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I września obradowalo w \Ve.il'1zawie Prezydium Komitetu Wyk<>nawczegO' Rady Krajowej PRON.
Członkowie ore"Zydium zapoznali się
z. Informacją o wynikacq konsultacji założeń Centralnego Planu Roci:nego na 1985 r„ kt6ra zootała przeprowadzona w oicniwach ruchu !
w organizacjach społecznych w nim j

(KORESPONDENCJA WLA.SNA)
Najwięksu

w jes:eni handloi;>a impreu Śl\"ia~a - ~I:ęd.zv;;a
l'argi Lipsk:a - skupiła na powierzchni 280 tys. mkw.
ponad 8 tys. wystawc.'Ów ie wszystkich kontynentó\":, W iodą
cym ha~łem je.st „O rozwój światowego handlu i postęp technologicz!ly".
ro~iowe

uczestniczących.

Prezydium rozpatrzyło ! przyjęło
plan pracy Rady Krajowej PRON
I jej organ6w do końca br, Prze- 1
widuje on m. In. rozpatrzenie nrzygotowywanego przez komisję społecznego
dialogu oo~ozumi enia I
konsults.cji RK PRON ra;iortu o
rzansach I barierach w procesie
porozumienia narodowego. Bęctzie
łlo również okazja do dokonania
•
wstępnego bilansu dotychczasowvch
osiągnięć I niedostatk6w PRON
Grudniowe posiedzenie plenarne
Ra.dy Krajowei będz.le poświeco!le
-problemom ochrony I kształtowa.nia

I

\VOLNE SOBOTY

ron

Zprac Prezydium

łrodowiska.

(PAP)

Prezentacja towarów konsumpcyjnych, maszyn, urządzeń i technologii odbywa się w 17 domach towarowych w śródmieściu ora?: w

eta lldZI

I

Minister spraw

c I CH
22 balach i w 2'1 pawilonach poł()
ionych w niedużej odległosci od
centrum na terenach słynnej bitwy narodów, która w dniach 1619.10.1813 r. p0łoi;yła kres napoleoń
skiej hegemonii w Europie Spi•
wystawców czyta się jak katalo1
państw handlowych i firm świato
wych. 84 obecne wszystkie licz~' ce się przedstawicielstwa i ekspor1terzy z J)Onad 100 krajów 150 producentów i eksporterów repreientuje kraje RWPG
Jugosławię,
KRLD I Albanię Kombinaty I
przedsiębiorstwa naszego zachodni.,_
go sąsiada - wykorzystują Targ!
Lipskie _ do zaprezentowania w
roku 35-lecia l\"'RD dorobku l'O?'.woju kraju. NRD iawi się w tarl!OWej soczewce. jako kraj wsz<>ch~tronnie rozwinięty
dotrzymuj&.c ....
k.Nl'1m światowemu postępowi ,,..
najtrud!liejsz:vcb konkurencjach.
Polska uczes~n!czy w TargacJl
Lipskich p0przez obecność 30 eenlral handlu zagranicz.nego. Przy 8
tys. wystawców nie jest to moż;e

Jhądu Wprzyszłym roku be.z zmian !
I

iuro Prasowe Rządu J.n!or-1 tywnle na sytuację rynkową. Pri)
muje: 3 bm. Pre-zydiu1i1 Rzą- ogólnie zadowalających . ilosc;owo 1
Pojawiły aię ostatnio fłosy o niepewnej jakoby pnyszłości
du oceniło stan zaopatrze- dostawach obuwia i wyrobów odziewolnych sobót. Ktoś jakoby widział plany zlikwidowania poło-'
nia rynku w pierwszych 7 żowych występują niedobory w
wy z nich, ktoś Inny podejrzewa władze o „zamach" na wszymie1>iacach 1984 r. Uznano, że iao- strukturze asortymentowej.
stkie. O wyjaśnienie tej aprawy zwr6ciliśmy się do główne~o
patrzenie rynku w roku bieżącym
Lepsze było zaopatrzenie roluic1pecjalisty w Departamencie Organizacji i Czasu Pracy Miniulega stopniowej poprawie. Spr-Le- twa w nawozy mineralne. Zgodn:e
sterstwa Pracy, Płac 1 Spraw Socjalnych - Lesława Nowaodaż detaliczna w cenach stałych z planem przeb:egały dostawy &•.od.ldego1
wzrosła o 9 proc .. artykułów żyw- ków ochronv roślin. Dostawy orodnościowych o 5 proc., natomiast stawowych masz;i.:zi oraz
sprzętu
artykułów przemysłowych - o 13 rolniczego wskazUJI! dalszy po;;tęp.
_ Iv1inisterstwo
Pracy, Płac I • czasu "Oracy w zakładach uspołeC%- .
(Dalszy ciąg n11 str. 2't
oroc.
Nadal, natomiast odczuwa się niedo- Spraw Socjalnych nie przygotowje nionych. Utrzymuje on równiez do- _______________,_.,..,..,..,.._
1
Stabilizuje sitt sytuacja na rynku s!i;tek c~ęści zamiermych . ake;eso- żadnego projektu zmiany prawnej :ychczas stosowany średni 4b-goprzemysłowych
artykułów kon- riow. Niedostateczne 511 t~z dosta- dotyczącej wolnych sobót. która w dzinny tygocbiowy wymiar czasu I
sumpcyjnych. Oz..'1.Aką poprawy za- wy o~n. Bard~<? dobt'e . .iest zacr przyszłym roku zwiększyłaby oo- pracy. Równocześnie w tym pro.
Na zaproszenie ministra spraw
opatrzenia o~az przywracania "C>W- patrzem~ w wę„iel kamienny:
I minalny czas pracy. W 1985 r. u- jekcie rozporządzen'.a jest pror..oz~4zagranicznych Stda.na Olszownowagi rvnkowej są sewnowc> obPrezy!1-ium .Rządu uznało. ze. u- I trz.vmany będzie nadal 42-goó.ziuny cja dotycząca bardziej elastyczneg.o
skiego, w najbliższych dniach
niżki cen
przeprowadzone przez trz~UJ~ce s1ę Jeszcze d?kuczl1we tygodniowy wymiar czasu pracy.
gospodarowania czasem pracy w
przybędzie do PoU!k! z ofiC'jalprzedsiębiorstwa handlowe. Korzyst- braki niektórych wyrobow mog!j
Przygotowywany jest natomiast poszczególnych 1.akładach w porów-'
ną pn:yjacielską wizytą mtn1Sier
nie ocenia się zaopatrzenie rvnku być zlikwldov1;ane lub złagodzone w naszym ministerstwie pro1ekt naniu i: dotychczas 1;osowanymi
apraw zagranicznych Czechoołow wyroby dla dzieci I młodzieży. wzrostem d.z'.ałalności produkcyjnej. nowego rozporządzenia Rady Miniwacklej Republiki SocjalistyczObowiazuJący od 3 lat program Prezydium, zoboWiązało kierownic- strów na przyszły rok dotyczący
(Dalszy ciąg na str. 2)
nej Bohwilav Chnioupek,
operacyjnv oraz zgodna z planem twa rerortow do pełnego wykona- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~!:::::=::::=========~r~e:a~l~iza::c~ia~d~os:;::ta:,:w:_;o::;d;:;dz:,:ia:ł:,:u~J:a~ooz::;;;,.Y· nia w drugim półroczu br. plano1
.;
wanvch dostaw lla rynek.
I bm. I eekreta?t Komitetu c.a.
•JJ)AŁ
A
Nast~pnie Prezydium Rządu raz·
tralnego PZPR. prezes Rady Minl.1
_,
l
ie
-""1 · ...'-1.~ 7 1
..J
ważyło propozycję utworze-n.:1 tunstrów, 1en. armii Wojciec,h J..ru-C::., l'.
duszu rozwoju rynku. Byłby on
NajwlękJ!z11 koncentracj• po dru-, poku sUy militarnej, w którym weź- t:elski przyiąt nowo mianowanego
J v
przeznaczony
na
f!nansowan!e
glej wojnie światowej al! 2brojnych mle udział ponad 250 tysięcy ludi!.! ambasadora Wtigierskiej Republiki
orzedsięwz!ęć służących poprawie NATo na terytorium RFN
rozpo- i og.romna Ilość sprizętu bojowego, Ludo\vej w Polsee
Gyoerga BiI~ Jakości towarów I usług, mat;;r1al- częły
się jesienne manewry Paktu
potrwa od połowy września do po- czo
Północnoatlantyckiego
pod
nazw"! łowy i>aździernika na ogromnym ob·
(PAP)
(Dalszy c!aii na st:-. 2)
kodową „A u tum n Forge 84".
Ten szarze od północnej Norwegii
po
w al.erpnlu w walka.eh, które to- do dalszej reaLzacJi pta!fU bezi>ie- „ ......„„„„„„„.......................................„ .........„ ......„ __ wschodnią Turcję.
""'!
czyły slę IV Libanie, zgl.nęlo
215 o- ~zeństwa w Libanie s"ó:łonlły
prezy1ób - polnfor.cnowsl w ponleC:Ział.b;o denta Ożet<rnjela do oclb;·cia podro1y
;
,,Autumn For.it'.' IW' obe1::nuje ca- {
wym wyda~u wychodzący w Bejl'U· do Damaszku w ce:u orzenrowsdzetą
scr:ę
Ć\•;icze1l
\\'Ojsk JąC:owych,
cle dzlennik „L,Or!ent U Jour", Do nla tam konsu ta<-ji z pre.t:i der.tem
powietrznych i morskich. Jednym 'lt
atarć dochodziło w stolicy kraju, w
Syrll Ha[ezem Asac.e:n.
głównyc:1
re •on ów dz'.ał&fl jest te- I
położonych na południowy wschóC: od
rYtorlmn
"!U'N,
które wojs~mwi I
r".:..p„ t6w
' oor ~Y t.~A "' ad.."!"'•• n~t.•= I p~e•Y- .~ATO traktuj;;i jako najważniejszy I
ntej górach Szuf oraz w obłnocno
rlztałaczy pol!tyczn: .!ll Part!! Oe o· dente Jo~113ona oraz l)ro!(:sor
M'.n- teatr ddalań
wojennych w Euro- 1
llbańskim porcie Trlpoll,
• • •
kr.-tycznej opt:b\L~ows!o na la:na ·'. shal Sllulrna·
specj:uny
doradca p 1e.
w
~s:cczególnych
k~ajac~
orezyde:c·a Jlmm 'ego Cartera.
iwiazkow ·cb RF:S- odbędz!e s.
a~
W wallu.ch prowad-a:onycb
Pr:cywO:lca druz.6 · Walld D! mbl11t d7 1en:U;ta ..• ·ew Yor' T!m~s ar ~
oatatpor 1 ·w
s·
Z«r.zu ' • onJ iidm-1 l~·rac
rt· •o w'elklcb :rr.1U1e·\·r6w '>l"ojs;r l•cton\o w rejon!• 1br Szuf, zarówno &l• odr%ucl! w niedziele n.an~ ~~du w kul-an~!. '!: ltt r
;.ma- J • tlenu Rea~Elna
. 1n. c.elowe :i:•~- ~':fe 1 to~n ~z!'Ch , A~·o.
ły druzyj&kie, jak l chrześcljet\skie, <.prswle v; orQ adzenla arml! w gór:; v:ę 2broJet1 oraz stos · .uw
wani~ roltowan ze Zwi~zitle
'RaSzut. bt;tl;ice os 0J11 sil druzyjs;d~h r• 1.tai1s':o-' a•lziecalcn.
utyły wsi:yat1dch tYPów broni clęt·
klej Poclskt spadły nawet na kon- Mówienie o planie bezpie enst "Il . Autorsmi ape!\l <a Averell f arr!-1 dz~e.:klm na temat ogranicztn 1. 'JbroOrganluc .. a ~().1<oJowa w J!J'::if Il
'llrolowany przez
tdanla, te ta demonstracja a1ły miprawicę chTZeścl dla południa czy góTZysty~h rejonów man, b'., l~ n:n!Jasactor CSA w Mos· Jen
W US dniu roku 8'ońoe wr.ekra:tu jel'<t stratą czasu. ośw•a..iczvl,
jańłlk' Bejrut wschodni.
k :vie! Clark Clifford, b 'ły tn!nlster
Obecna admlnlstracJ• - ctytamy w litarnej n• wielka skalę.
przepro~zło o 1odz. S.53 zajdzie w o
wadu.na
w
poblli.u
granic
pat1stw
atty:rnle-apelu
nigdy
ni~
tral:toTrudnołol. p!."trz~e slę na drod?.e
19.17,
1 ,•-nla sp•awy kontroii tbrojeń
jako socjal!stycznych je,it pro·A·ok~cją poczegoś rzecz;nviScie ważnego dla zag!ęb'.ającą
stan
r:apięc~a
IV
Europ'.e
pewnię-i!~
be7.pieczei1,;lwa
narodo-

B

zagranicznych GSRS
złoiy wizytę

w Polsce
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zu;arta roczinca
po1·ozuilllen1a
lV Jastrzebiu
ł

:..lm nle po to, aby
\VVPl' acować (
wspó'.ne podeiśc'e,
jed} u:e w
1
lu wywołania wrażenia elastyczności.
1 Bez IVZ~lędu na to, kto w Ustopadzie wygra wybory prezydenckie nowa
administracja
us.„ wlnna natvchmla„t
i:a.1ąć ~Ję s call\ powc.gą
?'"Oblemem •b,o!eń nuk:earnych

a

W Bri1hton., w południowej Anrlil. rozpoczynaj• tię IV poniedziałek obrady dorocxnej
konferencji
Ełrytyjskie10 Kon.gresu
Związków
Zawodowych (TUC). W 116 JUŻ z
kolei zjeździe uczestniczy około 1100
delegatów Głównym przedmiotem
obrad bi:dzie sprawa ewentualnego
udzielenia poparcia dla strajkują
cyr.h od sześciu miesięcy górników
oraz solidaryzujących się :i nimi
1
portowc6w.
.
' TUC skupia ok. 100 branżowych I
~lązków
zawodowych, liczących
łącznie 10 milionów członk6w.
.Tak wYUika z pierw.szych don'.e- '
lladztcckl d\\~..isllnlkov.·!l ~amolot transportowy Antonow H łlłdUJe "
łltefl, po bw:zliwej debacie, uoze...tFanborongb pod Londynem. gdzie odbywa ~lę wielka wystawa sprzęt11
mcy zjazdu podjeli zobowią'll8.!lie lotniczego,
Wzbudził clnte zaintereaowanl• ekspertów, sdy:t "ł\"ystarczają
udzielenia „catke>witego p0pairda" mu kr6tkie pasy startowe.
•brajltującym góm:kom bryty}skim.

w

Radz~ec~

3

W"Ześn'.a

I

ni
„~lanifest I
Lip<:owy" dokument nazywanv porozumieniem jastrzębskim. 3 bm.,
Pap :ri J'a.n Paweł rr pr~yj11ł w w rocznicę tego wydarzen:a. pod
POniedzia.łek na rodzinnej audien- obeliskiem przed kopalni11 „Manicji prywatnej w swej letnie.i re- 1!est Lipcowy" upamiętniającym pozydencli w Castel Gandolfo boń- rozumienie wiazanki kwiatów zło
skieIO ministra apraw :zagranics- żyli przedstawiciele uł6g 16rninJ'Qh Hansa-Dietrich& Genschera. caych - xwiązkowcy z jas1Tz4bskich
Genscher 1potkał lltt równ.ld z wa- kopalń.
tyka'6.skim sekre-tarzem sta.nu, kv1
d.111al•:m Ało&tino 01ur_o_u_m..
_ _ _..........,.......,......,_ _ _.__~---J' .4.P) j
„-=:=„ic::=:::;;:::r:::~~~~i:::łl~~~=:::==~~
lnlster
:!l.nam16w
Stanisław
udziału
!l:tsnów Zjadnoosony.oh w gwaran'!owaMy~
l'ftlS Hild)" • · dtutretnmlnow~'Pi 11i!:e4yt6w \Id-ile- funduszu. z uwat! j&dnak M '1'udNieckarz w wypo-.viedz\
dl.J; ogólnej I czble głosow w l\Ijędzyna- choC:n!e. Nie mote być t<i
Jednak lanyoh pl'HE fundun na e~l• zwlą- ności jal>:ie przeżywamy, ::ea l12ujerelewi.zj! Polskiej ;;1ówll spra- rodowym
Funduszu
Walutowym, .,normalizacja" jednostronna,
pay zane 1 równowatenlem bUansu płat- my u~reg niezbi:o.nych progrn~nów
wy związane z Międzynaro nte same Stany Zjednoczone decy- której strona polska byłaby 1obo- nlc1ttgo, które posladaj11 nltszp. o- ui;drowien!a iOspoclarki. Wdrażamy .
dowym Funduszem Walutowym Oto C:11ją o przyjęciu Pol„ki do fundu- wiązana do spłaty, a partnerzy 11- procentowanie nit kredyty udzle!a- reformę gospodarczi\,
oiraniczarny
łłówne tezy:
szu, a Bpra.wa ta będzie przeclmio- trud.niali roswój nuzego lqaju
l ne prze11 bankl komercyjna 1 !nity- in1lac;11, porządkujemy system cen 1
I
- ośwlacczenle
rządu USA
w ttm rozmów ml11d1y nami a wła· traktowali 11.u iorzej nit inne kn- tucje r111c!owe; rnołUwo~ć oA:rel!oOwe- l plac, ognmiczamy atopniowo no111>rawle stopniowego znoszenia re- dzam1 funduszu,
Je, b•d11ae
Vf podobna;
1ytuacjl co
~1ymywanla
beuwrotnych . tacje, rw!ękuamy 1topn1owo
roię
strykcjl wobec Polski, co podkreślo
- Istn!e1e swl.'Hk m!ędsy l'luz11 płatniczej. Na to 1!~ nie ritod't.lmy. or2ydalal6w ml~zynarodoweco p1•- j paramętrycznych instrumentów atene zostało w odpow\ledzl rządu pol- aytuircją ołatniczi1, a czlonkostwam Nasl partr.eny mun11 wsi11ć
pod nl11dza w ~staoi ~eiljalnyoll praw rowaule C<»p0dark11. Oczywl§cie aklego, dotyczyło 1praw
z punktu w MFW; nąd polski honoruje swo- uwag11,
niezależnie od ocen po- clągnienla;
· nie a k!'tdym
aa-leceniem tunduv1Jdzenla ekonomlcmego drugorzęd- le zobowiązania mlęd1 yna rodowe, w Utyc:z:nych,
szkody udane
przez
Z kol•1 osl0111ko•two w 'Mlęd1yna- uu :t111dz11my 1!11 zgadzać. Nie oznanych,
wokół których
Amerykanie tym ' równleż finansowe ReaMzujt'!- n!ch nuzej
ir;ospodarce pogar~za,ią r<>dowym llllnku Odbudowy 1 lto:t- en to równ!et, h reaUzacja kainobli.!
du~y
szum propagandowy my tę nsadę poprzez za-.varcle czte. obiektywna warunki aplaty ;~zych woju po~'ala uiyskiwać na dog-0d- dego nauego programu łlpOtka s!111 z
Ale nawet ten, rzeczyw!.~c!e drob- rech kolejnych umów
1 banitami zobowlązaA.
nf'Oh "Warunk11oh
d.IUCotarM!11owt pelnt aprobatą tundunu.
w tych
ny krok. oceniamy pozyty-wnle. Nasprawach toci:yć .będzlemy upew.ne
tomiast zasadniczą sprawę w kwenlełktv;e d.ysku•je,
n!e boimy
1lę
st!! r~trykcj\ mają stosunki flnanj&dnall ~y.:h dy.vkueji.
1owo-elmnom!c,,,ne. Jednym z takich
- S nmyoll
.tatutowyoll nud
tematów jest sprawa lliiędzy·naroi!o
!un4unu - pnyj,ty>llh w 1946 roku
wego Funduszu Walutowego. Do tej
a 11d1!a1em takie del&gacjl polJlkiej
pory rząd USA zajmował wyratn!e
- iundtlft ltllł fil!, dl'Dgll ewolucji,
destrukcy:tne stanowlsko,
wiątące
or,ganin111J11 unlv.·ersaln11; arzesn 143
aprawę .naszego członkostwa s
wakraje,
a jtj cdon~amt •11 kraje
runkam4 polltyc2ltlyml. Równlet olcap1tatiltt7'~zno,
laaje ro:i:wtjające
becnie rząd USA
wląte i>oparcie
a tak.te kraje 1ocjallstyczne
naszego wniosku do MF\\T 1t jego
m.. Ili. lrll&?Y, Rumunia, Jugosławia
oceną
realizacji ustawy am.neo;tyj1 cldlL. •i.d tet niecenia fundunej przyjętej przecież przez
Sejm
17:\1 mu.111 uwzg!~dnlać różnica po- I
Polskiej Rzczypospolitej Ludowej w
mi4dą f<ISll!łl&tolnymJ. fiajamł,
1tosunku do polskich obywate,J.l.
l«lme:cyjnymi, łtt&:e ~ umowy
Koay~c! Wllt~ 1l!~n!a
tl<1 ~IJfW kred:·•v 11a -pM:eds!t:wz:„~.
hl.w~
'Pragn• jeszcze ru 'Pod'kremć
s pełnlamy w pełni. Jctst to najbar· mogą być bezpośrednie
o· •1 <-cl'1,c st~·cyJ.1'!,
zwlaszc7'a w pctcmyś!e
- Waił"e plua1 \ mnu11 - wyponaol.sklem I t'ozwlać ~wentualne złu dziej namacalny dowód, te Jeśli nie Oo korzyści „pośredn:c,
m-.Je;i,y wyc.Joo··wcz::m, eneri:et:·ce t~:.n,por- wiadamy •!• n podjęciem !'legocjadzenia te nie zgodzimy się, aby wchoclza w grę Interesy polityczne. pnede wszystkim podn\c>'r• " wla- cie l 1·u!1ict-.de oraz st\\ ar za moż cjl li fundugiem I wat11pleniem unasz wniosek o członkostwo w Mi<:· to wzajemn1e korzystne porozumie- !'ygodno~cl płatniczej J.:raju w mię- Uwośc
udziału
naszvc.1 pr?edslę- r6wn<1 do fund.uszu, jak l Między
fizynarodowym Fundl!8ZU Walut<">w ym nla są rnotllwe, nasze zobowl;iza.nla cJzynaroC:owym.
•roctowl ku nnan- b!orstw w przetargach or";m rowa- narodowego Banku OdbudowY \ .Rozby! wlazany z jakimikolwiek
wa- f lnansowe wynoszące ok. 26 mld do- sowo-ba:1i;:owym.
od cr.eg<> zależy nych w ···.,·iazd:u z lt.,..:blycjoml re- woju, tym bardztej, ie blorllC poa
' runkami pontycznyml ze strony jr.- larów wcześniej czy później trzeba moż1iwość uzysklwanla oraz popra- Yl~7.'°"''"' ml w oparctu o kudyt y '"wagę ostatnie !wte - mamy mokiegokolw\ek l.nnego państwa.
spłacać . Taka
jest natura długów wy warunków kt·edytó'v s Innych banku.
ralne prawo oczekiwać, :I:• najbar- 1
Chodzi tylko o to, aby warunki 7-ródeł,
w tym . przede ws7yst};l111
dziej rozwinięte got1poclarcz<1 k:-a,c 1
Trzeba pamiętać, te nasze człon tych Spłat dostosować do realnych banków komercyjnych. Cz!onko•two
Pra.1::111 jednak wyuł.'11e podl-..rd- zr.chodn!e - członkowce tu,1duszu kostwo w MięC:zynarodowym
Fun· mobllwoścl n;;.szej gospodarki l że Polski w funduszu ułatwltoby, ogól- l!ć,
h
n!e
nalety
ocze1<l· µowlnny udz.le~lć nam poparcia
w
duszu Walutowym I Międzynarodo powlnny być to warunki
dające
nl„ mówlao,
reatluc.ie pro~ra;.~n wać .,c.e,7czu d la1ów" i f•mdusz'l. 1 tej organizacji
- dla częśc:owe.; o
wym 8•nku Odbudowy l Rozwoju pe„spektywę qalszego rozwoju goa- przywracania rów~.-0·,·agi w bllanile ttorc zwoln'l by
nu >. ohow'.ąz:rn ci:oćby
wyrównania
ponies'.on~ ··'
powlnnri być tnktowane 1ako ko- podarczego I WZTostu eksportu,
a płatniczym Pols'<I ora? "'mnicjs;;e- '~cp :o\' e' t.płat)' zobow:~uń z ty. prz~~ nu szkód go>oo t:arcz:;ch, be
r7ystne •.równo z punktu wldzenla nle hamowan!e te~o rozw-Oju.
W 'l·a w perspektyw:e obc'u1. 'a gos- t..:lu po>· ·cdr "' z ~·ą~ni~tvch "<rP- dących w:;n'klero !eh pru'.ll"ki
""
l'1tere•ów krajów 1Vlerzyl'lelskich, ja.k tym duchu prowadzim • I bedzlem y poclsrk' z t~·tulu
'łtlżcn!a,
ri• low w tej sp• "\"le n'e p-0w! •• l~- , 5tOSilnku dę P(>J.ikl,
I !nteresów Pol,kl N'le zapominaj- i>r<>wadzlć rozmowy w spra\\:e ur'eDo hez~J:>średni~·1 kvu 0 ścl n•\~h ·ł'1y m Pt -:-ad~„ .: 1 złud7eń..
my ponadto, Ił pomimo wysokiego łożenia płatności I tytułu kredy t W 1,el',''-· c; mo7J'WOŚĆ k~rz:·s t~'l! a
ł
- Polska ll"!t 11alet1 •bMO(e •
,, , •"'Tl1"'..
•AP)

I

„„„...

I

I

I

l

M

*•

i.edź

•

ministra finansó w sprawie
o Fn szu Iuto o

dnło dzlslejnym . pnewłduje
dla Lodzi n.utępująca pogodę
tachmurzenie małe f umiarkowane, w ciągu dnia. okresa.mi
duże,
llfoiliwv opad deszczu.
Temp. maks. :?& st. \Viah sła
by
Cisllif'ni„ o codi:. Jll w:rnosiło
994.,8 hPa <>zyli H.6,2 mm

w

w Kopal-

'

ynopłf'

ro nce
18119 - Ur. J. Slowackl poeta
1890 - Ur, l\1, Roła-Zymieri
ski ma.rszalek Polski.
1894 - Ur. M, Zientara.-1\lalewska poetka, działaczka mazur-

ska.

19« - Wyzwolenie Bel1ii spod
okupaeji hitłerowski,j,

a sobie myJI
!(ie rób bliźniemu tego
ee
chr:ialbj s. l!.h~ on ut:zynił
tobie "ot 1· .;„ ~il'1.1"7YĆ, ie m acie zup!.'ł .i~ t o'i. ne gusta.

u r chniJ

„

wy-1 -

„

1

))

słą

z prac Prezvdium

I 2 tys. · 'finałistÓl\r z 57 lakladów
I 22 lfrześnia na st~dionie Startu:
lekka atltlyka,

1lływanie

sialkłhvka

i

T

s;m razem nte o spo:-c~e r.aj- ! wś-:-6d zał&g pracO"Ą'11~r.;zvc:-i
nd.szewyłeJ K.!asyflkowannn a
o I go województwa. Dowod.em teg-0 Jest
rywalizacji sportowq, w któ- zgłoszenie 'w: do turnleju .r<;J<ord'orej uczestniczą 1>rzedstd··A"c.e- wej liczby zespołów. Z. \Jra·t<U O<hSK
le zakł>1d6w przemyslov.•yc!1,
hiut· ! (rileHtety, łodzkie kluby piłkarskie,
instytucji. OkaŁ.1ą do napi3ania
o &;;me boryl<aJące sli: z kłopotami wytym JjłSt wrześniowa
sµanakiada gospodarnwan'a wolnyei1
termi:iów
2<>kladuw pracy woj. łódzkie;;:o, któ- dla swoict1 drużJrl, odrzucają z korej pierwst.e konkurencje flnalowe niccznosci oferty TKKF) do turnieju
już się r?zpocząły.
zakwaltfikowano tyLko 48 zespołow
Ja,J<o pierwsi
startuj,ą
piłkarze, (20 drużyn odpra?1iono z kwitkiem).
siatką1·ie i siat'karki. Na stadionie
Do turnieju siatkówki zgłosilo się
pabian!ckkl1
Zjetlnoczonyci1
WY· 35 druż:n męskich I ;7 tensklcl1, do
stą.p!ly jedenastJ<;i „Ele.ktrometalu" I tenisa sLolowego 40 zespołow, do
„Polspol'tu" oraz
Przedsiębiorstwa strzelania
42.
We
wsz,-srnich
GeoC:ezyj11ego ! „Pol! ·". W
środę spartakiadowych C:yscypU.nach J kong:-ają (na stactio11le Orła):
.,Kon.st!- kurtncjach
•reprezentowane
b<:dą:
lana" z „Morfeo·• . PZGra!. t. „Fa- pabianicka „POLFA" (ubiegłoro\.'.~ny
ko", a na stadionie Kolejarza:
Za- trlumfa,o.r współzawodnictwa sp•rtakłaa Doskonalenia Zawodowego z „A- kiadowego) ... f'01 ICA", „HAR,'A.:11:",
nilaną'' i u1.,er-hma" . z Drukarnią ozorkovvsKle .• MORł,E0 11 , łódzka
,.AAkcydensową. w hall Społem w śro- NlLANA", .,KON~TILANA" . • zgierd!; rozpoczną si~ pierwsze
mecze slti „BORUT/\", „AHFLA, \"
Wl"f,
turnieju siatkarek 1 siatkarzy.
„E:MA-ELESTER",
spółdz,elnia
Futbol zdecydowanie wied11ie prym „MORS''. Na liście obecności zabrakł-0 niestety reprezentacji tak
dużych zakładow, jak;
„MAHCHLEWSI<l", .. S'"rOM!L" czy „SKOGAH'·.
t Program tegorocznej spartakiady o•
bejmUJe 10 cJyscyplln i dwie konkurencje rekreacyjnP
(prLeeiągame
llny oraz podnoszenie ciężarka,,
Z2
września na stadionie ło<izl<iego
Na t<irze przy ul. Polnocnej ro1tegrano ogólnopolsk.ie zawody toro- Startu rozegrane zosta u ą spartakiawe, zorganizowarie p;zez
Sp9lem dowe zawody Jel~ko atlet:;c,;ue, kondla uczczenia
pamięci
tragicm\e ktHencJe pływackie, dcc~•duJace spotzmarłych
w:·chowankó'w klubu: M, kania turnieju siatkarzy i siatkarek
Kolasy, K. Ot ockieg o I P. Szyni-czy- oraz w pilctl ncrJmej. Jak poinformowan o w czasie wczorajszej kon.k a.
W Imprezie ucze5tniczy!o U to- ferencji prasowej w zw 'l'K.KF, w
finałowych
zawodach
spartakiado:rowców (młodzików
l
juniorów
mlOCszych) z pięciu klubów.
Zde- wych wys t ąpi około 2 t}'sięcy kobiet
aydowany prym wiedli
wychowan- I mężc2yzn r eprezentujących załogi
lkowie żyrardowianki.
G. Kreju11r Sł zakładów woj. łódzkiego.
(wr6b.l
.t1·iurn.fował ·w wyścigach na 500 m,
, aprl.ncie, wyścigu duiiskmn i dysta nlłOwym . Dystans 2 km na.jszybciej po·
konała para żyrardowia11ki
G.
Kre jner - R.
Karliński,
W)l'Ścig
handicap.owy zakończy! S:e:
wygraCzłonków i sYmpatYkow ·sekcji pły
ną r eprezenta11ta Wlókn!ar1a Lilc\z wackiej Ognhkll 'IKKl' „Kac'.tlta" inM. Jędrzejewskiego, który w klasyt!-1 tormujemy, że pierwsze ujęcia po
kacJI lrnnco•.vej wywalczył
drugie wakacyjnej pnel'wie rozp~czną
si~
miejsce za O . Krejnere1:11
a prze<j dzis nll pł~'walni SP 37 (ut. Sicnkie-

Młodzi

torowcy

żvra1·dowianki
„

-

górą

„Kaczka"

n.

Karlińskim.

wicu).

Początek

już pływa

o godz. 21.15.

zajęć

Wyścig dystansowy juniorów mlod-1
D ę bowski, a „«merykana" p:i.ra P. Borkowski, P, Ryś 1
(wszyscy Sp.alem). D rużyn owo trium•
4 l:>m. rozpoczną slq na 1w. fowa li zd ecydowanie młodzi torowcy
:tyra r do wianki, gromadząc 108 pkt. l ta~ll sopockiego K.lubu Temsowego
wy p rz edując S poł em
(57 pk t.) ora2 58 M:strzonwa Polski w tenisie. D-0
Tramwajana l Włó knl aua (po
33 eliminacji w1kód kobiet zgłosily si<:
32 tenisistki, lttore rywallzowały
o
pkt.).
(w)
8 premiowanych
awansem mleJsc,
•
•
•
na.tomiast wsród mężciyzn o
16
I miejsc w turnieju. głównym rywali•
zowalo 77 z.a\v-Ou.J.uf';:ow.
Na starcie
zabraknie Henryka
W ra mac 11 rewizyty przybyła
d-0 Drz:vmaiskiego, przebywaj4.eg-0
ia
Pabianic eidpa kosz)i.karek pierwszo- grr.nicą.
ligowego zespo łu jugosłowlańs~icgo
Widzew Łóót wysunął ,;q na
Jedlnstvo Tuzla. Jugosłowianki ro- czele punktacji
,.L'.ę,i
stadwn6w",
:i:egraja, ~ koszykarkami Wió..tniarza otrzymując za mecz z Z.ail.tębi,em
P abianice I wrocławskiej Slęzy to· S.:isnowlec bardzo wysoką notę łącz
warzysk:e spotkania.
ną 57 pkt, Do ide&lu zabrakło więc
D:.ls o godz. 11 $;ęza zmierzy się b rdJ.o nie' ele. 1->1b!"e
zas Wlok .La1„em, a pu połucrn.u oa- chowywall slę wzoro·vo, \\'"ar.c·„·a
nag_·adl<J~c
b~zi• 1ię mecz (godz. U.W) Jedln- oklaskam\ oble druty ny.
a"tvo ~ ę1ęza. W środę <_ i<>C:z, U
Na stru~lnicy Polskiego z·,o,·lą~
'ltoszykarlti jugosł-0wiańskle zmierzą li:U Łowieckiego w Krzywiniu (woj.
•1'; z Włókniarzem.
(W)
leszczyi1skie) i:a·kończ:;ły ~lę
XV ll
Mistrzostwa Polski
w 11trzelectwie
rnyŚ'ltwsk!m.
Uczestn\czyl-0 HlO •aw-0dntków reprezentujących ł8 województw.
W trzecim meczu I rundy hokejoWojewódz:'1 Oś:odek Sportu l R•·
llc:~eacji
w ArL!ll'owku prowadzi o- weg-0 turnieju „Canada Cup" reprezentacja
. Z'\viązku Radzl ee kl ego po*''Wioną działaluosc, Coraz
większą

uych wyg1·a1 J.

w

SKR.OCIE

Pod koszami P•:\blaDJC

e

e

Turniej tenisowy
popl)larnośc:ą cieszą l'ię

(I LO) 6:3, 6:1.

I

konała

organizowa-

n a l'Ja kortach ośrodka
popularne
turnieje tenisowe dla nle sto·1yarzy9!onych. w minioną sobotę l me·
dzielę, :z: okazji rozpoczynającego się
nowego roku szkomego,
odbył się
turn:ej dla młodzieiy o puchar dyrektora I Llceum Ogólno«sz•ałcące
l!-0 Mariana Wolniewicza.
zwyclętyt ;J a cek Klimecki fi V I.,.0). który
w Unale polrnoał Mtchała -Krekorę

Czecl1osłowację

3:0.

pierwszej serU spotkań probez straty punk.tu USA
(bramki 7-ll. Kanada !7-2) l ZSRR
(:l--0), wyprzedzając CSRS, RF:N
I
Po

wadzą

Szwecjf:.
e :viotocro $Owcy

składzie

Kees

Holandll

Van

der

Veu,

w

J-0hn

Hensen. John Van der Berk I Pozdobyli Puc\Jar
Karo ów

stema w klasie

12~

ccm,

będący

wyml Mostn:Ó11tr.v~

Dru:tyn-0$wiata.

PROSTO Z MOSTU

o

J erzym V\1 i jas 1e
czyli tema t na czasie
, Warszawska Leg~a c:::.ee m!eć w swo~eh szereia~h futbolistę „Widrew a - Jerzeg-0 'Wijasa. Doszw nav;et do _tego, ż.e w .!1biegłym t.c&?dnlu
u pr-0ponowano t6dzkiemu klubowi odpowieun\ „szmal za tego p1lltarza.
zrozumiale, że na tę l?ropozycJę nie przystano, s.koro przy planowym
b ud-0waniu je<l«nastki z ul. Armii Czerwonej W1Jas stanowi jedno z
jej pot;st.awowych ogniw. Nic wdając slę bliżej w S1'Czegóły, tema_t ten
cia,:gnle się gdzieś od roku, nie da·jąc spać clzlałe_czom, i~wodnlkowl
or az sele.kcjonerowl reprezentne:i~ - Antoniemu P1echnlcz_kowl, kt?ry
dla zawodnika Widz.ewa widzi rownleż mieJsce w podsta.,,.-OW> m skła-

4zie reprezenLacyj.nego teamu.
Mecze e:lm!nacyjne mi!Stn-0stw śwta·
ta tuż tuż, a pomocnik wic~ri;lstrza Polski Iii~ mote byc poddany po-

ważnej, mięC:zyI).arodoweJ probie.
Działacze z ł..odz1,. skromnie rzecz; cała ujmując,
maj11 tal do waraza wsk!ej Legi!, że ta !am!e wzajem~1e _dżen:elm_eń~~ne umowy. OdbY·.
ly się bowiem rozmowy „na najwyzsz~m s,_czeolu I ustalono ~~le
również pewpe kwestie dotyczące pl!irnny. Widzew_. oostąpll od • poz.~_s
1
ka nia do śwojego si<ładu Andrze)a Buncola - ~,oteczni
c„ .• ałacze
s tw!erdzili.. że pr'Zez pewien o'<res n!e będ<i poz~s«iwall do sleb:e zawodników, l<tóryml :z koJel zainteresowany jest łodzkl klub. I na nm
po;>rzestanm y „.
.,
" l
w sporcie. każdy wytyczl) sobie cel - najwyższy, oczyWiśc,e>. D:aa acze z ul. t,azienl,owskie.l chc:eiiby, :>bY Legia zdobyła mistrzostwo Polsld, 1<bY w Warszawie oglądano mecze europejskich pucharów w p:ł
ce noż11ęj. Zrozumiałe? - Oczyw!sciel '.','.e można. j~dnq.k dz_talać••':':edług zasac:y, te
szystko co 11t1jleµsze
mnsl llyc w wa1sza,vs.~11n
klu.bje - od reprezentantów Pol.ski juniorów, poµrze7. „mlodz!eżow
k•'l'' a sko)1czywszy na kadrze seniorów. '.\ia boisku występu.ie prz~
clet jed~nastu zav.odntków, można dokonac dwoch ziman .. w. sum•e
więc może grsć trzynastu. Proste wyll.cien• e! A s\,oro w Le~tl zgr,omadzl się - powi!'czmy - czterdziestoosobowy „kW1at polsk1ego _p,!karstwa", to czy wszyscy bęc!ą naraz występow«ć w p!;•v;szol}Owych spotkaniach? Zaszczytu tego może dostąpić co najwy-ej 20 .utbollstów. A reszta - czy ma się obijać po trzecioligowych boiskach
walcząc w rezerwilch I 'nte poci nosząc swo:ch umiejętności? Komu . to
zaszkodzi? - Po~sldemu· pil.karstWJ.1, 'oczyw\śc!e. L~U - mam nadz1e.
ję na tym nie zależy„.
•
Za·kładamy nawet
że Wl!as będzie gra! w końcu w Leg!.. W-01;lec
tego trzeba będz:e' posadzić na ławce rezerwowych Putka, Biernata.
Karasia, albo Budę. A· przecież cl piłkarze - w ocen;e fachowców

„,

do ba.rdzo u2doln!oroych.
Nie· chcę być posąćzony
to, że napadam na Leg!ę, b? :s chce pozysltać Wijasa. Apeluję tylko o rozsądek, o dzlata.:1le, Ktore .n~e hę·
dzie szkodzić p<>lsk\ej pUce. Pytam. dla<:zego tacy piłkarze J'.I« Buda,
Biernat. Putek. Buncol - w;rstępują.c w stołecznym zespole - nie
podnoszą S"1volc'l1 pił~ars.klch um!ejęt11oścl? Wlecej: Buda, Blern~· i Putek nie maga '.ostać slę do reprezentacyjnych drużyn, A co. się dzieuależa

o

je z utalenr.ow""Ym i11nlorem Ceb1Jlą? Podobnych pytań m<izr.a za<l'lć
więcej
Przecie! przez sam fakt 'll.'Ystępowanta na Łazienkowskiej n'.e
otrzymuje się „p2p!erów" na p'lkarską znakomitość ora-i na ,grę
w
reprezentacji. Myślę te Legi\ - poC:obnle jak Wldzewow\. Lechowi er.~·
P<:igon\ - powlr:no zależeć na tym, by polska p'.lka narial liczyła atę
w $wlecle. Takie to proste, a jednak dla niektórych n:ezrozumiałe.
LIBERO

lł

DZIENNIK L ODZKI nr 209 (10697) '

\Dokor1czen1e :i;e ~tr. 1)
ne wspieranie po;,Lępu orgamzacyjno-technicznego i ekonomicznego
oraz finansywanie wspólnych i.nwestycji slużą.cycb rynko wi.
Prezydium Rządu zaipoznało aię z
informacją o dz:iałaniach prz0mysłu
elektromaszynowego na necz zwiP,k·
szenia produkcji wyrobów rynkowycl:1 w 1984 i w 1983 r.
Po załamaniu produkcji przemysł-0wej w 1981 i 1982 r. mecilanizmy reformy oraz działania dy~cyplinujące zabam<Jwaly dalszy ~paciek produkcji. W lll83 r. ULy:;ka.no przyrost produkC'ji. W Większ.ości wyrobów poziom dostaw był Jednak niższy n1z IV 1980 r . Pod.sta-

zwiększeniu

nagrodzeń

z

krajów

OLSKA OFERTA

(Dokończen·ie ze atr. l'

li.mitu fundu57.U wyw jednostkach upow-

trum miasta,
samym jei:o 98"9
cu znajduje się dom targowy Ringmesseb.&us _ :największy na
świecie dom *kstylny. Na przestrzeni WY$tawowęj 111 tya. :r:n JL~
eksponuje
poszukiwane
wyrob1
świata mody ponad 1000 wysta.wców, a wśród nich ł6d2lkie •pól:ld
włók'.enn!cze Textllimpex, Tricot ł
Oanfe,Urn,. Jest także Coopexim-Confekc.1a pok.a:z:uJące wyrdoy odzieżowe ~6łdz.lel02.ości pracy.
Liczba zwiedzający,h W)'i;taw1r,.......,
ok. 40-60 tys. go:lc1 d:iiellJ:lie j89ł
wymownym dow00e.-n magnetycznej
siły przyciągania tekstyli&w. Sam
gmach. zbudowany w 1926 r. i
myślą o targach. nie pozwala s
zewnątrz ocenić jego wielkoic.i wchodz.ącego czeka ohchód iietek
stoisk usytuowa'!lych na 7 kondy1nacjach, odpowiadający drodze 4,5
km. W Ringmessehaus aą obecni
wszyscy, któny liet1.:~ się na świa-

szechni.\nia kultury w 1984 r.
zbyt dużo, jednakże jesteśmy "fi
(PAP) Lipsku aktywni l wldoC"llni. W cen-

·NRD
-

RFN

spot ka n .1a

II

Podjęte pr..:eds1ęw;:ięc1a zapewnia-

sku

W

Wymianę paglądów na temat sp<>soi:Jów zapewnienia poko.iu oraz roz...
woju międzynarodowych stosunków
bandlO'Wych przeprowadzili w poniedziałek w Lipsku człouek Biura
Politycznego, sekretarz KC N.::>PJ
Guenter Mlttag i wiceprzewodniczący fr!lkcji SPD w zachodniQ11iernieckim
f3un desta.gu
Wolfgang
Roth.
Również minister handlu zagra~

wową
prz.yczyhą
występujących
trud.ilości są brak' zaopatrzenio we,
szczególnie materiatów i lt-0mponęn-

tów inwortowa,nych
obszaru ołatniczego.

Rzą

niemego NRD Horst Soelle prze-

prow.adz:ł w poniedziałek w Lil>'
11kµ z przebywającym tarn z oka.zjl
targów je.~iennych sekretarzem sta-

nu w federalnvm Ministerstwie
Goop<x:lark!
RFN Dieterem von
Wuerzenem rozmowy, w których
ocenioc10 wyniki wzajemnych st.osunków ha>ndlow;vch w pierwszej
połorwie br. i środki I'OZWoju handlu
w latach 1984-85.

n1a1·ol\an.'. sko-l1„·.b1·J·"s'l(a
• •
wchod. Zł• w zyc1e
U'Dla
•

jąkowycb
wzrostw Produkcji
19.84 rokui

rynodostaw
10,l proc.
T
„
cenach stałych w sto.;unku do
1983 r. oraz w 1985 r. o 10,7
proc.
w
stosunku
do
przewitlyvranego wykonania w 1984
roku.
elektromaszynowego zgłosiły wyk<>:naoie w Il półroczu br. dodatkoweJ
produkcji' wartości ok. 630 mln zł,
.
w tym 15 tys. kuehni gaizowych,
z ok.azj! 15 rocznicy rewolucJl f W ramach unli ob&J państwa za1,S mln sztuk n<1kryć stolowycb libi,l~kiei uroczyście proklamo?'-ano chowuJą dotychczasow~ atruk:i'1;ry
nierdzewnsch. 1 ml.JJ szt. naczy.n weJSC!e w :tycie „Uni'! afrykansko- 1 polityczne I odrę~nośc systemow
kuchennyc:U
emaliowaoych
01·az -arabskie.i" zawar*i między .Ma- społecznych. nat<>m.i.ast traktat prz~
sieregu innych wyrol:>ów. Zwiększy i' rokiem l Libia lS sierpnia. br. w widu,ie bardzo szeroką wsp~łpracę
s:ę ut·odukcja chłodziarek i zamr1>- Udżdzie w czasie spotkania płk 1gospodarczą o~az . k.oordynacJ~ oożarek. odbiorników rad1ofoi11cznych Kadafiego _! króla Ma~oka, Hasa-1 czyn~li. ""'. d.z1edz1:n1e polityki r;ai telewizyjnych.
na II. Unia zyskała Jednomyślną graniczne] obu państw.
Zakupione zostana linie automa- aprobatę Libi.lskiego Powszechnego
tyczne do powlekania naczyn ema- Kongresu Ludowego- oraz p<>wsz,;>chl:ą i do produkcji sztućców. Reali- ne poparcie slJ(>łeczeństwa marokanłpraca
zowany iest program rozbudowy skiego w referendum r;organizow~
zdolności produkcyjnych I moden- nym 31 siet'pnia.
nizacji agregatów sprężarkowych do
Po raz pierwszy na uroozys~•
chłOdziarek l i.amrażarek. Trwają c.!a~h rewolucji ltbljskiej pojawiła
zagranicą
starania o Import blachy tz.lrmno- się w Trypolisie .delegacja marowalcowanej o:raz agregatów sprę- ka1~ska z premierem Lamranim n.a
żarkowych.
C'Zele. Według miarodajnych źrós bm. w Ministerstwie Spraw Za,.
•
•
del. w ciągu bieżącego tygod'lia do gl'a'lllczn:vrn odbyła sit: narad.a podPl'ezydlum Rządu przyjęl,G pro- Libii przybyć ma z wizytą of1cia1- seki·etarzy stanu odpowiedzialnych
jek'. uchwały Radv Ministrow o M; io:ól Hasan.
w p0szczególny h res>0rta.ch I urzędach centralnych za 'IVSpółpracę
z zagranicą. Przewodniczvl członek
w

Przedsiębiorstwa przemysłu

towym
rynku
tekstyliami.
Na ikaich
~ polski
dzianiny,
trykotaże,
nlny I odzież prezentują aią co naJ•
mniej dobr?..e. Na ponad 800 m kW.
ekspozycji pokazujemy WY:Oby na
europejskim poziomie, utrzymujące
w
1tanda.rdach.
wykonane z tak :,rw&'lym 1%1l)"tem
I od))<1Wladające ·111:ymogom mQdy,
Przy łódzkim stoisku jest sawsze
tłoc:Dno, zaś liczba odwiedu.jącyoll
handlowców
zainteresowanych
współpracą jł$t również %llaq;;m.a,
Lipsku tradycyjnie zresztą ju.ł
dochodzi do negoc.tacjl ustalających
konkrety Vv"ZBiemnej wymiany towarowej miedzy Polską. i NRD Jl&
następne lata,
Stąd też obeenoś~ w1el'U mlntstrów i szefów przedaiębiorstw.
Di:isiaj w Lipsku. &J:Jodz.iewany Jut
minister przemysłu ch~lczn410 ł
lekkiego Edward Grzywa.
Dyrektor delegatury
polskie8G
przemysłu lekklego w Berlinie
Włodzimiem: Stępień ocenia,, te
w roku przyszłym wzadem.ne obroty wzrosną o 5--a proc.
NRD jest naszym drugim partp..,.
reiu po ZSRR w handlu te.kst:yia..
mi. Kupujemy ro. in. dywany l
wykładzinę, tkaniny dekora.cyjn.ę l
meblowe, bieli:znę dzianą. wyro'r>t

się

I

ja.kościowych

w
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01,;zowskL
Tematem obrad bvły aktualne,
ł wybrane problemy polskiej p0lityki
(Doko!iczenle ze str, lJ
"edynie zebrą.ble opinii załóg na ten I zagranlcznei, 8 vr szc~gól.ności sto:
I temat,
I sunki ze S~anami ZJednocz:onyrru
oz:wiąza.niami Po~egać m.a •o na I
R. DĘBECKI oraz krajami Europy zachodn,iej.
wydłui;eniu okresu r.ozliczanla et.a(INTERPRESS)
(PAl')
su pracy. Dolychc:z.as wyoo;;i O'n 2
tygodnie luo miesiąc: projekt .
oorządzenia proponuie przyJąc: :i:s
okres rozliczeniowy kwartał lub
ny~
półoo~ze. Tak.ie r•ozwiązanle polwo.
'
,._
liłoby :zakładom bardziej elastyczme j
regulować czas pracy w zależności
od potrzeb. Np. wyobraźmy s<;bie,
że zakład otrzymuje pilne zamow\enie. Rezygnuje wtedy z \\"Ol.nych
sobót na c7..as wykonania tego zamówien1a, a. poiem oddaje odi;oW po:fed'Zialek we Włoszech !'OZ- txn1ych doc.-ho<l~ do 17 proc. Fakty
w ed·· iii liczbę ·o!nvch dn1 praco :V• p t'" a.i ma:: z be:z:rob o ·eh ,Te- c(o odia
:a 2 3
.n
Włoc;1ów
nL~orn. Sre<lni czas prący
lewa;;- )::o traaa
w.>Ei<t>:le " Neapolu do ~ ~teczn•e
dlutswgo c:%.MU.
talnym czy połrocznym okresie ro:i- Rzymu. Na czele
demoru;trantów p-057.ukuje nra~.
liczeni<>w.rm nie ulegn~e wtedy kroczy ponad 100 .neapólitańczyków.
zmianie.
.
którzy jut <id kił"lrn I.at nie mogą
Według wspomnianego proj~ktu znaleźć pracy. Pr.a:gną ooi wyta.zić
w przysz~m roku byłoby: 38 do- probe.'łt pneciW".ll'Q hlerności wladz
datkowych dni wolnych od pracy: w 1111k1r-es'e polityki :llll.\lrudnieniia i
przy 8-godzinnej aormie clobowei doma~ać s:lę podjęcia i;lrnteczn,rch
lub 84 dodatkowe dni wolne przy kToków dla prze2.wyc:i:.żenia kryz:;·8-godzinnej normie przez 5 dm ;" st1 w tej dzledzi.n!e.
tygodniu i 6-godz'.nnei w dmu szoObecn:e b<>z za)ec.ia pom.staj.e już ,
stym, iub 52 dodatkowe dni wolne 10.4 oror. onvwateli w w·iek11 pr"przy 8.ii-g.odzinl!Yl.U dniu prac~· . ra- dukcvinyrn. Nai!!'O'!'SM "-Ytlla.<"ia }est
kie same rozwiązania st.o;owane są
""l11<lri'11 !!rl'l'" <lrl•-"'"'1' h<>7.1'0
Ponad m_e:;iąc trwała konault.a.obecnie. Nowe rozporzadzenle Rady
cja załozeil Centralnego Planu Roc:z,.
l\linistrów jest jednak potrzebne,
nego na 1935 r. Praktycznie pozgd:vi każdorazowo wydawane jest
woliła <>na niemal wszystklm zaloono na 1 rok.
.
gom zakładów prac.V. organizacjom
Chciałbym . dodać. :i.e wszelkie
związkowym i $amorządow'Ym Uiltozmiany w 11posobie rozliczania czaPo wakacyjne.I l)tv.ie!I'wie w po- sunltować się do prowzyeji przed.su pracy mo:gą bye wprowad.za.ne niedz.i.ale.k zebrali s~e w Bruk>seli łożonych przez Komisję Planowania
pri:e:t kierownictwo zakładu ro U· mini<9trowle sp:raw za~ani=ych pcr:v Etadzie Ministrów. Wniosków
zyskaniu
akceptacji
otganizacji kra.\ów EWG. TEmatem obrad są 1 uwag jest bardzo dużo i co waizwiązkawej. 'rak wi~c jeśli w ja- przede w.szystlkim problemy doty. niejsze dotyczą one nie tylko gekimś zalda·dzie
dyrektor będzii! cząoe przyjęcia Hi1~panii i. Po.I'tu- neralnych założeń polityki IOSI»cheiał wprowadzić np. 8,5-godzmny ;ial't do W..-pólnaty Euoropej&k"ie.f, daJ~czej. Obejmu.1' t_et pr?'l:l,~emy
dzień pracy. rekompensując to od- Zagadnienia. be dy.sku~wane są ju.i związane z „1\·p1san1em 11ę
\'<'
powiednią liczbą dodatkowyqh dni od drugiego cz;asu. ale dotychczia>& przyszło~ocznv olen posze7,ególnych
wolnych, mu.si wcześniej uzyskać n1e uda?o się_ pr.rezwycle>żyć kon- przedsięb!o:stw. brani i resortów.
zgodę związkowców . To urno do- nrowergji, wvnik"ających iitl6tvn?e z
tyczy :trez:vgnowania z v;olne-j so- p.roblemów dofyczących uz.goon'e- i RO'Zpoczęla się tvm •am:vm tu.a
bo_t:v i .oddania. ,iej W i.nnyrn ter-.l nia polityki roln€j.
I podsumow:vwan!a wyników' konsuJ..l
mm:e.
.i

·

I

h

M arsz bezro b'O
Nea po I
.zy

roz-1

1·

w:eckle. Z NRD pochodz1 tez częś6
tkanin bawełnianych l iechnicznych.
Z ;wieloma pr0;1~en~! . łą0Z4
polski przemysł le.1tk1 zw1ązk1 ape-cjalizacyjne I kooperacyjne. Na Jesiennych Targach LLpskicb., Po dWU•
letniej przerwie będziemy pr6boWl\Ć sprzeda~. polską, odzi~. Na..~

oferta - obllczooa na 1,l! mln rubli - powinna wzbudzić odzew •
zaowocować kcmtraktem. Jest t.o o
tyle ważne, że nas:r uchodni •Ił•
sisd przestrzega wzajemnej r6wn~
wagi war•ośclowej - możemy kuoić atrakcylne dla nas prtecle! t.o·
warv tylk~ za kwotę równo\ pol·
'kier.tu eksnortowi.
Jes~cze raz sprawdu •lę wli:e ku'eck.a de za - aby kupi~ trzeba
na.-lJierw o zedać
ZYGMl"NT CHA'BOW8Kl

Zakończenie konsultacji
w zakładach pracy

„„

Ob ra dy EWG
.

tacjl, które z<>staną uwzglądnione
71 toku dalszych prac nad proj ektem OPR.

Cg klon

Ino

Reakcyj'ne

,.z~:~~z:ii::~~nel ~:tz:!ta~

ł.v prav1daoodo bnie na tle ankiety
orzyg-otowa1nej po XVI
przez ·KC PZPR. która

.

.

siły
~

kons~t.o-

::a~~. i:std;{y~~;k~~Yf~ :~~~~~

prac:v 7.ałóg w wolne soboty. Zatej ankiety jest przecież

łożeniem

t

•

do

Swiadkowie I kierowcy proszeni ~ą
o zgłoszenie do WRD MO w Łodzi
ul. \q. Bytomsl:l~j eo ti!'L 57-18-tiCI.
GODZ.

!~.:ie.

Na

ulicy

chłopie<:

nadjeżdtaj11eego Wartburga
jąc urazu czar.ilci.

)

.ł

nas ta.dni! wizytą pawt~>ową glosi !1'.1n. pismo okólne wystosowane do „ wszystkich członków i
sympatvków" orzez pra7.'icowe tzw.
,,Międzvnarodowe tuwarzystwo
obrony praw człowieka" z siedzibą
we Frankfurcie nad Menem. 1:9.·
powiadając swoja obecność z transnarentami i ulotkami na k.azdym
etapie podróży przewodn iczą.cego
Rady Pai1shva NRD po Republice
Federali:i.ej Niemiec.

pod

dO'lilla.-

e

•

GODZ.

l~.so

1 Al

Na tkrzytowaniu
Mickiewicza n/n

k:erowca
.. E'lata" p()tracl! Elżbietę
o. która doznała s\lucrenia Modra:
Swiarlkov·le .°raz k1:row"~, pi:osteni
są 0 zgloszen.~ do WRD tv.o .v Ło·
dzi
A.W.

'I

.

R"daktor d P. peswwy
ZOFIA GUTMANOW A
RP.daktor te11 h n łczn:Y
AN OR?.EJ Wt\.JTOWlCZ
~~~

li

Manili,

$l:oat

„l'ke" malejący od ftOboty M.d Filipin.am' 81:>(}WodoWal
dO<ty-ch.cza.t
śmierć 328 o-sób 01raz izra.!'lien!e
1

1321. 32 o.wby uznano za zaglm[one.
Jest ro naJgwaltio'.vniejlłZJ' cykiono.
jek{ P1J.".'.llel5'2led! nad tym arobi1)E!IA~
' g:em ,., a!Ągu o.statnlch plęitnastll

się, że

Lait. Szaou.Je
pooba;W.il diachu
nad głową POnad 200 tys, ludzi.

R.FN

Pies otrzvmal,
prawo ·jazdy
;i

.

w'--i\jax„.

By cała procedura. urzędowa. zodoehowana, psu zrobiono zdję
cie w czapce i okulMach aut.omobilowych, które wklejono do prawa jazdy. Dokument ZC6td t.a.kż•
„wl:asnoręcmie
podpisany" przez
jego posiadacza. Oprócz tego przeprowadzor:o wszystkie niezb ę dne
badania leka1•skie.
!ł.ała

d
m.el un- najcz~ciej piracl - p0-9ługujący się
ktore - nleJednok.rotnie szybkimi kutrami i
jak się zdawało - przeszło już do Ścigaczami - dokony'Vall napadów
legendy, zda.ie się niespod2iewanie na wodach w pobliżu wybrzeży Aodzywać- w naszvch czasach.
fryki zachodniei oraz na szlakach
Wedlug danych opubliko„ anych niedaleko Singapuru. Znacznie
właśnie w Londvnie w 198! r. sła liczba napadów również na wo„Ajax" po raz pierwszy prowawedlui: oficialnvch meldunkoiN - dach w nobliżu Archipelagu .Ma,,_
, . ·
b. . .
d
wspo,czesn1 roz 6 JnICY morscy o- lajskiego, gdzie tylk.o w 1982 r. dzić będzll1 samodzielnie pojazd
konali napadów na 193 statki nJe obl'abowa no 65 statków.
podczas widowiska zorganizowa.nelicząc rabunku dokonanego na rhaAktywność piratów doprowadziła go na stadion.i& z in;cjatywy grupy
łych łodziach przybrzeżnych. Podob-. do teHo. że obecnie coraz więcej
nie rzec1: Blę miała w reku na- statków handlowych zabiera na obrońców poko3u. W pokazie tym
stęnnvm.
pokład ciężka broń maszynową o- kierował będzie radiowozem, transZ O"''YCh meldunków wynika. ie ra11: działka wraz z obsługą.
portujący111 więfnia do aresztu.

I

1
~

.T&- do.n~

Po raz p!e1·wsz:v w historii aut.ootrzymaL.
pi!!$ o" czarek alzacki wa.biący 1!ę

GODZ. l,.lft. '!'fl ułlcy W~chod-:
"!'li ej 29 JO-letnia Edyta M. wpadła
pod . t.adę". Dziewczynka ze złama·
'"' n;;gą so&tała o~wiez!otą, do szpl- 1 Wedłu_g nadchodzący~h
tala.
.
ków. piractwo morskie,
Ki!;tisldego

filipinach

l mohibmu prew~ ~dy

Współczesne
p i• rac t wo

Popowsk1ewpadł

RUN
f

·1111zec1'1ff1rko w1'zyc1'e EHo1·1ecke•ła

Zgodnle 1 doniesieniami .hamburskiego tygodnika „Der Spiegel" zapowiedz ewentualnej wizyty E~icha
Honeckera w RFN PQStawiła w
sLa:l alertu szerokie koła skrajnie
prawicowych ugrupowań l organizacji zachódnioo!emieckich,
które
POdieły przygotowania
demon•
GODZ. 14.15. Na skrzyżowaniu stracji i burd ulicznych przeciw·
u.ie Wlelkopol.s-kl~.1 I Turoszowskiej ko „niePożąda.nej wizycie z Berlinln kierowca val'<.Swa~ena
HH-.JE na wschodniego".
,
14.5 uderzył w hok ,,ł.1'.dy" LDB 3023
W1zv1.a Honeckera nle Jelit dla
powodują<? str•tY
ok. 30 tys. zł.

go 1 !-letni

n;
•ff

Plenun1
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Pol a ne J
ak zatytułował w ,.POLITYCE" (n.r 35) swój artykuł
płk doc.
Stanisław Kwiatkowski,
dyrektor Centrum
Badania Opinii Społec-.mej. Rzecz jest, jak sill nietrudno domyślić, o tarobkach. Albo jeszC2.e szerzej: o związkach między prestiżem w społeczeństwie a rekompensatą materialną i dobrym samopoczuciem. Bo ostatnio znów roz.g•>r1..ata dyskusja na te\]1at pooycji inteligencji i dysproporcji pła
cowych. Twierdzi się m.in., że inżynierow:e, magistro\irie, doktorz:v i docenci zarabiają mniej od robotników. Doc. St. Kn11a~
ko\\·;;ki nie zgadza się z tym i ilustruje na przykładzie analizy soc,iologiczne.i 37 wielkich przedsiębiorstw, z których wybra-io 2211 pracowników. w tym 1785 robotników i 426 pracowników um:vsłov;vch: Oto wyniki:

!5-

-5

i
5

i

„Robotnicy:

mi„sięczny

średni

16.117

dochód rodzin -

24.9&1

sł,

zł.

Pracownicy umysłowi: średni dochód !Odda zarobek miesięczny - 18.521 zł".

E

5

&red.ni zarobek

ts.1TI d, średni

i=

„Chyba mó011 to samo u ~teble. Załótmy jednak. te l>ZZYll"-l·
mniej Cl<:ść robotników ma dochody większe niż lnte!lgenc1. Dla
mnie to zdrow.• l normalne, zwłaszcza w państwie o ustroju socjalistycznym. które w myśl Ideologicznych założeń chce' wrzwalać klasę robotnicza z pracy ciężkiej, w hałasie I kurzu.
nlcbezo!ecznej dla zrcia. szkodliwej dla zdrowia. brudne.i. nie dającej ~aty<fakcji, pracy nocne~. trzyzmianowej itd. ~iby dlaczeęo inteligent. wyzwolony już od tego w<zystkiego, tylko
dlatego,
że 01·acu.ie „umnłowo" ma b~-ć lepiej honorowanr~
W profesorskie:! głowie nie mieści sii:. że .,.,, zakładzie oczyszczania miasta lub w pn;edsiębiorstwie wodocląg6w i kanaliLac.ii motna zarabiać więcej niż w akademii czv instytucie. '.\Iartwt .tę,
1.e nlkt ni~ będzie chciał studiować, odmówią tek! ministra tylko
dlatego. ~ Inn! n „czarną robotę" będą brali więcej. Idą czas,·.
;e o kanalarza czy salowa będzie tTudniej niż o lekarza.
Kto będzie czuł si~ pokrzywdzony, ma prawo
się zmienić. r
nle mit c'o się oburzać: na•l Inteligenci chętnie świadczą rMne
tego t"Pll posługi. whśnle no te.I zasadzie w)•jeżdtając na zachód. Bo slf) opłaca! Nawołujcie. teby l u na, o-placało się praco"'aĆ fizycznie."

II
i-=

le w tymże samvm numerze „Polityk!" znajdujemy również felieton KTT, który pisze o koniecz.::iości nadrobienia opóźnień cywilizacyjn:vch l doścignięcia czołó'lvk1
kra iów przodujących w nauce i technice. KTT rozµl\tru.ie problem w na<Ą·iąza.n!u do kwestii tzw. punktÓ'IV preferencyinvch. Piszem.in.:
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e
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=
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,.Co bowiem w:naczy .,być Inteligentem" "" sensie gtatusowym
doświadcza.la na Mble nie tytko urzędnicy roz1naitych ln!tytucji
czy nit zvclt ~zczebU adminlstracj1 - a więc -praktycznie najniżej
unosatcnl llldzle w kra1u - ale r6wnte2 I cl rodzlcr.. kt6rzv ""''foro'l\·aw~zv !lę „w Inteligenty" nie u
w stattie dzisiaj d'1ć
•woim dzieciom nawet „punktów za nochodzenie'". reb nozych
społeczna, a nawet prawna, jest. jak się okazu)e, nitsza nit bYła ·
wówcza•, gdv bvll robotnikaltll lub chłopami. To !anto. t'7lko w
nlet>or6wnanle
więknym •topniu. dOt~·rzy pozycji materialnej.
'v~·kwat iflk owa11y robotnik w przemy§le zarabia dr.H
~nacznie
~l11~e.J. niż "'YkwaJlrlko"'•aoy tnteligent IV ltiurze czy lnst~·tuch1
naukowym, a nawet w tym samym zakładzie przemysłowY-m (.„).
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Reforma I uełormowany aystem wyna1rodzefl robe>mtesych b~
dzie ten proces poctęblać 1 wiele rodzin robotniczych e2y chłop
skich staje wobec realnego wyboru, czy maja wypromować swego
potomka na dyplomowanego gołodupca, czy tet - poprzez aawod6wkę lub technikum dać mu do ręki zaw6d. gwuantuj~cv
utrzyma.nie rodziny 1 wzrasta,lący standard
materialny. Jest to
prawda gorzka mote nawet . .niesłuszna". ale prawda, nle1tety".
A więc .. Polit:rka" zaprezentowała nam dwa odmienne punkty widzen;a. Podejrzewam. te ,fak to zwykle bywa, nie .D"a
tu rozbie±ności. Po prostu nttz 1y,tero bodźców mate;i~lnych,
mimo usilnych starań. daleki jest JeS'Zcze od doskonało1c1. Sl_ąd
niezadowe>lenie i robotników \ \nteE1encj!, 1wlancza tej tworczej.
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tego d.ochod'Zlt jeaae rolnicy. WiceprMwodniez~cy
RK PRON - jednocześnie wiceoreies NK ZSL prof.
.lózef Kukułka .., wywis.d:!!le ptt.eprowadronym orze7
Danusza Glerycr.a na łamach „ODRODZENIA" (nr S;;J
oow1ada tak:
o

„(•••1 sbyt dłniro tnrd ell:re1 drenowania łrodk6w •
rehlłetwa
na akumulacji: dla rozbudowsr pnemysłU. a wl•I• kadr ukutałto
walo 1woje po9tawy negatywne w •to1unku do
Tolnlctwa. W
tt»-lązku z tym mu!lmy dzl1łltJ
amle11ła6 te po1ta... ' t POJiąt'IY
htdz! • admlnl~trae.ll I tn~tvtuejl
go1podarczy~h. PRO'."; moh
1valnle pom6c w 11rozumlenln tycbo !praw. a awłaneea w reEWł·
janlu dlalo~u między robotnikami a cbłop:lml".
Oczvwlśl'ie chodzi w tym dialogu o uznanie pNl!ltltu rolnika w społeczeństwie, a nrestit orzecież musi miel! wymfłll'
ny ekwi.walent. Nasz pr7Jem:vsl w epc>aÓb rued0'9t9.~Y mpioe~zv rolnictwu Il pemocą. C'UA'(I chyba udowadnia(! ni• trzeba.
Ponadt.o 1ak l!:aznaeza prof. Kukułka, a 1 czego mało aob!•
T.da:fą snraw~ i robotnicy I Inteligencja - ,,J[rJ11y• pewstał ""
du~ej mierze • 'Pewoda niedeeenłanła nlnłctwa ł e1al•'Ja •
Polsce".

le te nie konl&e łaflcucha niezadowolonych •• swojej
oozyd! społecznej. Oto w „PERSPEKTYW ACH" (nr S5l
kapitan statku .,X. I. Gałczyński" Konrad Koniee:my
w wvwladtie ' Barbar11 Tooc'!:ewska m6wi o marynar~ac-Ji fi'>t:V handlowej i stoounku do !!.Ich opinii publicznej
W oparciu o iednostkowe or:ey""Padkl or?:emyt.u tworzy •i~ mity o 11zamoańsklm Ż'.\"Ciu .•morskich wł6cz~gów". A tymC'Za.~em:
ludzi ~du zdaje woble 1pr11w", Jak wYllll\da prHa nR
na przykład w troniku. w temperaturze docbodZl\e•J do
stopni, w ogromne.1 wlł~otno§cl "owtetrza'l A. eo PO·
wiedzie!' o ułodze nlaszynownl, gd"lłe w:lchte itel!ll sic
"oRr6d
11teu•tannl'go. t1lekletnego bałMU, Tłlzgr7'anycb nawet do 100 stopni
-uprltanh:m6w. w "owtetrzu zatrutym ~p:tllnamł' .Je~t tlt'łl: ~włuzeza
111 •htkilf'h wyf'ksploatowanych, jak 11.as11, aa kt6ryllł w 1łał4•J
•hwtll mote coł ,wystą~ć•.
Chol'by tylko urząd>:f'nla k!lmatV'Jl&ey)ne':. Jlfłe mun• led.a...,ał, 10
to 0111naeza w tropiku. Ten rodsaj praey p11traft •••nmtee cll1"1'a
tylko lmtnlk, ezy g6mlk. o ntcll - lełam - W81!YHY, łlłHllle 1
nami wledH duto t docenia~" tell trud
nr Cewedem lto<unku do marynarzy f•••) nie mote byt falrt, le w uneJ 1IU1ko
·o-o,ob<>we! załodze Jeał tylko Jeden maryaan .UMIJ' e«nao....
ni" P:tllstwowe - Srebrny 'K.nyj 7.ułUs!T
A la w§r6d. załogi ludzie pracuj11r.y pr,zeazlo 31 lał. MaJ!ł ...
"".iwy:l:el złotf' odznaki .,Zas1utony
Pracownik Mena". Takimi
odznakami wyr6tnlanl •li e wtele n~eteJ ~aeowatc,..
•klepów
n·bnycb w całym kraju."
„ttto

1

nokładzle,

~o

t

Wojciech Jaruzelski, w!tajae pny- llstycznej, nadaj11 po!sldemtt stanooficerów i ich rodziny, orzy- wisku szczególną polltyczną 1 mopomniał, że sa absolwentami oler- ralną rangę.
Kierownicze koła Stanów Zjedwszej na wyzwolonej ziemi uolnocwnych prowadzą coraz bardziej
skiej, uczelni woiskowej.
Nade- wszystko jedna.k __:. p:>v.:1e- niebezpieczną grę. W dążeniu do
: dział - promocja dzisiejna prz:v- panowania nad światem, Europę
nomina dzieil sprzed lat 4'i, na- traktują jako zakładmka, a Pol- naść faszystowską. czyn żołniena skę - jako jeden z czołowych ce!rontu
a.ntykomunistycznej
polskiego w obronie ojczyzny. Nie- lów
5 , śmiertelne jest posłanie weteranów .,k.rucja ty".
Lecz historii cofns,6 •1- nie da.
: polskiego Września.
uczestników
itwv nad Brurą. obrony Helu i Nie powiodło 1i11 to nigdy - ani
Westel."platte, Warszawy. Modlina i w skali globalnej, a.ni w przy: Kocka. Niezapomniana Jest ofiar- padku na.szeJ?O kraju. Nie powiedzie
ność źe>łnierzy wszystkich !rontów, się i tym razem.
Obecna admini.stra~ja amerykań
oartyzantów. bojowników ruchu o: ooru. Tu, na nadbużańskiej ziemi. ska ograbiła naród polski n• mi: trwała jest zwłaszcza pamięć o tych. liardy de>larów. WYl)owiedziała na
którzv w szeregach rel(l.1larne.i ar- tematy polskie miliony słów. Ale
- mii ood1 oiastO\\"•kirn orłem oowró- nie znalazła. nie chce znaleźć ani
E_ cHi jako pierwsi na ojczystą zi&- jednego słowa, aby potwierdzić nlena1·uszalnooć naszych granic:, potę
n1ze.
:
Nie wszystkim bvło dane docze- pić odwetowe rachuby, napiętno
5 kać :r.w~·cięstwa. Chylimy sztanda- wać rewizjonistyczne deklaracje.
: ,.v nad mogiłami pnległych w tei Taka jest nieodparta, antypolska
: ~-ojnie bohateró\'-, Niechaj oam:ęć logika amerykańskiej atlantyckiej
: o nich bedzie dla nl\s zawsze pa- oolit:vkl. Kto zamierza. podminować
pokój Europy, temu mocna i •tatri<>tvcznvm dro11:owskazern.
Dz:eń l września przypomina czas bilna Polska jest zawadą. Kto p0d_ ria.istra:'z1iwsze.i polskiej klęski. Ue- waża porozumienia jałtańskie. ten
kwestionu.ie pol~kość
stwo żołn:e~·za nle soro~talo tPCh- taktyczn:e
: nicznei i liczebnej nrze~·adz.e na- Gdańska. Wrocławia. Szczecina. To
oastn1ka. o~\."CZes!'la Rzeczpospolitą nie uproszczanie. To prawda ele7guh:ta )0dnak nie tvlko dvsoro- mentarna.
W militarnej neokoloniza.cji za1xrcia ~ił. lecz ot•zede wsz;~ tkim
§_ krótkowzroczna. samobójcza ·oolity- chodniej Europy przez Stany Zjednoczone pierws?:oolanow~ rolę odkci 7.agran?czna.
5 Ten dzień wrze:iniow:v sktanla grywa Republika Federalna Nie: 7aw~ze do głęhokiel refleksji i za- miec. Działające w nie.i wpływowe
: dumy. Ab:<" „Polska nie „ginela", •iły \vskrzeszają widmo zaborczego
pangermanizmu. Jak
transmisyjny, orzenoszą na grunt europejnieza·tvodnvch rojuszów. ootenc1ałe:n ski konceocie ameryka..ńskich stracvwil'.zacyjno-orzemvsłowvm,
jed- tegów. Stwarując fikcyjiny pro: r.ością w sprawach dla narodu blem milionowej „mnie.lszo6ol. nie: nadrzędnych i kluczow:<t-ch. Innych mieckil':l" w Polsce. lllliłuj'ł dokogwar~nc.ii na Polskę bezpieczni\ nie nać jak gdybv „rozb!ot'U etniczne- ma. Reszta - to zwodnicza mrzon- !(<>" naszego kraju. PC>d.syc11j11 naka. n:ePOprawne. bałamutne pufi(O- d7ieje, że tzw. „problem n.iemiecki" można reanimować wbrew Polsłowie.
_
'a:·ód nasz poznał najdokładniej sce. z Po'lJlinieciem Polski.
Ni" kieruje nami ehorok,llwa pa.~
: okrucieristwa wojny. Uczestniczył
w niej najdłuże.i - od oferwszego m·etli'ill-OŚĆ. Doceniamy istnienie za
Łabą
sił uzna,iącvch nieodwl"lical- do ostatnieiro drua.. Dał n\ezhcz.one dowod:v heroizmu, chlubneJ wy- ne>.~ć n11stępstw II wojny światopokotrwałoścl„Nie ma. na sum;eniu ni- 1vei. opowiadająr.vch a:• u
kr.zemnej kolaboracil :i: hitlerow- lem. z11 konstrukt:vwna współpra
'"'l. To iedyna reaEstyczna droga.
'kim ludobójc11.
Rzad na~z będzie opierał swa pc>Dziś wczorajsi klienci III Rz ny
·i•mielaj11 sie udziela6 nam pouczeń. lityk~ na konkretnych faldach na
r.hetnie .,zapomina się" na. Zacho- oam'e+nYch coświadcieniach zwła
!!!i dzie o !laszym wkładzie w zwvc:ę ~zcza 'Z ost.etn:eli(o oółwiecza.
~two nad wspólnym wrogiem. 'ie
Polska Ludowa nie jest skazana
oolskim W'YZ'l'JOlicielom, lecz 88-ma- na ła>ke i niełaskę zachodnich stonom przyPadają w niektórych kra- lic. tJmoC'niłe. swa po'Zycję VI solach honorowe odznaczenia.
~.ialistycznej
rodzinie. Braterskie
Z na.rodowej tragedii wyciągnę wlęzy łacza ja ze Związkiem Raliśmy właściwe wn!o~ki. Socja.Hsty- dzieckim pierws:!:ym gwarantem
czna Polska istn:eie już dwukrot- naszych granic. na;watniejszym par: /'\ie dh1żei nit Pol~ka orzed ~ze- tnerem politycznym i gospodarc-.i;ym
faio 'a. Osi~i:ra oelnoletność drugie na dziś i na iutro.
: })Okolenie nie znajac-e tvojnv.
Będziemy rozszeruć aktywn<>«ć w
Bezpieczeństwo Polski ł pokój nolityce zagranicznej. chcemy zwię
C kontynentu - to pojęcia .nieroz- kszać swój Ud'Zia1
mlędzynaro
dziel.ne. Na.qze hist~ryczn,e doś~·tad dO'\\t)-nt oodzilile -pracy. Ale Pol.iest pe>korn m, pe•entem.
1czen a. nasze m e1sce w oowden- ik.11
ó
dobre
szłych
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W i-oku ubiegłym zapoczatkowana to.,tala,
rozłożona na trzy etan„, podw....ka czyn""
"~
szów
lokale w domach kwateru kowvch
.
. na od
•
1 wie1or
zinnych prywatnych. Drugi etap
oodwy:i:ki. zgodnht t ustalon:vm harmonogramem, rozpocznie 111„ l paź-"-l.ern''-- br. Przy„
~
u.a
Pomnijmy 'l>:l•~
„~ ··~adv,
._, . --„ których b...,.„,„
...,._,,
si•' za niecałe •• m1"e•1'ace
...,.,łac•ć
ez~.-·.
~
-„jego ~•-"el
~·
Podstaw•„
do wyli'c•eni"a
~
le.<1t t-. •tawka b„~wa,
kt6ra '"~'"""
-d
pa"uv
dziernik:a. wYDie-sle _ 1 rł miesi...c'li!l"e
:i:e
I
·
„
m kw. Natura.lnie. tlOdobnie jak 1l' o\erwszym etapie w roku ubłegłvin. st,awka 0 ~-,,owa b'.'!dzie obniżona. lub oodwyżswna tale7.nie od WVOO.<;aż~ia lokali.
Do obniżki 0 30 proe, upoważnia f'llmt..szkiwanle w budynkach 0 nbkim standarcizie, nfetrw:iłyeh ton.'!trukeyjnie, be:r arząclze6 wedoaiuowe-lranall?:aeyJnych, Nił.~,„
czynl!lze będl!I teł płMlló lekatony auteren,
ped'ilaszy, lub mie~zkaJlłtlY w bud:rnk• wył~
""YDI nlfl pieli ltoudygDM'łt bes windy N!łtze • 31 JJroe. •płaty hed• przyału•iwały
1
„
"
ty Ir.o 111 Jednere 1 tych powod6w nawet wtedy, ird:v występuJ11 wszycUdl' 11arar,
Pod...,..,,.hzenłe t.1z-szu _ 5 to~. un"-u ..,0 ~-w-„
,..
- • • " "
ll'.l bazowej z nast11jPI w6wcJO;llll, 11rdy mleukan e wyposa on... Mt w1 łazienki, we, eentralne Olfl'Zl"Wanłe. raz przewodOWT W tTin
orzvt>adku obowiązuje z113ada. :~ kazdy· 7
tvch powod6w lrwalifik:ujlł do w7ro~\u czvn-
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wiedział:

Krok; po kroku idziemy naprzód.
Nasz.e trudne problemy rozwiątu
jemy z myslą o interesie klasy robotniczej, narodu polskiego. Tak i
tylko t&k będziemy czynie w przyszłości.
Głos milionów ludzi pracy, którzy przed czterema laty wystąpili
przeciw wypaczeniom socjalizmu,
po-r..osta wił głęboki i trwały ślad.
Z całą powagą, niezmiennie i
szczerze. doceniamy znaczenie robotniczego protestu. Nie partia., !!.ie
władza ludowa sprzeniewierzyła si~
podsta,wom porozumień sierpniowo-wrześniowvch. To slty kontn·ewolucyjnej prawic:v .Podeptały ich aocjalistyczne intencje. Nadużyły czystych robotniczych zamiarów i dą2:eń. Doprowadziły kraj na kratwędź katastrofy.
Klasa robotn!aza, jej partia aą
rzete-1nym gwarantem trwałości socjalistycznej istoty ówczesnych poI'O'ZJUmień.

Nie mog11 wrócl6 przełyt. metodT I skompromitowane praktyki.
Poszanowanie człowieka - to jedna z naczełnych norm .90Cjalizmu.
Program IX Z:jazdu, linia po:.-ooumienia, walk! i reform, socjalistyczna odnowa - ))<>w.staj~ n.ie'l.Illiennym drogowskazem naszej polityki.
Czas jest dla Polsk! trudny. Je57,cze wiele. bardzo wiele mamy
do zrobienia - w f<>Spodarce, w
stanie łwiadomoJici gpmecznej
w
praktyce sp:-awowania władzy. Żad
na część 1połecteństwa. nikt ~ na.s
nil! jest ~·olny od słabości i pomyłek. Zło trudniej iwalezvć niż to
sle czesto wydaie Lecz U...~awać VI
tel walce nie 'l'."Olno.
Polsce trzeba dzi! ogronmei ml\drości l siły, które de.je tylko zgodny, dobrze iorganizowa.nv zbiorowy trud całego narodu. !tanif' na
uboczu, biadolenie, h.dnej z naszych spraw nie rozwiaże. Potrzebna 1est każda para rak.
Wcia.:!: ·otwarta je5t plasi:ezyuia
rozmowy o Polskim wcjalistycznym
jutrze. Trzeba nam z nie;! lepiej,
ma.drze:!. skutec7..nie:f korzystać.
Każdv obvwatel. który uznaie uczciwie. w codzienne-i praktyce. res-oektuje - konstvtucvina ustrojowe n'!ad:v Pofakief ·Rzeczyoosoolitef LudowP.i. jest z nam!.
Patriof:v=y Ruch Odrodzenia
~

T

zachowują dotychczas rezerwę,
wią wa.tpli'lvości.

117'"

Zdajemy sobie spraw11 s isme-

jących niebezpieczeństw. Osłabienie

socjaJl.istycznej Polski było i pawstaje jednym z fłównych celów amerykańskiej polityk.i w Europiłl.
Waszyngton ltie chce alę p<ltl~lł
z przegranll. Pod!!ya ~ia~
antypaństwowych ai.ł, ~
sztUcznlł reklamę.
Nie wolno arzeszył

łiil

11&1waci-.

Niepodlefłość, prawo IW paJ\atw„
wego bytu, opłaciliśmy ·~ :ai.

zmiern11. Od lat mó...,,rimy w iy.J9.
pamiętnym
dniu: „Ni1dy wi~
Września!" To ogólnonarodowe A:..
wołanie zawiera w sobi• i. ta·q
prawdę: nigdy więcej wewn•trn4'1
słabości.

Nieprzyjaciele
R:t&-OZypcm~
polskief6
„liberum veto". Dziś również trodno odróżnić gdzie koftcsy 1!11 · ,..
lityczna głupota, a xaezyna ateMwana. czę.-rlokroć nawet oplaeana
z zagranicy, prowokac,ta. Obeol!i!e
sojusznikiem naszych wrotów !ert
- 11ZY tero chce. CT.y :nie eh.ee kaidy siewca napięcia, 1tiepokoj11, t.deolog zrubnej recydywy.
Pt"Zn wieki korzygta.li •

Pn:ypomnijmy r111 jeas. ~
tycwl!, jesień 1981 r., 1~ • __..,

nastl,'pny ci-iień. Żadne l)ięłme. ełO.
ka prawdy o tamtym okrftie -i•

zatr11. Tłumaozyliśmy, ostrze1alłk
rny wówciu dłuto i cierpliwie. !łre

B

słuchano apeli, :tlekcewd.o:no ,.,....
strori. Dzii niektórzy naw ..,..l·
niają ten sam błąd.
'.l'ych. którzy nie edrebfłl
z h.istorll, potrafimy p%"1y"WOłU
])O!"Zl\dku. Spokój spole~y. pr

poczucie

bezpieczeństwa

Jrnju

ka!Zdego obywatela - il> war
zbyt cenne, by mM!a je bym ger..
nownie poddawać 11iebezpi.~
próbie.

Zaostrza zię sytuacja potitycim.·milita.rna. Każe to nam tym
dziej wespół :1 wypróbowanymi .,...
lusznikami - Armili Radzieck~ I
armiami Układu Warl!Zawskiqo ~
umacniać bez!lieczeństwo kraju. &
ły zbroine Polski Ludowej apełniJl>.
Jlł f()dnie IWlł patrioty~lł i int.P-

•l!-

nacjonalistycr.ną powinność. llł

en•

dobrem og61nonarodowym., ebroó.„
naszych 1ranlc, tym nmym - jed.nym ze współgwarantów w~
skiego p0koju.
Mówiąc

o r.a'1Wcl2.ie oficera,

Woł

podkreślił znacz ...
nie wysokiej ideowości i mistrwwskiego r>panowania rzemiosła '\'llej·

clech Jaruzelski

skowego w realizacji najcenniejszych wartości wychowaw12:yc1'1 ałł
zbrojnych Polskiej RzeczylJOS'OO'll-

tej Ludowe;.
• ·I
„Nigdy cię uie uwiodę, ej_,...
n<>l" - brzmią 01Statnie słowa rotv oficerskiego śl.ubowan!a. :B11dtci!! mu zaw!l2e wierni - powiedz:a1 na zakoiiczenie Wojdecll Ja-

rmel'lki. ,___ _ _ _~------~
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-~ 1·„·cej „naj' emcym
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CZYll.11% za ponu•:zczen
u·yw
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l
ła ·
z
ane
....
„µv n e op e&Jlł wny1Cy. propcr·
· IJł'Z4d
c„ionaln'te do pow!erzeh n ! saJmowan•J
każdego z !!.ich.
Wpływy 1 drufiego etapu podwyiki czyninów za mieszkan'ie kwaterunkowe i i:najdujące si" w o.r'""'atnych domach v:ielor~
"
"„
dzfnnych. podobnie iak w oierwszym etapie,
orzeznaczone będą na koszty eksploatacji i
remonty bieżące bud:vnk6w. A więc np !'la
pokrycie dachu. reperacjll! przewodów kanalizacyjnyeh, centralnego ogrzewania itl).
Z czynszów płyftll fundusze notrzebne n:&

Warto przypomnieć, ił powierzchnia uż-+J ~
o powierzchnia wsz.vstkich ""miesz-

k°':va

r.zeń znaJdu.lących 1ię

•

-

„

w lo}>alu, bez„-wzgl.-

du na Ich przeznacze'llle I sposób utytkowanla. S11 to wiec wkoje, kuchnia. 1plłarnie,
orzed.pokoje, korytaru. łazienki oru Inne
TJC>mieszczenla 1łużące celom mieszk&lnym I
-oodarezym
l)otrzll!~ lokatorów.
n e> pow1erzchn!
nie zallcu. ai~
„ u:tytkowej
na•omiast: balkonuw.
tarasów. loggii, antre-
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BĘDZIEMY
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wydatki 1wiąune i zarządem nieruchomośeh1,. wywóz śmieci. oeeyszczanle ulic i oodwórek. oświetlenie I ogrzewanie korytarzy,
klatek !!chodowych utrzvmanle zieleni. oł:1cd • ·
I
ee a mm1strat.ora dozorcy Itp
Ooerac;ia oOdwvżkf c-z:vnszów w mieszka'liacb kwa•erunkowycb rozoocz:e•a w pa.łt:!::ierniku 19113 r zostanie uko:iiczona w październiku 198!5 r Zgodnie z ustaleniami Radv Ministrów „ 'l:1VT1983 r. stawka bazowa

9
iołt, ua1 ł 1ehoiwków
łclan.a~. oral>Ji.
..
su.;;zarnl. piwnic, komórek urzeznaczon.ych na

„_

~zu

Propo-nujemy powrót dQ zdrowego rozsądku jako suwet·enny partner. który najgorsze ma już za
soba. Dowiedliśmy chyba wystarczająco dobltnie, że przed .azantażem i naci ·kiem ustępować nie mamy zwyczaju:•
Następnie
Wojciech Jaruzelski,
:nawiązując do hiatorycznej roli :Manifestu PKWN. omówił rolę sił lew.icy w tworzeniu od.t·odzonej Polski. :\j;ontynuując W. Jaruzel.sk' po-
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sprawowanie". Ma ubomlut p!'.a.- leczne. Budu.łe eorn _ . . .
wo oczekiwać
wyró"t>nania.. Htrat mosty porozumienia. Moie at.ć ._
poniesionych i krzywd doznanych forum, stroną twórczego di.alo&U,
przez ostatnie lata.
także z tymi środowiskami. któ?.e

przechowywanie opału.
W dalszym aiag-u ebowlqzuJe r6wnlet •płata za tzw. nadmetrai czyli nadwyzke powierzehnl mieszkalnej. Za nadwy:l:k11 U\\da
się wszyidko to, eo 1!1ła.now1 na.dmłar w tło•
h 10 m k w. na euu k v. d o przys1ugnJącye
sobę ora1 powierzchni przyznanej dodatkow• 1e względu na ehorebę, wykonywam\
pncę łt'P. Zirodnle • 'Przepisamt, n
r1r.d.wytkę nie awal& się i>omlcszcze6 o powler:tclml mniejszej nli • m kw.

o 30 proc.

Przy zHtosowanła w111ystkłch •11 na.Jnłł11za atawka ezynuu będzie wynosiła 5 zł 60
P' •• l m lnv powierzchni utytkowej. Na.iwyblza - 1 powod6w kwalifik~ąeyc'll 114>
wzrostu ezynszu - U zł Gł rr.

będzie wów~s

wvnosiłe

to

zł młe~i""'~nie

"' ied1 m kw. oowierzchni
użytkowej. 1'o
doolero za rok tera?. orzed nami
drug! etap oodwvżki e:zynszów. oo którym

ta

nak

~tawka bazowa _

wyniesie 8 !l miesięcznie
za 1 m kw. powierzchni użytkowej.
r. J.
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na zakot'iczenie tei nlepehtej pneelet 11.wty, warstw I
grup nietadowolonych, o tych, kt.6rzy nawet n.ie marza, abv mieć wvsoki prestiż sfY.lłeczny Chc11 l>O prostu nieco serdeczności I minimum zaspokojenia po-

trzeb.

Anna Maiewska pisu w „PRZEGLĄDZIE TYGODNIOWYM''
(or 36)·
„Co al6dmy Polak jest nlepełnosllrawny (••.) W tej 1-młJlono
"'ej masie ludzi niepełnosprawnych li\ dwa miliony lnwalld6w,
których nte~prawnośc jest najwlęk1za. Otrzymali oni tekarskte c·
rzeczenia o Inwalidztwie, kwallflkn.!ące kddego z nich do jednel
r. trzech grup lnwalld'llklch.
Pierwsza ,;rupa obeJmuJe ludzi o
'la.!clęzszym ,topniu kalectwa, .Jak wynika z nielicznych dallYllh
<ta~v<tvr.znycll na ten temat, Ucraba tych ludzi stale 1141 powi•k•za. („.)
Na,iwlększy jednak nlepokóJ budzi htnlenle dute! sblorowałrl
Inwalidów, którzy - pomimo oueczeń lekarskich - nie otrzymula
·ent. • nlP moęa onrllą~ pracy 'Ile w·1gJędu na stan zdrowia • .Jest
•o grupa •nilzi nie maJąca t~dnyf'l• wł:tsnycb fródeł utrzymitnla
'fa zdani na pomoc roddny, rzuem korzvsta.ią
pomocy apolec,nrj •tale uzaletnlenl materhtnle od otorzenla. 'Fakt ten sprawia
;e tyja w clągłym poczuciu ncrotenla, obawy I a niepewnością
oatrz11 w przyszłMć".
t o tYch ludziach nie wolno 1apomnlec!.

„

Po lei smutne1 tekturze weselszy akc91:1t s „PltZDllO.JU"

<nr ~04!1), choć dotyczy Tl>wniet .,pokrzywdzonych".
„Nudystom nie ma do e1qe lłrEYPlna6 erder6w".

Tl'qłGEllł w nreJ
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wymowl9
o n wojnie 8wlatoweJ.
o jeJ skutkach dla naszego na·
rodu zawiera statystyczna Informacja: Ił prawie 3l'i mln Polaków zginęło w latach 19391945 8 mln 24 ły!!la,ce, czyli ponad l'7 Proc. ogółu tudnośe.I.
Stracllli§my 'JO proc. ma.iątku
on.rodowe~. Prze zło 70 proc.
tyeb •trat ponieśli~my nłe w
walee zbrofnej, lecz na 1kntek
'lameJ okupacjL
prawdę

hłtlerowskł nte
ładne.I dzledzhly

Najazcl

dzlł

oszct:e-

naszego
materialnego I ducbowcco by-

tu.

--e

podobnff' Jak pol~kie wleckie
!lpolet'zeństwo, Todało pmłdane
równłeł
duchowleńsh1 o
katollekfe, K!lfeźa A"lnęll od pierw-

~I

<1zego dnia okupacji w en"•l'kuc.łacb. byli aresztowani 1 z1yłanl do obozów 1aglady. Poł
qka była Jedynym •lłośród okupow11n•ch kraJów w Europie,
w ktt\rym nawet rezydu.fl\CY
bł skupi
podlecaH aresztowa ·

5

--e
--=

Beptar4onowej eksterminacji,

„om I kdnlom

w

ołMtzaell

łl!lllnęła

llłtlerow1b

ek!łermf

oacia.

koncentraeyJnyeb.

bardziej ananycb
w Warszawie
przeciwko 'duchowieństwu byly
aresztówanła
w azerwcu 1941
rokn w klasztorze OO. Kapucynów, Zatrzymanych zakonni-

Prześladowanie praez okupanKośeiola połskłeso ujawniło
się nie tylko
eksterminacji
ducbowldstwa, Zagładzie fizycznej, wysiedlaniu I różnym
formom terroru towarzyszyły

barbar1Jyńskim

osranlczenia kultu religijnego
l bezpardonowa walka z pol-

Jedn~

a

akcji okupant111

ków

poddano

torturom. Podobnie było po
aresztowaniach w Niepokalanowie, w domaeb zaromadzcnła
księży

księży
wlęźnl6w

mi<:jonar:ey ora:a

salezjanów.
Lo/IJy
w Oranienburru, fóźnieJ O~wle
clmfa, podzielili ksleza profesorowie Wydziału Teologii Unł
wersytl'łn

.Jaęlelloń11klego

w

Krakowie. W obozach śmierci,
Drzede W$zystklm w Oświęci
miu I D!ichall. z~ncło p(łnad
230 nolsklcb

dul!bownych die-

cez.ialnycb. Te

traglmmą

:;i,wielokrotnlają ofiary
nów
'Zlft'OmB.dzeń
i teńskłch. Nie było

lic:rhe

z ukomęskich

w Polsce

takie.J dlec!'dl, której kler nfe
oonłńsłby

ofiar

11

rl\k

hi-

tlerowskich oprawców. Podobnie nJe było takleso domu t'7V
1gromadzenla zakonnego, który

ta

w

skością "
Ko§clełe
Np. zar~dzenlem

katolickim.

tzw. rz11du
GG zabronione 1ostaly aroczy!lte polfl"Zeby
I
pielgrzymki.

Wprowadzono wiele ograniczeń
prz1
zawieraniu
maHefistw.
Poddano kontroli wygłaszanie

kazan w azuie nabot!!1\stw. z
wszystkieh kośt'inlów polecono
nsunąłi tablice pamiutkowc. popienia I obrazy o charakterze
histor:vczno-narodowym,
Bardzo poważnym ograniczeniem działalno8cl Koś<'lohl katolickiego był zak111 ks,tałce
nla alumnów. ~ie1wvkle dra-

!łyczne były

l!Zenla · w

mach

równil'i

oirranł

(>ozakulfow!{'eh for-

d:rlałnlnośt'I

Zamk n!Pto rńi:nt'l!'O
kłRdy uf rzym~ W1''"'

.„„„. "'...

l{n~ lołl\.
7.H1'"1"'7 7'!'"

madzenla
wydawania

•akonne,
prasy

zakauno

katolickiej.

Rozwiązano także ws;telkie stozwiązki o cha·
rakterze świeckim,· ale 1JWiąza
ne z Ko~ciolem.

warzyszl'ma i

ICościół
katoliekl
władz
okupacyjnych
równie7 mój majątek.

decyz,k
utr:wił

W .ra-

mach szeroko zakrojonej rrabieży
I
dewastaeji majątku
narodowego
Polski.
okupant
rabił i niszczył takte kośeto
ly I m.Jenie kościelne, pozbawiał
duchownych Ich mienia prywatnego. Czeste były r6wnleł
rekwizyc,ie budynków kośct-el
nych I klasztornych, nierzadko
ma,fących cbar11ld4'r
'l:abytków.
które okupant wykori:;vstywal
do rót.nycb celów niezgodnych
i ich nrzezn11t'zenicm. profanowal obiekty kultu religijnego.

Wszystkie te siraty &Ił niewymierne. Były one efektem hltlerowcikłego programu wyniszczeni>t narodu pnlskfero wral!! 1
fl'go bt~torl:.\ I kultnr1,. Trzeba
o tym oamlr,ta6 I mówld.

, • ,. ' l'ln 'IO
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Z ŁÓDZKIEJ „IWONY"

V

„Nietoperzeu w kolor

."O~zonej zieleni

Obok gaszon. eh kolorów I tra-1 cano _ 1n!or:-nuie dyr. c!6. prodn,.
Półki skiepó~ dziew:S.rskich ro- 1go na Jeslenne 'Targ. Krajowe w
się coraz pełniejsze. W Łodzi Powan!u szy;..;;emy kolekcJę llo- dycyj .. ych zeslaw1e11 \marengo-sza- kcji, Wojciech Słowikowski. - O~
w wielu sklepach moin'!. zohaciyc źona z ponad 30 wzorów. Uwa~a ry-biały) w: „Iwonie'' projektu.ie 5!ę .p:sy de·;i.•izo.we (z:mn:ejszone z 2ii

I

b~ą

INTEGRACJA
\
To slowo coraz częsciej pada w dy.skusjach :r.wiąuowych .
I chociaż niemal jednym tchem - wra1 1 ugu.-nentacJ11 .,u"
- recytuje 1i41 wsz.elki4 towar.iyaf4Ce temu pojęciu ooawy
i naj&ocs:&e doświMlczenia s prz.esz.łoiei. procłltl i11tearowania a.ę
ruchu zwia,zlrowe&:o konsekwentnie pogłębia się. P<na 1trukturami formalnymi, przewidzianymi w ustawie o związkach i w
większości zarejestrowanymi przu 911d, a więc zaleaalizo.wanymi, powstaJą w mia.stach, dzielnica.eh miast i w wojew6az.twach rozmaite zwi~kowe komisje, które najc~ę!eiej w naz.wie określają się jako ,,komisje współpracy" i które 1taw.aJą
Przed sobą jego naczelne u.danie: wspólnie -reprezentować
związki za,wodowe wobec władz danego terenu. Na szczeblu naJwyższym zaś !stn.ieje „koleeium przewodniczących ogólnokrajowych organiucji związkowych", które - choć także jest ci alem nieformalnym - ma ambicje rozmaw;ać o naJwai.niejsz.ych
sprawach z władzami pai.stwowymi !„. ambicje te w jak;mś
.
stopniu realizuje.
W ?,odzi także istnieje wojewódzki .,;espól współpracy z"·;ą
poszczeV"
się
rodzą
zkow zawodowych. podobne zespoły zaś
ęólnych dzielnicach. W zeszłym ty&odniu doszło właśn'e w
„Uniontexie'' do spotkania pne'l11todnlczących organizacji zw;ą
zkowych .i Widzewa. I tu pe drugiej dyskusji p06tanow ,o,:o
za wi,zać taki „zespół".
Po długiej debacie, pon!ewał i ilu wyraża.no najrcwnait.sze
obawy: C"l.Y „Z&3p6ł" nie stanie się rodzajem :i:wil!,U:owej „cz.aP;ki". Cr! jego charakter i apoaób działania 1'ie zostanie zdormnowany l)rzez najsilniejszych a więc przez takie silne organizacje związkowe, tak te w „Obrońca.eh Pokoju" t'!Y w W:t:PB
.• l l\'!aja".
Tego rodzaju oba~ rorwia.ne -tal'.' :r:asadniC'l:ymi postanowieniami natury organizacyjnej, a więc np., t.e w skład re>boczeio prezydiunt wejdz:ie PO dwóch przedste.~ieieli J?OSZcze~ólnych branż. Od obaw silniejtte też okuały stę nadz1e1e na
?1spólne podejmowanie spraw. które roo:wi~Zllne mo.g' być w
dzielnic:v. Jest ich sporo. a udział w nich rw~~zkowc~w 1 racji braku wspólnej reprezentacji był do tej pory n1ewystar.
czalący.
Teru zwl1t%kowcy oblecujlł IOble na przykład ucHatn.~~
nie w pracach komi.sH działaj,cej pn:y Uncdzie Dzielni~
wym, wyobra!aj' też sobie, te łatwiej • im bę~ie bol"!kać 11e
>: tak trudnym problemem, jak budOW'l'Uctwo m1e8Zkan;owe (ne_
-irzykład wspólnymi siłami kilku sakład6w budować blok i
.
')()t,em proporcjonalnie dzielić mie!lzkaltia).
Uatalono te do czuu powołania owego I"oboer.efO pt'ftYdtum,
'nie wsey;cy mogli w czasie "lerwszego spotkania zgło.tlć lconl{retne "ropozycje J)el'SOnalne) s wsielkimi l'Yta11iami i w~t
'll!woi§ciami natury organizacy~n.ej ~al_d~y ~\c zwra·e ee efo . l';~e
wodniezących zwiazk6w w „Unionte:ue" (S,efana !§-zctecins;i;: e~o) I w ..1 Maia" (Leszka ?.apki).
POSIEDZENII RADY FEDERACJI PllACOWNI&OW
KOMUNIKACJI MI!Jl!IKIE.J
p0$'eJutro o lfOds. li rozpoer.nie aie ptt.Y 111. Tra~iut~~ 12
dzenie Rady Federacji PraCOWl!l1ków Komunika<:J1 Miej1kiej
przedstaw PRL Do ud%ialu w oosiedzenlu zaproszono m.m.
~·icleli Ministeratwa Ad.-ninistraejt oru Państwowej Inspekcji
Pracy.
ZuadniczYtn tematęm l)OSied-zenia b~dit wa:-un_ki pracy '!"
'rzedsiębiorstwach komunikacji miejskie.I w kraJU, a będz:e
>n dyskutowan:v na p()dstawłe szczegółowego raportu. jaki pr?e~
viele mlesięe:v przygotowywała działająca .w ramach ted~racj1
•,om!sja ochrony prac:v. O wn!or;kach wyn1ka}ąr::i:'ch :r tel dy·
:kusji postaramy s:ę 11apbać w iednym s naJbhZ9zych „In!or0

rna.tor6w".

POCZ.\TEK lt0ln1
W najb11:b!z.'."' poniedziałek ze.inaugurowaA• 7l0łłta1l_i• .zkelenle
·wi!łzkowe w Międzvwojewódzkim Ośrodku Stkolemow:rni Cen:
•rum Studiów Związkowy('b w Łodzl. tnformujemy pny t~1
'kazj!. te kandydat.ów do tego szkolenia zgłaszać mon nie
•vlko federacje. ale I poszczególne organizacje związkowe w
Hkladach. :Prz:voominam" też adre•~ pl. !:wyci~twa 11.
1! wnełnia w T.sklad11ch l' !!ett:~łu. l!ławem:.an ł" ':-- :r.
n~
l\farchlewskieto odbedzie ~ie uroezyata 1•uuiur•cJa «<>
lenia mązkOWP.l!O 1984/1985.
CHYBA W8ZTSCT l!I.\ EADOWOLEM'I
Jut w tym sezonie urlopowo-wakae:v1nym uowoo<nirały W'l!Tlo•vione kontaktir ze :pvi-.zkaml zawodoW""Tlii w krajach ~ocja_1istyeznych. przede wszystkim zd w NRD. ! ~ee!'osłowach.
Tu! w tym sezonie bowiem dokonała s:ę szel'Oi{a wymiana wcU~
"O<Vicz6w oraz dzieci I młodzież'."'.
Z ciekawą hi.ieiatvwa w-yst~plłv zwill,tkl zawodow• 1: on111-.i
strDny polskiA!3 stała się !'ef1st! nad Łab11. Ich. partnerem
-lerada NSZZ Pnem„słu Lek'\i:'.ego. !>!ieki 11!-war~emu porozu_'11ie-niu do Czecho.!ło'l'l'acii 'l\f'Yl!łCUto na kofonie kilkaset dziee1,
w tvm l!8tl z Łodzi. Z ko1~ · dz!eci M:eskie P!''!!ebywa~ w H•
'7.Vcb ośrodln1rh kolonijnych, m.il'I. Zl'!ł im. 'l':unieki&fO, „!ko11aru" i „Dvwilanu".
Zw!azkow('y nols(''.'f' I e-Eech0głowaee'.'I' wuJeml'lie wizytowali
te knlon'e i nie stwierdzili w:E'!kszvc'h uchybień. ~adzi~ więc
moina. te w prz:vszlvm roku wy-m:a.na będzie kontynuowana.

ze

'.ll &łflbDkim żalem zawiaihmla111~·. te pn clętklel chnrobte w
\\'leku Q lat, ?:marł mój Ml\ż OJ ci ee •
PnvJaclel,
serd eeznv
I Dtladek
I
P.
ł.

głęhOkim

1mutku
I talu zawiadamiam)'. te w dn
zasn,1·1
t wrze§nia t9H roku
na11le w Boęu na zawsze. 11ne·
11aj11kotvwuv H lat. aas!a

Babcia

S. t

P.

IRENA CECYLIA
SKWARNECKA·

tant,
Po1rn'b

s 4omu KAC::tJELSK.A.

suro-x:i>c'

Pngneb odbed-rle tlę w dnh1
13,30
W!''lleinla br. o sc>dz.
cmentarzu nvmskokatolleklm
ood we„w. 4w. 3'6„efa pr%Jł at.
o,rodowe1 39 o czvm 11f1w\adam!• la 7.l'07!'Paczenl:

tt.oe llad1o kierowców. M.Ol Koncert. 11.5'1 Komunikaty. 11.H Bygnal
cza1u. 12.06 Z kraju l r.e świata. 12.30
lS.41
Muzyka folklorem malowana.
Rolnlczy kwadrar..s, 13.00 Komunika·
13.20
ty. 1UO Radio kierowców.
$plewa Alla Pu;:aczo·.va. 13.JO Pue14.05 Magazyn muboje m~trzów.
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OTYLIA PAPROTNA

ol!macrioay

lL

POZI0~10 ' kilof r~bU!. ~ód. ran~
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15.'5
Big-beat na płytach - aud.
Pr~to z kraju. 18.00 Zapraszamy do
aud.
19.00 Kombatanci T rójki.
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Teśetowa.

chaflMa :tnna. Matka,

na zakup części zamiennych i n ie-

81.owem, zaczynają sic dla
dów z przemysłu lekkiego trud-ne czasy. Rynek wuystkiego jua
nie chce. za granicą trzeba starać
się spr06tać wymogom )akościowym,
a re sta!'ym wyeksploatowanym
ooniewa:t na gieł<lzie jesiennej w parkiem m~zynowym cora1 wilł"
Poznaniu handel kupuje wyroby cej kłopotów. Wybór produkcji dona włoo:1ę-lato następnego roku. W brycł! standardÓ\V jest w tej •Y.
tej częsci kolekcji zmieszczą się tuaej! i.edynym rozsądnym W'J)•
nroote sukier.ki. sukienki z wdzian-1 ściem. Ciekawe, co na to powie
kami. podkoszulki. majteczki. S!o- l handel.
wem. wvrooy standardowe. ciągle
Odpow:edź przyme51e JU~ wkrót,x>szuklwan'° przvgotowywane takie '' raP1a~h programu dziecil'lcego ce j ~;enna giełda.
(aga)
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od1J"4'Jzle alt w tlni•

&

u na cmentarzu kato!lckłm - cr•hnl " 1łęboklm talu:
&oNA.,

wrzrinla lir. (wtorek) o l'Odztnle
e csym powiadamtaja po-

Dołr.

•ODZISAMl I l"OZOSTAŁA
ltODZINA,

aurowu.

....

.,....
____________________________
6a4olenoJI.

)~

Pr almy

~ ateskłaelule

NFORMACJA

DLA ODBIORCOW ENERGII ELEKTRYCZNEJ

li

Z WOJEWODZTW: M: ŁODZKIEGO,
" PIOTRKOWSKIEGO, SIERADZKIEGO
I SKIERNIEWICKIEGO.

·,

Krucza 2li -

•

,

··,

OBRĄCZKI

-

tel.· 84-97-2-1.

pledctonek

i

NAMIOT

4-osobowy

sprzedam, Zlbi<>rcza 1 zn. 1.

11959 g

TSH-113 ora.a I kolumny
. 60 W - sprzedam po godz.
!il.OO
Retktnla ul.
Bat.
Chłopskich 6 m. 103
bi.
189

211937 g

NUTRIE szafi'l' sprzedam_
Zgierz ui. Kołłątaja « (od
PKWN) po 16

!89815 g

saPa~

m. 36

~:Ił

_WYNAJMĘ na.GćrJJej dom

100 m z wygadam!, 11łą
ogrodem firmie
polonij·
nej lub rzemiosłu. Oferty
2711'15 Biuro Ogł09zeA, Piotrkowska '9

g

SPRZEDA.'\'I overlock „Famad"
o+az
dwuigłówkę
„Textim'I:". Oferty „28917"
'Biuto Qgloszed, Piotrkowska SS.
Sl'RZEDA:\t utywan11
kę

automatyC%ną,

prał·

głęboki

wózek, lodówkę „Sna(ge".
Tel. gnecznościowY 51-95-29
28901 g
~!ASZYNI

do ezyola „Tekstlma", overlock a-nitkowy
:- •pr.zedam. ';iel. 19·%·1-07
289M g

CEne,
-

-

konkurenceny
cyjne.
rachunki,
gWarancja.

.GORSZWA,
•3-25-28 •
teł • .;;,

DOM, • pokoje, WY!IOdy.
<Jgr6d
•prudam,
Gl1n!11.n a 31
Sł669 I
SPRZEDAM
l!Otar!alni•
działkl budowlane (811'7 m,
663 m) w Zgierzu
blisko
Mallnkl. o:terty tt!lł'f Bluro Ogłoszeń, Piotrkowska
98

DZlALK~ aoo m, kom!ortowo zagospodarowaIU\ Teo!!lów - OdStl!·Pllł··
01O1O1-g ferty „ l~9U" Biuro Ogło•n••lllll"llP„11,,..11,!ll!.L_Pl...„lllll:i'uw azei\, Sienkiewicza . 3/S

PIANINO -

kttp! •• lłł..ff-e8
l~llS g

ltUPll!; lakier ntvo,
kol, :Yl-08-!ł.

wi·

llUPIĘ ovezlook 1 lub 1-nltkowy,
dwulgłówkę
p.rzemY1!łow11. Teł. 18-11-0'I .

H9lM g
SPR.ZJIJDA!\ł

aicl..

dywu

be}fłl_j

ta-71-ff.

ZAKŁAD KUŻNIA MATRYCOWA - BK KOMBINATU
PRZEMYSLOWEGO „HUTA STALOWA WOLA" w STALOWEJ WOLI
OGŁASZA

-

-

-

Typ U,

10

m.

'N

2ąa86

g

MODRZEWIOWĄ
boa1erl.ę
polerowanł\
~rzedam.

21998 g

51-M-4'1.

IWRZllDAM telftrl.iu>r
n1111

:o.a

Js-117-9'1'

gwarimcjl..

Tel.

epani•l•

COCKER

-ty.godn11>Wł
Lutomlel."lłka
lł.

Oył-

tr~ g

l4-

sprzedam,

:IM :m. 1J po
llllOl li

JAM!HK.l nnenlet• IWU
owczarek' niemiecki
Todowodowa ·1uk1 r-ooma
- ~rreeam. J'zedry 11.

H044 I

TBJCSAll i nłr\lllal satra„
n!czny - lr.upl.•,
Mlernjowa 11 - pnoownła.
ltm''

kość .

152.
śr.

wew. masywów 380 mm,

łredn.

pleriolenla 110 mm, aero-

12'7.

Pierścieme do' wulkanizacji inaaywów wraz 3 dokmn.entaćj• d<»tar(tzy
Zakład Kuźnia Matrycowa HK; szczegółowych informacji udziela Wydział
Remoo.towy :KRIHK 7Jakładu. tel. 340-60. 3.56-49.
·
W przetargu mogą wziąć udział przedsi1tbiordwa państwo-w., !l'Pćldllielcze 1 prywatne.
3013-k

.

na wykonanie

OGLASZAJ.\
PRZETARG NIEOGRANtCZONY
niłej

wymienionych robót budowlanych dla wall
wagonowej:
- wykonanie fundamentów lHld wan wagonow, 100 Mr łfp WN-100-111,
- wykonanie budynku dla wagowego.
·
Roboty należy rozpocząć od 15 paździemtka br. do 31 marca 1981 'I.
O~rty z. napisem „Waga wagonowa". należy skladać w sekretariacie
z-cy dyrektora d.s. iinwestycji i energetY'ki ZPB „BOC'Uta". pokój na: 10, I
piętro. w terminie 10 dni od daty ukazania 1.ie ogłoszeni.a o przetargu.
Otwarcie ofert nastąpi 14 dni 'PO 111kauniu się ogłoszenia o przetargu
pod w.w. adresem o godz. 9 w pokoju nr 18.
Zakład zastrzega sobie prawo wyboiru ()fe.renta 1 11nift•a:bn!enia przetargu· bez podania przyczyny.
W· prżetargu mogą brać udział przedsiębiOt"l!twa pań.St°IV()W•, IQ)61dtielcze
i ósoby prywatne.
·
/
· Zasięgnioic informacji oraz zapoznać lit '! dokiumentacj" można w pokoju nr 16 bud. inwestycji ZPB „Boruta", tel, 18-20-34 wewn, ł98. lłl'l·k
..

·.

j

ucznia - Zasamochodowy, Chodkiewicza 25.
2'8149 g

SP 0 t. DZIEL CZE M-3, 48,6
m nowe - Zgierz, zamienię

na podobne, Trójmiasto
- Wejherowo. oferty 28,906
Bluro ogłoszeń, Plotrlkowska as.

BAŁUTY

- dwa pokoje,
kuchnia, gara! - zamienię na segment w
Aleksandrowla, może by~
w
sta.nle surowym.
Działkę
buli.owianą kupię.
O!erty
„~8914"
Biuro Ogłoszeń,
Piotrlfowska 96.

lł--1•

,

3016 li:

ZATRUDNIJli fachowca do.
produkcji skarpet w Warszawie na maszynach D2Ru
t D3Va. warunki do
uzgodnienia.
W-wa
tel.
10-25-79 po IO •.

Wyd1iału

Łódzkiej

&„
CĄ,

ie w roku akademickim
-~
1984 - 1985

URUCHAMIA

SZWACZq
w praoownl
bielltnlar11klej
utrud-

nię.

STUDIA ZAOCZNE

Tel. IH-09-71.
12953 '

POTRZEBNA pan! do

10-

..an!es!ęcznego

dziecka
na
' godziny dziennie. Allende ta m. 68, bl. 2&6.
121961 g
MŁODE małżeństwo
podejmie pracę chalu'Pnic.tĄ.
Szyc.le
wylducr.ona. Gork'!„go !Jl łJ.4.
188'11 g

POMOC domowa potrzebna dwa razy w tygodniu.
O!erty „211879" Biuro
Ogłoszeń, Plotrkowska te.
CHAł.UPNJCTWO
przyjmie matka z 1:órk11. Tel.

52-01-3'7.

28Sll1 g

BYDRAUl,!KA
rownTeł

trudnię.

tq>awacu
za4.3-94-33.
29002 ·,

renchitę

T~.

poprzedzone semestrem zerowym (od 1 października 1984 r.)
przygotowującym do egzaminu
wstępnego
na pierwszy rok
studiów (w lutym 1985 r.).
Kierowanie kanclydatów na semestr
zerowy odbywa się przez odpowiednie
resorty w ramach przyznanych
im
limitów. Termin składania skierowań
upł:rwa dnia 25 września 1984 roku.
W pierwszych dniach miesiąca lutego 1985 roku, w miarę wolnych
miejsc, odbędą się egzaminy wstęp-.
ne na pierwszy rok
studiów
dla
kandydatów, którzy nie będą studiowa6 na semestrze zerowym.

ZATRtl"DNIĘ

Informaioji =zegółowych udziela:
Dziekanat Wydziału Budownictwa
I Architektury, al. Politechniki 6,,
teł. 36-55-22 w. '745,

dzlew!an:a z
maszyn' ,/>". Tel. &l-6'8-83
28111'3 g

PRZYJMJll prac~ w sakladz!e pantoflarskim - ćwie
kowanie - azycJe - obltlrawanle s zarejestrowaniem. Oferty „283112" Biuro
ogł-oszeń, Piotrkowska ee.
EK.SPEDIENTK.E do
cukierni przy1mę. Łódt,
Gl!ań.ska !3,
tel. 33-11-67.
286112 g

=

GEOMETRIA
wykreślna.
43-42-79 Clesl.elsk!.
28994 I!

(PalflAliJ

MŁODY
podeJmle praeq
chałupniczą, proste
szycie
n!e.wykluc.zone. Oferty
12950 Biuro Ogłoszeń, Slen..
k!ewlcu 3/5.

ZAKŁAD USŁUGOWY NR
Łódź, ul. Potulna 3

NOWO URUCHOMIONY

PRZEPROWADZKI,\
114-73-71 Kostanek.

Tel.
tWM g

automatyczne

PRAL.B.l

....,

P O

'. i
A.
A.
A

'1ót ..•..,

wnętrr.

chunki
czyk,

-

•.Pn•tanie
1nstytuc~m ra-

ł3-J5-91

Gierań-

U36ti g

TELENAPRAW A
Bednarek.

ODPŁATNE:

pra,l_ek automatycznych,
pralek wirnikowych,
odkurza.czy, łelazek, suszarek
·aprzęfu_ drobnego;

itp.

·Na - ....iyikonaną odplał:ni~
usługę
udzielamy gwarancji.
,z.APRASZAMY w godz, 10-18.
3005-k

okl.en,

1YCIB

L E C A

NAPRAWY GWARANCYJNE

napraw&
1nł.
Woj<!Jech
Kililfbe, • tel, li5-411-ił,
·

z

!

51

(osiedle Chojny-Zatorze)
blok 309

BYDGOSZCZ ' mlesztkan!P. 100 m kw„ dwle kuchnie, gaz, piece, garai zamienię
na trzy pol!ioje
nowt budownictwo w t.:>~
d~. Bydgoszcz, tel. 27-16-ld
1~ ,.

lift,

z a w i a d a m i a;

\

301'7 k

USŁUGI telewizyjne, rageneracja klneskopów 711-64-19
KaczmMCek.
luot g

nię

Dziekanat
Budownictwa
i Architektury Politechniki

PRZEDSIĘBIORSTWO
Zagraniczne
pilnie utrudni
na atral«:yjnych warunkach specjalistę d/9 produkcji wyrobów dziewiarskich. Prosimy o zgłosze
nia telefoniczne: Warszawa tel. 37-312-3'1 w
g-0dz

Teofl.O.ów zamiena dwa
dttte lub 3
pokoje bloki Tel. )3-43-04
(10-18).
28885 g

M-2

NA STUDIA ZAOCZNE
W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

.34-98-611
127911 g

C"ERUJĘ
ożuchy, gardeArtystyczna Carownla,
Wlęckow&\<Jego
:!/S.
Frankowsk!,

robę.

PR,ZYJM:q . 11<!%\ałowca bez ZAGUBIONO
p-l'awo juwilpólpraey, · warunki ko- dy,
Józef
Gąslorowe!tl.
uystne.
Oferty · „U700" Dąbrowsklego 64 m. '8
Biuro
Ogłoszeń,
S!enkle2-9002 c
111184 I WYMIENIAM draw.lea'k.I w -'wina łt'll.
su1kaoh kuehenny4h.
A,ZAGUBIONO pTBWO ja~y
MAŁZ!l:Ssrwo
lelr:arak!e trakcyjne wzory 1 litego WSPOLNIKA. 1 uprawn1e- na
nazwisko
Oniad.z1lt
po:nulmje - opiekunki
do- drawna, 118-95-41 Bednarek. li4amt na prowa.c!zenie o.- Stan.lslaw
Biała-Raw
róc.mego
chieoka.
Tel.
1Q934. g
kładu
l:>lacha'i'ki pojazdo- ika woj. Sk'.l_ernlewlce
'1'3-40-211.
ł'rOO'I' g
wej - poe1ukuję, Grable211941 I
HYDRAULIK m;:intd
nlec łB.
bffdzletne mal- naprawy, Kuik tal. 32-lT-et ~-~- ~--~~-- PIOTR
Ml.ODJll
Kacprowskl Ru.da
107i5 g
POSIADAM lokal . po- Jetewska 3 woj,
żeń1two - poeinrku3e mleSieradz
szkan!a. Tel. 7ł-31-2'r
po
tra:ebny wspólnik umieją zgubll prawo ja_i:dy.
USŁUGI hydnul1oane. 'Ma111191111 g
lł.
cy, rolblć łód'ki. Oferty
·
smi e
ll.nowski. t~t. Sll-'il-44.
„11'9611"
Biuro ogt06zeń,
MAŁ2:Bięs-rwo p11nl• po1Q1l2'3 g
Sleinkl-1.cu SIW
' JA.N Gabrysiak" Prawęcice
uukii'le mieszkania
M-1
ł Aleksa·n drów L6dzk1
lub'
Oferty „21f30" HAFT muzynowy - au- „AMOR" wysyła lnteresu- 2l&t.tb!l prawo jazdy.
Biuro ogłontA, Piotrkow- tomat, pole<:a usługi
w jł\(le oferty. Bydgo1!Zcz 23,
28980 g
w-zi:>rów, 1k'rytka '5.
ska tł
3022 k
J dutym· wyborze
Bania WarszaWSka 16.
Z:GINĄL pies rudy spaniel
MIBSZKANIA na .._. la- _ _ _ _ _ _ _ _1_"9!
_ _1t •AMOTNU O!erty matry- 1 wn:eśnla w lesie
tuta poszukuję. Ofert1 1H7T
~aprawa. mon1a1ne dr,sJ<retnle pue- 1zyńsklm (Modlica). ProsiBiuro .ogtoazefl, Słertklewi. LODOWRi
my
odprowadzić za wyna141-lł
""
Pawławńl.
.
&yla
„LIDO
'
Gdynia
10,
OH S,4
-......
akrY1k.a • l'I'.
grodzeniem Łódź, ul. Strzel
.lellOO g
czylta 10 m. 2, tel. 84-69-.11.
SAMOTNBI
090błe
od·
1t,p11 pok6j. ;.i, rr-1ft-es llAB'Nl8ZB drewniane
lt96T g ła~ne, .un1weraalna umów.las._ Wojska Pols~ligo · fi
OBCOK.RA.IOWCOWI Vt'Y• - H Wagner.
n1jnu1 na r<>k akademicki
ZAKŁADY PRZEMYSŁU
M-3 z wygOdaml.
Ofe?ty
BAWEŁNiANEGO·
AN'?YKOROZ'JJNE
• "l.&bez-·
, ,lłllłl ''
Biur~
<>cłoozeń,
pieczanl1 nmochodów. BesSlf2kiew1cza 3/1
kld1ka
(dojazd ple'!'Wim~
PRZYJMJ!l
na mleakanle uą w lewo n stacją CPN
dwie UMennice. Tel. 1r.r.e- :na Bn.ezlńskiej)
Rosow,
ŁODZI
ll7-15-38.
e1mot!c!oi;Vy łł-92-0I
11371 g .
TELENAPRi\WA

c!aszczyi 8"8-VS-68.

lnł.

lla-

lim c

zam.

M-'·

·.

,,118p" - 1kł•dak
91KJ!edam. P-abianJ.cka lfl.
-

llQIO

g

l!'IA T 1Dp . 1900 ?Olr 1ł'lł
111>rndam. Tsl. n-łT-M
28981 I
8P:RZED.~M'.
in.1 r.
lłlac~

'WIHlf.'Wę
częściowo

do remontu.
Andrnjów
ul.. Norwida 11

ZAKŁADY

PRZEMYSLU BARWNIKÓW „BORUTA"
ZGIERZ, ul ANDRZEJA STRUGA 30

PRZYJMĘ

kład

.

11.&

kość

~--~~-~~-

pokoje, kuchnia, ws-zy$tkle wygody, c.o.· lokalne,
tele1on,
stare budownictwo, wysoki pl'Jrter, c&ntrum zamienię na ~-po
kojowe, kuchnia, rozkłado
we, WY.gody, równorzędne
lub na domek kwaterunkowy. Tel. 3ł-'11!·8S,

PRZETARG

WYkonartie masywów· rumowych dla. dwóch typ6w k6ł jndńyołl
manipulatorów kuźniczych:
Typ. I, śr. wew. masywów !105 mm, średn. pierścienia ł30 mm, 111191'0-

a..,pokojow~.

wy,goey,
ogródek kwa·teru'nkowe w Zglerzu przy
tramwaju
J.1.a 2-po'ltojowe
_. bloki do I piętr-a - Teofilów. Zgierz, Swlerczewskiego ~. tel. 19-211-W

MJNI wiet11 -

•przeda.m
ogtą(lać
łlObota
16-20.
Przyjmę
prac11 0)1afo,p;n.1
C%ł\
- uycia. l'ellńsldego

POSZUKUJ:P; producentów
atr&kcyjnej konfekcji. Odbiór własnym transportem.
Nowy Targ tel. 62-18 Go~
iewsk! po 18
28543 g

!łf5,

powodu Clhoroby - U·
m'enl~ lokal akle-powy urządzony obok codatkowy pokój 30 m, kuchnia.
łazienka, parkiet, a.o.
(2
wejście)
-'- na słoneczny
pokój. Oferty „28951" Biuro ogłosień, Piotrkowska

MIHI

b6 wylącza.nia
obiek~w s ruchu,
~ vrepara.ty
~agranl

wku

SPRZEDAM: aqłę. gru1,
d~k.l,
belkl, krok >:le
l
inne materlały budowlane
i ro:ilbl!>rkl.. Sklac
· Mat.
Budowlanych l Opalowych,
Dąbrowska,
.Alekaandrow1ka 18'7 k, Szatan!.
Tel.
M-04-0l codz. 11-ff.
.
1&898 g

OBR•BIA1'.K~
1mlwerutną
doo drewna epuedam. •~ \9-19).

-

dwa po11;oje,
kuchnia
46 m kw., bloki, kwaterunkowe,
rozkładowe na dwa
oddzielne M-2. O!erty „J.Q93tl"
Bturo Ogłoszeń,
Slen.klll!·

S'l'GTI g

PRA.LKJ!j automatyczni& 111przedam. Tel. 32-lł-46.

KUPIĘ
cz!al'kę budowlani! na JuUanowle lub 110mek do rozbiórki. Oferty
21i271 . Biuro Ogło3zeń, Plok
ltoWSk 8 -!lfl

3&18 k

ZAMIENIĘ

RYBNIK M-3 włamośclowe
- samlenlę na L6dż lub
tprzedam.
Oferty „2'89'1'1"
Blu.-o Ogłoszeń, Piotrkowska 96.

28974 g

01ork6w, Koś
289&1 I

3'1 -43-9'7.

TELEWIZOR
tury&tyczny
nowy - aprzedam.
Tel
:>S-7'8-K.
28S'79 g

DYWAN wełniany 3x4 no·w;1, z opony 155x1S, małą
betoniarkę
sprzeda,-n.
Oferty ,,21!958" Biuro Ogło
szeń, Piotrkowska 98.

w
13.

ZAMIENIĘ kawalerkę 211 m,
wygody z telefonem
n.a
M-3, telefan w no-wym bu-downtctw!e
w Loda! lub
inne.
Telefon warszawski

28875 g

MASZYNĘ
dzlewlarskll sprzedam. Tel. 4.3-17-93.

dzlalk~
. 1 'M&ja

1

piętro

ZAMIENIĘ

LODOWKĘ
„Silesia"
sprzeC.am. 111-30-1'.l
KOM!PL~T form na
bawkę spczede.m.
blanice., Wileńska a3,

Retk!nia 11póldz!elcze
teleton z-amlenlę na M-4 Retkinla, Cfiojny-Zatorze lub inne tel.
86-35-14 po lS
M-3
III

121119 g

W ARSZTA 'l'
produkcji
sprzętu ośwletlenlowego sprzedam. 57-26-ft~. _
12916 g

DOM
jednorodzinny
sprzed<!m. Zgierz, Rudunkl, Nowa 3.
-:Z.8998 g

2931-lc

4-pokojowe Retkinla (par-'
ter wykluczony) tel. gorze·
cznościowy 65-41-23 (13-18).
•
a909 g

sprzedam. Tel. 84-92··21

pó !6.

SPRZEDAM działki leSne
30 !ml od Łocl:l Nakielnica k. Aleksandrowa Smulski.
~912 f

•

własnościowe Retlklnla
zamienię
korzystnie
na

1\t-3

gruz
spr ze-

450,

dam. Tel. 78-1'1-M.

SPRZEDAM dom,
ogród
- wygoC.y - Górna.
oferty 24790 B!uTo ogłoszeń
P!otl'kowaka 9.t!

lnforrnacji udziela
·?apisy
przyjmuje sekretariat ośrodka,

r

TUSZYN-LAS
zamienię
duży pokój " kuchnlĄ
I
. piętro bez wygód na podObne lub większe w LOdzi. Tel. 36-54-97
18939 g

1.

BETONIARKĘ
żużlobetonowy

2462-k

• gospodnlka,
.. • małej gastronomii,.
-• obsługi saturatorów.

g

1.2!!08 g

Zakłady Energetyc1ne
lódi-Miasto i tódi-Teren

ci nkt 'I.

SPRZEDAM własno'śclowe
dwa pokoje
z telefonem
- Dąbrowa, tel. 413-51-83 po
1'.
l.2'196 g

g

pralkę czeską,
pompę wodną,
flaki, kuplę
lodówkę
„Mińsk".

·'pobliżu.

Wiadomość:

111996 g

SPRZEDAM

UWAGA I Cennik jest do nabycia w w\tzna·
'czonych puhktach sprzedaży „Prasa - Książka
'· - Ruch" w siedzibach Wojewódzkich Rad Narodowych, Urzędów Wojewódzkich lub w ich

Ozorkowie

1~910

71-2".

Ustalone zostały także zryczałkiwańe opłaty za
rn~chaniczne uszkodzenie kabli lub linii energetycznych, które wynoszą od 40.000 zł do 200.000 zł.

ORGANIZUJE KURSY:

VW Polo - etlnlk, duto
innych części, 126p odbiór
1985 tanio
sprzedam,
Radomsko tel. 54-3'1.

po

1~9114

112554 g

·------SILNIK 11100 (62000 km) Sprzedam. ~3-02-~.
12924 li

SPRZEDAM parkiet 1 taksometr, · Gałkówek
tel.

ku w terminie, które są trzykrotnie wyższe przy
przekroczeniu terminu płatności pO\\'YŻej jednego
miesiąca, a przy każdym przekroczeniu t~rminu wysłany pracownik, w celu wvłączenia dopływu energii elektryczn"ej, .będzie _pobierał opłaty dodatkowe
w wysokości 150 zł oraz za dojazd 200 zł.
'
· - Uległy także ·podwyższeniu niektóre opłaty za
nielegalny pobór energii elektrycznej i tak ·obecnie
najniższa bpłata ryczałtowa wynosi przy instalacji
j_edn.ofazowej 16.000 zł, a przy trójfazowej 36.000
·U'. ·Za nielegalny pobór energij elektrycznej uważa
s;tę stwierdzony fakt zerwanej plomby legalizacyjnej, na liczniku (założonej przez Urząd Miar) o ile
· licznik ten nie znajduje się w pomieszczeniu ogól. nie dastępnym.

SPRZQA~

55-22-71.

--------

17.

Uległy ·zmianie opłaty dodatko-\.ve, a w szczególności opłaty związane z nieuregulowa111iem rachun-

.,

NADWOZIE lUp (19f'I) pó
wypai!'ku - sprzedam, tel

SPRZl!lDAM hodowlę
11sów, dobra l<>kalhacja. oferty .• ~·· Biuro Ogło
szeń, Sienkiewicza 1/6.

BRZOZY
~u:ta pnie
sprzedam, tal. li'l-92-54

Zmieniona opłata za energię elektryczną dla pewnych grup odbiorców zostanie zastosowana po
c:lokonaniu odczytu liczników, co będzie przeprowadzone sukcesywnie najpóźniej do końca br.

.· OSRODEK KSZTAŁCENIA
.ZAWODOWEGO Nr 4
_ _w Łodzi, ut Wróblewskięgo 17a

I

SPRZEDAM frezarkę
do
metalu, Justynów Janówka, Lokatol'!!lka S -Bukowski.
~3 g

Informujemy odbiorców w.w. województw, że od
dnia 1 lipca 1984 roku obowiązuje nowy cennik
7-Z/84 zatwierdzony decyzją DC-Z-34/84 Urzędu
Cen z dnia 30 kwietnia 1984 roku, który wprowadza zmiany w opłatach za energię i moc elektryczną dla odbiorców przemJsłowych jak i bytowokomunalnych. Opłaty dla gospodarstw domowych,
rolnych, domków letniskowych i ogródków działko-·
V{ych nie '.llegają zmianie.

~~

. OKNA
tYP W, styropian
5 cm, drut 4 mm, 1llnlk
3 kW H30 obr. sprzedam, przewód mledt
kuplę, tel.
36-11-18.
264'71l g

„o

ffUł

«

MALŻl!l:RSTWO 11 ~1:1ec!klem

poezukuje mleszka11ia. Oferty „~756" Biuro Oglo·
smeń, Slenklewi<iza 8f6.
POSZUK.UJIJ pokofa.
0tłt>ly 12.999
Biur-o
ogło
uefl, Sl•mklewler.a li&.

SPRZEDAM tanio „J'1ata
!1111". l"lol>rkowska as - 10.
Tel. ~M-'N po lł,
Hal11
· „OPLA :Rekorda" li is.pa.
aowym allnl.kiani,
aawl&szen!em - tanio 11przedam.
a..t>dt, Tuwima lt m. u.
17482 I
SPRZED.~M

408" Plotrltó.,,.

wieczorem.

„~skwlcu

tel. 1'0-09
ł'!2'\'8

g

OPEL 17!l0 ty1n1 gzyba
I
uklad kierownicz y
nlekompl etr;s
irk~zyn l a
biegów - l!PUedam;
tel
86-98-111.
1!940 g

św!atlo

„

....

OP0NY do „ZntawY 1100"
!ni.pi~ 11.Jll-te
godz,

.---.

.
J.. MARCHU:WSKlEGO
„POLTEX" w

ZAKł..AD.L.... IE
.wykład~ln podJ.ogowyoh,
lnsty.
tuejom ra·cliunkl. Wróolew1kl,,. tel. 111-44-92.

5LEKTRONICZNE ubupitczenle m:eszkań.
I.,:C.:mlkl. metrów, sztuk, regulatory temperatury.
SamoahQdówe 1 domowa :zegaI'lkl
elaktronlorne, ztlalne
1ałąC1Zanle oC:bJor.n.l:ków 1 Inne o!eruje Zakład Elektron1oz·ny Kuprzake 114, tel.
Sl-21--91

OPI!:KUNKA dziecka
potrzebna. Tel. &S-13-'le.
lQ!IOł

g

POSZUKUJ!>MY energicznego ! uc~ciwego kierownika admlnistracjl I finansów C:użego, skompllkowaego zakładu
TZemleślnl
czego. Zamiejscowej, samotnej oso'b!e gwarantujemy pokój.
Zakład WYtwarzania Urządzeń Elektronlcznycl'I
„TOMEL"
Henryk Tkaczyk
Tomaszów Maz. ul. Strzelec'ka 6
tel, se-m, M-a7o tix s34493
li.

m.a

BJ.um1młeJid.

nm 11
---------wydechowe. Mon

UKŁADY

tat nadkoli. Judyma
20.
(od Traktorowej). In.l:. Myszkowski.

28731 g

BOAZERIE 48-91-94.
Czepil.
' 28468 il
KOŻUCHY farbujemy
w trocinach, Al
MicklewJcza "1, Lerczyń&k1..

czyścimy

12&31

JOWISZ -

WI

ff-24-Ji

Ru'b!.n -

~

nSJpTa-

MUl'!Zyńskl.
ł13D8

g I

•
zapraszaJą
przedsiębiorstwa uspołecznione,

rolników, rzemieślników oraz
osoby prywatne do dokonania
zakupów silników elektrycznych,
art. metalowych, łożysk itp.

NA

G~EJ...,DZIE,

kt6ra będzie czynna w dniach
10-14 września br. w godz.
9-14 w magazynie opakowań
naszego przedsiębiorstwa przy
ul. CmentC;1mej 9"
2943-k
-.:nzrn

j

5
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Zapowiedi poprawy

NOWE

PRZEflSZKOLE

b6w.
W ostatnim czasie odbyły sie dwa
spotkania przedsl!lwiciel i Federacji
Związków Zawodowych F'rarowni·
ków Przemvsłu Lekkiego z ~łon
ka.mi władz miasta Omawiano »ro
blem zaopatrzenia Łodzi w artvku
ły żywnościowe oraz akcję przygotowań do zimy.
W wyniku decvz.li Urzędu Rady
Ministrów. 27 sierpnia oowołano
mlędzvresortowv zespół do spraw
rozpatrzenia wniosków łódzkich za·
kładów nrs<'v. W ciagu siedmi" dni
dyrektor7V łódzkich ?:składów ora
cy maia orzesła<'- wnioski do Wv
działu Przemvsłu i Drohnei Wvt
wórc:rości
Zostana one uwzeled·
nlone w olanie rocznvm HlR6 ·ra7
w planie na lata 1986/90 W-17.n<>
.1Mt to. że m~ą one dotv~zv~ l:.k
łe spraw inwestvcvinvc h 30 wr7.P~
nł1t wszystkie uwagi i oostulatv zo
stal!lą orzedv•kutow ane I zapacfną
od])OWiednie decyzje.
W. M

Z<~JERZTJ

e=.

w

zaopatrzenia
Na wczorajszym spotkaniu z dyrektorami
większych
zakladów
przemysłowych i instytucji, t.Jrezydent Łodzi ooinformował m. in. o
tym, że we wrześniu nastąpi poprawa zaopatrzenia w mięso i jego nrzetwory Dotyczy to rów•lleż
zakładowych stołówek i bufetów
gdzie skieruje się 50 ton po<lro-

•
=
=„•

p.nz,edS2'Jkolach, j.ak powszechnie wiadomo, tłok panuje
ogromny. bowiem
budownictwo oświatowe c iąg1e jeszcze nie jest w stanie
sp!'06tać
gwałtownie
roonącym potrzebom
wynikającym z postępujące.go wyżu
demograficzne go ostatnich lat Dlat.ego tym bardziej
cie.szy każda
nowo odóana do użytk·u placówlka
- zwłaszcza
rodziców najmlod~z~ eh, dla których oznac-z.a to szan<;ę
umieszczenia swojego dziecka
w :irzedszkołu. zapewnienia mu fa"howei opieki pedagogicznej. od.p owiedniego przygotowania do szkolv co znakomicie proce:ntuje póź
riiei w koleinych lata.eh edukacii.
130 takich powodów do radości
zysk-al· ootatnio mies-zkańcy Zgierza w postaci nowego,
pięknego
orze<lszkola.
w którym
WCZ'.lra i
mzooczę!o właśnie zajęcia 130 ":leci. Placówka którei budowa kosztowała 100 mln zl. zootala wzniesiona sumptem zgien<;Jdch Zakla'lów Przemysłu Wełnianego im. J
Dąbmm~kiel!o
,Fresco·•
przy pomocy władz łódzkich. które dofinansowały
przedsięwzięcie w 40
oroc. z nadwyżek
budżetowych.
Budnwałv prredsz'kole: LPB .Pół
noc" t.PB .Południe"
Zgierskie
Prz-ei1~;f'bi<m~two Robót lnżynieryj
~v<'h
f KB .Północ" l oczywiście

•

5„

-'

brygady „P're.>co", które m . In. wy- szcze społecznfków,
h:dZi dobrei
wszystkie prat-e wykońcre woli, z których każdy st.:irał blę
niowe. stolarskie. boazerie. Wypo- dołożyć &woją „cegiełkę" do tego
sażenie sfinan.sowaly ZPW „Fre.s- pięknego
przedsięwzięcia.
Mają
co" i władze oświatowe.
więc zgierzan.ie. a przede w.szyistBudowa bej nowoczesnej placów- kim mieszlkańcy
08iedla 650-leki, liczącej 320 m kw powierzchni cia Zgierza. w.spaniałą placówkę,
użybkowej i 1.100 m sreśc. kubatu- Jttórei tylko im pozazdrościć.
ry, trwała sto.sunkowo króbko. boWe wczoraj5rej uroczystości przewiem rozpoczęto ją w maju 1982 r. kazania przedszkola do użytku uRównocześnie z budową gromad.w.- dział wzięli m. m.: członek Biura
no sprzęt. zabawki,
pomoce dy- , Politycznego, I sekretarz KL PZPR
dltktyczne. Dzięki bemu przedszko- - Tadeusz Czechowicz, c2lonek KC
le mogło od razu
ruszyć „pełną PZPR .Jerzy Nastalczyk, prezyparą" fu.nkc.Jonµjąc
w znakomi- dent Lodzi - .Józef Niewiadomski
tych warunkach Jeśli id'l.ie o stan- ora.z przed.stawicie.l e władz zgi&'Sdard. nowa placówka ma niewiele klch: I sekretarz KM PZPR
sobie równych. Wszystko to dzięki Zbigniew Kluska, przewodniczący
oitromnemu zaan!(ażD'waniu nie tyl- RN m. Zgierza - Henryk Antczak
ko iuż wymienionych
budo'\mi- i prezydent Zgierza
Włodrl('?vrh nne<l.~7.1<'<>1'1 ale mnó<:tw.a i-e- mierz Or!'Zykowski.
(n)
konały

OD

ukończe11iu

na
DZiś, a najpóźniej
jutro mają
się zakończyć tegoro=e żniiwa w
województWie miejskim
łódzkim.

uporano się ze skoszeniem ostatnich Zibóż..
Są to najdlUŻisze
od trzech lat
Jedynie w gminach
Nowo.solna. żniwa w naszym województwie . Dla
Stryków i . Zgierz oraz na peryfe- porównania: w 1981 roku trwały
riach Łodzi ieszcze do wcwraj nie one 39 dni, w 1982 - 27, w 1983
- 38, a w tym roku trwają już
1 40 dn . A przecież warunki atmo.~feryczne do ko.szenia zbóż były
sprzyjające.
W okresie żniw w
li tym roku zanotowano zaledwie 6
dni deszczowych i ogółem 27 mm
opadów.
Był to także w porównaniu do
ostatnich trzech lat - rekoroowy
w czasie żn,w skup zbóż. W naszym województWie skupiono już
12.720 ton zbóż. wykonując około
88 proc. planu. Są gminy (np. Pabianice i Alek.sandrów). które już
wykonały tegoroczne zadania skupu

22 postępowania n
•
i 30 arno-skarbo eh 114 osób - ware ze e

1

Okaz.uje się, ie stworzone m~li
prawne i brak odpowiednich
blrier dotyczących
za.trudnienia
spbwodowały w latach 1980--83 istny boom w sektor7Je
prywatnym.
Niestety, uzyskiwanie dużych zysków Jest
wykorzystywa ne pr.rez
cr.ęśd nieuC?JciW"ych
ludZi do wy.
J•lllrowo aktywnej dzlałaLnoścJ obliczonej na szybkie wzbogacenie się.
TrJJeba przym.ać że sytuacja rynkowa kraju !"przyja rozwolow' dro~j wytw6rcmści
I prywatneitn
hMdlu. Chodzi jednak
o uczcl-'
wości

'

1

od maja.
dzialalnośCi

br. Zbada.no

zgodność

z prawem w 1642 placówkach handlowych i 1.1;.5lugowych
oraz 7 firmach polonijnych. Wyniki akcji Potwierdzają sygnały z
różnych środoWisk oraz oceny organów państwowych o nieuzasadnionym nakładami ekonomicznym i
i działalnością organizacyjną wz.roście zamożności
niektórych przedstawicieli tego sektora. o wyłudza
niu (czasem w drodr.e przekupstwa)
zezwole.ń n.a dzialalność irospodarczą I
o naruszaniu obowią'2lują
1\"0ld.
cych p:rzepisów
podatkowych. W
wyniku akcji wsz,częto 22 postępo
W c:zora jS'Za k<l'!l f erencja !)'!'860'Wa wania karne
I 305 karno-&tarbow Urzędzie Mia.sta dotyczyła wla- wych, a 14 o-sób prnebyw1t w areśni~ wyników kontroli w okre<>'P szcie. Wystawiono Rl wniosków o

Przed wystawą i łder1naszem
warzyw, owoców i kwialólv
I

W llklepie
nasiennym
WSOP
przy ul. Piotrkowskiej 80 wYSta·
wd.ono na.grody przygot.owane dla
n&jlepszych kiosków na wystawie
„Wairzywa, owoce i kwiaty na co
dzień" . która odbędzie się pod patronat.em ,Dzien.nika
tód.zklego".
Wśród nagród
jest ufundowana
pr-7.eZ prezydenta Lodzi I nagroda
a także n.a~a naiszei reda.kei:.
Przypominamy . że otwarcie wy.
eta.wy nastąp! 28 września w Hali
Spor~j . a iednocześnie czynny
będzie
kiermasz
pod
hasłem
„Wszystko dla dzlałkowca".
Na
kierm362lU - oprócz owoców, kwi~

cofnięcie rezwolen\a. a mandatami ukarano 114 ooób 197 ty~. zl).
Ogóln ie kary finammwe i nakazy
dotyczące urealnien'a podatkow obejmują kwotę 64 mln zł.
Skala zja\\iska stwarza konieczność da lsz.e!!o dzlałania
na rzecz
zmiany polityki wobec gospodarki
nie uspolecz.nlonej Istnieje już gotowy
projekt
rozoorządren~a
MHW!U, skierowany do Rady J\Iiolst:rów. a dotvcZllc m. In. z.mlallY knrtE:'l'iów kwal.fikującvch do
prywatn~o handlu
i rze>min•ła.
Chodzi w nim głównie o kwalifikacje zawodowe I zezwolenia przede ws'Z)'5tldm na prowadz.e71le
handlu artvkulam ; Pochndrenia z~
~nicznego. w tym itMvmie spożnvczymi.

NajczPścieJ

oowtarzaj11,ce
s1e
przypadki - ujawnione w czasie
akcH ..Sektor"
t-0 oa.-.er.stwo
obrót soekul11e·y;ny. lapó1vkar<;two .
ukrywanie
t"zeczywistel!:o obrotu
oraz nierejestrowa n'e
zakupów.
spr~ży i pracowników.
(W. '.\I.)

.admonek.

n.uion - zna~
się tak%e: materiał
erzJkólkamkl
SJ)l'Zęt ogrodniczy I rolniczy, meble
do alłlan, „cepelioWSkie "
tkaniny
dekoracyine i>td. Mlodzi.ei -ze szkół
()!!rodniczych za.prezientuje lrompotvcio kwiatowe swoiego oomyslu
Na tą wielką imprezę je.sienna
wpras7Jamv wszystkich zajnbere!lOwa.nych. Będzie ne co popatrzeć I
co kupić - nie tylko po cenach
°.>tali.cznych. ale także pólhurtowych. Wśród zwiedzających 1 lruouiących, którzy wypetinią ankiety . 2'J06tacrlą rozlOtSOwan8 eztery na~y.
(kas)

tów

S
S
S

wyposa:tyła go

w tak da!eko
ce kompetencje.
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PRYWATNY PARKI/\G1
U

sierpnia

SpóWzletnlą

przed Budowtaną
Rzemleśtntczq
(ut.

Górnicza 3~36) rozegrrla Się na.
stępująca scenka~ Do zaparkowa·
nego
przed spó!dztetnlq samo.
chodu zbttża stę m!ody męźCZ!fZ.
na Na schodkach wiodących do
spó!dzle!nt rlot starszy.
Rozpo·

cz~n~a~~T ~1f:c1::'2°pan
0

tu
nte parkuje samochodu.

więcej

-

Dlaczego?
To parklnq spó!dztetnl t pan
ml tu nie będziesz parkowa! na
moim terenie I
A gd?te mam pa!'kować, je.
tet\ samochody tarasują ca!ą uti.
cę1
zresztą. stoją tu same S4•
mochod11 prywatne.
Nic panu do tego. Jak !~Z·
en raz pan tu zaparkuje,
to
spuścimy
powietrze ł zobaczy

-

-

-

ł.dq.

S
S
S
S

•> §
§

ZWIERZJVTA NUi MOG.\

nte mogą, 1c1'0W!J te.t nte,
a Ludzie muszq„.
wysluchlwać
warkotu
samototów 6'J><>rtowych ~
nn-t swnlmł qlowaml. Di>tyczy to
mleszkal\ców Karotewa ł Retkt·S
nt, zw!aszcza w dnt wotne
od~
pracy Pltocl-amatorzy upodobatt
sobie tatanle nad obgzaramt za-§

S

Lt•y

S
S

S

~ud~~~We~!~st:i~oml~-i.1i~t~et~~ §
w 11 poczunku po pracy prawie

tysięcy !odtłan
~ta .
zastępca

z tej

ezęścł

stu~

mia-

S

kierownika totnl-S
ska odpowledz\al na rkargl ob11-S
wateU,
te nad Chocianowicam i
nie mogą tatać, bo tam fest ho·
dowta k1'6W, a dalej znów
L•- ~

S
S
•ów .
S
Sądzimy, te jeJt! jut ko„o.ł me S
stać na :tyczt!wo.łć w tych trud·~
nych czasach, to choela:t powt· S
nlen sobie darować z!oJttwość.
S

pani
W.
,,,.,,,.„„,„„
„„,„„,„„„„„„„„„„„„,,,„„„„„,,,,,„„„„„„,„„„„„„,
l'nS
M,

Ai. 56 proc. z.bóż skoswno kombajnami Na jeden kombajn przypadło 140 ha (w :ooszlym roku o.k.
45 pr-0c. zbóż było isltoszo~ch komba.inam'). Doclajm . że pow:ierzchn!a zb:orów w tym roku jest o 2
ty,< ha większa a:iiżeli rok temu.
Dop:ero z.~ tydzień, po całkowi
tym zakończeniu żniw będZie moż
na ocenić szcze.!'(ółowo efekty tegorocznego trudu żniwiarzy. Niemniej \\·czor11.I. w cui,,sie
narady
w rrzędz.e hasta Lodzi. ".sk.azr\\ano na niektóre sprawy dotycr..ą
ce prac polowych w nai;zvm województw'e. Je~t taktem. iŻ z każ.
dym r<Jkiem w~ra.sta ich mechanizacja. Jednakże nie uniknięto liczn,·ch awarii
sprzętu
I maszyn
O~ólem zano!O\\•ano
w PO:YI 348
a'\\·arii - i ie.st to swo:sty rekord.
N;1jw:f'rei było awarii „Bizonów" 110. 1'rz.eba było także na.pra;w'ać
snopow' ą7..al'ki oraz prasy. Brakowalo częśc; z.amiennych. a także
ogumfonia ,Jednakże. r2'.ecz zaskakująca: łó<lzł<:a „Agroma" otrzyma.
la dodat~W<' pnydzfal 170 opon
l... b'!'a kl'ie odb'<Yrcó
( !).
(J. kr)

!

Pogotow\e Ratunkow•
•. Straż Po żaMrn a
• Pogotow 1 B 0
:. Informacja telefoniczna
Informacja PKS:
:- Dw. Centralny

§ p~E~-~:::~~~łownlcze
Lódź..Poludule

5!!

_ pogotowie gazowe
• Pocotowie dżwtgowe

999

==· TELEFON ZAUFANlb

UFANIA godz. 13-18
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
:
z clątą problemow, - 57-ł0-33
:. w godz. 12~z
•:
TEATRY
:
WIELKI - ł!Odz. 20. An.r..&
Se:
niu:< - poemat „Wieczór
=. Teatrze Wielkim" (foyer teatru)w
•. POWSZECHNY
godz.
19.~5
•
0 zwodniea"
:
•
WYS'IA WY
:
: SALON SZTUKI
W'iPOŁCZES:
NEJ (Piotrkowska 88)
godz.
I•
11-18 malarstwo z. Hyżego.

5

=

5•
§

>Il<

•

*

*

MUZEA
REWOLUCYJ·
Gdańska 13) godz.

:
:
:
::
:

11-17
ARCHEOLOGICZNE I ET. ·oGR'\.·
FICZNE (pl Wolności 14) godz
11-18
SPOR'rU I TURYSTYKI (Worcella 21) godz. 14-18
SZTUKI IWięckowsk~ego 35) godz.
9-17
'UAS'IA ZGIERZA (Zg!erz. Dąbrowskiego 21) godz. io-;5

!!

- czynne od go<lz. • do 19
(kasa do 18)

l

=
: ZOO
f:

: .>ALMIARNIA
czynna w godz.
BO"IANICZNY czynny 00
0 ~~J~
:
godz. 9 do zmroku.
: KĄPIELISKO FALA czynne
od
:
godz. 10-18
: LU, APARK czynny
od
godz.
12-20
:
KI .• A
:
:
: BAŁTYK - ,nz .eci<'> Rose:na 7 y"
:
l."SA oo la-. 18 godz. lO, 13• 16•
19
:
: !WANOWO _ „Najlepszy k:.impel •
:
USA <>d l"t !5
or;;.z
film,
:
krótkometra.to we g<1dz. 10, 17,

E

5

:

:
:
•

19.30 . • ,Akadem!,_

Pana Kleksa„

poi b.o. oraz !i my krót;cometra tow e godz. li.15. JUO

!••

PRZEDWIOSN I
„Sel<smlsja„
pal od lat 15 gOdz. !O,
12 oO,
:
15 l'7.'3ll sear.s nocny
mrau
p•zedi:>remlerowego „Psy wojny"
USA od lat 18 oraz
filrny
:
krótkomet~aiowe i;,:odz. 20.M
: WŁOK. 'IARZ _ .. Wed:e
w·:.:>-

5
:

ków t\voic 11·• pol. od lat 13 gacz.

:
10, 12.15. 15. 17.15 , 19.~0
: WOLNOSC _ .,. ·ajlepszy
ku;n:
pel" USA oc! lat 15 oraz f1lrny
•.. krótkometraż<Jwe gO<łz. 10. H.3G.
•
17 19.30, „Na tropach B;;rtka··
:
pol b.<>. godz 12.30
; WISŁA - „Gueren\ca" v.•ęg. od
•
lat 18 oraz filmy krótkometratowe godz. 10, 11 .30,
14 .30 IT
:
19 .30
• ZACHĘTA - ,POSlUklwacze Hglntonej arki" USA od lat l!
:
oraz filmy krótkometratow e godz 10. 11.30, 17, 19.30,
„o
•
dzielnym kowalu"
czes.
bo.
:
goc!z 15.
niehlgieniczny sposób przyTZl\~ia = TA'IRY LET ITE - „'\l'leb!ar'i.i':'~
dni" USA od lat :5 godz. 20.~0
potraw w smażalnia.eh. W sklep:e :
(Kino czynne tylko w dni pogo.
sP<J!ywc:zym C11twierdzono obecność :
:
dne)
prUBaków.
STUDIO - .,'Wie:kl Szu"
po\
W.l\l. •
od lat 18 godz 17 ;s, 19.15
: STYLOWY - „Akademia . Pana
Kleksa" cz t ! IT pol b.o
•
godz. 16. Mistrzowie k!na Ś'\\ia:
towego - Lindsay Anderson ·:
„Szpital Britannla" ang od lat
18 godz. 19 .i.
: MAŁE STUDYJNE - „Manhattan"
i: USA od lat 18 godz. 18
• DK:l-1 - Iluzjon - Angielski film
lensacyjny god:r:, 17, 19.30

5

Dyżur

poselski

Dziś

od g~. 10 w biu:tte Ze.!Pooelskiego m. l..<)dzi, ul. Piotr<kows'ka 104 - ~ont, parler
pelnid będzie eyitl1" poo.eł na Sejm
PR!.. Józef Wojtala. ZapiBy ZllinterM<>wanych - od gooz. 8.20.
połu

„frasnoludki'' ·
w Teatrze
ar cz
•I•

l!ltało
jut mwyczajem, łe Teatr 1m. s. Jaracza zaczyna
nowy
sezon od spotkania z najmłodszy.
mi widzami. Pierwsze spektakle po
urlopie, to „Krasnoludki, krasnoludki" - jut 5 I 6 września na dużej
scenie teatru (o godz. 10). 30 wrześ
nia dzieci zaproszone są na premierę baśni s. J. Bsiunga „Księżnicz
ka I :!;ebrak".
Scena .,7.15" przy ul. Piotrkowskiej 243 wznawia swoJlł dzlałalno~ć
jutro przedstawienie m s:i:tukl J. Waldena „Opiekun mojej tony". (r}

=

5

Sezon

e

w Teatrze Nowym

a

Teatr Nowy zaprasza widzów w
9 września. Przedstawmy
listę tytułów, które na obu scenach
będzie motna obejrzeć w zaczynającym się sezonie Będą to: w Dużej Sal! „Legenda" Wyspiań
skiego (li. muzyką Koniecznego) ,
„Skąpiec" Moliera, „Pornografia"
Goanbrowicze., „Porwanie Sab1nek"
Tuwima ora:r: inscenizacja przeznaczona dla najmłodszych - „Przviaciel wesołego diabła" Makm;zyń
skiago. W Małej Sali :r:aplanowane
są premiery sztuk: „Pod akacjami"
lwasz}!:iewicza , „Letni dzień" Mroż
ka I kabaretu literackiego ,,Kobieta demon" Miklaszewskie go (z muzyką Koniecznego I Pawluśkiewi
cza). Spośród pozycji, które już były w repertuarze. odnotujmy „M'eszkanko Zojki" Bułhakowa, „Pierwszy dzień wolności" Kruczkowskiego. „Profesję pani Waaen"
Shawa oraz „Seans"' Cowarda.
Na pierwsze powakacyjne spotkanie z publicznością złożą się spektakle: w Dużej Sali - „Rodzina"
Słonimskiego, a w Małej „Moralność pani Dulskiej" Z1tpolskiej,
niedzielę,
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APTEK.I
l\11cklewlcza 20. Klclamlana lS,
Dąbrowskiego
89.
Lutomlerska
146 Ollmpljska 7 a.
Pabianice - Armil C'lerwonej
7, Konstantynów - Sadowa 10,
Głowno Łowicka 33, Ali<ksandrów - Kościuszki ł,
Zgierz
Sikorskiego 16, D'lbrowsklego
!8. ozorków - Wyszyńskiego 3.

=

I

Bałuty
skiego -

=

B~egań-

-

1.

Szpital lm.
codziennie dla przych.
rejonowych 1, 2, {. 6 1 10; Szpital :
lm Barlickiego
cOC:zlennle i!!!
dla przych . rej. nr T 1 8; Szpital
tm. Di Skłodowsklej-Cur:e codzienme dla Przychodni Rejon<>wej n: n miasta l gminy Alek- I!
sandrów C:la przych. rej. nr s 1 s i
d~ żurują
następujące
•zpt- ;
tale· Im. Kopern ika
w ~ntach
. 1~. 18. 22 28; im. Jonschera w dn. •

!ii

=

ł,

a.

10.

14,

18. 20,

24,

IIii!

26, 30.

\m Brudz!ńsklego w dniach: a, 5,
7. 9, li, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25,
n. 29. Dla Przychodni Rejonowej
nr 9 dyturują szpitale: i.m. S<>nenberga w ~I nieparzyste, im.
Pas teur a w dn pa{zyste.
Górna - Szpital m . Biernackiego - codziennie dla
gminy
Rzgów; Szpital Im.
Jonschera
(Milionowa 14)
Polesie - Szpital Im.
B\ernackiego ::.. codzienn!e
dla
m.
Konstantynowa : Szpital Im. Piro~owa (Wólczańska 195)
Sródmieśc!e - Szpital Im.
Barl!cklego - cCX:zlennle dla przychodni re)onowych nr łl, 43;
Szpital Im Pasteura (Wigury 19)
Widzew - Szpital lru. Pasteura
iWl::i:ur~ 19)
Ch!~urgta
mazo~.,i.•11 - SZpltal
I 1 So enberga (Pieniny 30)
· •„uroch!rutgla
szoltal Jm.
Ko1>ernlka (Pabianicka 62)
O]>ullstvl"-a - Szpital lm. Jemse. era CM\1\onowa tł)
CMrurg\a dz'ec!ęca Szpital
Im. Biernackiego (Pabl~nlce, Karolewska 68)
Lar'"nl(o!o~!a dz'ec·i:ca - Szp'tal
lm Korcz;ika (ArmU Czerwo:iej
t:5)

Ctil:-ur11,la
Szpltal ,! m
s.<.ego •2\
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nc•ęk<'wo-twarzowa
Bartle tiego (Kopc!ń-

Laryr:go\oit~a
- Szpital
P ro~owa (Wólczańska 195)
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Im

cvTn°v"'sy::'a!coyglacT-er~nsy ty8t)ut Medy-

=1

·
·
~·
Wenerologia Przychodnia
D"rmatolo~lcz!la (Zakatn.a '4) o- •
prócz r.ledz!el I świat. ,

i

iIii
-

A'1BUI.ATORI UM
DORA2Nli:J POMOCY
ql Slenklewjcza 137,
tel. 3s. 31.oo w~wn. 31
G~b'net chirurg1c2nv
czynny
c~łą d<>bę
- Gabinet lntern!styczny cz.vnn v
w 11,otlz \5-7 w dni
wolne
od pracy - cała dobe

=.

I-

ul. Armii czerwonej rn.
tel 33.95.95 do 9q w. 22~
- Gabinet
chl:rurl(U
czvnny
w godz. 16-7: w dni wolne
od nracy
cal „ b
„ · ą uo li
ut Knpc!11sk1ego 22,
tel. 78-6ł·83
- Gabinet stomatolo~lczny czyn.
ny w godz 19-? w d!ll wolne
Od pracy - C3łl! dobę.
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Złodzieje w

Uozestn;cy m:ędzynarod<m-ego O·
bo1Ju OHP :r; Bulgar:i, mieszkający
w Domu Studenckim przy al. Politeclutiki, zawiadmnili administrację akademika, że w zajmowanych
rr.zez nich POkOjach dokonano kradzieży. Zginęła odzież, torby turystyczne i i;nne przedmioty. W wyn 'ku natychmiastov. rych
działań
podjętych
przez fu.nkcjonąriu.szy
DUSW
Lódź-Polesie, w krótkim
czasie ujęto przie.s.tępców którymi
okazali się 21-letni Adam G, i dwa
lata od niego star.szy Bogdan G.
Obaj mieszkają w pobliiu osiedla
studenckiego. Podczas prresz:ukania
dokonanego
,.., mieszkan iach za.
trzymanych odnalez:i'D'!lo całość łu
pu. Skradzione przedmioty w1·óciły
do właścicien. a złodzieje za.st li
areszt-0wani. A swojA, drogą co robi portier Domu Studencki·ego, ie(rs) śli można bez okazania odpowied-

I

=

!l
iiil

~8.lS

niej legitymacji we1ść do akademika? ...

(ab'

rgan
ł.6dzkle
Towarzystwo l\fuzycz 1,
im, K. Szymanowskieg o
zaprasz
na IX już recital z cyklu: .,Klasyc~
ruuzyk\ organowej"
Jak zwykle.
koncert odbędzie
się
w kościele
katedralnym,
Wystąpi Erost-Ulrlch
von Kameke (RFN).
W programie
utwory m. in. I. F. Telemanna. J. s.
Bacha, L, Vlerne. Muzyki organo wej będzie można posłuchać dziś o
godz. 19.30. Wstęp wolny.

(rs)

„DZIENNIK r.ODZKJff - dziennik Robotniczej Sp6łdzlelnl Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch".
Wydawca: ł..6dzkjle Wydawnictw o Prasowe, ł.ódź, ul Piotrkowska 96.
Druk Prasowe Zakłady Graficzne w t.odzi Redaguje iiolegtum. Redakcja: kod 90-103 t.ódź, ut
Piotrkowska 96. Adres pocztowy: „DL" Lódż. skr poczt. 89. reletony:
centrala 32 93 UO C~r.zy z wszystkimi działamh Redaktor naczelny: Henryk Walenda 36-45 85, zastępcy
redaktora naczelnego: 84 -06-151 33 07 26. sekretarz odpowiedzial ny i rr sekretarz
32-04 75 Sprawy miasta! 33 41 10, 33 37-47, społecz.no-ekonnmlczne: 82-28-82. 38-10-38, fotoreporter: 33-78-97.
kultura i oświata.36-21 60. sport: 32-08 95, d~ łączności 1 czytelnikami. interwencje I Telefon Usługowy: 33-03-04. spra-Ny terenowe: 32-23-05 (rękopls6w nie zamówionych redakcja
nie zwral'I\). Redakcja nocna: 78 69 ·68 I 78-68-78. Ogłoszenia I nekrologi
- Biuro Reklam I Ogłoszeń, t.6dź, ul Piotrkowska 96, teL 36-ł9-70 I uL Sienkiewicza 3/5( &eL 32-59-11
(za treś6 ogłoszeń redakcja nie odpowiada). Warunki prenumeraty podają.
oddziały PUPIK RSW „Prasa-Książka-Ruch",
~
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DYZURY SZPI'l'ALI

i HI~TORII RUCHU
l!I NEGO (ul.

:
:
:
:

•

:

go Jorku" USA od lat 18 godz.
17 19.
TATR'Y - „ABBA" szwedz. b .o.
godz. 15.15, „SI';!>" węg. od la.t
l5 go<iz • 17.15, 19.30
HALKA - „Kaskader Z
przypadku" USA od
lat 11 godz.
18 18.15
RFKORD - „Komandosi z NavaMny" ang. od lat 15 godz. 10.
14.311. 17, 19.30, „Ostrze
ne
ostrze" ool od lat 12 godz. 12.30
SQ,JUSZ - Potegnan!e z tytułem
.. Król Cyganów" USA od lat 18
go dz. 16, li

TELEFON ZA·
33-30-66 czynny w

•
•

a

33-34-3!
36·53-59

i!~i::~
33-37·37

MŁODZIEŻOWY

!••

STOKI - „Dz!ewczyna 1 chłopa k" I
pol. b.o. itodz. 16,15. Klub F:l- •
mowy „Oscar"
„Xleblańskle :
dni" USA od lat 11 godz. 18.15
e•
SWIT „Ballada o walecznym

7S-~-at. 71·ł0·15

:

i

!:

~1~~
913
32•65 - 98

as ronom11

roS«-S

'

zboża.

:

••• E
i

Wojewód?Jka Stacja
Elanita.rno.Epidemiolog i=a podjęla w o.statnich dniach dra1>tyczne kroki wobec kilku punkltów gastronom:cznych. Zamknięto smażalnię ryb należącą do Cenbrali Rybnej
przy
Dworcu F.a.brj'cznym, ogólnospożyw
czy sklep PSS przy ul. BratyslaW1Sldej lOa oraz smM.alnię ryb um ies'ZCZOl!lą w P!'ZYC7Je!>iie campi.n~
gowej przy pl. BarlickJego. Doko'7.1',,.l',.l'.l'.1'.1'. l'.l'.l'.l',.l'.l'.l'.l'.1'. 1'.l'.l'.l'.l'.1'.l'l'.1'. 1'.l'.1'.1'.l'.l'LLO" llLTll.D"llll".l'LT.l' .1".1".l'i nano tego 2lt' względu na antysanitarny stan. brudny spmęt
(przy
braku możliwo§Ci umycia !{O) O'l'8z
Tym energlemym 1)(lnem,
czącym sobie prawo do 3'J)U8"%cza-s
S
nla powietrza % kó!, .1&t kterow- S
S
nik admlntstraeyj11 y
l'J)ó«iz!ehtl S
t•1nedstawl! się).
ClekaW! nas
eey spó!ddetn!a

§S

WAŻNE TELEFONY

:

1

\VYNIKI AK<..JI „SEKTOR''

1.642 kont{ole

i•

:

OKA - „Szachrajki'' :r.'"RD od lat
13 godz. 13.30, „Butch Cassidy
i Sundance' Kld" USA or;
lat
15 godz. l .":!O, 11, 18, lł.30
G DYNlA - KL'lo non stop
oc!
godz. 11)-!2 „Hallo
S:r:plcbr<'>dka" pol. od lat lS oraz filmy
krót'kometrato we.
MŁODA GWARDIA „Uclec:r:!<a
z Alcatraz" USA oc! lat
15,
godz. 10, 14.30, 17, 19.30, ,,'Wolne miasto" poi. b.o. godz. 12.30
:MUZA - „Tropiciel" NRD od lat
a godz. 18.15, „1941" 1J SA od
lat 15 godz. 18
1 '.\IAJA „Zamach" pol.
b.o.
godz. Hł.15, „Toots!e" USA od
lat li! oraz fllmy krótkometratowe godz. 18
POKOJ - „Błąd szeryfa" NRD
b.o. god7.. 16.tS, „Połów w mętneJ wodzie" jug. oC: lat 15 godz.

Nr

1odek1to

a5UOł

