równiez potencjalni nabywcy i kibice gLełde>
wi, których nigdy nie braku3e. Od
dawna jednak obecni I ewentualnie przyszli właściciele oferowanych samochodów nie mogą znaleźć
wspólnego języka. Na przeszkodzie
w osiągnięciu porozumi-enia stoi
różnica poglądów na temat cen W
związku z tym do „targów•·
a
tym bardziej do transakcji, dochodzi sporadycznie.
W dalszym ciągu na łódzkiej gieł
dzie zdecydowanie dominują ·samochody Produkcji krajowej. Wprawdzie nie należy się temu specjał-

dysproporcja Ilosamochodami polskimi I zagranicznymi zdaje się
powiększać.
W ostatnią niedzielę
pojawiło się sporo ,,Syren". które
nie cieszą się jednak większym zaIn teresowan iem. Z samochodów wyprodukowanych w krajach socjalistycznych najliczniej reprezentowane były ,,Trabanty". Niewiele natomiast wystawiono „Wartbur16w",
.,Skód". ..Ład". które można było
właściwie policzyć na palcach jedne.i ręki. Za roczną „Dacię" (samochody tej marki również są
rzadkością) żądano 870 tys. zł. Z
samochodów zachodnich najliczniejszą grupę stanowiły wysoko ceni<>-'
ne „Mercedesy" w różnych odmianach I z kilku-. a nawet kllkunastoletnią przeszłością . Dla przy kła
du - cena wywoławcza „Mercedesa 280 S" z 1977 r. wynooiła 2 mllll
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Trwaj" nadal remonty sieci cieplnej. Minęły one już półmetek.
Jak wynika z dotychczasowego postępu robót udało się skrócić termin dostawy ciepłej wody miesz..
kańcom północnych dzielnic t.odzl.
Zamia.st bowiem zakończyć, jak to
przewidziano. remonty 15 lipca, U·
kończono je już 11 bm. Niestety,
nie wszędzie. W żółwim tempie
prowadzi roboty przy ul. Klone>wej w pobliżu Lutomierskiej .,Inżynieria" Łódź, lch inwestorern jest
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ogniwo". Na skutek nieukończenia
tych prac nadal mieszkańcy 23
bloków nie mogą korzystać z ciepłej wody. Co gorsze, wykonawca
przewiduje. że dopiero 29 lipca ukończy wymiaQ.ę rurociągu na ul.
Klonowej. Wprawdzie są tu kolizje w postaci różnego rodzaju kabli, ale zbyt długo - prace rozpoczęto już w czerwcu trwają
tu roboty ciepłownicze.
W chwili obecnej skoncentrowano front robót przy wymianie rurociągów na południu Łodzi. Termin ich ukończenia - 29 lipca
Przypominamy,

że

w okresie od

23 lipca do 19 sierpnia nie będą

mogli korzystać z ciepłej wody le>katorzy bloków w rejonie obejmującym ulice:
Składową,
Jaracza,
Wierzbową, Narutowicza, Nową, Armil Czerwonej, al. Kościustki i w

.1

J

salon dla posiadaczy 4 kółek oferować będzie ogumienie, akumulatory, rozrządy oleje, filtry, świe
ce, płyny antykorozyjne, obręcze
Itp. Sklep przyjmować będzie także zlecenia na indywidualny im·
port dewizowy części i oprzyrządo
wania .do samochodów firm zachodnich.

Z kolei w przyszłym roku „Pewex" uruchamia w lokalu przy
ul. Piotrkowskiej 143 (po „Czuj-Czynie") sklep ze sprzętem radiowo-telewizyjnym.
zabawkami,
wyrobami ze złota, srebra I numizmatami.
(Z. Ch.)

zl Natomiast jedynego na niedŻlel
nej eiełdzle „Fiata Ritmo 65" (1980)
oferowano za 950 tys. zł.
A oto niektóre ceny wywoław
cze:
,,Syrena" - 19781 110, 125, 130
tys. zł; 1977: 120, lł5, 150; 1978:
115, 120, 155, 165, 180; 1979: 170,
190; 1980: 200; 1981: 270; 1982: 270,
300; 1983: 300.
„Fiał 126p" - 1976: ZOO, 230; 1977:
240, 260, 270, 280; 1978: 265, 280,
290, 310; 1979: 280, 310, 320, 340;
1980: 350, 400; 1981: 390; 1982: 350,
480; 1983: 470, 510; 1984: 500, 540,
580.
,,Fiat 125p/FS0" - 1978: 230, 293,
320, 400, 410, 420; 1917: 380, 400,
420; 1978: 380, 410, 420, 430, 450;
1979: 440; 1980: 520, 540; 1982: 840;
1983: 950; 1984: 950 ty1. zł.
(jm)

ciepłownicze

ł.6dł-Poludnle

I

'IH.OOZ!t::I OWY

sz-65-9•

SS.46-9ł

TELEFON
ZA•
UFA!IJJA - 33.50-&a czynny w
god:r. 13-18
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciała problemow- - 11-40·33
w godz. 12-12
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:
:
:
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TEATRY

-:=

§

nleczynne

•

.a5!

WYSTAWY

me e

I HISTORII RUCHU REWOLUCYJ·
NEGO (ul Gdańska 13) godz.

:

11-17

=

centrum SDM _ przy Piotrkowskiej, Tuwima I Wigury. W tym
samym terminie zostanie wył'4< 20na ciepła woda na osiedlach. Zarzew i Wilcza-Gołębia oraz C...hojnach, Dąbrowie, Łęczyckiej-Przę·
dzalnianej Podgórnej, a lakż!ł przy
Radomskiej.
Zarzewskiej,
Cheł·
mońskiego. Niemcewicza I na osiedlach: Czerwony Rynek. Kurak B.
w całym osiedlu Widzew-Wschód,
Janowie I Dąbrowie przemysłowej.

:

1 -

5

:
JUNA
:
: BAI.TYK - „Seksmlsja" poi. od
:
lat 15, godz. 10, 12.30, 15, 17.30,

!.

20

5• IWANOWO
- „Superpotwór"
jap b.o godz.

15.15, .,Na granlcy" USA od lat 11 oraz fil.
my krótkometrażowe godz. 17.

:
•

i;
i

19.30

POLONIA - „Seksmfsja"
pal
od lat 15 godz. 9.30, 12, 14.30,

(j. kr.) •

11, 19.30

I PRZEDWlOSNIE -

Kiedv

otwarcie

0818100Un?
11

„Poszuklwacze zaginionej arki" USA
Od
lat 12 godz. 10, 12.30, 15, 11.30,
:
seans nocny filmu przedpremle:
rowego - „Niebiańskie dni" ;
USA od lat 15 godz. 20.30
- Wt.óKNIARZ - Pasażer w kal·
dankach„ chiński od lat 16 godz

E.

5•

19.30

10

12 15, 14.30, 17, 19.30

DZIENNIK t.ODZKI nr 172 (10660)
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16.45, 19

APTEKI
Mickiewicza 20, Nlclarn!ana 15,
Dąbrpwsklego
69,
Lutomierska
146, Olimpijska 1 a.
Pablanlce - Armil Czerwone)
7, Konstantynów - Sadowa 10.
Głowno Lowlcka 33, Aleksan
drów
Kościuszki 4,
Zglerr
Slkorsklego 16, Dąbrowskiego
16, Ozorków - Wyszyńskiego 3.
SZPITALI

Chirurgia
ogólna: - Bałuty
Szpital Im. Bt~gańsklego _ codzlennle dla przychodni rejonowych nr nr l 2. 4. 6 I 10. Szpl·
tal Im. Barlickiego - codziennie
dla
nr
nr 7przychodni
I I Szpitalrejonowych
tm Skłodowsklej-Curie - codziennie
dla
przychodni rejonowych nr 11
miasta I gminy
Aleksandrów
Dla przychodni rejonowych nr
3 I nr S następujące szpitale
- Im Kopernika w dniach 4. 8,
12. 20. 28 30 - Im. .Tonschera
w dniach· 2 8. 10 1~ 16. 18. 22
24. 26. 31 . - Im Brudzlńskle~o
w dniach· t 3 5 7 9. 11 13 15
17. 19, 21 23, 25 27 . 29
Dla
Przychodni Rejonowej nr 9 następujące szpitale - Im Sonenber~a - dni nieparzyste: - Im
Pasteura - dnt par7vste.
G<'>rna - S:o:oltal tm q1ern„ck1e
~o endneonnle
dla .,nlnv
Rz~ów: smital Im. Jonschen
IMlllonowa 14'
PC>tesle - Szpff.al Im B! ernac.
kiego cC>rt1IPnnle dla m Kon11
tantynowa . Szpital Im Blernac.
k!e~o (Pabianice
Karolewska
68)

~r..,rt~te~cle
llcklt't!o
przvch<>dnl
43: !':7nllal
rY 19\

Widzew (Wlitury
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Im Bar :
codzle-nnle
dls :
relonnwvch nT 4l
Im Paste-ura 1Wl11:u
E.
-

Sl'lp1ta1 Im. Pasteura
19)

=
:

• • •
Chirurgia urazowa - Szoltal Im
Kopernika (Pabianicka 62)
Neurochtrur~la - S1ultal
Im
Sklotfow"k'"' Curie IZ!!len:, Pa-

:

•

5:

: WOLNOSC - -„Na granicy" USA
•
:
od lat 18 oraz filmy krótkoI
metrażowe godz. 10, lł.30, 17,
rze~1ew~ka ~51
I
Od 1 maja br. trwa kapitalny :
19.30 .Wilk gri!suje" NRD b.o
Okulistyka - Szoltal tm Skl<> :I
remont ,,Balatonu". Na początku ::
!{adz
12.30
cłowsk!I"•
curie
fZ!!lerz
Pnze
:
sierpnia przewiduje się otwarcie :1wrst.A - „Ucieczka z Alcatraz"
•zpw~ka 'li•
kawiarni wraz z wytwórnią cu- :
USA od lat 15 gnrlz. IO, 12.15, 15
Chirurgia I taryngoloe:la dziecię :
kierniczą i sli:lepem, zaś w poło :
17.15, 19.30
ca rnstvtut
Pediatrii
AM :
::
ZACHĘTA
„Komandosi
z
Na(S1>orna
36/50)
wie września otworzy swe podwo:
varony" USA od lat 15 godz
· Chlrur~la
uczekowo twa nowa :
je największy w Łodzi bar szyb· ;
10 12.30, 17, .,Powrót Mecha·
- Szoltal Im
Skłt>dowskte1-Cu
:
kiej obsługi, gdzie zakres rnbót :;
i:odzllll" - jap. od lat 12 godz.
rle rZe:!er1 Pan.e<'zewRka :l'Sl
jest najpoważniejszy. Zakłada się
15 Seans nocny filmu
przedLaryni1olori;la - Szpital
Im
:
tu m.in. posadzki, instaluje nową 1 premierowego „DzleckC>
Rose·
Barlickiego (Kopclń~kl~go 22)
sieć wentylacyjną
oraz prowatlzi ;
mary" USA od lat 18 godz. 20.30
Toltsvltoloitla - ln~ł\-tu•
Me- •
roboty związane z wymianą in~ta I SWlATOWI'I - HOTELOWE
dvcvn:v Pracy rreresv 81
I
nieczynne
Wenerr>to.i:la
Przvch<>rln!a ;
lacji elektrycznej I kanalizacy !llej. ;
•
TATRY
LETNIE
„Na
granicy"
Dermatologiczna
('Zakątna
44)
;
Na zapleczu baru szybkiej obsługi
USA od lat 18 godz. 21.15 (kino
:
trzeba będzie także wymienić 20 I
czynne tylko w dni pogodne).
:
rozsypujących się już okien.
I
AMRUl.ATORIUM
STUDIO - „Duch" USA od lat
DORA7.NEl P0'\10CY
IS godz. 17, 19.15
ul. SIPnklewlcza 37,
:
Og Ół em k osz t remon t u " Ba Ia t o- ••. STYLOWY
- „Wilczyca" pot od
•
nu" wyniesie Ok. 5 mln ZŁ
lat 18 godz. 15, .,Tootsle" USA
tel. Sll-37..oe w. 31
:
od lat 15 godz, 17, 19.30
:
(j. kr.) •
- Ga.bln~ chlrur~tcmv
czynny •
; DKM - „Walka o ogień" kan.
całą dobę
:
:
od lat 18 godz. 16, 18, 20
- Gablnet lntemtstycmy c~ynn, :
: OKA - „Westerplatte" poi. b.o
w ~odz 15-7: w dni wojne
li
godz.
13,
17,
19
Od oracv - ea111 !!obe
1
:
godz. 15, „Krzyk" poi. od lat
ul i\rmll CzprwnnPI 111.
:
; MAŁE STUDYJNE - „Kaskader
tel, 33·95-65 do 69 w. 225 ;
:
z przypadku" USA Od lat 18
- Gabinet
chirur~ll
czynny :
;
godz. 18.
w gOdz 16-7· w dni
woln• :
:. GDYNIA - Kino non stC>p od
od pracv cala t!obe
!li
godz. 10-22 „Ucieczka na Ateut. Koprlń•kłp~n u.
•
:
nę" ang. od lat 15 oraz filmy
tel 18 Ił 83
:
krótkometrażowe.
,
- Gabinet stnmatnUi~kzny czyn- :
Mt.ODA GWARDIA - „Akadeny w ~odz 19
w dni wolnt
„Casanowa",
„Mercedes"
mia pana Kleksa" cz. I I n
od oracy cala dobe
;
„Trójka", „Sonia"
to tylko 111Ili111111111111111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111r1111~
kilka gatunków róż z tych. które znajdą się na wystawie organizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techrul!:ów
Ogrodnictwa oraz Związek Ogrodniczy w Lodzi. W Polsce
uprawia się obecnie ok. 200 gaNie byli małżeństwem, mimo że
Wieczorem 20 lipca doszło do otunków róż odmian wielkokwiaktórej temperaturę
towych, parkowych i pnących. od dłuższego czasu mieszkali ra- strej kłótni,
W naszym regionie producen- zem, mieli nawet dziecko. Ona - podwyższał wypity tego dnia przez
lat 27, rozwódka, oboje alkohol. W pewnej chwili
tów róż jest kilkudziesięciu. Nie- Jolanta K. którzy z nich są także ekspor- na urlopie wychowawczym. On - kobieta straciła panowanie nad soMarian
K.
lat
43, również roz- bą I kuchennym nożem ugodziła
terami t wysyłają te piękne
kwiaty m. In. do Szwecji I RFN. wiedziony. Do tej pory żyli ra- przyjaciela w plecv Marian K zoczej
zgodnie,
w
każdym
razie do stał przewieziony do szpitala. JeNa wystawie, której otwarcie
awantur nle de>- go stan jest bardzo poważny . Jonastąpi 27 lipca o godz. 13 w poważniejszych
Teatrze Wielkim, znajdzie s_i_ę chodziło. A może po prostu nie lanta K. została zatrzymana do dy100 odmian róż. Zwiedzaiący ujawniali swych uczuć, które ku- spozycji prokuratora.
będą mogli wziąć udział w ple- mulowały się, aż doprowadziły· do
biscycie na najpiękniejszą różę. wybuchu.
(ab)
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Wystawa róż
z plebiscytem

=
i

=
=

_„.

Z kuchennym noiem na przyjaciela

Organizatorzy zapraszają na
wszystkich zainteresowanych hodowlą róż, zwłaszcza
działkowiczów. Z1 bm. o godz.
17 odbędzie się odczyt mgr Stanisława Żyły o różach w ogródkach przydomowych.
Władysław Szcześniak z Lodzi,
którego róże na ubiegłorocznej
wystawie zdobyły I miejsce powiedział nam, że obecnie oroducenci pracują nad tym, aby
wyhodować nowe odmiany, które można by kupować w dGnlczkach.
kas.

oz

wystawę

29 bm. n• prawie miesięczny o- takim jak radar czy przyrząd do
bóz szkoleniowo-wypoczyn kowy w sprawdzenia ustawienia świateł samochodowych W programie pobytu przewidziane są także egzaminy na kartę rowerową I li czne
bycia praktycznego szkolenia. bo- konkursy m.in. zorganizowany z
wiem dzięki uprzejmości kierownic- okaz.ii 40-lecia powołania MO kontwa WUSW na obóz oddelegowa- kurs pod nazwą „Milicjant w ono c!wóch pracowników WJd7iału czach dziecka".
Ruchu Drogowego wraz z samochodem l specjalistycznym sprzętem,
(ab)
Białym Dworze wyjadą ~złonkowie
łódzkiej Młodzieżowej Służby Ruchu. Będą oni mieli okazję do od·

,,D71ł:NNIK łOUZKI„ - dziennik RobotnlczeJ Spóldilelat Wydawniczej ,.Prasa·Kslątka-Rucb•
Wydawca1 t.odzłl1e Wydawale&wo Prasowe, ł..i>dt, uL Piotrkowska 96.
Druk: Pra.;ow" 7aklady Graflcrne w Lodzi RedaguJe 11ole11um Redakcja: kod 90 103 Łódź, ul Piotrkowska 96
Adres pocztowy: .Dł." ł..ódi skr poczt 119 1·e1etnny:
centr·tła :ł! 91 oo 1h1cz1 1 wnv'ltkłml dzlalamO Redaktor Daczeloy1 Henryk Waleada 36 ł5 85. 1astępcy redaktora aacielnei;o: H 06 151 33 07 26. 1ekretan
odpowiedzialny 111 iekrł'lan
3'? 04 15 ~praw\ miasta' 33 Cl IO 33 37 U. spoll'czno ekonomiczne: 32 28 32 33 J0-38, fotoreporłl'r: 33 78 97 kuUura I oświata 36 21 60 ~port: 32 Oli !15 dz łą1•1n041'1
1 r1\tl'lnlkam1 interwencje I lelt'fon n~tu1111wy: 33 03 04. aprawy terenowe: 32 23 05 (rękopisów nie zam6wlonych redakcja nie zwraca) Redakcja nocna: 78 69 61! I 78 68 78 OsiloHenla
I nekrologi
- Rlurn RPklam I Or:ło!l1f'ń. ł ódt. ul Piotrkowska 96, tel. 36-49·70 I ul. Slenklewlcia· 3/5, &el. 32-59·11 (za treś6 oglosz eń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty
podają
odiblałv PtlPIK R~W .• Prasa K~ąika Ruch„.
6
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HALKA - „Lawina" USA
od
lat 15 godz. 16, 18
I
REKORD - „Jak rozpętałem li
wojnę światową" cz . 111 poi b.o
godz. 15, „Ucieczka z Nowego
Jorku" USA od lat 18 godz

DYŻURY

MUZEA

:

5!

=

ltU - „Poszukiwacze
STOKI
zaginienej arki" USA od lat 12 godz
16.15, .,To tyllto rock"
poi.
od lat 15, godz 18.30
SWl'I - „żywa tęcza" radz. b.o
godz. 15 30, .• Ewa chce spać"
pal b.o. godz . . n . 19
TATRY - .,Sowlzdnal
Swlętokrzyski" poi. od la~ 15 godz
15 „Lot nad. kukułczym gnlazdem" USA od lat 18 godz. li,

nleczynne

• • •
ZOO czynne od godz. I do 19
(kasa do 18)
Pt L~~~ARNIA
czynna w godz.
0
: 'lGROD BOTANICZNY czynny od
godz 9 do zmroku.
•tĄPIEl . ISKO FALA czynne
od
godz l0-18
: LUNAPARK czynny
od godz.
2 26

ł

Sklep z akcesoriami samochodowymi

nie dziwić, ale
ściowa między

K. K.

999
991
891
913
3S..55-55

•
•
;§
Reman
. ł Y Ciep Ownlcze ;
't
:•.
•

PEWEXTT"

Posiadacze zachodnich samochodów, chcąc kupić zużytą czy zepsutą część do swojego „Opla" czy
„Volkswagena", musieli jeżdzić do
Warszawy lub Katowic, aby tam
dokonać transakcji dolarowej. Podobnie było ze zrealizowaniem indywidualnych zamówień na akcesoria motoryzacyjne Ponieważ zapotrzeb<\wanie na ten rodzaj usług
wykazu3e tendencję wzrostową, postanowiono w miejsce dotychczas
funkcjonującej placówki „Pewexu"
z artykułami spożywczymi przy pl.
Wolności 6. uruchomić sklep z C7ę
ściami samochodowymi. Przewidywany termin jego otwarcia - p<>czątek września br. „Pewexowski"

wczora1. W Lodzi, w amiteatrze
widzewskim.
trwał
przez sześć
2<>dzin festyn świąteczny z U·
działem aktorów scen łódzki{;h I
zespołów amator.;kich. Na osiedlu
Widzew-Wschód od 11 do 13 prez:entowali sie aktorzy
Sobotnie I niedzielne popołud
nia orzeznaczono na ooezję muzvke. wvsteov estradowe. W mu·
si:l' koncertowei w oarku na Julianowie zaprezentowano widowi·
sko slolV'tlo-muzvczne ot. .,Refleksje 40-lecia", przygotowane przez
uc1.estników lódzkiesro Uniwersy·
tetu Trzeciego Wieku, odbyła się
tam także dyskoteka.
l.odzianie
którzv zai*nowali
swe urlopv na siemień moll:li osta'tni e dwa dni spedzić na świe·
żym
oowietrzu. uczestnicząc w
atrakcyjnvch imprezach.

TELEFONY

Ratunkowe
Strat Potarna
l'ngntowle MO
rorm&l' is tełefoalczna
lnformacJ• kolejowa
·nrn•-l•rla PKS:
Dw Centralny
Dw P6łnncny

-------~------------------------ :.

A SA
podaż

WAŻNE

•
=
E Pogotowie

dziękowało

węg
b.o. godz.
miłości" fr. od

=

=
=

Posroda dopisała. oczywiście jak
na te11:oroczne deszczowe i chłod·
ne lato Nic też dz.iwne)1;o, ie
w ·i elu lockan którz.v soedzaią lipiec w mieście, wybrało się na
liczne imprezy, zorganizowam; w
svbote i niedt ele z okazji obchodów 40-lecia PRL.
Do oóźne«o ooooludnla w niedziele trwał
koncert w Parku
Kultury i Wypoczynku na Zdrowiu. W muszli wvste.oowalv koleino zesoołv I soliści. prezentu·
1acv rótne rodzaie ! stvle mu·
zvczne od ooeretkow..vch ari~ do
rvtmów
dvskotekowvch. D1.1żym
oowodzeniem cieszvłv sie wystę
ov kilkudziesiecioosobowe i orkle·
strv młodzieżowei z NRD. Di1iew·
czet.a I chłopcv ~pędzala w naszvm mieście cześć swoich wa·
kllcl i umilaiac lodi;ianom wypoczvnek. Wczorał w muszli kance~owe;
na Zdrowiu dali ooois
swoich szerokich możliwości repertuarowvch. Grali
z werwą
młodzieżowe
przeboie.
dobrze
czul: sie także w . Ol?ródkowych"
utworach. Kilkwset ol(lądających
ich widzów. w wieku od
lat
dwóch do siedemdziesięciu dwóch,

Krzyż

.

5

•

MAJA -

a
=
a.=
a

,.Czarodziejski Lolo"
16.15, ,Wciął o •
lat 15 godz 18
POKOI - „Ziemia obiecana" poi •=
od lat 15 godz. 16.15, „Spluwy
l pestki" czes. od lat 18 godz

Iii

I

-5

zo

40-lecia PRL
w
Muzeum Historii m. l.odzi odbvla sie uroczvstość dekoracji
zasłużonych mieszkańców
Ba•
łut odznaczeniami państwowy
mi. Otrzymali je:

Brązowy
Krzyż
Szczykała.

POGODZIE

IM

zasłuionvch

Z okazji

Złoty
nisława

NIEZŁEJ

=
E

' a a aa

fi/ r

ladeua

IHOł
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OGRODEK (480 m) t drew-1 DYW AN' wełniany I x 2,9
nlanym domkiem
okolice -- 3 x 2,75 do 3 - kuplę.
warszawska - Ł"aglewnic- Sprzedam błam czarne lap!ła
- ~przedsm.
Telefon kl lcara:rntowe .
43-78-51
52-59-58
godz. 17 - 21.
10107 g
10056 .
1.~e ha - sprzedam. Grzmią
ca 28 k. Brzezin. Oglądać:
niedziele:
10116 g

SAD blisko t,odzl
spr zedam. Tel. 84-10-96.
-----:..---~-10_0_11_,g
BIURO Pośrednlctwa
w
Obrocie
Nieruchomos~'a
mi, Lokalami Mieszkalnym!
i Użytkowymi mgr Zim,)nia
zaprasza
w pbnledzi•łkl ,
wtorki , czwartki godz. 16 20, Andrespol, ul Lipo.va
8. Telefon grzecznbśclowy
84-48-40 godz. 8-14.
21217 g

TELEWIZOR Vela 2~2 (po· - „MZ·ETZ 250„ łfprze
mar ańczowa) - sprzedam. dam. Tel. 36-33-65 godz. 180ferty 10156
Biuro Ogło- 22.
10081 v.
szeń. Sienkiewicza 3 f5.
K.ABINE .. żuka" po
re
PIEC c.o. - 1,5 m sześc monele - spr1edam Ron
do naprawy - tani.o sprze- wall<lwa 3.
10134 '
dam , Tel. · 55-S8-45.
1
10157 ~ TAR!SOMETR „Poltax 1" -

SE01\-1ENT „ł..ódż" z wbu
cjowanym tapcza!'lem
używane.
oraz
boazerie
drewnopod<1bną (dąb) 22 m
kw. - tanio sprzedam Tel.
55-67-03.

„BUJAK" -fotel. oralkę
10071 ~
„Frania" sprzedam,
Lódż.
ul Michała 8 m 16
23561 f! SPRZEDAM nową
czysz·
~----czarkę do dywanów .
List~·
„ELIZABETH" Hl-FI, „Tu- 3770. Wrocław, Prasa, Podner 'fSH 110" sprze wale 62.
2513 k
dam Ła~lewnicka 81 m 1 a
_ _ _ _ _ _ _9_9_07_11. WTRYSKARKĘ
hydrau!lBETONIARKĘ 150 ku- czną poziomą
sprzedam.
1>\ę . Tel. 84-72„36.
Tel. 36-33-65, godz. 18~22.
10082 g
9856 g

.~~iliS.'!IVllił?l~~a-'!:'~w~ftlSIJ

KOMUNl~AT

w

związku

dalmatyńczyka

4-mie.;lęcznego
z rodowodem po championie.
Tel.
33-42-09 od 8 do 15. 24711 f!

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

przejazdu pod wiad-.1k•em no ul. Rokiciń5kiej
od dinia 23 lipca 1934 t, ulegną zmianie trasy ea~tępu
jących linii k-0muni kw::yjnych:
z Dołów do aJ Armii Czerwonej bez zmian,
nao;;lt:pnif' ul. ul.· Ninarnianą, Prz3•i)yszewskiego. Lodową, Dąbrow'llti c1:<1. Zapolskiej do pętli przy ul Fe-

· LINIA 6·1 -

łi!1sldcgo,

LINIA 70 i ':'O-bis - z Cht1jen autobusy dojeżdżać b((dą
do zbiegu ulic Armii Czerwonej ' Niciarn1apej.
,LINI.A 85 - z Dołów do zbiegu. ulie Ann1i Czerw,-0nej i Nicia.mianej bez zmia.n następnie ut. ul.: Niciar11ianą,
Augustów

LLNI,\ 8 -- z Tcofilowa do zbh•gu ulic Kopcińskiei;n i Armii Cze:rwouej bez 'lmian następnie ul ul.: Promiń
skiego i Przyhyszcwskiego do pętli na ul Pnybyszewskiego w o~. Wicl7!'w Wschód.

z Retkiru do .c.biegu ulic -\rmii Czerwonej
Niciamianej bez zmian. następni<' ul. ul.: Nici.irnia-

ną. Przybyszewskiego, Puszkina, Rokicińską llo pętli

przy wiarlu.kcte PKP.

•·

z

Teofilowa do z;biegu ulic- A'rmii Czerwonej
i Niciarnianej bez zmian, następnie· ul. ul.: Niciarnianą, Przybyszewskiego. Puszkina, Rokicińsl:ą; Augustów do pc:tli przy ul Przybysze"'skiego.
Za wyoofane z osie-dla na 'ń'1d~ew:e autubusy linii 6·1. u ruchomicma zostanie autobu8rwa linia zastępcza na trasie:
LINIA Z - z pc;tli przy ul Rokicińskiej ul. ul Rokicińską,
Augustów, Przyby'!Zf'Wskiego, Puszkina, Dostawczą.
Lodową do p.ę!Ii przy uJ Wedma.nowej.

Od dni:l 13 sierpnia 1984 roku wprowadzona oostanie w
os. Wid.z.ew-:Wsrhócl tr;imwJjowa linia 18 na tn:s:e:
- z Chojen, do zbiegu ulic Rzgowskiej i Dąbrow
skiego bez zmian, na..;tępnie ul, ul.: Rzgowską, pl.
Niepodlegloilci. Piotrkowską, pl. Reymonta, ·Pl'zybyszewskiego i Puszkina do p~Ui P1"7,Y ut Rokiciń'!kiej.

.._~ACIS'!iiW&S:iSl!iil!W>~~S

2529-k

2i1

11&1:.ll~

VW

dam.

1200 -

tanlo
25.

rodzinę
oomożE' założyć .. Wesele" Kosz1:1lin• 9. skrytka 119.
285 p

bowska,
1.

p

CERUJĘ kożuchy,
garderobę
Artystyczna Cerownia,
Więckowskiego
23
~·rankowsk!.
8205 I!

sprze-

,NYSĘ" po wypadku
„Pick-up" na części
sprzedam. oglądać:
plac
zwycięstwa 14.
10132 g

PRZESTRAJANIE Jowiszy•
Rubinów, Sony, Wenusow
Neptunów
SECAM/PAL
1współpraca i video). Terminy ekspresowe - gwarancja . Inż. Socha Warszawa 29-70-23.
2425 k

MOTOROWER lawa
sprzedam lub zamienię na
motorynkę, Tomaszewicza· l
m. 42 bl. · 167 (Retkinla).
·„SYRENA Bqsto" (1980) sprzedam. Babickiego 4f62.
10150 Il

CYKLINOWANIE
bezpyłowe,
lakierowanie.
Tel.
51-77-10, Jakson.
424 I(

„SIMSON
Electronlc" (50
cm sześc.) nowy sprze- MYCIE okien. Instytucjom
dam. Oferty, 10148
Biuro rachunki. 51-22-46 ł.ągiew
Ogłoszeń, Slenkiewlcza 3/5. 1 czyk.
8415 g

+

JAN
DARMACH

MARIP.N LEFIK

I
ilii•••••••••••••••••••••••••••••• •lll
SYN, SYNOWA, WNUCZKA I RODZINA

I

dostawców: o-

skrytką

pocztow ~

tona v

MĘŻCZYZN:

elektromo11ter zakładowy,
wartownik - portier,
ft mas7ynista wezłów ciepl.,

•

e

9

palar2 c.o .•

•
•

frezer ·- szlifierz,
tckar:t - ś]usarz,
8 bklernik - galwanizer,
O r~ł'„1tnik transp. wewn.,
G kontroler jakości.
MĘŻCZYZN:

do przyuczenia w zawodach:
•

W APSZKO

Wrocławska

prawo jazdy.

6

Wlodzim1erz
a
zagubll
10096 g

ZAGUBIONO prawo jazdy
na nazwisko
Aleksander
Kaczmarski, t"Ódż, Pietrusi ńskiego
18 m. 10.
24659 g
RYSZARD Nurkiewicz, Boya Żeleńskiego 12 zgubi!
prawo ja,zdy.
io121 g

21 bm., w prz<:<ldzień Swięta Od rodzenia dotarł do Wars2'av..y „Hai-cerski Marsz Po1<.oju'', który 17 czer:
wca br. wyruszył z Kołobr:iiegu, a
zako11czy ~ię 17 sle1·pu.i.a br. w mieście Mar11festu Lipcowtogo Cheł
mie Lubelskim Marsz zorg,an!zowano z oka~ji 40 rocznicy pov. stan!~
Polski Ludowe.~ i wi<:dzie on szlakiem I Armil '\,l,oJska Polskiego która wraz z oddziałami Armil CzerWOlll'j wyzwalała ziemie polskie.
ROCZNICA RĘWOLUCJJ
W EGIPCIE

P~ezydent Egiptu Hosni Mubarak
wystąpił w niedzielę na uroczystvm
PoSie<l1-'eniu rządu. poświęconym 3ll

rocznicy rewolucji egipskiej Iw 1952
roku) Potwierdził wiernośó Egiptu
ideałom
rewolucji, wysoko ocenił
zasługi byłego przy\\ ód cy tego kra.lu Gamala A. Nasera I jego współ,
pracowników oxaz pndkreśllł ko.n ie.
t."ZOośl' doprowadzenia do kot\ca prot.eSU rewolucyjne,iO.
OSTRZELANIE BUDYNKU
AMBASADY ZSRR W LIBANIE
J.giencja TASS po!n!Od'mowąla, te
wieczorem ostrzelano z miotaczy g·ranatów !!mach
Wydziału
Konsularnegio ambasady
ZSRR w Libanie. Ofiar w lUd<Jiach
·Ple ma, ale zanotowano 11traty materialne.
·W piątek późnym

NOWE BAZY MORSKIE USA

•

Dziennik „Daily World" !nfOll'mu-

:fe. te M!nlsterstW«t Marynarki Wo-

e

e
9

•

9

~lusarz

- blacharz,
bkiernik - ga1wanizer,
wtryskiwacz tw. sztucznych,
oczyszczacz mechaukzny,
zalewacz form ciśnieniowych.

do przyuczenia w zawodach:
O monter
•
•

8

okładów elektronicznych.
,\ "t-ryskiwacz tw. sztucznych,
OClYSZCUlCZ mechanic:zriy,
sp"Zętaczki do biur i oa prod•.1.k rję,
ahsclwentów szkól ponadpodstawowych kierunkach P,Jektronicznym, mechanicznym - i
pokrewnych.

o

Warunki pracy i płacy do uzgodnienia w zakładzie. Szczegóło
wych . informacji udziela dz. kadr
i szkolenia zawodowego - L6dż,
ul. Wróblewskiego 16/18, pokój
125. tel..84-66-18 w godz. 9-13.
2405-k
~:a,rr r ;t11n1

Go.nz·t 'N
wkraju i na świecie
straży pożarnej I służb leśnych, by
opanować Wielki pożar. który wybuchł na zalesionych terenach w odległości
kilkudziesięciu
k!Jometrów

północ

na

od stolicy Grecji, Gasze·

utrudniały silne wiatry,
które
~pow'>dov1ały
błyskawlcżne rozprzestrz·enlanie się ognia. Przez oewien

nie

czas pożar zagrażał ateńskim przedmiEiciom Ano Kiilssla 1 Ekal1.

•

OPOZYC,JA FRANCUSKA ŻĄDA
ZGROMADZENIA
NA·R Ol)OWEGO

ROZWIĄZANIA

Jeden z qołowych p0lityków opozycyjnych we Franeji,
przywódca
prawicowej neogaullistowskiej Partii
Zgromadzenia na Rzecz Republiki
(RP.R) Jacques Chirac zażądał w niedzielę od wezydenta Francols Mitt erranda rozv."iązanla Zg·romadzenla
Narodowego I rozpisania przedterm.1.nowych wy'borów.

ZAPOWIEDZ OFENSYWY
!IRAlltSKlEJ
Charge d'affalres Iranu w Kuwejcie oświadczył w oobote na konferencji prasowej że Iran rozpccznle
„w najbliższej
przyszłości"
nową
ofensywę
przeciw Irakowi. Wiadomooć
tę podała
kuwejcka agencja
KUNA.
POROZUMIENIE W SPRAWIE
ODROCZENIA SPŁATY
KUBAJ.Q'SKIEGO

ZADŁUŻENIA

Prezes Banku Narlx!owego Kuby,
Raui Leon Torras pcdpisał w Parytu porozumienie w sprawie przesun.!ęcia
terminu spłaty zadłużenia
Kuby w bankach zachodnich na t
lat. Porozumienie . do~yczy zadłute
nla na sumę 181 mln dolarów i zawart~ jest oomiędzy stroną kubańsk"
oraz l1 krajami zachodnloeuropejŚklmi i JaPonią.
«tl)r. (ki.)

,,Błękił~y anioł'' ·

zagrożony eksmisją '

jeimej USA planuje rozmieszczenie
Everett (stan Warrzyngton)
uderz~niowego zg:rupo\.\ ania sil morJednej z największych gwiazd w
skich z atomowym lotnlsk:>wcem
.• Nimitz" na czele. Więksoosć wcho- histor'id
kinematografii, Marlenie
duicych w skład zgrupowania okrę: Dietrich grozi, podobnie jak zwytów vvyposaronych jest w jądrowe
z
pocitlkl manewrujące „Tomaha\.\.-k". ' kłym śmiertelnikom, eksmisja
zajmowanego od 1976 roku luksuDOBIEGŁ &Olll'CA .,OBOZ POKOJU" sowego. mteszkania w Paryżu nie
ltOBIE·r SKANDYNAWSKICH
opodal Pól Elizejskich. Przyczyną
W ntedztelę dobiegt kofica mlęd:z:y jest spór między aktorką a wła' nar . duwy „Obóz Po)coju 1984 r.". ścicielami
kamienicy,
bogatymi
zor.ganizcwany w Sztokholmie przez
dcialaczki ruchu antywoj•en,nego z braćmi Jarlssen z Belgii, którzy u- ·
Danii Flnla<nd!i. tsl;indii, Norwe<gii, tr:z:ymują, ·te Marlena zalega z koWysp Owczych I Szwecji. J _,go up:z:estnic~I zorganizowały w czasie mi- mornym w łącznej wysokości 130
nionego miesiąca qa ulicach stolicy tys. frlllllków.
Szwecjj .11! manzów '{>Ok"jowych,
które kończyły się masowymi maniElu-gwiazda, 'która regulamle pła
festacjami antywojen,nymt na centralnym placu Sztokholmu. Manife- ci czynsz, ustalony w 1976 na 4200
stanci dama-gal! się utworzen,ia w franków miesięcznie za trzypokoEuropie pól.nocnej strefy bezatomojowy apartament w 4-piętrowej kawej.
mienicy, odmówiła udziału w kosztach utrzyma;nia odźwiernego i
OBN'SCHER W TEHERIANl'B
eksploatacji fotokopiarki, umieszW niedzielę zakończył dwudniową
w!zyte w Teheranie minister i;praw czonej w sekretariacie ku wygodzie
Z111gtl'anic.znych RFN,
Hanb-Dietrlch bogatych gości. Mari!a Magdalellll
Genscher Ro:z:mowv, które, przeprovon Losch - jak brzmi prawdziwe
wadził z politykami lrańsklml, koncentrowały się na problemach stonazwisko Marleny Dietrich - od~unkó .v polltvcznych. l(oooodarczvch
I kulturalnych mlęd:z:y RFN I Ira- mawia ponoszenia tych dodatk<>nem, chat omawiano także niektóre wych kosztów argumentując,
iż
za!!adnlenla mie>izV'llar-O<lowe, m. in.
nie będąc współwłaścicielką kamiekonflikt lracko-1rańskl.
nicy nie musi ich pokrywać .
WIELKI PO:tAR W OKOLICACH
Ostateczna decyzja ma by~ podATEN
jęta przez trybłłnał dopiero 11 paź
Około sledmlu ~zin POtrzeoowadziernika, tak więc Marlena bęły w llObotę liczne oddziały wojska,

w zatoce

ślusarz,

toka.rz -

9 frezer - szlifierz,

9

HA.!<CERSKI MARSZ POKOJU
DO'rARL DO W ll.USZA WY

3~

pracowników w zawodach:

-----·- --·----

dzieży,
bielizny. rajstou
dziecięcych i damskich. Oferty:
Goleniów,
Kadłu 

sprzedam.

FIA TA 128 - 3
dam, Złotno 109.

zatrudnia natvchmiast

SZCZESLIW Ą

„STARA .' t9" -

mm

ŻONA„

PLASTYCZKA
podejmie
w sektone prywatnym Tel. 86-68-60.
9765 <!

11 g

ul. Wróblewskiego 16/18

KOBIETY

POSZUKUJĘ

Chłopcy z ulic mia-1
2000 Publicvslyka
I sta, U.30 PlYtow'e kolekcJe. 11.59 SyJerzy
2015 Teat1 Telewizji
PROG,RAM l
gnał czasu l hejnał . 12.05 Wiad . 12.10
Andrit}ewski „Popiół i
W trosce o przyszłość . 12.20 Gro zesp.
d1am•m't"
9.00 Lato z radiem. 11.57 Komunikat Jana Ptaszyna-Wróblewskiego.
12.30
lr.on;ientarze
Instytutu t.ączności. Jl.59 sygnał cza- Matysiakowie
22.15 OT
13-00 Zapisane w pasu.
12.05 z kraju I że świata. 12.30 mięci 13.30
Rozgłośnia
Harcerska.
22.30 Żniwa 84
Muzyka folklcrem malowana.
12.45 14.45 Blok audycji dla młodych słu
22.40 .Pok6.i 408"
Rolniczy kwadrans. 13.00 Komunikaty_ chaczy. 16.00 Wiad. 16.05 Leksykon
23 JO .Album chopinowski" (4)
13.10 Radio kierowców. 13.20 Plosen- lekkiej muzy. 16.35 Widnokrąg. 17.05
„ Wizerunek"
kl z Sofii 13.30 z tańcem przez wie- Primadonna stulecia. 18.00 Rozważa
23.30 OT - 24 .godziny
ki. 14.0l'I Magazyn muzyczny „Rytm". nia stylistyczne,
18.10- Rozmowy o
15.5S Radio kierowców. 16.05 Problem wychowaniu. 18.20 Muzyczne hobby
dnia . 16.15 Bank przebojów. 17.00 Mu- 18.40 Studio Ekspertów 19.30
PROGRAM U
Wlad.
zyka i a•ktualnoścl. 17.25 Przygoda z 19.40 Ogt'9dy I parki świata.
·20,20
piose.nką.
18 05 Gorący temat. 18.15 Wieczór muzyki I myśli. 22.00 AkaWladom9śÓI
et.)
18.30
Jazz i piosenka. 19.00 Dziennik wie- demia muzykl dawnej. 22.50 Lektury
19.00 „Pokręć głową"
czorny. 19.20 Minirecital. 19.30 Radio „Czwórki" . 23.00 Człowiek I nauka.
19.15 Przeboje .Dwójki"
dzieciom. 20.15 W ldlku taktach. w 23.20 Muzykoterapia. 23.50 Wiad. 23.55
ambasadora
19.25 Wvst.ąplebie
kilku słowach. 20.10 K;oncert życzet\. Kalendarz radiowy.
20.35 Człowiek dla człowieka.
20.40
Arabskiej Republiki . Egiptu
Nowele litewskie. 20.50 Jazz w pi19.30 DzienJllk
gułce. 21.0G Komunikaty
21.05
KroTELEWIZJA
nika sportowa. 21.15 Krystian Zimer20.00 „Kalendari historyclzny"
man 22.00 z kraju I ze świata. 22.25
PROGRAM I
Włecz6r egipski
Zbliżenia. 22.35 Koncert bez
biletu.
w Telewizji Polskiej
23.10 Panorama świata. 23.25 Dla ,tych
co nie lu!;!ią rocka.
17.20 DT - wiadomości
20.15 "To jest Egipt'' - . historia
l7.30 „Radar" magazyn wojI kultura Egiptu
PROGRAM 11
skowy
20.35 „Malarz" _ film dok.
9.00 W. M:ach: „życie duże I małe".
17.45 Telewizyjny Informator Wy20.45 „Zakute w brązie" film dok.
9.20 Przeboje 40-lecia. 9.50 A. Piwodawniczy
warczyk: .Maszkary". 10.00 Godzina
wydarzenia, telefon
21.15 OT 18.00
„Echa
stadionów"
melomana u.oo Zawsze po jedena„Dwójkl18.20
„Saldo" _ magazyn gosstej 11.10 Wakacje w stereo. 12.00
podarczy
Międzynarodowy festiwal pleśni chó:U.30 „Dar Nilu" - polaki film
19.00 Dobranoc - „Lisiczka"
ralnej . 12.25 W stronę jazzu.
13.00
dok.
Wiad. 13.05 Serwis informacyjny (Ł).
19.10 Konto ,,M"
13.10 Muzyczne penetracje, (Ł). 13.20
21.155 Reportaie Andrzeja Jurct
19.30 Dziennik
Z malowane.1 skrzyni . 13.30 Album o22.20 „Klasztory na pustyni" perowy. 14.00 A. Piwowarczyk. 14.10
polski film dok.
WakacJe w stereo. 15.00 Pamiętnik! i
22.40 „Wzdłuż kanału, wszerz •
wsoomnienla. 15.10
Ze skarbnicy
Z głębokim bólem t talem zarientu•· dok.
pieśni polskiej. 15.30 Folklor na mawiadamiam:i-. że w dniu lll lipca
pie świata. 15.55 Miniatura literac1984 roku odszedł od nas nagle,
ka. 16.00 Wielkie, dzieła, wielcy wyw wieku 59 lat, nas:i najukochań
konawcy. 17.00 Wiad. 17.05 Rozwiąza
szy Mąż 1 Ol<"iec
MGR, IN:t.
nie zagadki muzyczne.i Radioranka
(Łl. 17.10 Aktualności dnia (L). 17.Jo
$.
P.
HALINIE
„Siadami historii"
- aud. Grażyny
Papier (L), 18.00 · „Kolekcjoner l jego
MGR
SZCZEPANSKIE.J .
zbJory" - aud, liony Gnesiak
i
M. Strzeleckiego (L). 18.30 Klub Stewsp6łczucla
wyrazy głębokiego
reo . 19.:ttl Wieczór w filharmonii. 21.00
z powodu łmiercl
Wiad. 21.05 Wieczorne refleksje. 21.10
Usta byłych przebojów non stop.
Pogrzeb odbędzie się w dniu
PROGRAM III
24 lipca br. o godz. 15 z kaskłada.Ił\
plicy starego cmentarza na Za9.20 Mała poranna muzyka.
10.00
rzewie, o CLym powiadamia.la w
Spotkanie ze złotym wiekiem. 10.30
PRACOWNICY OARODltA.
wielkiej żałobie I rozpaczy
,Jazzowe wakacje. U.OO Prosto z kraSZKOLENIA ROLNICZEGO
ju. 11.20 Muzyczny Interklub. 11.50 Z.
Ż.Cl<NA I SYN
w LODZI
Z~luskl:
„Siedem polskich grzechów
głównych". 12.00 Serwis Trójki.
12.05
W tonacji Trójki. 13.00 R. Brutter - .,Spadek na ż~czen'e" 13.10 Powz glębOklm bólem zawladamla111y, te w dniu 12 lipca lNł roku
tórka z rozrywki 14.00 Lato w f!lzmarł w Lublinie, przeżywszy lat 77
\1a rmonl. 15.00 Serwis Trójki. 15.05
'Bielszy odcień bluesa. 15.45 Sportowa Trójka . 16.00 Zapraszamy
do
Trójki. 19.00 Codziennie powieść
w
v>ydanl.u dźwiękowym . 19.?0
Trochę
były długoletni pracownik energetyki 16dzkleJ, dzlałac• Nacnlnej
swingu„.
19.50 Z. Załuski : „Siedem
Organizacji Technicznej, Stowarzyszenia Elektryków Polskich w
polskich grzechów głównvch", 20.00
Łodzi . działacz Polskiej Partii Robotniczej l Polskiej Zjednoczonej
Katalog nagrań: Police. 20 45 „PrzePartii Rol;lotniczeJ, współzałożyciel Łódzkiej Drużyny HarcerakłeJ
. cena hlerarchl!" . 21.20 1'rzy kwadranse 1azzu. 22.05 24 'go(!zlny w 10 milm. o. A. Małkowskich, odznaczony KrzY,żem Kawalerskim Orderu
nut 22 .15 Po festiwalu piosenki żoł
Odrodzenia Polski I innymi odznaczeniami
nierskiej.· 22.45 Przeczytajcie raz jeZłożenie zwłok do grobu rodzinnego nastąpiło na
cmentarzu w
szcze. 2~.00 Zaoraszamy
do Trójki.
Lublinie przy ul. Lipowej w dniu 17 llPllB 19Sł roku o 1oda. U
23.50 Martin Wasler · - „Jednorożec"
o czym zawiadamiają:

PROGRAM IV

CYKLINOWANIE. lakiero·
wanie również instytucjom
Bohdzi un 33-80-66.
'
20841. I!

„SYRENA ,195 t." . (1980) - ·
sprzedam, Tel. 84-01-11.
10088 g
55-69-43.

fhlź,

NAJLEPSZE!
&Ut<ldomc
~larnw, wieloletnia
gwa
rancja, 57-72· 05.
8R- 89·4~
Dzieniszewski.
8580
.l\NTYKOROZYJNE -- kom
oleksowe
zabezpleczan!c
samochodów, mycie
ciś·
nleniowe silników. monto ·
wanie nadkoli, opon, smarowanie - Kędzierski. Spis
ka 17 vis a vis „Feniks"
10115 l

RADIOWE

„FONICA"

murarzy. Tel.
10129 I(

pracę

10075 g

I wakacje . 11 .00

!:)la dzlecl . 9.35 Nie t:-rrn dla
sl:uchaczy w mundurach. 10.00 Halo, I

86-13-1.::_.__,

spr ze-

Kuźnicka

§555

~.ml

ZATRUDNIĘ

105 [. 11980) okazyjnie sprzedam.
Telefon
43-54-33.
10076' g

SYRENĘ

·

PONIEDZIALEK. 23 LIPCA

- centrum
M-3 zamienię na podobne
w Bełchatowie M,
Wawrzyn, Bełchatów ul.
19
Stycznia 1.
2512 k

ŁODZK!E ZAKŁADY

PRANIE dywanów,
wy
,<ładzln
51 -16-91 Mańej.
23544

murarsko-tynM-3 spółdzielcze - Dąbro ROBOTY
wa-za.r zew zamienię
na, karskie wykonuje Kubisz.
tel.
84-72-36.
domek kwaterunkowy, jednorodzinny. Tel. ·43-89·71
9855 "'
po 18.
10109 I!
KINESKOPY
renowacja,
FlATA 1500 (llstop·ad 1978) ZAMIENIĘ M-2 - Chojny 57-33-00 Lubartowicz.
8642 g
z wygodami na podobne
- snrzedam-. Wschodnia 35 M-3. Oferty 10149 Biuro oZakład KrawlE'ckl,
godz. głoszeń. Sienkiewicza
3/5. SPRZĄTANIE ·wnętrz in14-17.
!0143 g
stytucjom. Szymczak, tel.
M-2 na więk 43-78-41
10072 g
PASSATA z powodu WY· ZAMIENIĘ
sze. Tel. 55-71-34 tit~!~).
jazdu tanio sprzedam, tel
10125
g
NAPRAWA
•pralek automaii 1-56-93.
24112 g
tycznych, zmywarek. Mon„ WĄRSZA WĘ" combi, Fia- POSZUKUJĘ mieszkania . ta:! orogramatorów specjaJ.
ta 125 p, do remontu
Tel. 86-81-05 po ' 16.
nych z 3-letnią gwarancją.
sprzedam, Kościuszki
41
10146 g Kaczuba, 52-54-52.
13056 g
2
m__: _· ---------~ g DO wynajęcia lokal
·na z~;ECZANT.E drzwi ,
SPRZEDAl\f
Fiata 126 P . pracownię. Sprzedam lawę. wiercenie kołków, 43-75-04
(19791 t,ódź , ul. , Plotrkow- Tel. 57- 58-17.
1oo91 I! Rogo:ilńskl.
8757 g
ska 293 m. 4.
24379 g
TELENAPRAWA
34-98-65
SYRENĘ 104 I zgrzewarkę
Bednarek.
dSHi g
nunktową tanto
sprzedam. orzechowa 10
10118 g

LINIA F -

LINIA 153 -

CZĘSTOCHOWA

FOKSTERIERY
szorstkowłose szczenięta
sprzedam . . Tel. 11-14-99.
.
24617 !1

kołowego

Przybyszewskiego Pn:.zkina, Rokicińską,
do pętli przy ul Przybys:i:ewsldego.

POSZUKUJE i?;arażu.
Tel
33-42-74 po 18.
10141 r

NAMIOT
„Lotos-Lux"
9rzyczepe 126 E - sprze.
dam 33-58-58.
10001 r

MPK

Z A W 1 A D A M l A,
z zarr·knie<>it>m dla ruchu

10074 '

-- ---··--------

SPRZEDAM

t.ę

czyea, Flelwederska 71l a ~4. godz . 16 -18.

wego .
sprzedam.
Kró.
lewska 3 m. 10, bl. 334.
~odz. 18 - 21 .
10155 v.

l\IlE.JSKIE PRZEDSlĘBIORS1'WO KOMUNIKACYJNE
że

sorzed~m . Kołodziejska .

SO--------------~~
m kw. parkietu dębo·

VALVOLINE! Konser.vaeja
samochodów - nowe
taniej,
natychmiast. Beslcld>ka 81, Klimk owski.
9125 r

dzie mogła ' jeszcze spokoj.nie spę

dzić lato w swym apartamencie.

Czworaczki
W
Budapeszcie
,

W piątek wieczorem w Budapeszcie przyszły na świat czworaczki dziewczynka i trz'e ch chłopców.
Szczęśliwą matką jest 23-letnia kasjerka sklepowa Jozsefine Lados.
Poród przy zastosowaniu cesarskiego cięcia nastąpił w 32 tygodniu
ciąży.
Ciążę mnogą

stwierdzono w siódmym tygodniu za pomocą aparatury ultradżwiękowej. Poród trwał 40
minut. Najpierw urodziła się Nicolett o wadze 1300 gramów, następ
nie Norbert (1200 g) oraz Tama~ i •
Jozsef (obaj po 1430 g).
Jak poinformowała agencja M'Il,
chłopczyk o imieniu Jozsef, który
urodził się jako ostatni z budapeszteńskich czworaczków. mi1110 mlensywnego leczenia i starań lekarzy
zmarł w sobotę rano, wskutek niewydolności
układu
oddechowt.go.
Stan pozostałej trójki jest zadowalający i lekarze mają nadzieję. że
uda się wyprowadzić dzieci z występującyc;h
u nich niedomagań,
charakterystycznych dla noworodków, kt.óre przyszły na,. świat pr:i:ed1.\(Cześme.

DZIENNIK

Ł()DZKI 1ir

172 (10660) 1

E. Jancarz wgronie
sursy uczestniczyła
reprezentacja
jun!<lrek Bułgarii. Mł<Jdy zespół i
Bulgarij nie był jednak zbyt wvmaga iącym rvwalem, oodohnie z
resztą jak zespól francusk.I. l'ym
więc dyskusyina
jest wyp<iwiedź
ich opiekuna Sympatycz.ny
Haitańczyk. który · praed objęciem obowiązków
trenera reprezentacji
Fr.me.li prowadził szkołę siatkówki w USA, a
p<item
prowadził
juniorów Szwecji, jest zóanl-a, że
w przyszłoro~znych miśtrzostwach
Europy Jego dziewczęta sięgną po
Jeden z medali. Który? Na to PY·
tanie nie dal jasnej odpowicdd,
częta zaprezentowały
·lmbitną
stawiając obok swojego zespcłu na
skuteczną grę szczegot.tie w obropudle siatkarki 'ZSRR I NRD Cly
nie. Po trzech miesLlcach prncy z sprawdzą
się prognozy
trenera
dziewczętami
muszę
stwierdzi(> „ttójkolorowych"? Zobaczymy. '
otwarcie. że liczyłem na W•C:C!' j.
Oto wyniki
ootatnkh
dwhch
Dopiero teraz uświadamiam ~obie, spotkań łódtzklego turnieju: Franile mnie czeka jeszcze żmudne.I
pracy, aby spełnić oczekiwani 1 i
szerów i kibiców
sint!tówki. W
porównaniu z innymi dndynaml,
nie należymy do roslych zespf)f1W.
rewanż
W tej sytuacji, braki we wzrnścic
trzeba będzie nadrabiać wysz\olenlcm technicznym. Tylko, ie poziom w naszej kadrze jest :ri.1cno
zróżnicoTilany. Trzeba gonić europejską czo!ówkę, Zmuszony
bi:dę
do dolrnn:mia kilku zmian oe1·so- . Doskonale spisali się w bydgosnalnych. Liczę n:i. powrót d:i ka· kim turnJeju p6lflnałowym
młodzi
dry Anny Rozplórsldcj oraz Anny piłkarze Widzewa . lftórzy mlmn pneLichodzl<'Jcwskie,j. Ponit!lto pb:111Ję granej w ostatnim spotkaniu z Powłl\czyć do katlry trzy, cztery uta- tonią Ryd~oszr.z 0:1, zakwalifikowali
się do
flnałt1
tiegorncznycb
mis·
lentowanr junlortd.
trzostw Polski ~unlorów.
Lódz.ki turniej był dla tr1~:iera
Drugim finalista MP juniorów 'est
Matlaka 1 )ego dz.tewcząt ostatnim miody zespół ('horzowsklego Ruchu,
tegorocznym sprawdzi,a nem
mię - który wczora .t pokonał Koronę KleJ.
dzymiro<lnwym. Po łódzkiej 1mp".'C· ce 4:0:
Zie nolskie siatkark i t•<l'adz-> się
Pierwszy mecz finałowy rozegra.,
ny btidzle 28 lipca
w Chorzowie.
jeszcze na zgnipowanie do K<i- Rewanż t sierpnia na widzewskim
miennego Potoku lrnlo
$,mułu
starllonle.
gdzie przebywać będą ml 1 do 14
Gr:ttuluJąc widzewskie.! m1odzle:l:y
sierpnia br. Być m:iżc W'•iaQą tak.
ze do Włoch.
r.dzie od Hi do 22
sierpnia oclb:~d·zlc si~ T.iędzyna:c
dowv turniej.
Polskie siatkarki powtórzyły wi~c
11nkres z ubiegł<>roczne!!o turnieju.
Przebywając na zgrupowaniu
w
z<fobywaiqc nie·r wsi;e m1elsce. Obok
piłkarze pierwszoligowej druKoreanek. w krn!eju w hall Re- Spale.
żyny
LKS rozegrali kolejne dwa
mecze kontrolne.
W ..sobotę p-0dopiecznl Zygmunta
Gutowskiego spotkali się w Rawie
z
zesnolem
tamtejszej
Mazovll.
Wygrali łódzcy oierwszollgowcv 3:0
(2:0), zd.obywając bramltl po celnych
strzałach R. Robakiewicza 2 oraz
Bayera.
t,KS wystąpił na bals-ku w Rawie
w składzie:
1. Robakiewicz - Ró·
Rozgrywane w Piotrkowie wyścigi źyckl. Bendkowski, Wesołowski. Dą
uliczne cieszą się dużą I ciągle ros- browski (Malesza), Wieteska (Gierek).
nącą popularnością wśród piotrkoStroszajn, l(ruszankln, Bayer, Pia·
wian.
Potwicr:lzila
to
impreza chta, R. RobaklewlOz.
zorganizowana w clnlu Swlęta OdroWczoraj, · ełkaesiacy zmie.rzy·IJ t>'lę
dzenia, gromadząc wz-Oluż tras;r ty- w T.omas:wwie z Jedenastką Dosiące sympatyków
automolillowcgo zametu z Nowej So.11. Wygrał LKS
sportu. Wyśctg w Piotrkowie
by! 2:1 (1:1), a ·bramki zdobyli - Zlober
zara·zem ellmlnac:lą samochodowych, I Baran.
wyścigowych mistrzostw okręgu łó
ŁKS wystąpił w tym &Potkaniu w
dzkiego. Zgromai:lz!l na starcie ok. zestawieniu:
Bako
Chojnacki,
20 kierowców z Warszawy, Łodzi l Bendkowski, Gajda, Sy'llllskl, Gie·
Piotrkowa. W poszczególnych
!da- relf, Kasztelan (R.
Robakiewicz),
sach odnieśli tym razem zwycięstwa: Wenclewski, Bayer (Krawłec),' Ba·
ran, Zlober.
KLASA l (małe Fiaty): !. Chojnac2·5 lipca w Warszawie. przed <>cl.loki (AP Warszawa), 2.
Wojdaliński
tem do Iwanowa, ełkaesiacy zagra(AP Warszawa), 3. Olejnik (AP Pio- j~ s:>arrlng z Hutnikiem.
W czasie
trków).
wbytu w Iwanowie orzewidzlane są
trzy spotkania z tąmtejszyml druKLASA 2-3: 1. Colc szyńskl, 2. Choj. żynami. Po powroclę do Lodzi olanacki (obaj AP Warszawa), 3. Mlzlak
(AP Piotrków).
KLASA 4-5: 1. Morlltz (Rzemieśl
nik Warszawa). 2. Lasota (Auto-Moto
ł.ódż),
3 ZQ.ignlew
Janiec
(AP
Piotrków).
Rozegra.ny,

tym razem w wyobsadzie. międ.zy.
narodowy tu1·niej siatkarek zakvń
czyi się sukce6em
reprezentat ji
Polsk i. Nasze S?atkarki nie zaim·
panowały
jedmik
swoją
grą, z
wyjątkiem ostatniego, decychj:~·.ego
w łódzkim turnieju meczu ~ .i>,CS·
polem Kornańs;kiei Republiki l.u.,; dowo · Demokraty·cznt!j. Potw1 :r:.lr.1l
to w rozmowie z nami p<J sobotnim meczu opiekun poiskich kadrowiczek .Terzy Matiall:
- Jestem zada1Volony
~ylko z
gry moich padopiccznycb w spotkaniu zwycięskim 'Z KULI> llziewjątkowo

s łabej

finalistiiW MS

Przewatftł•

cJa. - Bułgaria 3 :O (15 :7,
15 :11,
W kontynentalnym finale In·
16:14). Polska - KRLD 3:0 (15:9,
d)·widualnych
mistrzostw świata
15 :11, 15 :7).
TABELA KOiq"COWA TURNIEJU na :l;utlu l'.OZeitranym w Równem i
tZSRm. 5 czołowych miejsc. pre- 1·
awansem do finału
1. POLSKA
9-1 miowanych
3
6
2. KRLD
6-1 światowell(o. za:lęll: E.· Mueller 3
5
14
pkt.
ł
K.
Mal!'ler (obaj RFNl
3. FraJI1cja
3
4
~
4. Bu!garia
3
3
1-9 - 14 pkt„ J. Stancl - 11 i V.
Verner (obaj CSRS) 11 oraz
I jeszcze jedna uwa.g.a. Władze Polak Edward Jancarz - 10 pkt.
Zenon Plech.
po l!'roźnie wyP<Jlskiej siatkówkl · muszą dol-ożyć
wszelkich starań,
aby w kolei- dada.fącym upadku w 16 wyści· I
niebawem na sta- I
nych turnlejach
zapewnić u1z.:0l ll'U. powrócił
silniejszych zespolów. W iilI'ym ra- ·dion I do końca 01:ladał zawody.
zie impreza straci na pooularn'lś
.• • •
I
C! (d-0wiódł tego już niezbicie teAmerykański :l;użlt>wiec S. Mo- I
goroczny turniej), nie ;łuż~c ro'i:wojowi żeńskiej slatkówki w na· ran wygrał interkontynent:ilny fi- I
nał
indywidualnych
Mistrzostw j
szym kraju.
świata. który odbył się w duń- 1
WIESl,A W WROUEL ski ei mieiscowoścl V oiens.

1 sierpnia w

Łodzi

Juniorzy Widzewa wfinale MP!

obserwować

Pamiętajmy więc,

u choć bywa to bardzo trudne, trzeb!l umieć
na slebWI z boku. 1 choćby.łmy najbardziej lubiły modne
i awangardowe stroje, nateźy do.stosować ja dD tolasnych moźll·
wośct. Stańmy przed dużym lustrem I popatrzmy, co moż114 w
naszej figurze uwydatnić czy pokazywać, a cD z calq pewnością
trzeba schować, bez wzg!ędu na. modę•.•

zakwalifikowało się
do
światoweg() fipału.
który odbę-

dzie sie rl

lato,

pa.nie :r:djęly płaazc:r:e ł orub• 11Detr11. Na u&lcy '°''c
tym lepiej, jak fttektóra z nich, chDć ubrane
-wedtug najnowszych reguł mody, prezentują atę maro efektownie, a czasem wręcz groteskowo. Bo np. „ldq biodra" 1nacznie
obfitsze od przeciętnych, ale jeazcze okalane bufiastymi, - marszczo.nymt spodniami. Tęgie nogi a przy nic~ krzycząca mtnł, ezy
wa!ec2kl tluszczu n.a brzuszku prześwltujqce spod cieniuteńkiej, jak
mgiełka, 110.nOnej modnie (bin ha'lecrkt) auknł, t.tp.
Przyklady
można by mnożyć.
Mamy

spo;Jrzeć

Vojens

e:u

Panta w ogóte dzlelq stę 114 tradycjonalłstkl w tym względzie
awangardowe. Te pierwsze nie tak szybko przy;Jmu;Ja nowinki
I nie od ruu wlcłada;!q 114 siebie to, co propo'Rujq
dyktaton11
mody w kraju. ł na świecie. Te drugie zaś uwle!biaja być mod·
ne. ,A Im bardziej moda · ekstrawagancka, tym lepte;J. ·czy którqś
z tycll postaw uważać moź114 za :r!q? Ależ akqd/ Jeat tylko jed·
no jedyne „ale''. Cllodzt o to, aby hotdujqc modzie mteć
na
uwadze w!asnq sylwetkę, wiek, a jeszcze lepiej ł •tyt, w którym
p11nt je.st na;J!epleJ.
można

I

AmervkanLn Zl!Tomadził 13 p.'kt. '
i wvorzedzil Anglika S. Wigga - !
12 okt. i swei?o rodaka L. Kine:a - 11 okt.
11
naileoszych żużlowców
z

modzU piu•mv ui Jcoftteklcle: oo potecajq d11·

l

i

Pierwszy mecz w Chorzowie

•

ktatoriy mod11, co zrobić, aby wyjęte z n:afy rzeczy sprzed paru
lat wyglqdaly, Jak dopiero co uazyte.„
Tym razem jed114k
chciellby.łmy temat „moda" potraktować nleco tnaczej. A wtęc
jale nie ulegać modzie, a raczej jak nie zawsze trzymania się
;Jej za!ecet'I bywa pDtqdane.

i
września w Goetebór- ,1
'

I:. "·
miejsca w finale odnotujmy. te we
wczorajszym o•tatn1m spcitkanlu bfd·
1
gosklego finału grali oni w składzie:
i •i••K:=i:a~ao::;:-~:.;;:o;;::::;;:1;::;~;:::;:;~s;;~:;;=~7illli:r:::iasam•m•m:.=:;;1::ii1F1::1:z:=s:sira•r•11m:au=ia11111••1:1ar:;u1111•1.:1
Woźniak .
Pawlak J. Turek, Tąder,
I
.Jeżyna, Świątczak, Pawlak IJ, Pał:i.§z, Głowacki, Mar('Jniak, zawadzki.
W poprzednich meczacłl pl\lfinało
KAJAKARSTWO. Plę~ medall zdowvch trenC'r zh;~rl:-w Tader wysta·
byli polscy ka)akarze na
zawowlał do gry takft': Olczyka, Misztadach
przy jaźni pr1eprowadzonych na
la. Jacalrn, Bogdana, ltróllkowskiego
torze Gruenau w Berlinie. Na poI l.opaclńsklego.
Nie wątpimy, te miody zesp61 wl· dium z naszych zawodników stanę
dzewskł wykorzysta wszellde
szan- li: w wyścigach na 500 m - dwójse, aby skutel"znle ubiegać si~ o tY· ka i41.łakarzy Wagner I Terechowlcz,
tul najlensze I Jedenastki jun:orskiej którzy zajęll dru<:ą lokatę oraz Plnczura zajmując trzecie miejsce.
w naszym kraju.
(W)
Na medalowych pozycjach w wyś
cigach na 1000 m uplaRowall się też
Terechowicz, drugi w K-1, czwórka
kajakarzy Daniel Wełna . Kazimierz
Krzyżański,
Wegner I Krawcow druga lokata oraz t..blk t Dopierała. którzy w rywalizacji C-2 uplasowali się na trzeciej pozycji.
n.owany
jest 7 sierpnia astat.n i
ZAPASY. Dwa srebrne I dwa brą
sprawdzian przed ligowym sezonem zowe medale - oto plon udziału
z plerwszolig-0wym zespołem z NRD. polskich zapaśników w międzynaro
FC Kar!-Marx-Stadt.
dowym Turnieju Przyjaźni w stylu
wolnym w Sofii.
srebrne medale wywalczył Stecyk
(52 kg) oraz Sandurskl (ponad UO
Łódzki drugoligowiec Start. roze- kg)
·
grał
w Zgierzu sparringowy mecz
z byłym drugoligowcem Broni:i RaPIŁKA RĘCZNA. ·Bardzo dramaty.
d-om. Spotkanie zak-0ńczyło się re- czna była
końcówka
„Turnieju
mlsem 1:1, a bramkę dla startu Przyjaźni" w piłce ręcznej
ni~żzdoby! Gajewski.
czyzn , który odbywał się w NRD.
W Pabianicach jedenastka WłókW meczu o 3 miejsce Polacy, po
nlsrza zwyciężyła Tarnovie 2:0,
a dogrywce. pokonali Węgrów
22:21
bramki zdobyli: Bąkiewicz I Sotyn. (18:18, 9:12). B'ył to bardzo dramaTrener Cz. Fudalej wykorzystał w · tyczny mecz. w·ęgrzy dwukrotnie nrotym spotkaniu aż 18 oitkarzy.
wadzili at 5 bramkami ('1:2,
12:7l.
Nasi reprezentanci odrabiali jednak
straty.
SI/\.TKOWKA. Po :i:aclętym I stomeW kolejnym meczu turnieju <!.O-le- jącym na dobrym poziomie
Cieple dnd, dużo słońca, plaża - zon (propozyeja 1). Przód rozpinacia p!lkarze Zagłębia Sosnowiec -po- czu, siatkarze Kanady pokonali w
Edm..,nton
ZSRR
3:1
(15:11,
7:15,
15:11,
w czym wyjść na spacer, pojeź ny na suwak, poprzyszywać trochi:
konali ROW Rybnik I:O
Inne towarzyskie mecze piłkarskie: 15:12).
dzić na rowerze, w czym wyje- kieszonek. doszyć stójkę, kolrue1 zyk
W dwóeh uprzednio rozegranych chać?
Górnik Wałhrzych - IF Sarajewo
albo zupełnie wyciąć przód w dudwukrot2:0 (bramki: stelmasmk I Milewski). pojedynkach. gospodarze
ży szpic. Do tego kolorowe lamówKorona Kielce - Motor Lublin 0:2 nie zwych:żyll mistrzów świata po
Panowie
wyciągają
wówczas
pod;t:2
ki. Można całość na koniec ufar(bramki: Ptak I rwanickil. N-0rwegia
koszulki,
wkładają
dżinsy,
czasabować. Bardzo dobrze też się nosi
- Jugnslawla 1:1. GKS Bełchatów mi zwykłe szorty i w za.;a ·11 ie płócfenne bluzy- czy kamizele (proPogoń
Szczecin 0:2 1bramkl: Krupa
I Kensy). Mec.z rozee:rano na nowszyscy wyglądają tak samo. Ow· pozycja 3). Na t.o niewiele pot.rzewym oddanym do użvtku z okazji
szem. nie ma większego wyooru ba . materiału. Można "równ ież dollocoweg-0 święta stadionie GKS.
w naszych sklepach z atrakcyjny- szyć do tego lużne spodnie ró'i:.nej
mi letnimi okryciami, ale ileż to długości: zupełnie krótkie, do ko!4-letn1 Francuz Laurent Flgnon trzeba, żeby z dwóch podkoszulków
lan. normalnej długości z kieszewygrał podobnie jak w ubiegłym
rnku - największy kolarski wyścig zrobić jeden ciekawszy, czy z dłu niami na boku, naszywanymi lub
gich
spodni
krótkie
o
wiele
barwpuszczanymi do środka,
zawodowców .,Tour de France", W
tegorocznym wyścigu pr2ewaga Fig. dziej. przydptne na upały.
nona była wyrdna. Był on najlepProponuję
kolory jasne: różne
Na, różne sposoby można łączyć szarości, beże, oliwki, biele z koW Eugene (USA) rekordzista świa szy na 5 etapach. Drugie miejsce
po
7-mleslęcznej
ta w skolru wzwyż Zhu Jlanhua wy- zajął startujący
pocięte
podkoszulki: część może lorowym! dodatkami jak lamówki
grał
swą
konkur.encję
wynikiem przerwie spowodowanej kontuz.lą naj- być płócienna, a część z siateczko- czy kieszonki.
słynniejszy kolarz zawodowy ostat2.33. Tully poprawił własny
rękord
wej bawełenki. W ten sam sposób
USA w skoku o tyczce pokonując nich lat Francuz Hlnault, wyp_rze- można
spróbować uszyć korubinedzając aktt1alnego mistrza świata LeBOżENKA
5.82 w trzeciej próbie.
monda (USA),
Ostatni
23
etap
z
'!'anttn
do
PaW wysokiej formie znajduje stę
ryża (196 km) nie przynlóął tadnych
wciąż Mamiński. Podczas
międzyna
lić wewnątrz i posypać pieprzem.
najrodowego mityngu lekoatletycznego zmian. Na Polach Elizejskich
Wyjęte środki poddusić i przetrzeć.
w Oslo wygrał on bieg na 3ÓOO m z szybciej finiszował Belg van der
Aerden pr:ted Francuzem .Tulesem I
Parówki obrać z osłonek pokre>swym rodakiem Hoste (obaj taki
łć w plasterki. Z oszczypka' skraJaĆ
sam {!zas). Flgnon przyjechał na me· Koch, wyrównała podczas
skórkę, następnie odkroić 4 cienzawo- tę jako 19 w takim samym czasie
dów „Dnia Olimpijskiego" wlasny jak zwycięzca. Lang zajął na ostatkie plastry, a resztę sera zetrzeć
rekord świata w biegu na
200 m. nim etapie 99 miejsce, a w końco
na drobnej tarce. Jajka rozbić na
Jej czas - 21,71.
wej klasyflkacj1 zajął 93 pozycję.
jajecznicę, dodać
mleko, połowę
POMIDORY FASZEROWANE
'
startego sera, pokrojone parówki i
Podczas lekkoatletycznych
2aWO•
zwycli;:!czynlą
pierwszego
„Tour
dów w MoskVl(ie, 18-letnl Budko de France" kobiet została ameryLetnią i lekką pomidorową ko- doprii-wić do smaku solą i oiep(ZSRR) ustanowi! rekord
świata
kanka Martin. Wyprzedziła ona Ho- lację proponujemy na sobotę czy rzem. Przyrządzić sos (białą zasjuniorów w biegu na 400 m ppł lenderkę Hage I swą rodaczkę Debrę niedzielę, bo jest jednak ona tro- mażkę z masła i . mąki rozprowadzić
czasem 49,27.
Schunway.
zimnym mlekiem, mieszając zagoszkę pracochłonna.
tować). Dodać. gdy sos zacznie gę
Bierzemy 4 duże pomidory, 3 stnieć, przecier pomidorowy w taZ okazji Sw1ęta Odrodzenia w Beł
chatowie rozgrywane jest ogólno- jajka, 3 łyzki mleka, sól, pieprz, kiej ilości, by był on jednak gę
200 gramów owczego sera, 2 pa· sty. Po odstawieniu z ognia dodać
polskie kryterium kolarskie.
Wyścig seniorów wygrał kolarz LKS
rówki lub małą kiełbasę parówko- roztarty ser.
Bełchatów .Janowski - 26 pkt„ wą, 4 łyżki gęstego beszamelu (łyż
Wyniki
Pucharu Lata objęte 2'a- przed Zajączkowskim (Mazowsze Teka z małym czubkiem, mąki, tyleż
Teraz, jajka z kiełbasą nałożyć w
kładami
piłkarskimi.
resin) I Olakslewlczem (LKS
Beł
masła, pół
szklanki mleka,
pół pomidory. na każdym położyć krą
chatów) - obaj po 11 pkt.
Banlk - Agfaarhus
1:!
W ·młodszych kate.:orlach
wieko- szklanki przecieru pomidorowego), żek oszczypka i łyżkę gęstnieJą<:e
Lillestroem - Wismut
1:1 wych zwyciętyll: młodzicy - Bień główkę sałaty, trochę sosu (przy. go sosu. Całość ustawić w ogni<>Lleogeols· - Fortuna
O:l kowski (Mazowsze Teresin), juniorzy gotowujemy go z ząbka czo~nku, trwałym półmisku, wysmarowanym
Deventer - Standard
1:1 młodsl - Wziątek <Rai!omlnk\. junio· soli, oleju I paru kropel cytryn~ tłuszczem i wstawić na 15-20
miOdense - Eintracht
1:1 rzy - Prochoń (Broń Radom).
wego soku).
nut do gorącego oiekarnika. PodaFC Magdeburg - Alk Sztokhohn 0:2
Pomidory
umyć,
ściąć
piętki.
ze
wać
z
liśćmi
sałaty
skropionymi
Górnik Zabrze - FC Nuernberg 1:0
Molmoe FF - FC Karl-Marx-Stadt
z okazjl 40 rocznicy PRL roze- środka wyjąć miąższ wraz z so- oliwką i cytryną. Smacznego!
kiem I pestkami. Pomidory poso(E. Ł.)
3:0 grany został na trasie Chełm
Sturm - FC Lucerna
1:0 Warszawa dwuetapowy mlędzynaroFC zurlch - Ferencvaro1
1:0 dowy wyścig kolarski.
Spartak - Austria
3:1
Zwycięży!
Szczepkowski
(Le!!'la)
Trwałość rajstop można przec.lłu
Oesters - Valerengen
1:1 przed Rękoslewlczem (Flota) I Mlzyć. W tym celu zaraz po kur:ieSwarovskl - GKS Katowice
0:0 chalaklem (Legia).
niu nowej pary wkładamy ją na
--~----....~----------------------------------...--------3-4 godziny do zamrażalnika . W
ogóle przechowywanie rajstop
w
10
W d'alszym ciągu bardzo trudno foliowym woreczku w zamrażalnio rajstopy. Te, które zdobyły~my, ku podnosi ich trw;i.łośćl
·
muszą więc służyć
nam dl11iej.
•
(el)

I

na lato

la

----------=-=---··------------------

Samochodan1i
po Piotrkowie

r

Z kol rski h tras

Hdane startv polskich lekkoatletów

Rekordzista

W sobotę odbył się w Stuttgarcie
lekkoatletyczny mityng. Dwa
zwy.
odniosły reprezentantki Pol• ski Bieg na 100 m pp! wygrała zdecydowanie Kalek w czasie 12,68 (w
oiątek triumfowała w mityngu
w
Monachium), wyprzedzając Denk 13.12 I Oker - l!J.16 (oble RFN). Bulkowska zrewanżowała się Meyfarth
(RFN) za porażkę w Monachium,
zajmtijąe pferwsze miejsce w
ąko·
ku wzwyt. rezultatem 1,91 (taki sam
wyn!k uzys!i;ała Meyfarth). W tej samej kon~urencjl wśród
mężczyzn
zwyclę.!ył
Zlelka - 2,28.
W skoku w dal laskulka był drugi
- 1 86, a w rzucl.J! młotem Tomaszl!wskl zajął trzecie miejsce
75,to Zwyciężył Rlehm (RFN)
79,20.
Wśród mężczyzn najlepsze
wyniki zawodów uzyskali: Wolf z USA
w pchnięciu kulą - 21,s2· I Schoch
(RFN) na 110 m ppł - 13.87;
cięstwa

I
i

•••

Lekkoatleci USA startowali w mltyngu w ka!lfornljsklm mieście Sacramento. Podczas zawodów wlał jednak bardzo silny wiatr I wiele
znakomitych wyników nie
będzie
uznanych. M. In. Lewis skoczył w
dal 8.56 przy sprzyjającym
wietrze o sile 8.82 m na sek.

!

Na kortach
MKT Grand Prix lodzi

Dla amatorów tenisa ziemnego maNa zawod:tch w Ecrlin:e zawodnik my nader Interesującą wiadomość:
gospoclarzy Uwe lfohn
ustanowił
w dniach 21-31 llpca
na kortach
nowy rcltord świata w rzucie osz Miejskiego
Klubu
Tenisowego w
czepem. Jego wynik 10!,80 metrów.
Na ztljęciu: Uwe llohn po ustano. parku Im. Poniatowskiego
1 rozegrany
wieniu rekordowego wyniku.
CAF - ADN - telefoto
t::1: :r:ow:::n:
MKT, w Imprezie wetmle
udział rekordowa liczba zawodniczek I za.
wodników.
Na liście tgloszet\ jest
Już przeszło 100 tenisistów i teni;istek Wśród nich m, In BlEtllKOW·
SIU, SZCZEPANIK, ltfALtSZEWSKI,
mistrz Polski ROGOWSKI. Nie zabraknie także naszyc11 najlepszych
zawodniczek.
Program turnieju przewiduje gry
singlowe I deblowe. 27 lipca o godz.
18.20, po czym na wszystkich kor·
tach rozpoczną się pierwsze pojedynkl.
(W)

~~~n~:~~kl:::::aJ

5, 22, 29, 31, 38, 49
dod. 7

. 9, 13, 21, 37, 39, 43

---------------------------------
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IB111ąz dla lVaterpo1"JSt'o' wAnilany

Po raz siódmy a piąty z
kolei, grywało z Anilaną 1:8. Sędżla po.
Stilon Gorzów wywalczył w tym ro- dytkował rzut. karny dla KSZO, któku (bez straty punktu) tytuł mistrza rego wykorzystanie przyniosło druPolski w piłce wodnej.
żynie z Ostrowca remis 6:6.
Anilana nie mogąc pogodzić się z
arbitra I końcowym re%Ulopuściła basen. Mecz zakoń
czył się więc walkowerem 5:0
dla
KSZO. ostatecznie Anilana• zajęła
3 miejsce.

Przykrym zgrzytem ostatnlegD mis·
trzowsklego turnieju było zakończe
nie meczu między drużynami KSZO
I Anilany. Na kilka sekund
przed
zakończeniem spotkania KSZO prze-

decyzją

tatem
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Apolinarym, Bognom (23), Kingom, Krystynom (24), Jakuht>m,
Krzysztofom (25), Annom, Graży
nom (26). Juliom. Nataliom (27),1
Innocentym. Wiktorom (28), Martom, Olafom (29) .

