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masztach flagi państw RWPG. Na budynku papowitalny
recepcyjnego
wilonµ
transparent: „Wszechstroruna wza·
współpraca
· korzystna
jemnie
państw wspólnoty socjalistycznej gwarancją Ich pomyślnego ro1.wo·
+
ju".
Ląduje samolot specjalny Radzieckich Linii Lotniczych „Aero_flot", którym _ przybyła delegacja
Na

członków

osie zenie
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Katastrofa indyjskiegó
samolotu pasażerskiego
Jak poinformował przedstawiciel
,Air
indyjskich linii lolniczych
India" na wodaC'h Atlantyku w
Crlandii odna·
wybrzeży
pobl!żu
leziono luż zwłoki 144 ~pośród jak ~ię orzypuszcza - 329 ofiar
katastrofy „Boei.n ga 747" odbywa·

jącego

lot z Montrealu do Bomba-

ju.

•
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stawiają
że rola

żadnych

wątpliwości,

wyborcy nie kończy się
list
w momencie. wrzucenia
w.yborczych do urny, s'ą przy
punktu
tym bardoo ważne z
widzenia praworządności.
Prawo wyborcy do protestu
jest w naszej ordynacji wybor-

Depesza zPolski ·

największe łOdzk.ie

uczelnie
łącznie dysUŁ, Pt. i AM ponują 3.165 miejscami. Na Uni·
wersytecie Łódzkim o 1.630 indeksów ubiegać się będzie 3.200 kandydatów. Chętnych do podjęcia
Trzy

(INFORMACJA
Aby zmniejszyć kosztowny Import „Lenora" przedstawiła ofertę zwiększenia produkcji w Mi·
nisterstwie Zdrowia. Spraw~ za„Varljęła się tak:te centrala
mex", która wybrała jut; dla
odpowiednie
na&ze1ro - zakładu
maszyny. · Spośród trzech wyspeproducentów
cjalizowanych
. (Włochy, Hiszpania, RFN) zdecydowano się na urządzenia zachodnieniemieckie, które o Ile
uda się sprowadzić jeszcze w
br., zwiększą produkcję stylonowych nici chirurirlcznych ;tuz na
(W. M.)
początku 1'oku 1986,

post~powa
łany, jeśli awo!m
niem narusza godność posel11ką ·
jeśli uchyla się od wykonywa~
nia poselskich obowiazków lub
w inny jes~ze sposób zawiódł
zaufanie wybierających.
Wnioseik o odwoła,nie posła,
poparty przez przynajmniej 10
procent• wyborców z d.anego okręgu, trafia do Sejmu. ten zaś
może Podjąć uchwałę. na mocy której zwróci się do wyborców o przeprowadzenie gło
sowania. Poseł będzie odwołany
jeśli więks:r.o§ć itłósują,cych tego
sobie zażyczy. Głosowanie zar:imdza Rada Państwa . Dodajmy .ieszc-ze tylko. że prawoodwołania nosła przez wyborców
dotyczv w iednakowvm stopniu
w·szystk!.ch członków parlamentu, a więc także l tych wybranych z listy krajowej.

I wresicie sl6w kilka o wy.
borach uzupełnia.jących, bo znów
mamy tu do czynienia z ist.ot·na nowośc!~. Pamiętamy, źe c:lo
t-ej po:r;y w wypadku wygaś-

DZIER

-

.........

_

~

czej zaplsa1De Po ra2 pierwszy.
ono k.ażdemu wyborcy, ~śl.i stwierdzi on, iż naruszone zostały przepisy ustawy
o ordynacji lt1b popełnione zoprzeciwko
stało przestępstwo
wy'borom mające istotny wpływ n.a. !eh wynik.
Niewazność wyboru posła lub
nlewa:bność wyborów stwierdza
ostatecznie Sejm, ale uczynić
to może dopiero po z;aipoznan!u
s i ę z opinią na ten temat Są
du Naiwyż5zego I aktami sprawy. P r otest bowiem wyborca
-orzedstawia na piśmie właśnie
Sadow i Najwyżs z emu który w
te .i ~li doskonale 'sprawdził siP
j uż w zeszłorocznyc h wyboriach
do r ad na rodowyrh. podobnie
w
zreszt ą 1ak sorawdz i ła sie
tvch w yborach sama instytu sprawnPgo
cja protestu. jako
narzędz,la spq;łecznel kontroli.
Mandat poselski wyl(asać mo'~
te w trakcie kadencil z kilku
przyc?vn. ale lerlna z nlch ma
char;i'!der ~" rz e «61„„ _ Poseł może być przez wyborców odwo--

(PAP)

Trwa rekrutacja do wytszych szkól artystycznych, a już -niebawem - 9 Upea - rozpoczynaj~ się egzaminy wstępne do
uczelni podległych MNiSzW; nieco wcześniej - 3 lipca - do
akademii medyo'IDych. Na kandydatow na studia w całym kraJ• ezeka w łym roku łącznie 50.200 miejsc w szkołach wyżr.%ych
MNiSzW oraz 10.200 w uczelniach podległych innym resortom:
8.200 w akademiach medycznych, 2.400 w akademiach wychowania fizycznego, 1.200 w szkołach artystycznych I 400 w wyż
szych szkołach morskich.

~U

Przysługuje

cji w tych sprawach nie ~

l\fozanlbI"ku

w1·ęceJ· • • chll'.arg1'...., e

Na pewno jednym z najciekawszych, a zarazem bardzo potrzebnych wyrobów „Lenory" są plecione nici chirurgiczne, których
łódzki zakład jest jedynym producentem w kraju. Obecnie wytwarza się łeb ok. miliona metrów rocznie. ale potrzeby słu:t
by zdrowia są t:nacznie większe
metrów.
l sięgają ok. 3 mln

czący Rady Ministrów LRB; Andrej Lukanow - zastępca członka
BP KC BPK , zastępca przewodnic2\ącego Rady Ministrów ' LRB . staly przedstawiciel LRB w RWPG;
Stanisz Boµcw - zastępca człon
ka BP KC BPK. zastępca przewodMinistrów LHB,
nlczącego Rady
przewodniczący Pa r\stwowego Komitetu Planowania: Klrit Zarew sekretarz KC BPK; Christo Petkow
- stały sekretarz Komisji Współ
pracy Gospodarcze.i i Naukow<J-Technicznej przv Radzie Ministrów
LRB: Czawdar Żelezow - za&tęp
ca stałego p'l-zedstawiciela LRB w
RWPG.
WEGTERSKrnJ RF'PUBLIKJ LUDOWFJ w skład z ie Gvoriry Lazar
- członek BP KC' WSPR, orzewodnicz:łcy Rady Ministrów WRL;
Ferenc Havasi - C':r.łonek BP sekretar? KC WSPR : .Joz~ef · Marja.i
zast.•, pca
KC WSPR
członek
nrzeworlniczacego Rady Ministrów
WRL. stałv nrzedstawiciel WBL w
RWPG: J,ajos Faluvt>gi - czhinek
KC WSPR ?astęnca przewodntczą-;.
cego Rady Mlnistrów WRL. przewodniczac:v Państwowej Komisji
Planowania: Gyula Horn - I zaministra S">raw zagr.aniczstępca
nvch WRL: lstvan Sziireti - za~tęnca st~łego przedstawiciela WRL
w BWPG.
NIEMIEGKIEJ REPUBLIKI DEskładzie:
w
MOKRATYCZNEJ
Willi Stoph - członek Biura PoliSo~jali
Niemieckiej
tycznego KC
stycznej Partii Jedności, przewodRady Ministrów NRD;
niczący
Gnenter Miltag - . członek BP. sekretarz KC NSPJ, zastępca prze--

narodowe

. „LEI'iO«Y"

P'asmanZakła-dy Przeniyslu
w r.odzi
teryjnego „Lenora"
produkuja rocznie 500 mln metrów tkanych, dzianych I plecionych taśm pa.smanteryjnych.

PRZYJĘCIE

telefoto
Rady
prezes
PZPR.
KC
kretarz
SOCJALISTYCZNYCH
ZWIĄZKU
REPUBLIK RADZIECKICH z Ni· Ministrów, gen. armii Wojciech Ja.
(Dalszy eia!? na str 2)
koiajem Tichonowem - członkiem ruzelski; członkowie Biura Politysekretarz · KC PZPR - KaBiura Politycznego KC Komuni· cznego:
zimierz Barcikowski i wicepremier I..,._ _ _ _ _ _ _ _._._..._..,._ _..
stycznej Partii Związku RadziecSwł P{_O
k i~go, przewodniczącym Rady Mi- Zbigniew Messner; wicepremierzy
't
n istrów isRR. W skład deleg'łcji - przewodniczący Komisji Pla~owchodzą! Nikołaj Ryżkow - czlo· wania przy Radzie Ministrów nek Biura Politycznego, sekretarz 1.Uanfred Gorywoda i przewodniczą·
KC KPZR; Nikołaj Bajbakow - cy Komitetu Wyk<mawczego RWPG
stały przedstawiciel PRL w ti;;j
członek KC KPZR. ?astępca prze·
Ministrów organizacji - Janusz Ohodowsk1.
Rady
wodniczącego
Obecni byli ambasador ZSRR
ZSRR., przewodniczący Państwowe
Ministrów Aleksander Aksjonow i sekretarz
Rady
Komitetu
go
ZSRR ds. Planowania; Nikołaj RWPG Wiaczesław Syczow.
Przybyły delegaeje:
Martynow - członek KC KVlR.
Z okazji święta narodowego
LUDOWEJ REPUBLIKI BUŁGA
Rady
przewodniczącego
zastępca
Grisza Filipow - 1 Mozambickiej Republiki LudoRII w składzie:
ZSRR, przewodn!clący
M in istrów
.,.,.__________________
.,...____________
____________________
...,.,..
wej przypadającego 25 bm„ I
Komitetu Rady , Ministrów 2'•.;;RR członek BP ' KC BPK, przewodnisekretarz Komitetu Centralnego
PZPR. prezes ftady Ministrów
Wojeiecb Jaruzelski I przewodnićzijcy Rady Państwa Henryk
depe6zę
Jabłoński wvstosowali
gratulaeyjną do prezydPnta Republik·! Samory Machela.

ROZJnOwy
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N 1z.: powita.nie na warszawskim i<>tnisku delegacji radzieckiej.
CAF - T. Raćklewlcz -

d•-Nico-1.a._ _
_Enri_co

genewskie

lotniczych na międzynarodowym lotnisku w Toklo wydarzył się Incydent
który mógł dopr<>Wadzlć do podObnych skutków.
W kontenerze w którym wieziono
baga„e z samolotu k.anadyjsklch lln ll
lotniczych tul! po jego wylądowaniu
Narlta, eksplodował.a
na lotnisku
bcmbll. Wybuch uśmiercił dwóc?i ro' botników portu Lotniczego a 4 ranił. Władze lotniska oświadczyły . ~e
ek.~p1ozJa była na tyle silna aby spowodować katastrofę samolotu. KanaIS
.,, dyjski „Boeing W" wylądował
400
minut wcześniej wl02ąc Około
pasażerów Wystartował on z Toronflo. podobnie jak samolot lndyjslkich
do
który spadł
linii.I lotniczych,
AtlantY'kU u wybrzety lrlandil. Gdy26
o
leciał
by kanadyjski samolot
WĘGRY. Jeden ze śr6dmleJ&klcb minut dlll!~j. mogłoby dojść do tak·it?j samej tragedii.
Policja Japońska za1trzymała wszypasa:ty w Budapeszcie.
st>klch pasaterów kanadyjskiego „BoCAil' - ll. Ball:llsk4 elnga" w celu przesłuchania Ich.

Nowa ordyn:acja bardzo szczewszelkie
rozstrzyga
kwestie iwiązane z prawem wyborców do ol'otestu, w rezultacie którego może · dojść do uz trynieważnienia wyborów
bem odwoływania posła, wprowadza także . nowa zupełnie Instytucje. iaką są wybory uzu.peł, niające .- Pootanowienia ordyna-

Włoc~

W poniedziałek do irlandzkiego
miru.ta Cork przybyła grupa Indyjskich ekspertów, którzy wraz ze
specjalistami brytyjskimi, irlandz·
kimi I kanadyjskimi prowadzić bę
ustaleniem
dą dochodzenie nad
w
W poniedziałek odbyło się
przyczyn tej największej w histo- Genewie plenarne posiedzenie delerii lotnictwa cywilnego katastrouczestniczą
podczas gacji ZSRR i USA
fy, która wydarzył.a •ię
przelotu nad oceanem. Przypusz· cych w rozmowach na temat zbrocza się. że wybu.ch mogła spqwo- jeń jądrowych I kosmicznych.
dować ukryta na pokładzie samolotu bomba, podłożona· przez terrorystów sikhijskich. -

•

' gółowo

ds. Zaopatrzenia Materiałowo-'l'echnicznego; Nikołaj Talyzin . - członek KC KPZR, zastępca przewud·
niczącego Rady Ministrów ZSRR,
w
ZSRR
przedstawiciel
stały
RWPG; Wiktor· Malcew - 1 ?.a·
stępca ministra spraw zagranicz·
nych ZSRR; Nikołaj Komarow - ·
I zastępca ministra handlu zagra·
nicznego ZSRR.
Radzieckich gości powitali: l se-

w Bonn

F. Coss.iga
prezydentem

ja RW

GOSPRL. NA
WYZSZYCH
Cl WARSZAWA PRZYBRAŁA ODSWlĘ'ł'NY W.l'.GLĄD. ULICE JUIASI'A ZDOBL\ J<' LAGl PANS.l:W
UCZESrNIKOW SPOTKANIA. DELEGACJE WITANE Bl'.t.l'. UROCZYSCIE NA WARSZAWSKIM
LOTNISKU OKĘCIE.

Deleg.ocjo PZPR

Na zaproszenie Niemieckiej Pardo
(DKP)
Komunistycznej
Be>nn przybyła delegacja Polskiej
Zjednoczonej Partii Robotnicz:ej i
zastępcą członka Biura Politycznego, sekretarzem KC Włodzimie
rzem Mokrzyszczakiem na czele.
Przeprowadzi ona rozmowy z prze·
wodniczącym DKP Herbertem Miei innymi członkami kierowsein
iuro Prasowe Rządu infor- jęła w 1984 r. kontrolą 13,3 tys.
muje: 24 bm. Prezydium zakładów, w wyniku czego wyda- nictw.a partii, zwiedzi kilka zakła·
problemy no blisko 11 tys. orzeczeń o uka- dów pracy oraz spotka się z dzia·
omówiło
Rządu
i higieny raniu winnych grzywnami na łącz łaczami ruchu pokoju.
bezpieczeństwa
pracy oraz przestrzeganta przepi· ną kwotę 53 mln zł.
W wyniku inicjatywy organizasów w tym zakresie-; Za podstawę
ocen posłużyły: sprawozdanie mi· cji związkowych w wielu :r.akła
nistra pracy, płac i spraw socjal· dach pracy powołana została i
nycb oraz informacja głównego in- działa - Społeczna Inspekcja Pracy.
spektora pracy.
Prezydium Rządu po zapoznaniu
Stwierdz9no, że decyzje rządu
pod.jęte w latach 1982-84 stworzy- się z pos~anowieniami Rady Pań
w wyniku stwa w sprawie dalszej, systemały podstawy działań
których nastąpiła częściowa popra- tycznej i skutecznej · poprawy · sta\
wa stanu bhp w zakładach pracy nu bezpieczeństwa I higieny pracy,
W roku ubiegłym . po raz pierw· przyjęło odpowiednie wnioski dla
Włoski Parlament wybrał w poszy od 1980 r., zmniejszyła się Ucz. działalności administracji państwo niedziałek
prezydenta
nowego
_.• i gospodarczej.
ba wypadków przy pracy. W gos·
56-letni
został
rezydium Rządu rozpatrzy- Włoch, którym
podarce ąspołecznionej - w po·
reprezentant
Rady Francesco Cossiga,
ło projekt uchwały
r6wnan!u do 1983 r. - liczba wy-.
Ministrów w sprawie reali- Parni Demokracji Chrześcijańskiej
padków zmniejszył<! się ogół.,m o
rozwoju pełniący dotychczas funkcje orze
zacji programu
8,7 nroc., a śmiertelnych o 10,4
~iroc. Sytuiicja pod względem bhp . produkcji ciągników.
Projektowana uchwała umożliwi wodniczącego se.natu Parlamentu.
jes t Jednak zróżnicowana w po·
s zczególnych zakładach pracy na wykonanie programu rozwoju proNastępca Sandro Pertinlego w:yco wpły;va stan obiektów przemy· dukcji ciąJ?ników rolniczych ; osłowvch I środków wytwórc1ych. siągnięcie zdolności produkcyjnych· skał w pierwszym głosowaniu dwie
jak również aktywność służb bhp.
wymaganą
trzeeie głosów czyli
Państwowa Inspekcja Pracy ob(Dal~y Cif>l! na sitr 2)
ws'zystk~e
większość. E'opa rłt go
większe pti.Ttie polityczne. Co&llga
je&t pierwŚzym preŻydentt!m Włoćh
·wybranym na to stanowisko już w
od
głosowa-nia
pierwszej turze
1946 r„ kiedy prezyde·n tem został

Vłarszaw;

do

6

208 7

.

państw człcnkowskich przybyły

KIESIE

studiów w tej uczelni jest wtęe
znacznie więcej niż w roku ubiegłym.

popularnoscią
Rekordową
się pedagogika opiekuńczo

cieszy ·
jedno
wychowawcza, gdzie na
miejsce przypada aż 7 kandydatów.
Niewiele mniej chętnych, bo po 6
na jedno miejsce, jE'st na filologii
germańskiej i nauczaniu początko
wym. W dalszym ciągu „modna"
jest psychologia - 5 osób n.a jedno miejsce. Najmniej kandydatów
jest na planowaniu i finansowaniu gospodarki narodowej - 0,5
na jedno miejsce, chemii - 0,7 ora:z
fizyce - 1.
Politechnika Łódzka dysponuje w
tym roku 875 miejscami, na któ·
re przypada łącznie okol„ I.OOO
kandydatów, a więc znacznie mniej
niż w roku ubiegłym. Tradycyjnie
najbardziej oblegana jest elektro4,5 kandydata na jedno
nika miejsce, a także architektura - -:
kłopoty z nabvrem
Największe
2,5.
będą · zapewne na inżynierii chemicznej, gdzie na jedno fuiejsce
przypada zaledwie 0,5 kandydata.
Akademia Medyczna rozdzieli w
tym rok.u łącznie 660 indeksów.
Jak co roku, tak i tym ra.icm
najwięlrszym „w..:ięciem" cieszy się
{Dalszy ·ciae na Mr. 2)

nięcia

ma,n datu mlejsee w ?awie poselskiej zajmował następ
ny z listy wyborczej, a więc
kandydat, który - iako ten z
niemandatowej częśei listy - w
wyborach uzyskał znikomą licz-

W 178 dniu rokn słońce wzeo godz. 4.15, zajdzie zaś o
21.02.
szło

Imieniny obchodz :
Albrecht,

Łucja,

Wilhelm

l>yiurnr
w dniu dzisiejszym przewiduje
dla t.odzi następującą pogorlę:
zachmurzenie umiarkowane, •·
kresami duże. Opady przelotne
oraz możliwość wystąpienia burzy. Temp. maks. w dzień około
22 st.
Ciśnienie o godz. 19 wynosiło
· 985,0 hPa, tj. 738,8 mm),

Wałnie)sze

r cznic

Niemcy zajęły wię~
Francji, reszta pozo·
~tała pod administracją kontrolowanego przez Ul Rzeszę tzw.
rządu Vichy.
1940 -

szą część

Taka sohi myl
Nigdy nie pragnie się gorąco
tego, czego się pragnie tylko · 1
rozumu.

Uśmiechnij ~ię

bę llłOSÓ\V.

Nowa ordynacja stanowi. te
Sejmu mote być uzupeł
niony iedynie drogą wyborów.
Oczywiście nie za każdym razem. l!dY tylko zwolni si41 .i ed·
no miejsce. bo wówcza~ kraj
trwałby w stanie permanentnei
kampanii wvborczel Punkt 2
artykułu 113 mówi , że Seim PO·
deimuJe uchwale o przeorowa
uwnełnia ia
dzeniu w:vnorów
cvch. ieśli nie obsadzonvch he
d.zie więcej niż połowa m :=111.1a
a·anv
tów przyoadaJacvch na
okrę!! wyborczy lub ieśli · nie
obsadzone bedA :>.1 mandaty w
Se.imie w ol!óle. · Wvborów uzupełniajacvch nie or?.eorowadza sie. gdv do koń~~ k~~"ncii
- Piję,
nozost1aje jeszcze tylko pół ropiję!.„
ku.
(brz) ...... ' „
skład

żeby

zapomnieć,

„. „„ .... - .

te

przybyły

Do Warszawy
Kto w finale spartalindy zakbidów pracy?
We wrześniu na stadionie łodz
kiego Startu odbędzie się finał . tego1·ocznej spartakiady zakładów
pr acy woj. łódzkiegt>, Impreza, jak
już
pisaliśmy,
cieszy się coraz
większą popularnością wśród . fabrycznych załóg. Dowodzi! tego iekordowa liczba zgłoszen zarowno
do finałowych dyscyplin jak i turniejów eliminacyjnych, do których
zgłosiło się '19 ekip zakładowych
woj. łódzkiego. Rozegrano pierwszą serię turniejów w siatkówce i
piłce nożnej. Oto wyniki.
SIATKÓWKA K:OBIET; Prasa PSS, MPK - Delta, OPP Mięs. EC, „Chemobudow.a - Ema-Elester,
Boruta - Fonie::.. WUT - Um<mtex, Rena-Kord - Poltex, Polan
- Prasa. Chemitex-Anilana - Polanil (wszystkie mecze po 2:0), OPP
Mięs. - Wagmet 2:1.
SIATKÓWKA MĘŻCZYZN: Wagmet - WFF, WUT - Prasa, PSS
- Arelan, Elta - rextilpol, Uniprot - Fako, Chemitex-Anilana Z. Gaz., Stornu - Konstilana, PKS
- Ema-Elester, Uniontex - Metalzbyt (wszystkie mecze poi 2:0),
Ponar-Jotes - ~SC 2:'1, OPP Mięs.
- Polanil 2:1.
PIŁKA NOŻNA: Grapa I: ZSC
Vera 3:0, ŁZHem.-Mo·nt. ·WZLot. 2:1. Grupa II: Pamotex Strug 9:1, Ponar-Jotes Wiosna
Ludów 6:0, Eskimo - ŁZDrob. 3:0,
ZSP<OZ. Polesie - Fredom Org, 2:1,
Haste - ZUE'4:2, Pamotex - Protomet 3:0, Ponar-Jotes - Ruch ·5:1,
Inżynieria - Stomil 3:0. Grupa ID:

Z. Szelest laureatem
nagrody im. „Kusego',

WUSW - PSS 6:2, Lenora - Lenta a:O, PTHW - Morfeo 3:3 (ka:rne 5:4), EC im. Lenina - Chemitex-Anilana 4:1, Chemobudowa Vigoprim 3:1, WUSW - Textiilpol
3:1, PZGraf. - Lenora 3:2, Mera•Poltic ZDZ 6:1. Grupa lV:
DUSW-Sródmieście Uniprot 7.1,
Arel.an - Prwdownik 1:0, Fo~ica
- ZUT 3:0, Artech - Rena-Kord
3:2, Ariadna - Famas 6:4, DUSW
$ródmieście WUT 3:0, Arelan
MPK 3:0, Konstilana MP
Gj100. 5:1, SP Budowlana - OPP
Mięs. 2:1, Elta Polfa 3:0, Fonica - Artech 4:0,
Przypomnijmy, że grupa pierwsza gra na boisku pahianickich
Zjednoczonych, druga i trzecia ' na
„Górniaku" przy ul. Sieradzkiej,
a czwarta na stadiooie Kolejarza
przy ul. Minerskiej.
('W•W)

120 młodzików
na starcie wStrykowie
Godna odnotowania jest inicjatywa aktywu społeczno-sportowego
miasta i gminy Strykowa. Wypeł
niając lukę w kalendarzu imprez
kolarskie})., strykowi;cy działacze
postanowili zorganizować pierwsze
w Pol1<ce szosowe zawody młodzi
ków. Odbędą się one w dniach
25-26 bm. na trasie prowadzącej
ze Strykowa przez Niesulków,
Sierżnię i Warszewice.
Jak nas poinformowB'!lo, w lmpre:i:ie weźmie udział przeszło 120
młodych kolarzy z 23 klubów z Cóitłego kraju. I etap odbędzie się na
dystansie 52 km, II - indywidualna jazda na czas na 10 km i III
- na 39 km. Start i meta wszystl!:ich trzech etapów wyznaczona rostala na stadi ooie Zjednoczonych
w Strykowie.
Najlepszy zawodnik wyścigu uhonorowany rosta•nie pucharem ufundowanym przez naczelnika gminy, a zwycięski zespół otrzyma
puchar przewodniczącego Rady Narodowej miasta i gminy Stryków.

Laureatem dorocznej nagrody im,
Janusza Kusocińskiego został zasłużony !irenęr
lekkie)
atletyki
ZYGMUNT SZELEST.
Z. Szelest wicemistrz Polski
w rzucie oszczepem w 1949
r.,
dwukrotny reprezentant Polskl w
meczach międzypaństwowych, absolwent CIWF I AWF w Warsu.wie, dłu:goletni nauczyciel wy(w-w)
chowania fizycznego w
szkotach
średnich na Białostocczyźnie, wy~łatlowca warszawskiej A WF
w
laJactl 1948-1976, twórca poJ.skdej
szkoły rzutu oszczepem,
wychowa wca rekordzistów świa.ta - A.
Wojtaszek-Pazery. J , Sidły i W .
Po raz pier-wszy komis ja dyscyNlkiciuka (wśród juniorów) oraz pUnarna UEFA rniłożyła
ka rę na
wielu znakomitych polskich osz- za wodni czkę. Za wysoce nies
portoczepników.
we zachowanie się podczas meczu
Irl andia Płn. - I:rlandia (5 ma ja)
GILLIAN TOTTON (Irladaia Phi.)
został.a odsunięta od u·działu
w
'cz~erech . m,e czach międzypaństwo
•wycb (w rozgrywkaeh UEFA).
Komisja namyła takie k>ll·ry na
Do niespodzianki doszło w Go- kluby piłkankie. Rapid
W i edeń
rzowie podczas półfinału konty- za wybryki chuligańsk i e kibiców
nentalnego drużynowych mistrzostw podczas meczu finałowego o Puchar
świata na żu:!:lu. Zwyciężył zespół Zdobyw-có:w Pucha·rów z Everto1poolski iadi\cy w składzie: .J. Rem- nem (rzu<:a[i petardy i świe ce dy mba.s, A. Rusz.cza, Z. Plech G. Dzi . ne) bedzie muslał · zapłacić 50 tys.
kow.ski f P. Pyszny który zgr o- fra nków szwajcarskich. 55
tys.
madził 31 pkt. wyprzedzając Cze· f.rainków · łącznie za przekroczenie
chosłowację 29 pkt. prawdziwą podczas meczów z .Juventusem Tusensacją było wyeliminowanie żu ryn i Dnieprem Dniepropiekowsk
żlowców , z RFN. którzy zaję.li tr ze- to g.rzywna nał<:>żona na Gironcie ·miejsce - 23 pkt., przed Wło dim Bordeaux, a 300.000 fra•nków
ch.ami - , 13 pkt.
- na FC Everton.

Kary UEFA

Miła niespod~iaoka

Z TRANZYSTOREM
PRZY UCHU
Tym razem ostatni 4 kolejkę mistrzowskich spotkań w pilk a.r skiej
ekstra.klasi e „śledziłem" przy pomocy radi oodbio·m ików i co cht1?i lę spog!ąda{em w l igową tabelę. Podej·r zewam, że ten przedmiot
byl „nieodłącznym atrybutem" na ławce rezerwowych wszystkich
ligowych zespotów kończ qcyc li sezon 1984/ 85. On był więc reżyse
rem tego co się dzialo na. poszczególnych. stadionach, na których
eapqdaly wiąż ące decyzje o tym. kto zostanie mistrzem Polski, a
kto będzie musiał w p'llzyszty'm sezonie występować w klasi e niż 

szej„.

.

.

Polski Związek Piłki Noźne; w ram ach „piłkarskiej kontroli
pTZestrzegania prawa" wyznaczył wszystkie spotkania tta g_od~. 1~.
Tak się jednak nie stalo. Oto w Krakowie podczas rywalizllCJi
spadkowicza - kr11:kowslciej Wisly z zagrożonym degra~acj11 g~an
skim 'Bałtykiem obie drużyny wyszły na bois'ko„. pięt
minut
wcześniej . Kiedy rozmawiałem na ten temat z jedny m. ze znanych trener6w sttvierdzi l: Po prostu spieszyło i m si ę na wakacje. A wynik zostal usta.tony ·wcześniej Faktyc:vnie, jedenast k a
z Wybrzeża wygrała 3:2 i mając kapitał 26 punletów byla pewna swego ligowego bytu. ~o i po em ocjach?...
•
Myliłby si ę każdy gdy by 71a t ym wsz·ystki m Si \! konczylo, Oto
, w Szczecinie druźyny Pogoni i warszawsk i ej Legii wkroczyły na
murawę.„ osiem minut później. Red. T.
Zimoc1i, przy pom ocy
, studia „8·13", prowadząc reiację z meczu Widzew Górni k: Zabrze zapytywał rozpaczliwym głosem: - Co m( to przewodniczą
cy Polskiego Kolegium Sędziów PZPN? A t u tymczasem zainteresowani wykorzystali punkt regulaminu mówiący o tyn;., ż e ze1
sp6ł „może spóźnić się na mecz„. IO mi~ut". W~zynko w;ęe odb~
walo się w majestacie piłkarskich przepisów. Nie i nacze3 postąpi
ly Lechia Gdansk i wroclawski Sl.ąs k . W tym przypadlcu opóźni e
nie wynosilo„. 6 minut. Trene.rzy obu jedenastek i sztab dorad. c6w · najbardziej byli zai nteresowani pojedunkieni Rado rn:ł,ak Górnik ' Walbrzych. Gospoda.rze ostro wzięli się do roboty i po 45
minutach prowad:.' ili już 3:Q. Zespól wojskowych z !colei. gr z ebaŁ
szanse jedenastki z Wrzeszcza, prowadzqc 1:0. Po przerwi e w szystko przekalkul owano i ko m piet publiczności na stadioni e w Gctań
slcu cies zył się prowadzeniem swy ch ttlu-bieńców 3:1. Ten :ezultat
urządzał dwie umawiające się strony i wydawał c;i.egradacmny wyrok na piłkarzy radomskich. Ci jednak nie rezygnowali. Dopr owadzili do rezultatu 5:1 i jeszcze jeden gol dawał im szanse na pozostanie w lidze. Caly stadion zaczął skandować : - Jeszcze jede!f'1
jeszeze jedeń.. gdy tUm<'zasem odpowiedź z Gdańska nadeszła dosc
szybko. Wrodawianie sprawiający wrażenie pogo~zonych z . wy. nikłem, po otrzymaniu sy17nalu ze st0;~ionu . Radomi~ka. szybcmt.ko
strzelili drugą bramkę. W tej sytua.~n dru.zyna .sa3ewicza 7!1-usialaby 7dobyć jeszcze dwa po!e, a ponieważ do konca spotkania l'ozostalo już tylko 5 minut gry, za późno już byloby c_okolwiek
rdziałać . W ten oto sposób wyloniony został drupi ob~k Wisly Kraków spadkowic2 z ligi Emodonujacy finisz,. nieprawd~z ?
..
Kilka t1modni temu wudalem denradacinne ';'Yr~ki na ~adom1i;
ka i Motor Lu.blin. „T·r afi tem" w jeden zespol, Z!7.pamn i aiem: ze
tv Krakowie t y lko dziala<'ze „bi.rr.łei owiazdy" ch cieli pozosto.<' t~
lidze. co innerio m1 1ś!eli pi H:.n.; :ol' Ww.domo. już, d ziś, ;. ~ Skrobo w:1n
hedzie grał w Lechu Poznan . Bmlka eminru1e do W ar szawy _aś
.Talo~h.1! · C'ieszuć sie będzie mil'leckim kii.mate .n r_'l.ze ni. z -h~ ane n~„
A swojq drona ia.kie to po11r za:iąr.e po sluC'hać r cr.dia. ktP;d1! ~est fin i sz liaowyrh rozgruwek . 1 poś mia.ć się m o:i:na i ! r !tvrerdzić
w
przekonaniu że to co jest niemożliwe Jest jednak moz!1we. „

•

LIBERO

(Dokończenie ze str. 1)
wodniczącego Rady Państwa NRD;
Gerhard
Schuerer
zastępca.
członka
Biura Politycznego J(C
NSPJ,
zastępca
przewedniczą-

eego

Rady

Ministrów

NRD,
Komisji Planowania; Gerhard Weiss
- członek KC NSPJ, zastępca przewodniczącego
R,ady
Ministrów
NRD, stały przedsbawiciel NRD w
RWPG; Guenter Ehrensperger członek KC NSPJ, kierownik Wy~
działu Ekonomicl'Jllego KC NSPJ;
Herbert Królikowski - C%łOnek KC
NSPJ, sekretarz stanu, I zastępca
ministra spraw zagranicznych NRD;
Horst Neuba.uer - zastępc;a człon
ka KC NSPJ, ambasador nadzwyczajny i pełnO!Ill.ocny N.RD w Polsce.
_
REPUBLIKI KUBA~SKIEJ w
składzie: Carlos Rąfael Rodriquez
- członek BP KC KPK, zastępca
przewodniczącego
Rady Państwa,
wiceprzewodniczący
Rady Ministrów, stały przedstawiciel RK w
RWPG; Humberto Pei;ez Gon.a.tez
- zastępca członka BP KC KPK,
wiceprzewodniczący
Ra.dy Ministrów, przewodniczący Centralnej
Rady Planowania; Lionel Soto
Prieto - cdonek Sekre·tariatu KC
KPK, ambasador Kuby w ZE.RR;
Antonio Esquival Yedra - członek
KC KPK, w.iceprzewodniczący Rady Ministrów; Luis Gutierre1 doradca wiceprzewodniczącego Rady Ministrów, stały przedstawiciel
Kuby w RWPG; Rogelie Monteilegro - stały sekretarz Kuby w
RWPG; Ernesto Alvarez - zastęp
ca stałego przedstawiciela Kuby w
RWPG; .Jose Gonzalez Frances wiceprzewodniczący
Komisji Planowania; Eduardo Reyes - szef
sekcji RWPG w departamencie gos-podarczym KC
KPK;
Quintin
Pino Machado - ambasador nadzwyczajny i pełnomocny Kuby w
Polsce.
MONGOLSKIEJ }lEPUBLIKI LUDOWEJ w składzie: Dumaagijn
Sodnom - członek .BP KC MPL-R,
przewodniczący
/ Rady Ministrów
MRL; Damding1jn
przewodniczący

Państwowej

G 0 mbodżaw
członek BP, sekretarz KC MPL-R;
Mjaławyn Peldże zastępca przewodniczącego
Rady
Ministtów
IVIRL1 stały przedstawiciel MRL w

RWPG; Puncagijn Dllasraj - ustępca przewodiriczącego Rady Ministrów MRL, przewodniczący Pań
stwowej Komisji Planowania; Gombosurengijn Daszdawaa - wicemin ister spraw zagranicznych MRL.
SOCJALISTYCZNEJ REPUBLIKI
RUMUNII w składzie: Constantin
Dascalescu - premier rządu SRR~
Ioan Totu - wicepremier rządu,
stały przedstawiciel SRR w RWPG;
fon Stoian - sekretarz KC RPK;
Stefan Birlea przewodruczący
Państwowego Komitetu Planowania; Dragut Lucian sekretarz
KC RPK.; Constantin Oancea wiceminister ·spraw z-agranicznycb;
Steła11 St,a.neu __; :wicepr-.i:ew<idn;czitcy Komisji Rządowej as. Współ
pracy i Koopeoo.cji Gospodarczej i
Technicznej; Gheorghe Cooos zastępca
stałego
przedstawiciela
~R.R w RWPG; Ion Tesu, ambasador nadzwyczajny i pełl'\omocny
SRR w PRL.
CZECHOSŁOWACKIEJ
REPUBLIKI SOCJALISTYCZNEJ w skła
dzie: Lubomir Szłrougal - czło.nek
Prezydium KC
Komunistycznej
Partii Czechosłowacji, przewodniczący rządu CSRS; Milos.1 .Jakesz
sekretarz: K9 KPCz; Rudolf
Rohliczek - zast~pca przewodntlczącego rządu, CSRS, stały przedstawiciel CSRS w RWPG; Sva.topluk Potac -- zastępca przewodniczącego rządu CSRS, przewodniczą
cy Państwowej Komisji Planowania· Zbynek Sujak - kierownik
Wycmału
Ekonomicznego
KC
KPCz; Bohumil Urban - minister
handlu zagranicznego CSRS.
SOCJALISTYCZNEJ
FEDERACYJNEJ REPUBLIKI JUGOSŁA
WII w składzie: Borisav Srebrie
- wiceprzewodlniczący Związkowej
Rady Wykonawczej SFRJ; Mito
Pejovski członek Związkowej
Rady Wykonawczej SFR.J; Milosz
Siudio - dyr. generalny Związko
wego Urzędu Planowania Społecz
nego SFRJ; Gawro Cerovio - zastępca sekretarza związkowego ds.
polityki w.granicznej .SFRJ; Milivoje Maks.io - ambasador nadzwyczajny I pełnomocny SFRJ w Polsce; Ja.nez Sternisza - szef sbał e
go przedstawicielstwa SFRJ; Lubina Markovio - naczelnik Departamentu Sek retariatu Związkowego
ds. Polityki Zagranicznej; Ernest
Jerkin radca ambasady SFRJ
w ·Warszawie.

WYPADKOW
KRONIKA
+
ka.

było

oo•nz. 7.115. Bema - Łagie"\\'1liC·
zwarcie insltalacJI elektrycznej
przyczynił

pożaru

silnika

+

GODZ. · U5.
W6lezańSka ca.
Władyslaw J. (lat 12) wszedł na jazd-

w mte;iseu nied02wolonym
i
pod ,,Syrenę", d<>Znl\Jl\C stłuczenia nogi.
• oouz. s.so. PabJanieka - tt11dzka. Edmund D. (lat Sil) wne1lł ua
jezdnię
przy
czerwonym świetl•
i wpadł pe>d „Aate>san",
ponosząc
·mt erć na miejscu.
+ GODZ. 11.50. Z! Lipca 11. „Fiat
l26p" kierowany przez Wandę O. na
skutek nieo~trożneJ Jazdy uden;ył w
tył
przyczepy „Jeleza". Kieruląca
„maluchem;• doznała ran twarzy, a
pasahrka Ka'llimlera z. - złamania
n<>gl.
'
• GODZ. u.so. Al. Włókniarzy
PojezieTSka. utrzymywanie ~byt bli5kleJ 0odległości
przez „Mercede-sa"
było przyczyn~ uderzenia w tył „Fla·
ta lZGp". kt6rego kierujący I, pasa•
żer doznali e>gólnych pO>tłutzen.
•
GODZ. 13.30. Limnn1>w1Ykiego Spra wiedliwa. „Fiat 12G:>" kierowałly
przez Stefana J. potr.ącil na przejściu
dla pieszych Petronele: s.
(lat 68).
k:tórn doznała złamania nog.1 i potłunię

wpadł

czeń.

.+ GODZ. 1U5. Ał. Kościuszki
al. Mickłewlcia
Stefa.u s (lat '11)
wszcdl uieo.i;tro:t.nie
na .le7Anię
I
wpadł na przód „Fiata 123p", de>zna.
jąc ogólnych potłuczeń.
(Jsb)
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tra-m waju linii „16".

l

delegacje

Delegacje wHali członkowie Biu- Mieszanej RWPG, lleury Rutz KerPoli tyczne~: sekretarz KC nandez.
PZPR - Kazimierz Barcikowski I
G<iścl witał wiceprem.ler Janusz.
wicepremier - Zbigniew Mes!łner; Obodowski oraz członkowie rządu.
wicepremierzy: Roman Malinowski,
Jak już informowaliśmy w s<>Manfred Gorywoda, Zenon Komen- botę przybyła do Warszawy 1eleder, Edward Kowalczyk, Janusz_ gacja Wietnamskiej Republiki So•
Obodowskl, Mieczysław F. Rakow- cjalistycznej na czele z członkiem
ski, Zbigniew Szalajda.
Biura Politycznego KomunistyczObeony był sekretarz RWPG nej Partii Wietnamu, I zastępcą
Wiaczesław Syczow.
przewodniczącego Rady Ministrów
Na 40 sesję RWPG przybyły ~o To Huu.
Warszawy
oficjalne
delegacie
(PAP)
państw
obserwatorów. Delegacji
Afgańskiej Republiki Demokratycznej przewodniczy wiceprzewodniczący Rady Ministrów ARD Abdul
Madiid Sarboland. Na czele dele·
gacji Angolskiej Republiki Ludowej stoi członek KC Ludowego
Ruchu Wyzwolenia Angoli - Partii Pracy, minister planowania
ARL Lopo Fortunato Ferreira do
Na.scimento. Przybyła
delegacja
Socjalistycznej Etiopii z członkiem
24 bm. odbyta się w WMszawie
Biura Politycmego KC Robotniczej 28 sesja Między.rządowej
PolskoPartii Etiopi·i, ministrem prawa i Radzieckiej Komisji
Współpracy
sprawiedliwości Amanuelcm Aude- Gospodarczej I Nau1
kow<>-'Ilechniczmłchaelem. Delegacji
Jemeńskej nej. Protokoł z obrad sesji podpisaRepubliki Ludowo-Demokratyczne· M przewodniczący obu delegacji '."""
przewodniczy minister planowania wicepremier Janu!!Z Obod<:>wski I
w rządzie tego kraj11 Farag Ben zastępca przewodniczącego
Rady
Ganem. Przybyła delegacja Lao- Ministr6w ZSRR Nikołaj Tałyżin.
tańskiej Republiki Ludowo-DemoW proto'ko.le zostały zaws,rte wykratycznej z członkiem KC KPL, niiki dokonanego
pr17.ez
komisię
ambasadorem LRLD Thongsawat międzyrządową dv.'llstronnych stoKhaill:hamphithoune. Na czele de- sooków gospodarczych i naukowolegacji
Mozambickiej
Republiki te.chcicznych.
Ludowej stoi minister handlu zaKomlisja p01Zytywnie 1 oce.nila egranicznego Joaquim Carvalho. De- f.ekty działa~ mających na celu zalegacji Republiki Nikaragui prze- pewnienie
waa-unków
re-a.Uui:cji
wodniczy minister ds. współpracy „D~ugofaloowego programu rozwoju
z zagranicą, przedstawiciel rz:ądu współpracy gospodarczej 1 naukoRepubliki Nikaragui w Komisji kowo-technicmej między
PolSlką

ra

Narada
wojewodów
Zadani.a a,dmin.istracji t e renowe)
wyborami do Sejmu temat narady wojewodów, która odbyła się 24 bm. w
Warszawie. Omówiono takze problemy rozwoju kultury fizycznej
i sportu oraz i;ta.n przygotowali do
wdrożenia ustaw:
„o gospodarce
gruntami i wywłaszczaniu ńieru
chomości"
oraz „O planowaniu
przestrzennym".
związane z
to główny

Dalsze rozszerzenie
polsko-radzieckiej współpracy

IZRAEL

UWOLNIŁ

Dramat

31

SZYITOW

.
,
pasazerow .

i ZSRR do rok.u 2000" podpisanego 4 maja 1984 r . PQdkreślono. że
podjęte zostały rozległe prace nad
Wykonaniem .,Planu przedsięwzięl:
zwiąuinych

z

re.aliz acją długofal<>

wego programu". W ich wyniku
podpi.sano umowy I p0rozut:\lJeni.a
międ;zyresortowę.

Komisja rozpatrzyła projekt kompleksowego poJ.sko-radzieck.iego program.u postępu naukowo-techni~
nego, podkreślił.a znaczenie współ
pracy
nauikowo-technicznej
dla
przyspiesze·n ia procesów decydują
cych o efektywno.~ci gospodark!i..
W tok.u 28 sesji komisji om6wiono rozwój bezp0średniej ws półpra•
cy przedsiębiorstw emu: ii!lStytu•
tów naUJkowych i projektowo-ba<lawczych obu p-.ajów. Bezpo.śred
nią współpracę nawiązało ze sobą,
180 praedsiębiorsbw polskich i radziec-kleb.

trwa nadal
W

poniedziałek

władze

luael-

Skie UJWolniły 31 więźniów libań

skich, gł6wn~ e
mywanych w
Atlit.

szydtów, przetrzykarnym,

sakładzie

Jedru>cześni e

oficjalni przedstawiciele Tel Awiwu poinformowali,
że posunięcia tego nie należy v.rią
zać ze sprawą 40 Z.!l!kła dn:ików uprowadzonego przed 11 d'!liami samolotu TWA.
Sytuacja części pasaźer6w amerykańskiego „Boeinga" i trzech jego c-złonków załogi przetr zymywanych w sto.lącym na lotnisku bejruckim samolocie staje s ię coraz
b<~rdZliej niepokojąca. choćby
ze
~ zdrowotnych.
Prezydent USA. Ronald Reagan
0chvi!adczył w niedzielę, ie Stany
Zjednoczone wykl\l.ćza}ą
m<>ill-'

wość podjęci.a

akcji militarnej w
celu uwolnienfa zakładników. Obserwatorzy zwracają jednakże uwagę na umacnianie
amerykań
!lk!iej floty wojennej w
blisko~hodnim sektorze Morza Sródzie.m.nego.
Do grupy okrętów, w
skład któr ych wchodzi
lotniskowiec „Nimitz". dosizły pOdczas minionego Wl'ekendu jednostki z }800
żołnierza mi piechoty morakiej.
Jak poinformował w poniedziałek Nab ih Berri. przyw6dca SYYitów libańskich prowad:r:ący z pai1stwaml zachodnimi negoejaeje
w
sprawl'll uwolnieni.a 40 zakładnik6w
u.prowadzonego sa.rnolobu TWA, por ywa<!Ze wys.u .nęll nowe wa.rtmkl.
żądają m. in. QJ)U!l'tczenia 1>n:e:r: okręty ameryka ńskie libańskich
przybt:i;eżn:irch;

(Dokończenie

ze str. 1)
Lekarski - 1.100 kandydatów na 300 miejsc. Na Oddziale
Stomatologicznym o 12.Q indeksów
ubiegać się będzie 420 k a ndydatów. 1'j"a Wydziale Farmaceutycznym tym razem jest dość „lu.lno"
- tylko 90 chętnych, 1ll. miejsc 160.
Na Oddziale Analityki Medycznej
na 30 miejsc przy,Pada 60 kandydató\v, a :na nowo otwsrlym Oddziale Higieniczno-Lekarskiln - na 104
chętn ych czeka 50 indeksów.
Przypomnijmy, ze -..v tym r ? ku
all:a.demickim
obow·iązują
nieco
tmien i-one zasady przyjęć na stu~
dia. Najważniejsza z nich to odstąpienie na wielu kierunkach od

u str. l)

tys. szt. ro(!z.ruie. Liczba ta
gwarantuje zaspokojenie potrzeb w
tym zakr~sie gospodarstw uspołecznionych i indywidualnych na
pozi~mie krajów wysoko rozwinię
tych o zbliżonej strukturze rolnictwa.
'·
Przy jęto
t ei postanowienie w
sprawie zaspokajania potrzeb rol1rictwa i gospodarkl żywnośclpwi:ł
w środki techniczne or~a: ch&Jllll
rolnej do 1990 r.
Podstawowym celem t ych dzialań jest osiąg.niE:cie samowystarczalności żywnościowej kraju, zgodnie z postanowienia.mi Sejmu PRL
oraz
wspólnego
Plenum
KC
PZPR i NK ZSL.
rezydium Rządu 'rozpatr„yło informację ministra ds.
cen w sprawie sposobu reaM. ·
liziacji decyzji Rady
in1strów z lutego br. o podwy tce
cen detalicznych mięsa i jego przetworów. Wówcms rząd, uwzględ
niają c
postulaty Ogólnopolskiego
Por ozumienia Zwią1;ków Zawodo"
ł · A
- .;:
•
wych, postanowu
roz ózyu PV<1WYZkę cen źyW1!lości
etapy .. Pod:
wyźkę cen detalicznych mięsa I
jego
priretworów
pl)\Stanow10.no
zrealiz-0wać
dopiero w ostatnim
etapie. Zgodnie z dalszymi postuOPZZ
.
.
ł
latamj
<> ogramczemu
wp ywu skutków podwyżki cen mięsa
i jego przetworów na wzrost koszt6w
utrzymania, ' postanowiono
zmniejszyć jej skalę do niezbęd
nego minimu. Na szereg ga tunków
mięsa i jego przetworów, w szcze«6lności zaś na wieie t ych, które
"
są powszechni e spoży w ane, podwyżka wynosi ć będ zie 10 proc., a
cena źadnegó gatunku mi ę sa i wędlin nie wzroŚ!lie więcej niż Ui proc.
Prezydium
Rządu
wysłuchało
także informacJ'i ministra handlu
wewnętrmego i ush:g " <1bniżkach
cen wpro-dzanych prz:ez przed-

100

p

na

stosowania tzw. preferencji za pochodzenie robotnicze lub chłopskie
w postaci punktów dodatkowych.
Preferencje zostały utrzymane nadal tylko na 11 kierunkach studiów:
dziennikarstwie,
naukach
polityczrtyoh, religioznawstwie, łi·
lozofii, socjologii, historii, prawie,
administracji, teorii ekonomii, organizacji i zarządzalliu, organizacji
i ekonomice ha11dlu zagranicznego
w
uczelniach
podległych
1\-INiSzW, a ła.kże na wydziałach
lekarskich i stomatologicznyeh w
akademia-0h medy1m1ych, poza tym
w uczelniach artystycznych i akademiach wyche>wania fizycznego.
(n)

siębiorstwa handlowe n.a szereg artykulów przemysłowych. Obniżki
te dotyczą takich , artykuł6w, na
które popyt został przy obecnych
cenach w pełni zaspokojony, a aktywizacja tch sprzedaży - zgodnie
z z.a.saaa.mJ ref.ormy gospodarczej
- wymaga obniżki cen.
Minister pracy, płac i spraw socjalnycłi poinformował o
pełnej
realizacji decyzji tządu z lutego
br. wychodzącycl1 naprzeciw postulatom OPZZ mających na celu wyrównanie skutków wzrostu cen
zyyvności
najsłabszym
finansowo
grupom ludności. Doty<:zyły one
zwłaszcza podniesienia najniższych
emerytur ł rent, zasiłk6w rodzinnych w rodzinach o niskich dochodach, stworzen.Ja lepszych warunków :zarobkowania przez emerytów i rencistów oraz umożliwienia
w zrostu na jniższych wynagrodzeń.
Zgodnie z w nioskami związków zawodowych zapewniono także zwię
kszenie odpisu n a fundusz socjaln y w celu zmtnimalizowanlia wpły
wu podwyżek cen żywno.5ci na
wzrost kosztów wypoczynku pracowników i ich rodzin.

• „ •

Rządu wstępnie zaprojekt zasad kształ
towania cen w kompleksie gosi,.'<>darki żywnościowej w ' tatach następnych. zasady te obejmują we
w:-.ajemnym powiąz;in!u ceny środ
ków produkcji dla rolnictwa, ceny
skupu pł\:>dów rolnych oraz ceny
detaliczne żywności, a także proc
pozycje dotyczące trvbu i term.inu zmian tych cen. Projekt zasad
P!"Z€'kl\?..an y zostanie do konsultacji
zwiazkom zawodowym. organizacjom
społeczno-zawodowym 1 poszczesi.ólt)YCh sektorów rolnictwa:
państwowego. spółdzielczego i ittidywidunlneg<:> oraz Federacji Konsument ów.
(PAP)

Prezydlium

akceptowało

Austrli Harald Ofner. Podczas wizy•
ty przeprowadzone zostaną rozmowy
na temat funkcjonowania i -rozw<>ju
t>brotu prawnego między oboma pań
stwami oraz wymienione zi>staną doświadczenia
w zakresie pracy <>rganów WYmiaru sprawiedliwości.
POWSTAJE PROGRAM

ROZW-OJU KULTURY POLSii.IJ>.J

KC PZPR.

Posiedzenie Prezydium Rządu
(Dokończenie

2ł bm. na zaproszenie ministra sprawiedliwości PRL przybył d<> Polski
mini~er
sprawiedliwości Republiki

Koncepcja prograniu rozwoju kul, tury w P1>l.sce maz problemy kultury
w Narodowym Planie Społeczno.Gos
:wód podarczym na lata 1988-410 llyły 2ł bm.
telllatem lłOOied:ienia Komisji Kultury

Dla kogo indeks?
Wydział

WIZYTA MINISTRA
SPRAWIEDU.WOSDI AUSTRU

~,Program rozwoju kuttmy polskieJ"
nędzie miał
charakter dokumentu

programowego, który Komis!a ·Kultury KC PZPR pnekaź e do wyk~
rzystania w pracach X Zjazdu partii,
DELEGACJ .~ RADY NAJWYZSZEJ
ZSRR Z WIZYTĄ WE FP~.\.NCJI

Na ZJt.Pr<>s:r:enle komiSjj spraw zagra:nlcznyich Zgromadzenia Narodowego Francji udała się do tego kraju
delegacj:i
komisji 'Naw zagranieznireb &bu
lozb Racly . N'ajwyższeJ
Związku Ra<łziecklego.

WYBORY PARLAME.STAIL,"'llE

W separatystycznej Tureckiej Republice Cypru Północnego r07.µocxę
ły się w niedzielę pierwsze wybory
parlamentarne.
Według
wstępnycb obli~zeń
1111
czoło w~nęla się
Partia Jedności

Narodowej (UBP).
Po o-ddattiu głosu prezydent Tureckiej Republiki Cypru Pt.n. Rauf
D•nkt:isz powledzial, że wybory są ·
ostatnim krokiem w kierunku
umocniwia republlki.
_EWG ROZW .\ZA KROKI
ODWETOWE W „WOJNLE
O SP.4.GHETTl"

L

W' siedzibie Eur<>pe j~ !s: iej Wsp61no-ty
Gospodarczej w Brults ell rozwa:ta sl41
od poniedziałku 'kroki odwetowe, jakle mogłahy µodjąć ta. organtzaJ:ja
w odpowiechi na zapowiedziane ,.,.
ub. tr-godniu !'rzez prezydenta Reagana po-dwv7.kl ceł na importowane
do Stanów Zjed11oczo-nyc11 ll'l'Zetwory
mączne z ł:Wc< , w t y n1 włoskie ma-

kat<>ny

(Stąd

gbetitl"l . -

t\~7.Wa

„\VOjllA

o 11pa-

KWIATY POD PO:'lliN1Kn.:M
KROLA JANA
2ł bm., w dniu Jana, gdańscy kwiaciarze " placu Dominikans.kłeg6 tra•
dycyjuie zfożvli und pomnikiem króla Jana rn Sobieskiego PłeknY wieniec z b i ałych i czerwonych goździ
ków.
ft'D:lJIE~ NA DROGACH

Do 718 wypadków doszło w
~.
tvgod·n iu na drogach całego k'raJu.
W ich k<>nsekwen-c-Jl 46 osób poniosło śmierć,
a 909 został<> rann:vnh.
~ ajczękciej i:-J.nęli prowadzący po Jazdy
jednośladowe
- moto-cvkllśel
oraz piesi. tAczba knlh.11 drog~wych
byh mniejsza niż tydzień wcześniej.
mniej też było ofiar.
(opr. zg)

>Discovery<
zakończył lot
Amerykański

wahadłowiec

Di-

scovery" zakończył w ponied~ia
łek 7-d.niowy lot w
przestrzeni
koom.icznej i wyl ąd ował na dnie
wyschni~tego jezior a z.na.jd u jacego
si ę na pustynnych t erenach ' bazy
sił p-0<\Vietrznych USA Edwa rds
w stanie Kal-iforniia .
Reda'.ktot depeszowy
ZOFIA GUTl\tANOWA

Rrdakto• t„ebnlC'ZllY:
.JERZY hARSKI

łos w obronie szkoły, którą krytykuje się powszechnie ~
za to i owo. Krzysztof Kruszewski pisze w „POLJTY<;E " - ~
(nr 25!
„w codzienny ruch wprawia polską oswlatę_ &rzy
czwarte miliona ludzi, 11. tego pól miliona to pedagogowi e ( ••.}
Mimo licznych usłerek biegnie praca w1elomihon owego gospodarstwa, n:tjwlększego' przecież ze wszystkich "!" k_~aju, bo
są to usterki na marginesach Szkoła była i wciąż Jest naJwiększą i najbard:riej wytrwałą w kraju placo\1.ką dobrej roboty, w której nie reżim technologicz ny, jak w wielkich zakładach przemnłowycb, wymasza dyscyplinę i przyzwoity
poziom efektów ale wola, wiedza I charakter ~racowmkow
-pedagogów. Jeżrli tak ma zostać, to trzeba pomoc szkole stawić czoło krvtvkom I naciskom mającym przerobić jl\ w drU·
karnię dvplomÓw . (..• )
Szkoła będzie przyjazna, Jeśli uczniów I nauczycieli połączy ~
chęć jak na.i1eps1.eg 0 wywiązania się 1 uznanego za wspolne ~
zanania: osiągnąć do~konały efekt kształcenia szkolnego.
~
Niełatwo 0 taką zgodność, a opinia publiczna zdaje się jesz- ~S~
cze w jej osiągnięciu przeszkadzać. (...)"
~
Lektura przed wakacjami w sam raz dla rod1iców i wszystkich krytyków naszej oświaty Czy podzielą zdanie. autora,
który był w swoim czasie ministrem oświaty - to JUŻ moa
sprawa. Ale zastanowić się chyba ":'arto.
co się dzieje w Innych gospodarstw ach, np, w przemyśle? Prof, Stanisława Borkowska wiceministe r pracy!
płac i spraw socjalnych mówi na tamach śląskie)
„PANORAM Y" (nr 24), w rozmowie z Marią Kujawą
-Szymanowi cz) o szkodliwej tendencji:
Nie można mówić o płacy w oderwaniu od konkretnej pracy~' Nie można tei porównywaó płao be:a porównywa nia pracy.
Tymczasem najczęściej operuje się pojęciem •średniej•. tJ1ągle
słyszę: jesteśmy poniżej średniej w branży, w regionie, w _za•
kładzie. chcemy więcej. Równanie do łrednl~j ?zna.cza zas JCl'.1• S
nakowe opłacaniu pracy bez względu na rozmce w jej trudności. Byłoby to przekreślenie motywacyjn ej roli płacy. A ~woją drog- nie wiem, skąd bierze się owo powszechne przekonanie o dobrej pracy własnej, jeśli np. wykorzysta nie czasu pra- ~
cy jest u nas niesłychanie niskie. (,H)
~
- Czy można za to winić poszczególn ych pracownikó w?
- Oczywiście, ie jest to kwestia organlzacJi l!racy. Ale za
wszrstk_lm st)?,ją ludzie; kierownik, rada pracowmcza , Inne or- ~
gamzacJe. (.„
~

G
J

oznanie było tyla miłe co przypadkowe NiewąLpliwie „maluch" bardzo
w 111m pomó&i, bowiem rozmowa z
1e~u w1aścic1eien1, z pytania o Qś,v- _
de~ Kult-un Poisk.1ej w Budapeszcie . ieszła
własnie na .. fiaty l26p". l'roehę ich ieidzi

P
na

Węgr.1:ecb.

A iaką maJą opinię? - i.a&adnęlismy.
Po paru aunutacb aasza tróJka
siedziała
już w .iwoiskim „maluchu" ZOLlANA JONASA pracownika jednego z budapeszteń
skich zaklaoow orzemyi;łu ma.uynoweg o.
- Jadę w tvw kierunku. siadajcie - do
gadaliśmy sie łamanym niemieckim Podrzucę was to ka wałek drogi
.Maluchy" cieszit aie u naa wzięciem - oowiedzial Zol·
tan. - Bo to najtańsze samO<.'hody przy za.
kupie l stosunkowo niedrogie w eksploatacji.
Po węgierskich drogach, jak sie p6źniej
okazało ieździ te:t sooro dużych polskich
„fiat.ów" .•Polonez", chociaż znacznie elegantszy. nie stał się pnedmiotem naszego
eksportu do tego kraju Węgrzy uznali go
za zbvt drogi. a orzy tym kosztowny
w
ek11ploatacji. Tymczasem l w prywat.nych
rozmowach I przy okazji spotkań w zakła·
dzie oracy, także w węgierskich aazetach
coraz więC'e! pisze się o konieczności oszczędzania. A także o racjonalnej gospodarce
surowcami. paliwami I energią. Zgodnie z
tymi założeniami WRL kształtuje również
swoją wymianę handlową w ramach RWPG.
-· Naaze kontakty handlowe z Polską - m6wl wlcepnewodnlczący Komisji Planowania dz.
Międzynarodowych Kontaktów Gospodarczy ch
GYUI.A KOVACS - w ostatnich latach opieraliśmy głównie na !'OC'Znych kontraktach . A to ze
względu 11a trudna s:vtuację gospodarczą w
Polsce przy kt6rel nie można bvło koordynować S-!etnJcb olan6w obvdwu
kraj6w
Mimo tego wymiana polsko-węgierska wyniosła w latach 1981-1985 - 4 8 mld rubli.
- Na następna pięciolatkę - planują nasi
węgierscy oartnerzv zakładamy !el 17proC'entowv wzrost Tera.z - dodają - plany można bedzie luł skoordynować. Na tak
~naczny rozw6i oolsko-węglerskiej wymiany handlowi!! w ramach RWPG obok elek·
tronlkł I chemii. wpływ będzie mlal r6wnież przemysł maszynowy, a wśród niego
„Ikarus"
-

WĘGIERSKIE

DZIECKO REFORMY

Jedno 1 pierwszych z:resztą. Tui bowiem
po decyzji rzadu o kompll!ksow ej produkcji autobusów gdy zakłady w stolicy okazały sle za ciasne. l)OStanowlono (korzystając z sał?lodzlelnOŚ<'!l kooperując11 z „Ikarusem" warsztaty w Szekesfeher var przekształ
cić w autonomfcin a tabr;rkl! autobus6w cod
tym samvm uvldem 071ś utrudniają one
blisko 4,5 t,ya ludzi (w 1969 roku niecałe 2
tys.I I pr'oduku tą rocznie 8301t autobusów (w
1969 roku około 1000) .. Tka rus" jest więc dz1'
mlędzvnarodowel sławv producentem dostarczając roC'Znle blisko 10 oroe
światowej
produkcji autobusów. Pod wz~lędem ekspor-

tu tych wyrobów Węgrzy zajmują drugie
miejsce na świecie, a wytwarzane przez nich
przegubowc e, to rzec by możn.a ich apecjalność .

,
Partnerem tej firmy mogliśmy być już
od lU lai. Kiedy 1ednak w 1975 roku Wę
grom nie wypaliła współpraca i Polską, postarali aię w „Ikarusie" o inne kontakty,
np. ze s~wedzką „Scanią" r:zy trancuskim
„Renaultem ·· . Od jesieni 1983 roku odrabia·
my te zaległości. A zaczęło się od umowy
polsko- węgieri;kiej mówiącej o zakupie cod·
wozi „Ikarusa" dla polskiego ,,Jelcza".
- Zgodnie i Dodplsanym l kontraktam i dodaje Gyula Kovacs - Węgry dostarczą w
ciągu najbllżs1vch 5 lat Polsce 7-8
tys.
sztuk ·pod wozi do autobus6w przednie · i
tylne m05ty , sllnikL „Jelcz" będzie zaś produkował karoserię.

ROZMOWY

BYŁY

TRUDNE

t trwały prawie dwa lata. Za t.o ich efektów spodziewać aię można już w tym

Przyszłość

na
kółkach
roku w postacl kilkuset aztuk ~ęgiersko
polskich autobus6w. Za podwozia płaci~ bę
dziemy m.ln. ,maluchami " urządzeniami dla
technik! obliczeniow ej, obrabiarkam i. maszynami budowla.nym i I g6rnlezymi Współ
praca iest zresztą szersza, . bo np. do „maluchów" Węgrzy zobowiązali się dostarcza~
komplety tłoków, oświetlenie, a do dużego
„Fiata" - zamki, tablice rozdzielcze i inni! części.
Sami nie produkujl!M 1 samochodów osobowych m6wią przedsta wiclele węgier
skiego przemysłu motoryzacy jnego Rozwl·
jaj~c produkcje ,Ikarusa" zakładaliśmy, te
kupimy 14t za autobusy. Ale o taką orostą
wymianę dził trud.no. Podejmujem 1
się
więc I kooperacji w ramach produkcji 11mochod6w osobowych. Po współpracy z Pol·
ska obiecujemy sobie wil!le. Kiedy tylko usłyszeliśmy o olanacb konstrukcji nowego
wyrobu z FSO od razu zRłosillśmy
swój
akces. Możemy wytwarzać przecież
część
element6w w kooperacji, możemy oomóc w
urządzeniach do produkc!l.

ro

SPRAWA PRZYSZU>S c!I

O tej pnysz~el ił namleją m6wf •i~ J
w Zakładaęb
Samoehod6 w
Ciężarowych
„Csepel'' znajdujących aie klllHdziesląt kilometrów od Budaptlllztu. na wyspie o tej
samej nazwie co fabryka. Wiele m6wi się
tu o przyszłości polsko-węgierskiej współpracy, ale I przeszłość się wspomina.

-

Pó PR

To dobrze -

twierdzi kierownik wy-

działu do spraw kontaktów z zagranica w
zakładach „Csepel" MICHAJ SAGI. Współpraca zaczęła się w latach >ześćdzie
siątych. Prudukowaliśmy wówczas
samochody ciężaro we. Kabiny do nich powstawały w prvm.itywnv ch warsztatach pod nadzorem ..Ikarusa•· I stanowiły poważ.ną eks-

portowa

barierę
Ten problem rozwiązano
dostawom kabin z Polski.
- Nowoczesne I wysokiej jakości - chwalą je w zakładach ..Csepel" I na dowód pokazuj11 katalog , z rozmaitymi typami samochodów clężarowvch wvoosażonych w oolskle kabiny . W zamian za nie zaproponowammy wkrótce .•Jelczowi" nasze serwo·
kierownice. A więc znowu wymiana. Rzec

dzięki
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TOWAR ZA TOWAR
1ię to w kontaktach handlowych
1ko-węgiersklch jakąś prawidłowością.

Stajl!

pol-

- Za kilka dni - m6wla nam w fabryee - dyrektorzy obu firm .,Csepel" I „Jelcza" spotkali! sht. by oodpisać oorozumienie u następne lata. Także w realizacji
międzynarodowej umowy z 23 listo1'8da 1983
roku mówiącej o kooperacji w
zakresie
podwod między „Ikarusem" I „Jelczem" uczestnlczlł zakłady „Csepel". a dyrektor naczelny fabryki jest członkiem komisji prowadzącej polsko-węgierskie rozmowy dotyczące współpracy obydwu orzemysłów motoryzacyjnych .
- Polsko- węgierskie porozumieni e potwierdza lSTV AN SEVC:Sl.K., przedstaw i ciel
Mini11terstwa Przemysłu Maszynoweg o - odczu waią i inne zakłady naszeJ branży. Ale
także Ich klienci. Za oodwozia Węgrzy otrzymają około 2 tys. sztuk „maluchów" .
Pomaga to w Jakiś sposób łagod:i.ić na Wę
grzech deficyt samochodów osobowye.b, 1 tu
występuJą i!IWiązane s nim problemy: zniekształcona
giełda samochodów
używanych,
na której stare samochody osiągają
cenę
nowych. Nierzadko t.ei nowymi handluje się
po spekulacyjn ych cenach.
Rocznie według rządowych obliczeń trzeba by importować około 200 tys. aamochodów OllObowych I to przynajmnie j przez 10
lat, by z.mieliić tę 1ytuację. A więc
dla
Węgrów liczy 1111 kaida umowa, która podnosi wielkość importu.
Dobre doświadczenia rodzą kolejne umowy.
I tale obecnie rozważa 1ię moż!iwość ewentuaJnej polsko-węgierskiej wspólprac11
w
RWPG, która dotyczyłaby produkcji łred
niej wielkoścł autobusów no około 15 osób.
,,Ika.rua" rozpoczqł JIU w tej sprawie rozmowu •

NSanokiem". Za

wcześnie

mówić

o efektach. Ale przykład podwozi uczy, że
wielkie rządowe umowy biorą się ze współ
pracy, ·kt6rej możliwości odkrywa się w
fabrykach, przemysłach, rzec by można „na
dole". O wsp6ł:pracy i wymianie handlowej decydują dziś bowiem bardziej lnż.ynie
rowie niż dyplomaci.

§
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I znów dobra lektura wakacyjno- urlopowa. Tym razęm dla
armii kierowników i działaczy samorządów pracowniczy ch. Jak
znllm życie to nie nałożą włosienie I nie będą bić się w piersi. Wiadomo, minister wie swoje a my wiemy swoje.
~
Jak ulał pasuje tu fragment wypowiedzi Józefa Piłsudskiego,
zacytowany przez Jerzego Krassowskie go w „KULTURZ E" '--"
(nr 3):
~
„Polacy S2' nieufni w stosunku do ka!dej biurokracji. I zawsze skłonni do przeprowad zenia każdej pracy samodzielni e, bez
współdziałania jakichkolwi ek urzędów. Polacy nie są zorgamS
zowanym narodem, wobec czego znaczy o nieb więcej na•troJ, "'"
aniżeli rozumowani e i argumenty. Sztuką rządzenia Polakami ~
jest zatem wzniecanie odpowiedni ch nastrojów'~
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'SWA ŁUKASIEWICZ

Skrót wypowiedzi ministra S. Olszowskiego
•
n
I f
e Włoszech

Zabieraiąc głos 22 bm. na konMin. Olszowski przypomniał, ie
ferencji prasuwej, zorganizowa nej złoż.yl jui drugą wizytę w Watyw amba~ad21e PRL w Rzymie mi - kanie pierwsza miał.a mii::isce
nister Stefan Olszowski
wvrazil z.a pontyfik.atu papie:ta Pawia VI
zadowoleni e z rozmów jakie prze. i stwierdził. te stanowi ona konprowadził z wybitnvml
przedsta- tynuacje dialogu między Polską i
wicielami wloskiego tycia
ooli· Stolicą Apostolską, zapuczątkowa
tycznego Wizystkie spotkania
i nego z górą lD lat temu l'en diar\>zmowv orzebiegały w konstruk- log nabiera znowu konstruktyw netywnej.
przyjaznej
atmosferze go I intensywneg o charakteru.
Charakteryzowały je szczera I oW trakcie audiencji u Jego Swią
twarta wvmiana ool!lądów życzli tobli woścl - stwierdził m.in Ol·
wość dla Polski a także daźenie szowslti - podkreśliłem, ie w Poldo ooszukiwan ia wspólnych dzia- sce pokojowa działalność
Stolicy
łań oa plaszczvżnie dwustronne j i Apostolskie j jest powszechnie przyjwielostronn ej na rzecz umacniania mowana z wielkim szacunkieni , w
wsoólpracv mlędz:v nasz:vmi kraja- pełni poc!ilelamy
zaniepokoje nie
mi oraz ookoju I bezpieczeństwa Kościoła katolickiego nasilającym
miedzyna rodowego.
się wyścigiem zbrojeń I próbami
Min. ooinformował, że wyraził przeniesieni a fO w przestrzeń kosżyczenie
ools!dch władz goszcze- miczna.
nia w niedaleklei przyszłości preWspólnie pragniemy, aby radzieezydenta Pertinlego w Polsce. gdzie ko-amerykańsltie rokowania w Gejest szeroko znany ł wvsoko ce- newie zakońezył! się pomyślnie,
niony za nieustanne wy.siłki
na eo miałoby ogromne znaczenie dla
rzecz p0koju i współpracy mię całej ludi.kości, przyczynia"jąc się
nie tylko do zmnlejsunia groźby
dzy narodami.
Roomowy z min. Andreottim do- bezpośredniej konfrontacji militartyczyły zarówno zagadnień dwu . nej. ale także do wzrostu zaufa·
stronnych jaK
i
problematyk i nia międzynarodowego i do popramiędzynarodowej. zwłaszcza
euro- wy klimatu politycznego w Europejskiej Miały one rzeczowy
pie I na świecie.
konstrukty wny charakter.
Audiencja był.a także okazją do
Podczas rozmów z
politykami przedstawie nia papieżowi, który z
V>'łosttiml ujawniło się wiele zbież oezywistych powodów żywo inteności w poglądach obu stron od· resuje się losami swojej ojczyzny,
nośnie zagrożeń
pokoju świato naszej oceny sytuacji wewnętrz
wego oraz środk6w. jakie należy nej. W tym kontekście potwierdziprzedsięwziął! w celu powrotu do łem zdecydowaną wolę
polskich
polityki odprę~enia I współpracy władz kontynuacji linii IX Zjazdu
między oaństwami o różnych sy- PZPR, zakładające) konsekwent ne
stemach społecznych Zarówno Pol dążenie do porozumlent a l pojedska. jak I Włochy są żywotnie ?· nania narodowego oraz stanowezą
interesowan e pomyślnym przeh1e· obronę polskiej racji sta.nu, ładu i
giem rokowań . radziecko-a mery- porządku.
kańskich w Genewie.
Podczas ~mowy 1 sekretarzem
doceniając
ich zasadnicze znaczenie dla obni· stanu, kardynałem Agostino Casażenla napięcia w świecie I dla oo rolim I arcybiskupe m Achille Silkoiowej przyszłości wszystkich na- ve,,trinim dokonaliśmy
szerokiej
wymiany poglądów na tema.t najrodów.
z eałe~o kompleksu zaga d ni~~ ń • ważniejszych problem6w międzyna·
kt6re były przedmiote m szczere] I rodowych, wskazując na Istnieją
owO<.'nel wvmianv oogląd6w obal ce zagrożenie pokoju I na pilną poministrowie dos7li do
wspólnego trzebę wzmożenia wysitków
dla
przekonania ,że Istnieją na forum przezwyciężenia tych
niebezpiemlędzvnarorlowvm tnkie
obszary czeństw.
Szczególne znaczenie
działania !!dzie Poli;ka I Wlo"h'·
w
tym
mol!łvhv wnosil- wspólny
.ko~ względzie Polska i Stolica Apostolstruktvwnv wkład '!' u.m o cn·~n·o ska przywiązują do procesu KBWE.
Ddoreienia ookoiu i mi(!dzynero - Aktywna obrona odprężen' 3
i est
koniecznością v;obec prób niszczedowej współpracy.

nia infrastruktu ry pokojowej
w
Europie, z takim mozołem budowanej przez narody i państwf, na&zego kontynentu.
Mimo zauważalnei:o wzrostu realizmu, sytuacja w Europie jest w
dalszym cią&u poważna i akomplikowana. Kontynuow any jett proi:ra.m rozmieszcza nia nowych amerykańskich rakłet jądrowych. Podejmowane są nadlll próby_ podważ.ani&
terytorialno- politycznego
statua quo, ustanowione go w wyniku Il wojny światowej I powojennego rozwoju. Siły rewizjonistyczne znów daj11 o sobie znać 1
negują tak oczywiste i prawnie
usankcjonow ane fakty, jak granica na Odrze I Nysie.
Z uznaniem odn<ldll si• powiedział min. Olszowski - do taktu wydelegowa nia wysokiej rangi
przedstawic ieli Stolicy
Apostoł·
skiej na kościelne
uroczystości,
związane z
40-leciem
pow.rotu
Ziem Zachodnich i Północnych do
macierzy.
Podczaa rozmów w Watykanie z
zadowolenie m podkreśliliśmy znaczenie dialogu między Polską l St.oliclł Apostolską. Stanowi on istotny wkład w sprawę pokoju, od.prężenia i dialogu ogólnoeurop ejskiego, a także tworzy sprzyjający kli-

a

Podobne zdanie o

trudnościach rządzenia w Polsce miał Jan ~

bługosz w XV wieku.

SI

ak już mowa o historii, to warto przytoczyć list cenionego autora powieści historyczny ch, Karola Bunscha,
zamiesz:.:zony w „ZYCIU LITERACK IM" (nr 2.5). List
~
ten to historia mocno osadzona we współczesności. Wystarczy uważnie słuchać co mówią nad Renem panowie Hupka,
~ Czaja, Windelen I ostatnio kanclerz Kohl, K. Bunsch pisze:
„Przed niespełna dwustu laty znaleziono w bibliotece w Krolewcu spisane po łacinie akta procesó\V polsko-krzyżacll.ich,
bw. Inowrocławskiego 1 r. 1320 I warszawskie go 1 r, 1339 („.), S
sawlerające zaprzysięzone zeznania iwiadków, które Hui.trują
aposób, jakim Niemcy weszli w posiadanie Gdańska i Pomorza:
wei.wani na pomoo pneciw Brandenbur czykom, zdradą i rze•ilł ludności opanowali Gdańsk I rozpoczęli zabór Pomorza ( •••) ~
Notoryczne jest, ie najgorsza część niemieckieg o narodu 11rze- ~
~ Jęła swą nazwę od wytępionego narodu, tak że nawet ję:r.yk ~
po nim nie pozostał (chodzi o Prusów - przyp. 'I-o). Tę ~amą '-'I
akcję podjął ich bohater narodowy Hitler, by 1 kolei wy1ęp1c ~
naród polski. Jego pouobowcy rzekomo odżegnują się od uzy- ~
cia siły w rewindykac ji swej ot0jczyznya, odkładając rewmdykację do traktatu pokojowego . Wojnę zaczęli bez wypowiedze
nia, traktat pokojowy jest przeto niepotrzebn y. Jedyny traktat
pokojowy między Polską a Niemcami, to traktat pokojowy za- lt;:'\
warty w Budziszynie w r. 1018. Godzimy się na ustalone tam ~
granice; jezell już wracaó do przeszłości, to dlaczego własnie !ii'.
~ do r. 1937. Czy od tego czasu nie zaszło nic godnego uwagi'l
O tym chcieliby zapomnieć.''
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mat dla dalszej normalizacj i stosunk6w państwo Kościół
w
Polsce.
Wymieniliśmy poglądy na temat
nlekt6rych zagadnień związanych
ze stosunkami państwo Kośeiół, m.in.: zaawansowa nie prac na
temat etatueu prawnego Kościoła,
uregulowan ie stanu formalno-p rawnego fakultet6w papieskich I Akademi! TeologH Katolickiej. spraw
związanych z funda.cją kościelną
na rzecz rolnictwa,
rozszerzenie
~
kontaktów między władzami pańDla słabszych w histori; przypomnie nie: pokój w Budziszynie ,
stowymi a przedstawic ielami Kośzawarty przez Bolesława Chrobrego po zwycięskiej wojrue z
cioła na r6tnycb szczeblach i incesarstwem niemieckim , pozostawiał przy Polsce Łużyce, a więc
ne. Podkreśliłem niezmienność za~ terytorium na zachód od dzisiejszej granicy na Odrze i Nysie.
sad polityki wyznaniowe j
rządu 1
teraz - z pewnym op6źnleniem - fragment relacji
polskiego. Stwierdzam y. że mimo
„SŁOWA POLSKIEG O" (nr 126) z powitania we Wrocr6żnych łirndnoścl utrzymano cią
ławiu najpiękniejszej Polki głość dialogu państwo Kości6ł,
Katarzyny Zawidzkiej.
o czym świadczą zwłaszcza spotMiss Polonia 1985 r. jest, jak wiadomo, studentką Akakania premiera Jaruzelskieg o
demii
Ekonomiczn
ej. _
zI ~
prymasem Glempem oraz posiedzeMariuSZ' CzułczyńSki był przy powitaniu ł tak o tym pisze:
nia Wspólnej Komisji Przedstawi„Prof. J, Kaleta, wręczaJąo 1wojej najładniejszej studentce
cieli Rządu i Episkopatu.
·
s~ bukiet kwiatów, wyznał że jeszcze nigdy podczas rektorskieJ
~ kadencji nie odebrał tylu telegramów i gratulacji, jak po jej
Istńielłł jeszcze szerokie m.ożlł~ wyborze. Az •trach pomyśleć eo będzie, kiedy z Florydy wroc1
woścl 00%woju kontaktów I współz tytułem Miss Uniwersum .
pracy z Kościołem, szczególnie w I ~
Po wystąpieniu rektora szacowne profesorskie grono zażądatakich dziedzinach, jak kształto- I
wanie właściwego stosunku do pra~ ło •królewskie go orędzia«. Speszyło to trochę Katarzynę Zacy i przeciwdziałania
widzką,
która pozostała nadal skromni\ i normalną dziewczyną.
zjawiskom
patologii społecz.nej.
Chciała wstać, ale rektor stwierdził, ie królowa może na siedząco rozmawiać z poddanymi, więc na siedząco podziękowała
IW'"DY//07/.0ZV.U..DD'H"..H7'.D'A"7DA77..DDD/LU.H"D..H".HM
za pewien luz na uczelni w okresie jej przygotowań do wystę·
pów w Warszawie. Wyraziła łeż nadzieję, że uda się jej do
września pozdawać zaległe egzaminy, No, nie będzie z tym
kłopotów ktoś dodał wszak Jest łeraz w takiej sytuacji,
:ie autograf za autograf •••"

S

S
S
8

S
S
'S
S
S
I SS
S

IS
S

§

knj nl• powinien być
zmuszany do przeznaczan ia więcej
niż 20 proc. dochodów z eksportu
na obsługę zadłużenia zagraniczne go" - głOiSi deklaracja
przyjęta
jednogłośnie
przez
konferenc j ę
międzyparlamentarną krajów E W G
I Ameryki Łacińskiej. która obradowała od 15 do 20 czerwca
w
Brasilii.
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Tylko 20°/o zysków
n obsługę zadłużenia
„żaden

A

S

politykę

Międzynarodowego

Fund uszu Walutowego (MFW) zmierzającą do narzucenia młodym demokracjom Ameryki Lacińskiej rygorystyczne j polityki
budżetowej
prowadzącej do niepopularn ych I
antyspołecznych
posunięć.
Parlamentarzyści wyrazili r6wnież „niezadowolenie z powodu
polityki
MFW i banków
międzynarodo
wych, kt6re narzucają tvm kra iom
Konferencja , na kt6rej domino- niewłaściwie ukierunkowa!lą Poliwał problem zadłużenia i
jego tykę oodzlału dochodu narodowekonsekwenc ji
społeczno. gospOdar- go i uniemożliwiają rozwój
ich
<' ZY~h. uznała za „nie do przyjęcia rynku wewnętrznego".

Is
§

Wszyscy bawili sili znakomicie ł z przymrużeniem oka. Z ekonomicz.nego I politycznego punktu widzenia pozostaje jednak
kwestią otwartą czy administrac ja waszyngtońska zgodzi się
na wyw6z z Florydy do Polski tytułu i trofeów Miss Universum. Bądź co bądź obowiązaje embargo„.
~
I jeszcze rady przedurlopo we. Anna Bończewska w „VETO•'
~ (nr 25) ostrzega:
„DuzeJ grupie rodziców dzieci na wczasach po prostu P r zes z k a d z a J ą! I odnosz~ się do nich ił wrogą szorstkośc:ą, na
nieb wyładowują zły humor, na nie krzyczą za najdrobniejs ze
przewinieni a. A rzadko przychodzi Im do głowy, że DZIECMl
TRZEBA SIĘ ZAJĄC, żeby nie być obok nich, ale z n imi. I wspólnie wymyślać radosne, zabijające nasze miejskie
zmęczenie formy odpoczynku ."
Zaś niezmordow any „PRZEKRO J" (nr 2088) pociesza:
~
„Z powodu podatków tracimy mnóstwo pienit;dzy, ale za to
doskonalimy się w rachunkach ."
T-o
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D~IENNIK ŁÓDZKI
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nr 146 ce~ 11l 3

NA TALLIŃSKIEJ STARÓWCE

Bohaterska nauczycielka
patronką szkoły
Było to w roku 1955. 47-letnia warszawska nauczycielka Ludwika Wawrzyńska uratowała czw<>ro dzieci z płonącego hotelu
robotniczego. ówczesna prasa plsaJ:a: "Widząc, ie płomienie
wydobywają się z po~leszczema, gdzie były zamknięte dzieci
chwycila siekierę I zaczęła rozbijać kłódk~. Dostawszy aię do
płonącego pokoju wyniosła dwoje dzieci po czym wróciła po
trzecie. Nie zwracając uwagi na płomienie, które bardzo szybko
ogarnęły korvtiarz baraku, wyniosła trzecie dziecko oraz pomogła uratować czwarte. ( ...). Dzieci nie odniosły poważnych
obrażeń. Gdy wróciła raz jeszcze do płonącego baraku I starała
się pomóc uratować mienie, runął palący się strop, odcinając
odwrót. Bohaterska nauczycielka przedostała się jednak przez
płomienie odnosząc bardzo ciężkie poparzenia. W sta'!lie groź
nym przewiez:ono ją do szpitala". 12 dni później L. Wawrzynska zmarła.
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Łodzianie

laureatami
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Co roku mimo ogromnej akcji
i pode}ll1owanych kroków profilaktycznych,
zaoada na gruźlicę kilka tysięcy
osób. Obserwujemy wzrost za·
~ chorowań na nowotwory płuc i
Inne chol'!Oby zarówno te10 or~
ganu iak 1 oskrzeli I dróg odde·
chowych. Stąd ogromne znaczenie pnvwiazuje silit do właści
wej propagandy
profilaktyki
gruźlicy I farnych chorób płuc.
a także badań naukowo-klinicznych nad tymi chorobami.
- TraQyc:yjnie,
jak co roku w
czerwca. Społeczny Komitet Walki z Grnźlicą I Chorobami Płue
odoslł wvnikl konkursów SYl?nowan vch przez
tę społeczną
wielce ziasłu:i:oną
oNtanizację.
Miło nam donieść, że w zakresie prac niiukowvch
jednfł z
nagród otrzymał zespół lekarzy
z I Kliniki Chorób Wewnętrz·
oych W AM w Łodzi w składzie
l)rof. dr K. Markiewicz, doc. dr
M. Cholewa, doc. dr B. Jażdże
wski, dr L. Górski i dr T. Dry-

S

UŚWiadamlającej
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iański.

W konkursie Im. S. Sterlmga
na najlepsze publlkac:le praso·
we dru2ą na11Tode otrzymał red.
Zygmunt Chabowski • „Dł..",

westycii, na początku ub. roku,
PGMB spróbowało doprowadzić z.a.
danie do końca. Okazał<> się to
jednak niemożliwe z tego powodu,
że znów nie było pieniędzy i po
raz kolejny przerwano r<>boty.
Tym razem jednak do takich syłuacjl nie powinno dochodzić. No·
wy użytkownik, ktorym są Łódz
kie Zakłady Zielarskie „Herbapol"
zapewnia, te dokona odpowiedniej
adaptacji pozostawionych tu oblek·
tów.
Jak nas poinformowała mgr inż.
Zofia Ciapa zastępca dyr. do
spraw
techniczno-produkcyjnych
„Herbapolu", aktualnie trwa załat
wianie spraw związanych z wykupieniem całego terenu budowy z
już wybudowanymi obiektami i opracowywanie projektów adaptacyjnych.
Wykupienie pabianickiej inwestycji i dalsza jej rozbudowa pochło
ną 3 mld 300 mln złotych. W IV
kwartale br. dotychczasowy jej -budowniczy ł.aski „Montoprzem"
przystąpić ma do niezbędnych rob6t. Inwestycja będzie oddana do
użytku w roku 1988 i wówczas
łódzkie zakłady „Herbapol" prze·
niosą się do Pabianic.
W nowej bazie znajdzie się cała produkcja zielarska. Poza JUŻ
wytwarzanymi olejkami eterycznymi i półsyntetycznymi produkuwać
się tu będzie także estry i ese-ncje
spożywcze, syropy pini i tymiankowy, sylimarol (lek stosowany w schorzeniach wątroby) oraz
zdrow<rlne herbatki rozpuszczalne,
których d<>tychczas nikt w kraju
nie wytwarza.
W pabianickiej bazie łódzkleg<>
„Herbapolu" ma też mieścić się
hurtownia zielarska zaopatrująca
w zioła nie tylko własne oddziały
produkcyjne, ale także apteki i
sklepy zielarskie województw: łódz
kiego, piotrkowskiego, skierniewickiego. sieradzkiego, płockiego i
częstochowskiego.
W. NOW.

~UD"AW//'.UD'/D'/AV.Q.UU'HD'/~HAW//HD".HHUb.
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Przedsiębiorstwo Turystyczne „Łódź",

~

~
§§
~

~

~

~

ul. Traugutta 6

~

ODDA W

DZIERŻAWĘ SZATNH;

~

w restauracji „Savoy" przy ul. Traugutta 6.

Bliższych informacji udziela
pokój 212, telefon 33-27-32.

dżioł handlowy„

-~
§~

2422-k

~

~

Fąfara ...Nawrot" !!. krzyskiej part)"Z8Tutce.
8.

298.

zł

W łwiętoI.SW
198:5.

clęboklm talem uwladamiamv że w dniu Z3 czerwca 1985
roku zmarła
nasza
ukochana

Chadrln!arolau N. - Słonec:my
a. M. zł 80;

LESZKOWI

S.

ł

P.

SABINA

POPŁAWSKIEMU

NiemySka-Rąe?:aszkowa cz. - kh ta
1emmce. MON lll85. •• 2M zł 100;

RyiboWlcz J. WL 1985.

Inn•

z powodu jm1erci

KOZŁOWSKA
I voto BOROWSKA.

s. 301, :d 160;

Pogrzeb
odbęlhle sle w dniu
26 czerwca br. n Jt<>dz. 15.30
na
cmentarzu
rzymskokatolickim
na Dolach.
Pogrążeni w clebokim t1111Utku:
DZIECI, WNUKI

l PRAWNUCZEK.

Z deboklm talem zawiadamiamy. że w dniu 21 czerwca 1985
roku odeszła od nas na zawue,
nasu uk.ocbana Matka i Ciocia

S.

ł

P.

DYREKCJA,

otok A., 01.oik St.
Polonia Australi~k•. WLub. 1985,

s. 175;
-

:zoo

zl.

z ESTRADY

toł·ka.

z

głębokim talem
że w dniu 22
zmarł.

zawiadamiaczerwca 1985
lat 81

11rzeżywny

S.

ł

P.

FRANCISZE·K MISIAK

ADELA MARKOWSKA
Potrrzeb odb~zle Ile w d.nln
13 czerwca br (wtorek) o godzinie 10.30 z ka-pltcv cmentarza komunalneco na Zarzewie.
C0RKA

«

l POZOSTAŁA
RODZINA.

DZIENNIK ŁÓDZKI nr 146 (10941)

Po.grzeb odbedzle •le dnla
25
czerwca 1985 roku (wtorek) o god?.lnle 12.30, z kai>licy t' cme_nt.a·
na rzvms.kokatolicklego "b.a Kur·
czakach.
.
Poi:rązeni w talu:
ŻONA.

-

WTOREK,

Peter Jaros

Zi CZERWC

PROGRAM

„Ty6ląc~tn!a

pszczoła"

:u. 12.00 serwis Trójki. U.Oil W
tonacji Trojlki. 13.00 Plomba.
13.lO
Powtórka z rozrywki. u.oo Mllst.rrowie batuty. 16.00 Sei·wis T•óJ•kl. l.S.O:i
Premiery i bisy - a.u<!. li.50 R<>ss
MacDonald ,,Potegnalne spojrzenie'
odc. 1>. 16.00. Zapraszamy do Trójki.
19.00 ,.Zaplliane w pamiE;Ci" aud. 19.30
Trochę :owln&-u. •• 19.50 Peter Jaroa ~ Tyslądetn!a pszczola" o<1c: 25. 20.00
Cały ton rock: 20.40 Warsi.taty muzycz.ne.
2l.OO Palestrin• i Vlctoria
czyli muzyka w WiecZ'llym Mieście (2).
31.łi> Książ.ka tygodnia: ,,K !ątkl dla
Karola". 22.03 Inf. sport. 22.U Duke
E>lllng.tJon i jeg<>
muzyka - aud.
21l.45 Posłuchać warto. 2~.00 Zap-raszamy do Trójik.i. 23.50 Hemy Miller
,.,.Se:icus" ode. lł,
odc.

I

u.oo

Komoolkaty. u.09 Sygnał cz.asu. ltU6 Z kraju i ze świata. 12.30
Muzyil'.a. 12.45 Ro1n1ezy kwa<irana. 13.00
Komun.I.katy, 1'3.10 Radio kler<l'\Vt:ó'W.
13.30 Przeboje mis~rz6'W, 14.00 Wiad.
l4.05 Magazyn muzyemy. la.55 Radlo
kierowców. Hl.OO Wlad. 16.0a Muzyki
l aktualn<>śc1.. J.t1.30 Ten stary jazz.
l&.00 Wlad. 19.20 Koncert dnia. 19.0<J
Mag. i·n.formacy)ny. liUS Chwila mu·
zyk1. lS.30 Radio dzieciom: „Amtnata biegnie za p.lose.n:k;f' cz. II. 20.00
Dziennik. 20.15 IWncert życzeń. 20.4il
W killku taktach. 20.45 OpowiacUinia
R. Sllwonika. 20.55 Poma&ając d2ieciom - pcomagarny scbie. ~0.69 Kom uni.Jltaty Totalizatora. 211.00 Komll41ikaty. Zl.05 Kronika sporto<Wa. 21.16
PROGRAM IV
Kariery laureatów konku'1's6w chopinowskich. 22.00 Wad. 22.05 Na róż
tn.oo Horywl'llty wiedzy. l!l.!IO wonych l.nstrumentach.
l!l.511 Sy~ał CUI.su.
22.20 See-na i kaliści pol.scy.
film - aud. 2'1.00 W'.la.d, 2\1.25 Chwi- 12.05 Wlad. l2.lł Leiktury ksztatc11 la muzyild. 23.30 Poetyckie prezenta- aud.
12.20 Zespoły lnstrumerutai.ne.
c.je. 23.50 Melodie na dobranoc.
12.30 „W Jeztora:nach" odc. 13.0ll
Swla.t wokół nas. 13.25 Koncerty kom.
pozytorów czeskich. 14.00 Popołudnie
PROGRAi\l 11
Młodych Słuchaczy. Ul.OO Le·k-tury nalfl.00 Za'W$ze po ;Je.denasteJ.
11.10 st<>l.atików. 14'.10 Katalog p<)!A!kich piaMuzycmy non ~top.
12.00 Estrada nistów. Hi.30 Widn.okrąg. 17.00 Wiad.
ml<>dych .12.25 Bnzmlefile gitary. 13.00 ią.05
Symfonia F. Schuberta
16.00
Wiad. 13.05 Serwis informacyjny (Ł). Natura 1 kultura „Umleran.ie" 13.10 Kim być?
- aud. Zbigniewa audycja.
18.2-0
Muzyczne
hobby.
Korzeniowskie&o (Ł). 13.20 Z mallowa- 18.40 Studio ekspertów.
19.30 Wiad.
nej sk.rzyni.
13.30 Allbum operowy_ 19.35 Chlwlla muzyki. 1'9.40 Języik nietł.OO Roml()wy o muzyce.
ta.OO Pa- miec·k i (311). 19.55 NURT. io.l~ Chwimiętnik! i wspomnienia. 115.10 Roman· la muzyk!.
20.20 Wlecizór rou2yki.
tycy muz')l'k1. 16.00 Wiellkie daJ!el.a. 22.00 Album ply•towy - aud.
22.50
16.50 Alistair MacLean .,H.M.S." u- Lek.tury Ot:w6M:i:
Wlt<>ld Ibo'wski
lisses" tr. L7.00 Wiad. 11.05 RO:i:Wllł'Za• ,;Ludzie zasł11g1 niepo.spoM·tej" - wynie zagadki muzycznej (L). 17.10 Ak· bitni polscy lek.arze xvnt-XX wietuatności dnia (L). 17.30 Arie operowe ka.
23.00 MuzY'koterapla: piosenki.
z łódzkiego studia (Ł). 11 .:IO Łódzki zwyczajne. lud'Z>k6.e sprawy - aud.
Magazyn Wojskowy (Ł). 18.10 W na· 23.30 Czrowlek t nauka „żyde
dla
~.lilS Kalend.atm
stroju ballady - koncert (Ł). 18.30 tycLa". 23.50 W~--4.
Klu-b Stereo. 19.30 Wieczór w fl!l.ha'l'- radiowy.
monl.1. 211..0Q Wlad.
211.~ Wteczome
refleksje.
2'1.10 Ploeenkl ze ISC~!ld.
TELEWIZJA
211..30 Wieczór llteracko-m·uzyczny.
PBOGJłAJI

PROO'RAM m:
00

z

ku

cłt:boklm.
zmarł

I

9.50 P'łlm dla I zmiany - „!Sto-

warzyszenie a

ui&o

talem zawJad.amtamy,

b

w

dn.iw.

Elem~"

a -we.a

1815

ro-

ł. ł '·

(3)

10.50
16.25
16.39
16.55
17.20
17.30
18.30
19.00
19.10
19.30
20.00
20.30
21.30
21.55
22.45

CORKA. ZIĘC, SY:S,
SYNOWA I WNUKI

s~nięta

-----

.,Zwolniony IL
pracy''
francuski serial
DT - wiadomości
01 - wiad<>moici
Dla dzieci: l'loseoki z naneco teaku „Arlekin" (Ł)
Dla dzieci: .,Mich11łkl"
OT - wlad<>moścl
„Sabina Kleist, lat 7.••" film prod. NRD

Krem"

Dobranoc

„Rozbójnik
Rumcajs"
.Diagnoza"
Dziennik
Czas wyborów
.,Stowarzynenie z
Eleusis
(3) „Zwolniony z pracy"
film fab. prod franc.
DT - ltomentarze
„Bałtyckie sp0tkan!;i. operowe"
DT - wiadomoecl
PROGRAM li

BLACHARZA
samochodO'WegO
przyjmę. Mech·anika
Pojazdowt1..
Konstantynów, KoJ)Crnika T.

-- ....................,.

......

~~

Dochody
prezydenta
Urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych jest dochodowym stanowiskiem.
Według
opublikowanych
przez Biały Dom danych tylko w
ub. roku dochody prezydenta Ronalda Reagana i jego
małżonki
wyniosły prawie pół miliona dolarów. Z sumy tej ok. 200 tya. dola·
rów gospodarz Białego Domu oti;zymał jako pensję. Przeszło 202 tys.
dol. "pierwsza para małżeńska Am!i.
ryki" zarobiła na odsetkach i dywidendach od różnych inwestycji.

17.05 ,Zespół adwokacki"
17.30 Studio aport Memoriał
Jak podkreśla prasa amerykań
Brcmlsła wa Mall nowskiego
ska, prezydent R. Reagan jest milionerem
Zresztą obecny rząd ame18.00 „ Weekend n.a działce'~
rykański składa
się
z duchowo
18.30 \Vladomołol (Ł)
bliskich mu zamożnych polityków,
19.00 Kosmlciiny łe1t teletur- ściśle związanych z wielkim biznesem. Nieprzypadkowo rz11d R. Reaniej (Ł)
gana nazywa się też „klubem milio·
19.20 Przeboje „Dwójki"
nerów".
19.30 Dziennik
Wisły

20.00 Z biegiem
Korczyn

-

Nowy

Dni& •

czerwca 1N5 roku :mia·

rła

20.15 Teatr Muzyczny u Swiecle
- ,.Klasyka na pointach"

J. ł '·

U.ll! OT wydarzenia telefon
„Dwójki"

LEOKADIA
MARCINIAK

21.30 Fllm:r Karela Kachyni ,,I znów skaczę przez kału
że" film prod. CSRS
2.3.0ll DT -

wiadomości

23.0l! Trybuna Sejmowa specjalne

Pogrzeb olłbędz1e sie dnia · !5
curwca br, (wtorek) o codz, 11
ua cmentarzu komunalnym
na
Zarzewie,
RODZINA

wyd.

ł.

t P,

EDWARD PECY,NA
emerytowany na11esycJel.
Pogrzeb odbecl.ste sic w dn.lu 28 C7.erwca 1985 roku
dzinie 11, na cmentarzu 11rz:v ul. SzczecJ61kleJ.
ŻONA

C0RKI i P<>Z05TA.LA RODZINA

(środa)

z

,.. p..

RODZINĄ

Prosl.nl:v e nleakladan!e kondotencJt.

Z &'łeboklm taletn zawiadamia•
my, te w dJl.in u czerwca 1985
roku zmarł

ł.

ł

P.

Z głębokim żalem MWiadamiamv. te dnia 23 cHrwca 1185 ro·
ku odeezla od nas.
opatrzona
łw. sakrament&llli k.ochana żo
na i Siostra

S. ł P.
STANISŁAWA

STANISŁAW

MATCZAK
Pogn&b odbędzie sic dnia ZI
czerwca 1985 roku (środa) o 10·
d~lnle 15.30, na cmentarzu ewangel!ckJm
w
części katolickiej
11rzv Ul. Ogrodowej, o czvm za.wladam!aja 'llOin-ażenl w smutku:
CORKA,
WNUCZKA. ZlĘC
l POZOSTAŁA RODZINA.

z ltłeboldm talem zawiadamiamy, te w dniu 21 czerwca 1985
roku zmarł w wieku lat Ił

S.

domu

ł

MICHAŁ

GRZELAK
li

P.

NA:JBLIŻSZA

RODZINA

W

dniu 21 uerwca 1915
przetywtzy lat 81.

zmarł,

na,fukocbańnv M:1t. Ojciec.
dziuś 1 Pradziadziuś

emeryt PKP.
Pocrzeb odbędzie Iii.' dnia ?S
C1;erwc&' br, o godz. 15.30
na
cmentar1Ju 1wangelicklm 'llrzv ut.
O.nodoweJ.
Po1J0stającv w smutku:
~ONA,

SYN I POZOSTAŁA
RODZINA.

roku
n:ttz
Dzla•

S. ł P.
WŁADYSŁAW
POPŁAWSKI

HODOR

TAWI~SJ!t.A.

Pogrzeb odbędzie ile 4nia 21
czerwca br. o .:od.z. 14.30 z k:lplicv cmentarza przv Ul , Ogrodowej do IJ'Obu rodzin11e10.
Po..,ostaJe w nieutulonym ta10

-

21494-r-E
BLACHĄRS'I"WO
samochodowe
wz.nowlło dzlltłalnoś~. 15
oroe.
bonifikaty, Mazurkiewi.M, Błoń
ska 1.
21492-r·E
MURARZA. Atolarza budowlanego
- cieślę przyjmę. 86-17-3tt
21518-iz-E

Dnia 13 eurwca 1985 roku Othzedt od Bas na zaw1u w wieku
lat 73, nasa naJukocba6ny M:tt. Tatuł i Dziadstu•

Pogrzeb odbędzie sle ,.. dniu 2T czwwea br. (Cll'Wartek) o ęoclz.
a kaplicy ementar7-a rzym.-kat. na Dolach i>rzy ni. smutneJ.
ŻONA.

21529-g·E
„Bajbilll"
sprzedam. Tel. 78-84-20
21501-g-E
WTRYSKARKĘ por.iomą 150, pionową, formy zamówienia, tanio
1przedam. Chału.bińskiego 55.
37726-g-E
STĘBNÓWKĘ I overlock przemysłowy kupię. 57-30-69
37731-g-E
„NYSĘ" sprzedam. 48-11-24.
21605-1!-E
sprzeSILNIK Mercedesa 200D
dam. 16-41-37 godz. 18-20.
21517-g-E
SPRZEDAM Simsona. Tel 16-38-27.
37727-2-E
VW „Derby'' 1100 (1980) - pilnie
sprzedam. 43-46-03 rano, 16-59-M
wieOZ<>rem.
37730-J(-E
,,125p" po re.monde pilnje sprzedam. Rydzowa 8/22 po 19.
37732-1(-E

------

byty a.dlun:ll:t Polltechn.lki Ł6clzkłeJ .--były dyrektor zeąoln Szkół
Budowlanych, rz&uoznawca techniki saJW>chodowej i rucha dr•&'OWe&'O,
tł

formowania
kupię. 36-51-01 wieaorem.
21527-g-E
PIERSCIONEK 17 g, tokarkę do
sprzedam.
metału stołową

AIREDALE terle:r sprzedam. 86-74-3!!.

M. JAGOSZEWSKI

-

WL 1985 :rJ 60.

IDzit~Radiuim

ŁODZKIEJ.

Pogrzeb Odbędzie &le w dniu
28 czerwca 1985 roku o godzinie
11.30
na
cmentarzu komunalnym na Zarzewie.

my,
roku

Salmana.

Ma.k.uszyflsk.I K.. Walentymowl.~ M.
:z...g.a ks.U:ga przygód Koziollka Ma-

mgr Int. JERZY DJAKOW
PZPR l!faz
KOLEDZY

POP
KOLEŻANKt i

Pismo arabskie odgrywa bardzo ważllt\ rolę w zdobnictwie.
Doskonale harmonizuje ono z wzornictwem arabskim, a dzię·
ki swoim zaletom dekoracyjnym było ono stosowane w śred
niowieczu Jako element dekoracyjny nie tylko w sztuce islamu.
A że elementem dominującym może być ono również i w
malarstwie, o tym właśnie mówi wystawa · obrazów Hussama

Achmatowicz -

OJCA
skladaJa:

I

wyłoży prawdę".

opowlada:n.l.a

wsp6łc1;uela

rłębOrkie-i:o

wyrazy

j)al,

Kura ;r. - Pi..ma wybrane. JM>oslk. WL 19116, to-m I/II zl 700;

KOLEDZE

Matka I Babcia

1

O historii pisma arabskiego i jego rodzaju informuje nil
artysta: ,.Arabowie ju:i w pierwszych latach Islamu docewali
wartość pisma i od tego momentu litery arabski~ zac;r;ęły się
rozpowszechniać na terenach, zajętych przez mahom~tan. Ko;r;powszcchniły się tei: w różnych językach np. perskim, tureckim, hinduskim ltd. W okresie 1!9źniejszym Arabowie "•;;bo&'&elli i udoskonalili je, Przyczynił się do tego fakt, że przepisujący księgi Koranu głosili zasadę, u „ładne pismo jaśniej

WPoz. 1$35

21524-~-E
technologię

PLEKSI,

JACHT kabitttowy

Dominują oryainalne w swoich układach arabeski, linie geo-

200;

•.ARIĘ" gitarę basQwą sprzedam. 43-88~27
21520-g-E
sprzedam.
„AL TUSY'' 100 W 84--97-67.
21521-s-E
VIDEO „Saba", kasety si:irze·
dam. 84-45-26.

33-02-18.

metryczne, liście, a przede wszystkim waż.nym ich elementem
są litery. Hussam Salman stara się tu zachować archaiczne wzory pisma arabskiego, opartego o reguły szkoły bagdadzkiej
o bardzo starych tradycjach - również. kolorystycznych.

~HHH/.OUU..iW"A«UUD'H/.H"AVD7DT&VAV.UID"~~ au1~· u.2oPo~:;1~!n:r~~~~f
Z

-

Do wielu zagranicznych studentów, kształcących się w Łodzi,
należy HUS8am Salman z Bagdadu, stolicy Iraku. Kończy on
właśnie studid na Wydziale Architektury na Politechnice Łódz
kiej. Obok architektury pasjonuje s:ę również malarstwem.
Zestaw swoich obrazow prezentuje też. ostatnio w Klubie Dziennikarza.
Walory artyi;;tyczne tej v.rystawy zatytułowanej „Sztuka
Wschodu" są na pewno interesujące, a sama wystawa charakterem swoim odbiega od tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni: zupełnie inne są przede wszystkim jej treści.

~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,„,„„.;

łódzkiego ~,Herbapolu"

...

Iracka plastyka
Klubie Dziennikarza
w
...„ ...

Przedsiębiorstwa Pań

Dwie z tych dwukondygnacyjnych kamieniczek były domami
kupieckimi - ze sklepami, magazynami i częściami mieszkalnymi. Jedna z nich flyła przez
pewien czas domem publicznym,
nad którym miał nadzór mieszkający tuż
obok kat miejski
Niewykluczone, źe w kamienicach odkryte zostaną polichro·

w Pabianicacl1
W końcu 1975 roku przystąpio
no w Pabianicach do wznoszenia .
bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki
Maszynami Budowlanymi, ale po
czterech lata.eh, na skutek braku
środków, budowę przerwano. Wykonawca łaski ,,Montoprzem''
opuścił wówczas rai:legły teren, na
którym zostały nie wykończone 2
hale I biurowiec.
Po kilkuletnim ,,zar:nrożeniu" in·

--~~-g-_!:

stwowego - Pracownie Konserwacji Zabytków. Początek robót
już w lipcu łodzianie.przystę
pują do odgruzowywania i zabezpieczenia o)'>iektów.

Niebawem SP nr 109 w Łodzi pragnie uczynić ofiarną nauczycielkę swą patronką. Dlatego też zwraca się z prośbą o wypożyczenie lub przekazanie szkole w·szelkich pamiątek po L.
Wawrzyńskiej (w 1956 r. wydano m. in. znaczki pocztowe ;. jej
podobizną) oraz o osobisty kontakt tych, którzy zetknęli się
z przyszłą patronką szkoły. Adres: SP nr 109, ul. Pryncypalna
74, 93-399 Lódż, t.el. 84-72-10.

- baza

mie, któ-re trzeba będzie zabez- w obiektach tych przewiduje się
pieczyć. I dlatego do prac w Ta- zorganizować siedzibę pełnonioc
„FIATA 128p" (1979) - S,)rzedam.
ll inie włączy się nie tylko Pra- nika PKZ w Tallinie, biuro „Bu57-13-40 po 16.
dimexu"
i
pomieszczenia
socjalne
cc;i:Wnia Projektowa ale także I
ODKUPIĘ udział budowv segmenPfacownia Badań Architektonicz- dla pracujących tam Polaków.
tu. 86-83· 78 po 18.
21530·g-E
Potem kamieniczki zostaną przenych.
DOM parterowy
-=:... - - sprzeda.zn:
W miarę postępu prac, po od- kazane Estończykom
Zgierz, 17 Stycznia 103a.
(pp)
powiednim ich zaawansowaniu,

W samym centrum tallińskiej
starówki, nie
opodal
Baszty
„patrz w kuchnię'' (tak w
dosłownym tłumaczeniu
brzmi
jej nazwa, warto'N"Ilicy bowiem
t jej wysokości mieli najlepszy
wgląd do kuchen) znajduje slę
zespół trzech kamieniczek mieszczańskich (XHI-XIV wiek)
w
stylu gotyckim, którymi przez
najbliższe trzy lata zajmować się
będą projektanci i rzemieślnicy

Pogrzeb odbędzie lit: dnia ZC
czerwca br. (środa) o godz. 11.So
na cmentarzu
komunalnym na
Zarzewie, o r.zvm
zawiadamiają 1>oęrątent w ta.Inr
ŻONA.

KI.

SYN, SYNOWA, WNC·
oraz POZOSTAŁA RODZINA.

1r~~ I
l#.lf§MW11'.:!

- ·- - - - - - -

D , VI

m

!(a· a7.e. ola1• I I 1~
~pri.Pdam

Anni~

Bne/1ńska

Kolnmna
Armii Ludowe1 32
19736 g

\ TRAKC.JYN Ą oosia

roln1C"zo-rekrea<'yjną

'łoiić

w

pobli7u Spalv spr?edam
l'et
romaszów Ma1
10-14-10
37088 ~
; PRZ EO AM
1 ha demi
oraz działkę w .Jedliczu !Grotniki} 16-49·46
po 20
20376 g
S PRZEDAM lub ui.mleni~
gospodarstwo ogrodnicze
w
pełnej
orodukcil
57-07-05.
20364 I!

P t. Yl'Y eternitowe
chowe. supremę pi_,. Tel. 32·011·78"

da
ku-

20344 g

'PRZEJ)AM formę
ne
płyt„ korytkowe I zbiornik 4.5 t.ys litr6w. Tel
32-94-58. PO 17.
20372 g
~

8
I

~
~
~

PRM'TICA B !OO ete-ctro- SNOW ADt,O. maszyne OS·
ni(' sor etiam 114 05-23
nowową kupię. Wa• s1a4 1
wa 44-.'H·i4, lfi-54-14.
'''R7f'.DAM
2249 k
!{re nl<'Ynv<'h -:trun
do PREZJA oreparowana gitan• elektr v•·1nei rei
firm Wutfinghoff 01az
A1-~'-93. wie<-7orem
Pennin!? odmiany Pd!las
20361 f!
Stella, President, E:leHYDROFOR nowy 200 I gance. Himalaya, <..:ot
220V ora? spawarkę ed'Azur,
Washington,
tektryczną '?WV - !25A
Aleksa·nder. Helios A·
ni~rogo sprzedam
mazonka, Rosalinda, SilŁ6dź.
Teresy 17 god7
wia ?.ódż, Brukowa 9,
16-!8
tel. 55-47-30 Hryn.aszk1e37011 fi
wi cz.
00604 g
PIEC c.o. 3,5, Mikrusa, ta- MAGNETOF'ON kasetowy
„Hitachi" nowy ok,uyjnio spr1edam
Teletonie sprzedam. 84-4il-06.
nkz,na 60.
_,_ 36916 i:
20423 g
Z4.MRAZARKĘ GS - 150
s ~rzedam Rzgów ::n:
3
GRAMOFON, wzmacniacz
- sprzedam. 34-42-53.
FIATA 125p (198()) pi1nle
1!196!ł g
sprzedam, 55-12-17.
ZAMRAŻARKĘ
„Mors
37044 g
302".
wagę
ućhylną, SPRZEDAM .. Forda Fal·
transportery,
butelki,
kona" w całości
lub
gofrownicę - sprzedam.
na części. l',6dż, Kllińr.orkiego 67 - 170.
skiego 143.
37077 g
21361 g 126p (19791 stan
dobry
BŁAM łapki karakulowe
sprzedam. tel. 36-68-15.
kanadyjskie
czarne.
37090 g
brąz - sprzedam. Przę- KAROSERIĘ Syreny 105
dzalniana 56 m. 2:J.
. nową sprzedam 84-ll9-39.
2133, g
2084() g
PL YTKI eternitowe sprze- SPRZEDAM tanio nowy
dam, tel. 86-86-55.
nkielet „Syreny" Zgier20384 g
sk.a 35.
37043 g
7

11 omp~~; ~a ·

____ __
w

1
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ŁODZKI ZAKŁAD DEZYNFEKCJI, DEZYNSEKCJI
i DERATYZACJI
w lodzi, ul. Piotrkowska 238

§

~

DłERUI

DO SPHZEDAlY

Instytucjom, przedsiębiorstwom państwowym
I prywatnym oraz osobom fizycznym :

..,. kabinę „Żuk" uływanq,

....
....

ramę „Żuk" używaną,

przyczepę samochodową 1

agregatem ro1py·

lajqcym uiywanq.
... Sprzęt

~

można oglądat

w bazie lZDDO przy
ul. Srebrzyńskiej 16 (wejście od ul Kasprzaka),
codziennie oprócz sobót I świąt w godz. 8-14.
2158-k

~

~
~
S

§

~

~
~
~
~
~
~
~
~
~

§
~
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911P997

M

DYREKCJA PRZEDSIĘBIORSTWA
ROBOT WIERTNICZVCH W tODZf

zatrudni od zaraz
•
P.

R

W.

.... FREZER

ŚLUSARZA,

.... TECHNIKOW wiertnik6w,
INżYNIEROW

,

Przedsiębiorstwo

wiertnik6w

zapewnia korzystne warunki

płacowe wg no~ego systemu

~
§

~

~

~

~

§

~

~

~

~

~

~
~

SPOlDZIELNIA INWALIDOW
APARATURY ELEKTROTECHNICZNEJ „POKÓJ"
w lodri, ul. Warecka nr 1

orzeczeniami

.A galwanizera,

~

1

robotnik6w transportu

.A kontrolerów

wewnętrznego,

~

jakości wyrobów,

.A konstruktorów

~

oprzyrządowania,

~

.A spnqtaczki,

§
§~

~

~

.A praserów tworryw sztucznych,

~

~

~

~
§

ds. inwalidztwo i zatrudnienia oraz
ozdrowieńców po gruźlicy płuc w zawodach:

~

§

~

komisji

referen·~a ds. administracyj·
nych,
.
:A' starsiego f)brtiera•rewidenta; · · ,.
.J--

~

~
§

~

•ZATRUDNI
•
legitymujących się

INWALIDÓW

~

.A samodzielnego

~

S

§
~

~

.A frezerów (lub do przyucrenia),

~S

.A tokarzy (lub do przyuczenia),

rELł:PJUU I

Pentela,

57 -31 · 76,
36027 g
TELENAPRAWA 34-98-65

Bednarek
35888 g
PRALKI automatyczne nap t'a\\ a inż Wojciech
Knabe, tel 55-43-28.
29129 g
ANTYKOROZYJNE
zabezpieczanie
samochodów. Beskidz~a 79, tel.
57 -85-38, Rosow 36930 g
AKUMULATORY plastykowe naprawiam. Za·
chodnia 33. Przyży c id.

2293*k

wynagradzania:

Informacji udziefa dz. kadr ł szkolenia rawo·
dowego PRW. lódź, tef. 32-97-04 łub 32-52-6!5
wew. 256.

---

- - - -- · - - - -

~

łe Zakład Ubezpieczeń

~

Społectnych Oddział
zmienił

siedzlbe I

sie o end;r. 13 t.el?n o;ameeo dnia.
Sam,)C'hńd mnżna onlądac w dniu 3 linea br. w ltOdz. 8-10 przy ulicv
Kooemika 55.
Wadium w wysokości 10 proc. cenv wYWoławczej należy wpłacić
d-o
kasv zakładu na1p6źniei w orzededniu przetareu.
Zakład zastrzeiz3 c;.oble orawo odstąpienia od
pttetargu bez !)(')dania
przvC'zvnV oraz nie O<llllOSi odpowiedzialności za braki w osprzęcie i wac.1v ukrvte.
2247-k

~

l

Telefony: 36-4'7-22. centrala: 38-15-51
dyrektor: 36-00-23 I •·ca drrcktora,
38-09-26 Rada Nadzorcza•
Informacja w sorawach:
- 11nyznawania emerytur i renł 36-19-30
- zmiany w apra.wnieniacb l wysokośol emerytur I rent
- 36-04•13
podwytek emerytur i rent od dnła
l marca 1985 roku
- 38-15-Sll

halcramy prusaki. pluskwy, mr6wki

e
e
e

I Inne

łnsekt:v

zaoeWltiaJac:

bezwonne preparaty angielskie
o działaniu przedłużonym,
specjalistyczne ekipy,
dógodne dla zleceniodawcy
terminy wykonania i warunki

płatności.

Łóclź,

tel. 32-łD-ti.
19060-~

ślusarz-spawoa;

posiadaiqcy:
świadectwo ukończenia ZSB,
minimum 6 lat stażu procy w

danym 10-

wodzie.
Absolwenet etn:ymo,t. łyptom miatnowskl f hvlalleetwo
do orąjecla do D klasy technikum bez epamiaa
Zapisy przyjmuje ł acze,ółowycb informacji udziela se- krPtariat 1zkoł7 Lódi, al. Siemiradzkleao ł/8 &eleton
uprawniające

łlł-3ł-ł0.

Ub

HF

§
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SJENKJEWICZ.

mechanik maszyn 6uCłowlanyełi:
mechanik p0Ja1dów ,omochodowych.
2. Technaum Budowlanego dla Pracujących na
podbudowie ZSB na kierunkh
- budownictwo ogólne;
maszyny i urzqdzeni11 budowlane:
3. Sredniego Studium Zawodowego (po szkpłe
podstawowe i) na kierunki:
- og61nobudowlony~
- ogólnomechaniczny;
4. Jednoroanej Szkoły Mlstn6w Budowlanych
- ·o przyjęcia mogą ubiegać się kandydaci

2

~

a

DEZYNSEKCJA
DLA INSTYTUCJI

dekarz~

1 •
3il'!i;:S:' lE!mll

sie

przy ul. ZAMENHOFA 2
(wejście od alei ZWM).

betoniarz-zbro}arz;
monter lnstolacJI budowlanych,
monter instalacji wentylocyjno*łdimatyza

-

w lodzi

mieści

elektromonter;

PP TOTAJ.IZATOR SPORTOWY w ŁODZI, ul, PIOTRKOWSKA 113
OGf ASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY na Sl)r7.edaż:
samochodu nsobowesto - Po111kl Fiat 125 P. or rej. LDA 42ł z. rok produkcji 1978 stopień zutycia 16 proc , nr silnika 537125,
nr
"Podwozia
154711. cena wywoławcza 182 OOO (słownie sto 011iemdzlesiąt dwa tysl~e).
Pnetarii oobedzl.- sie w dniu 9 lioca br. o l?odz. U w pomieszczeniach
n. on:edsiebil'lrstwa n piętro.
.
W orZVt>l'ldku niedo.iścia do skutku I nrzetargu. II przeta.r11 odbedzie

~

ADRESU ZUS.
s§~ ZMIANA
r N. F O R M .U J E M Y,

cyjnych~
ZAKLADY PRZEMYSŁU WEŁNlABS&:IEGO ,,,LODEr'
w Lod!i, ot Wólczańska m %13/215
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRA.i.'lICZONY
na n.w. t>018%d I cze§ci:
l. Samochód marki żuk, tn A 13 M rok pro4ukcJl lt'fł, ałopieA sulJ'cia 80 oroc„ cena wYWOławcza 130 tys. zl.
Przetare odbedzle sle w dniu 9 lil>Ca br. o 1<>-dz. 10 w dziale trall8P01"tu. Lód~ ul Jaracza '141'16
Przvstępuiąey do orzetarini winni wpłaci<! do kasy pniedsiębiorstwa. \ll.
Wólczańska 213/21& w f?Odz, 12-14 wadium w wysokości 10 "Droc. C6t1Y
wvwoław~e1 Poiazd można ~lada~ w dz. transPortu na trzy dni 'f>l'!ed
orzetarit!em w E?odz. od 10 do 14 W przypadku niedojścia
do
.skutku
I orzetariru. IJ orzetara odbedzie ~e w dniu 9 lit>ea br. o todz. 11.
Zastrzeftamv sobie orawo do odstąpienia od -przetugu
bez p0dania
przvczvn Braków w osorzecie nie UZUl)elniamy iak równi~ nie bierzemv odoowiedz!alności za wadv ukrvte w sprzedanym oojeźrlzle.
2246-k
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ZESPOt SZKOt BUDOWLANYCH NR 1
im. W. REYMONTA,
l6di, ul. Siemiradzkiego 4/8
przyjmuje na ro~ szkolny 1985-86 zapisy do:
1. Zasadnicze) Szkoły Zawodowe) na kierunki:
- technolog montoiu w budownictwie,
- technolog robót wykońcteniowych w budownictwie,
malarz,
posadzka...;
stolarz;

I

POSIADAM
zezwolenie
na prowadzenie dzialalności handlowej.
Po20413 g
szukuję wspÓlnlka
z
„FIAT'', „Polonez"
gotówką.
Oferty 2034_1.
zapłony, rozrus:rnikl. aBiuro Ogłoszeń., Piotr- ·
naliza spalin.
Sie 1-k a,
kowska 96.
Łódź, Szmaragdowa 2, ODDAM
dalmatyi1czyka
oS. Rogi, tel 57-92-80.
011
przechowanie (od.
34969 g
płatnie)
Sie~pleń. Tel.
MYCIE okien,
podl6g
52-n-24.
20395 I
pranie. trzepanie d Y"-"'1 · PANIE! Dużo of erl z.agranów, instytucjom
ranicznych szvbko przechunkl.
Pietkiewicz
syła
„NEPTUN"
86-15-72.
35296 .!!/1i565
Gdańsk 50, 5krytka 7.
MYCIE okien,
instytucjom rachunki 43-62-83
Łągiewczyk .
35257 g
CYKLINOWANIE
lakierowanle. 43-84-74 Dobrzyński.
8175 g/16935
'C YKLINOWANIE
la- ZAGUBIONO
pleczą~k~:
kierowanie. Klusu-zyń980 .,lek. med.
Staniskl. 86-75-46.
14476 g
sław Kozłowski specjal.
TELEPOGOTOWIE, Roradiolog, Łódź
Sasasiak. 43-28-67.
176'18 g
nek l9" ·
20345 ł
TELEPOGOTOWIE Wit- SKRADZIONO pieczątkę:
ko wski 84-52-32, 33·-09-32.
„ Wypożyczalnia I ser via
18537 g
urziidzeń
radiowych i
NOWO otwarta pracowaudiowizualnych. relenia haftu maszynowego
radiomechanika. Paweł
poleca usługi. Wybór
Haus, Łódź, Rzepakowa
wzorów atrakcyjne ko18.
20330 g
lory. Paweł stopnicki MARIOLA Siedlecka. NoŁ6dź, Łubinowa 38.
womiejska 4/47 zgubiła
prawo jazdy.
2o.179 i
ŻALUZJ.E prze ci wsłonecz- JA ROSŁA w Tyszka zgu*
Jle. 52-37-49 Klewet.a.
bił legitymację studen*
MYCIE okien, spr~~~;~i!
cką
13977~ AM R.ajew.
20358 I
„
WŁODZTMTERZ
wnętrz instytu<'jom
ski. Łódź Ob-r. Stalinrachunki.
Jachowicz,
gradu 17715 zgubił pratel. 36-23-56 (10-18)
wo iazdy I inne doku35110 g
menty.
20343 I
SEJF
Instalowanie SKRADZIONO prawo jazakrytek !ekretnych we
dy.
Elwlra
Bra.tu1
wszystkich typach oZgierz, Słowackiego 6.
biektów. Zabezpieczanie GÓRAL Janusz
zgu·oił
drzwi (blacha, blokady}
prawo jazdy. Dąbrowka
ozdobne
wytłumienia.
Malice 19.
37092 g
Żaluzje międzyszybowe. ZGUBTONO pra•wo jazdy
Drzwi
harmonijkowe.
Tomasz
Langwerski,
Rachunki instytucjom.
Podhalafiska 22/61.
52-91-82. Anczewski,
37ntU ł
36270 g JÓZEF Głowacki,
t.ódł
NAPRAWA 1od6wek, Pa·
Marchlewskiego 42 m.
włowski, tel. 36-16-88.
88 z~ubll prawo jazdv, ·
35851 g
tel 86-66-55.
20449 i
MYCIE okien, sprzątanie. MAREK MM.ol OgródoRachunki.
Łuczyński.
wa 26 zgub il
prawo
32-48-98,
20130 g
Jazdy.
21169 i

§§

.A ślusarzy nariędziowych.

'BOAZERIE montuje 55-16-75. \Vo3taszczyk.
JOWTS7. - Rubin n1i;.rawa. 55-24 -fiG Musz_Y'1ski.
RUBTN ;:;1ectron 1'18•
pi·.awa. 51-44-54 Gogulski.
18S82 g
UKŁADY
wydechowe.
Nadkola. haki holowni·
cze. Judym.a 20 Cod
Traktorowej). Inż. Myszkowski.
1i-i25 g

I

UW IE

3ti· 3ti-93

Ub'~H.H.U'"h9'/..M'UUAW/..HTAVAW.H'H'.Hf.HH'HH/H./~

.... OPERATORA koparko-spycharki~
....

§

~

I

.... TOKARZA,
....

motor~ BIURO Pośrednictwa w DOROSŁYCH do zbioru
wer .fawę.
Kongres<>·
Obrocie
Nieruchomośtruskawelt
orzyimę .
wa 18 po 16.
37080 c
[{olon;a Rszev. 14 dociami.
lokatami
mgr
:-JADWOZJr „125p'
1szj;,7d
l\tatuzalslti _ mgr Kuztr ::i m •;ajem .43"
kodrone sprze lam.
do ut Zgii>rskiej
miński
22 Lip:11
\V
l2,
43-04-87.
212ti0 g
32-18-08.
Kon•tant.rno1.1·ie. Szcześ
„ZA~TAWA"
nowy
niak.
18904 g
silnik. karoseria do re- PCSZUKUJĘ mieszkania
36082 g
montu - sprzedam. Boumeblowanego, 1-, 2-po- MATE!\1A rYKA 51-74-10
rowa lb ,rAuto-Sam".
mgr Pluskowski.
ltojowego, łazienka, wy212(10 g
37694 g
gody, Dabrowa, podmiejst.:ie 3-4 mie>ii\ce. WYKWALIFIKOWANA
szwaczka
(konfekcja
Tel. 34-98-93.
dzianin) podejmie pra19728 g
cę w zakla<lzie prvwatnym. Pałyga, ul.
Fabryczna S m. 3. po 17.
POSREDNICI'WO sprze20393 g
daży mieszkań mgr BaZATRUDNl1'ł
emeryta
rycki - Tuwima 20. ·
stolarza
do
boazerii,
19084 g
szaf w domku jednoŁĘCZYCA, M-3 bloki -rodzinym.
Polesie.
Barzmie,nię na
Łódź.. t.a. KOBIE-TĘ do sortowania
dzo dobre warunki. Onowa 28 m. 48,
tel.
jaj zatrudnię 13-14-79.
ferty 21343 Biuro Ogło
86-53-82.
36621 g
37082 g
szeń Piotrk<>wska 96.
LOKAL 20 m kw. Ju- ZATRUDNIĘ
solid'l„gO AKTUALNIE d-0 pracow·
stynów,
woda.
siła,
ni hafciarskiej poszukustolarza -do warsztatu.
(gastronomia,
letnisko,
ję
pracownika. Łódź,
.Janów
k/Smardzewa.
Inne) sprzedam,
wy20149 ~
Tel. 16-93-24.
212·13 g . Łubinowa 38.
dzierżawię.
- Ofe-rty
36575. Biuro Ogłoszeti,
Si-enkiewicza 3/5.
M-2 (pie.::e) do wynaję
Bank Polska Kasa Opieki SA
c.ia. Oferty 37078. Biu„
Oddział w Łodzi
ro Ogł~zeń, Sienkiewicza 3/5
uprzejmie informu1e. że w dniu 29
LOKALU na
stolarnię
czerwca br. obsłull:a klientów w .lokaposzukuję,
dziel.nica
lu przy ul. Piotrkowskie; 211, bedzie
Widze-w. Ga!Zdy 44 (Stowstrzvmana w zwiazku z konlecz..TJO·
ki).
ścia wprowadzenia now.e11:0 t>ro11:ramu
20396 g
komouterowei ewidencii rachunków
POSZUKUJĘ nle umeblowalutowvch.
wanego
mieszkania.
2383-k
Płatne a g6ry. 48-98-78
po 16.
20353 g
~(f07H.DH'./.DU'///'////'H//'/////'U//'//'H///H//h9'.UH.AWY...07~
SPRZF.DAM

pp

RPP

nar

132!5-k
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§

MUSI „śWIATOWID"
w ŁODZI, ul. TRAUGUTIA 14

~

• zatrudni
EMERVTOW i RENCISTOW
(tylko fil grupo KIZ.)

~

§ - mężczyzn
S

§

~

i

I kobiety w pełnym
wymiarze czasu
pracy - na stanowiska:

niepełnym

•
•

I

II
I

SI
§

I
I

strainików ochrony mienia
~
strażników · inkdsentów ~
~
parkingów.
~ Zgłoszenia kandydatów przyj- S

§
§

S

muje dział kadr i szkolenia w
lodzi, ul. Traugutto 9, codzien·
nie oprócz sobót w godzinocłi
od 8 do 15.

S
S

§
~

L,HLU.UH////'/U///H.HL/.HT~./.HL/.Ud~
DZIENNIK
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w wyborze zawodu" go..:z. 12, s
~
14,30, 17; „Prz„ pływ UCZUC" tr. ~
o<! lat 18 godz. 10. 19 .o
S
l\IU~A - ~J esll serce m~~~ b!:Ja- ~
ce pol. b_o. goci.. 16.•~. „za- ~
g1nlony" USA oo lat 15, godz. S
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WYŚCIG
pojemn ików
na
śmieci brakuje w Łodzi. Częsć
z nich - pojemniki wielkoga
barytowe - nie ma atestu Sa
nepidu", Są po prostu za d~że.
a więc opróżniane rzadziej, co
powoduje, że śmieci w
nich
gniją. Latem każdego roku niepokojąco wzrasta
w
mieście
ilość zatruć pokarmowych.
Brakuje w województwie terenów na wysypiska
śmieci.
Jak wiadomo GRN w Brójcach
nie zgodziła się na urządzenie
wysypiska w Pałczewie. Rada
Narodowa Miasta Łodzi podjęła
odmienną
decyzję,
od
której
GRN
odwołała
się
jednak
do Rady
Państwa.
Co będzie dalej? - zobaczymy.
Wiadomo, że Pałczew
jest jeśli chodzi o na ibliższą przyszłość ostatnią szansą miasta. Do
eksploatacji
można
przystąpić już. Jeśli rzecz dojdzie qo skutku przewiduje się
budowę
stacji przeładunkowej
przy ul. Zakładowej, która pozwoliłaby zmniejszvć o
jedną
tr:r.ecią
przebieg
samochodów
wożących śmieci
W perspektvwie rysuje się możliwość kompostowania odpadów w
Pał
czewie. Myśli się również o urzadzeniu wysypiska dla aglomeracji łódzkie.i w
Bełchato
wie .. Ale to wszvstko
sprawa
przyszłości.
Tymczasem śmieci
będzie coraz więcej czy zdą
żymy?
Przewidziano
wvbudowanie w Polsce
5
spalarni
śmieci. ale Łódź została w tych
planach pominięta A na dłuższą
metę .j est to podobno
jedyne
skuteczne rozwiazanie
problemu.
Radni z Komisji Gospodarki
Komunalnej RN m lmzi zwrócili się do właściwego wydziału UMŁ z pro.~ba o opracowanie szczegółowego I dalekosięż
nego oroitramu
o~zyszczanta
miasta. Jak zakońezv slę,__ ten
wyścig ze śmieciami?
lab)

Na wczorajszym posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji do Walki ze
Spekulacją
przedstawiciele trzech
kontroli zawodowych zaprezentowali wyniki swych działań.
W roku ubiegłym inspektorzy
PIH przeprowadzili w naszym województwie prawie pięć tysięcy
kontroli. Podczas prawie co trzeciej natrafiano na nieprawidłuwoś
ci. Uchybienia zdarzały się zarowno w handlu. jak w przemyśle,
zakładach usługowych i gastronomicznych. W zależności od wagi
wykroczenia Informowano o nim
sądy, kolegia ds. wykroczeń, organa ścigania, urzędy skarbowe, „Sanepid" i kierownictwa zakładó}V
pracy.
W porównaniu i latami ubiegłymi wykroczenia pozostały te same. W handlu ukrywanie towarów, oszustwa na cenie i wadze,
w przemyśle fatalna jakość za wysoką
cenę.
w usługach odmowy
przyjęcia z.a.mówienia i „lewi" pracownicy, w gastronomii niezgodność receptury z tym, co klient
ma na talerzu itd.
Nadal pierwszoplanowym probie-

12 t)'6
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gotiz. 18.t>

PuKvJ - „ Wyspa zloczyńcOw"
!>Ol- b.o. - goaz. 15, „Seksm1&ja" pol. od lat 15, gO<iZ. 11,

S

r

o

Z CZASEM

18.15
1 MAJA „Powrót
Mechagodzilli" jap od lat l2
gouz.
16.15, „Vabank" pul. od lat 15

S

z ur

CZY LUDZIE?

Aż
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mem pozostaje jakość. Liczba wy- wewnętrznej w OZPB „Morfeo" w
robów rośnie, co nie oznacza, że Zgierzu. Okazało się, że jeśli zbaklient może ławiej kupić to, cze- dany odcinek towaru nie kwalifigo mu potrzeba. Co trzecia bada- kował się do I gatunku, dokonyna przez PIH partia towarów nie wano przeklasyfikowania, zaś caspełnia
wymogów j„kościowych, ła pozostała partia towaru byla
wymaganych od gatunku, do któ- wysyłana do sklepów jako towar
rego została zaliczona przez zakła najwyższej jakości. Zakład odprodową kontrolę
wewnętrzną.
wadził do budżetu ok. 5 mln zł,
Bardzo interesujące dane na ten ale jaka jest gwarancja, Iż gdzie
temat podał przedstawiciel Okrę indziej nie postępuje się podobnie?
gowego Urzędu Cen. Otóż w tym
Ustalenia PIS i PAR również są
roku inspektorzy nakazali obniże niepokojące. W jednej spośród zlenie 37 cen, właśnie ze względu na wni mleka Okręgowej Spółdzietm
złą jakość wyrobów. Każdej ta- Mleczarskiej w Głownie zbadano
kiej decyzji towarzyszył obowiązek 16 próbek. Wyniki 11 pomiarów nie
zwrócenia do budżetu państwa nie- zgadzały się z tymi, jakie otrzynależnego zysku, wraz ze stupro- mało miejscowe laboratorium. Nie
centową karą. Ale jeśli klienci JUŻ było również przypadkiem, że we
zdążyli część towaru kupić, to ma- wszystkich próbkach zaniżono zało kiedy udawało się ich odnależć wartość tłuszczu, czym
narazono
i zwrócić pieniądze ... Gdyby wady rolników na straty, :z.aś „wygospote dostrzegła kontrola wewnętrzna, darowano" wymierne korzyści na
towar albo nie wyjechałby za bra- rzecz personelu zlewnl. Zdarza się
mę, albo dostarczono by go do również zbyt duża Ilość soli, wody
sklepów po niższej cenie.
i tłuszczu w wędlinach.
Niekiedy zdarzają się rzeczy, w
Wszystko to wykrywają kontrole
które aż trudno uwi erzyć. Pracow- zawodowe, wyłapują w towarach,
icy Okręgowego Urzędu Cen .i:ba- które zostały ocenione przez zadali np. sposób działania kontroli kładowych kontrolerów jako nie
budzące zastrzeżeń.
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WAŻNE TELEFONY

Pogotowie Katunłl.owe
191
Posotowle Mo
aa•
'itrat Połarna
li~
lor„rmarJa telefoniczna
llo
Dw <:eottaln'
Sl-U.8~
Uw Północo,
11-H-33
PogolfOwl• r••plnwntcze
32-st-ll
PO!:o1nwto Pner11etyczne1
Ltld• P 1tu<łn1e
1.1-H-Zb
Udt Płltnoe
11-M-JJ
PogotowlP gaaowe
•-11-U. 112
Pogntowie d7wi11:owe
11..U-ll

ll· łO-H

TELEFON ZAVPANIA
D·S7-11
lłotLOOZ:IEZOWV TEi EPON
ZA·
VF'" NI" - 13 -60-lł CSYDllł'
"
gocb 13-tS
~ TELEFON Z:l\UPANIA dla IUlbłel
S 1 ctąt.a problPmowa - P-łt-33
godz. t2- ~a

§ „
§~

TEATRY

S
S

WIELKI - godz. 111
„straazny
dwór"
MUZYCZNY - godz. 19 .,Kslęt.~
niczka czardasza" - pozostałe
S
teatry nieczynne.

§
S

sS
MUZEA
HISTORII RU< HU REWOLUC"fJ.
s ARCHEOl.OGU-Z:NE
NEGO (Gdańska
godz.
ETNOGRA·

§
~
~

sS

13)

FICZNE" lpl
11-18

I
Wo'lltołct

11-1'1.

141 CodZ

EWOLJJCTZNEJ
Uł.
obrady wiceprezy- S: BIOLOGII
(park Slen.klewlcza) icodz. 1~ 18
dent L. Krowiranda zapowiedział ~ HISTORII Ml l\STI\ f,ODZI •ogrowrganizowanie spotkania członków S
dowa Ul) godz. 11 _ 15
komisji antyspekula~yjnej z s7efa- S SPORTU I TURYSTYKI
(Worcella
21) godz. lł-lS
mi kontroli jakości zakładów prze- S
(Piotrkowska
Praktyka pokazuje, iż dobre :zorganizowanie pracy handlu mysłowych. Na pewno będzie o S Wf.OKIF:NNICTWA
S 2m1 godz. 10-l>ll
w czasie prac polowych, szczególnie żniw,
nie jest sprawą cz:vm rozmawiać.
""' SZTUK1 IW! k
kl
d
łatwą. Dlatego też jui teraz dyskutuje się nad
przygotowa_
ęc ows ego avi 11° z
K.K.
11 17
nym wcześniej, planem obsługi ludnościi rolniczej w gminach
POLSKIEJ WO.JSKOWEJ SUJ%BT
naszego województwa.
S godz.
ZDROWIA (Żeligowskiego '1) _
Jak wynika z informacji WZGS, na który spada główny cię
S
15_ 111
S
Mll\STI\
ZG!F:RZA <Dl!brOWskłeżar zaopatrzenia rolników, w czasie tegorocznych żniw przewiduje się m. In. wydłużenie godzin pracy prawie setki ulego 20 godz 10-111
~ MYASTI\ Pl\BIANlC r.,,1 Obr. Stapów wiejskich. Handel wiejski - jeśli chodzi o placówki spo~
l!ngr du 1) god 1• 11
.
żywcze i te, które sprzedają sprzęt do prac rolnych pracoa
z. v wać będzie w tym okresie we wszystkie wolne soboty. NaczelWTSTA'WT
nikom gmin przekazano uprawnienia ustalania godzin otwarS
43 wypadki wydarzyły
alę w ~ Gl\Lł:RTA
cia sklepów, wychodząc ze słusznego założenia, iż oni najlepiej
LńDZltA
(Ogrod<>wa
Ul) godz 11-ll plairtyka L. Krominionym tygodniu
w Łodzi i S
znają aktualną sytuację i potrzeby swego terenu
ni
poniosły S
Sieć handlowa nieco się powiększyła, uruchomiono bowiem województwie. 2 osoby
ca
• • •
ootatnio sześć nowych placówek Ale nie są t-0 zmiany, które śmierć, a 36 zostało rannych. Za- S zoo czynne " Cod& t-18 tka••
do l(ndz !'Il
wprowadzają znaczącą poprawę. NaQ._al głównym źródłem re- notowano 31 kolizji, zatrzymano 48 S
PAl.Ml~RNll\ esynna
zerw jest poprawa organizacji i wzrost produkcji tych artyku- nietrzeżwych kierowców.
W
(Ods
S
111-HI roof6e:s ponledz1atków)
22
bm„
o
godz.
21.20
w
m1e3słów, które są w gHtil WZGS.
Io..' OGRi)D BOT•N
cowości
Rąbień
nietrzeźwy
kieObliczenia wykazują, iż obecnie zdolności produkcyjne wiei·
„ ICZNT - cz:vnn~
od l!'>tłz I do nnT'oku
stracił
pano- ~
skich piekarni sa wyższe niż potrzeby wsi w gorącym okresie rowca „malucha"
1.UNi\P•"łK ""V""" od ~ !O
żniwnym. Nie ma więc niebezpieczeństwa, że chleba zabrak · wanie nad kierownicą, czego skut- """
do to nlf!dzlela I łw!eta (Odz
18-letn.ia
nie. żeby zaś nie trzeba było godzinami czekać na jego przy. kiem była wywrotka.
10-łt fopr6e2! non!edzlałków)
wóz, w sklepach umie.szew.no wywies:zikl, informują.ce o godzi- pasażerka z bardzo poważnymi o- S
KIMA
brażeniami przewieziona
została ~
nach do.staw.
S
Gromadzi się również konserwy mięsne I mięsno-warzywne, do szpitala gdzie wkrótce zmarła. "" Bl\.ŁTl'llC
,s
m"
14 wypadków z ubiegłego tygoprzygotowuje zapasy napojów chłodzących.
Produlkcja tych
.U.S A cd lat' t~pe=~ Ull,
dzieci w
ostatnich mogłabt powiększyć sii: o połowę, gdyby było wię dnia - to potrącenia
tUO, 17, tUO.
wieku do lat
14. 21 czerwca, o ~ IWANOWO cej kwasku cytrynowego L kapsli do butelek.
.Być albo
nie
być" USA od lst 11 oraz ftlmy
Nad zaopatrzeniem podłódzkicb wsi w okresie żniw dysku- godz. 20.20, przy ul. Przędzalnia
krótkometratowe
Codir.
nej
1uo
93
trzyletnia
dziewczynka
towali wczoraj radni Komisji Zaopatrze.nia i Ochrony Konsu1'1, 19 30
'
me-nta.
(K. K.) wbiegła nagle na jezdnię. dostając S PRZEDWIOSNIZ
- „Vabenk n _
się pod
lk:<Ma
samochodu.
Ze S
czyli
Riposta"
pol.
od
lat
111
wstrząsem mózgu I ogólnymi postod2. 9 30, t2. lł.30, t'I, tł.SO.
tłuczeniami p'rzewieziona została do
S POLESIE
- „ChrlsUne" USA od
„łODZIANCE"
szpitala.
(ab) S
lat 18, „Pomoc w wyborze zawodu" siodz. 15, 1'1'.111 11 30
·
SS Wt.OKNtARz _ .Bez końca" _
10 lł Ili
P ol t>d lat 18 "od 1
11,30 17 19.30
"'
'
·
'
~ WOl.NOSC Vabank n - czy"
li RI
t " 0t od 1
ta !(Od
9.30 Pl~
3~ t'1. 19a~
z
WISŁA .Yesterday" Pol
od
~ \~t li godz. IO lt.tl. lUO, t'1
- - „Superman
III''
USA od lat lS godz. 9.30, 12.
Zakończył się pierwszy etap ellmi· ~
I
'
14.30, .Karate !>O polsku" od lat
nacji konkursu dla na.jlepszych listlOnoszy w mieście I województwie. U- S 18 godz 1'1, 19.30
~ TATRY·LETNIE „Pod
czestnicy musiell odpowiedzieć na 40 S
nem" USA od lat t_a l(odzwul'!ta·
:i.us
znajdą się loże z pytań dotyczących znajomości ordy- S
czyć na zakończenie
wszystkich Pod oknami
<czynne
t:vtko
w
dnł
pO<!odnel
nacji
pocztowej,
przepisów
bhp
1 ru- ~ STUDIO .,Sek~mls'a"
pol.
od
gondolami. W piwiarni będzie 45 chu drogowego.
robót.
~
lat IS _ godz. 17. 19 .30
Ten kolejny „pośllzg" był spo- miejsc, zaś w barze kawowym Wśr6d łódzkich pocztowc6w najlepSTYLOWY _ „A stawki!
j~t
wodowanv oo6żnie-niem prac nrzy 20.
si okazali się: Czesław Brudek
•
Piwo ma si~ podawać w firmo- poc-zty przy
ul. Potulnej. Jadwiga S mtleTI!" fr. od lat 18 - it<>dz.
oddaniu do użytku
restauracji
15.15: Przed premierą „Gry
„Karl-Marx-Stadt", na Widzewie- wych kuflach I wysokich szklani- Pacek z poczty przy ul. Zgier!ikiej S
S · wo1enne" US<\ l(odz. 17.111. 19.30
podstaw- I Wiesław Chy!.ak - tak~e z urzędu S
Wschodzie. w którei .1atrudnione cach na tekturowycll
MAŁE STUDY.JNE „Przyspleprzy
ul.
Potulnej.
były · brygady Zakładu
Remonto- kach, które dostarczą Zakłady Piszenie" pol. od lat 18 - godz.
Na.tomlast za najlepszych na W91
wo . Budowlanego. Brygady te wej- wowarskie.
uznano:
Pawia Pacha I Romana
nuz:lo!! - Na1plęknlejJuż w tej chwili łódzkie
bro- Szarapowa z poczty w gminie An- ~
dą do „ Łodzianki" dopiero 10 lipS sze bajki łwlata godz 18, li!
ca, aby przystąpi~
do wvstroiu wary przygotowują dla swojej pi- drespol.
Kolejn'f etap kOrukursu, mającego S OKA - „Przygody Hucka Jl'lnna"
wnętrz piwiarni I baru kawowego. wiarni specjalne piwo. Ma być ono
radz. godz. 13 30, „Na itranlc;•"
Przewiduje się oprócz odpowie- gatunkowo lepsze od produkowa- na celu podniesienie kwalifikacji za- S
USA bd lat 18 godz ł.30. 11,
dniej reklamy
przy wejściu od nego obecnie. Poza tym, w lokalu wodowych, odb~zle eię w lipcu. W
16,
18.111
staną wtedy najleps.l Metonostrony ul. Monluszld - źe w pł można będzie napić się plwa ze S2lrankt
S GDVNlA - Kino non 1toD od
w okręgu .
wia rnl znajdą się interesujące de- znanych browarów w Warce, Oko- sze
S
gol!z
tO-!! „Spokojnie to tytlko
Jes-zcze w czerwcu w Wojew6dwlm
awa1'1a" USA od ta.t Ili
koracje wnętrza. M. In na ścia cimiu, Tychach I Żywcu.
Urzędzie Poczty rozpoczną się elimi„Blues
nach umieszczone zostaną dna od
nacje do konkmsu o tytuł najlepszej S MŁODA GWARDIA S Brothers" USA od lat 1S oraz
Wypada więc tylko
cierpliwie kasje,rld.
starych beczek po piwie Ilustru~
film
kr6tkometratowy
„'Pomoc
W.M.
jące historię
łódzkich browarów. czekać na zakończenie robót. (j.kr)
Prowadzący

akafmic

§

s

Tydzień

na drogach

§
S
S

S

§
S
S

04 1 lipca do 31 sierpnia br. BI

blloteka Un i wersylecka w t.odzl, ul.
MateJkl Sł/38 imienia godziny otwar
czynna będzie w poniedziałki,
piątki I •oboty w godz, a-15;
we wtorki I czw:ortki w godz. tł-20.
Wypotyczalnla miejscowa czynna
będzie w poniedziałki. środy, piątki
I soboty w godz. tt-15; we wtorki
I czwartki w ll'Odz. 15-18.
cła I
łrody,
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Kilkakrotnie już informowaliśmy
o pracach prowadzonych w dawnej kawiarni „Łodzianka", w Której ma być otwarta luksusowa piwiarnia z węgierskimi
urządze
niami sprowadzonvmi orzez Zakła
dy Piwowarskie Jak nas zapewniano
w Oddziale
Gastronomii
łódzkiego „Społem" otwarcie nowej piwiarni
miało nastąpić w
pierwszych dniach maja · tego roku.
Mamy Już koniec czerwca, a w
„Łodziance"
nadal trwają prace
Na drzwiach tego lokalu umie·
szczano kartke Inform u ja cą kon
sumentów . że 15 lipca nastąpi otwarcie tej olacówkl ~astronomi
cznej, A więc już wkr6tr-e?
Niestety, z informaC'ii jakie uzyskaliśmy
od wiceprezesa Od
działu Gastronomii - A Kulaszyń
skiego - wynika
że nie wcześ
niej, 1ak we wrześniu można li.

W„ Uniwersolu"
• SEZONOWA OBNIŻKA CEN
+TOWARY Z WĘGIER I RUMUNII
„Uniwersa!" wraca do swoich
dobrych tradycji. Od p.aru dni
trwa już sezonowa obniżka cen,
zaś wczoraj rozpoczął się tydzień
sprzedaży towarów węgierskich i
rumuńskich.

U

§
§

1

o Kolejny „poślizg'' wroootach budowlanych
o Otwarcie piwiarni - dopiero we wrześniu
o Specjalne piwo z łódzkich nrowarow
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§
§
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ZACH~A

17.15, 18.30;

~
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Mlcldewtcza 20. Ntclarnlana JA, S
99.
Lutomierska S
146. OllmplJska 1a, Piotrkowska
lrl'Pablanlce - Armil Czerwonej 'I.§
Konstantynów
Sadowa
10. S
Głowno - L<>wlcka 33 Aleksan- S
drów - Kośctunk! ł Zgierz - ~
Slkortklego 18, Dąbrowskiego 141.
Ozorków - Wyszyńsk!ego I.
DT•ua- SZPITAU
~
•
~
~
Bałuty Szpital tm. Barlickiego ~
- codziennie
dla
przychodni
rejOnowych nr T t I; Szptlal tm ~
Biegańskiego - codziennie dla
przychodni rejOnowych nr nr 1
Z ł 9 I 10; Sz-pltal Im Skłodowskle3-CUrle codziennie
dla S
Przychf>dnl
ReJonowe1 nr 11: S
os Rad~ miasta 1 gmłny
Aleksantł•ów
Dla Dl"%Vehodnl
rejonowych na a 1 I; Szpital !m. ~
Im Brudzińskiego
w dniach

DąbroWSklego
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1. I

T

li

Il

13.

IS.

1'7

19

11 n 25 l'f - Szpital
lłn
.Tonschera w dniach: :a ł. ł. a.
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~oo!~nt~!

s

S
S
S

!°: dnla-;;h,s~ 1W §

~
ł IO 2ł
Dla
Pnychodnł ~
Rejonowej 111r t - Szpital Im
Sonenberga w dnt niepan'fste
;ar~!~al tm , Pasteura w dni S§

1
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S
S

,
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Przeceniono obuwie, konfekcję i
Prawdziwym skarbem łódzkiego „Manhattanu"
dziewiarstwo. Chodziło o to by
jest kilkanaście okazałych drzew, w tym dorodna
zwolnić magazyny pod nowe dustawy . Obniżka cen wvnosi ok. 45-50 (niegdyś!) topola, o którą toczy się zajadła batalia.
proc„ zaś gdyby klienci wykupili Walczą o to drzewo - 11;a razie bezskutecznie wszystkie zaoferowane artykuły Straż Ochrony Przyrody, komitet samorządu mieszkańców przy ul. Sienkiewicza 101 ($DM), a ich
zaoszczęrlzilibv 11 mln zł.
przeciwnikiem jest Łódzki Kombinat Budowlany
Urządzanie .,tygodni" sprzedaży
towarów ~ krajów socjalistycznych „Sródmieście".
·było przed paroma laty tradycją
Zaczęło się od tego, te praoownlcy
t.KB 23
„Uniwersału". Wczoraj taki właś
drzewem spore
nie tydzień artykułów węgier~k1ch kwietnia wzniecili pod samym
ognisko
Ogień nadpalił konary topoli. Jakby to
i rumuńskich zaina11gurował po- nie
wystarczyło, wykopali tuż obok pnia olbrzywrót do dawnych , dobrych ?WYm.i dół, w którym s>kładowall materiały budowlaczaiów. Z Węgier sprowadzono m. ne (m. In. wapno). W wyniku
interwencji SOP
łn. dywanv , tkanln:v sukie-nlrowe,
komb!.nat wystosował 14 maja pismo Informujące,
kosmetyki, z Rumunii zaś kos7Ule, że.„ nie stwierdzono żadnego
zagrożenia dla istniepiżamy, sukienki i dziewiarstwo.
jących tam drzew I ie zarzuit składowania tam
K. K. wapna iest raczej nieuzasadniony.

d

o

Dyżury

•

Dwa dni wcześnłe-j 1trd przyrody dostał.a pismo
od Inżyniera wojewódzkiego który stwierdza, że
sprawa została poo;ytywnie załatwiona w wyniku
interwencji Inspekcji Miejskiej. Oczywiście, sprawę załatwiono „poo;ytywnie": dól z gruzem i resztkami wapna zasypano ziemią A topola schnie„.
Być może niedługo mieszkańcy SDM będą świad
kami niecodziennego zdarzenia: otóż SOP zamierza „ekshumować" gruz I wapno, aby udowodnić,
że zarzuty, wobec których t.KB ma poważne wąt
pliwości, nie są takie znów bezpodstawne.
Czy warto walczyć o jedno drzewo rosnące na
„Manhattanie"? Jeśli jest ich zaledwie kilkanaś
cie (w tym dzil!'Więć już uschło lub zaczyna usychać), to chyba warto. Przy okazji opłakany stain
drzew w SDM polecam uwadze
specjalistom z
Łódzkiego Przedsiębiorstwa
Ogrodn~czego, z zastrzeżeniem jednak. aby nie ciąć a ratować.
(J. G.)

radnych

Dził w godz. 15-18 pełnią dyżury ctłonkowie prezydiów: Rady Narodowej Miasta Łodzi - Wiesława Jóźwiak, ul. Piotrkowska 104, pok.
014A, front, parter;
Rady Narodowej na Bałutach - Marian Urbaniak, ul. Zachodnia
47, pok. 169;
Rady Narodowej na Górnej - Wiesław Pietraszczyk, al. Politechniki 36, pok. 129;
Bady Narodowej na Polesiu - .Jadwiga Trznadel, ul. Zielona 10,
pok. 135;
Bady Narncl-ej w Sróclmieściu - Zbysław Dresler, al. K~ciuszkl
1, pok. 113;
Bady Narodowej na Widzewie - r.Iaciej Urbaniak, ul. Armii Czerwonej 30, pok. 30;
W Pabianicach - Zbigniew Skoczylas, ul. Armii Czerwonej 18,
pok. l:!;
W Zgierzu - .Juliusz Kucharski, ul. Armil Czerwonej 1, pok. 37.

'K. 1[.

„DZIENNIK f,ODZKI" - dziennik Robotnlc'Zej Sp6łd't!elnl Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch".
Wydawca ł.óJi kie Wydawnictwo Prasowe, Udi, ul. rlotrkowska 9'8.
Druk· Prasowe 7.akłady Graficzne w Lodzi. Redaguje kolegium. Redakcja: kod 9'.l-103 Lódź. ul. Piotrkowska 96. Adres pocztowy: •• Dł."; Lódź. skr. poczt. 89 Telefon•
centrala· 32 93 !IO Oą,czy z wszystkimi d:r.iałaml. Redaktor na czelny: Benryk Walenda 36-45-85: zastępcy redaktora nac1elne go; 84 06-15 I 33 -07 ·26: ilekretarz ndpowledzłalny I fi ~ekt-l!tar~
32 94 75 Sprawy miasta: 33 .41.10; 33-37 -47. Sl)ołeczno-eknnomi czne: 32 28 32; 3~ ~O 38. fotoreporter: 33 18 ·97, kultura i oł\via.ta 38 21 6!1; sport: 32 08 95, dz. łączności 1 rzytelnfkaml. lnt~r·
wt'n«'.11' i r„1„r..n {l„tu2nwy· 33 113 llł '!prawv terenowe: 32-23-95 (rękop1sow oie zamówionych redakcja nie zwraca) Redakcja nocna: 711 -6!l-611 I 711 -611-711 Ogłoszenia I nekr.:l1orf
- B!uro Reklam i Ogłoszefl Lód~ . .ul Piotrkowska. 98. teL 36-49-70 I ul. Sienkiewicza 3/5, tet 32-59-11 Cza treść ogłoszefl redakcja nie odpowiada). Warunki prenumerab podają
ndd7.1 ·1łv PUPiK R..;w „Prasa K~1ą7.ka Ruch".
·
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r!um kontratakuje" IJSA
od S
lat 12 &od7.. 12.16, lł.łó
S
STOKI - ,,Pirael XX
wieku" ~
radz b.o. &odz. 16; Mistrzowie S
Jlung-Fu - „Klasztor Shaolin" S
Hongkong Chiny,
od lat 15,
godz. 18
S
&WIT - „wejście smoka"
- S
Hongkong-IJgA
od
lat
18;
„Pomoc w wyborze
zawodu" S§
godz. 15. 11 19
TATRY - . Bajka o smoku
t S
pięknej królewnie" czes.
b.o. S
godz 15.30; Film przedpremJero- S
wy „Pod wulkanem" USA od
lat 18 godz, 17, ,Kornandoll! z ;.,
Navarony" USA od lat l i godz, S
19.15
S
HALKA - „Powrót Jedi" USA
od lat 12, Codz. 16, 1830
REKORD - „Powrót Jedi" USA
od lat 12 - godz. 16.15, 18.ł&.
SOJUSZ - „Mężczytni nie · płaczą" czes. b.o. - godz. 16, „Tom
Horn" USA od lat li god:1. 11 ~
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