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Jak podał.a agencja TASS, w ramach rozmów radziecko-amerykań ·
1kich ' w sprawie zbrojeń
jądro·
wych i kosmicznych, w czwartek
odbyło się w Genewie oosiedzenie
grupy do spraw zbrojeń jadrowych
średniego zasięgu.
Agencja UPI
powołując się a.a r:zecznika delega.
cjl

amerykań„kiej

podała,

W środę w t.ZPB im. Obrońców Pokoju odbyło się plenarne
zebranie Zarządu Głównego Stowarzyszema Włókienników Polskich z udziałem członka Biura Politycznego KC, l sekretarza
KL PZPR - Tadeusza Czechowicza.

że

czwartkowe posiedzenie
trwało 4
godziny, a więc było , rekordowo

Ogłoszono na nim wyniki konkursu na najlepsze rozwiązanie
z wybranej tematyki przemysłu lekkiego. Zgłoszono i oceniono blisko 40 ro1wiązafi, których efekty w skali roku wynoszą
420 mln zł I 2 mln dolarów. Przyznano dwie nagrody n 'itopnia. Otrzymały je zespoły pracowników z: Centralnego Ośrod·
ka Badawczo-Rozwojowego Technicznych Wyrobów Włoklen
niczycb w Łodzi, ZAT .,lglotech" w Swidnlcy I z ZPL „Lenwit"
w Witaszycach Nagrody Ill stopnia otrzymał_y zespoły z: PCz.
„Merlnotex" w ·Toruniu, łódzkiej „Ariadny" I Centralnego La.
boratorium Jedwabnlczo-Dekoracyjnego w Łodzi. Ponadto wrę
czono 6 zespołom dyplomy uznania.

długie.
W środę w
a.merykańsk!ch

ramach
radzieckorozmów odbyło ~e
posiedzenie grupy ds. zbrojeń strategit'znvch.

Depesza z Polski
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W. Jaruzelski przyjął
A. Miodowicza------c-

Wiodącym

Problemy · rozwoju

CKR PZPR

Warunki

skuteczności

u. 1e zen e orn1te u

pracy party1nej

oteczno- rtycznego

R

„

„Sojuz T-13"

na

tematem posiedzenia
rola I zadania inteligencji
technicznej włókienniczej. Prawa·
dzący obrady prezes ZG SWP,
przewodniczący
Rady ·. Głównej
NOT - prof. dr hab. Janusz Szos·
laud, mówił o znaczeniu przemysłu
lekkiego dla gospodarki. W pt·ze·
myśle tym na 10 t ys. zatrudmcr
nycb pracuje około 80 lnżynietów.
Mniej w i ę('ej taki jest światowy
poziom. Ale wielkoś ć tego potencjału male je. Zjawisko to niepokol
podobnie jak zbyt małe przywią
zywanie uwagi do podnoszenia
była

Atenach odbyto się
Andreasa Papandreu
na stanowisko premiera.
Będzie
sprawował
tę
funkcję
przez dru- ..,__ _..._ __
gą z kolei czteroletnią kadencję.
6 Jim. I •ekl'.etars KC PZPR, premier - Wojciech Jaruzelski
Andreas Papandreu jest przywód·
przyjął przewodniczącego Ogólnopolskiego P11rozumienia Związ
cą Ogólnogreckiego Ruchu Socjalików Zawodowych - Alfreda l\fiodowicz•.
stycznego CPASOK). który odniósł
zwycięstwo w niedzielnych wvboracb powszechnych, zdobywając 161
W długiej rozmowie poruszono !ż partia i rząd przyjmują z zamiejsc w 300-osobowym parlamennajistotniejsze problemy ruchJ.4 za· interesowaniem i życzliwością pocie.
wodowego, jego pozycji i upraw· żyteczne inicjatywy i działania
nień, zwłaszcza w przedmiocie tro· związków 7.awodowych, deklarując
ski o warunki życi>1 ludzi pracy. ich aktywne wspieranie.
Uznano za celowe systematyczne
Prezes Rady Ministrów, Wojoiech Dokonano także przeglądu realiza~
Jaruzelski wystosował depeszę gra· cji wniosków i postulatów, ~gło· odbywanie tego rodzaju spotkań
Ekspozyc,ia „Bumatu" na wystaogólnopolskich również w przyszłości.
tulaeyjną do Andreasa Papandreu szonycb w czasie
wie „Sdiełano w Polsze" w Wilnie.
z okazji ponownego powołania go spotkań w katowickiej hucie „Bail(PAP)
CAF - TASS - telefoto
na premiera RepuBliki Grecl<iej. don" oraz w stołecznych Zakła
(PAP) dach Mechanicznych im. Marcele·
go Nowotki. Oceniono też działa
samorządów załóg
nia podejmowane dla poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny
pracy · w .fakładach oraz przygo- przedsiębiorstw
państwowych
towama do tegorocznego se<'onu
urlopowego. Szczególną uwagę poświęcono
propozycjom związków
zawodowych dotyczącym przyspieszenia budownictwa mieszkaniowego.
Ruch zawodowy, od dłuższego
czasu, występawał o nowelizację uProblemom skuteczności pracy stawy regulującej :ego status, a
partyjnej, a więc sprawom o pod· także przyznanie związkom więk
stawowym znaczeniu, poświęcone szych uprawnień, rozszerzenie ich
było 5 bm. w Warszawie plenar- wpływu na dziedziny szczególnie ine posiedzenie Centralnej Komi- stotne dla robotniczych załóg oraz
s ji Rewizy jnej PZPR. Na obrady pełną jasność kompetencyjną. Poprzybyl l sekretarz KC PZPR, winno być t-0 traktowane równoBiuro Pr•!eWa llz,.dq lnformoi91 I bm. odbył& •'• posiedzenie K-e·
premier, gen. armii Wojciech Ja- legle ze z>viększeniern zadań i mitetu 8J1ółeczno-Polltycz.lie a • y l\linistrow, któremu pn.ewódwspółodpowiedzialności
związl<.<>w
oiczył Wiłlepromier Miecz)· łiLW F. Rakowski.
ruzelski.
W toku posiedzenia, w którym za sytuację społeczno-ekonomiczni\
zakładu
I
kraju.
Głównym tematem obrad były żywnościowej, budownictwa 1 przeuczestniczyli przewodnicząc, WKR
Projekt takich zmian, został już problemy rozwoju samorządu za· mysłu materiałów budowlanych,
PZPR dokonano analizy dotyehczaprzygotowany,
przy
szerokim
współ
tóg przedsiębiorstw państwowych, hutnictwa i przemysłu maszynosowycb dllświadczeń komisji rewi·
zyjnych. przedstawiono informacje udzialę przedstawicieli OPZZ. Par- a na tym tle zadania administra- wego.
tia
pov1iedział
W.
Jar
uzelski
cji państwowej i gospodarczej. Ino stanie realizacji zadań 'CKR w
Komitet Społeczno-Polityczny oformację w tej sprawie przedstapierwszym półroczu br., a także udzieli mu swojego poparcia.
cenił, że na obecnym etapie rozOmówiono równiez zaawansowa· wił minister Stanisław Ciosek. Roz- woju samorządów współpraca mię
omówiono plan pracy komisji do
nie prac nad projektami ustawy o patrzono też stan realizacji wnio- dzy n im a pozostałymi partneraX Zjazdu PZPR.
(PAP) układach zbiorowych pracy, usta- sków z IV ogólnopolskiego spotka- mi w przedsiębiorstwie - organiwy o zakładowych funduszach so· nia przedstawicieli samorządów w zacjami
społeczno-politycznymi,
cjalnym i mieszkaniowym oraz zmia- następujących resortach gospodar- związkami zawodowymi i dyrekcją
nami kodeksu pracy.
czych: przemysłu chemicznego i - układa się poprawnie, DopraWojciech Jaruzelski ośw iadczył, lekkiego, rolnictwa, i gospodarki cowane zostały zakreay kompetencji, a liczba sporów 1:decydowanie
maleje.
Koplitet 1apoznał 11• równ!ei z
informacją o przebiegu rejestracji
statutów 1amorządu załogi.
\V dall!zej części posiedzenia KoJak Podała agenc~a TASS, zgomitet Społeczno-Polityczny zapoznał
dnie z programem badania p:r:zesię z wynikami konsultacji
nad
s trzeni kosmicznej
w czwartek o
założeniami nowelizacji ustawy o
godzinie 10.40 czasu moskiewskiego
W miniony wt.orek o godi. 1'7.110
Zor.gan!mwa.no
aa.tyehmlastow" związkach zawodowych.
\ J Związku Radzieckim wystrzelo(PAP)
no stat ek kosmiczny •• Sojuz T-13'' Wojewódzki Urząd Spraw Wewną-. akcję w której W%ięło udział poPilotu je go załoga, w której skład trznycb w Piotrkowie Trybunals· nad 50 !unkcjonllriuszy MO i druprzez żyn ZOMO, siedem
radiowoz6w,
wchod za : komendant statku, dwu- kim zaalarmowany został
krotnv ·bohater Związku Radziec· wychowawczynię Specjalnego O- patrole motocyklowe, przewodllik i
Ochrony
kiego. lotnik-kosmonauta
ZSRR środka Szkolno-Wychowawczego w pies tropiący -ze Służby
t'iotrkowie o zaginięciu dziecka - KoleL Do poszułdwań wl4ezyla li.4
pułkownik
Władimir
Dżanibekow
15-letniego
Dariusza
W.
Problem
spontanicznie
okoliczna
ludnołć,
i inżyn i er
pokładowy.
bohatel"
na
rowerach
Związku
Radzieckiego, lotnik-kos- był skomplikowany tym bardziej, grupy młodzie!y
że chłopiec
jest
niepełnosprawny przeszukiwały lełlte 6eieżk!. Spramonauta ZSRR. Wiktor Sawinych.
Program lotu statku ..Soju:z T-13" umysłowo, ma ograniczone możli wa była poważna, boWilem pcnoprzewiduje wykonanie wspólnych wości nawiązania. kontaktu z ludź sta.wleme d%ieclka w takim stanie
mi, zwłaszcza obcymi, bardzo źle na noe w le.ie morlo •I• dla ni•IO
prac z orbitalną stacją
naukową
w lea!e w pod- źle 11ko-6czyć.
„Salut-7" , która
znajduje się na mówi. Zagfaął
gdzie
orbicie okołoziemskiej
od trzech piotrkowskic:h Wierzejach,
wraz z grupą wychowanków ośrod
Na ~e mrranlzowana &11:lat.
ka, pod opieką
W środ41 doszło do pałtownyeh
czterech wycho- eja była •kuteczna. o godz. Z0.25
Systemy pokładowe statku „So- wawr::z.yń przebywał na zajęcia.eh znaleziono głodnego i wystraszone. starć robotników z policją we franjuz T-13" pracują normalnie, samo- rekreacyjnych. Mimo opieki chło go chłopca na skraju_ la.au, ok. 5- cuskim mieście Iv~y pod Paryżem,
poczucie załogi jest dobre. Kos- piec zdołał się oddalić nie,postr.ze- 6 km od miejsca zabawy.
Mimo gdzie od ponad dw6ch la.t trwa
monauci Dżanibekow i Sawinych żenie od grupy. Gdy poaz.uklwan!a swej ułomności był us::zezęśllwiony konflikt w związku " decµj4 o
przystąpili do wykonywania
pro- na własną rękę nie przyniosły re- widokiem lud.z!, którzy go odnale- zamknięciu fabryki łotylłl'.
toczźli.
gramu lotu.
(m-ak) nych i awolinleniu neśclu1etosobozultatów - powiadomiono milicl•·

Ple

r= •

orbicie

• •

z a1n1on

kwalifikacji kadry Inżynierskiej.
W sferze postępu technicznego, niestety preferuje się drobne rozwi"zania przynoszące w szybkim czasie -efekty.
Do spraw tych nawiązywano taki:e w dyskusji. Prezes oddziału
łódzkiego SWP Jan Panek. - ,
mówił o roli inteligencji technicznej we wdrażaniu postępu Doc. dr
bab. Tadeusz Jackowski podkreś
lał, że włókiennicy wiele zrubill
ostatnio dla zwiększenia ilości i
cią~

CDalszv

na str. 2)

UROCZVSTOŚCI ŚWIĘTA

CIA
We wszystkich kościołach w Ło.
dzi i diecezji Łódzkiej obchodzono
uroczyście

święto

Bożego

Ciała,

W opolskich uroczystościach uczestniczył kardynał ,Johannes Wil·
lebrands. przewodniczący watyl'tań

jedno z najstarszych w Kościele ka - skiego sekretariatu ds. jedności
tolickim, którego korzenie sięgają chrześcijan oraz przedstawiciele Kowojen krzyżowych .
W katedrze ~cioła prawosławnego.
łódzkiej pod wezwaniem św, StaniW uroczystościach w Płocku
sława Rostki mszę świętą celebrcr
wziął udział
nuncjusz apostolski
wał oraz prowadził uroczystą pro·
cesję ordynariusz diecezji łódz· do specjalnych poruczeń, kierowkiej ks. biskup Józef Rozwadowski. nik Stolicy Apostolskiej ds. Stałych Kontaktów Roboczych z Rzą
Biskupi sufragani · l..odzl przewo- dem PRL, arcybislmp Luigi Poggi.
Barwną, !olklorystyc.zną opraw4
dniczyli uroczystościom religijnym:
w· parafii Najświętszego Serca Je. miały jak co roku, uroczystości
w
Łowiczu, gdzie obok wiernych
w.sowego
przy ul. Zgierskiej ks, biskup Jan W. Kulik, w koście w strojach regionalnych, wielu byle księży misjonarzy pod wezwa- ło gości polon,ijnych, przybyłych s
niem Matki Boskiej R6żańcowej na całego świata.
(PAl')
tzw. Nowym Mieście w Pabianicach - lu. biskup Bohdan Bejze i ..... P:L ...
w parafii :nusiee w wo). 1ieradz'>.im - ki:. biskup Wladysław Zió·
łek,
(Z. Ch.)

•

W Warszawie po mszy w bazylice archikatedralnej odprawionej
przez . prymasa Polski, kardynała
Józefa Glempa, procesja przeszła
tradycyjną tra51\ ulicą Swięto
jańską, placem Zamkowym i Krakowskim Przedmieściem. ' Przed
kościołem św. Anny kardynał J.
Glemp wygłosił hom!ll,.
W Krakowie procesja przecią·
gnęła :i: katedry królewskiej
na
wawelskim wzgórzu. do !łynku
Głównego.

Prowadził

ją

W 158 dniu roku słońce wze·
o godz. 4.16, zajdzie zaś
o 20.54.

szło

mleniny

Ariadna, Robert, Wiesław,
Iweta, Wisława

w dniu dzisiejszym przewiduje
dla

Łodzi

na.stępującą

pogodę:

zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotny opad tub ·
burze. Temp. maks. w dzieu 25
~t Wiatr slaby I umiarkowany,
w ozasie burzy porywisty polu dniowo -zachodni.
O godz. 19 ciśnienie wynosiło
986,l hPa (739,7 mm).

FRANCJA

starcia

robotników z policją w lvry
wej załogi. Przed tygodniem policja usunęła z :fabryki robotników,
kt6rzy kontynuowali tam strajk okupa.cyjny w obronie miejsc pracy. Usunięci siłą robotnicy usiło-

(Dalfty etu na str.

ob~liod:zq r

kardynał

Franciszek Macharski. Wśród wiernych wiele· było wycieczek Polonii
z całego świata.

Gwałtowne

'DZIEi
KIESIE

•

2)

Z MARKIEM BARTOSIAKIEM

ałniejsie rocinłce
1944 -

Zg. w

Oświęcimiu

J.

Wieczorek, dziab.cz ruchu robotniczego.
1980 Zm. M. Spychalski,
marszałek • Polski, działacz ruchu robotniczego
1905 Odzyskanie niepodległości przez Norwegię.
1935 - Zm. I. Miczurin, bio·
log radziecki

a a sobie
Nie
nowy

końca.„

ma

mył1
jest

.
tylko

początek.

DZIAŁACZEM ZWIĄZKOWYM

SK

I
- Z racji pełnionyeh funkcji, a więo
wiceprzewodruczącego u siebie w „Wal·
terze". członka ra1ly federacji przemysłu
lekkiego i przewodniczącego jednej z jej
komisji • . można o panu mowió jako . o
działaczu związkowym, Pomijająo jednak
te funkcje - co to znacn być działa·
czem?
- Wydaje się, że słowo to odnieść moż
na do niewielkiej tylko grupy ludzi. Chodzi o tych, którzy gotowi są poświęc i ć
trochę swojego czasu i sw ojej pracy innym i którzy przy tym nie oczeku ją
tę pracę wdzięczności.
Najczęściej jej nie
trochę to chyba przykre?

za

-

ma I w sumie

- Jeśli ai4 jej nie ocakuje, t1t nie.
To sytuacja normalna. Ka.idy natomiast
objaw takiej niespodziewanej wdzięczno
ści jest wspaniałą niespodzianką.
-

Skąd

u pana tyle altruizmu?

- Miałe m chyba szczęście.
Miałem
szczęście, p r zy chodząc dziesięć la t tem u
do „Waltera" trafić na grupę ludzi z
gatunku bardzo dziś rzadkiego; na Ju..,
dzi, którzy w ży c i u wyznawali I stoso·
wali zasadę: d ziałać dla kogoś, nie dla czegoś. Z nimi od początku się utoż
sam iał em.

-

Jas& pan

wcią,ł

bardzo

młody,

w

ka!dym razie tUl.leźy pan 4o mlodszyeh
członków rady federacji. Na wybór zgodził się pan jak sądzę ._ świadomie
i 1 określonymi nadziejami. Jak wy·
gląda.ią one dziś w konfrontacji 1 rzeczywistością?
- Oczywiście, · te świadomie i oczywiści e, że z nadziejami. Przede wszystki m
od początku zdawałem sobie sprawę, że
związki

w zakładzie - choć to ogniwo
podstawowe i bardzo ważne - nie są
w stanie załatwić tysiąca spraw , szerszych, dotyczących całych branż czy prze(Dalszy

ciąg

na str. 3)

- Powiedzieli w warsztacie,
ze to jest jedyne, co dl a mego
mogą zrobić!
....

w

"tw:-

Kolej ny dzień procesu
Włókiennicy nie tylko
B. lisa, A. Michnika i W. frasyniuka o swoich sprawach

WIDZEW 0:0

LECHIA

GOSPODARZE ZADO WOLENI
Przyjazd piłkarzy Widzewa do
Gdańska wyw-Ol:ał zro.zumial:e zainteresowan·ie tamtejszych kibiców,
którzy w komplecie (przeszło 30
tys.) zjawili się na stadionie Lechii. Sympatycy Lechii
pragnęli
się przekonać, jak na tle
łódz
kiej drużyny wypadnie ich zespół.
I nie rozczarowali się. Ich druży
na nie zawiodła, kończąc ligowe
spotkanie z łodzianami bezbramkowym remisem . .
Wynik padł sprawiedliwy. Taka
jest opinia obsecrwatorów gdańskie
go spotkania. Gospodarze zagrali
z Widzewem z wielką ambicją i
wolą walki, ale spotkanie tru~no
zaliczyć do pierwszoligowych perełek.

W pierwszych .trzech kwadransach przeważali widzewiacy, przeprowadzając wiele interesujących i
widowiskowych akcji ofensywnych,
demonstrując przy tym (do czego .
zresztą przyzwyczaili
jtiż 5ympatyków pierwszoligowej piłki w całym kraju)
dojrzałą grę.
Zabrakło jednak bramek, bowiem doskonale spisywali s.ię de!e!IlSorzy
i bramkarz Lechii.
Ośmieleni korzystnym dla siebie
Gb-rotem sprawy, piłkarze Lechii
w drugiej części spotkania atakowali bramkę Widzewa. Tyle, że
nie dali się zaskoczyć ani obro1icy,
ani też bramkarz łódz;kiej drużyny
Nieco słabiej zagrali obaj napa•
stnicy Widzewa, pilnowani bacznie
przez swoich opieku.nów. Wyjątko
wo starannie pilnowany był przez
Grembeckiego (uzn·a ny za najlepszego zawodnika na boisku) Smolarek.
Widzew wystąpił w Gdańsku w

łKS

zestawieniu: Bolesta Kami11ski,
Wójcicki, Przybyś, Swiątek - Romke, Dziuba, Dziekanowski, Kajrys
- Leszczyk, Smolarek.

• • •

Mimo remisu w Gdańsku
Widzew objął prowadzenie w tabeli
ekstraklasy. Stało się to w konsekwencji przegranej Górnika Zabrze w ChorZO\\•ie. Do prowadzą
cej dwójki „doszlusowała" stołecz
na Legia, wygrywając bez problemu \'.' Łodzi z Ll{S. (Prowadząca
trójka ma po 35 pkt.)
(w-w)
WYNIKI · 26 K OLEJKI: LKS
-·Legia 1:2 (1:1), Lechia - Widzew 0:0, Zagłębie Baltyk
2:2 (1:1), Pogoil - Górnik 0:1
(0:1), Lech Śląsk 1:0 (O:O};
Huch - Górnik Z.
2:0 (0:0),
Wisla - Motor 0:3 (0:1), Ro.rlomiak - GKS 2:0 (0:0).
TABELA
1. WIDZEW
35:17 31-12
2. Górnik Zab.
33:17 31-13
3. Legia
35:17 33-18
4. Lech
33:19 23-24
5, Zagłębie
31:21 3C>-2:J
6. Ruch
26:26 24-22
7 Górnik \Vał.
26:26 29-23
8. ŁKS
26:26 21-22
9. Motor
23:29 17-29
10. GKS
22:30 17-24
11. Lechia
22:30 17-26
12. Radomiak
22:30 22-33
13. Bałtyk
22:30 17-28
14. Sląsk
2t :31 27-32
15. Pogoń
19:33 20-341
16. Wisła
18:34 15-23

Legia Warszawa 1:2 (1 :1)

Piknik na stadionie przy al. Unii
1:0 - Ryszard Robakiewicz (12 min.).
1:1 - Wiesław Cisek (28 min.).
1:2 - Andrzej Bm1col ('71 min.).
LKS: Bal\o - Różycki, Gajda, Wenclewski, Sybilskl - Chojnacki (od 31 min. Klimas), Gierek, Kruszankin - Baran (od 31 min.
Kasztelan), R. R obakiewfoz, Ziober.
Piłkarskim
piknikiem uraczyły ŁKS, który przecież w poprzednas obie jedenastki podczas środo· nich spotkaniach ligowych prezenwej; ligowej potyczki na stadionie tował niezłą tormę, grał pomysło
przy al. Unii. „Czerwoni" (futboli- wo i szybko. W przerwie powieści ŁKS) podawali piłkę „białym" działem moim chłopcom: Widzi{zawodnicy Legii) i wyglądało to cie, przeciwnik nie jest dziś taki
tak, jakby obie szanujące się stro- straszny. Zaatakujcie śmielej, to
ny nie chciały zainkasować obu zwyciężycie! I w ten oto sposób
punktów. Ponadto wszystkie akcje natchi1iona przez swego szkolenioofensywne były przeprowadzane wca warszawska jedenastka
po
bez polotu, odpowiedniego tempa raz drugi umieściła piłkę \V Siati a reguzy oglądaliśmy gro:: na ·ma- ce Baki i wygrała teu mistrzowskJ
lej przestrzeni w myśl zasady. ja pojedynek. Rozczulające, nieprawdo ciebie - ty do mnie. Ot, taka daż?
sobie „bezkontaktowa J;lilka".
A
A swoją drogą zastanawiające,
kiedy w 31 min. spotkania trener gdzie nagle podziała się forma łódz·
z, Gutowski dokonał nagle zmiany kiego zespołu? Czy wpływ na to
na boisku Chojnackiego i B arana, miaJa tylko długa przerwa w roznie tylko w loży prasowej wi- grywkach? O strzelonych bramdziała się miny zaskoczonych lu- kach w ogóle nie warto pisać, bo
dzi. Czy chodziło o osłabienie czy wszystkie padly po ewidentnych
też o wzmocnienie zespołu? Spi- błędach defensorów. Dla p1'zyklaker spokojnie zaś · wyjaśniał, że du: pierwszy gol dla ŁKS. Po dopomocnik i jednocześnie kapitan środkowaniu Cltojnackiego do pił
drużyny gospodarży doznał na tre- ki zmierzali stqper A. Sikorski i
ning!! kontuzji i dlatego musiał bramkarz Ifazimier~ki,
Zder?yli
opuścić plac gry. W przerwie wi- się, piłka znalazła się nagle pod
działeu1 go zdrowego
jak ryba. nogami
R. Robakiewicza i ten
Może się mylę, ale zadaniem pre- spą.kojnie wepchnął ją do siatki.
zentera na
stadiohie jest chyba Po meczu kkże trener Z. Gutowrzeczowe i obiektjwne Informowa- !ki przepraszał kibków za poraż
nie o tym, co się dzieje podczas kę, więc przepraszam i ja za ten
piłkarskiego meczu„.
„piłkarski spektakl".
.
Na pomeczowej konferencji praANDRZEJSZYMA~SKI
sowej trener Jerzy Kopa stwierdził m.in.: - Obawialiśmy się
DRUŻYNY
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REKORDY • REKORDY

Pierwszy w sezonie 1§85 r. rekord świata w lekkiej atletyce ustanowiła 4 czerwca reprezentantka
NRD - Petra Felke, która podczas mitingu miotaczy w Schwerinie uzyskała w rzucie oszczepem
odległość 75,40 m. Podczas
tych
zawodów P. Felke dwukrotnie poprawiała rekord świata
W drugiej serii osiągnęła 75,26 rn,
a
w cZiwartej poprawiła ten wynik
11a 75,40 m.

Komitet Organizacyjny rozgrywek o europejskie puchary
w
piłce nożnej podjął w Bernie decyzję o przyzna.n.iu
dodatkowych
miejsc w rozgrywkach o Puchar
UEPA (sezon 1985-1986) drużynom
z ZSRR, Francji, CSRS I Holandii.
Decyzja ta wyniknęla z usunięcia
angielskich drużyn z europejskich
pucharów" przez UEF'A, po tragicznych zajściach w Brukseli. 'l~ak
wlęc wymienione cztery kraje bę
dą mogły wystawić do rozgrywek
o puchar UEFA po trzy zespoły.
FIF A podczas
nadzwyczajnego
spotkania swego Komitetu Wykonawczego w Zurichu, podjęła decyzję wykluczającą angielskie lUuby piłkarskie ze- wszystkich mię
dzynarodowych
rozgrywek
mistrzowskich i towarzyskich W ten
sposób sankcje nałożone już w ubiegłym tygodniu przez UEFA nabierają światowego wymiaru. Z.godnie z decyzjami zapadłymi w Zurichu, zakaz kontaktów międzyna
rodowych nie dotyczy drużyn juniorów i spotka11 ze-Spotów amatorskich.

ta była T. Lillak (Finlandia)
'74,76 m.

ELIMINACJE

W Madrycie na międzynarodo
wym mitingu lekkoatletycznym z
udziałem reprezentantów Polski popisem Polaków był trój>kok, gdyż
w konkurencji tej trzy pierwsze
miejsca zajęli nasi zawodnicy. Zwyciężył Zdzisław Hoffmann,
który
wynikiem 17,53 m ustanowił
po
raz drugi już w tym sezonie rekord Polski. Poprzedni uzyskał 12
maja br. w Sao Paulo.
Drugie miejsce zajął W. Golonko - 16,73, a- trzecie J, Pastusiń
sld - 16,68.

• • •

Dotychczasową rekmdzistką świa·

-

• „ •

e

ELIMINACJE

W eliminacyjnym meczu piłkar
W Lipsku pływaczka NRD S.
Hoerner ustanowiła rekord świata skich Mś w Kopenhadze, Dania
na dystansie 200 m st. klas. rezul- wygrała z ZSRR 4:2 (2:1). Bramki
- dla Danii: Elkjaer-Lru:sen -2,
ta tern - 2.28,33.
Laudrup 1- 2, dla ZSRR: Protasow i Gocmanow.
W eliminacyjnym meczu grupy
Il Szwecja pokonała w Sztokb.olmie CSRS 2:0 (0:0). Bramki zdowyścigót\I
·byl.i: .Prytz z karnego i Larsson.
W eliminacyjnym meczu grupy
III Mś, Finlandia zremisowała z
Rumunią 1:1 (1:1). Bramkę
dla
Automobil!.1-lub Łód-zki
org-an;\zuje Finlandii zdobył Lipponen, a dla
wy,~ieci,kę
au,to<kan~m na
tit.edzielne Rumunii Hagi.
•
:#:
•
wyścl.gl samochodowe stanowiące kolejne eliminacje do MP. ktore odbę
W towarzyskim me cztt piłkar
dą się na torze
;Kielce" kolo Mie- skim w Bergen, Norwegia wygradzia·ne.j Góry. Wyjazd a:utokaru na- ła z Walią 4:2 (3:1). Bramki
stą.pl
z t.odzi w rnedzielę (9 Dm.)
la Norwegii: Sollied. Lar sen-Oo god12. 6.
k.land, SlaLte r
(samobójcza)
i
Szczegółowe info.rmacje l ~apisy w
Lovell
i
sekretaria.cle AŁ przy ul. Buczka 1B acobsen, dla Walii:
Hughes.
(tel. 33-59-25) w godz. 9-15.
.(W)

Uwaga amatorzy

Sroda 5 bm. była kolejnym dniem I terenie parafii
św. Brygidy
w
procesu toczącego
się p1~Leciwko Gda11sku. Miano omówić koniyBogdanowi Li.sGwi, Adamov.i Mich- nuował świadek relacjonując przenikowi i Władysławowi Frasyniu- bieg rozmowy z B. Lisem - przykowi przed Sądem Wojewódzkim gotowanie oświadczeń nawołujących
w Gdań3ku. Zeznawali następni z do przeprowadzenia 28 lutego br.
po"ll."Ołanych w sprawie świ adków. strajku ostrzegawczego na terenie
Na wstępie
przewodniczący po- całego kraju. Wed!ug siów Lisa wiedział, iż w związku z zawia- sLwierdzH Wacła.1v U. treść tadomieniami i groźbami, które mo- kiej odezwy
była uzgodniona z
gą · wply.nąć na bezpieczeii.stwo u- Lechem W„ który wyraził zgodę
czestników procesu, zarządzone zo- aby syg11owano ją jego nazwiskiem.
stało
kontrolowanie
wszystkich
Swiadek podkreślił, iż rozmowa
osób biorących udziaJ'. w rozprawie miała charakter ostrze.ga wczy, czas
przed ich wejściem na sal~ sądo- i miejsce jej przeprowadzenia zawą. Dotyczy to także
oQroń·ców, akceptowane były przez B. Lisa, a
stwierdził w odpowiedzi na pyta- zmierzała do powstrzymania pod·
nie zadane przez je.d,nego z ad wo- jętej przez oskarżonego i inne osoby
katów.
nielegalne.i działalności. n. Lis ZOZ kolei obrolicy zgłosili w.niosek, stał zwolniony w grudniu ub. r.
aby sąd nie dopuścił do składania na mocy amnestii z zakładu karzeznal't przez świadke w Wadawa nego i z posiadanych przez Służbę
U. i Andrzeja S., funkcjonariuszy Bezpieczeństwa informacji wynikaResortu Spraw Wewnętrznych, któ- lo jednoznacznie, iż nie zaprzestał
rzy 2:i stycmia br. przeprowadzi.li dzialalności prowadzącej do uaruw Gdaf1sku rozmowę ostrzegawczą szeń porządku publicznego.
z Bogdanem Lisem
w związku z
Rozmowa była
nagrywana na
p<>dejmowaniem przez niego dzia- tasmę magnetofonową. Jej stenola1j godzących w ład i porządek gram podobnie jak i kaseta znajpubliczny. Wskazywali. iż rozmowa clu :ią się w aktach spr:nvy.
miała miejsce 2anim wsz_częlo przeB. Lis w czasie rozn;iowy spraciv.i!o B. Llso-wi postępowanie kar- wiał wrażenie ządowolonego i niene i miała w ten
sposób - ich zależnie od opisanych już informazdaniem - charakter
n:eurzędo- cji przekazał obu funkcjonariuszom
wy.
także szereg innych danych, które.
Przeciwko temu wnioskowi za- tak jak i poprzednio, mogły być
protestował prokurator, podkreśla- w)•korzystane w działaniach operanie była · czynnością procesową, to cyjno-rozpoznawczych - powiedział
jąc, iż rozmowa z B. Lisem, !.!hoc Wacław U.
jej przedmiot i treść pozosLają w
świadek odpowiadał następnie na
bezpośrednim związku z rozpozna- pytania µroku:ratora i obrony p1'ewaną sprawą.
zentując sz-czególy okoliczności w
Po na.radzie sąd oddallił 'l'J-Uiosęk jakich to~zyła się rozmowa.
ol:n·ony.
W jej trakcie B. Lisowi okazano
Po sprawdzeniu danych pei·sonal- tekst jego wywiadu jaki za.stał onych wezwanych na ten
dzień publikowany w jednym z nielegalświaidków
i <>ctebraniu
od nich nych wydawnictw, i potwiMdzlł on
przyrzeczenia, a przed przesłucha- auto.rstwo tych wypowiedzi.
niem Wac!ąwa U. i Andrzeja S„
Po przerwie na salę został wprooskarżony Lis wyr.aził chęc · z!oże- wadzony także oskarżony Lis, któnia · oświadczenia.
Mialo się ono rego przewodniczący poinformował
odnosić właśnie
do zez.nań tych o przebiegu rozprawy w czasie jedwóch świadków zanim rozpoczną go nieobecności.
ich składanie.
Sąd stwierdził, iż
Fakty przedstaw·ione przez Wazłożenie takiego ośw iadczenia bę- cława U. pq.twierdził w swych zedzie możliwe dopiero po wysłucha- znaniach kolejny świadek Andrzej
niu Wacława U. i Andrzeja S.
S. Rozmowę z B. Lisem - powieWobec uporczywego obstawania dział - prowadził zasadniczo Waoskarżonego przy swoim stanowis- cław U. ja! zadałem tylko
kilka
ku przewodniczący składu orzeka- pytat1. Otrzymałem polecenie nającego, po kilkakrotnym upomnie- grania jej przebiegtt przy użyciu
niu B. Lisa, zarządził wydalenie urządzenia zapisującego
dźwięk.
~o z sali sądowej.
Roz...'110VJa trwała około 2 s:od.zin.
Następnie zeznawał świadek Wa- Co najmniej dwukrotnie
Wacław
cław U. Wykonując polecenie służ- U. ost:('zegal B Lisa o konsekwenbowe umówiłem się :z B. Lisem na cja·ch jego postępowania.
rozmowę powiedział.
MieLi~my
Tego dnia przed sądem składali
spotkać si!'t w Gdańsktt, w hotelu również zeznania tr-zej inni funk„Heveliusz" 25 stycznia br, o go- cjonariusze
WUSW w Gdańsku:
dzinie 12.00.
B. Lis przybył na Jerzy ż„ Bogdan P„
Roman Cz.
spatkanie wraz z Władysławem T„ D w aj ostatni uczestniczyli w zaktóry pozostał jednak w hotelowym t:-i::vmaniu osób, które zebrały się
lloln. Tak więc o~tatec:mie w r ~ llie!egalnie 13 l<.itego b:-. w mieszmowie towarzyszył nam jedynie kan\u pi·zy ulicy Pilotów w Gdaf1Andrzej S. B. Lis stwierdził w jej sku. Opisali oni okoliczności tej inirakcie, że uczestniczył ~" posietlze- terwencji I odpowiadali na liczne
niu nielegalnej
orga11izacji jaką pytania zadawane im przez strony
jest tzw. Tymczasowa Komisja Ko- procesowe.
ordynacyjna byłego NSZZ „SólidarW czasie gdy ze.znawali świadlro
nośe". Doszło
do posiedze11ia 21 \•tie, przewodniczący - wobec a,rostycznia hr., a uczestniczyli w nim ganc.kieg-0 i obraźliwe .iro zachowaZ. Bujak. B. Borysewicz, M. Mu- nia się oskarżonego Michnika szyóski, A. Michnik i ponatlto nie ocstanowił wvmierzyć mu jedna z
ujawnieni z nazwiska tzw" dorad- kar przewidzianvch w regulaminie
cy. Według
słów Lisa wkrótce :>:akładu karnego i po\..-i~domić o
miało dojść do podobnych
zebra11 tv111 na;:zelnika aresztu śll"dczego.
zorganizowanych tym razem w je- ·Dalszy ciąg pt'ocesu dz:siaj.
go mieszkaniu, bądź też - z tl"ll.'agi na liczebność uczeBtników - na
(PAPl

21,10 Wieczorne re!leksje. 21.15 Coun7 CZERWCA
Lry po polsku. 21.30 Nagranie wiePBOGRAM I
u.oo Radio kierowców. ll.05 Kon- cwru_ 21.33 Teatr PR - K. Choiński.
łowisl{a ś'vlat·a". 23.20
cert. U.37 Komunl·katy. ll.59 Sygnal 11 Największe
czasu. ltl.05 Mag. informacyjny, 12.30 Plyita z gwiaz-dką. 23.10 M. Dąbrow
PIĄTEK,
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le.OQ Plomba. 13.10 .Powtórka t rozrywki. H ,00 Arcydzieła mwzyki bar<>lwwęj,
15.00 Serwis Trójki.
15.03
Wakacje n a dwóch kólkach.
15.10
Premiery i blsy. 15.50 Mlt'oslaw P.
Jabl.ol'lski: „Schron'. - odc.
18.00
Za:pr aszamy do Trójki.
1'9.0-0
Codzi en nie powiesć - tL S\enklęwicz:
„Ogniem i mleczem" - odc. 4. 19.30
Tr<> ch ę swingu„
19.50 Peter
Jaros
„Tysiąctetn!a pszczoła"
- odc.
10.
20.0il Trój-Dźwięk. 20.45 Klub Trój·ki
- „Kt-0 gra rair" . 21.00 Trzy
kwa-

dra7"J>se

cz.

jazzu. 2L45 Klub Trójki

;:_

22.ll5 Inf. sportowe 22.15 śpie
22.45 S. Bac.ketl: „Nie11.00 zawGZe po
je<:lenai;tej, 11.10 pokojące minimum" - cz III. 23.00
Juan
Muo:yczny na.n stop. 12.llO Z muzyką Zapraszamy do 'frójkl. 23.5Q
polską
pn:ez wie·kl. 12.25 Po !esti- Ga rcia Pco en":
walu „Jan nad Od·rą". 13.00 Wiad.
13.05 Serwis Informacyjny (L). 13.10
TELEWIZJA
,.Czenviec . w spiżarni" audycja
Krystyny
Tamulewicz
(Ł).
1~.zo
PROGRAM I
Z malowanej
skTzyni.
1'3.30
Al·
9.35 Film dla · 2 zmiany
bum <>p<>rowy. H.00 Nowości krajo„Ród
Demidowów" (2)
wej fonogram_ 14.30 Folklor na mara(tiz. film hist.
pie śV.· i a ta - Portugalia. 15.00 Antb-010.50 DT - wiadomości
ny Quinn: „G!'zech pierworod·ny" 16.25 DT - wiadomości
tr. 15.10 Bisy Isaaca
Sterna. 111.3"0
Muzyka na syntezatory. 15.00 Wielkie
16.30 „Latający Holender" '
dziel.a. 16.50 M. F'.:.gyas: .,Porucmik
16.5fi „Piątek z Pankracym"
diabła" !r. 17.00 ·w1ac:t 17.05 Rozwią
17.20 DT - wiadomości
zanie zagadki muzycznej (L). 17,10
17.30 Prog. publ.
Aktualności dnia (Ł). 17.30 l\Iagazyn
18.00 „Bez próby"
„Piątek" (L).
17.~ll Wan~zawskl Mer19.00 Dobranoc - „Takie sobie
kury . lł.05 Co n iesie
dzle11.
18.30
bajeczki"
Klub
Stereo.
19.30
Wieczór w
19.10 „Tc!e-gol"
filharmonii.
21.05
W ladom.ości.
U .

wać

PROGRAM l i

p~ezję.

poilczvszniczych. l\Iotli wości inwestycyjne są ograniczone
trze.ba
podejmowac drobne przeas1ęwz1ę
cia modernizacyjne i adaptacy Jne.
'l'akie działania resort popiera.
W
dyskusji wypowiedział się
również I sekretarz KŁ PZPR T. Czechowicz. - To co tworzymy dla przyszłości kraju - stwierdził musi być oparte na zdrowych ekonomicznie i społecznie zasadach. Partia opowiedziała się za
reformą gospodarczą. W dals1ym
clągu uważamy. że jej mechanizmy należy doskonalić, czego potwierdzeniem była m. in. poznań
ska narada. Niestety, reforma ma
ciągle wielu przeciwników także
wsród tych, którym wygodniej byłoby i łatwiej zarządzać po staremu. V'l pokonywaniu ciągle jeszcze wielu barier na drodze gospodarczego rozwoju także i SWP
ma swoje zadanie. Dobrze byłoby
gdyby opracowało ono wizję rekonstrukcji i rozwoju przemysłu
lekkiego ooarta o pomoc i w~pół
pracę krajów RWPG.

!.

E.

Gwałtowne
(Dokonczen:e ze str. 1)

Ł.

starcia

w h'ry jest powazrueJszy, niź wczepodawano: łącznie rany odwali w środę zająć fabrykę na no99 osób. Stan rannych nie
wo, aby nie dopuścić do wy-wiedokladniej określony,
lecz
zienia z Ivry kosztownych
ma- wiadomo, że więksi.ość z nich mo
szyn i urządzeń, co przekreślało- gła opuścić szpitale po udzieleniu
bJ" wszelką nadzieję na wzno wie- koniecznej pomocy.
nie produkcji w tych zakładach , ~::;;;liiiii;:i;;;;=:i::=:;:;;;;:;;;:::;do bardzo
1
starć, które trwały fześć godzin:
• •
'
polieja us.iło wała nie dopuścić ma~
nifestantów do :iakładu, · wysyłają,c w ich kierunku granaty oglu_ --- ~
szają.ce, granaty z gazem 'z.awiąSRODA, 5 CZERWCA
cym i według niektórych doGodz. 11.40. Zgierz. Nowotki
niesień - kule kauczukowe, choć _ Barlickiego. Motocykl „ WSK' ',
użyciu tych ostatnich
oficjalnie kierowany przez \Vieslawa s poza.przeczono.
trącił aa · przejscin dla pieszych JaAFP, powołując się na „miarodajne źródła", poinformowała po na J. (lat 71), który doznał .;i.amapoludniu w srodę, że bilan·s zajść nia nogi.
Godz. 13. Bratysławska
Wróblewskiego. „Fiat l26p", kierowany przez nietrzeźwego Jenego
K. potrącił na przejśc;i u dla pieszych Walentynę S. (lat 71) i Piotra A. (lat G), którzy doznali n.i.e-

Doszło

gwałtownych

śniej
niosło
został

~~ ~

l

....

*

*

Dziś em1s1a

„ Latającego

Holendra"

*

groźnych obrażeń.

Godz. l!J.05. Ul. Konstantynowska. Nietrzeżwy pięszy Lect1 G.
(lat 45) wbiegł na wydzielone- torowisko tramwajowe i wpadl pod
tramwaj „9 ( 1", doznając. obc1ęc1a
lewego przedramierua i ogólnych

Tematem dzisiejszej audycji Klu.
bu Zdobywców Oceanów .,Lątają
cy Holender" w TvP będzie polska Maxynarka \Vojenna w 40- leciu
PRL.
potłucze11.
W programie będzie m. in. moCZWARTEK, 6 CZERWCA
wa a rodow·odach naszej marynartf Godz. 10.5.1. Swnkiewicw
ki ~·ojennej. konwojaC'h i niebez. '.VIickiewicza. ,.Fiat 12Jp", kierowapiecznych szlakach II wojny. Bę ny przez Zbigniewa K. zajechał
d:o:ie przedstawiony
także rozwój
drogę i zde<'zył się z motocyklem
współczesnej floty i jej współdzia
.,1ż", kiero\\"anym przez Juliana Z.
łanie z marynarkami państw Ukła 
(lat 2'i), który doznał zwichn'ęcia
du Warsz.a wskiego.
obojczyka. WRD WUS\Y, u l. W.
Blok spraw klu.bowJ{!h jest po. Bytomskiej 60, lel. 57·16-62, poszuświęcony informa.cji o stoiskach i kuje świad ków wypadku.
giełdzie ,.Latającego Holendra" w
(jsb)
Łodzi oraz tegoro cznej
akcji letPonieważ dzisiejsza audycja jest
niej.
ostatnim m·zed wakacjami sµotkaniem KZ'.)
nie !'.aplanowa110 dla
członków klubu żadnych zadań.
(peRl

19.30 Dziennik
20.00 „Monitor rządowy"
20.30 „Ród Demidowów"
(2) radziecki mm hist.
21.45 DT - komentarze
22.05 Balet XX .wid;u
22.55 Studio Sport - ME w koszykówce ,11ężczyz.n: Poiska
.J'E'rancja
23. 3łl DT wiadomości
PROG RA l\I Jl
17.00 „Oferty nauki polskiej"
„Lekka cząstka"
17.30 AUT"
18.00 „Prosto z morza"
18.30 Wiado mości (dla niesłyszą
cych) (Ł)
19.00 „Z bli żeni a" czyli to i
O IV O O filmie (L)
19.20 Przeboje .,Dwójki''
19 ,30 Dziennik
20 .00 „Niezwykle opowieści Stanisława Had.y11y" {:.!)
20.35 „ Wszystko zgodnie z prawem'' - monodram
21.25 DT - wydarzenia - Leiefon „Dwójki"
21.40 „Antyczny świat profesora
Krawczuka''
22.10 Filmy Lestera - „Jak wygralem
wojnę"
film
prod. ang.
24.00 „Rozmowy intymne"
0.30 DT' - wi a domości
0

EXPRESS LOlEK
1, 11, 13, 21, 37
MAŁY LOTEK
I
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4, 5, 17, 22, 34
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SPRZEDAM skrzyruę biegów, zderzaki, błotniki, reflęktory.
inne
czę:ki Volkswagen 1302. 3<\l-47-35
19550 g-E

„POLONEZA diesel 1600" (1981) w
bardzo dobrym stanie - sprzedam. Tel au-69-73 po 16.
19457 g-E
SLUSARZY przyjmie Zakład Rzemieslniczv, Drzezit1ska 1/3. wieczo.rem 43·79-68
19465 g-E
KUPIĘ plac do 5000 m ewentualnie zabudowa.n.is okolo !OOO t'n na
działalność rzemieślniczą
43·79·68
wieczorem.
9400 g-E
MH:SZKANIE wlasaOś<'iowe 60 111
surze.dam,
zamienię na obiekt
1000 m na rzemiosło. 85-29-51.
JS.167 g-E

WYKO~UJ~';·--1,7-a~-ballmnowe,
bram,v. ogroctzet~ i a . -t3·JS·78
po
18. Michal'k
19468 g-E
SPRZEDAM działkę 1700 m . Głowno. tel. 1122.
19480 g·E
MASZY7'iY
do produkcji ska.rpet
ora•z rajstop - sprzedam _ Tel.
1~ - 10·52.
19~2~ g·E
ZGI:'>r1\L srebrnv pudelek - miniaturka . Miętowa 9. pies
jest
c·hory. 'Jagroda
19486 g-E
DWA overlocki pięciotn i kowe
„Juki" na gwarancji - sprze<lam.
Bia.lvstok
tel 257·92 od oonied>.ia'lln1 eocl·~. 8-l'i.
19~3fi !!'·E
FORTE·COLOR
papier sorzedam.
Oferty
19322
Biuro Oglosze11,
Piotrkowska 95.
E
WYWAŻANIE kół. Jana 14 a . godz .
10-18, Skibicki.
19496 g-E
DOGI szczenięta sprzedam.
Tel.
35·55-54
19564 g-E
ZATR U DNIĘ kucha_J_·kę. Nawrot 49.
19&54 g-E
ZGINĄŁ pudelek. Nagroda. 84 - S'tl·OO
3&562 .[!·E

Dnia I

czer'll' łla

1.981 r. zma.?l

samochodowych

i

ska: ,,Przygody człowieka myślącego"
- !r. 23.,.2<6 Inspiracje literackie
w
nmzjce. 24.05 Głosy instru..'l1enty, nastre>je. 0..45 MlnLatura literacka. 0.5-0
Echa dnia.

Mazowiecka kapela z Czermrna. 12.45
Re>lniczy kwad'!ans. 13.00 Komunlkaty.
13.10 Radio kierowców. 13.30
Cudze
chwalicie swego n1e :>;nacie. H.05 Magazyn muzyczny. 14.53 Pięć minut o
ll:siążce. ~5.15 Przed festiwalem
studen.tów - Moskwa '85. 15.55 Radio
kierowców. l~.05 Muz ·ka i aktualności. 17.30 z na>grai1 Studia .Programu I, 13.05 MerJrnrlusz rządowy. 18.20
Koncert dnlia.
19.00 Mag. Ln:lorm.a·
cyjny. 19.30 „Spo1„kanle pl'Zy kominku" - aud. 2U.OO
Dz~nniik..
2Jl.15
Konce.rt życzeii.
20.3!1 Wiersze dla
'Ci~bie. 20.55. Komun rkaty Totalizawr.a
Spoi;toweg_o. 21.00 Komunikaty. 21.05
Kronika sportowa. 21.lS Muzyka baroku. 22.00 Wi1ad. 22.05 Na różnych
Instrumentach. 22.20 Repetycje z jazzu. 21.00 Wiad. 23.10 Psnorama świa
ta. 23.25 Dyskoteka przed sobotą.

tDoko i1czenie :z.e str. l)
poprawy jakości włókien chemicznych. Ale spraw a teraz w maszyiiach do ich produkcji. Wytwu1·cy
maszyn włókienniczych przestawili
się na inną, opłacaln.iejszą produkcję, a maszyny włókiennicze trzeba kupować za granicą . 'l'emat
ten wracał wielokrotnie.
Na temat etyki zawodowej inżynierów i potrzeby ich aktywności zawodowej i spolecz)1ej wy·
powiadał się m.111. doc. dr Zbigniew Wawn.aszek, dyrektor Instytutu Włókiennictwa. - Gdy byśmy
byli bardziej czynni , wówczas gdy
t.worzono zręby · reformy - stwierdził może udałoby się uniknąć
niektórych, krytykowanych dziś
przez inżynierów rozwiązan.
Głos zabrał również wiceprezes
ZG SWP, wiceminister przemysłu
lekkiego - E ugeniusz Zarzycki . Mimo poprawy sytuacji w przemyśle
lekkim
powiedział
ciągle wyst~puje niedostatek produkcji tkanin bawełni anych, wy·
robów dziewiarskich z bawełny i
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RYSZARD FELISIAK

Pogrzeb odbędzie się doia
czerwca lir. IJliątek) o godz. 14 na
cmentarzu przy ul. Kurczaki
ŻOX .\

DZIECI z
NA'.\lC

R O DZl-

·p /I. WILON' ha.ndlowy, prz.enośny,
lokaJlza-cja - Gdańsk - sorzedam. Chryzantem 8/67 !l~!'i!ln 11-F:
BOAZER.JE - sklep Kiln\skiego 44
tel 33-&2-85 Sobczyński 36587 g
DWIE
działki bucl'owlane sprzedam, ul. Smulska la - Retki,nia.
36582 g-E
MYCIE okien. sprzątanie wnętrz.
Żak tel. 48·90-86
3658C g- E
KUPIĘ

suralinę

białą.

czerwoną.

Tel. grz.eczn. 52-08- 32 wiet:"z<:>rem.
3$577 g-E

skrót pełnej nazwy Wojskowej Akademii Medycznej kojarzy
młodych ludzi w mundurach. których corzeszą
liczną
i
dziennie widzimy na ulicach. w tramwajach i autobusach. W
•·iągu 27 lat istnienia uczelnia, poza wykształceniem kilku tysięcy
ofirerów lekarzy, farmaceutów i psychologów, dorobiła się łącznie
!8 profesorów, 44 doktorów habilitowanych I 190 pracowników ze
stopniem doktora.
-

~ię

WA M

w badaniach
W AM bierze udział
problemów
prowadzonych w ramach
resortowych a także wykonuje badania i ekspertvzy zlecane przez orzedsiębiorstwa takie iak „Petrochemia" w
Płocku, Kopalnia Węgla i Elektrownia
W ramach
w Bełchatowie, „Polfa".
uczeni
współpracy z PAN wojskowi
biorą udział w orogramie biologii i medycyny kosmicznej „Interkosmoo". Uczelni powierzon{l również koordynację nrowadzenda dużego tematu obejnad wpływem
badania
mującego
kszfałtującego się wielkiego bełchatona
przemysłowegio
wskiego regionu
ustrój ludzki.
Na rzecz przemysłu farmaceutycznesię badania
wykonuje
go w W AM
przedklinicznej ostrej i przewlekłej toksvczności. działania farmakologicznego. rakotwórczego leków. K-atedra Medycyny Morskiei WAM zlokallzowana
w Gdańsku należv do wiodącvch w zaEfekty
kresie medvcyny Podwodnej.
badań wvkorzvstywane są przez mię- ·
dzynarodowe orzedslębiorstwo „Petro-

baltic" przy próbnych wierceniach w
poszukiwaniu ropy.
W ramach posiadanych przez uczelnię
18 klinik, znajduje się jedyny w kra-

-

· Plantatorzy chcąc raptownie zwiększyć zbiory zdecydowali się na pewna obniżkę jakości herbacianego suszu.
W normalnych warunkach z herbacianych krzewów zrywa się tylko liście z górnych partii. Te bowiem dają
naismaczniejszą i najbardziej aromatyczną herbatę. WlZif! dużyc.Q pienied<1V spc>wodowała jednak że zdecydowano zrywać liście również z .dolnych czę-ki krzewów.
Nałozenfe się tych 'dV.·óch cz;Ynnfków - wzrostu produkcji I obniżki iako~ci auszu - spowodowało załdmanie się
\'j{SOkich cen na światowym rynku herbaty. W bieżą
c}'Tn roku Indie wycofały się również z ubiegłorocznych
ograniczeń eksportowych zwiększają.c tym samym świa
tową pulę herbaty przeznaczoną do podziału między czołowych impc>rter6w do których należy I Polska. Przyoscyluje w granipomnijmy. że nasz import herbaty
cach 23-25 tys ton· rocznie. Rok 1985 Powinien więc być
okresem tańszej herbaty co w jakimś stopniu odbije się
pozytywnie na zasobności naszej walutowej kiesy. w niczym natomiast jak można się również domyślać nie
zmieni cen na rvnku wewnętrznym.
Mniej sympatyczne wieści dochodzą natomiast ze świa
towego rynku kawy. Handel tą używką regulowany jest
Kawowej
postanowieniami Międzynarodowej Umowy
(MUKl .Jei uczestnikami są praktycznie wszysC'y eksporterzy kawy I zdecvdowana większo~ć importerów Co roku sygnatariusze MUK ustalają dla poszczególnych producentów ilośri eksportowanej kawy a także limity cen
którvch nie powinno się przekraczać zarówno w dół jak
i w górę Nie oznaC'za to jednak że na świecie nie istprodukcja l<:awy
nieje czarny rvnek kawy $wiatowa
przekracza bowiem od kilku lat zapotrzebowanie na tę
powoduje
używkę. co przy 1.1.--zglednie stałych cenach
gromadzenie się pewnych zasobów kawowego 7.iarna
nalei:.ą<'ych
nie
Kawa ta z reguły trafiała do importerów
do MUK w tvm również do Polski. Poniewaz obrót ta
kawa jest jeśii nie nielegalny to przynajmniej naganny.
ur.vskiwane cenv byłv czestokroć o poło'-vę niższe niż obowiazuiaC'e członków MUK Dzięki temu m. in. na na~zym
rynku znalazło się spQro kawy praktycznie równoważącej
kra jo wy popyt
Podczas ostatniego kwietniowego posiedzenia członków

MUK wydano 7.deC'vdowana walke Pozaumownemu obro-

towi kawa Zohowiazano prodt•centów do ujednolkenia
Pierwsze oddź.wiek'
cen grożac ~oov".l<!leniem z MUK.
wskazuia na to. ze kawa nie obięta eksportowvmi kwooptvmistycznv
svgnal
to
iest
Nie
drożeć
t~mi zaczyna
chvba .;;e zbiory kawy nad11l heda rosnać. Nadmiar te;
użvn·k! możP bowiem spowodować- że nawet. o~tre tJankcje nie wystraszą półlegalnych sprzedawców kawowego
(Z. Ch.)
ziarna.

ludzie w mundurach, którz:1
Wojskowego· Kręgu lnstruktorskiego przeszkolili w okresie ponad
pa.nad 10 tys.
20-letniej działalności
harcerek I harcerzy. Krąg wychował
zaś
instruktorów ZHP,
ponad 600
członkowie kręgu wyróżniani są najharcerskimi.
stopniami
wyższymi
Sztandar WAM udekorowany jest m.
in. Krzyżem „za zasługi dla ZHP".
Wojskowi lekarze i student:i medycyny uczestniczą co roku w sootkaniach
w łódzkich zakładach pracy. Od chwi-

2 a

ju ośrodek pedop.sychiatryczny, unikalotosoiongozy ny ośrodek leczenia
słuchu. na
groźnej choroby narządu
wysokim poziomie rozwinięta jest diagnostyka nowotworów płuc oraz metody leczenia chorób nerek. W ramach
współpracy z cywilną AM i ZHP od
kilkunastu lat orowadzone są unikalne
formy letniego wypoczynku dla dzieci
harcerski obóz
i młodzieży. Jest nią
sanatorviny dla dzieci z cukrzycą, chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy,
chorobami górnych dróg oddechowych
I z uoośledzeniem umvsłowvm.

nformacje które napływaj~ ostatnio ze łwiatowe
go rynku herbaty napawają wszystkich zwolenników złocistego naparu ostrożnym optvmizmem
Na aukcji w Lonaynłe pod koniec maja płacono
.
z~ klfogram herbat? do l.30 funta . .Test to najniższy DO·
ziom cen od blisko 3 lat. Do~ć Powledzieć. te jeszcze jeprzeszło 2,5
sienią ubiegłego roku płacono za herbatę
toJ;i_ta ?:a kg Przyczvną tef wvrahej od kilku miesięcy
zo1zkt cen jest wzrost oodaży herbaty czyli innymi sło
wy lepsze I obfitsze zbiory lub Leż informacje o takowyc!L W ubiegłym roku. ale również i 2 lata temu, o
cenowej hossie na rynku hnbaty zade-cvdowały niekosię znacznym
rzystne warunki oogodowe objawlajace
spadkiem ?:blorów. Na domiar czołowy producent herbaty, a jednocześnie i je1 eksporter - Indie - postanowiły
w zwl~ku ze znacznym oopytem na własnym rynku ,
przeznaczyć część herbaty do konsumpcji wewnętrznej.
Spowodowało to dalszą zwvżkę herbacianych cen Wysokie ceny znacznie zwiekS7vły - jak się można domyślać
- opłacalność- orod11kC'j! stanowiąc tym samym zachę
tę dla plantatorów do zwitl'kszania areałów I lntensyfikacii zbiorów.

Młodzi
·należą do

•
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wygłoszono kilka
odczytów i prelekcji. udzielon0
ponad 15 tys. porad lekarskich zorganizowano 40 pokazów sprzętu wojskodrużyn
wego, prze.nkolono dziesiątki
sanitarnych. Co roku WAM zapewnia
obsługę medyczną 20 obozom harcerskim. W ramach „Dni otwartych koszar"
organizuje się spotkania podchorążych
z młodzieżą szkół średnich i podstawowych. Efekty tych spotkań są wyuczestników
mieme, bowiem wielu
trafia później do WAM iako shtchacze
tej uczelni. Co roku w spotkaniach i

11 powstania uczelni
tysięcy

li

uczestniczy około
r:wiedzaniu ucz.elni
tradycją WAM
ł.500 uczruow. Dobrą
jest działalność kuratorów i opiekunów
społecznych. W działalności tej bierze
udział od 70 do 90 słuchaczy, głównie
podchorążych ostatnich lat studiów.
Szczególnie pozytywnie oceniana jest
przez społeC'?.eństwo działalność w akcjach tzw. „Białych sobót i niedziel".
Do roku ubiegłego przebadano w ten
usług
sposób, nie licząr oczywiście
świadczonych orzez kliniki W AM. blisko 100 tys. osób. w tym około 70 tys.
młodzieży sllkół Podstawowych Łodzi i
w okresie
Corocznie
województwa.
szkolenia noligonowego udzielana jest
pomoc okolicznym mieszkańcom.
Podchorąż.owie WAM wve;łosili łącz
nie 1900 oogadanek z zakresu oświaty
sanitarnej i medycznej obejmując nimi
96 tys. osób. Klub Honorowvrh Dawców Krwi dootarcza w skali roku około 100 litrów tego poozukiwane~o leku.
Na przestrzeni istnienia uczelni - kadra I oodchoraiowie oddali do Banlrn
Krwi oonad 3 ·tys. litrów.
w
Wojskowa Akademia Medyczna
ciągu 27 lat istnienia nie tylko · na stałe wpisała się w krajobraz miasta. lecz
synonimem
również stała się firmą,
wysokiej jakości usług medycznych.
Lekarze w mundurach mają nie tylko
znakomitą opinię lecz również są obecni wszędzie, gdzie potrzebna jest po(Z Ch.)
moc.

ez

ewolucja 1905 roku (v. „Dziennik Łodz
ki". 2o.IV „ 1.11. 1 26.I br.) wstrzą~uęła
podstawami tmperiwn carskiego. t\loze to
się wydać dziwną sprawą, ale klęska (loty w~y jsk1eJ w c1eśnime Czusz1ma, I to w de.datku z posiłkową eskad1·ą pod dowodztwem admiRozdiestwienskiego, wysłaną specjalnie na
rała
pomoc, położyła kres mitowi niepokonanego caratu. Rzecz jasna. że i wcześniej zdawano sobie
ustroju wewnętrznego tego
sprawę ze słabosci
M.in. pisali o tym Lenin,
wielkiego mocarstwa.
Ławrow, Plechanow.
W Polsce, a zwłaszcza w tzw. Kongresowce, rala rewolucyjna dała o aobie znać, przede wszystkim w Lodzi. Już od pierwszych dni maja 1905 r.
gdy został zabity robotnik fabryki Grohmana Grabczyilski, przez sprowadzonych na życzenie
kierownictwa firmy kozaków, wybuchła spontaniczna demonstracJa. 27 maJa pogrzeb Grabczyń
skiego stal się ogromnym wielotysięcznym poc.hodem z wy1·aznym politycznym tłem.
.l1drakterystyczne jest pism , jakie wysłali w
tamtych dniach, do gubernatora piotrkowskiego,
lodzcy tabrykanci;
„Sytuacja coraz gorsza, nie do w~ trzyma11ia, iobotmcy zastrajkowali, nie opunczaj:\ fabryk, policja.. i11Spekc.i;i. bezsilne".
W raporcie żandarmerii donoszono zaś:
„Strajk przybiera charakter epidemiczny„. Daje się zauwaiyó powszechne dążenie do ulici:n) eh
zaburzeń, przy czym tłumy robotmkow iwia.domie dążą do staró z policj~ i oddziałami wojsko•
wymi".
Wobec tak określonej sytuacji już 31 maja 1905 r.
ściągnięto do Łodzi dodatkowe jednostki wojskowe, w tym trzy pułki piechoty, pięć sotni kozaków i jeden pułk dragonów. Całe miasto, Jak
to wynika z dokumentów podzielono na sektory, podporządkowane określonemu dowodcy. Podjęto też decyzję o obsadzeniu poszczególnych fabryk przez żołnierzy.
Jednakże od połowy maja aż niemal do konca
czerwca 1905 r. stral,.ki nie ustawały 1 obejmowały średnio od 10 do 20 tys. robotńików i rze-

mysłu, s przecież takich spraw naskła
dało się sporo. Poza tym. .. chciałem slę
wosprawdzić. Sprawdzić na głębszej

mieślników.

Czerwiec był kulminacją robotniczego protestu.
Jak donosi kronikarz. 18 1 czerwca, tj. w niedzielę, powracających z wiecu robotników (ok. 5 tys.
osóo) zaatakowali kozacy i policja, W pochodzie
niesiono sztandary i transparenty SDKPiL, PPS i
Bundu. W wyniku szarży kozakow zginęło pięciu
robotników, a kilkudziesięciu zostało rannych.
W piśmie „z Pola Walki" korel!pondent tak pisał o tych wydarzeniach;
przyp. O.) sta„Już od południa .(20 czerwca nęły niektóre fabryki, wszystkie inne przestały
pracować po południu".
Przygotowywano się do pogrzebu. Był pewien
kłopot. albowiem policja nie zgadzała się na wydanie zwłok. W końcu udało się to załatwić i pięć
trumien ustawiono w pobliżu placu Kościelnego na
rogu ul Brzezińskiej (obecnie Wo3ska Polskiego).
Zgromadzony tłum liczył ok. 25 tys. osób. Mimo
prowokacyjnego zachowania się kozaków, policji,
do incydentów nie doszło.
Dopiero 22 czerwca (święto Bożego Ciała) gdy
nie pracowano, pod wieczór, wobec rosnącej akozaków, przystąpiono do wznoszegresywności

dzie.
-

Przejdżmy do konkretów: czy rzeczywiście załatwiliście coś z tych .,tysiąca ~zerszycb spraw••?
- Mówiłem o nadziejach, bo bez mch
trudno zacząć cokolwiek. Jestem przy
tym także jędnak 1 realistą. I chyba od
Zdaję sobie więc sµrapoczątku byłem
wę, iż ten pierwszy okres musi być w
dużej części poświęcony na organizowanie się, na „docieranie" Organizacja, to

ludzie. Ludzie w tym pierwszym o":resle mogli do niej trafić i przypadkiem .
Teraz następuje coś w rodzaju selekcji.
.Jedni anga:i'ują się bardziej, inni mniej.
Czasem może tylko po prostu są. I jest
to zjawisko naturalne.
Biorąc je zatem pod uwagę i wówczas
dopiero konfrontując nadzieje z rze~zy
rzec7.vwistość tę ocenić da się
wi5tością
Przecież choćby podniPcałkiem nieźle
sienie płac na wyzszy poziom. ta ~ała
batalia z początku zeszłego roku. to jakiś 5Ukces fr><'lPr~cji. Pan akurat b,-1 je·
Ś\Viadkien1
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biliśmy wtedy wszystko, mimo rozmaitych i wcale stanowczych oporów. Przeproblemu czasu pracy
rozwiązanie
cież
„trzyzmianowców" po ich myśli, to także miesiące walki i... zabiegów dyplomatycznych. A te dziesiątki interwPncji
w zakłaliach. gdzie działalność związków
napotykała na opór administracji? ...
- Czyli Jest dobrze, tak?
- Nie czuję się w każdym razie specjalnie zawied7iony.
- Dlaczego więt' na posiedzeniach ra- •
dy widzę pana często wzburzonego, po·
irytowanego?
- No tak.„ Bo widzi pan; z jednej
strony wiem, że życie, że realia, że gło
wą muru nle przebijesz, a z drugiej to
l\Ioże
jt..i..
się szybciej,
chciałoby
wiek. może temperament?
A czasem w:vdaje mi się też, że się
„rozmieniamy na drobne". W takim dużym gronie ludzi wycbodza rozmaite historie i wtedy jakhy gubiło się l0. o
co właśnie chodzi. Wtedy pewnie s:c; irytuję i raczej nie potrafię tego ui< ryć.
- A oie odnosi oa.n wra.lcnia. że pos:i.11 onpadliście w samnuspokojenil'
•1ow?len;~?

Oddajmy jednak jeszdze raz głos korespondentowi „z Pola Walki'', który donosił:
„Łódź, 22 czerwca wieczorem... Na razie rzeż
nie sprawiła wrażenia (•••). Po południu wszelki
ruch kołowy ustał. Tramwaje zostały przez nas
wstrzymane. Dziś z samego rana (.„) zabito kozaka na rogu ulicy Sredniej (dziś - Narutowicza) .••
Na Starym Mieście na ulicy leży materiał do budowania barykad: beczki, kamienie, drabiny •td.
Na Południowej zbudowano barykadę z beczek •••
Na Wschodniej po południu tłum z.abarykadq.•val
się w dwóch domach, skąd zaczął strzelać I rzucaó kamieniami z dachów i okien na wojske i
kozaków".
prawie nie uzbrojeni robotnicy muOczywiście,
sieli w końcu ulec. Według urzędowych danych
od 18 do 23 czerwca 1905 r. zginęło w Łodzi 151
osób. Inne dane mówią o 164 zabitych I ponad
800 rannych. ,
Jak na ironię, zabral, wtedy głos arcybiskup
warszawski Wincenty Popiel, który w liście pasterskim, wystosowanym w kilka dni po stłumie
niu łódzkiego powstania, gwałtownie zaatakował
robotników, czyniąc ich odpowiedzialnymi za
zamieszki. Nic dziwnego, że oficjalny „Warszawski
Dniewnik" przyjął ten list z uznaniem.
Inne zdanie miał na ten temat Lenin, ale to już
inna historia.
OMIKRON

•

z

- Pan ten wniosek wyciąga na podsta w1e temperatury posiedzeń rady?
- Kiedyś była jakby .wyższa •.•
- No więc ja widzę to jednak inaczej. Z tego, że jesteśmy jakby mniej
radykalni czy mniej hałaśliwi nie wyciągam wniosku o samozadowoleniu. Może to reguła paradoksalna, ale przecież
reguła, że radykalizujemy się w sytuacjach niestabilnych, trudnych i rozchwianych. A tak było, kiedy zaczynaliśmy.
Teraz jest spokojniej w ogóle. więc spokojniej też pracujemy. Rzecz chyba w
ogóle nie w tym, żeby głośniej i bardziej radykalnie, ale żeby skutecznie. Po~łużyłem się wcześniej słowem „dyplomacja" i powtórzę je: element dyplomacji w tym, co robimy, jest wręcz nieztędnv dla osiągnięcia niektórych celów.
- Wiem, że kończy pan studia I wiem,
te pisze pa.n pracę magisterską na temat funkcji obronnych związków zaworlowych. Funkcje obronne, a więc wal·
1.:i, a
więc n~odel związków wa,Jczącyclt.
Czy nie?
-- Tak. na pewno tak. Teraz - i z
tnorli, i z doświadcz~ń historycznych ''

"r!1
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nia barykad. Rownocześnie zaczęto demolować i
palić sklepy monopolu spirytusowego. Był to ruch
spontaniczny, do którego zorganizowane partie ::>DKPiL, PPS i Bund nie były przygotowane.
Jednakże wobec 11arasta3ąceJ sytuacji rewolUl'Ylnej przyłączyły się do ruchu mas.
Raporty policyjne podają, ze 23 czerwca stI"aJk
objął wszystkie zakłady przemysłowe w t.odzi, .i:aś
w dniu 2-1 czerwca zdemolowano 26 sklepow monopolowych, ·rego samego dnia wzniesiono ponad &to barykad. t.ódź doczekała ~1ę „szczegolnego wyróżnienia". gdy car MikołaJ ll podpisał w
Peterhotie ukaz o wprowadzeniu w t.odzi i okolicach podłodzkich stanu wojennego
"łJarszawski generał-gubernator tak wtedy pisał
do dowódcy garnizonu łódzkiego, generała $hutlewortha;
„Działajcie zdecydowawe i bez litości, Jak przystoi dowodcy wojskowemu, wezwanemu dla puyw1·ocenia należytego porządku panstwowego"
Zaczął się szturm na barykady. Walki szcz„golnie ·zacięte toczyły się na ulicacb WschodOJeJ, Poludntowej (dzis Rewolucji 1905 r.), Widzewskiej,
(dziś K ilinsk1egoJ, Piotrkowskiej, Za wadzk1ej (dziś
Próchnika) i innych. Ostre były zmagama na rogu Wschodniej i Połudmowej, oraz pod fabryką
:::>cheiblera (w rejonie obecnego parku Zródlibl!.a).
23 czerwca liczba ofiar po stronie robotnikow
i kilkudziesięciu rannych.
wymosła !lO zabitych
Liczba aresztowanych szła w setki.
O tamtych dniach wiem co nieco od matki, która wówczas była małą dziewczynką. Przekazała,
mi tylko ogólną aurę tamtych wydarzeń. Mówiła
jak siedziała pod stołem, bo tak kazała jej matka, a moja babcia, jak kozunie (tj. kozacy) tłukli
szyby w oknach i jak gwizdały kule. Ciekawe, że
jej wspomnienia z rewolucji 1905 r. były znacznie
barwniejsze od opowiadań o pierwszej WoJnie _
światowej.

pe·v:io :~ ·"' ' l}. .
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Minister Południowej Korei
ds. Sportu, Li Dzong Ho, oś
.wiadczył w wywiadzie dla Agencji Reutera, źe jest przekonany, Iż letnie Igrzyska Olimpijskie w 1988 r. w Seulu odbędą się .,bea zorganizowanego
bojkotu". Minister oświadr.zyl:
„Wszystko, co słyszałem, upewnia mnie, ie igrzyska w Seulu
staną się wielkim sukcesem pierwszą od 16 lat olimpiadą
nie dotkniętl\ zorganizowanym
bojkotem".

W procesie reform gospoda„czych, który przebiega obecnie
w. Chinach, coraz częściej poJawia ~ię nowy ternat - bankructwa ninentoumych wkladów. W
musi
nowym modelu każdy
troszczy<! się sam o swoje tntensy i dbać o to. aby u.trzyma<!
się na powierzchni przy narasta1ącej konkurenC'jl.
Wp„owadzenie zasady konkunncyjności wyrobów i Tywalł
zacji między zakładami postawilo w t-ru.dnej sytuacji przedmale
prz11noszące
siębiorstwa
dochody. lub dziala;ące od lat
bez żadnego zysku..

. ..

Na wolnym rynku naftowym
w Rotterdamie Cflny ropy naftoweJ nieco się ustabilizowały.
Wpłynęło na to głównie postę
powanie Iranu - najwiękstego
obok Arabii Saudyjskiej producenta ropy naftowej . Do teJ pory Iran zwiększał swój eksport,

głównie wgryzając się w udział
Arabii Saudyjskiej, jednak są
wyraźne oznaki, ie państwa te
osiągnęły porozumienie, polega·
Jące na tym, że Iran zmniejszy

wydobycie I eksport.

•
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Rada PszeMiędzyna„odowa
nic.zna opubl.ikowala 31 maja
dotyczące
na3nowsze prognozy
pszenicy,
tegoro~znych zbiorów
zapowiadając, że mogq one nawet przewyższa<! ubiegłoroczny
rekord 519 mln ton. Wedlug ostatnich oszacowań IWC zb10·
ry pszenicy na świecie w· 1985 '"·
powinny osiąanąć 522 mln ton.
~ównocześnie „ada przewidu;e,
ze reko„dowu poziom osiąanll w
tum T°Oku również zbior11 Tyżu .
Wedlug ostatnich obli„zeń wyniosq one 470 mln ton.

•

zatracały
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Rozmawiał:
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•
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na koła dyplomatyczne w Pekinie, korespondent AFP utrzymuje, ie p;·zywódca Czerwonych Kbmerow,
Pol Pot, przebywał pod koniec
kwietnia i na początku maja
w jednym z pekińskich szpitali, lecząc się na malarię i chroniczne nadciśnienie. Wychodzą·
cy w Hongkon'cl'u dwutygodnik
„Chengming" doniósł, ie Pol
Pot odbywa kurację pod fał·
szywym nazwiskiem.
Powołnjąc się

swe obronne funkcje,
zaufanie, przezywały kryzys.
zatem muszą walczyć. Nie wyklucza to przecież owego elementu dyplomacji. To tylko kwestia wyboru środ
ków.
- Może, ale jeśli ludzie nie będą o
tym wiedzieć, to powiedzą, że śpicie, że
was nie ma.
- A to jest rzeczywiście problem. Problem kapitalny. Bez należytego I s7ybkiego przepływu informacji - a nie jest
on w tej chwili na pewno właściwy wiele możemy stracić u ludzi.
- Jak widzi pan przyszłość?
- W przyszłym roku zjazd ·federacji.
już „normalny".
Drugi, ele pierwszy
Rozliczymy ten wstępny jakby okres. rozliczymy siebie wzajemnie, wybierzemy
się od nowa. Myślę, że w tym, co nai
juz mniej przypadku
stąpi, będzie
mniej działań doraźnych, że bardziej planowo weźmiemy się za rozwiązywanie
najważniejszych problemów ludzi pracujących w orzemyśle lekkim
- Dz'ękuję panu za ro:mowę.

związki
traciły
Związki

•

Raymond Ba„„e, byly premier
czolowych
Francji i jeden z
przedstawtcieli obecne; prawicowe1 opozycji, polożul kres wielomie•tfczny m spekulacjom, zcipoWiadajqc publicznie, ie za•
mierza zgłosi<! swoją kand.ydatuw następnych wyborach wezydenckich, które powinny odbyc! rie w 1988 r Reuter pod·
kretlci, te Barre Jest pierwazq
wainq osobisto§ctą polityczną oglasza1qcq zamiar kandydowa•
nia w następnych wybo„a.ch p„ezydenckich.
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Dokończenie

Wiele państw sojuszniczych
w NATO wezwało dyskretnie
Stany Zjednoczone, aby nie odchodziły od układu SALT li,
zawartego w 1919 r. ze Związ
pisał 30
kiem Radzieckim maja z Brukseli korespondent
Reutera, Paul Taylor. Powołu•
jąo się na tamtejsze źródła at•
lantyckie raylor pisał. iż kilka
rządów państw NATO, orai sekretarz generalny sojuszu lord
Carrington, dało prywatnie do
zrozumienia Waszyngtonowi, iż
zaprzestanie respektowania orraniczeń z tytułu układu SALT
II zostanie potraktowane przea
li.raje sojusznicze jako poważny
cios zadany kontroli zbrojeli.

JA .• 3RZ0ZKA
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•

•

Jak wynika z oglosionego w
ato!icy Kostar71ki dokmnentu opracowaneao przez Gwatemalską Komis3ę Praw Człowieka
obecnie co roku. w Gwatemnli
glnie bez wieści vk 700 osób.
„zaginionych" 1v tym
Liczbę
k;a;u od roku 1964 komisjn. oceprecyzujc;c zp
nia n.a 35.0000.
chodzi o wypadki zaginięcia. po
Kouprzednim uprowadzeniu
•nisia zwraca się do WSZ1./•tkich
orgnnlzacji humanitnrnµch o votępienie ,.cię=kich. ja.•kraw11ch I
stolurh" ponu:alreń praw · czlo'L"iek to tum kra ·u
DZfF.:'L ·m ŁODZKT nr 131 (ln!JZ3)

3

ci,)

i

/I1

I

.

~~

l r"

um11nmmnnmmnu111nm1111111m1111111m1111111111111111mmmn~

1
~f1L1t1.i1!LLl1:.1łu~~·....1.·:1.:J:J~11'~UL:•~Iu:„·i1„:.:tt~~::i~!:2.1iLJLL[•••~c.._1...~u··:1lululu1J111.1111111'~!:.J:..~•'r.iU..:•:.I~
:1.1l.a:Jir.:~1.:~LJ!1J.J.~;..~:...1...-J I
1

k

1

·

„·

I:

=~i:~~łr;~;~. ~~~~~~~:?l::I

"'

•
h 1nwen
•
t
••
Zmierze
aryzaCJI

Na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Animowanych w
Annecy głównll impreza\ towar:i:yszącll jest wystawa przygotowana pr.zez Muzeum Kinebędące

Pisaliśmy

„DŁ!'

o Ea.rządizenLu M.HWil.U,
w sposobie handlowania w wolne S<>'boty. Wykonując polecenia ministerstwa,
Wyd!ział Handlu UML
przygotował
szczegółowy plan pracy dla łódzkich sklepów.
I tak, już od jutra dyżurujące w wolne soboty
sklepy z artykułami żywnościowymi
otwierana
będą o godz. 7. Większość pracować będzie
do
godz. 13,_ pozostałe de> 16.
Tak więc jeśli nawet
ktoś nie zapamięta dokładnie, może liczyć, iż każdy dyżurujący sklep obsłuży go na pewno mię
dzy 7 a H.
Sklepy m ię sne w te dni otwarte będą albo od
7 d() 13, albo od 9 do 15. I znów przydatna reguła między 9 a 13 na pew110 zastaniemy każ1Iy taki sklep otwarty.
Zupełnie jednoznacznie określono godziny pracy
sklepów w!nno-eukierniczych - od 9 do 16, kio~
ków „Ruchu" - przynajmniej od 7 do 15, prywatnych sklepów spożywczych - od 1 do 13 oraz
sklepów z artykułami przemysłowymi
od 9
do 15.
Wszystki• sklepy owocowo-warzywne w miesią
cach letnich (od czerwca do końca października)
obsługują klientów w każdą sobotę. Część z nich
pracuje od 7 do 13, mniejszość zaś od 9 do 16.
Reguluj§C czas pracy wrócone
do
dawnych
zwycza,jów, Otóż w dni powszednie
wszystkie
sklepy i punkty ustu1ow·e
na ul. Piotrkowskiej
(od pL Wolności do ul. Swierczewskiego) otwie-

oddziałem

Muzeum Historii Miasta Łodzi
,,Retrospektywa
polskiego
f'ilmu animowa.nego".
Jest to
prezentacja dorobku wszy1;tkich
wytwór.ni
zajmujących się tą
dziedziną
twórczości,
a
jak
wiadomo polska a.nimacja cieszy się wielkim
uznaniem na
świecie.

We wtorek dyrektor Muzeum
Miasta - Antoni Sz,ram, otworzył wystawę w obeciiiości licznego grona uczestników !esti wa•
lu na czele .z ministrem kultury Francji. Polaka ekspozycja
(scenariu.sz - Ann.a
Godlewska, a komisarum
wy.stawy
jest Mar-iusz Kule..-za) spotkała
sii:. z dużym zainteresowaniem
i uznaniem.
(rs)

\
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wprowadzającym

NAJLEPSZE FILMY
BALETOWE
Jutro, 8 bm. występem portugalsltiego
Ballet Gulbenkiml
zakończą się VIII LSB. Wczoraj
zaś
poprzedmjąc
prezentacji:
„Spartakusa" - 1pe!k.taJ:i1 pr.zy.
wleźli tancerze
Opery Bałtyc
kiej
ogłoszone> wyniki II
Przeglądu Filmów Baletowych.
Wśród tytułów zglosronrfch przez.
polskie wytwórnie, a zrealizowanych w ciągu dwu ostatnich
lat, trzy równorzędne nagrody
otrzymały; „Moje rzeźby tań
czą za mnie" scen.
i reż. •r.
Ki}ański, zdjęcia M. Przedpełski (WFO), „Nihil Est" scen.
i reż S. Szlachtycz, choreografia z. Wasllkielewi.cz, zdję
cia - R. Petrycki („Pol.tel" Katowice), „Mały ksiąi:e" scen. I.
Szilagyi, reż. I zdjE>,.cia
Z.
Proszowski, choreog,ra.fia - Gusta w Klauzner (TWP Warszawa). Wyróżnienie „Stabat Mater" scen. i reż. J. Sijka, choreografia - Ewa Wydchowska,
zdjęcia - K. Ptak.

JESZCZE

porządek

o

„POSESJI 85"I

Po raz pierwszy oceniano takfilmy zagraniczne. W konkursie brały udział propozycje
z ZSRR. NRD, Węgier, Francji
i USA. Były t.o filmy z róż
nych lat. Nagrodumo: „Epita·
flum szaleństwa" reż. i choreografia R. Petit, zdjęcia - M.
Kelber (Francja),
„Drewniany
książe" choreog.r afia
L. Seregi
(Węgry), „Wielki balet" realizacja E. Michajłowa, A. Dubinskij, W. Wyrwi.pz
(ZSRR):
Wyróżniono:
.,Dofw!adczenia
wizualne i dźwiękowe"
reż. i
chor. A. Nicolals (USA) oraz
„Celebration" scen. Ch. Tomp~on
reż. J. Win;ihurst (Wielka Brytania).
W myśl regulaminu nag.r ody
stanow·ią
kopie rzeźby Jana
Grodka „Ta-niec".
(rs)
że

W kategorii solistów zucho.wych I miejsce zaięla LIDIA
CHABER
z 12 DH
Hufca
Zgierz. Natomiast zespół „NA
ROZDROŻU",
z dzielnlt'<>wego
Domu Harcerza Łódź-Górna, zo.
stał laureatem I na.grody w kategorii zes·połów starszohareerskich.
Nagrodzono tak.że, w konkursie
Irompozyto.rsko-au torskim,
piosenki napisane przez łodzian:
„I znów jesteśmy
razem" muz. Z. Piasecki, sł. W. Fiwek
oraz „Optymistyczny deszcz" muz.
Piase.cki do słów J. Lisieckiego..
(peR)

o.

porządek

SD!{ ,,.Relax" p·r zy ul. Rydz.owej 5 I ZDK ,;reo!UIYw" zapraS<La j ą
na
kolejną Teofilow~ką Giełdę Rozmaitości, która odbęd.z ie s ię w ni~dzie·
lę 9 c.z-erwca br. w g-o-dz. 10-14
salach ZDK „Teo:flil6w",, ul. Szparag,owa 6/8. Na gieŁdę zapras7iamy jaik zwykle wystawców prywa·tmych ofe.
rujących książki, p!y;ty, znacZlki, kase·ty, proporc.z;{ki i lnn-e przectmtoty.

w

*
SDK „LokllitOr" ul. Nowopooka 12 zaprasza na jarmaTk. odzie,ty I ga.
lanteril
letniej z
20
p·roc. b0ni!i1katą w sobe>tę 8 czerwc.a w godz.
15-ldl I w ni-ed11:ielę 9.06. na d.als'lą część ja.rma•rku o raz mini-pOlkaz kotów
rasowych (godl:. u-aJ.

• •
Sekcja turystyczna TPt. za.pTasza. na tradycyjnf s.obo~nl spa.cer
mieścLe w dinlu 8 czerwc.a br. Zbiórka o godz. 15 p.r zy zbiegu
Okólnej l Wyclec!Zik.owe-j (dojazd autobusem .,Sl").
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s7-2ł·33

Pogotowie <"1eplowntcze
32·51-11
Pogoto\Vle energetyczne:
Lbdz Południe
33·3ł.!I
Lodź-Północ
33-34~31
Pogotowie gazowe
ts-95-53, ~92
Pog:otowie dźwigowe
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78-33·80 18-40-85
ZA UFANIA
33.37.37
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l\lLODZlEŻOWY
:
UFA
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TELEFON
ZA·
GO 66
ynny
w

- •
cz
godz.• 13-UTELEFON ZAUFANIA dla kobiet
z ciążą problerno\\'a - 57·ł0·33
d
12-22
.
" c<> z.
.
TEATRY

5

!

5

:

stosowanie wysokich kar 111·obec o· na stałe działalność przynajmniej
sób i jednostek, odpowiedzia\11ych jednego zespołu lustracyjnego w
za utrzymanie porządku.
każdej jednostce administr:acji teDo czasu ,rozpoczęcia drugiego renowej.
etapu akcji, postanowiono utrzymać
W M

:
· MUZEA
; HISTORII RUCHU REWOLUCYJ_
:
N·EGO (Gda1~ska 1e1 goCJ,z. 11-17
ODDZIAŁ RADOC.OSZCZ (Zgler:
ska 1~7) godz. 9-15
ARCHEOLOGICZNE I ETNOGRA·
:
FICZNE (pL Wolności 14) godz
B1l01-Ll0l!GJJ EWOLUCYJ~.• EJ
UŁ
•

=
=

a

f'Jl!l•••••••• =-•••••••-.i• ••••••••••••• l!I :=HISTORII
(paTk Sienkiewicza) godz.
MIASTA LODZI
=
Ogrodowa
god!L.
; SPORTU r
•

•

KABEL CZYLI
WIELKA l\IIEMOC

;

no u podejrzanych mienie wa.rtoś
ci prawie ośmiu milionów zł, skierowano 133 wnioski do kolegium
(40 dotyczyło uchylania s:ię od pracy), 523 osoby ukąrano ·ma.ndatam.i.
Ponad milion 800 tys. zł wynosi
wartość towaru, oferowanego przez
przyłapanych
-spekulantów
ora.z
ich „zarobku". To w złolówkach.
Dodać do tego należy 6600 forintów i 170 dolarów.

-

.~

10-11
(ul

15)
11-1!1
TURYSTYKI (W~rcel-

la 21) god.i. 14-18

iii Wł,OKJENNJC"TWA
:
2!J.!J godz. ll}-17

<Piotrkowska
3łl

:

'" SZTUR.I <Wieckowskiego godz.
• POf,SK!EJ WO.JSKOWEJ SLU:2:= godz ZDROWY
i:;
•
a MIASTA
7.GIFRZA (Dabrowsk1e:
go
godz.
11-17

Bl'

4

<żeligowskiego

7)

15-18

Ponad 116 km kabli brakuje Wojewódzkiemu Przedsiębiorstwn
Dróg i Mostów . do wykonania w szystkiego, oo na ten r<>k zaplanowano. Z tego wła śnie powodu nie zosta.nie prawdopodobnie oddany w tym roku do użytku północny wiadukt na ul.
Dąbrowskiego wszystko jest gotowe, ale nie ma ośwh~tle
nia! Oświetlenia nie będzi e, dopóki nie będzie kabli, a o;i;idoki
na ich zdobycie są raczej marne. Nie będzie też światła na
ul. Wjazdowej, której odcinek od ul. Zgierskiej do Pawiloń
skiej ma być oddany do elj:sploątacji we wrze&niu.
Brak kabli jest też jednym z powodów. dla których nie zo~taną w terminie ukof1czone -prace przy przebudowie ul. Julianowskiej:-- Inna przyczyna to „niemoc" gazowni, która nie może zająć się „gazowymi" sprawami na Julianowskiej, bo zajęta
jest „przestawianiem" Retkini na gaz niskociśnieniowy, a Sródmleścia i · Bałut z , gazu koksowniczego na ziemny. Brakuje też
a sfaltu D-70 składnika asfaltobetonu a ten z kolei jest
niezastąpiony w wypadku uL Julianowskiej.
Jak poinformował nas dyrektor WPDiM - Andrzej Doliński
- z powodu braku kabli ograniczony będzie w tym roku zakres prac na dwóch, najważniejszych chyba, łódzkich lnwestycJach drogowych - na ul. Rokiciń skiej i w rejonie Dworca
Kaliskiego.
Na p<Y'ie~zenie
dodajemy, źe wolne •. moce"
wykorzysta
WPDM na modernizację 8 ulic, któr e pierwotnie nie znalazły ~ię w planie na ten ro'k.
(ab)

Milicyjna akcja „Elipsa

z.

913
32-65-96

=

Brudy w obiektach handlowych

261 osób podej.r .zanych o dokonanie przestępstw zatrzymali fUnkcjonariu.sze MO i ORMO podczas niedav.rno zakończonej kilkudniowej
akcji pod kryptonimem „Elipsa-2".
Do aresztu trafito m. in. 114 ooób
poszukiwanych
przez milicję
i
141 „świeżych" przestępcó w. Było
wśród nich
29 „mieszkaniowych"
włamywaczy i 9 sprawców rozbojów. W cząsie akcji zarekwirowa-

59&

a

Warto wiedzieć, że w czasie akcji
skontrolowano ponad 1600 obiektów handlowych i usługowych, ponad 500 zakładów pracy i 400 obiektów użyteczności public;mej.
Efektem kontroli jest pOO:lad 5
tys. zaleceń j ponad .tysiąc mandatów karnych na kwotę siedmiuset
tys. zł.
Generalna kontrola stanu czystości na terenie województwa łódz
kiego pozwoliła na wyciągnięcie
wniosków. Ote> niektóre z nich: lio·
niecznc jest systematyczne prowadzenie
kontroli
przedsiębiorstw,
ROM, PGM, jednostek hanrlio·
wycb, zakładów pracy itp. Potrzebny jest stały uilzial nusw,
PIH i Sanepidu w kontrolach i
ł!t•1•1•1•1•1111m••t•1•1•--------···111111•1•11111••Mlll•lll•••n111••1•1111U1

Na odbywają.cym sie w koń
cu maja w Siedlcach XIV Festiwalu
Piosenki Harcerskiej
duży stikees odnieśli
repręzen
ta-ncl Chorągwi ŁódZkiej ZHP.

Północny

ow.

2"

W areszcie r.nalazła 1ię pracownica Wytwórni
Filmów Fabularnych Wanda Ł., która, wykorzystując zajmowane
stanowisko,
od października ub. roku do maja
roku bieżącego przywłasZ'Czyła sobie co najmniej milion zł.

H-1~

21)

PABIAN"IC
5„ Mll\STI\
Ungradu
1!,odz.
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:
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lol Obr Statl-18

WYSTAWY

„

SALON FOTOGRAFIKI rP:iotrkow::
'ka 102.) godz. li}-18
Pieniny
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:
:
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ZOO czynne w god~ 1-11 (kasa
do godz 17)
PALMIARNIA czynna
w g<>ds.
10-16 (oprócz poniedziałków)
OGROD BOTANICZNY - czynny
od l'(cdz 9 do zmroku
LUNAPARK czynny Qd e:odz 10
do 20. niedziele l św;ęta gtid-z
10-21 (oprócz po~edziałków)
JtlNA
BALTYK - .. superman !Il" USA
od lat 12 &odz. 9 30. 12. !UO :7.
19 30

: IW ANOWO - .,Superman TlI" :.
USA od lat U godz 14. 16.45.

5
S

:r:ż~~~ 0!po·~~;.nf~d~.

997

ruformacja telefoniczna
ow, Centralny

5„
5•
;:

E

1'9.30

POLESIE - „Tajemnic.zy Budd:>"
chil\s!-.""i od lat 15 godz. 15. J7.
„ 19 15
WLOKNIARZ - ,Vabank II
•
czyli Rli>osta" po!. od lat
$ godz. 9.30, 12, l~.so. 17, 19.30 1:5;
: WOL:S-OSC - .. Vabank n - czy:
li Riposta" po!. od lat 15 godz
••• 9.30 12, 14.30. 17. _19.ZO: Laureat
„ !estlwal.u krakowskieg<> .,Droga
de> szkGły"
: W!SLA - .,Piętno" pot. od
lat
18 godz. 10 12.1;s H.30, 17. !!l 30
Z,\CHĘTA .. Alabama" pol. od
•
lat 18 godz. 10 i2.15. H.30 17.
:
rn 30;
SWJATOWlT-HOTELOW E - ,.Chr!"
!!!!
stine" USA od lał 18 go.cl-z. 18
Iii TAT.RY-LETNIE „Pod wulka:
nem„ USA od lat 18 g<>dz 21.l5
: S lcU.zDynne tyl"ko w jdk'1! okog?,dne1,
•
T
IO - .. I.. .a 1.·ar
... r.
:
od lat 15 godz. 16A'.;, 19 30
: STYLOWY
.. Rok sookojnego
:
~lof1ca" . oo!. od I.at 15
g;:idz
:
lió.15: .. Star-8-0" USA od
lat
:
lS godz. 17.3Q 19.ZO

=
„

!
=

a.

ti~{~;J~a;i1;!~~~z.;:1'~i

lat 18 godz. HU5
POKOJ „Tajem:niea Mil'.kdego

,,,

§

·O.

Podczas kontroli obiektów handlowych stwierdzono meprzestrzeganie higieny sprzedai\y, rnewlaś·
ciwy sposób przechowywania środ
ków spożywczych oraz brudną odzież ochronną i nieaktualne karty
zdrowia personelu.

NAGRODY DLA
HARCERSKICH ARTYSTÓW

WAZNE TELEFONY

:
:
:
:
: WIELKI - g_odz. lł Baal-et Gu!tbenI: klan (Portugalia)
: NOWY - godz. 11 "Puyjadel weso!ego diabla"
•
.JAJtACZA - goda:. Id „Gałą/J!ka
Choć zrelacjonowane zasady zmniejszaj~ panujący, szczególnie w wolne soboty, bałagan to nal\1;\~~ars'~'k~A - god'Z. 19 „S-ami
dal utrzymują po części dwa. · war-iianly
godzin :
ze \Vszyst~timi'ł
pracy sklepów. i.\1:usi więc upłynąć tro.chę czasu, • MUZYCZNY
- i:;od.s. lJl „K~
tanim przyzwyczaimy się w jakich
godzinach
cLu.szekn
pracują w te dini placówki w sąsied:otwie naszych !!! POWSZECHNY - ~odz. 1@ „Wuo;; ła ba•jka o smułnej królewnie"
mieszkań.
:
godz. 19.15 „Milość czyli życie"
K. K..
: ARLEK.lN _ g<>:iU. 17. 30 .,Smok
:
1 królewna"
FILHARMONIA (Narutowicza 26)
"'
1„ go>dz. 19
Koncert or.aooryjny.
Orkies:t<ra
SymfonJ.=1 1 c.hór
:
Filha<rmonU l.ódzk.ie.j. DY'ryge:n~:
Zdzisław Srost.:k. Soliści: Delw
Una Ambr01J.ak - SOJ:>ran, Po1.a Llpslka - me-zzosopran, Hen:
ryk Grydmlk
- tenor. Tade:
usz Leśniczak - bas. W pro::
gc·ami•: ,r. Hayidn Siedem
:
słów Ch<rystusa na Krzy1tu.

PGM

Ze sprawozdań terenowych sztabów operacyjnych, działających w
dzielnicach, miastach i gminach
województwa w ramach pierwszego w tym roku etapu akcji „Posesja 85" wynika, że największe
nieponądki
panują
na terenach
posesji, należących do PGM. Jak
stwierdzono, powodem taklego stanu rzeczy jest brak dozorców.
Jeśli chodzi o zakłady pracy, to
bałagan jest głównie wokół zabudowań. Natomiast w szkołach wiele do życzellia pozostawia stan sa~
nitarny ub~kącji i. łazienek.

=

W tych sklepach, gdzie obsługuje klientów wię
cej niż jedna osoba, nie powinna pojawiać
się
już na zamkni. ętych drzwiach kartka z napisem
„tnwent.aryzacja" czy „Kontrolny spis towuów".
Handlowcom nakazano tak planować owe · czynoości, by nie powodowały one zamykainia sklepów. Dano im róv.rnież czas do końca
lutego
przyszłego roku na przygotowanie dostaw towaru nie !muszających do zamykania sklepów. Podobnie jak poprre<lnio przepis ten obejmuje wytąc_znie sklepy z wieloosobowym pers·onelem.
I jeszcze jedna ważna nowość. Jeśli już sklep
z ważnych powodów musi być zamknięty, to na
drzwiach powinna wisieć zezwalająca na to decyrja, wydana ' w odpowiednim urzędzie dzielnicowym, opatrzona stemplem.
Zadne kartki autorstwa samego personelu. 11ie będą mogły się pojawiać. Ma to zdyscyplinować handlowców.

o

dbają

l

E
„

;

ocl

a

i;: Po1otow1e Ratunkowe
Pogotowie MO
5 Strat
Pożarna

niedziałku.

Kino n<>n stop

Pożegnanls z ty-tulem „Przy- 11=
"Pywa jeidzlec" USA od lat lS
godz, 12.15. H.30
•
MUZA - „Pe>wrót Jedl" USA od :
La.t 12 godll. 15.16, 18.46

;

rane będ\ • U, zał zamykane me wcześniej niż
o 19. Ten przepis obowiązuje od hiajbli:iszego po- :

USA ;

Mi~~;-~~1~łP~~:2~i:;~~~~;

i

A. Na ul. Piotrkows kiej sklepy do godz. 19

POLSKA WYSTAWA
W .ANNECY

mato~ldil,

GDYNIA -

.i;;•

kulturalne

smo·k.a"

ocl la.t 18 god-z. 17, 11

.
Ina
Handel W Wo - soboty I=a

Rozmaitości

„Wejście

OKA -

•

I

E

rlline!1°.:.;ii

Yest&rday"
pol od lat 15 god.i. 17; .,Pawilon dr·ap~żndkew" c~es. od ła.t lll godiz. 19
RO:\-IA - „Parszywa dwunastka"
USA od lat 18
godz. 10, lt;
.Smażalnia story" p<>l. od lat
15 godz. 1'1. 15 17
STOKI - Na życzenie \Vlidzów „Wodne dzled" an,g. b.o. godz.
16; „Thals'' po!. od lat 18 oraz
filmy
krótlkometrażowe ~<>dz.
l 8.15

e=
;:

=;
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•
:

=
i=

SWJT
„Klasztor Shaol!<n"
- I
!ionglwng-Chiny od lat 15 g·odz I:
15

17.!S

19 30

TATRY - ,.Old Sureharui" RF:Njug. b.o. godz. 15.30, .,Konee<rt
polski" od lat U godz, 17.30, !I
19.30
iii
ENERGETYK - ,,.Akademia. l'ana
Kleksa" pol. b.o. g.odz, 10;
wUon drapieżników" e1'es. od
lat 111 godz. 11.30
HALKA - „E.T." USA b.o. god.1:. •

„1'•-1=

15, 17.30

i:;

REKO·RD · - .. Poszukiw.a~
sagi.nlone.! arki" USA o<1 l:tt li •
godz. 16.15, 16.:W

l
i=
I

APTEKI

I

Micklewl.cu 20, Nl..cl&m:l.ana lł, •
Dąbrow~klego
69.
Lutomierska
146 Olimpijska 'fa. Plotrk~a '7
Pabia•ndee - AJrmil Czerwonej 'I,
Konstantynów
Sadow•
10. •
Głowno - t.owickl SS. Alek11n- I
drów
Kośc!USllkJ 4.
Zgierz
- Sikorskiego 18 D•browskiego
„
•
15, Ozorków Wyszyńskiego 3,

e
=
!

SZPITALB

Bałuty - Szpital 1m. Bullcklego
- codziennie dla
przychodnJ
ritjonowych nr 1 1 a; szpital Un.
Biegańskiego codzleunle dla
przychodni rejonowych nr ·nr I..
1. ł, 6 I IO; Szpital tm Pkłodowsk.lej-Curie - codzienn·le dla
Przychodni RejOnowej
U;
os. Radog01;Zcz. mi.asta In.rgmdny
Aleksandrów
Dla przychodni
rejonowyeh nr 3 I 5; - Szpital
lm. Brudzińskiego
w dniach:

i
„

:
:
;

=
=
=
:
•
:
=
a

l, S, 7 9 1.1,. 13. 15, 17, 19.
21, 23 2f>. 27, Szpit~l
Im.
Jonscliera w dńiach: 2, ł, I, 1-0, I:
lł,
18 22, 25, 23: Szpital
irn. Kopernika w dniach 6. 12,;
16, 20. 24.
Dla Prz~-.chodn1
Rejonowej llll' 9 - Szpital !m

„

Sonenberga w dni nieparzyste!·
Sz?ital lm. Pasteura w dn
parzyste.
Górna - Szpital Im, Biernackiego - codziennie
dla gmd.ny
Rzgów;
Szpita·l Im. J-o;nscheTa
!Milionowa 14.)
Polesie ~ Szpital Jm. Biernackiego - codziennie dla m. Konstantyno~va;

wa

Sżpital im.. Plrogó-

(W61c-zańs1rn

Sródmleście

185)

- SZpttal tm. B ,_
lick!ego - codziennie dla przy.
chotlnl rejonowych nr 4;1.,
43;
Szpital tm. Pasteun (Wigrury 19)
Widzew - Szoital im. Pasteura
(Wigury 19) •
Ch1rugria
urazowa. - S7lpital
lm. Radlińskiego <Drewnowska 75)
Neu·re>chrurgia
- Szpital lm.
Skiodowskiej-Curie (Zgierz, Pa!"z<:·
czewska 35)
Okulistyka - Szpital Im. Barlickiego (Kope!ńskiego 22)
Chlrurii;la dziecleca
Szpl·
tal tm Bte<rnackiego rPablanice
Karolewska . 68)
Laryngologa drteclęca - Szpital
Im . K<:>rc2aka (Armil
czetwone1
15)
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Chlrvrgla
szczę·kowo.twarzowa
- Szpl sl Im. Sklodowskiej-Cur\e
<Zg;ierz Parzęczewska 35)
Laryngologia - Szpital Im. Plrogowa rWólczaiiska 195)
TokS\"kO!()g!a - Instytut ~~edy.
· ~~·n v Pracy rTeresv 81
Wener<>logta
Przychodnia
necmat<>ln~icz,na rZaką.tna 441
A'1BULATORIUM

DORAŻ.!'\EJ POMOCY

ul Slenk1ewJcza 137.
tel 36-37·01! w. 31

- G~blnet chirurgiczny
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:
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:
:
:
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czynny :
::
:
czynny
wolne li

całą dobę

- Gabtnet lntern!styczny
w godz 111-7: w dni
od pracv - cala dobe
11! Arinll Czerwonę.f 15.
tel 33-95·95 do 9~ w\_ 225
- Gab1riet
ChlrllT\!:1
CZYT1!1Y
w godz 16-7· w dnl
wolne
od pracy - <'al~ dobe
ut. K.oaclń~l,lee:o 22.
tel 1~-6~.g3
- Gabinet stomatol<>airzny cz•rnny w godz J!l-7: w dni w-0ine
P°o~oo;a~~ib~la~~~~. i·nd3obę Intern!<tycznR dla doro•łvch mles10ka1'·
ców dzłchilcl' ł,ódź-'ąaluty.
ul
\\!okra 10112 - rz,•nno codz!9nnle
<V e:odz
l~-7: . w •oboty "' godz
16-7.
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Czego to ludzie nie kradną! Mi:
licjanci z Bałut i WUSW zatrzymali czterech mężczyzn, którzy wywieźli z W'ojewódzkiego Przedsię
i:'"
W trakcie akcji_ tunkejonarlusze biors twa Dróg i Mootów w Łodzi...
„
Wydz,ialu do Walki z Przes tępczoś 14 becz ek asfaltu. 'l'owar wrócił do
:
:
cią G<>sp<>dar czą WUSW zatrzymali wlaści ci-ela, a złodzieje zostali are:;
kierowniczkę jednego
:r:e sklepów szto w ani.
(ab)
„Doma:ru" Marię P. j li 11IIl111llłl1111111111111IliIł111111111111111111111111111111111111111 lf Il l Ili l li ł
która
sprzedała spod lady lod&wki, odk.urzacze i . mas zyny do szycia wartości ponad 747 tys. :r:ł.
F u nkcjonariusze DUSW Łódź-Wi
dze w zatrzymali niejakiego Ryszarda K., pracownika prywatnego :zakładu rzemieślnkzego, który kupow ał w państwowych sklepach świe
ce, a po nadaniu im eech wyrobu
włas nego sprzedawał je w placówkach ajencyjnych w calym kraju.
Oczywiście z odpowiednią „marżą".
Proceder ten, uprawiany
przez
cztery 7. górą lata, przynosić musiał niezłe
zyski - Ryszard K.
jest właścic ielem dwóch samochodów osobowych, dwóch woz6wdostawczycb i tyluż motocykli.

Tramw ajowi

5„

złodzieje Warzywa na działce

Przez 4 lata dwunastu pracowników zajezdni MPK przy ul. Tramwajo-wfj „dorabiało sobie" kradnąc z wagonów srebme styki. Towar
· · l" ł6
·
alk h 1
bł' k' .
. .
,...,.
~v ym1ema 1. g wme na
o o! yv po ~s ·1eJ m~lmie. ,v arto. d oda ć ,
ze pozbaw1ony.....styków tramwaJ iest ll.meruchonuony. Tak więc do
s tra t będących wynikiem w-spornniauej „działalności" trzeba doliczyć
- oprócz wartości ukradzionych styków (ok. 300 tys.) - i te, które
były wynikiem niepotrzeb.n ych postojów.
Niedawno milicjal'l;Ci z DUSW Sr6dmieście ,,,nakryli"
całą grupę,
k tórej członkowie staną przed sądem. 5 osób zostało al'esztowanych.
(ab)

Ukazał się już kolejny tomik
z Biblioteki Działkowca pt.
„ABC warzywnictwa". Zawiera
on podstawowe zasady uprawy
około 80 gatunków roślin warzywuych. w książce tej znajdują się informacje zariiwno dla
działkowców początkujących jak
też uprawia.iąeych warzywa od
wielu lat. Wvdawnictwo to roz·
urowadza Wo.jewódzki Zarząd
Polskiego Związku Działkowców
w Łodzi lul. Traugutta 12. w
godz. 9-15).

"DZIENNIK t.ODZKI" - dziennik Robotnicze.I Sp6łditelni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch".
Wydawca f:.6dz kie Wydawnlctwę Prasowe, U1dż, ul. · Piotrkowska 96.
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centrala: 32 -93-00 (ł~czy z wszystkimi działa01l. Redaktor na cielny: Henryk Wa lend a 3S 45 85; -iastępcy redaktnra nac'lelllt' go; 84 -06 15 I 33 07 -26; "'t'!Ht>tan ndpPwlt•dt_ialn • i li ęelu't•tan
3!-M-7S- Sprawy miasta: 33 41 Ili; 33 37 47 spnlecznn-ek•momiczo e: 32 28 32; 33 IO 38. fotoreporter: 33 78 97. knttura I njwia~a 36 :?1 611: spnrt: 32 08 95. dz lącmn4ei
i cz)telnikaml
ioler·
wenc.ff' 1 l"rlt•fnn 11.1„iiuwy ~3 113 04 'lprawv tl'ren•r.'l>e. 32-23- 05 (rękopisów nie zamówionych redakcja ni!" zwraca) Redaikcja norma· 78 ll9 88 i 78 68 7!! OJ:lno;wnla I nckr"•ogi
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DZIENNIK LóDZKJ nr 130 (10924)

5

ATRAI-CYJN'Y

dywan

:l,3
wełniany
do z beżem

x 3,3 bor-

•

nr

niedrogo
sprzedam. [{usoci1iskhego 86 m . 22 blok
liiW g
364.
MAGI LL-prasowal nię
gitarę
oraz
maszynę
sprzedam.
,.Jolana" Stalingradu
Obronców
17917 g
30 m. 9.
do wypieku
~T.\SZYNY
kubków do lodów nowe - sprzedam. Gorzkowice, 22 Lipca 14.
li913 g
,
DY\VAN nowy wełniany
zd~cydowanie
3x 4
sprzedam. Orla 3/7.
35633 g
KOTŁY parowe uniwersalne, zbiornik ciśnie
niowy 1200 1 na wodę
sprzedam Łódź, l\Irów3J633 g
cza 19b.
WYRÓWNIARKĘ, tokarkę i pilarkę do drewna
- sprzedam. Tomalski,
Ujazd, ul. Antolin 24.
18107 g

AGENCJA
„BANK INFORMACJI"

81 ·404 Gdynia
Ko1>ernika 19
DOśrednłc-zv w ~pr-zedazv

domały
SPRZEDAM
mek letniskowy. 1 el.
3502J g
55-29·53,
D ZIALKĘ ogrodniczą O,ll
ha uzbrojoną z nie wybudynkiem
kończonym
tunelem
mieszkalnym,
ogrzewanym w Będzi
nie - 10 km od Katowic - sprzedam. &osnowiec, tel. 66-15-23,
20-!j k
DZIAŁKĘ leśną, budowlani\ 900 m Tuszyn Las
sprzedam. Oferty
18023 Biuro Ogłoszen
Piotrkowska 96.
budowdziałkę
KUPIĘ
laną około 500 m Łódź,
Nowosolna. Oferty 33644
Biuro Ogłoszefl Sienkiewicza 3/5.
SPRZEDA:\I gospodarstwo
ogrodnicze 1200 m pod
szkłem wysokim z budynkiem mieszkalnym, J\IASZY:-.TKĘ do waty cukrowej sprzedam. Maratel.
gospodarczymi,
toóska 79 132 po 17.
33730 g
13-12-60.
18017 g
ha,
0.7
GOSPODAllSTWO
ZESTAW „~Iini'" czarny
dom, sad, k/Lutom1ertypu 8010, koltunny 70
ska - sprzedam. OferW sprzedam. Tel. Stryty 18006 Biuro Ogloszeu
13008 g
ków 131.
Piotrkowsl{a 9!l.
AS 618. ffaust, wzmacSPRZEDA?.l dwie duże
niacz Coiinental Edison,
szklarnie wraz z całym
kol'cktor Sudety - tazapleczem. Oferty 33679
Tel.
sprzedam.
nio
Biuro Ogłoszeil. Sien18087 g
78-69-48.
kiewicza 3/5.
SPRZEDA:.\1 nową maDZIAŁKĘ (72 ary), dom,
szynę do szycia skór.
zabudowania gospodarTelefon grzecznościowy
przy lesie w
cze - Skarżysko-Kamienna
Przyłęku Dużym k/Ronr 30-i97 dzwonić w
gowa - sprzedam. Inprosić
godz. 10-13 , formacje, tel. 51-40-22.
179i4 g
Zdzisława.
35665 g
ZBIORNIK! 2300 1 nieDZIAŁKĘ 2000 m częś
rdzewne po mleku, siatciowo zagospodarowaną
kę ocynk. 20 x 20 x 1300
przy drodze do Sokolsprzemm, 80 m sprzedam. Barnik dam. Koluszki Słonecz
bara Federska, Łyskow
17959 g
nq l.
skiego 7d - 160. 87-100
sprzedam.
17461 g „ZODIAK" Toruń.
33703 g
51-90-47.
SPRZEDA:.\! 2 ha ziemi,
sad, budynki mieszkal- RAOIO:\TAGNETOFON !.!sprzeSanyo
Olsityń
kasetowy
no-gospodarcze.
dam, 86-63-88.
357:37 g
ska 18/34.
336i!.! g
SPRZEDAM działkę 4900
m, dom, woda, budyn- SPRZEDA~1 zamrażarkę
GS 110 na gwarancji.
ki gospodarcze. Oglądać
Oferty 33673 Biuro Osobota, niedziela. [{aSienkiewicz.a
głoszeń
linko 6 k :Rzgowa,
31;;,
18161 g
dom jedno- l\IASZYNĘ Hoover piorą
KALISZ ca dywany i;przedam.
rodzinny sprzedam, Tel.
35674 g
84-42-04.
Kalisz 312-58.
DYWANY 2 X 3, 2,5 x 3,5
KUPIĘ działkę budowlasprzedam.
okazyjnie
ną na· Julianowie. O356i5 g
84-42-04.
ferty 17208 Biuro Ogło
466 sprzei
834
ŁUCZNIK
szeń Piotrkowska 96.
dam. Tel. grzecznokioBUD~KU wolno stoją
18091 g
wy 84-G!-39.
cego powyźej 50 m, na
SPRZED1\i\l palmę Kentia
rzemiosło poszukuję - 10 liści, wysokość Bałuty. Tel. 55-21-31.
18222 g
•
1,5 m. Tel. 55-74-:JO.
li999 g
SPRZEDA:\J obrączki i
„Tarpana" (198:J). Tel.
13-63-01, godz. 17-20.

ul

kupme, zamianie

lwsz:vstldei:o).
Kon tal< tv
rzemieśtn11t6w

'ów.
o!ert.

oroducent6w.
nandlow.

W\'SYł•rnv

Cały

kraj.

wvkazv

1385-k

._ •n

••

maszyny przemystębnowk!, ovE:rlocki, stoły szwalnicze,
ze
III·fazo\~e
silnik]

słowe:

Dobroń

sprzęgłami.

tel.
6,
Grunwaldzka
19282 g
16-lll.
KUPIĘ tkaniny pochodzenia zagranicznego. Oferty 17986 Biuro Ogloszen Piotrkowska 96.
KUPIĘ

sprawną

maszynę

„Render".
Wiadomośc z ceną kiepod
listownie
rować
Częstochowa,
adresem:
Łęczycka 16. Klajnow179i:l g
sk! Tadeusz.
OKNO balkonowe 90/230
kupię 86-::!9-44.
35736 c
DRZWI balkonowe - lekupię.
we 2,10 x 80 Tel. 36-79-45 po 19.
3ji64 g
o poKUPIĘ hydrofor
jemności 1-1,5 m sześc.
Tel. 53-38-26.
13987 g
KUPIĘ znaczki pocztowe,
tel. 43-89-38.
319'!2 g
do

rajstop

WTRYSKARKĘ

pionową

- spi<zehydrauliczną
dam. Tel. 33-29-50.
li933 g

i\'OZEK inwalidzki Picolo
Duo - sprzedam. Tel.
35640 g
57-22-94.

1'' zwl'l,zku u

okazy3nie
SPRZEDA~!
tutro karakułowe kanadyjskie. Tel. 51-1.3-15.
1819!) g
SPRZEDAJ\! pralkę „ł'l'a
nl.a" maszynę do szycia
„Łucznik'" oraz maszynę
dziewiarską 3/100. Tel.
84-4;-!-64.
18200 g
SPRZEDAŻ płytek sitodrukowych na toroy i
portfele na folii PCV
i tkanin powlekanych
Coca-Cola,
(Napoleon,
Duży,
Gałków
itp.).
tel.
4,
Przvrodni cza
Dziekai1Lód.:G 32-00-21,
ski.
35770 g
TANIO sprzedam magnetofon „Dama Pik" z
taśmami. 51-73-99.
33i7l g
„SPECTRU:\1" 48 k
sprzedam. Tel 43-97-71.
35i67 g
Video ton
TELEWIZOR
pralk~
PAL/SECAl\1,
sprzeautomatyczną dam. Tel. 84-69-38 po l.i.
18210 g
OKNA, styropian sprzedam. 36-il-16.
1315j g
SPRZEDA:\! pompę wod·
oą, kupię siedzenie do
samochodu dla małego
dziecka. Tel. 3:l-94-67.

dłu1oletnlej

3.ii95 g
CO~lMODORE

64. Dataselte, Joystick sprzedam. Tel. 33-19-.31.
:J.3796 g
SZAFĘ chłodniczą (.300 1)
tanio spn:edam. Tel.
5:i-49-80 po 19.
35786 g
i
lodówkę
SPRZEDA~I
pralkę automatyczną na
g'll.·arancji. 52-54-03.
18226 g
EQUALIZER - Vermona
sprzedam. 5!.!-54-47.

35746 g
ISO-PAST wszystkie koTel.
sprzedam.
lory
grzeczn. 57-94-39.

35727 g

sprzedam.

S.

KLARVSSY WOJCIK
n yrazy serdecznego

współczucia

Rodzlnle

zmarłej

"r. •

101h. 11.31

t:marła

mgr Pluskowski.

u
dyWaJJ.ÓW
53-52-35 Rem-

PRANIE
klienta.

1724a g
OSOBY z overlockiem do
szycia spodni poszulrn,ię.
Oferty li798 Biuro Ogłoszeń Piotrkowska 1?6.
WYKW ALIFTKOWA'.:.;'"'\

bieliński.

16514 &
PRALKI automatyczne naprawa. Domagała, tel.
grzeczn. 57-50-21.
33893 g
CYKLINO W ANIE, lakierowanie 52-27-33 wewn.
47 Trela.
33970 g
za·
ANTYKOROZYJNE
bezpieczanie na gorą•
oo. nadkola, Szost, Po·
kładowa 48, te1. 84-38-08.
18964 g
Elektron na·
RUBIN prawa. 51··H-54 Gogulski.
i7745 g
NAPRAWA lodówek, Pawłowski, tel. 36-16-88.
35851 g
RoTELEPOGO !'OWIE,
siak. 43-!.!8-67.
17678 g
wydechowe.
UKŁADY
Kadkola, haki holown!Judyma 20 (od
Cl().
Traktorowej). Inż, l\Iyszkowski.
17425 g
SI'UDEN'r pierze, trzepie
myje okna.
dywany,
57-16-20, 52-71-51. Szew-

ł

P.

. •'

m. 18.

18110 g
ZAKŁAD

szu kuje
dzianin.
23-46-37.

krawiecki p<>producentów
tel.
Poznan.
13122 g

Z rozprawa dokto~ska I oPinlacnl recenzentów motn_a 2apa2nar s!e \\ Bibl\ot~e G!ówn„J Politechniki
Lod:zkiej w Łodzi, nl. Żeromskiego 116.

gt~bokie~o

wspólcznria Rodtioie 7.martcio

PRO~IOTOR:

pamięci

\V doiu l czerwca 1933 r. zmarł nieodżałowanej
nw1 Kolega l Pri:yJaclel, Człowit!k wielkiego serca

Praca. doktorska zn•jduje s!e d'> ~lądu w Slblioteef' Głównej Uniwersytetu Łód:i:kleco, ul Matf!J.
kl 34/48.
2118-k

l

podE!ękowante Rodzinie, s~s1adom
Zna.lomym za udział w uroc·ivstopogrzebowych meito ukochanego ~lęża
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P.

WlADYSŁAWA

OSUCHOWSKIEGO
adwokata
czerwca 1985 r. (sobośw.
ta) o eodz. 9 w kościele
Krzyh odprawiona zostanie msza
ooświ(:cona Jego pamięci, o czym
Kole·
Przyjaciół,
zawladamlaJ:11
gów l ZnaJom~·ch,
w dniu I

pamięci

z głębokim ta.Iem zawiadamia·
my. i.e w dniu ' uerwca 1985 r.
przeżywszy lat 71

SST i ll:OT C:złonek S!TKom od l9H r. - pelwiele odpowledlialnych ru nkcji we władzach ł.ódzkiego Odd.tial11 i zarządu Główoego w War•zawi e. Od 1965 r. nieprzerwanie
' ogromnym zaangai.ow:.nlem i pasją spolPCtniha pelnil funkcjP.
lel<retaria Zarzadu Odd1.ialu SlTK w Lorlti. Odtnact0n~· n>. in.
Krzyżem Kawalerskim Ordnu OdrOdlCOia (>olski, Złotym I Srrhrnym Krzyżem ZasłUAi, llouorową Od znaką '.\Iiasta Lod·li, Złotymi
Odtnaczeniami Honorowymi .S-OT i 'HTK0111. :."llcdalem <O-lecia 'PRL,
Wyrat;· S?l'lłrc~O "•półcnu·ia UocltiY>ie Z111arlc,;"o >kład~ Z glębo-

I

t

~OSA

l DZIECI

1985 roku
S OEetwca
W dalu
nagle przdywszy lat 38

~marł

zmarł

11iący

Z\RZ.\U

P.

MY~LIŃSKIEGO

FELIKSA

ul.
w kościele św. 'I.res~·. pRY
Kopcińśkiei;o 1/3. o czynt zawia-

l:<słuźonv działacz

ki.111 Ż:-\ IP.111

ł

drogi

ALEKSANDER SIEGERT

składajJO:

•

doc. dr hab. Mleczygtaw GrabO-...sk!
etfnlwe!'l'Vtet U>dzlct).

RODZINA

RADA WO.JEWODZt':.\ I PR \COWl\ICY BILlt.'\ rEDLR \ .
CJI SST , 'OT w LODZI.

'P~rzeb ndbę~zie sie w piatck. dnia 7 curn·ca
!2.30 na cmentarzu przy ulicy ~zczeciń•kleJ.

•

•

Fizyki
Matematvkl
Dtleka11 I ?tatła Wyd>.łału
l Chemii t.:nlwersytetu L6dz.1Uu:o Poda1'1 do wl;;domoścl, te w dniu 11 czerwc• !985 roku o ~oaz. 12 •v
B1bllotece Instytutu Chemll UŁ. ul. Narutowicz• 68.
odbedzle Sie nubllczna dvskusla nad r<l'ZPrawa rtoktorska mll!r TOMA!'!ZA OLSZAKA nt.: „Badania WY·
metodami
lwnltrozoketo.nów
branvch pochodn:vch
renti:!enowgk\el ana!lrv ~trukturalnej".

WARZVWODY
żyezUw

służbowa

nr 242(84 UŁ. Harasi~
rnowic:t Andrzej.
17935 g

PRO:\lOTOR: p.ro!. d! hab. Kamnierz Zakrzewsk!.

'

\W'yrazy

pracowniczą

legitymację

Dziekan i Rada Wylblału Elektryc;uiei:o PolitechDI•
kl Lórlzkle.l P<>da1ą do Wiadomości. te dn!a 20 <:zerwca 1985 roku o itodzlnle 11.15 w SaJJ KonferencyjPolitechnik! t-ó<izkiet
ni:.1 \Vvclzlału Elektrvczneiw
ł.odż, ul. Stefanow'>kte;;o 18/12. odb4!d:rle sle oubli·
mn Int ~!ARIANA
doktorskiej
orscy
czna obrona
LUKANJSZY~A pt.: „An~llza po;Q elektroma;,i."1etyc:i~~~h·~rrektadnik6w nradowycb o rdzen.iach ramko-

I

Człowiek o wielkim serc11
nasz serdeczny Kolega I Przyjaciel,
I dobroci, dlucołetnl, <>ddauy działacz s. T i NOT. 21u.agatowany
społecznik. Odznaczony m. In. Ku;-7.em Kawalerskim Orderu OdroZasłngi, . ledaJem
dzenia Polski, Zlot~· m i !>rebrnym Krzyżem
Złotymi
ł"odzi,
Miasta
Odznaką
Honorowa
PRL.
«O-lecia
Odznakami H 0•1orowrmi SO'J' i S ITKom. \V)·ro;ulony wpisem do
·Ksi~gi Zasłutou~·ch T~chników Lodzi.

ZGUBIONO

OBRONY PRAC DOKTORSKICH

PSTRĄGOWSKIEJ„

damia

wydaną

13997L,

Ai\I.

1;989 g
8471J g
legitymac3ę
TE LEN APRA WA 73-64-19 ZGUBIONO
studenck~ nr 15354/AM.
'
Kaczmarek.
Michalak Rajmund.
35468 g
1798~ g
TELENAPRAWA 33-78-19
NA Traktorowej zg inał
Kałużyński.
czarny pudel-suka. Za
18347 g
odprowadzenie nagroda.
DRZWI harmonijkowe 52-43-24.
jakości
wysokiej
17947 g
drewniane - plastykowe, duży wybór wóz- ZGUBIONO zezwolenie na
prowadzenie dziewiarków głębokich składa
stwa maszynowego nr
ków oraz wyrobów z
Z-387/82. Konrad Stegdrewna, karnisze, zasło·
liński.
ny, lustra, stoliki, zy:
17946 g
randole, kinkiety, szafki
na obuwie, palniki do ZGUBIONO prawo jazdy,
butli turystycznych Ahmad Sameh Abu Misorzedaź. Wschodnia 56
zer. Buczka 16/1.3.
l\lalczewski.
17940 g
31:01 g ZGINĄL czarny mieszany pudelek „Dino" nagroda. Kasprzaka 60

MAŁGORZATY

CORKI, ZI„C, I WNUKOWI.I!:

ALEKSANDER SIEGERT

cką

CÓ\r..1.

Dnta 10 czerwca 1915 r. o i:odz.
zostanie odprawiona msza świę
ta za duszę zmarłej

s domu CHUDZY1"'SKA.

W dniu 4 czerwca 1985 T. zmarł sekretan Oddt.iału Lód1kle10
Stowarzyszenia Iniynier6w I Techników Komunik&CJI

MAJA zginął piesek
rasy ratlerek (sarenka)
czarny. Za odprowadzenie lub wiadomość cenna nagroda. Dzieci bardzo tęsknią. Zgierz, Stę
powizna 3A.
li9S! I
ZGUBIONO prawo jazd~.
Leszczyński,
Andrzej
Piotrkowska 36.
18119 g
ZGUBIONO PN.WO jazdy.
Henryk, NaHajduk
sienna 10/1.
18021 g
WIESŁAW Grzegorzewski
Łódź, pl. Pokoju 3 zgubi! prawo jazdy kat.
AB+T.
18098 g
U:-<IEWAZNIA!I! zgubioną pieczątkę Beata Doblekarz sto~1a
rzańska
tolog, Lóaż, Kosmonautów 4(ł6. Tel. 84-21-45
nr 989.
li996 g
JACEK .Mo:!Sakowski zgubił legitymację studen-

21

I

Mna tał&baa SllMl.llle odprawiona -.v dniu 1101n.ebu .,. łt~del•
łw. .J6-iefa puy ul. Ogrodowej o codz. 1.30.
ul.
w~·prow1.dzu1ie zwłok nastl\Pi z ka.plicy cmentameJ 'PIZY
Ogrodowej 39 w dniu , czenHa br. (pt:11tek) o i:odz, 11.

na

51-74-10

~IATEMATYKA

lat ulu1-

H

pnetywny

ZOFIA BRZEZIŃS.KA

...

skh.4aJ11

KTEROW:-rtCTWO. ZWIĄZKI ZAWODOWE, POP PZPR wn
PRACOW. ·rcY GARNIZO. OWEJ AD'IUNI.STRACJI l\IUtSZ·
KAN W ŁODZl

Pogrzeb odbędzie "'" -.v dniu 1 enrwca
Cmentarzu Komunalnym na ;Dołach.

do szycia
majtek. Tel. 84-79-80.
18232 g
UCZENNICA i rencistka
do zakładu zabawkar·
skiego oraz rencistks gosposia na przychodne
poszukiwane; Tel.
84-!.!7-66.
35789 g

13102 g
osoba oLrzyma
MŁOD.\
zatrudnię
szwaczkę
mieszkanie w Zdu1iskiej
31)302 g
(spodnie, bluzki). Of.irtaksomek
SPRZEDAM
Woli i inne pow~e.ne ret'· 17799 Biuro Ogłoszeń,
„Ryga" tel. 78-39-31
kompensaty za udz.ielaPiotrkowsirn 96.
starszej
pomocy
337;;.a g
nie
osobie. Oferty 18003 BiuJA WA :ł50 no.\va ta.:iio Pi<>trkowsprzedani. 78-Z0-08.
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Wiedza Technika
·esleśmy sami ·w kosmosie?
Technika

Wiedza

Proole1n poszukiwania pozaziemskich cywilizacji, to jeden z nowych kiei:unków w
nauce, budzący zresztą zainteresowanie nie
tylko specjalistów. Wprawdzie hipotezy o
mnogości zamieszkanych światow sięgają starożytności ale dopiero teraz. wraz z rozwojem wiedzy o wszechświecie. po ja wiły się
możliwości ich eksperymentalnego sprawdzenia.
wieku temu pierwsze
Dokładnie ćwierć
„ucho" radioteleskopu skierowano w niebo
w cel u całkowicie bezprecedensowym - spróbować pochwvcić· sygnały, które, być może,
od pozaziemskich istot
nadchodzą do nas
obdarzonych rozumem. W ciągu tych minionych 25 lat problem poszukiwania cywilizacji pozaziemskich (SETI) przeistoczył gi11
w ~zeroko' rozgałęziony kierunek naukov:y,
w którym badania prowadzą astrofizycy I
r>1dioastronomowie. biolodzy I lingwi~ci, filozofowie I socjolodzy Tematyce tej poświę
cane są ,pecjalne konferencje I sympozja,
opracowywa ne s::i proiektv i prototypy nieurzadzeń,
zbędnych dla odbioru sygnałów
przP.de wszystkim coraz doskonalc7ycb radtotele,koo6w.
Związku
ramach Międzynarodowego
Astronomicznego utworzona została komisja,
w
poczynania
która koordynuje wszelkie
tym zakrf's·ie.
uc1.onyrh - poJednakże soora Cl!ęść
wledzmv to otwarcie - odnosi się do programu SETJ r. dużą doz!l sceptycyzmu. ZłoQrl!8&•• lltH n

W

się na to wiele przyczyn., a przede
w~zystkim ten prosty !akt, że kosmos wciąż
milczy. Za niepoważne uważają oni hipote-

lJlO

zy o odwiedzinach na Ziemi przybyszów z
w odleglej przeszłości jak też
kosmosu
- obliczone na wywołanie sensacji - obecne informacje o pojawianiu się tu I 6~dzie
„latających talerzy" czyli UFO.
Czy jest to sceptycyzm uzasadniony? I tak,

I nie. Samej hipotezy Istnienia eywlllzac)I
pozaz.iemskich nie można a priori odrzucić:.
Można tylko z całą pe\1rnością stwierdzić, że
jest ona i długo będzie niesprawdzalna. To
po pierwsze, a po drugie - na co wskazują
jut liczni wybitni specjaliści - w ciągu minionego ćwierćwiecza poszukiwania sygnałów
prowadzono z błędnym założeniem i:e cywilizacji tych jest pełno wokół nas I że są
one podobne do naszpj Problem „podobień
~twa" zaliczyć można 1edynie do tzw. ponaszych
bożnych życzeń, co się zaś tyczy
najbliższych galaktycznych sasiadów, to w
najlepszym razie sa oni odlegli od n:is o ty-

-

r v

:I

ML

n•

-

łl•

lat świetlnych. nie mówiąc już o tym,
/rozrzut może I.Sinieć nie tylko w przestrzeni, ale i czasie, sięgającym milionów
lat„. Jakież wie:c jest prawdopodobieństwo
odebrania na Ziemi jakichkolwiek sygnałów
mieliby je nam
i właściwie po co „oni"
siące

że

przekazywać?

majĄ rację

cl, którzy twierpraktycznie samotni? Że
na wet, jeśli „inni" istnieją, to dowiedzieć
się o nich czegokolwiek w zasadzie nie je5teśmy w stanie? Takie podejście do sprawy
także nie jes~ słuszne . Jeśli wyjść z założe
nia, że cywilizacje pozaziemskie istnieją, to
możemy równ!eż przyjąć, iż z jakichś waż
nych dla siebie przyczyn porozumiewają się
one między soba, pokonujac wszelkie trudności międzygwiezdnej łączności. Rzecz jednak w tym, że tar.zno~ć ta odbywa się w
sposób. którego zrozumienie jest i zapewne
nas nieosiągalne.
długo jeszci;e będzie dla
Tak

dzą,

więe,

że

czy

jesteśmy

Niewyklue-zo~,

te w ogóle nie trzeba

na~

„przesłuchiwać" wszystkich gwiazd po k0Je1,
a pr6bować odnaleźć „\:\"ejśc"e" do Klubu

Galaktycznego. Ale do tego nie wystarczaja
dzisiejsze urzaozcnia i telc~kol'ly Wymagać
to bedzie gigantvcznef!,o wy~Hku zespo'onej
mysli naukowej i techni~znei n'e iednego,
lecz. być może. kilku pokole1i A l;śli cz~
ka nas sukces. byłob:v to wydar".eDH' z m~
w dotvchcwsowei
cz:;n1 nieporÓ"<'l:nywalne
histo·rii ludzko,lri.
n
mm
LA a-.,.111113 U•
r Zakład Urządzei\ Technologicznych
sły
(woj. słupskie)
własnego
posiadania
Jądro
akceleratora
przemysłowego
" ei:o służącego do napromieuiowa·
czyli
termokurczłiwycl1
nia rurek
termiczna
pamięcią"
.. 2
izolacji
zakald ten ma
kształtu. Jednakże
nowoHereg innych ciekawych i
czesnycb urządzeii do produkcji l;:a·
parbil. Os!atllim uabytlueru Jest
tia lll«,ZYO traocu•klej firmy SETIC.
zosta·
1-tórym uruchomiona
dzięki
nie produkcja tak potrzebnego prze.
3mv~towi !:•>spodarstwa domowego
tyio,\ego kabla elektrycznego. \V tym
roku (wldoc2ne ua zdjęciu unądze
utal produkować będa jeszcze tylko
przewo1ly 2-żyłowe. w Ilości 10 tys.
km dla nczecili•klego POL.'\M. Jui
od prz}·szłego roku. na no.wej linii
ruszv produkcja przewod6w 3-tyłi>
wycb - okra:i;'}ycb. Obecni@ trwa 11•
marul'bomienie ze•połu nowych

w

Prehistoryczny
zwierzyniec

Człuchowie

nie w kraju

Radzieccy archt:0lodzy odkryli w
dolinie Amuru ok 70 km poniżej
Chabarowska galer;ę starvch rysunków §kalnych Stanowią one csn··
ne źródło wiedzy o dawnym śro·
dowisku przyrodniczym Jak wyrysunki przedstakazały badania,
motywy przyrodnicze
wiające
p<x:hodzą z
rośliny I zwierzęta lat
okresu od 5 tys do I tys
p.n.e Najstarsze rysunki p~zedsta
wlają tylko kontury zwierząt
ale można rozpoznać poszczególne
gatunki Przeważają zwierzęta z dą
za.ne ze strefą stepową - bawoły.
konie. sajgi. Była to zakułaov
razem fauna zwiazana z klimaz
tem ch!O<invm W rysunkach
pófo!ejszego okresu Pojawiają się
sylwetki żubrów i łosi.
W kolejnej fazie rozwoju skalnej galerii zaczynaja pojawiać się
ptaki wodne w tym flamingi świadczy to o dalszych zmianach
klimatu. który stał się cieplejszy
I wilgotniejsty Wre<;zC'ie na rysunkach datowanych na li I I ty·
przewazaczynają
!lląclecie o n e
żać okazy faunv wspókzesnej
rysie.
dzik! łosie
niedźwłPdzie
Badania paleoldlmatycznP
wilki
potwif'rdzilv 1mian11 lirodowiska, ja·
ulrwa!one w postaci
kle ,ostał"<'
skalnych r.\·sunków przez pradawnych artystów
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S. KrMzel\'skl

n
miotów, z których wl~k.sza część pochodzi

Miasto Polignum, o kt6rym w 1wych kronikach
wspominali liczni historycy rzymscy, odnalazło slo
niedawno. Poszukiwania uwieńczone sukcesem proWłoch, Francji I
wadziły ekipy archeologiczne
Hiszpanii. Prace archeologów i ucz.onych potwierJego korzedziły starożytne pochodzenie miasta
nie sięgają III tysiąclecia p.n.e., a schyłek przypada na TV wiek n.e. Polignum odnaleziono na dnie
jeziora w południowel Francji. Od dłuższego już
czasu sieci rybaków wyławiały z dna jeziora stłu
~zone amfory, tragment.:v mozaik oraz liczne kamienne przedmioty. Zaalarmowani tymi znaleziskami archeolodzy przystapili do badania dna jeziora I wydobyli zeń ok. 7()0 najróżniej~zvch przed·
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i twierdzili, że
Na p<>:!sta ~'>ie znalezisk uczeni
Polignum zostalo zbudowane na po.lach i'-'Ż w tych
czasach, kiedy rozpoczęła się budowa egipskich pisię m. in.
ramid. Mieszkańcy miasta zajmowali
rybołówstwem, wydobyciem soli, tkactwem. Wydobyte narzędzia i wyroby świadczą o tym, że polignumczycy byli znakomitym! rzemieślnikami. jako materiału używali m in. srebra i miedzi. To
kwitnące miasto w IV Wieku n.e. w wyniku ruchów tektonicznych zapadło się pod v,,"Qdy jeziora
na glębokość ok. 3 m. Jezioro położone jest bo1\"iem na kraterze wulkanu. którego aktywna dzialalność zakończyła się milion lat temu.
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Japonia - 1.317 mln rocznie, USA - 6,650 mln; RFN - 3,811
mln. Dalej sa Francja, Włochy i ZSRR tl,165 mln). Polska
NRD - 17
zajmuje w tej statystyce 13 miejsce (260 tys.),
r.liejsce (183 tys.) i Czeclloslowacja - 18 miejsce (180 tys.).
kupowane były Fordy, \akkolwiek
;'l;ajczęściej (w 1933 r.)
~?nilu pełn• pasat~c 'F - .\? najwięcej samochodów opuściło bramy fabryk koncernu Genero"
royota
ral Motors. W dalszej kolejności sprzedawane były·
· 2 miejsce), r.:1ssan, Renault, Chevrolet (koncern GM}; Volkswagen. Fiat, Opel. Oldsmobile i Honda. Na 13 miejscu znalazła się Łada. na rn Mercedes, na 20 B;\l\V .
.Teżeli chodzi o Europę, to najwięcej sprzedano Volkswagenów Golfów (ponad 440 tys.), Fordów Escortów (ponad 430 tys.)
i Opl! Kadetów (ponad 390 tys.).
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POZIOMO: l Wyprawiają w niej
1k6ry. 6 rytuł opowiadalllia M Hła
ald, 7 Miasto nad Jeziorem Trockim koło Wilna, 9. Sfilmowana
poprze:i polską ltLnematografię
Pier·
wieść E. Zegadłowicza, 10.
12 Fruwa w powiewszeństwo
trzu. 13 Jednostka mocy mechanicz.nej lub elektrycznej. 14. Przerzucenie piłki (w tenisie) wysokim
łukiem pQnao przeciwnikiem stojącym przy siatce. 17 Niska kanapa bez poręczy I oparcia, 19 Weł
okryci„ noszone
ltraclaste
niane
prze1 szkO<'ki<'h górali. 21 Błazen,
w
24 Miasto na wyspie Honsiu
Japonii ~3 Orzt>wo podzwrotnikowe dostarczające cenne drewno
26. Uczy dzieci oszczędzać,
PIONOWO~ t. Ochranlac-ze z !il·
ou wkładane na wierzch obuwia
w celu zabezpieczenia przed tiffinem, 2 Szczellria pozostawiona w
drewnie po przejściu piły 3 Najkr6tsz:v samochód 4 Na piędoli
ttil, 5' Zbien<nie przez osa ubitej
iwlenyny 6 Pokrvcie dachu 8
Na.s1.a krajowa kawa rozpuszczaln11. tt Gatunek kiełbasy 7 miel<;>nego ,11rowego mięsa 12 Osiadła
postał! !amochłon6w 15 Zwienę z
16.
iromadv iwiel'7ąt kręgowych.
Stawls piece IR Bvlina 1 rodziny
W 4rednio·
20
wielosHowatvr.h
wiecznej €uronie iedno~tka cięża
ru równa f11nt.ow1 21 ~zas właści
Utwór o trei;cl
wy na co~ 22
tartobliwej lub satyrvcznej 23 Tyi
tuł władcy u ludów tureckkb
mongo lskicb
oprac J . KAt..UZKA
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lculturalnel Chen
Pod.CZU ehlńakleJ Mwolueji
Peizhen I jej rodzina, WfłZYf/CY lekarze leczący żio
łami, zostali zdemaskowani jako nikczemni reakcjorez1dencjl w
niści I wyrzuceni z 112-pokojowej
Szanghaju. Zabroniono im tak.że leczyc Dopiero
w 1980 roku władze zwróciły im dom 1 wyrulły
zgodę na ponowne otwarcie kliniki. Obecnie dr
Chen przyjmuje do 40 paclentów dziennie, a głów
' ' korzenie I
nym! lekarstwami Jakich używa,
zioła. Wydaje si~. że powodzi jej ei• dobrze, zar6wno :i: punktu widzenia medyczuego jak I finansowego. Mówi, że udało się jej osiągnąć aż 60
proc. pozytywnych rezultatów leczenia bezpłod
a zarabia ponad 400 dalar6w miesięcznie,
ności ezyli 10 ra:z.y więcej niż wynOl!i średnia pensja.
Powr6t do prywatnego lecznictwa jest częścią ona celu przebudowę
ficjalnej ka1!2:panii mającej
przeciążonego lecznictwa w Chinach. W atycz.nlu
kt6ry ma
rząd opublikował specjalny program,
poprawić sprawność pracy szpitali, uporządkować
otwierania
sprawę 1ubsydi6w oraz zachęcić do
prywatnych klinik.
Niedawno władze oficjalne Jn'zyz.n.aly, te obecny
stan lecznictw.a jest niewystarczający dla potrzeb
miliarda Chińezy,k6w. W cz8$ach Mao wykorzeniono takie choroby jak tyfus czy ospa I niemal podwojono średnią długość tycia. Ale te osiągnięcia
często przesłaniały zły stan medycyny. Ponad milion „bosonogich lekarzy" (czyli znachorów) wę
drujących Po kraju miało często minimalne wykształcenie. Główny chirurg szpitala w Xian nigdy
nie ukończył nawet szkoły podstawowej. Ordynator oddziału ginekologicznego w tym samym szpi~
talu został zatrudniony mimo uprzedniego wyroku
za gwałt.
Obecnie rząd ponosi ko.uta olb.rzymlch subsydiów. które sztucznie utrzymują niskie ceny usług,
ale ogłoszono luź. że subsydia te zostaną obcięte
Styczniowa reforma wprowadziła już niewielkie
opłaty za u!rługi lekarskie, które były uprzednio
bezpłatne. Dr Chen twierdzi jedna·k, że ludzie do-

magaj- si~ lep.szej opieki lekarskiej, a państwa
na, .to nie stać.
Lukę między możliwościami a zapotnebowaniem
praktyką.
wypełniają więe lekarze z prywatną
W Pekinie np. chirurg plastyczny Pu Longyu specjalizuje się w zmian!!" kształtu ocz.u - na oardziej .,zachodni". W prowincji Fujian pewien lekarz sprzedaje 'l\\lno z węża jako skuteczne lek.arswto na artretyzm zarabiając na tym ok. 40 dolarów dziennie. Rząd zezwolił prywatnym lekaoracownirzom na zatrudnianie emerytowanvch
ków służby zdrowia: niektórzy z nieb otworzyli
już własne małe kliniki inni zaś przyjmują zgło
szenia na wizyty domowe co państwowe szpitale
czynią nader niechętnie. Chociaż w kraju jest około miliona lekarzy tylko ok 900 tysięcy ma dvplomy lekarskie. Rząd planuje utworzenie instytucji
„lekarzy wiejskich" stanowiących skuteczną konkurencję dla znachorów: mają nimi był! studenci
medycyny po zdaniu odp<>wiednlch egzaminów.
W porównaniu z ZachodP.m. Chiny znajdują ti4=
daleko w tyle pod względem rozwoju technologicznego; zacz~ .o więc już Importować pewne urzą
dzenia dla potrzeb służby zdrowia. r tak trwają
obecnie negocjacje w sprawie zakupu wyposażenia
o wartości 110 milionów dolar6w dla ~necialnego
prżez cudzoszpitala prywatnego zarządzanego
ziemców a zlokalizowanego w Shenzhen w któadministracji
rym leczylibv się wyżsi urzędnicy
państwowej mieszkańcy Hongkongu oraz zagrani'!tomowej.
Plektrownl
w
zatn1dnienł
czni robotnicy
Są też ulep~zenia na mniejsza ~k11lę Lekarzf' re
Szpitala 1'radycyjne1 Me<lvcynv Chińskiej w Nanjingu korzystaja z komputera typu „Radio ">h!lc-k
truch znaprzez
1'RS-80" zaprogramowaner;-o
Komputer
nych„. osiemdziesięcioletntch zielarzy
„przepisuje„ dawki ze zbioru ponad 50!l ~kładni
ków, wśród których ~ą tak skuteczne jak starty
krocionóg I proszek z rogów jelenich.
Opr. : (jsb)
Newsweeka"

