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DZIENNIK
l10DZKI

PZPR
18 bm. odbyło się posiedzenie K<>misji Wewnątrzpartyjnej KC PZPR,
któremu przewodniczył z-ca człon
ka Biura Politycznego, sekretarz
KC - Włodzimierz Mokrzyszczak.
Tematem posiedzenia była ocena
działalnośol organizacji partyjnych
w budownictwie. Podstawę dyskusji mtanowiły materiały z kontroli
pracy partyjnej w 47 przed1iębior
atwach
budownictwa
ogólnego,
przemyllłowego I komunalnego na
terenie 4 województw (blelsko-biallkłego, piotrkowskiego, poznańskla
IO, w.albrzysldego).
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Spotkanie
r r
18 bm. odbyło się spotkanie generała armu WOJCIECHA JARUZELSKIEGO, prezesa Rady Ministrów z JOZEFEM KARDYNAŁEM GLEMPEM.
prymasem Polski. Rozmawiano o zasadach układa
nia stosunków między państwem a Kościołem oraz
o doniosłych sprawach życia publicznego. W yrażo
no przekonanie, że nadrzędne interesy ojczyzny
wymagają ciągłych
wysiłków w celu poszerzenia
i umocnienia współdziałania Polaków„
(PAP)
„ .......

Poselska dyskusja
n proj kt m,,trz as e

Pozytywna reakcja [WG na propozycje
.
,, naw1ązama stosunków z RWPG

18 BM. ZEBRAŁY SIJl NA WSPOLNYM POSIEDZEJSIU
TRZY KOMISJE SEJMOWE: PLANU GOSPODARCZEGO,
BUDZETU I FINANSOW, POLITYKl SPOŁECZNEJ, ZDROWIA
I KULTURY FIZYCZNEJ ORAZ PRAC USTAWODAWCZYCH.
KOMISJE PRZYJĘŁY PO DYSKUSJI RZĄDOWY PROJEKT
USTAWY O ROCZNYCH NAGRODACH Z ZAKŁADOWEGO
FUNDUSZU NAGRÓD W PAASTWOWYCH JEDNOSTKACH
ORGANIZACYJNYCH NIE BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORS'rW AMI PANSTWOWYMI.
Projekt ustawy dotyczy, ujmuj\C
rzecz skrótowo, wypłat „trzynastek" w zakładach należących do
tzw. sfery budżetowej. Nowa ustawa zastąpiłaby - w części dotyczącej zakładowego funduszu nagród ·- przepisy ustawy z czerwca 1973 r. Powodem tej zmiany są
przede wszystkim nowe zasady
działania
przedsiębiorstw w. warunkach
reformy
gospodarczej.
Projekt ustawy ·ma głównie cha~
rakter porządkujący. Nikomu ni•
odbiera, ale też i nie rozszerza uprawnień- do zakładowego funduszu nagród przysługujących od
1981 r. wszystkim pracownikom
uspołecznionych zakładów pracy, z
wyjątkiem drobnej wytwórczołci I
rolnictwa.
Utrzymane teł lllOSł.ają łł6w.ne
dotychczasowe
zaudy
wypłat
„trzynastek". A za~m wytokość
indywidualnej nagrody wynoll 8,5
proc. rocznej sumy wynagrodzenia
otrzymanego przez pracownika, co
praktycznie oznacza pełną "trzynastą pensję". Tak jak dotychczas
nagrodę wvpłaca się po nlenagan-

AMERYKAŃSKIE

E1...opejska WspólnUl\.8 G<Jspodarcza przyjęła pozytywnie propozycję Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej by ustanowić stosunki
i rozwijać wsp6łpracę między obu
organizacja.mi.

Podczas odbywającej się w Luksemburgu sesji Rady Ministerialnej
EWG na szczeblu ministr6w .spraw
zagranicznych, postanowiono
we
wtorek odpowiedzieć
pozytywnie
na list Komitetu
Wykonawczego
RWPG do przewodniczącego komisji (organu wyikonawczego) EWG,
wręczony w ubiegłym tvgodniu w
Brukseli przez ambasadora PRL w
nym przepracowaniu w zakładzie
całego roku, z tym, że po pierw- Belgii, Stanisława Matoska Polska
pełni obecnie prze.wodnlctwo
w
(Dalszy ciąg na str. 3)
Komitecie Wykonawczym RWPG.

Pod takim hasłem toczyły się
wczoraj obrady plenarne Kom:te·
tu Wojewódzkiego PZPR w Piotrkowie Trybunalskim poświęcone
problemom ochrony zdrowia i o-

rządu

<>
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na I n1ez
Stany Zjednoczona zareaaowały agencje prasowe nadal podaj' wiez pozycji siły na uprowadzenie le nieprecyzyjnych, a często wręcz
sprzec~nycb informacji.
samolotu pasażerskiego, należące
go tlo amerykańskich linii TWA •.
Przywódca szyiitów · libańskich
Nabih Berri, w bezpośrednim wyJak donosi z Bejrutu agencja wiadzie dla amerykańskiej sieci
TASS, Pentagon skierował ku wy- telewizyjnej CBS poinformował we
brzeżom libańskim
jednostki ma- wtorek o uwolnieniu znanego piorynarki wojennej. W kierunku Li- senkarza greckiego Demisa Roussobanu wypłynęła grupa okrętów sa. jego przyjaciółki Pameli Smith
wojennych, składająca aię z trzech i jeszcze jednego z pasażerów, ujednostek desantowych, mających prowadzonych przed 5 dniami w
na pokładzie 1800 żołnierzy piecho· amerykańskim samolocie TWA.
ty morskiej. We wschodnim sektorze Morza śródziemnego, niedaTe trzy 090by maj11 by4 przekaleko wód libańskich, zajęły pozyi.: je lotniskowiec „Nimitz", krążow zane I oddane pod opiekę ambanik „South Carolina" i niszczyciel sadzie 1recklej w Bejrucie.
„Kidd".
.Tednoczełnłe por7wacza :i:aaroziU
We wtorek, tj. w pl,tym dniu wyaadzeniem w powietrze wieży
od uprowadzenia samolotu ame- kontrolnej na lotnisku bejruckim,
rykańskich linii lotniczych IW A jeżeli nie zostaną spełnione ich ~
n.a.dal trudno ustalić, gdzie znaj- dania, a negocjatorzy będ11 domaduje się ponad 30-osobowa grupa gald si~ uwolnienia dalszych saprzetrzymywanych przez szyitów kładnikow.
pasażerów i członków załogi tej
maszyny.

Polsce, której głównym pretekstem
jest wyrok w procesie gdańskim
- rzecznik rządu oświadczył, że
twierdzenie jakoby w Polsce pojawiła się nowa tenrlencja polityczna polegająca na zac •rzenlu kursu są nieuzasadnione i nieprawdziwe. Nasza polityka - powiedział nie ulega żadnym zmianom, je11t stabilna. Jest to polityka
porozumienia, reform i walki. Nie
uległy też żadnej zmianie metody
realizowania tej polityki.
Dla pobudzenia nowej antypolskiej psychozy @iłY nieprzyjazne po..
kojowemu współistnieniu kontynu:ują politykę Ingerencji w wewnę
trzne sprawy, w tym nieprawdziwie przedstawiaj11 tło ! prawny
sena gdańskiego procesu. Rzecznik
Departamentu Stanu USA 1asto10w111ł nawet pogróżki. Twierdzi
si~, że trzej szlachetni bojownicy o
szczytne wa~ścl: Michnik, Lis 1
Frasy·niuk 1ądzenJ byli ! 1kazanl
zostali za wyznawanie I głoszenie
swoich przekoruań. Jest to oałko
wita nieprawda - oświadczył J.

Komunikat TASS
Jak in!orfuuje agencja TASS, w
okre.sie od 21 do 30 czerwca: br.
Związek Radziecki
przeprowadzi
próby z rakietami nośnvml, które
zostaną wystrzelone w rejon pół
nocno-zachodni Oceanu Spokojnego.
Rejon te.n ograniczony iest okrę
giem o promieniu 80 ntil morskich,
ze środkiem o współrz ędnych 24
st. I 33 rnin. sz~rokoś ci p6łnocnej
oraz 168 &t. i 54 min.
długości
wschodniej.
W celu zapewnieni.a bezplecze:i\stws rząd ZSRR :r.wirócił •!ę do rzl\dów innych państw, korzystają
cych z morskich I powietrznych
azlaków Oceanu Spokojnego, .aby
morsk.! e i pow'letnne 11tatki omijały powył.my region ł połoionl\
n.ad nJm przestrzel\
powietnnę ,
oodz!~nnla od godz. T do 11 wtdłu.g
OZ&IJU miejscowego.

Przyw ódca szyickiej organizacji
AMAL, Nabih Berri. stwierdził w
poniedziałek na konferencji prasowej, że zakładnicy opuścili stoją
cy na lotn isku bejruckim samolot
i zostali przewiezieni w ukryte
miejsce w pobliżu stolicy Libanu.

Urban.

Skazani

GLEMP

:iotitali u
111ielegalnym
celem było wywoływanie publicznych nlepokvjów
w Polsce, w tym dzikiego, pozalegalnego strajku. powszechnego.
Czyny te zostały im udowodnione.
Rząd porozumienia i socjalistycznej odnowy nie dopuści do jeszcze jednego kryzysu w Polsce i
do bratobójczych konfliktów.
Służy temu cała nasza polityka.
W jej obrębie niezbędne jest także zgodne z prawem karanie wichrzycielstwa w zarodku, zanim SP<>oni

wsp6łprzewodzenle
związkiem, którego

(Dalszy

cląg

na str. 3)

Popyt na książkę stwierdzono - jest nadal daleki od zaspokojenia. Zarazem nie można stwierdzić istnienia zależności
między
wzrostem cen książek. a wielkością
popytu, innymi słowy interesująca
i atrakcyj.nie wydana książka znajduje nabywców bez względu na
cenę. Nie dotyczy to jednak całości produkcji wydawniczej i zdaniem członk6w zespołu - niedługo już może zostać przekroczona granica wzrostu cen. kt6ra bl!ldzie hamować popyt na książkę.

piekł
społecznej
oraz gł6wnym
kierunkom działań w tym zakresie w woj. piotrkowskim do roku
1990. Obradami kierował I sekretarz KW PZPR - Stanisław Kolasa. Wzięli w nich udział: z-oa
kierownlka Wydziału Społeczno
-Prawnego KC PZPR - Stanisław
Składowski oraz wiceminister zdrow ia i opieki społecznej - pr-0!.
Leszek Kryst. Wczorajsze plenarne obrady poprzedziła, jale zwykle, wnikliwa analiza stanu służ
by zdrowia dokonana prżez człon
ków KW.
W latach 1976-84 powstało ponad 40 nowych obiektów służby
zdrowia, w tym 20 wiejskich oś
rodk6w zdrowia, 3 przychodnie
miejskie, kilka źłobk6w. Stan opieki zdrowotnej w woj. piotrkowskim jest jednak ciągle zły stwierdzono to dobitnie podczas
obrad. Występuje tu jeden ż największych w kraju wskiaźników umieralności

niemowląt,

Wzrost cen książek stwierdzono - jest nieuchronny, ale jego wielkość może napawać niepokojem. W tej sytuacji sz<!zeg6lnie
istotne jest właściwe
rozeznanie
sytua-cji wydawnicr,ej, tak
aby
przeciwdziałać zjawisku
„odkhdania się" ksiażek nie trafionych w
za.potrzebowamie rynku.

DZIER

KIESIE

postępuje

szybka dektpitllizacja bUdynków
I urządzeń szpitalnych. Szpitalnictwo piotrkowskie dysponuje 2672
łóż.kami, ale lest to baza przestarzała i
niefunkcjonalna. Decyzji\
wojew6dzkiego Inspektora sanitarnego blisko połowa ł6żek Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego jest
nieczynna. Trwa obecnie oddawa(Dalszy

clą.g

k..;iąi

W 170 dniu roku
szło

wzeo

słońce

zaś

o godz. 4.14, zajdz.le

21.01.

na str. 2)
Julla.nna, Gerwazy, Protazy

. Do Turynu przybyła delefacja
Liverpoolu w której skład wchodzą przedstaiwiciela władz
miejskich, duchowieństwa I władz pił
karskich.
Delegacja przeprowadzi rozmowy
z władzami Turynu na temat zajść
na stadionie Heysel w Brukseli,
fdzie w wyniku bandyckich poczyuań kibiców a.ngiel.skich zginęło
31 Włochów. Przedstawiciel władz
miejskich Liverpoolu, Derek Hatto.n
powiedział, że wli.zyta ms na celu
wyrażenie solidarności z Turynem
i „zbudowanie mostu między Turynem I Liverpoolem".
Wchodzący w skład
delegacji
bis kup nymsko-katolkki.
Derek
Worlock odprawi mszę za ofiary
w Belgii.
Policja turyńska podjęła nadzwyczajne środki oetrożności I otoczyła kordonem hotel, w kt6rym zatrzymał.! się delegacja z
Liverpoolu. Władze nie otrzymały jed~

na'k ładlnyieh
delegacji od

l?Ó!11 pod

m:ienkańców

adresem
miasta

w dniu bl1lejszym przewiduje
dla ł.odai następującą pogodę:
zachmurzenie du:ie, okresami umiarkowane, Opady przelotne,
możliwa burza. Temp. maks. w
dzień około 17 st. Wiatr na
ogół umiarkowany w czasie burzy porywisty, północno-zachod
ni ł zachodni.

O. Zimoń biskupem
diecezji katowickiej

Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
990,2 hPa (743,7 mm).

Jak ln!ormuje sekretariat prymasa Polski - papież Jan Paweł II,
przyjmując
rezygnację
biskupa
Herberta Bednbrza, podniósł do
godności biskupiej księdza dr Dam iana Zimonia, dziekana i proboszcza parafii Niepokalanego Poczę
cia NMP w Katowicach, ustanawiając go biskupem diecezjalnym
diecezji katowickiej.

19ZO - Masakra z~romadze
nia robotniczego na pl. Teatralnym w \Varszawie.

Ta a

(PAP)

W. Brytania sceptycznie nastawrnna
wobec fundacji rolniczej
Rząd brytyjski
jest sceptycznie
n a stawiony wobec prób gromadze·
nia fund uszów na
projektowaną
f u ndację .roln iczą w Polsce. Kilka
mies i ęcy temu
pod czas wizyty w
W. Brytanii prymasa Polski, kar·
dynała Józefa . G;lempa, glosy praso we
sygnal i zowały
wyraźnie
chłodne nas tawienie
m ie js cowych
wła dz do pr6b gromadzenia środ·
k 6 w finansowych na ten cel. Obecni e spra wa po wr6ciła ponowniie, w
zwiazku z or6ba w y asygnowania
dl.a pot rzeb f u ndac ji n'.P.wielkiej
k woty przez Europejską Wsp6lno-

Natomiast w 20 godzin P<> wymapieniu Barriego przedsta Wtc.:tela
bejruckiego por tu lotnicz~go ,,.,.~u
formowano, że na pokładzie „Boemga 727" nadal prze~ywa .trz~ch
członków załogi i częśc pasazerow
Wiadomość ta została podana we
wtorek o godz. 9.00 GMT o.rzez
pracowników . w i eży kontrolneJ na
toi.nisku bejruckim.

popyt

Rvnek ksiegarski w ocenie
Narodowei Hadv Kulturv
ze

SPOTKANIE JARUZELSKI O UCIEKINIER W OSLO O MATURY WE WŁOSZCZOWEJ

Warszawie odbyła si• we
wtorek kolejna konferencja
rzecznika prasowego rLądu
dla dziennikarzy zagranicznych. Jerzy Urban złożył podczas
niej dwa oświadczenia, podał dwie
informacje, odpowiadał też na pytania korespondentów.
Nawiązując do prowadzonej przez
niektóre kraje Zachodu politycznej
i propagandowej kampanii pneciw

książek mogą zahamować

„

OflcjaLny przedstawiciel
Rady
Ministerialnej EWG poinformował,
że m inistrowie
polecili komisji
EWG udzielić odpowiedzi na ten
P~oblemy rynku księgarskiego i tematem posiedzenia zespołu
list i przeprowadzić wstępne rozsprawa cen książek były 18 bm. ki Narodowej Rady Kult;ury.
mowy z RWPG.

Konferencja prasowa rzecznika
O OŚWIADCZENIA I INFORMACJE

Ceny

1"T . . . . . . . . .

m

nie nawyki
poważnie
za mloclu ten na sta·
zapad :i w n?yW posę :me.

Kto

myśleć

rość

zdania, że projek.t, jeśli w ogóle
ma być finansowany, powinien być
finansowany na zasadach dwustron·
nych. Jest ona tak:U! ulania,
że
byłoby rzeczą niesłuszną pomaga.
n ie względnie roiz'ill-iniętemu krajowi , k ied;v miliony ludzi giną z gło-1
du w Afr yce, dodała londyńska
gazeta niedzielna.

tę Gos poda.rcz:ą.

Niemal jednocześnie napłynęły
doniesienia o zbliżaniu się do WY_·
brzeży Libanu bliże j nie zidenty fikowanych okrętów wo jenny.eh . Są
to prawdopodobnie jednostki a m~
rykańskie, o których ~kierciwam~
do tego regionu po tnformow a ll
W Lesznie trw a ją międ z ynarodowe zawod y szy bowcowe
paJl.stw tocJall·
pr tedst awlciele Pen ta gonu.
sty czny rh. W za wodac h startu.fe m . ln . c ala czołówka polskich szybown ików. Sla,tety

j~k

dotąd

sz y b o\\ :i;c ,· m a ją kłopoty z pogodą.
Na
w roo:mowie u Stanisławem ZlenCAJ' - .Adam Hawałej

Na temat losu zakładni ków z a- zdjęci u tr ener k"dry 'fuszczy(1s kl
merykańskiego
„Boeini:a
727" kltm na lotnisku w L"un1e,

Po wa żn y londy ń ski d7.lennlk niedzi elny .. Su nday Times" napi8a! w
k on tek śc i e z bliż a j acego si " szczytu
EW G w Mediolanie, i ż W Brytania m a zamiar zablokowa r oroiekt
EWG dos tarczenia pomorv oolskim
ro lniko m Kom isia eu ro oPiska (sta·
ty orga n zarzadzai acy Wspóln ym
Rvn k ieml z~proponowała l\'yasy izno w an le na t en eel drobne j su my
Z m il ion6 w funtów. Jak są d zi 11i ę
- n a pi s ał „Sunday Times" - pani '!'h~trh er wyira zila du ż e w'tn1iwośe! eo do tero pl.anu. Jest ona

.

.

:·. · ··:::.·.§'.f§#J\
·:,: .: ;,\. '~.
Przez długi ens uwata.no, że
pierwsi nauczyli się kwasić kapustę dawni Germanie
Ostatnio ustalono jednak, że Germanie przejęli recepturę kwaszenia kapusty
od Hunów, a cl z kolei z Chin ...
W prastarych kronikach zach::>Qllałe się wzmianka, że budowniczowie
wielkiego muru chiilskiego ż y wili
się w okresie zimy ryżem i kwaszonq kapustą.
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- Pamiętaj, chłopi e, że plJany
jesteś dopiero wtedy, gdy lcżl\c
na podłodze musisz s i ę jej trzymać!
·-~--

. .- - - ...„,.... ....
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Ochrona zdrowia spcłeczeństwa
(Dokoi1czenie ze str. 1)

W

Nadszedł

rozstrzygnięć

czas

Do zakończenia ligowej rywalizacji sezonu
1984/85
pozostały
jeszcze dwie kolejki
mistrzowskich spotkań. A w dole tabeli,
jak i w jej górnych rejonach sytuacja wielce rnteresująca.
Nie
wiadomo kto zostanie
mistr.i:P.m
Polski jak i też, kto będzie musiał pożegnać się z I ligą piłkar
i;ką? Na szczęście te ostatnie sprawy nie dotyczą łódzkich klubów LKS i Widzewa.
W d1isiejszej 29 kolejce (wny1tkie mecze rozpoczynają się
o
codz. 18) bardzo interesująco 'lapowiada lię •potkanie nir. atir.dionle przy -al. Unii pomiędzy jedenasłkaml ŁKS i poznańskiego Lecha. W ubiegłej rundzie łodzianie
odnieśli niespodziewane
zwycię1two na boisku mistrza
Polski
:u. a jaki WY'nik padnie dzisiaj
Wiadomo, że
gospodarze
będą
walczyli o przysłowiową pietruazkę, goście natomiast chcą skutecznym lliniszem zapewnić sobie
udział w rozgrywkach
europejskich pucharów. Przystąpią jedriak do ·t ego pojedynku w dużym
osłabieniu. Nie będą bowiem mogli wystąpić należący do podstawowego składu (kara za
żółte
kartki): stoper Łukasik, pomocnik
Rybak oraz napastnik Niewiadom1lr.l, To poważny ubytek kadrowy, zwłaszcza przy niezbyt wartościowej ławce rezerwowych poznańskiej jedenastki. Czy okazję tą
wykorzysta ŁKS? Czy zmobilizuje
się na tyle by odnieść
zwycię
stwo?
Widzew wyjeżdża natomiast do
lubelskiego Motoru brouiącego 11ię
przed spadkiem. Jak ważne jest
to spotkanie dla obu zespołów nie
trzeba nikogo przekonywać.
A
tymczasem sytuacja kadrowa w
drużynie Widzewa nie najlepsza.
Nie wiadomo czy będzie mógł wystąpić kontuzjowany w ostatnim
meczu ligowym Swiątek. Tak więc
druga linia jedenastki z ul. Armii
Czerwonej jest w rozsypce. W tej
sytuacji przedstawiciele Widzewa
zwrócili się z prośbą do łódzkiego
Startu o umożliwienie gry w ich
drużynie w ostatnich
meczach
dwóch zawodników - l!lapastnika
.Terzego Barcza i pomocnika - Pawła
Wo:iniaka. Barcz wyjechał
wraz z podo~ecznymi trenera B.
Waligóry do Lubllna,
natomiast

Woźniak, który jest
pozostał w Loci:!:!.

kontuzjowany

Czy Widzew zatem
zdobędzie
mistrzostwo Polski'/ To
PYt:anie
zadają sobie wszyscy
sympatfCY
tej drużyny. Sytuacja nieco sk.:implikowała &ię po remisowym pojedynku z GKS Katowice. Powszechnie sądzono, że najgroz'lliejszym rywalem będzie zabrzański
Górnik, gdy tymczasem do roli ogromnego taworyta urasta. warszawska Legia. Z uwagą więc bę
dziemy tledzili mecze itych
zespołów. Stołeczna jedenastka podejmuje na własnym
stadionie

Bilety na

pp

finał

Dla 1ympatyków piłki nożnej
mamr miłą wiadomoś6:
kierownictwo widzewskiego klubu
sprowadziło do Łodzi trzy tysiące biletów na finałowy mecz
Puchara Polski, kłóry odbę
dzie się w środę, 26 czerwca,
na stadionie Wojska Polskiego
w Waraaawłe _ pomiędzy
Widzewem I GKS Katowice (początek 1potkanla o godz, 11).
Karty wstępu na finał
PP
można będzie
kupowa6
oc1
ozwarłku w
kłosku przy 1tadionie Widzew•. Poczlltek sprzedaży gods. 10.
(w-w)
GKS Katowice i należy przypuszczać, że nie będzie miała
więk
szych kłopotów z pokonaniem rywala. Górnik z kolei gra
przed
własnlł
Lechią,

publicznościlł
z
broniąc,
się

gdańską
również

przed spadkiem. Należy przypuże gospodarze 11!e
zmarnuj' szansy zdobycia obu punktów. W tej 1Y'tuacji przed
na}trud11iejszym zadaniem staje Widzew, nie tylko r.e względu
na
kłopoty kadrowe.
W pozostałych spotkaniach grallł dzisiaj: Śląsk Wrocław Radomiak (bardzo ważny mecz dla
dolnych układów tabeli), Zagłębie
&Minowiec - Pogoń Szczecin, Górnik Wałbrzych Wisła Kraków
1 Bałtyk Gdynia - Ruch
Chorzów.
szczać,

'6. 11ym.)

1'ł Pi11te
zwycicstwo
odniosły
aiatkarkl Kuby nad reprezeontacją
RFN. Tym razem Kubanki wygrały 3:1, kończqc tournee po RFN.
W :I meczach oddały rywalkom ...
dwa sety.
>Ił Honved, Ra"Ve ETO
Oyoer, •
Vldeoton Szekesfehervar - w taLechia - 75:1 pkt., Legła
kiej kolejności
zakończyły
mi744 pkt. l
Widzew
'fłl
pki., oto czołówka „ligi
11tadio- strzostwa piłkarskie Węgier e..oło
we drużyny tego kraju. W rywanów".
W 28 kolejce meczów najwyż lizacji o miano najlepszej drużyny
Węgier brylował Honved,
który
azą ocenę otrzymała Lechia 56
p\tt., a najniższą Wisła 30
pkt. prócz tytułu migtrzowsk!ego zdobył
Znaczny wpływ na obniżenie no- także puchar kraju.
ty dla krakowskiej drużyny miał
m.in. fakt, iż spotka.nie Wisły ze

*

Sląskiem obserwowało
l\lespełna
tysiąc widzów, ale czy to kibiców

wina?
:# L. Boork, trener hokejowe) reprezentacji Szwecji został zdymisjonowany. Pod kierunkiem Boorka
Szwedzi zdobyli drugie miejsce w
ubiegłorocznym turnieju o Puchar
Kanady, ale kilka miesięcy póź
niej, na mistrzostwach świata w
Pradze po raz pierwszy od 1959 r.
n ie zakwalifikowali się do strefy medalowej.
Kolarski wyścig dookoła Kolum bii wygrał reprezentant tego
kraju, Luis Herrera. W czołowej
dziesiątce wyścigu wszystkie miejsca przypadły zawodnikom gospodarzy
M. Poręba zajął L miejsce na
drugim etapie kolarskiego wyscigu dookoła Jugosławii.
Liderem wyścigu jest Jugo11.0wia·nin J. Pavllc.
Na drugim miejscu znajduje
się drużyna polska po dwu konkurencjach międzynarodowych mwodów w pięcioboju nowoczesnym
w Mińsku. Prowadzi ZSRR.

*

*
*

Setne

zwycięstwo

Setne zwycięstwo w 1rz• podwóJnej Martiny Navratilovej
I
Pam Shriver. Na turnieju w East
Bourne „jubile118ZOWY" aukce1 Navratilova i Shriver odn'iosły
w
zwycięskiej grze z Camille Benja.min i Gretshen Rush 0:0, 6:3.
Navratilova l Shriver rozpoczęły
wspólną grę w 1981 r. Od
tego
czasu wygrały m.in 11 turniejów
„wielkiego szlema" - czterokrotnie w Wimbledonie, trzykrotnie w
międzynarodowych
mistrzortwach
Australi>I oraz po dwa razy w mię
dzynarodowych
mistrzostwach
Francji i USA. Po raz ostatni przegrały w kwietniu 1983 r.
W grach pojedynczych doazło do
sensacji. Hana Mandlikova (!'()zstawiona z nr 2)
pri:egrała
w
pierwszej rundzie s Carin11 Karlsson 5:7, 6:1, 4:6. W tumleju tym
miała sta.t"ltować Claudia
Kohde
Kilsch. Zam11u1t na korcie, tenl•lstka RFN wylądowała... w ~zpl
talu z podejrzeniem upalenia wyrostka robaczkowego.

J. Młynarczyk przedłuiył
kontrakt z Rastią
(Inf. wł.) Byli piłkarze Widzewa po rozgrywkach w li·
gacb zagranicznych przyjechali
do kraju na krótkie
urlopy
wypoczynkowe. Zjawił się rów·
nież .Tózef Młynarczyk, który
już od tygodnia przebywa
w
Polsce. Odwiedził najpierw rodzinę w Nowej Soli, a wczoraj
zawitał do Łodzi. Młynir.rczyk
poinformował nas, że przedłu
żył kontrakt z francuskim klubem pierwszoligowym Bastia na
kolejny rok.
Polski bramkarz cieszy się na
Korsyce
wielkim
uznaniem.
Miejscowi kibice nie dopusz-

ozaj2' do siebie myilł, te może
on srać 1dzie
lnd:i:lej.
Dziś
11rzed1tawiciele Bastli
sja will
się w Wa;rszawio, 1d1!e 1 wła
dzami polskiego 1por'n będ11
ehciell podpisa6
odpowlt"dnie
dokumenły w teJ 1prawl11.
W niedzielę Młynarczyk •da.Je 1ię na Korsykę, gdzie o4
wtorku rozpocsnie pny1otowania do nowego .ewonu.
Po11oatał we Francji Mirosław
Tlokiński, grający w pierwssoligowym RC Lens. Zatrzymały
go tam sprawy rodzinne (mlesi~o temu urodził mu 1ię syn).
Jak podawaliimy we wczorajszej korespondencji 1 Francji,
Tlokiński wystawiony sostał na
listę transferOW2' l najprawdo·
podobnJej podpisze kontr kł 'I
c1ołowym klubem FC Nante~.

Z głębokim !lmutklem ~awhułamlainy, k w tlutu lt HMWca
roku zm.a.rła na.sza ukocha.n a Matka. Babcia I Prab&btlla

(H.)
Jfłl

~. ł "·

NATALIA PONIATOWSKA
z domu WOROSIS, urodzona w 1905 r. w Charbinie.
W ~asie okupacji w Wilnie, ulosla niestrudr,ona pomoc tołnl•·
rzom Armii Krajowej, dzlałająr aktywnir w Komitecie POmoev
Więzniom Pollt yczn) m. Po wojnie brla
"ieloletnl11
praco'IVDl~ll
l .Z:\f

Wyprowad7enle zwłok odbędzip tle z kapliev ementaraa kawtt•klei:o na Dołach w dniu 20 czerwca br , (czwartek) o 1od1. tł .
CÓRKI I SYNOWIJI a R.ODZINAMI
Proslmr o nieskładanie kondolencJi.

... -..........„„.-...„„„„...„ ...„ ...„ ...„ .......
I

DZIENNIK l.ODZKI ar lłl (lłlllt

DELEGACJA wr
CZECJlOSt.OWACJJ

nie do u:iytku szpitala w Bełcha
towie, ale i ien obiekt nie popraPrzebywaJ11ca
w naszym
kraju wi sytuacji. Zły jest równ'.eż S'. an
oficjalna del•&acja Ogólnochlń,kiego opieki zdro'\Wtnej nad dziećmi i
Zgromadzenia
Przedsławlclell
Lu· młodzieżą
szkolną.
Wojewodzka
dowych na cui• z wiceprzewodnl· sluźba zdrowia w v.oj. piotrkowr.zącym stałego komllet11
OZPL
-skim
potrzebuje dziś 250 lekarzy,
Wang Renzhongiem k<>ntynuowała lł
pdhad 50 stomatologów, 700 piel•rnbm. rozmowy w Warszawie.
niarek. Z przyjęciem tych kadr ła
PLANY KONFE'l\ENCJI
czy się &?rawa zapewnienia mieszZ UDZIALEM ZSRR l
USA
kań.
SPOTKANIA

Do Pragi przybyła we w•torek 4•·
legacja Wojska PoL~klego pod prze·
wodnlctwem ministra obrony narodowej PRL, gen. armll Floriana
Siwickiego. Składa ona oficJ&1n11. p.rzyjaclelsk11 wizytę w czechoslowacJI ua
zaprOl'IZPnle mlnlstra obrony narodowej CSRS, gen. płk. Milana vac:lavlka.
DOSKONALENIE
POLITYKI KADROWE.? PZPI\
u bm. w Komitecie Ceotralllym
odbyta się narada kierowników wydzlal6w l sektor6w pollt>•kl kadrowej komlłet6w wojewódzkich PZPR.
Om6wlon<> podstawowe p11oblemy re·
allzacjl
tlokumentów
kadrowych,
zwłaszcza .,Gł6wnych eałotefl
poll·
tykl kadrowej PZPR",
pnyjętych
Da XIII Plenum KC PZPR
oru
zadania "'ynilraj11ce e XX
Pl.num
KC PZPIR.
ZMA·RŁ MM\'!5ZAUtK Mll'R
KIRIŁŁ MOSK.AL'l!NKO

lak tnformuje aceneJa T.A.!118,
17
czerwca po clętklej chorobte zmar1
wybitny racbl,eckl tlow6dca w&jakowy, członek KC JtPZR,
dwukrotny
bohater Związku .R1.cbleckle10, mar·
szalek ZWill7ik'll .Radzlacklego, IUrlłł
Moskalenko.

t ROZ;\fOWY

Międzynarodówka

Socjal1rtyc:111a
patdY.ltrro:i:broJenlową, llaprauając w
cbara.k·
terze goAcl przcdstawlclell
ZSRR i
USA oraa ONZ. I

pragnie zwołać w
nlka do Wiednia

połowie

Zmiany
w rządzie ChRL

k1>nferencJę

KRONtKA ZMłAN KAJ>ftOWYCH
Prezes Rady
Mlnlątr6w
powołał
gen. bryg. dr Mariana Rybę na 1tanowl.sko
pod•ekretarza
stanu
w
Ur-zęd:i:le Radv Ministrów 't zacho·
wanlem pełnionej tunkcJI gt6wnego
inspektora kontron.
SPRZJl:CtW WOBEC UCHYLENIA
TAJNOSCI KONT BANKOWYCH
Włatlze HWajcarskle wypowledzl:tły 1lę przeciw ' propozycji kraj6w
członkowskich
Organl:zacjl
Wspól·
pracy
Gospodarczej
I
Jto1w0Ju
(Ol!:CD) dotnagaj11cych si~ uchylenia
tajemnicy kon<t bankowych w patlstwach wysoko uprzemysłowionych.

Wystawa plakatu

I

SPRA WJ.Z CZŁONKOW
MA1''J!I
W Salerno zakot'lczyt •l•
po
I
miesl11cach
proces
n członków mafl!,
PrHydlum C:K. -SD sapoznai.
llł'I!
którzv
zostalł
skasant
na
kary
od
11 bm. s tn formaejll
o reallzaeJI c miesięcy tlo dożyw<>tnteao wtęzle·
ustawy o ochronie t kastałtowanlu nla.
środowiska. W przyjętym stanowla.ku
Oprae.: kt
pC>dkrdlono, h
mimo
wielu po·
dejmowanych prae ńaJI.
łrodowlska w Polsce nie jest :aadowalaJący
l ulega dalszemu pogorazenlu.
ROZMOWY
'l'ICH-ONOW - KOIVISTO

umieralności niemowląt.

M. l\llZIAK
W Pekinie zakończyła się
we j - - - - - - - - - -.....- - - - wtorek
sesja
Ogólnochińsklego
Zgromad~enia Przedstawicieli Ludowych (padamentu). Js·k lnformuje age,ncja Xinhua, parlament
podjął m.m. decyzję o mianowaOd wc1.oraj w Klubie MPiK w
niu ośmiu nowych ministrów,
a
ta~e o po.'WOłaniu Państwowej Ko- Łodzi (ul. Narutowicza 8/10) czynpOlimisji o~wlaty w miejsce dot:v<:h- na jest wystawa plakatu
. .
. ;
cza~owego Mm1s.te:rstwa
Osw1aty. tycznego NRD. Zorganizowano ją
Zmua.ny w rzadzie dotyczyły p•/ede staraniem Ośrodka Ku1tury i Inwszystkim ministerstw orzemvsło- formacji NRD w Warszawie, łódz
wych. Zaipadły też decyzje perso- kiego K.i'VIPiK l Wydziału Kultunalne w sądownictwie.
Ponadto ry KŁ PZPR.
W uroczystości otwarcia wystaChiny przyataplłv do konweru:ji w
spr wie narkoty'k. ów I 5 ubstancJ"i wy wzięli m.in. udział dyrektor
a
i
Informacji
psychotropowych oraiz
zaaprobo- Ośrodka Kutury
Werner Stentzel I sekrewały międzynarodową
konwencję NRD tarz
KŁ
PZPR
Andrzej
Hamtelek()lllun.lkacyjnlł.
pel.
Ekspozycja, składaj~ca si.ę z kłl
prac
obrazujących
kudzieslęciu
s1Jołeczno-poli tyczne
przemiany
trzy
NRD. czynna będzie przez
potrącił chłopca prOS'Zenl ~ do WRD
WUSW w Lod:d uil W. Bytom~k.lej tygodnie.

w

WYROJU

POSlil.'DZEN'IZ
PREZYDI·UM CK SD

Jak wynika z powyższego służ.ba
zdrowia l opieka społeczna w woj.
piotrkowskim to problem zarówno ważny jak i wymagający wiele
organizatorskiego i spotecznego wysiłku. NajwięcP.j uwagi zdecydowano się poświęc ! ć . rozwojowi !Jazy
lecznictwa, a zwłaszcza szpita 1nictwa przez pełne i terminowe uruchomienie szpitala w Bełchatowie .
budowę szpitala w Radomsku i
wpisanie do planu najbliższej 5-latki budowy nowego szpitala w
Piotrk<Y\vie. Zmodernil:ować trzeba
w trybie natychmiastowym Wojewódzki Szpital Zespolony budując
centralną pralnię. Stworzyć to powinno lepsze warunki pracy odµowiedpich oddziałów i zmniejszy ć
szczególnie drastyczny wskażnik

·

~t'i ~~litcill!I

• 9.SO Na ul. Zg!!9Ukłej
puy ul.
GTusro~j Bol.,,llłaiw o. la~ 90, wszedł
t)i&uwatnie
na
je'Zldnę
I
potrącony
60
(K.&re·

We wtorek w Ko9łomu·ksay
Ila) odbyło się spotkanie pnewodnl·
czącego Rady Minbtrów ZSRR
NI·
kołaja Tlcbouowa z presydentem Finlndll Mauno Kołvlsto.
Omawiano
!prawy dotyczĄce stosun'ków
ra·
dziecko-tliisklch, oraz niekt6re pro·
blemy 1ytuacJI mlęd.zynarodo1'·eJ.

tel. IVi·lł-62.
(kl)
(je)
został przez saimochód. Pieszy doznał - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ran głowy 1 pn:~bywa w a:DPltal.IU.

wcior~jzgłoszenie

I

+ td.łO. N• sk~antu ul!Jc że
Ngov."5kiego I 1 Maja kl•rcnrea „Fla·dziś.
ta. 125 p" Zenon P, t<pOW\l.dował zderzeni• a ~nnym samochodem
tego
1~"7'E'Al1'r
typu. SP'!"awca wypadku dmmał pęk '
o;,'J /V, c; if
MriNlSTE'R '.EO IPTlJ
nl11Cla tebe.r 1 wstnąśn4enla mózgu.
ZLOŻY WIZYTĘ W POLSCJI
Przeb, wa w szpLtalu.
Slll:lltJ
300 '---------------~
Na zaproszenie
ministra
spraw tys d.
zagranicznych Stefana
018'&0.l\'Sk·l •DZIAŁKĘ zagospodarowan11 'W Jugo, w 'kotlcu Cl!erwca przybęd'Jle do
stynowie apr:i:edam. Tel. 86-24-39.
Polski s otlcjaln11 wlsytą
minister
• 14.11. N& \li. Matrn'1.lr-j 113
spraw z...-ranlcznych Arabsk1eJ Re· Mał.gor.utta K. lat 8 w'O'legl.a na jez20835 g-E
pubłl.kl EgipW, dr Ahmed Esmat Ab· dmę. gdzie p<>trącona zoetała
pTZez
del Mcguld.
, .Jelcza".
Dz1ewc-zynltę z \lrazaml KUPIĘ d.r.iałkę budowlaną w dr.ielgłowy wmeszci.ono w
mpl.tallu.
nicy Górna. Oferty 20869 Biuro
0Jrłoszeń, Piotrkowska 96.
POLiiCJANT ltOLJi:,n~Ą Ol"lAllĄ

... OGŁ0

+

TERBORYZMU

...... ...

1ll.1J N• W. Bronlewak.lego -pr:r.y

ul R:z.gowsk·lej Bronłslawa Rz., lat 115
51-leltnl hb1pa6.skl policjant, aa· weszła na je:?dniA; przy c"erwonym
przez
strzelony we wtorek prze; nlezna· ~letle ! polll:ącona z~tała
,,Fiata". Z ranaml
nych sprawców w Santurce koło Bil· nadjudtajl\cego
bao w kraju Buk6w, Je t ze ofiara głowy p~wiezlono )li do epdtala.
terroryzmu w Hiszpanii od począt:
+ 111.SO. Na ul. Zachodniej 13 Adam
ku tego roku l pl11tą w czerwcu.
P„ lat 25 wszedł na jezdnię I potr~ 
cony -tal bokiem t1'.amwaj<u. PieBOKSERSKI llOZBOI
rzy dO'Ulał urazów 1rowy l prubyOt!tatnlo sostall tymeza1owo a.ren· wa w a-zpltatu.
towanl w Lu.blinie truj krewey bokaer:&y RK.5
Motori
Galun'kl~wtu,
Wlenbtckl t 1.lcbow"kl. Zarzuca tm
sł•
dokonanie
r~boju na
Jll'llO•
cbodnlacb,

:::-::-.,..-,,,-~,..;....-------E"-

SPÓŁDZIELNIA Usługowo-Rolnicza
06tr6wek
k. Wielu!Ilia gprzeda
kurczęta odchowane. U.z.gatl:niac
tel. 10-69.
=-=-------__:2:.:0:::654:..::....;g~-.=E
VIDEO,
telewizor
PAL/SECAM
zd1llnie
•terowa·ne
spl"zedam.
46-12-74.
208~ g-E
MOTORÓWKĘ DELFIN Wicher 30
KM, wózek sprzedam. Hofman.
Piotrkowska 14 (.'!'klep) 10-19.
2~g-E

·---. -·-

:
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SR.ODA,

1ł

CZERWCA

PROGAAM I
&414lo klerowców. ll.• Kon11.f>7 K<>m11m.1Jkaty. H .151 sya·
c.zasu. 11'.oó z kra;>l 1 se ""'iata. 12.~ Muzyika fo1klorem mal<:>wanL 11.46 R<>lnl.c:ll!y kwadraa1.
l.GJlO
Komuin1'katy. lł.10 Radio ki•rowców
U.S(J stara l n01Wa muzyka.
a.oo
Wiad. 14.115 Magazyn muzycmy, 1'&5
Radio kderowc6w. Hi.OO W,l ad.
14.06
M:uzY'ka 1 aktualruiścl .17 .30 z konc~rtów l festtw.U. li.OO Wla4.
18,~
Ws.pornn!J mnie - konceort łklia 19-00
Z krajlll 1 r.e 6W(.ata - m~. lnf<>rmacyjny. 18.20 Chwila muzyk!. lł.30
Radio cizieciom: .,Prawd.dwa hiist<>r!t1
o helskich dzw0111ach" - ałuch. 20.00

u.oo

cert.
nał

I>ziennl.k. 20.16 KOl!C~rt •yczeń %0.S9
K<>.rnunfiltaty Krajowej Loterll · Ple·
20.40 W killtu taktaclt. 2<1.415

nięmtej.

Humoreo<'.d Kartia Polaóke. l!0.1111 KomunMc.„~y Totald.zatora. ll.00 K.amunlkaty. 211.05 Kronika aportowa. ~.16
Encyklopedia wle~k!ch 3łosów.
Zł.OO
W1ad 22.0ll Na r6t!mych lnetrumentach. ~.2-0 Piosenka nie jest m.l obca. 23.00 Wlad, 13.21 Dla tych co nle
1u·bill rock a.
PaOGRA.M n
l•LOO zawae po JedennteJ,
1uo
Muzyc:my non stop. 111.00 Mlędzyna·
Ko.nikura
Chórów AmatorBkich. 12.2ó Jaz;g na organach Ham·
monda, 13.00 Wiad. 13.01 Serwb łll
formacy,Jny (Ł). 13.10 „Urlop
pod
1ruszą" aud. (Ł). 13.SO z Jllialow.an.j •kntyni. Jl!.341 Album op,rowy. H.00 Nagr an ia r,ow._ 14.00 Pam!~tn&i i
wą;omnten!a:
Ant>hoay
Qu.1(1.i „Grsech plerwor-Odny"
auto·
b!Ołr&ti•. 1'.10 Nowa nag~anla radiowe. 15.40 J"oBdor na maple twiata. lg 00 Wl lklt dx.l9la. !UO Allać>alr
Mll.ILLean - „HMS Ullssea" tr.
17.00 Wh4. 11.0I Roawi11aanle sa1adkl muzycznej (ł.). 11.10 Aktualnofcl
dnia {L). 17 .30 Mój koncert w at•·
reo
(ł.6dt).
1~.30
K.Lu·b S.teTe<>.
19.lMI Wieczór w filha·nnonll.
2LOO
Wlad. 21.05 Wieczorne rl!'tl„lcsj„. 2·1.10
Ara n tacj• Trrelńskleco. '1 .M Wiec:n6r
rodowy

l i t+r a<:k1>-m>U zye:rm.y.

PROGRAM RI
ltl, 00 Proisto s kra;!u. l!.!it Muc.,,ccn y Iinterltlub. lUIO Pe1er Jar~ ·T\·-

s\ ącletnl& JIMlCZOła" odc, li. li .OO '!e'.r·
wis Trójki lUO PJ.omba ..13.111 Powtótlta s rozrywki.. lł.00 Nledo'ltońuo-

W dnh1
zmarła.

w

lł CHrwea 1N5 toku
W'l„ku lat Tl

ne sym.fonle.
tel.GG l!!erwlll Trójki.
15.05
Wakac}e na dwóch kółkach .
16.10 Pręmlery I bisy aud. 16.50
Mirosław P
1abłoński
Schr0ł1" odc. 33. 11.00 z.apraezamy clo Trójki. 19.00 H. lMenkiew.la:
„Ogniem
l mi„cxem" od'C t. lł,30 . Trochę sw·ilrll'J. .. 19.:50 Peter Juo.ś „Tysiącletnia
pszczoła" odc. IO.
H.00 Studio nagrań. 20.•
Klub 'Ilrój>k!I: „Tyłem do
1ll10roi&"
aud. :n.oo 'llrzy kwadranse
:)azru ,l•l.415 KII.ub Trójki (CL II). 21!.o:I
Int. spM!t.
22 .15 W kri:gu ballady·
Melanie - aud.
2%.41 Swlat baśnl
33.00 Zapnazamy do 'Ilrójki.
S3.SO
Henry M.ll1er ~IS&xue" odc . t.
PROGlłA!\f

mecum

17.00

17.0ll

Widnakr~g

Sym!on.14<a

klasy-

ków wledefl9klcb. lUO Maga:i:yn Moje hooby" - kolekcje - aud. "'11.20
Mueyc,zne hobby. 11.40 Studio ek•~rtów. tł.~ Wiad. lt.35 Chwila muiykl.
19 -ro Jt;zY\k hls7Jpańsk1 (~l
19.~& S:i!kO!a współczesn11. 3 ud. 20.115
Chwila muzy.kl. 20.20 Wiec:zór muzyk!.
n OO !nterpTetacje ch'opinoows'kle.. M SO LeMury czwórki.
!3 oo
M uzykote'l"ap;a dedv~acJe aud
23,3(1 Człow!ek I nall!ka. 23 .fi!I Wi&d
!O. ~
Kal....idaroi radiowy

16.30 .Kr111"

-

magazY11

rzy
ltl.:15 Dla dzieci: „Tik-Tak"
17.20 DT - wladomośd
17.30 Lotowania EXl>1'Ht Lotka
Małego Lotki
17.40 ..Ostatniego p0chłonie plakło". tzech0$łowaeki film historyczno· przvgodowy
19.00 Dobr!noc - .. Miś Usratek'
19. 10 .. Piłk11r~ka 'kadra czeka"

Wiadomości (ł..)

„Sp!ewnlk da.mo~
Przeboje „Dwójki
Dziennik
20.00 Rozmowy s \posłem -

w

\

Wyprowadnnle
drogich n1m
„wlolf; naat•PI dnia Ił cze1' r 1 llr.
(ciwartek) o l'C)ds. U.JO z kapllcv rmentarz• rZ}m.-kat. łw. An"' na Za.r11ewle
C01l1U a ll()l)%tX i' n

Lęczycv.

w

dniu 20 czerwca br
!Czwartek) O (Odz. 11.30. O CZ\ Dl
1awiad1tmia 1 !slem. ·

BllAT

i

lu

~ONĄ

w

GnANTCĄ

P'

„Dalajlama I matka Teresa"
DT wydarze.nia telefon
„Dwójki"
Studio sport Memoriał
Janusza Kusocińskiego
,,Powroty" Kamień Pomorski
Glob - program publ.
DT - wiadomo.ki

21.00
21.1!
22 OO
22.30

22.50

lUtA .IU

PP .,Orbis"

Podr6tnłc:zeJ

Od.
w

MIROSŁAWIE

WOJCIECHOWSKIEJ
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my , te

P.

talem uwiadamia·
nas na zawsn,

opuścił

w wieku 80 lat

S.

TADEUSZ
CYBULSKI

ł

P.

FELIKS

naJuko:~~~A~~Wn:~~o ri·~.

ml1tr11 oza1mlctw•, zasłużony
·c:orone}( Zwlarku Inwalidów
Woleunych I ZBoWiD.
P~grzeb oclb~1ltle sie na cmentarzu rzym -kat. prz.y ul. Ogro·
dowej w dnlu Jt czerwca br.
(środa) o &Od'Z. ur, o czym pow1:td amlaJa po;razeni w smulku:

,,s 7
Ojciec I D1!adek. Crłowiek wiei·
kl~l dobroci.
Pi>gneb odhedzle sie dnia 1~
czerwca br o r:<>dz. 13.30 na
cn1entarzu rzym.-kat. Mania.
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ZONA. CORK~ SV~, SYNO
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roku zmarł
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Uroczystośc i
pogrzebowe od h~
da •le i kapllcv cmtntarn•1 · "

Obsługi

Lodzi

Łukaszęk

ł

Dnia U cznwca 1985 r .
w wleku 65 lat

S.

ft.

JAN

INŻ.

rmf'ntarz11

sk1ej

GEODETA.

nr-iv

ul.

SzcTeciń

żO. ·A,

CORKA RODZI:>.\
I PRZYJ ACtELE

'Pros\m,. "

ieneJ1.

nlMkładiu1.1e

P.

LACHlt=WJCZ-

Potegnamv Go w dniu 20 c1er" ra l>r. (czwartek) o i:O<!z. 13.311

11'1

+

zmarła,

ANNA

żMUDOWSKI

MACIEJEWSKA

MATUSIAK

Dyrc.ktorow1

działu

20.111 „Dookoła łwiataN -

W clnlu tT enrwea 19'1 r , uneła

z maszynami do srz.y-

,Bliżej ~n·a"

18.00
18.30
19.00
19.20
19.30

„Tyl-

har<:e·

20864 g-F

SZUKAM mieszka,nla. 33-15-33
po
19
37419 g-E
ZAKŁAD budowlany' zatrudaii murarza. 57-35-53 wieczorem.
37300 g-E
MtJRARZY na korzystnych
warunkach Paradna 92 .

ZGUSIONO dokumenty
australij
skie. Zwrot za wynagrodzeni~m.
33-21-~4 po 18.
20804 g- F:
17.08 „:P::<>n.syl!UJ!l\ kliniki zdrowego
'vl--4 własnościowe Zgierz tanio człowieka"
17.30 Krajobrazy kultlll'y - Op<>lsprzE'dam
Skierniewice
tel.
1kie
26-17
20952 g-E

S. t

dla I smłany ko bez panik!"
10.M DT - wladomołol
trl 511 NURT
16.25 DT - wiadomości

20860 g-E

PRZYBŁĄKAŁ
s~ę chart, biało-brąozowy, 1uka.
Przewodnia 40
m. 7.
·
20868 g-F.
SPRZEDAM
Ladę 1500 S (1977).
64-06-33 godz. 1~18.
20851 g-'E
CENTRUM. d wup<>'k:ojowe - 38 m ,
włas.nośdowe
sprozedam. 82-08-83
od 13-20.

PROGRAM II

przeżywszy

rum

I

cia spotLni zatrudnię. 57-30-69.
20852 g-Ę
20.15 „Tylko bez paniki„ - wę
ilerska komedia krymlnal· URUCHOMIĘ pieczarka.mię, przyj- _
mę
udziałowca.
86~36-93.
na
21.40 DT - kome.ntarze
2005'5 g-F.
22.05 Studio sport - I li~ pll'ki KRATY, bramy, og.rodzenia.
Mi nożnej
chalik, 4'3-46-'iB po 18.
2U5 DT - wiadomości
W857 g-E

PROGRAM I
1.211

37396 g-E

SPRZEDAM maderę ZEtWiercia, tel.
220--30 wieczorem.
S'7392 g-f
MINIKOMPUTER kieszoo.k.owy, gramofon compactowy
sprzedam.
57-89-72.
37393 f-E
VIDF.O - aprzedam. 33-78-51.

208~4 ~-E

W tln.hl 1T czttwca U85 roku,
lat fł uuarl nagle

TELEWIZJA

87>l94 g-E
,,Mitsubdi;I"

DWUIGLÓWKĘ, video
- aprzedam 86-24-49

SZWACZKĘ

19.30 Dziennik
20.00 Publicystyka

WIESŁAWA

P'.
STANISŁAWA
JUKCZY~SK

~.SO

piosenJtJ.

Wid„

s. +

• d.omu

IV

Mory-zon\')' wl&dzy. 11.M Motywy L'lld<>we w Jn>U>zyce. 111.llt Sygnał
C'Lasu. llUI!! Wlad.
li.W Spotka,nie
z reportażem ,
U.IW! '&adio Mos'kwa
tł.OO Sw!..at wo'k6ł nH. 13.11 Muzyczny ~at dzl!.iecka
14.00 Popołudni•
Młodych
1~.00 Lektury nastolatlltów:
Branka Ju:-cy ,,Jagoda". lł.lł Vadelł.ae

,,Fa!lllad"

OVERLOCK „Textima",
'- kuplę. 7'8-38-61.

lt11nd<>-

CVBUSZ
PogT:teb
c1erwca hr

odb~dz!e
n P.'Otl'Z.

~le

15
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n ·1
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rmen

Wo.) cierh'l przv ul
1'11rczoki. o c1vm ••Wiad~m aJą
DC>!:l'ratcni w głQbokim smutku:
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CORKA, 8I0STRV I DALSZA
lł0'07ll'\A
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.„ •
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MIARE;

CZASU
(Obsługa własna)
Na wczor1.jnej konfer&ncj1, w
.Biurze Prasowym Rządu, peł
nomocnik rządu do spraw OiZczędności, mini.ster
gospodarki
materiałowej Jerzy Woźniak,
przedstawił dziennikarzom szeroką informację
o realizacji
programu oszczędnościowego w
latach 1983-1984 oraz nakreślił
k.ierunk.i d:ciałań na lata na•tępn•.

Założeniem pro&ramu jeat uzyskanie 50 proc. przyrostu produkcji drogą oszczędności materiałów i energii. Spełnienie tego
warunku limituje
osiągnięcie
!:ak.ładanego na lata
1983-85
rozwoju gospodarczego kraju powiedział na .wstępie min. J.
Woźniak Tylko w roku 1984.
sześćdziesiąt procent
przyrostu
dochodu narodowego uzyskaliś
my poprzez różnorodne działa
nia oszczęq,nościowe. Zaznaczyć
przy tym trzeba, że bazę i:ioróvrna wczą stanowią wyniki roku 1982.
:r:atem do zrobienia

(eho6by do rezultatu roku 1978)
pozostało wiele.
Na tle wyników ogólnych przedłożonych rz14dowi 17 czerwca - warto :...wrócić uwagę na

ocenę

reałiuc)I

zakładowych

programów oszczędnościowych.
Mi·n lsterstwo dokonało jej na
podstawie badań ankiet.owych w
380 przedsiębioratwach. Z badań
tych wynikia, że ma·teriałochłon
ttojć produkcji, dzięki realizacji
programów oszczędnościowych,
zmniejszyła si~ w porównaniu
z rokiem 19113 o 1,9 proc., xaś
energochłonność o 5,8 proc. W
tym czasie uzy1kano efekty 06Zczędnościowe na sume 48,6 mld
zł, co w ujęciu neczowym ol!lnacza zaoszczędzenie 480 tys.
ton węgla I 156.3 mln m S>Ześc.
gazu. Nakłady na
reall-zaeję
programów
06zczęd.no<iciowych
wyniosły w 1934 r. 16,3 mld
u, eo daje relację do efektów
ja~ l:l!.
.Symptomatyczne
jednak, te
mimo ~!ej,eyeh
mo!ll wośal

Moder nizacj a
Plenum Komitetu Centralne&o PZPR, połwi,cone aprawom
inte!i&encji polskiej - jej roli i miejscu apołecznemu ora~
warunkom jej dzi.ałania - wywołało SZCZ41&ólnie interesujące
refleksje odnoszące aię do środowisk twórczych. Wszelkiego
rodzaju twórcwść oraz działania artystycme uległy we wlipół
czesnym świecie - także w Police - znacznej, a koniecznej
profesjonalizacji I zostały zmonopolizowane przez ludzi z inteligenckim &tatusem.
Ranga tego statusu podlegała różnym wahaniom, W powojennym czterdziestoleciu najcz~ściej
„produkcyjne" potrzeby
życia społecznego nie wiodły do eksponowania w nim roli
inteligencji. W dekadzie lat siedemdziesi,tych te aame potrzeby wyróżniały inteligencję techniczn, - ta humani.&tyczna
w &technokra.tyzowanej i spragmatyzowanej rzeczywistości miała powody czuć się zdeprymowana.
Ciążyły uesztą n.a niej
prawdziwe I uiepre.wdziwe inechy, nieraz dziedziczone z dalekiej przeszłości. Najpoważniejszym było oskarżenie o mitotwórczą rolę intd gencji, która we współczesne realia życia
uparcie wszczepia pseudoromantyczne J pseudomesjanistyczne
i deały nie mogące odegrać pożytecznej roli w kształtowan iu
nowoczesnych i społecznie płodnych postaw. Te opiniotworcze
zaułki zauważał ju:i: na początku naszego
wieku Stanisław
Brzozowski, jednak zjawiska, o których pisał, z każdą epoką
jakby odżywały na nowo, aż. po nasze czasy. Czasami bywały
niewinne, czasami demonizowane, czaioami na •iłę i wulgarnie włączane w praktykę 1połecZ!U\, chcącą przekształcić potencję twórczą inteligencji w „inżynierię dusz". Doświadczenia
ostatnich lat wykazały, że środowiaka twórca nie utraciły
woli rozumienia swych. ról jako Ideotwórczej, posta wotwórczej
I moralnej awangardy, ale jednocześnie pogrąi.ały
w coraz bardziej skomplikowanych frustracjach I w nieumiejęt
ności racjonalizowania włunycb wyborów bądź reakcji,

•i'

przedsiębiorstwa nie 1ta.rały li•
o uzyskiwanie ulg z: tytułu oazczęd:...ania swrowców I materiałów, były one widać trudniejsze niż uzys1dwane innymi droga:mi.
Nie wszyscy także stosuj, 17stemy motywujące do działań
OSZC2ędnościowych. W badanych
zakłada.eh 46,2
przedsiębiorstw
nie 1to.suJe. ty.eh tozwiązań.
.Tedną z dróf oszcz:ędunie 1urowców i materiałów jet
pozysldwa·nie Ich do wtórnego
przerobu, poprzez -skup. Sto6owanie 1urowców
wtórnych w
procesach wybv.r6t"czych łagod:lll
niedobór surowcowo-materiało
wy w wielu gałęziach. W roku
ubiegłym wzrosło poo:yskiwarue
surowców wtórnych. Wykorzysta.no ieh za 205.5 mld :r:ł, tj .
o 14 proc. więcej niż w roku
1983. Z tego u 11'T mld zł skupiono tych surowców od ludnoś
ci.
Jed'llym s chlubnych i>rz:rkła-

W Muzeum Archeologicznym l Etnograficznym w Lodzi czynna
jest wystawa „Narodziny chleba". Interesująca ekspozycja obrazuje
kulturę wsi polskiej z początku XX wieku, pokar.uje rolniczy trud,
którego ukoronowaniem jest bochen chleba. Na wystawę składają
~ię narzędzia rolnicze, maszyny, 11przęty i naczynia używa11e w gospodarstwie rolnym.

N/z: fragment ekspoz:ycj!: ur._chenla

to

uświadomiła.

Ale modernizacji musi zostać poddaia takie sama iwiadomość niektórych środowisk. np. twórczych. Powinny one na
nowo odnaleźć się w r:...eczywistoścl, powinny utożsamić .się
z tym wszystkim, co warte jest akceptowania, powinny oddzielić mity konieczne. którymi sztuka żywi humanistyczne
wartości, od mitów będących intelektualni\ I moraln' utopl14.
Modernizacja sprowadza się więc do zmiany warunków działani.a I do zmiany rozumowych uzaletnień wszystkich grup
społecznych wobec siebie. Czy już dorośliśmy do tego? Miejmy nadzieję, że tak - iiwarancją coraz bardziej staje sitt konieczność takich przewartościowafi.
LESZEK !ULl1t81U

Tran
wąs

•

1m g r łem

Zarzl\d Główny l!ltowarzynenła lnlynler6w I 'l'eohnlków Komunikacji obradował wczoraj w Łodzi. Tej pierwszej od ponad dziesięciu lat naradzie wyjazdowej przewodniczył prezes
SITKOM I wiceminister
komunikacji w jednej
osobie Andrze.i Goła'iizewski,
Jak wiadomo, transport stanowi wąslde r;ardło naszej irospodarki. Istnieją odpowiednie uchwały rządu i programy.
rzecz w tym, by je wprowadzić w iycie. Jak zorganizować
współdziałania ogniw SITKOM
z jednostkami zasilającymi
transport było wczoraj tematem obrad Zarządu Głównego.
Omawiar:o sprawy na podstawie przykładów łódzkich - w n&·
§Zym regionie jest bowiem nietn&ło fabryk działających na
rzecz transportu i to nie tylko w przemyśle ma.szynowym.
Drugim poważnym tematem była automdyzacja stacji rozrządowych PKP. Omawiano ją na przykładzie stacji LublinTatary, 11:dzie wprowadzono urządzenia ~a.projektowane prze7
ze~pół młodych ludzi (Mistrz Techniki \\ arszawy), nie korzystdjąc z importu.
A. P.

I KRAJOWA

Oi;:romna w!ększoś6 posłów (praynajmnleJ 15 procenll wybrana r.osbnie 11 list okręgowych. Pozostali - nie więcej wł
13 procent - s Jednej listy krajowej, Tak postanawia ordy•
nacja, a ponieważ jest to rozwiązanie nowe i maaadniczo roż
nlące się nawet od proponowaner;o w sa.łożeniach projektu,
ai prosi się o skomentowanie. '
Gdy chodzi o listy okręgowe (będzie ich kilkadzie.l,ł, ~
U tyle, ile okręgów, których dokładną liczbę ustali Rada Pali•
atwa) istotni\ nowościll jest zrezysnowanie 1 praktyki mieJse
mandatowych i niemandatowych. Dotycho1a.1 1tosowany sposób umieszczania kandydatów na liście powodował nienohron•
nie pewien automatyzm samece aktu stosowania • Było
właśnie &losowanie, a nie wybór.
Według nowej ordynaoji kandydatów Jl.a liłcie umie.zon
1ię parami w ramach wyodr,bnionych mandatów, wy~rca 11ał
podl"jmuje decyzję, na którego 1 tej pary odda swoj &los.
Wprawdzie I w takim układzie li1ty sawiera 1ię okreslona
prelerenc,ja, większe bowiem azanse ma pierwszy s tej pa•
ry kandydatów, któremu zaliczać 1lę będzie głos be-a skreśleń, ale wyborea otrzymuje w tym wypadku większ~ możll•
wość racjonalnego, zgodnego se swym r~znanicm i odczuciami decydowania.
Osobnym zupełnie H(adnleniem J9s' l11ła krajowa. Nie ma
chyba pokzeby nenzego 11aaaadniania kon.ieczno&cl zasiada•
nia w parlamencie pewnej rrupy •nan1oh powszechnie ogóło
wi obywateli, działaC11Ey polltyoznyoh, •połeoanyoh, rospodar
czych, naukowców or.7 'w6ro6w kulłurJ. J'Ht &. praktyka ńO
aowana I sprawdzona na eałym iwleele. Kw•łill dy•kn•yj~
Jesł najwyżej 1posób, w Jaki etrsym•Jll ellł mandał)' peMllllie.
Pow11eohna de:zaprobała dla „praydr;iel&nła" tyeh kand)'łl„
łów do poszcserólnyeh ekruów wybor1111yeh, • kłóryml pnecie:I; faktycznie niewiele mieli \lr1pólne1e, a w każdym ralllo
tyle samo tylko, Ile s pozostałymi, 1prawiła, li postanowtene
azuka6 lnnego~oswi,:zanła.
Założenia projektu nowej erdynaejł propagowały 14eę łtsł
regionalnych, a więc dodatkoweso podziału kraju · na re1io•
ny akladające się s kilku okręgów i podzielenia jakby owej
grupy „kandydatów azczebla centralnego". Zrobiono więc niejako „kroczek'! w kierunku uautentycznienia ich wyboru. Był
to poza tym chyba I rodzaj kompromisu między rozwia:&~
niem starym, a rozwiązaniem rzeczywiście nowym, Jakie •1tatecznie uchwalił Sejm, blorąo pod uwagę liczne na ten temat r;łosy w dy5kusjl.
·
.
Ostatecznie bowiem obok Jłsł okruowyoh będzlemr mtelt
jedną w kaidym okręgu Ustę krajowr,, która obejmie tyl•
kandydatów, Ile na nią przypada mandatów, Llsb krajowa
jest ror.wiązanlem na dobrll •prawę jenoze w krajach SO•
cjallstycznych nie •prawdzonym, a jedynym wyjr,tkiem •!\ t11
Węgry, gdzie wprowadziła j' ustawa wyhoroza 1 roku 1983.
Zasadniczym walorem talde11:0 postawienia sprawy jest wspom•
niana jut wcześniej autentyoznośó, serwanle • pewnr, flkc~
wyborczr, i fasadowośclr,.
Zaznaczyó przy tym wypada, le kandydatów na t' llstę
proponuje Rada Krajowa PRON, dodać jednak trzeba tet, ze
kandydaei -z listy krajowej podlegają takim samym prawom,
jak kandydaci :z list okręgowych, a więc na przykład takte
muszą być prezentowani, a prawo wysłr,plenia z wnioskiem o
Ich odwołanie przysługuje wyborcom u wszy~tkich okręl{ow,
bo przed wyborcami z całego kraju ponosz'l odpowiedzlalnośó.
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wyraźnie
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,,Narodziny chleba''

myślenia
Inteligencja musi odzyskać poczucie· włunej wartości ! pnyda tności. W bezklasowym - z założeń - społeczeństwie nie
może ona pełnie roli kontrastu dla uwypuklania wagi innych
grup. Musi tnieć także świadomość I stałe potwierdzenie, że
jej zadania twórc:...e są nieodzowną częścill składową zdrowego
organizmu społecznego, że .,inżynieria dusz" to elementarne
rusztowanie dla wszelkich pozostałych działań. Nie chodzi
o bezkrytyczny stosunek wobec
po!taw, które inteligencki
status by sakralizował, chodzi o zrozumienie. iż weryfikatory
intelektualne I moralne mus~ być z żele.zną konsekwe<ncją
V'komponowane w praktykę.
Czy inteligencja ma szansę odzyskać swe dobre, uzaaadnione samopoczucie? Czy ten, kto PiBZe wiersze, może znowu
poczuć się równie przydatny, jak ten, kto konstruuje mosty
lub wydobywa węgiel? Musi otóż zostać apełnlonycb kilka warunków. Przede wszystkim muszą ulec -poprawie materialne
warunki działania inteligencji, musi zrewaloryzować się wartość nauki, wiedzy i talentu. Organizm społeczny musi na
nowo nauczyć się w pełni wykorzystywać efekty twórczej
pracy, by nie stawała się ona fikcją . Jednym słowem, musi
ulec modernizacji korelacja i komplementarność r6:i:nych rodzajów i typów społecznego działania. Dyskusja na plenum

OKRĘGOWE

d6w wzrostu skupu wrowc6w
wtórnych j~t Łódż, &dz!e śred
nio od jednego mieszkańca skupiono w 1984 roku 34,1 ki zło
mu, makulatury, tka.Jl.in. Kiepskimi wynikami zamknęło bilana
woj. piotrkowskie, gdzie •kupiono jedynie 8 kg?!
Przed nami realizacja pllllW
rocz.ne10 i tn:ylatki. Konieczne
jest wykoriystanie już iłltnieją
c7.ch bodźców ekonomicznych i
ich dOikonaleni•
w kierunku
z;wlęk.17.ania motywacji do działań. oszczędnościowych. Konieczne btt<Uie oo min.lsteTstw'o
jut czyni - karanie tych, którzy nie r~pektują
przepisów
dotyczący.eh m. in. norm zużycia
materiałów i energii. W 1984 r.
minister gmpodarki materlalowej
zatwierdził 142 państwowe normy. Nakładane kary odi;tl.'aezają skutecznie, ale chodzd o to
by oszczędza'?l,ie było
nawykiem, a nie efektt-m restrykcj.i.

(Dokoflczenie -

.tr.

1)

woduje ono dramaty lub choćby
tylko zakłócenia rodzące w oi:ó2
Polaków. Wła.dze PRL - nikt inny - odpowiadaj' :&a 1pokój na
ulicach i w zakładach, z.a spokojne życie zmęczonego minionymi
konfliktami •połeczeństwa, u autorytet I bezpieczne trwanie pań
it wa, za spokój społeczny, n zabezpieczanie warunków .umożliwia
jących

prrezwyciężenie

trudności

gospodarczych, za pozycj• Polski
w iwlecie, za :r.apewnlenie jej na.leżnej roli w życiu międzynarodo
wym. Nikit inny odpowiedzialności
tej nie po.nos!.
dru&lm oliwiadczenlu rzecsnik ustosunkował ai• do wystąpienia
kanclerza Kohla
na zlocie ziomk<>stwa w
Hanowerze i - na tym tle - do
aktualnych ltolunków Polska RFN. Wstępna ocena wyatllpienla
kanclerza federalnego powiedział pozwala już obecnie na
stwierdzenie, że jest ono krokiem
wstecz w porównaniu s oiwiadcze,,. niem złożonym w lutym br. w
Bundestagu. Wprawdzie kanclerz
powtórzył koillltruktywne elemeRty
wystąpienia z lutego, w tym deklarację
niepodn0&2:enia roszczeń
terytorialnych wobec Poliki teraz
i w przyszłości, ale jednocześnie
wyeksponował 1prz:eczne 1 uldadem, tzw. pozycje prawne RFN,
pozostające na aruncie nekomego
istńienla Rzetzy niemieckiej w rranłcach z 1937 roku I traktujące zachodni' granicll państwow, Pol•kł
jako atan pn:ejłciowy.
Rząd polaki Oliwiad111}'l I. Urban - ponow.nle potwierdza swoll\ gotowość do wszechstronnego
rozwijania 1tosunków z RFN w
interesie obydwu państw, bozpieczeństwa l poko)owej współpracy
w Europie, w oparciu o respekt<>wanle I realizowanie postanowień
układu :z grudnia 1970 r. oraz niepodważanie powojennego ładu terytorialno-politycznego w Europie.
Polska oczekuje jednocześnie, że
rząd RFN podejmie konkretne kroki w kierunku konsekwentnego

W

wypełniania przyjętych zobowiązań
prawno-międzynarodowych i usuwania występujących po stronie
zachodnioniemieckiej obciążeń. zakłócających
korzystny dla obu
państw i narodów rozwój wszechstronnej współpracy.
Rzecznik rządu poinformował następnie o rezultatach wizyty dele-

~acji gospodarczej PRL pod przewodnictwem wicepremiera Zbignle-

wa Bzałajdy w RFN. W kolejnej
informacji doniósł o rozpoczętym
we wtorek rano spotkaniu premiera Wojciecha Jaruzel11kiego z
prymasem
.Tózefem
Glempem.
Stwif!rdził, ie stanowi ono dowód,
ii dialoe państwo - Kościół jest
utrzymywany i kontynuowany, w
tym takie na najwyżazym szczeblu. R:i:,d pragnie, aby .tosunki
państwo Kościół miały większlł
klarownoś~, czemu nie •łu~ liczne fakty nadużywania miej11c sakralnych I uczuć religijnych obywateli do sprzecznych :z prawem
politycznych, wrogich wobec pań1twa wystłłpleń I poczynań części
kler Il.
odpowiedzi na. jedno 1 pytań .T. Urban ustosunkował
się
do sprawy odłożenia
wizyty ministra •praw ui.granlcz.nych Hiszpanii Fernando
Morana w Polsce. Podkreślił, że
PL'ogr8.J)1 wizyty został bez trudności uzgodniony, ale w ostatnim
czasie pojawiły si, nowe elemenny, które spowodowały czasowe
jej odłożenie. Niektórzy komentatorzy &wracają uwagę, :l;e na tę
decyzję wpłynął ogólny kontekst
międzynarodowej 1ytuacji w Hiszpanii. Ri:ecznik rządu podkreślił,
:l;e Polska utrzymuje :z Hiszpani'
dobre stosunki i wyraził prrekonanie, te odłożenie wizyty nie bQdzie miało wpływu na 1tan tych
stoaunk6w.
Komentujl\O na prośbtt jednego
s dziennikarzy wywiad prezydenta
Reagan.a dla rozgłośni „ Wolna Europe." I „Swoboda" J. Urban
.twierdztł, te wywiad ten miał na
celu wsparcie propagandowej, antypolskiej działalności tej oficjalnej rozgł,Pśnl ameryka.ńakiej.
Wskazał na liczne „nieścisłości"
zawarte w wywiadzie, a dotyczące
zapewnień R. Reagana, że amerykańskie
restrykcje wprowadzone
po ogłoueniu stanu wojennego zostały zniesione. Faktycznie w<,,zystkie najdotkliwsze sankcje są kontynuowane. Rzecznik wyraził nadzieję, że administracja USA odstąpi
od swej nie reali stycznej,
sprzecznej z interesami obu krajów,
polityki wobec Polski.
J. Urb.ana pytano także o powody sankcji zastosowanych ostatnio
wobec kilku pracowników Uni wersytetu Warszawskiego. Jak stwierdził w odpowiedzi, wydan~ zo>tal
nakaz aresztowania .l ana K .. Roberta M. i Mirosławy G. - pracowników naukowych UW, którym zarzuca się. że w celu wywolan ':-1
niepokojów publicznych redagowali,

?

drukowa!\ I rozpowszechniali nielegalne wydawnictwa.
dpowiadając na kolejne pytanie rzecznik rząd u na(
) świetlił sprawę strajku gło
dowego urządzonego przez
Waldemara Knihnickiego w Oslo.
Jest to pracownik prywatnego zakładu rzemieślniczego,
wieloln:otnie karany w przeszłości za kradzieże, który pozostał nielegalnie
za granicą będąc członkiem wycieczki turystycznej. Urządzając
1trajk głodowy przed amb&sadą
polską domaga się on zgody. na
sprowadzenie żony ł dzieci. W
rzeczywistiości jak powiedział J.
Urban - celem całej tej imprezy,
inspirowanej przez różne siły ~
lityczne, nie jest połączenie z rodziną, lecz: urządzanie demonstracji
politycznej, służącej m. Ln. pogarszaniu stosunków polsko-norweskich. Konsekwencje tej demonstracji obciążają wylacznie jej ozganlz.atorów oraz władze norweskie.
Odpowiadając na kolejne pytanie
rzecznik zaakcentował, że Polska
zainteresowana jest podpisaniem
porozumienia z Klubem Paryskim.
Podpisaniu towarzyszyć musi jednak normaliz.acja stosunków finansowo-kredytowych między Polsk,,
a krajami członkami klubu. Tylko
w ten sposób :...apewnimy gospodarce zwiększone możliwości eksportowe I tylko wówcza• będziemy
w stanie wywiązać aię s naszych
zobowlązafl. 1
Nie mogę przytoezy~ treści listu
złożonego przez
polskiego ambasadora w Brukseli, gdyż pismo to
nie m1ało charakteru publicznego

.........
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- zaakcentował rzecznik - )egt1
istota polega jednak na tym, :i;e
władze RWPG uważają za poży
teczne przeprowadzenie w najbliż
szym czasie rozmów :z EWG, w
efekcie których powstać może np.
wspólna deklaracja, przewidująca
nawiązanie stosunków między obydwoma blokami gospodarczymi.
odczas konferencji rzecznik
scharakteryzował przebieg I
efekty matur we Włoszczo
wej. Spośród 42 absolwentów do egzaminu przystąpiło tylko 25 osób. Egzamin zdało tylko 9
uczniów. Wśród przyczyn tak sła
bych wyników dyrekcja szkoły powiedział rzecznik wymienia
m. In. działalność tamtejszego kle~
ru. Jako ostatni przykład z całej
serii działań siejących ferment
wśród młodzieży podać można zorganizowanie przez ks. Łabudę na '
dziedzińcu szkoły w dniu 14 maja, a więc w dniu pisemnych egzaminów z matematyki, pożegna
nia przybyłych dzień wcześniej na

P

uroczystą mszę, którą ksiądz zwykł
odprawiać 13 dnia każdego miesią
ca. Wytworzyło to wokół sali bardzo nerwową atmosferę.

Rzecznik ustosunkował się rówdo niektórych Informacji publikowanych na łamach zachodniej
prasy. Np. paryski d2llennlk „L!beratlon" twierdzi, że nie można
wprost otrzymać akredytacji dla
korespondentów zagranicznych w
Polsce. Tymczasem w br., do 15
czerwca, tylko dziennikarzom francuskim wydano 46 wiz wjazdowych, w tym dla 4 ekip tv.
(PAP)
nież

• IP V EM n:; 1 x;rs=n: t ' :rr'&c

(Dokończenie ze str. 1)
szym ro.rn pracy przysługuje 50
proc. nagrody, po drngim 7;;
proc. 1 dopiero "a trzeci i d<usze
lata wypłara się pracownikowi peł
ną „trzyna!>tkę". Nie zmieniają się
też zasady zmniejszania nagród z
powodu nie usprawiedliwionej nieobecno!<ci i naruszenia ob<>wiązków
pracownirzych oraz przypadki . w
których traci się prawo do nagrody.
Dyskusję na posiedzeniu wywoła
ła kwestia zastosowania tych Przepisów do centralnych związków
S,Półdzielczych , których przedstawi-

r

I

ciele upeminali się o ustawowe unormowanie sprawy nagród z funduszu zakładowego. Przeważył argument o potrzebie konsekwentnego przestrzegania zasady niein~e
rencji ustawowej w autonomię
prawną spółdzielczości. Dlatego postanowiono upoważnić Radę Ministrów do objęcia przepisami n<..wej
ustawy również pracowników ir nych zakładów, które miały dotychczas prawo tworzenia zakłado
wego funduszu nagród; c'1odz1 tu
nie tylko o spółdzielczość ale 1 o
organizacj<> społeczne prowatlzące
działalność

gos;:iodarc1ą.
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Zołnierskie

Przezorny zawsze ubezpieczony
Przedstawiamy k.oloJD.I\

relację

ze spotka.Wa pny N 'l ' u

Wojewócbli.ier;o
S3-U3-04 11 zastępcą dyrektora oddziału
PZU - mgr PAWŁEM MURASEM 1 naczelnikiem wyi iyotowych - mer
działu ubezpieczeń wypadkowych
LUCJUSZEM WOJDANEM. którsy odpowiada.li na llQno
.
pytania Czytelników.

•

•

•

Pnod lały wpłaciłam w PZU kw~ 100 łJL Ił, di~
upewnić sobie doż;rwołGłl\ emeryłurę, wkr6łce usylkam
włunl\ emerytur• i 1 renły PZU chciałabym sresyrnowaó.
Wedłur moich pobieżnych wylie1:eń, prze1 5 lał pobłer:an.la
renły • PZU, zostało ml wypłacone około 1%0 ły1, zł. Czy
PZU zwróci nie WYkorzystane przeze mnie 80 tya. zł?
- J~li ubez.pieczenie · 1J0S.tało zawarte według tary!y XI!,
to mo.ze pani wy.cofać całość lulb część wpłac<>nY'Ch skła
dek. SJ)O!W'Oduje to odpowiednie unniejs2enie otrzymywanej przez panią renty.
Zakupiona w PZU ore.nta, jest nieul~na od łw1adc~
ZUS• .Jeśli wolno nam po-radzić, to ra.czeJ nie po.winna pan! odstępować od umowy ulbe%lpiecunia i nie wycofywać
wpłaconych j.ui l'kładek. A *'<> dlatego, że pan.I r-entow-e u-·
n• łyc!e.
be~ie.cz:enie, spełnia takt.e ro.tę ube7Jpłeczenia
-

~Y ,dożywotnym

wypłacaniu.

miesięcznych

rent, ni•

:unnieJsza się wpłacana kwota, ale coroc:r.:nie urealniana
(obecn1e o 11,5 proc.) jest WY1Płacana osobie imiennie wgkasanej w razie zg~ ube:r:pleczonego.
- Od 11 lat jestem taks6wka.nem.. I do tero osa.au n.le
Czy mogę
posiadam l'rtlPOWego ubeq,leesenla na iycle.
sobie sam załatwi6 takle ubezple~enleT
- Jest to niemoiliwe. Grupowe ubezp!ectenia rod%inne
na tycie, mogą uwierać tylko r.a:kłady pracy - uspołecz
nione bądt prywatm.e. Skła-dlki są wówc:i:.u potirą.cane ubu.pieczony.m pracownikom, przy rniesięcmyćh kh wyna.g:rod%eniac'h. Praoownl.cy t;rohlte układów, eclY JI06taj.e s nimi
umOIWa o pra.1 jaildegokolrwiek J)<>W9d.u rozwią-zana cę, mają pra'W'O dotymot..n.io kontynuowal! to UibellPieczenie.
Oiplacać
Mu1-zą jednak sam'!. indywidualnie, oo miesiąc
SJkła'Cl!kL S?Jkoda, te pan z tego uprawnienia w Ódpowiedzara-:i:. po ustaniJU 11·t osunlru pracy, nie
nlm c:r:ule, to
prowadzą.ca
skwzystał. Obecnie mote pan jako o.soba
dz.iałalność zarobkową na własny :rachunek, J.8/Wrzeć jedynie umowę o jednootkowe ubezpieczenie na tyde.
- Zostałam 1zezęśllwlł babcllł. Dysponuję kwotą ZO &ya. sł.
którlł chciałabym przezru&czy6 na tzw. ube>zpieczenle posarowe. Córka ju:f; zawarła dla dziecka takle ubezpieczenie
I opłaca składkę mleslęcznlł· Cs7 JednorallOwa wpłata jea\

,._t

możliwa?

Ube7JI>l•czeni• uopat.rze.nia d~cl mote by4 11111Warte
wielu wariantów. W więk.'!dcl s ni.eh wa.runkiem
:r:awarcia umowy jest dobry stan zdrowia I wiek osoby,
która ulbe7lpiec:r;a, a witte matki, babci. Niektóre warianty
przeznacZ01I1• .1ą wyłączni• dl• roduców lub prawnych o\
piekunów dozieckL
Prop<llllujemy pan.i tvy.tę IX A, gdyt ani wiek ant stan
zdrowia, nie mają znaczenia. Przy W1J)łacie IO tY1. Tlł, posa1
ten za 20 lat wyniesie dokładnie 157.440 zł.
- Jeatem na emer)'turze ł uma opłacam składki a azapomniałam
bezpleezenie na życie. Za ubiegły kwa.rtał
ułścl6 należność. Czy nie straciłam pnes to ubezpleosenłaT
Czy mogę wplacł6 zaległe składki?
Poniewat ostatnia
- Należy to uczy.nić bezzwłocznie.
składka w pani ube:r:pieczeniu opłacona 'JlOOtała za grudzień
1984 r. to od dnia 31.03.198~ r. wygasła odp<>wiedr.ialiność
PZU. Po wygaśnięciu, ubezpieczenie to mote l.Ol'ltać wznowione w ciągu 9 miesięcy od ostatniego ctrrla miesiąca, i.a
Nie pobiera s i4l
który opłacona wstała ootatnia składka.
wówczas zaleg.łyc'h sikładek, ale w ubezpieczeniu ma :r:a1ttosowanie 6~miesięcz.na karencja począv:sz:y od nastęopnego
dnia po dokonaniu wpłaty wmawiającej ubezpieczenie. W
okresie karencji PZU . wypłaca śrwia-dczenia wyłącmie na
zgony będące .!lkutkiem niesz.c:zęśliwego wypadku. Jeżeli
przerwa w opłacie składe'k jest dłumz:a nU 9 miesięcy, ub~ieczenie nie może być już wznowione.
- Jestem na długotrwałym zwolnleniu lekarskim I prawdopodobnie przejdę na rentę inwalldzklł. Chciałbym nadal
opłacać składki za grupowe ubezpieczenie na życie. W Jaki
sposób mam załatwić formalności • tym związane?
- Aby k01ntyn.uować ubezpieczenie życiowe, nailety sgło
s!ć się do OS{)lby prowadzącej w zakładzie pracy aprawy
ubez.piecz.eniowe w celu pod:pisania wniosku o lialue wbe:r;ob<>wiąuny jut
pieczenie. Wniosek taki, zaikład pracy
przekazać do PZU w terminie 3 miesięcy. ln\lpektorat PZU
prześle na pana ad-res książeczkę oplat składek, ktÓl'a jest
jednocześnie polisą ubezpieczenia kontynuowanego. Składki
za ube:r:pieczenie kontyn:uorwane, mus:r;ą być opłacane :i:. 16ry za okres: kwartał. pólrocze 1u1b rok.
- Jestem emerytem od 1973 r. Kontynuuk gntpowe •bezpieczenie na życie - symbol „72". Csy prawdą jest, te
w tym ubezpieczeniu obowląz11ją jakieś ulgi w opłacie skła
dek i dodatkowe świadczenia?
- Terl typ u'be7lpieczeń nie przewiduje żadnych ulg ani
dodatkowych świadczeń. Owszem, takie istnieją, ale jedynie w ubezpieczeniach zawartych we(iług warunków specjalnych o symbolach 22, 32, 42 i mogą w określonych 1ytua·cjach dotyczyć: podwyższenia sumy ubezpieczenia o IS
lat kontynuowania
proc. w okresie pierwszyich czterech
ubezpieczenia, obniżki składki ubezpieczeniowej o 50 proc„
kontynuacji ubezpieczenia bez opłaty składek.
Notował&: G. BARGmLOWA
-

według

uprawn1en1a

Jak co roku o tej porze, ostatnie tygodnie przyniosły sporo pytań
zwiqzanych z wysokością odpraw, odraczaniem służby wojskowej,
uprawnieniami powracających 1 wojska I wieloma Innymi kwestiami
związanymi z:e służbą wojskową. Czytelnicy, bądź ich rodziny postulowali teł przypomnienie aktów prawnych, aby w razie wątpliwości
mogli sięgnąć po nie sami.
ŻOłnlerski•
'ię już

uprawnienia ro11poczynaj.powołania.
powołania •

w momen.cie

Od chwili
pracownirozwi:i\zana

otrzymania karty
kiem nie może by6 bowiem
umowa o pn.042 - nawet jeśli z:o&tała.by
prze-:i:. zakład
wcześniej wY',pO\Vfedziana
luib .amego praoowaika. Rozwiązaniu moA podilegać t,.irko umowy zawarte na czas
określony. Natomiast wazygtkie inne jedyni• s winy pracownika, albo gdy zakład
ulega likwidac-ji.

de wojska w
Praoown..lkowl ldi\ccmu
CEUJe bezpołi'ednło poprsedu.ją.eym stawienie się do Jednostki należy się dwudniowe płatne zwolnienie dla załatwienia
dniu
spraw osobistych. A w ostatnim
pracy wypłaca mu się plenięin3' odprawę
W wya. Z·tyfodnlowego wynagrodzenia, O.
bllcsonego jak za urlop wypoczynkowy,
Odprawę wypłaca się wszystkim sa dwa
tygodnie, be. względu na termin powo-

miinistracji ~ańEitwowej stopnia po-d6tawowego. ZMilek wynosi 145 proc. na.jui:iszego wynagrodzenia zasadniczego dla
jednej osoby, 130 proc. dla drugiej i 120
proe. dla każdej następnej. Ostatnio wyackość tych :ta.5lllk6w uległa zmianie, gdyż
z 23
uchw~ła n.r 66 Rady Minisir6\v
kwietnia b.r. (MP 8/85) :r;vdększyła je o
250 zł rniesi!jcznie dla każdej uprawnionej do 11ich oiioby, a zuiłki dzienne nale;i.,ne w okresie ćwiczeń o jedną trzyd·tiest~

8secer6lna ochrona stNunku pracy po
powołaniu obejmuje I iony łołnierzy. Nie
można bowiem rozwiązać z nimi stosun-

łania.

ku pracy, chyba te nast,puje likwidacja
zakłaoo lub z winy pra.cownicy. Te taś
po
tony, które dotąd nie pracowały,
zwróceniu się do Wydziału Zatrudni~i.a
otrr.ymu}ą !kierowanie 1 zakład ma obowiązek r.at.rudnit je z:g1:>dnie :a; kwalifikacjami.

PRZEPISY zawarl• w uchwale nr 8
Rady Min1st:rów z 16 stycznia 1984 r. (MP
2/84) zapewniają teł pomoc <lla osób najna utrzymaniu
bll:iszych, pozostających
powołanego pracownika. Od momentu rozpoczęcia przez niego słu:bby wojskowej, af
do jej zakońaenia otrzymują oni za.siłki
miesięczne. Wysokość tych zasiłków uzależniona ~ od liczby <>.!Ób uprawnionych,
a wypłaica je 1 dołu terenowy organ ad-

l'dY powołany prowadld
W ayhlacJl
rospodarshvo rolne I nie ma Innej osobY
która mogłaby zają6 slę nim, a gospodantwo Jest jedynym łródlem utnymanla jero I rodziny, albo te:ł gdy Istnieje
konleczno§6 sprawowa-nła bezpośredniej
opieki nad esłonklem rodziny zainteresowany mote ublera6 się o odroczenie słuł
by wojskowej. Na mocy rozponą-dzen.ia
Rady Mi~rów z 7 wndn!a 1979 w 4'1>1'a-

Prawo pracy na co
W tym aamym mlffcie T. 1 tego •ameeo g.rudatlowego popołudnia, dwóch pracowników, •
drwóC!h r6inych zakładów, powracając z p.racy,
ot llW)'Cz:aj-nie w !wiecie, prtewróciło •ię. Każ
demu J. nas takie upadki się zdarzają. Sprawd:r;amy wtedy, czy możemy ruszać ręką 1 nog-.
Jeśli tak, uważamy ie nic takiego .się nie stało.
Jeden s tyich pracowników, całe 8 rodzin .1poawał. Ciągle jeszcze miał przed oczyma blask
ognia. Gdy wszedł do ciemnej sieni d.omu, w
którym mieszkał, pol!knął .!lię, Upadł na barie.J.'lkę.
Poc:r;uł silny b()I w lewym oku. Pomocy udzielił mu wychodzący s mieszkania .są.!iad. Minęło
5 dni. Ból oka i głowy nuilał się. Lekan. rejonowy, wyp.i$ywał le'ki przeciwbólowe. Po tygodniu, qłosit się do lekarz:a zakładowego. Ten
nie pytając o przyczynę bólu, natychmiast skierował go do szpitala. Jeszcze tego samego dnia
1<111tał przyjęty na oddział okulfaiyczny, Leczenie było dllu·gokwałe.
Po ~ocie ze szpitala, praoownilc wystąpił
do zakładu o aporząd:r:enie pcotokołu pown>adkowego. Behapowiec odm6wiŁ Dopiero pod lroniec lute.go, ,po inteirwencji iruspektora pracy,
protokół prz:ygotowanio. Jednakie ZUS i Rada
Nadzwcza, odmówiły wypłacenia jednorazowe;.e b~a to
go o<la'7lkodowania. Stwierdzono,
wolna. sobota, więc o żadnym pawrocle s pracy nie mogło być m.cwy. A poza tym, na karcie
podając
chorobowej, przyjmujęcy go lekart,
przyczynę przyjęcia do •zpitala, ponoć napiul:
„uder7.0!ly pi~clą w lewe oko". Są<! Pł'acy w
Łodzi, do kt6irego poszkodowany pracownik odwołał się o.d decy:r.ji Rady Nadzorcz:ej ZUS, dal
jednak wiarę zeznaniom pracownika i jego s~
siada, it wy,padek nastąpil w grudrliową sobotę około gods. 111, kiedy apaiwa:cz wracał z: prajak .1prawdttł
cy. Alibowi•m jego zakład Zemar\ tych nie
tego dnia pracował.
.!ląd mogła podwa.tyć adnotacja w h!storii choroby.
Została ona napisana nie prr.ez lekarza przyjmującego, leca przez o.sob4, ikt6rej npital nie

wie ud·r.ielania odiroczeń zasadniczej aluiby wojskowej oraz umawania p<>borowych i żołnierzy za jedynych źywiciell
rodz.in, k,t órego jedinolity tek~t j,e&t umies~:rony w D. U. 3/81.

•I•

w
wojskowej traktuje
przypadku na równi 1 okresem
zatrudnienia. Ale je.żeli po odbyciu sluiby v.X>jskowej rezerwista ch<:e zachować
wszelkie z.wiązane :r. tą służbą uprawnien ia pracownicze powia!ien w ciągu 30 dni
zgłosić się do swego zakładu, lu'b jeśli dotąd
n:e pracowal rćrwnież w terminie 30 d·nl
zatrudnienia po
u dać się do wydziału
skierowanie do pracy. W obu tych przy•
padkach zachowuje prawo do urlopu wyPOczynlrowego za dany Tok kalendarzowy
w wyini·arz.e proporcjonalnym do liczby
TOku.
po:r.ostałych do końca
miesięcy
Uprawnienia te zachQWują także ei, którzy zrezygnowali :r; pracy w popnednim
Tak
zakładzie i podjęli ją w nowym.
stanowi ustawa o pows-zechnym obowi.oąz.
ku obrnny Polskiej Rz.eczypospolitej Ludowej opublikO<Wana w D. U. 7(84.
Okres

służby

każdym

l'odobne uprawnienia przy11ł11cuJ1t rówszkół wyższych, po
absolwentom
odbyciu przeszkolenia wojllkowego, cho6
oni maJ11i prawo do dluiszero cmsu na
podjęcie pra.ey. Wynosi 'on bowiem 3 mies i ące. Niezmiernie Istotnym przywilejem
dla tych, którzy odbyli zasadnlcz" ałutbę
wojskową I w ciągu roku ublegajlł się o
przyjęcie .na studia wyższe jest pnyznanie im punktów preferencyjnych. Ci zaA,
któr:r.y lrończą służbę na jesieni mają możność 7!W?Ócenia l!ię do dowódcy ~dnost
ki z prośbą o r.ezwolenle na składani•
egzaminów. I jeśli uzyskają zgodę l)rzysługują im urlopy na. e.gzam1ny wstępne,
a na !I dni przed r<>r.-poczęciem roku akademickiego pnenił!l!lienie do ~z'1tWy. (h)
nież

wyjaśniają

Instytucje

dzień -

W DALSZEJ

mógł 1111talić. Ponadto brak było daty, ki•dY tę
adnotację 11porzą.dzonc. Rbwnie.i opótnien!e 1por~T.enia protokołu powypadkowego, ni-e mogło
podwatyć ze.znań .1pawacza.
03kożno.ść
W tym konkretnym przypadku

tak mocno nie razi.
pewne wątpliwo.śd, więc je skwapliwie wykorsyatano. Natomiast w sprawie druciego pracownika, któ.r y na oblodzonej powie.rzohni prJA!>W['ócll się domając obrażeń, ostroż
no~ć ZUS budzi Wł'ęcz z:dumienie. Sprawa przecid o<:r.ywista, a jednak i tu odmówiono wypłacenia clężko poszkodowanemu pracownikowi. jednorazowego odszkodowania.
Otót tego grud!Iliowego dnia, piędoo.!lcbowa
br)'lgada pracowała dłużej. Musiała do końca
r.aładować . wagon te n.kłem i odpowiednio ~
zabezpieczyć, Pracownicy następnej !:miany, nie
przejmOtWall <>bowią2lk6w należąicy~h d-o brygaDlatego cała piątka
dy 11 pierwszej zmiany.
•k<>ńczyb. pracę dopiero o 14.30. Spieszono .!lię
na O\Statnl j.uż zakładowy autobus, rozwożący
pracowników, z:ami-esz.lrujących w terenie. Spieszył •i• tak.że i poszkodowany pracownik, który
pośliznął się na oblodzonej nawierzchni. Koledzy pomogli mu .1ię podnie~ć i dopr()l\vad2ill
do autobu~u. Był zam:r0<:ZOtny ! :i:. nosa ciekła
mu kire-w. Przez kilka dni bolała go głowa. Są
dzil, że ból urn przejdzie. Dopiero · po tygcdruu, zW1róclł si41 do lekarza, ale ten nic groź
nero nie •ti\vier.dtil. Wkrótce je-dnak trzeba byNatycihło pracownika odwietć do szpitala.
miastowa operacja uratowała mu życie. Sfilne,
zdrowe dotąd chłopisko, nagle zostało inwalidą
II J?upy. Fatalny okazał się ten upadek: sp0wodowa:ł krwiaka. mózgu i paraliż.
ZUS i Rady Nadzorczej

ot,

•

•

były

I nawet w tak oczy-wJstej ~awie, obory czło
przed
wiek, mu.siał · dochodzić swoich racji
•l\d~. Bo ZUS w mi.eście T. daty nie zgadzały aię. więc u-mał, że całe to z.dar:u!nie ni.e
(g)
miało zwią~u s r.atrudnieniem.

PRZYSZŁOSCI

Wiele osób mleazkaJ~cych
na osiedlu Teotil6w zwracao ustawienie
ło się do. nu
przystanku autoblł!lu Unii „78"
na ul. Drewnowskiej przy ul.
Zach-0dnlej. Ale choć - MPK,
Jak I Wojewódzkie Pn:edsię
blorstwo Drór l Mostów odniosły 1lę przychylnie do postulat6w nuzych Czytelników
będlł muslell oni poczekać na
przybliżenie przystanku do 11·nil tramwajowej,
Jak pisze bowiem WPDIM
nowe usytuowanie przystanku
wh\że

się

•

koniecznością

I posz:erzeniem
przebudowy
DrewnowJezdni u zbiegu
skiej t Zachodniej na odcinku od ul. Ogrodowej co wyzakresu robót
maga dutero
z
związanych
kolizyjnych,
Podprzebudowlł uzbrojenia
ziemnego tych ulic. Wszystko
to oczywiście musiałoby sporo
kosztować. Toteż wobec znacznego ograniczenia środków
budżetowych umieuczenle w
planach l'l'Zebudowy Je%dni na
w/w ulica.eh nie jest w najbliższych latach możliwe.
(h)

„

...

• RZEMIEŚLNIK MA RACJ~ - T\\~IERDZĄ W CECHU
• NAJWYŻSZY CZAS POST A WIĆ NA JAKOŚĆ!
• HANDLO WA CIEKAWO STKA
Pod lroniec maja p.isalem w tej rubryce o

kłopotach klienta, któremu r:r;emieślnicrt Instalował urządzenie do podgrzewania wody. Zdaniem zamawiającego praca została wykonana
nlestl!n"annie, co w sumie doprowadziło de tego,
iż klient musiął zamontować w swoim mieszika"'

niu Lnne uirządzenie, które dal\vało ~arancjit
bezpiecznej pracy.
Tym('zasem w wyjaśnieniu , nadesłanym przez
Ceoh Rzemi.osł Budowlanyich, Drzewny{:h i Mlneralnvrh stwierdza się, i:t „rzemieślnik, wyor:r.edmiotowej
konaw'ca robót dotyczą('ych
sprawy nie iest rzemieślnikiem n :euctciwym.
Zakład instalatorstwa sanitamego i ogrzewania
prowadzi O<l roku 1974 w sp05ób nienaganny",
RozWQ,żając skargę klienta pismo przypomina
ustalenia komisji odwoławczej Izby Rzemieśl
niczej z marca 1982 roku. kiedy to postanowiono. if ieśli nie uda się z.dobyć stalowych. niena której brak
rdze-vrnvrh rur . we7<>wnira.
ł

DZIENNIK

ł.ODZKI

nr 141 (10938)

lrllent, 11011>tanie wykonana z t~.
czym dysponuje rzemie.łlnik. A ponlewai jak wyjaśnia cech - w t)'JD czasie klient nle
dostarczył takich rur nemleślnlk ponowił SW!l
propozycję wYkonanla urządzenia 1 tego czym
dysponowaL na co klient nie wyraził zgody.
Tak więc spór ut·kwił w martwym punkcie,
przy swoim.
jako że obie sttrony oootawały
Stą-0 też wzięła się rada, by klient doehodr.ił
swych praw w sądzie, bo komisje odwoławcze
nie przyznały mu racji.
Dziwi mnie tylko jedno: jak to się dzieje, te
·.vłaśnie klient m i ał szukać owych ru~?
iuk-arta.ł się

•

•

•

Pisałem nie tak dawno o !)Oprawie tao'Patrzenia w ryby. Równief zdaniem radnych ostatnio
o ryby świeże. mrożone czy konserwy nieco w
Y-..odr.i łatwiej. Ale mote przyszedł czas, by :r;a-

pytać

jakiej jakcici ' ' ow. wyroby? Moma.
wyprodlukowane w Zakładaeh Rybnych w Gdyni, kom~rwy :i:.aiwierające mintaja
w ole}u. W 1malw przypomina owa Potrawa
stary but wymoczony w t!wlz.czu. Nie tn()żna
mintaj
oprzeć się wrażeniu, te ów wędzony
długo leżał gdzieś w sklepie na ladzie i gdy
porządnie wysechł. wud:r.ono go w olej, a potem d<> pusz.ki. Podobnie niesmaczna jest kzyn.serwa, nazyWająca .!lię tajemniczo „filety rybne
w sosie węgierskim". Pewnie nawet sam promajduje 1
ducent nie wie, oo się w puszce
stąd nazwa.
Na koniec jeszcze ~ z naszego podwórka.
Od paru tygodni produkujemy w Lodzi jogurt
i to w różnych smakac-h. Niestety st><>sób p0dania klientov..'i tego napoju dość skutecznie
odstrasza od :r:akupu Wszy.!:tkie kuberz.ki oolane są ich zawartością. c~ć t nich ;est oopę
kana i joogurt wycieka. Persone} sklepów pslonp.

kupić,

ezy ~•
koło się

producenta, klient na personel i taik
zamyka.

• •

•

A teraz fragment listu jednego z czytelników,
który wybrał się na ulicę Łanową do pawilonu
handlowego. Zobaczył tam długą k<Jleikę o.rzed
stoiskiem z. pasmanterią i galanterią. Zaciekawiony o<>dsz.edł. bo od dawna .•poluje" na oodk>0szulek. Tymczasem handlowano tam lronserwami rybnymi! Cz.vt.e lnik oisze· ..I tak sobie
myślę, jak to jest - obok stoisko garmażervj
ne, przeważnie puste. sto metrów dalej pawilon ze skle.Qem rybnym, a t.u zamiast niewymownych. nki. gumek itp. sprzedają konserwy
rybne. Myślę sobie. że handel stoi na ,.głowie".
l chyba rzeczy-wiście

K. KROBSKI

piec c.o .• SEGMENT stołowy 4,5/2.5
~LrQ.U//'///.///UH//U/~m"~LZU'./~
przyczeoę bagażową asprzedam. Piesza 2/13.
e:ree-nty
chlodnicze.
19680 i:(
M'1e1s
' I · P dsię
. b'
~
~
Tel. 52-36-30 wieczorem. TELEWI:lOR
przenośny
36696 li!
„Neptun", zestaw segSPRZEDAM pralkę automentow.v „Wioletta" DOMEĘ czteroizbowy bez
matyczną, tel. 12-11-48.
Łodzi,
sprzedam.
48-18-83 po
wygód . ogródek - sprze19772 g
15.
19679 g
ul.
89/91
dam. Sliwowa 15 godz. SPRZEDAM flet. Telefon ŁóDż sprzedam do14-19.
•
16-34-06.
mek letniskowy (rozbie19769 g
36716 g
ralny). 78~29-98 po 16.
sprzedam.
DZIAUQl w Żabiczkach. SPECTRUM
36753 I(
Tel. 86-91-27.
1500 m sprzedam. OferSPRZEDA.1\i dom muroty „19698" Biuro Ogło
19713 g
wany 12-lzbowy, ogród
200 TON
SPRZEDAM
telewizor
szeń, Piotrkowska 96.
(1200 m) nad zalewem
czarno-biały,
kalkulator
DOMEK letniskowy nad
-Głowno, Swoboda 14
~
~
programowalny SR-56.
jezi-0rem Tyrkło (odnooraz 34 m rur miedziaTel. ~5-31 wieczorem.
ga Śniardw) - sprzenych do studni (uży
19707 I!
dam. Jerzy Szczepański„
Informacji udziela
zbywane).
36752 e
Wronki
23-3
19-507 SPRZEDAM białą, czeską PRASOWALNICĘ (NRD)
tu,
tel.
84-64-19.
2166-k
sypialnię „Grenoble" Grabowo.
19796 g
domową, maszynę d;:ie-.
jasną, lodówkę używa
DZIAŁKI rekreacyjno-buwiarską
dwupłytową
ną. Tel 57-81-07 wiedowlane w Słowiku („Textima") sprzeczorem.
. 19706 g
sprzedam. Dojazd tramSKODĘ Qcll;.avię (19519) w ZATRUDNIĘ ślusarzy
dam. 84-26-05 (17-20).
TOKARKĘ
stołową
do
wajem
46".
Oferty
cało~! l11.11b n.a ezęścl soawaczy
rencistów.
36746 e:
metalu małą, nóż do NOWĄ suszarkę bęb.nową
„19795" Bluro Ogłoszeń,
B-P'fZedam. Odyńca M.
Mrówcza 16, godz. 16tkanin ,tarczowy sprzePiotrkowska 96.
19629 g
18.
oraz pompę 220 V dam. Gorkiego 47 m.
PLAC budowlany sprzesprzedam. Oferty 36743
SKODĘ
1000 MB s,prze16675 I
26.
19777 I!
dam. Andrzejów, Koś
Biuro Ogłoszeń, Sien..1<iedam. lnowrocławska i>/59 SZWACZKĘ rękawiczarkę
ciuszki 12.
19748 I! NOWĄ lodówkę poj. 60 l
wicza 3/fJ.
19e17 g
i krojczego zatrudnię.
po cenie sprzedam. ,,ALTUSY 65" DOM, stodołę murowane,
spr:ie· „FIAT" lUipE (1984) noOferty „196!J4"
Biuro
Aleksandra 46 m. 9 po
2 ha ziemi ogrodowej
dam. 52-14-23.
3672.9 I( - wy - spr~edam.
Tel. Ogłoszeń, Piotrkowska
l5.
19757 li SPRZEDAM
- tanio sprzedam. Konkomputer
S&-55--22 we.w. 407, (7-15) 96.
stanty Piasecki, Kolu- „TANDEM" - sprzedam.
Sinclair ZX-Spectrum,
367419 I PRZY.Th-1Ę prac• na pramna. ul. Tuwima 4 lub
telefon
klawiszowy (słu
Tel. 48-19-33.
19743 t
,,FIAT $50" po wypadku
1ę mimośrodową 30 T,
Kresowa 6.
19735 I! PERKUSJĘ - sprzedam.
chawka), gramofon Phl- 1>pr.zedam. 51-11-83.
dowolny
sektor
DZIAŁKĘ budowlaną 4000
Ups
447,
86-73-28.
Tel. 43-47-61.
36742 g 12-19--05.
19727
19637 g
m. wodociąg lub całe BUFET długi dębowy - ,;
ŁADA
1500
(1973), prze19787 "
gospodarstwo
2,78 ba,
bieg 58000,
spTzedam. ZATRUDNrĘ: ustawiaczasurzedam. Tel. 36-14-59. ROWER dwuosobowy tanzabudowania 11:przedem
sprzedam.
Ooperatora na at,itomat
Telefon·
Ml--95-'13
19656 I!
dam. (Autobus 255). W MASZYNY stolarskie ferty „36101" Biuro 0absolwenta
37009 & tokarski,
głosMń,
rozlicz<miu ewentualnie
Sienkiewicza
KOMP!;ET blach 1 4 opo- szkoły metalowej. Posprzed.am. Tel. 48-94-32.
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SPRZEDAM domek z plaOferty
37007
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tel. 16-94-24.
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karzy (reperacje swę(8-161.
19686 Il
86686 I(
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bnle cholew, w~zywaMASZYNY do podnoszenie ekspresów, powięknia
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l.000"
niej emerytów, rencisdam. 57-2.5-69.
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Piotrkowska
lll-66-61.
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73-00-57
7-15, tów _ zatrudnię. Ofer36679
I(
96.
36713 l!
87-00-78 od 16.
ty:
Urząd Pocztowy
przyczepę
GUMITEX - sprzedam ŁóD2: „Crescent 495'', ta- SPRZEDAM
camp~ngow11
przystoso.SILNllK
~
2lówka „MAK 348" Oferty „36708" Biuro
_ is~~~o'. Łódź 4, 11kryt'.ca 64.
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36636 "
Ogłoszeń,
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!kiu na części sprzedam.
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ZAKŁADY PRZEMYSŁU

PRZYCZEPĘ campingową

,,,N-125" oryginalny
przedsion·ek sprzedam. Za.k owice, Kolejowa 1, 14-11-115.

DZIEW,ARSKIEGO
LIDO"
w lodzi„ ul. Wólczańska 66
11

OGŁASZAJĄ
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po 18.

36-03-62
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na. 51""39-58
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GARAŻ

na $1·6dmieście.
Tel. 36-50-lB.
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ZASADNICZEJ
SZKOtV ZAWODOWEJ
w zawodzie:

Sl:WACZ DZIAN1N.
Nauka trwa 3 lata. Uczennice
wynagrodzenie zgodnie z taryfikatorem oraz korzy-;tają ze świadczeń
socjalnych
orzysługujących pracownikom zakładu. Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela dział kadr i szkolenia zawodowego Łódź, ul.
Wólczańska. 66, tel. 32-83-60 w.
203 w godz. 7.30-15.3'0. 1995-k

otrzymują
t
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hydrofor z p<;IllJP4 a20V
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~
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Mechaniild Slu•
sarskiej
p<>szuikuje
wsp6lrn.ika
z gotówiką.
Tel. 32-44-19 (1'1-18)
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SAMOTNI! - o.feny matrymO<Ilial.!na ,,SWATKA"
P!otrko,wS?ka 13'3
god!!'..
14--17. Ofe;rty i:ag.ralllicz111e dla Pań.
l'TM8'
OFERTY kira,jowe ! .ta·
~randczne majdlzieM:
w
B tu,n e
„ Westa" 7U-91!1Z
Sl.ozecim, skrytka 6'12.
135-\)

SAMOTINYCH upom~e
Biuro „VICTORIA" Pabianice 1, Ek~ytlke. ts.
3ll8'i<l '

BI®RNYCH sroi:ę9cle omijra..
Rusz kooceptem i
a.by 2'JY1aletć
przyjaciół
lulb życiowych par~
<t6w, 'napis!!'. do Kl'llbu

,Po-'Zlllajl?l.Y sdę", Itielce
skrytka 338.
2H9 k
Mt.ODY, ernerilmny, zmotoryizowany, s
dobrjj
:majomości11 kir<>jlll, 11([.ycia -i proj~towe.lllia po-1
li,
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· · Zakłady

ea ren01110<We.11111

Przeciwpożarowego

w lodri, ul.

~

kandydata na stanowisko
SPECJALISTY ds. inwestycji.

~

~

Wymagane wykształcenie młnimum średnie techniczne oraz
uprawnienia budowlane. lnformocji udziela dział spraw procowniczych, p. 28, li p.

~
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SPROSTOWAINIE
do lronkunm na stanowisk-o

HAUOllCIELA AKADEMICKIF.00.
Oolrumenty naleey składa!! d-0 dnia ao
czerwca 1985 r„ a nie jak my,lnie podano - do 15 C?.erw<:a rn~5 r.
2137..Jc

B~u~o

2200 k
atraikcyjne
mał±eń!<tiwo
pi&ząc
do
„Uni~rsum", Gdańs'k M'
s-krytka !11.
1M2 k
STARSZE
małteós:two,
kt6re 4 cm&rwca br. k•.1piło pieska w łatki pr!l'.y
Urniwe.rsal'IJ, pros~my o

koo.t•t. 51-n-44

godz.
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ROZPRAWA DOKTO·RSKA

r~w7a
~torskd~
019

:r:

t w·u~ .. _;_ 1 n;iłlI' _ _. oY
l•.1<.0w""" eJ,
W'•lll'lO
by6: Promotor doc. dr
habiil. Olg.ierd Gedymli!l
li PoiliitechnllkJ
Luibelakie).
21337 Je

J)rof, dr Jerzy StarnaW$1<'1.

I. O IOdz:. 10.411 - mgr Ewy Wełnic j;t,: „St.ruktq.
re l>Olltacd l ~chnlka nlUT ac.fi w J)OW'ie,clacll lrla
M'Udoch".
PronlotoS': doc. dJr hab. Adeila Styczyńska.
itee.nzenc1: lll'O!f. dr Witold Os~owski; prot. di
heb. Irena Dobrzyelka li VnJ.wersytetu WarS'Z8WSkiea<>.

Prace doktorl!k.le n

m.11.

11'11M •
8ltAAlD'1llONO -preiwo 2•dy - Sławomira. XJwi~

k>ierw·!cs

~

§

t33f..łl.

1je nad rOZPfaV1am,1 doktorskimi:
GodlL t - lek • .Ja.nuna Nowaka pt, „Ocena łldl.e
lrłyeh WY?Uków oper.acyjnego leczenia k(}biet s n•l>Ołem Steina-Leventllala
(PCO pol!cystycznycb
ja,jnlltów) w aspekcie gl>nekolo«lcznym, ploc!nOiłclo

wym wydzl.ellan.ia FSH, LH oraz prOllaktyny",
P~onw.tm': doc. dr lułb. Zdzisia-w Retersk.i.
OOdz. 1fl 'lek. Rć:ty Szymańskl~j pt.:
WBp6ł~
Istni.ente 1 waj--.ne korelacje rwy ramiennej 1 ,kul..

„

uowej".

Promowr: doo. dt hab. St&nl&!liw K-otwlca.
oerci.. ll. - lek. Jacka Ryehteta pt.: „Zas~e
n11rog'.Llceryny w lect.eniu zespołu mełąl!JO i;zutu 1l
1:1'.lorych po U:blagach w krąt,entu poza.ustrojoWl'ftl•,
, Pnlllliotor: doo. dr hab. Janum wua-Wąsow.!lkt.
Prace dtltkł.<ll"s'kie or ar. ooeny recenM'!ltów WYlotone 1111 do wiglądu w B1b!lil.()!f;ece Akademii Medyczrufj
w Łodld,.
•olny,

uil,

llhlszvńskll.eito

1Mll I
ZIXlJ$ŁA W Ga.-wry!o .A19llłlaru!r6w, Wałmrod&
~bil: praiwo Judy.

bezpośredniej obsługi

księgujących.

Wymagane wykształcenie średnie. Informacji
o warunkach pracy I płacy udziela stanowisko
spraw pracowniczych, Łódź, ul. Piotrkowska 207,
tel. 36-09-80. ,
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BANK POLSKA KASA OPIEKI
Oddział w lodzi,· ul. Piotrkowska 21 1
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tantów,
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wł.uinościowe

te<:hnologię

szturznycb.

19699 ł

M-3

PRZYCZEPĘ campingową
(smażalnię) kupię - wydzierżawię.
Tomasze-

zapisy dziewcząt, absolwentek
szkół podstawowych w wi-eku

BOAZERIE me>n,tuje
65-16-75. Wojtaszczyk.

36728 "

PRZYCZEPĘ campingową

zabawkę

~

~ + SPRZEDA + ~

§~

POSIADAM
na bardzo

,

KOMISJA REWIZYJNA, "A·
COWNICY
SPOLKJ
WODNEJ
„DO·
URZYNKA" w PABIANICACH

DZIENNIK t..ODZKI nr 141 (10938)
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SYSTEM ZYWIENIOWY
IiLA SZPITALA
- PAli.IET AWARYJNY
GÓRNICTWA
BadawczoCentralny Ośrodek
Rozwojowy Przemysłu GastronoSpożywmicznego i AI'tykułów
Nku
od
czych, zajmuj14cy aię
1974 problemami zbiorowego zywienia, ma na swym koncie wieunikalle ciekawych, a nawet
nych w skali krajów należących
do RWPG, opracowań. Nalei.y do
.Uch m.in. nowy typ maszyny do
produkcji ciastek typu „mark'iz.a".
Urządzenie to, o wydajności 1 tony ciastek na godzinę, jest właśnie
montowane w zakładach cukierniczych w Nysie.
Warto wiedzieć, te ośrodek pracuje wyłączinie na zamówien;e i
dlatego efekty jego działalności są
aależne od zleceń. Potrzeb w zai
technicznych
kresie nowości
technologicznych, innowacji asortymentowych oraz doskonalszych
metod w zakresie organizacji pracy i technik zarządzania jest bardzo wiele. Zoojomość potrzeb jednak nie wystarcza, bo i tu mało
jest środków na ich realizację.
Trzeba jednak podkreślić, że w
do
COBR droga od pomysłu jest
zastosowania praktycznego
krótka.
Do najnowszych osiągnięć ośrod
ka należy, opracowany niedawno,
Minia zatwierdzony już przez
sterstwo Zdrowia, projekt systemu żywienia dla Centrum Kliniczno-Dydaktycznego AM w Ło
dzi. Opracowanie dotyczy wyposażenia, orga'll!!zacji pracy l tech.nologiii ~ywienia dla 5 tys. osób,
tj. ch~Tch l personelu szpitala.
stosowaną
KoleJJell nowością jest injuż w br. w praktyce spopakiet
awaryjny
dywidualny,
to nic
Jest
górników.
dla
żywczy
innego, jak skondensowana porcja pożywienia do wykorzystania
w aytuacjach awaryjnych, np. po
katastrotach w kopalniach. Ciekawostkę w tym wypadku stanowi produkt podstawowy owego pakietu, tj. preparat białkowy, który z równym powodzeniem wy-

c

R

SPRAWY

apteki
podczas "akacji
Non stop przez 24 godziny ('raal.
auje w Łodzi 6 aptek: przy
M'.lckiewicza, uL NiciarnianeJ/Armii Czerwonej, Piotrkowskiej 67,
Lutomierskiej
Dąbrowskiego 69,
146 I przy ul. Olimpijskiej. Pla-.
cówki te korzystają z priorytetu
w zaopatrzeniu. W naszej aglomedyżurują
racji przez całą dobę
również apteki w Aleksandrowie,
Pabianicach i Konstanty·nowie.
W związku z urlopami niektóre
zaaptek!, przeważnie mniejsze,
trudniające nieliczny personel będą
zamknięte. W lipcu pauzować ma
10 punktów aptecznych, w sierpniu zaś 9. Kilka aptek ograniczy
awą działalność do pracy na jedną zmianę. To prawda, że latem
Łódź wyludnia się i do aptek zaglądamy rzadziej niź w pozostałych miesiącach, ale jest również
faktem, że w naszych aptekach na.
etatów.
obsadzenie czeka aż 40
Pewna nadzieja „Cefarmu" . wiąże
się z dopływem nowych absolwentów Wydziału Farmacji oraz techników farmaceutycznych ze średniej
szkoły medycznej.
Ka.s.

Łódzkie

z

NIBY OCZY\VISTE

Jak dojeChać na ul. Piotrkowską?

przemyśle
korzystywauy jest w
kosmetycznym (odżywka dLa skory) i w lecznictwie, gdzie służy
do leczenia ran i oparzeń.
opracował
produkt
Podobny
łódzki COBR dla górników z Lubina. Tym r.azem chodziło o stworzenie wysokokalorycznego (o zawartości 1000 cal.) pOlłiłku produkowanego dla 20 ty1. osób duennie w formie II łniadenla.

Jesi.cre w ubiegłym tygodniu Wl'!%YllCY cf. ktlxrzy jecha11 zacho<lnią jezdnią at Kołdua7.lld. w atronfł południową.
mieli mo:bliwość 1im'ętu ezr za'\W'6oenia na 1krzytowaniu 11:
u!J. Struga., co dawało J.m azaruifł dotarclt do ul. Piotrkowskiej.

1potka~y
Obydwa opracowania
opm1ą
alę z bardzo przychylną
Głównego Instytutu Górnictwa
Ministerstwa Zdrowi..

Tera11: ied·n ak .na aiknyłowu*l tym ipojawił •ł• mkH
skrętu w lewo, a tym nm:rm i u....w·aeania. ltieirowcy,
mający coś do załatwienia na oddmru P1ołtkowakłel od
Struga do Narutowicza. jad' więc na wprost Ucząc, te
przy Zamenhofa zaWT6cą. Ale tam CT.eka kole}na niespodzianka pod po&taclą r<>zk'()panej ..,,..chodndej jezdni al. ltościuszki, eo oznacza koniec m.arziefl o zawr6ceniu. Motna
wprawdl:I• skrfłcić w al. Mlcldewicu. i potem w Piobrkowską. ale ruch na tej ulicy tak jert zorgan!'zowany, i:t
na na}blit.szym 11m'zydiowaniu trzeba s mel zjechać i do
oetatwymarzoneiio re}onu m6w nie da ·~ dotrzeć.
niej :mnla.nie ten, kto jedzie Za.chodnią esy al. Ko~ciuszld
w .lrlerurulru południowym. trafia na cztery kolejne skny:t.owaruu (ul. ul. Więckowskiego, Zielona, Struga· i Zamenhofa), na których nie mote 8!kręci-ć w lewo. Tak więc od
at.irony zachodmej dhlg! odcinek ullcy Pfo.trkowskiej, w
dla zmot<>ryzokońcu głównej w naszym mieście, jest
wanych niedost~pny. Mo!na oczywitcie próbować dojazdu
od atrony Sienkiewic-za, ale oznacza to, :te ulica ta będzie
jeszcze _bardziej „zapchana", a kierowcy spalą w objazdach
mn61Stwo reglamentowanej przecież benzyny. Czy warta
skór!ka za wyprawkę?

fachOWCJ' 1 COBR
Aktualnie
opracowaniem
myślą m.in. nad
wzorcowego modelu sieci placówek
gastronomicznych. Chodzi tu także o usługi l funkcja, jakie powinny być przez te placówki apeł
niane.
Kolejna sprawa, io wykorzystanie odpadów • rzeinl w postaci paszy dla ryb hodowlanych
i zwien:(\t futerkowych. Aktualnie
buduje 1ię Już urządzenia do produkcji paszy na skal1t przemysło
wą. Warto wiedzieć, że zastosoopatentowaną przez
wano tu metod• wykorzystują
COBR do
Cl\ fale elektromagnetyczne
rozbijania stru~ur białkowych w
odpadach.
COBR pracuje także nad stworzeniel!l nowych rod:z..ajów nai»jów chłodz11cych. Okazuje alfł, że
na
i w tym wypadku trafiamy
„lukę technologiczną", bowiem na
świecie produkuje •i• już napoje
dla dietetyków. Z badań wynika,
zbędnych
że ok. jednej trzeciej
kalorM spożywamy właśnie pijąc
napoje chłodzące.
W.M.

Po
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TELEFON ZAlJP:ANIA
ZA·
MLODZIEWWY TEi EPON
UFANIA - U-60-18 c:synny
coda. t3-U
TELEFON ZAUFANIA dla kobiet
- 17-40-33
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Plnliłmy kiedy• („DŁ• 11: Ul
że remonty w energetyce
zasady
odbywają 1ię w m;yłl
„mniej zrobić - więcej u.robić".
Otrzymaliśmy plamo od głów
nego inżyniera Zl!ll·Połu Remontow
wego Energetyki Łódzki.ej,

którym czytamy m.iln., „:te na całym świecie w systemie alrordowym roboczogodzina rzeczywiste
nie może równać 1ię godzinie 1w
kordowej, a dormuł&Wania
md.mo że w:r:!ęte z
artyikule protokołu Izby Skarbowej - w
sposób zasadniczy dotyka ią ambicj! zawodowych zarogi".
Odwiedziliśmy Zakład Remontowy i n.eczywiśde okazało się.

:te Izba Skarbowa wyliczyła zysk
według godzin rzeczywistyC'h. Natomdast umowa między energetyRemontowym
ką a Zakładem
spisana była wedłu& przelkznika technologicznego i wykonana
temu
przed terminem. Dzięki
pracownicy dostali piremie.

Wielka

podróż

w

tej chwili ogromny r.wierzak z łódzkiego zoo płynie sobie
statkiem· d<> Ameryki Południo
ogrod~ zoologicznym w
wej.
Sao Paulo czeka na niego przyszła :tona. a brazylijscy h<>dowcy mają nadzieję, te mariaż ó ~ zaowocuje małymi nosorożątk<tmi.
Transakcja jest oczywiście wyw zamian dostaniemy
mienna nosorożca innego gatunku, trzy
mangaby czarne, lwy
małpy m<>Tskie i być może afrykańskiego .strusia. kit6ry .mógłby zostać
sko3arzony z samJczka tego samego gatunku. która od dawna
„mieszka" w Łodzi. Transakcja
wyg'ląda więc na trochę nierówna naszą korzyść, ale nieną -
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Punkty dla medykow
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GALERIA BALUCKA (Sta.ry Rynek 2) l(odiz. H-11 grafik.a Ch.
Misch>ke
OSRODEK PROPAGANDY SZTUgodz.
Kl <Park Sienkiewicza)
kslall>kA A. Bartczaka
11-18
GALERIA ŁODZK.A (Ogrodowa
ma15) godz. 11-15 Laweac!
łych f<>rm gral!kol
• • •
z;oo czynna w Cod& 1--18 <kasa
do iiodz 1'11
w godz
PALMl.\RNIA czynna
10-tft 1opr6cz pont@dzlałkówl
OGROD BOT.\NICZNV - czvnn'
od ~od2 I do mirolru
LUNAPARK e>.vnnv oo stodz 10
do to nled1'1ela I łwlęta gOdz
10-11 loprócs Poniedziałków)
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lat IS god2 . 9.30.
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(MildO'IlOWI lł)

P<>lestlt - Szpital Im. Biernackie.
go - cod.zi,..nnle dla m Konstantynowa. Szpital Im- P1ro10wa (Wólczań~k• 195)
Sródmleścle - Szpital Im Barllcktego - cOdzlennle dla 1>n:YłG:
chodni rejonowych nr łl
Szpital Im. Pasteura <Wigury 19)
Pasteura
Widzew - Szpital im
(W!gu.ry 19)
- S'Zpłtal
Chirurgia urazowa
!m. Sonenberga (Pierony 30)
tm.
Neurochirurgia - Słpltal
p
kl 1 C l8 ( I
Skł d
azg erz,
rzt:~ze~~ka eM) ur
Oltulistyka - S1Jp!tal Im. SkłodowskleJ-Cur!e (Zgł erz, Parzęczew
ska 35)
Srpldziecięca Chirurgia
tal !m Biernackiego (Pabianice.
Karolewska 68)
La•ryngolog!a d'Uecli:ca - Szptl.ał
Im Korczaka (Armil C:rerwonej

Wystarczy promyk słońca, aby zaroiły się od na,młodszych
place zabaiw. Mote wakacje przyniosą ze sobą więcej
parki
lata?
W.M.
Foto: A. Wach.
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A rmfl C'.lerwona,J 15.
33-95-95 do 99 v. 225

cz~rn ny
chtr u r~J
Gatnnet
wolne
W st<><ll 18 7 w d ~ l
od oracv - eała dobę
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ul. Kopcińsklee;o 22,
tel iS-64-83
Gabinet srnma101~1<'xny czyn
ny w i:od2 19 7 w dnl woln<' :I
:
cala clnbe
n<l orarv
Intern!- I:
Pomoc ambulatoryjna
'tyczna fila oorosłvcb mieszkań- :
ul. :
~6w d71Ptn•cv Ł6dź-Balutv,
Mokra 1or12 - czyn"a co!lzlennle :
w godz. 19-7; w soboty w godz.:
•
18-7.
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Wtore

wane, bo od 100 ał do 180 złotych. Na czę!ci
owoców znać deszczową aurę - mimo iż n iezupełnie dojnałe, jui zaczynają gnić. Ale motładn• · i nie zaatak-owa.ne
na również kupić
przez wilgoć owoce.
Kończą się powoli jabłka. Nie brakuje natomiast starych ziemniaków. a ich wygląd dowodzi, :te nieźle się przechowały. Od kilku ty~od
n! ich cena n!e ulega z.mianie. W zależnośri od
(K. K.)
odmiany kosztują 15-17 :zł za kg.

.JAZZ i VIDEO - pod tą nazwą
kryje 1!ę zapoczątkowany w czerwz
cu cykl prezentacji !Urnowych
koncertów na jsły n.n.lejsz yc h Ja=anów zarówno polskich. Jak I zagraw
nicznych. Pokazy odbywają się
siedzibie t.6dz\.tiego Klubu Janowew
P!otrU<owSiKlej SS
go przy ul.
k<i!dą środę I czwartek o godz. 19.

.-· .

.Tamb<>ree": Jta y'a
.,.Tai.z nym
Charlesa l Lestera Bowia.

Państwowy Teatr Lalek „Pln<>kio"
w t.odzl ul. Targowa 211, zatrudni
adeptów (wyłącznle mężczyzn\, którzy chcieliby pracu j ąc w teatrze uczyć sl<: zaw<>du SJktora Lalkarza. Zainteresowanych zapraszamy na egzamin kwalltlkacyJnv w dn.l u 29 czerwDz:\41 ko"lcerty duetu Bednarek
ca 1985 r. o godz. IS (ul Targo-·
Zgraja. Witolda Szczurka, George'• wa 26). S11eze~ólowych llllformacjl uJu tro kon- dziela sekoretartat
Ben~nn a I AIR J~r r t'aU.
t~le!on
teatTU,
cert y za•re jes tr owa ne nt ublei;?<>rocz- :M-74-50.

Wydawca Łód1 kle Wydawnictwo Prasowe. t..ódt, ul . Płotrkow<1ka 96
Wydawniczej „Prasa.-Ksiątka - Rucb".
„ozrnNNIK t.ODZKr - dziennik Robotniczej Sp6łdzlclnf
Adres pocztnwv: „Ot "; Lódż skr pnrzt. 89 fele,on .•
Druk : Prasnwe Zakłady Gratlczue w Łodzl Redaguje kn legiom ltedakc,Ja : kod 9'.l 103 t.odź ul Piotrl<ow!!llta 9C'i
centrala · 3:! lł3 UO tląc:iy i wszystkimi działarnl. Redaktor na cielnj ' łłeoryk Wsleoda 36 4!'i 85; iastępcy redaktou oa,..lt'llł• 1?0. ~4 ll6 1:; 1 :t:l 117 211 ~„ktt<tan ndp'"' h•d1laln~ I łł c„!<r,•tar 1
32 ·04 75 Sprawy m1asta: SS 41 10; !13 37 C7 1polt>nn11 ek„nomfczne: 32 28 32, 33 IO 38. fntnreporfer · 33 78 97 kultura I n4wiat. !:li! 21 6łl: 1pnrt: 32 !lll !ł5 . dz tarzn114rf t nntt>lnlłl6.ml 1nterwenr.te · I elt'łun łl~l111t11wy· 33 O:l 04 spraw~ tPren•>'<>e 32 23 95 (rękopisów nie zamó,vinni>ch redakrja ni<' zW•'lral RPdakc.la norna · 7!\ i;:i Rf< i li! RR 78 01[10<17„nfa I raek•"'nlff
- Blor11 Reklam I Oglosze6 ł.6dż al Piotrkowska 98. tcL 38-49-70 I uL Sienkiewicza 3/5, tel. 32-59. t 1 Iza treś6 "flłos~ ei'I reda.kc.la nie ndpowłada). Warunki prenumeraty poda.J.s
nddział, PTIPiK R~W .Pra!la Kslą7ka Rul'h"
DZIENNIK t.ODZJU Dl' Jłl. (10931ł
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Po raz pierws-zy w tym roklll na targowisku
młode
przy ul. Dolnej po«a:zały się wczoraj
łódzkiej ziemniaki. Można je było poznać głównie po
Komisja Rekrutacyjna
Akademii Medycznej informuje te kol0<rze, bo więlks:rość wielkością przyj)Orninała
Usty kandydatów z punktami do- truskawki. Te najmniejsze ceniono po 40 u za
wywieszone kg, ale niektórzy sprzedawcy mieli ziemniaki
datkowymi zostaną
20 czerwca o godz. 15. Ewentualne reklamacje należy zglasznć w nieco większe. ale i du:t.o drouze. Za kilogram
dziale nauczania AM, al. Kościu tądano 50-70 zL
Tak jak tydzień temu królowała kapusta, tak
szki 4, pokój 20, do dnia 25 bm.
truskawki. Ceny bardzo uć_żnicowczoraj - jest to termin ostateczny.
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szczękowo-twarzowa
Chirurgia
Szpital Im Sklod<>wsldej-Curle
<Zgierz Parzęczewska 35)
Im
- Szpital
Laryngolo~la

POLF.SIE - „Wallka o ogień" ka15. i9 :
nad. od I.st 18 godz.
Film przedpremierowy - .Gry
wn1enne" USA godz 17
.Vabank n WLOKNlARZ ool. od L~t 15
czyli Rlp<>Sta"
godz 9.30 12 14.:ro. 17. 19°30
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SZPITALI

dla
d<>WSklej-Curle cOdz!entlle
Przvchodnl Rej<>nowel nr U;
os Radog<>=7. miasta ! gminy
Dla przychodni
Aleksandrów
S !tal
7 I 8
rej<>now h
~ d~ach
im erJ~zlńs~ego
1, 8 '1 9 11 13, U . 1'1' 19
hn
Szpł tal
:llt 23 26 1'1' d I h l ł, t I
Jonscher
SZpitai
w28 n3:~ : 14. 18
!m K<>pernl.ka w dndach: s 13
Przychodni
Dla
18 20 24
RejonO"IVej Ot° ł - Szpital im
Sooenberga w dni nteparz'.1'19te
- Szpital Im. Pasteura w dni
parzyste
odSzplltal Im. Bl•t11•ckleGórna
gminy
go - - e z ennie dla
Szpital Im. Jonschera
Rzgów;

5
5

::I
::I

Gł<>wno - LO'Wicka 3S Aleksan- :
drÓW - Kośctunltl ł. Zg!e-rz Slkc>rsklego 15, Dąbr<>'W&klego 1e. •
Ozorków - Wyszytiskłego i.

Wolnokł lł) godz.

ETNOGRA·
5•.• A~~i~lot°tc2zJBl~
FlCZNB (pl.
10-1!1
•
BIOLOGU EWOLUCYJNEJ'
=
(park Sienkiewicza) godz. 10-18
•

został.o opisane w wydaniu „DŁ'' ;;;
1 13 bm.. Jale nu zapewniono, :

„zakłaI znowu kilka takich
milicja. , W
dów" zlikwidowała
mieszkaniu Grzegorza S. przy ul.
funkcjonariusze
Przędzalnianej
20
DUSW Łódź-Widzew znaleźli
butelek wódki I 5 butelek wina,
które to trunki Grzegorz S. sprzedawał po spekulacyjnych cenach,
Milicjanci z Pabianic zlikwidowali domową bimbrownię u niezamieszkałej
jakiej Barbary G„
przy ulicy nomen omen, Żytniej.
Ąparaturę do produkcji samogonu znaleźli też milicjanci w mteszKiliń
kamiu Jana A., przy ul.
skiego oraz u Piotra M. z Andrespola I Jana W. - mieszkańca ul.
ostatni
Lipowej w Łodzi. Dwa!
po
panowie mieli przygotowane
25 litrów zacieru.
(ab)

Annil Cunvon.J T,
10,
Sadowa
-

Bałuty - Szpital Im. Barllcldego
przychoonl
- codzie.nru• dla
rejonowych nr t I a; Szpital !m
eodzl~nn!e dla
Biegańskiego -

mitT~ę. na jaki\ naraził :

ze

Pablanl.ca Konatantynów

HISTORIJ RUC Hll REWOLUCYJ·
·.= NEGO (Gdańska ts) godz. 11-17
• ODDZIAŁ RADOGOSZCZ (Zgler-

- stąd .,rekompen- :
•
sata" w postaci innych zwierząt.
(ab) •

H

6'.

'1.

:
•

tańszy

I poImozbyt"

Dąbrowskiego

DY2URY

godz 1~18
(P!<>trk~ka 88)
:I.ie łódzki n<>1oroże~ pochodził z •
- rysunek S !lldrlger!c!usa.
:
gatunku dosyć ria.dkiego, a przez I:
OAL'll!RTA SZTUK.T (Wólczańska li)
to bardzo cennego; ten, który :
god.% 11-18 - Małe fGrmy graf!k!.
po :
przy~dzae do Lodzi będzie

prostu

Ml.clrle~a IO,

MUZEA

EBAl..TYJJ:

ci~cie

(J. G.)

to tak. Ri.ec1 w tym,

=

·

18.11

N1c:!.arnl&n• Ił.
Lutomiersk.a
146, Ollmpljaka 7a, Pl<>trk<>W&ka

MUZYCZNY - rodz l i "Pta.s:m.!k
z Ty·ro!Ju"
ARLEKIN - ~- 1'1.M „.Tak dta.
bel Rokita do wwl za.wiltał"

gdy tylko klient ów 1kontaktuje :
nmosię s biurem 1przeda:ty
chod6w pr~y ut Brukowej, na
z
pewno nłe odejid'Zie stamtąd
pustymi rękami.
K. K.

balladą"

Krakowscy twórcy i wykonawcy telewizyjnego programu „Spotł<>
kania z balladą" zapraszają
dziam do wspólnej zabawy w nowym programie z tego cyklu tym
razem antyczno-rzyrnskirn. pt .. Cezarskie cięcie" .•Tak zwykle, wszelz
kie podobieństwa do znanych
historii zdarzeń i postaci są oczywiście przypadkowe.
„Spotkania" odbędą się 24 czerwTeatrze
ca (godz. 17 i 20.30) w
Muzycznym oraz 23 (godz. 16, 18,
20) I 25 czerwca (godz. 16,30, 18,15,
20) w Teatrze Rozmaitości.
Bilety do nabycia w „Orbisie"
(ul. Piotrkowska 68 i 115) oraz w
siedzibie PSJ (ul. Piotrkowska 56).

zupełnie

1'.16,

A.PTEK.1

e

•
nosorozca

16; Pożegnanie s tytułem "Rocky li" USA od lat a &od.z. 1'1',
T~.:i:y - „Klantor Shaolin" Hongkoo.g-Ch!ny od lat 11 godx.
10 12 15 lł.30 l'I 19.30
HALKA - „Błękiwy Grom" USA

li.JO „Let-
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FUm przed-
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=
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&ock.

lat li rodz.

dJZJeń"
MAŁA

lS.15

Hongkoo.g-USA od

smoka"

od lat 11 eodz. 15. 17.30
REKORD - „WUczyca" poi, Od

U-U.

=o~~
MAŁA SALA - l>Odz.
=
ni
•
*1"
SCEN.A - &Oda.
=
eta gl!st"
:
• POWSZECHNY - Cods. 18 HWesola baj'ka o lnWtinej kirólewnie'';
=
t:;cl•„."
,,1.llodość
$

=
=
i

węg.

Recyd y wlścl"

pumler<>wy _ ..Pod wuN<a.nem"
USA od Lat 18 godz. 20
SWIT _ Bajka 0 snok.u l plęk- ::I
nej l«ólewnle - cua. b.o. eodz .•

'l'BATll'I'

:; WU;LJU

:
:

od

•
lat 18 godz. 18.15
POKOJ - Powrot Jedi" USA od
lat 1S &<>dz. H.30. l'l, 1.8.30
- „S1><>kojn1e to ty~ko
ROMA
awaria" USA od lat 11 &O<h
IO 11. 14.30 l'l. 19.30
STOK.I - Miatr:wwle roc·ka: „TO
tylko rock" poi. od l&t li łoeh.
kunc-tu
Ml•W2ow1e
JA;
JM
,,NlepOlk<>nany" radz. od

1J

11-H-Zt
11 •1•·11
•-11..U. 112

Udl -PMnoc

a

Kino non gt<>p

Mt.ODA GWARDIA - NsmażalMa
&odz.
story" pol. od lat J.ó
14.30, 17; „A stawką Jest śmuerc "
lr. od lat 18 godz. 10, 12.30, li. SO
MUZA - .Szaltnstwa panuy Ewy '
pol b.o godz. 16. 15. ,Duch" USA od lat 15 i<odz 18.la
ŁZPB
- DKF dla
1 l\lAJA
godz.
Poko.ju
Obrońców
lm.
18.15 - seans zamknięty; „ Wej-

a==
a=

•

.

&od.z. 10-2/ł
e>d lat 18

:
:

:

a=
:

godz. 8.::0, U, lf1, li.

GUYNIA

HISTORII MIASTA LODZI (Ogrodowa 15) gooz. 11-15
: SPORTU i TURYSTYKI (Worcella 11) god'Z 14-J.I
:.
(Plotr:lrowska
WŁOKIENNICTWA
§E 282) gooiz. ł-d'I'
SZTUKI <Wi~ckow.idego Hl Cod'Z.
11-1'1
Protokół bby Skarbowej .ta2 tyki. Ten ostatni uznał racj.e re- : POLSKIU \VO~SltOWEJ' SŁUŻZDROWI.A (Żel1g<>wskiego 'I')
BY
wystąpienia montowców.
1ię powodem do
g-od'Z, 10-11
=. MIASTA
przez Zakład Remontowy m.in.
ZGIERZA (DłlbrowskieW.M.
do Centralnego Okręgu Ener1e'-1. Obr. st&
• ~s~~ 14PA1:1ANIC ,„
Rn.gradu J..) Codz. 10-11

„Spotkania

Cezarskie

DK.l\I - MM1asto :kobl<>t" wł. od :
:
lat lll &odz. 16, is
.Mul)peL) Jada do Holly·
0•\.A wood" ang &od:z.. 13, l~. ,Czu- •
JE: si<: świetnie· pol. od lat 12 :

Ul.

maja),

Łódzkie
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