
Spotkanie 
Breżniew - Kadar 

W poniedziałek odbyło 114 „ 
Krymie 1potkanle Leonida Brei· 
nlewa :r. I sekretarzem KC WSPR, 
Janosem Kadarem. Po wymieni„ 
nl11 Informacji o wewnętrznym 
rozwoju obu kraj6w, szczeg6lnll 
uwagę poświęcono dwustronnym 
stosunkom radziecko-węgierskim. 

Tematem rozmowy były t.ż 
problemy międzynarodowe. Przy. 
w6dcy obu kraj6w jednomyślnie 
uważają, że centralnym zadaniem 
w polityce międzynarodowej jest 
przezwyciężenie obecnej . napiętej 

1 sytuacji I dlatego na pierwszy 
plan wysuwa się sprawa powcirzy
mania i ograniczenia wyścigu 
zbroje6. 

Z pobytu w Rzymie 
prymasa Polski 
Przebywający w Rzymie prymas Pol 

ak.I arcybiskup ~ózef Glemp, odpra. 
wił mszę świętą w kościele polskim 
w Rzymie, Mówił on m. in. o ko· 
nieczności odnowy 1 na,prawy Rze. 
czypospolltej. . . · 

Arcybiskup Glem'll 1>0wledział, te 
czasy są niełatwe . kraJ stoi wobee 
piętrzących się trudności. Słyszy się 
w iele pro))Ozyc}l zmierzających do 
l)Oprawy sytuacld w Polsce. Wł.aścl.. 
wie - Jak .-twlerd®lł p!'yllllu Pol.ski 
- !>OWiedZLaho Jut wszyatko. KO<łc16ł 
iiowinie.n r6-wn!et wyJ>Owledz:teć elę 
w t.J sprawde. Potrzebna Jest na
-prawa atruktUr, ale to rue 1est spra
w11 Kościoła. Ko&clół Jest od te.go, 
ateby lu~om skołatanym, -zdener
wowanym , zagu1blonym przybll.tyć 
b1Qg:t POkbl 1 dodać dUJCh.a. Prymas 
Polsk·I apelował o odroda:enl• mora1. 
1m1 narodu. 

Herbert Wehner 

o stosunkach 
-Wschód-Zachód 

Ptzewodonlez.ący trak-ej! parlame-n
ta•meJ SPD w zacbodnlonlemlecldm 
Bundeatagu - Herbert Webner opo. 
wled2.lal s\AI u aktywnym współ
udziałem RFN i Innych pać.stw Eu· 
Topy zachodniej w za·Powiedrl.anych 
rokowaniach USA - ZSRR n.a te. 
mat ogranll.czenla rakietowych bro<nl 
•rl!dnle.go zulęgu , 

W Ponleda:tałkowy~ wywtadzil« ctla 
rozgł<ll4nl •. Deut schlandfunk" w Ko· 
lonll Herbert Wehner ojwiadczył . te 
RFN PowLnna przyczynić się do ro,;. 
ładowania f.'!lt nJ!ej;ic!!'l(o na'J)ięcla w 
stosunkach mledz·y W9COO<łem a za. 
c l\<)dem. 

Przewodnlcz11cy frakcji l)&rłamen. 
ta.rnl!j SPD pozyt ywnie ocen!! roz. 
mowv przeprowa d:z<>n e prze.z t)t"ZY· 
wódce SPD Willy Brandta 1 przy. 
w6dcam1 ZSRR. 

Wydanie 1.on2 Cena 

A ~Rok ~~~. v~k~Sllp=c·~:11~~~k~9898=::":, 2~złl Plenarne posiedzenia 
DZIENNIK 
ŁÓDZKI 

komitetów wojewódzkich PZPR 
w Łodzi i Skierniewicach 

Zadania łódzkiej organizacji party jnej po IX Zjeździe PZPR 
były tematem w czorajszycl!t plenarnych obrad Kł.. PZPR. 
· Przewodniczył im członek Biura Politycznego, l &ekretar1 
KŁ PZPR - 'l'adeusz Czechowicz, który też wygłosił wpro-
w adzenie do dyskusji. 

Mów ca skoncentrował się na na- nek, to kom.:ekwencje społeczne 

' . . . . „ . ,{ f' > ... • • .,, • ._:-; 
kreśleniu głównych kierunków tego faktu nabierają wyjątkowej 
działania ł6dzkiej organizac.:ji par ostrości. Dlatego też członkowie 
tyjnej w aktualnej sytuacji spo· łódzkiej organizacji partyjnej SI\ 
łeczno-gospodarczej. A je~t to sy· zwolennikami szybkiego przepro· 
tuacja bardzo ciężka, obf.itująca w wadzenia kompleksowej reformy 
napięcia społeczne, wywołane bra· gospodarczej. Równocześnie jed• 
kami .zaopatrzenia na rynku oraz nak - stwierdził T. Czechowicz -
charakteryzująca się kryzysem i:o- nie można nie zauwa7.ać takich 
spodarczym. W I półroczu ~ego ro- przyczyn złych wy nik6w gospodar• 
ku produkcja w województwie czych, jak: brak dyscypliny, zła 
łódzkim jest mniejsza o 10 i::roc. o.d organizacja_ pracy, czy produkowa• 
analogicznej produkcji roku m1- nie przez niektóre przPdsiębior• 
nionego Gdy dodamy do tego, że I 5twa po prostu „bub!i". Nie cze· 
w dużei mierze jest to orodukcja kając na reformę, .iuż od zaraz na-

Omówienie · komunikatu, GUS o wynikach gospodarki w I półroczu 

pl'zeznaczona bezpośre!lnio na ry- cnalszy ciąg na §tr 2) 

Oł6wny Urząd Statystyczny opublikował komunikat • sy. 
t11acJi 1połeczno-gospodarczej kraju w I półroczu br, Wszelkie 
w1kainiki porównawcze zamieszczone w tym omówieniu odno
IZlł lię do I półrocza ub. roku. Niekt6re dane podajemy w za. 
okrągleniu, Przy analizie w1kaźnik6w procentowych należy 
pamiętać, :te wyniki ub, roku w wielu dziedzinach gospodaro
wania były niskie. Fakt ten należy brać pod uwagę przy 
ooenłe dynamiki. W komunikacie, · w związku z przewidywaną 
zmianą niektórych załoteń NPSG na 1981 r. nie zamieszczono 
danych dotyczących ·wykonania planu. 

W przemyśle nastąpiło 2'lllo8Czne 
obztia.enie produkcj·i sprzed.alllej . 
Spowoclowme to Z>OStało trudinoś
ciamd pałiwowo--energetycznymi i 
z.aopatr-z.eniowymi oraz zalkłócenia
rm w dostawach kooperacy}nych. 
Ponadto, w przemyśle wydobyw· 
czym, na obniżetlli.e prod.u.koeli 
wpl:ylnęło skr6cenie czasu pracy. 
Produkcj,a sprz€da.na w przemyśle 
uspołec7l!ldonym była n.ifr.sza o 211 
mld zł, tJ. o 12,5 proc. Nastąpił 
znaczny 9I)adek produkcji wi~kszo.. 
ści wyrob6w. Srozególnie dotkliwv 
był m. In. spadek wydobycia wę
gla ka.m·ienn-ego, przerobu ropy 
n.aftowej. produkcji stali, wyro
bów walcowanych, mięsa, masła 
t połowów ryb mors>klch. 

Dostawy węgla na zaopatrzenie 
rynku zmniejszyły lllłę o li proc., 
za.ł je11:0 sprzedaż rynkowl\ o 3,2 
prOtl. Za11asy węgla • odbiorców 

zmalały o 37,5 proc. (zapasy w 
energetyce zapewniały niespełna 
U-dniowe zużycie, na rynku - za· 
ledwie 4-dniową sprzedaż). ~d
mierne zmniejszenie zapasów wę
gla w okresie, w którym zwykle . 
dokonywana jeał Ich odbudowa, 
stanowi poważne zagroienie dla 
pokrycia zwiększonych potrzeb w 
okresie jesienno-zimowym. 

Osobowy fu.nd11SZ płac w I pól
l'OCmll br. wyni6&ł 211 mld u wrz.ra
staijąc o 41 mld -u, tj. o 24 proc.; 
przeciętna pła.ca miesięcz.n.a netto 
w przemyśle uspołecznionym wzro
słJl o 1428 zł, tj. o 24.5 proc. przy 
jednoczesnym spadtku p rodukcji 
przypadającej na· 1 zaitrudlllio~ego I 
o 12,2 proc. CZllli nie pr-z •pra
cowainy ntlękstyc się o S,7 proc. 
przy czym przeszło 2-ltrotn.ie wuo. 
sł.a ilość przestojów (łącznie ze 
stra.jk,ami). Pogorsz.ylo się produk
cyjne wykorzystanie czasu pracy. 

Odb1ciem si>ad!~u pr<>dl.lkcji stała 
się wielkość pri:ewozów. Uspołecz
nione pr:r.edsiębiorstwa transportowe 
przewiozły około 633 mtn ton ła
dunków, tj. o - 26 proc. mn,iej, Prze
wozy pa.saii:er6w transportem uspo
łec2inionym wyniosły około 1740 

Narada w 
!1 bm. odbyła. się w Komite· 

cie Centralnym partii narada 
Sekretariatu KC z T sekreta
rzami KW PZPR i kierownika
mi wydziałów KC, Tematem 
naradv · były zadania stojące 
przed partią po IX Nadzwy
czajnym Zjeździe. 

mln pa.l'ażerów i były mniejsze o Wprowadzenie do dyskusji wy-
2 proc. głooild: członek Biura Poli tycz-n.ego 
Zeglugą morską przewieziono ok. sekre<tarz KC ·Kaa:imien: Bard kow-

17,2 mln ton ładunków, tj. o 22,6 ski oraz sekretairz KC PZPR Ma
proc. mniej. Łącmy tonaż mor· rian Wożniak. 
skiej floty tra~portowej W:J'.n1iósł w trakcie n.airady podkreślono 
4.51_7 t~. DWT 1 utn:ymał się na 7ln.a<':ueruie umaonlain.ia zwartooci 
p<>~ 1om1e zeszłoroczmym. W mor- partiii oraz problemy gospod.a<rcze 
sk1ich p<>rtaich handlowych przeła- 1 kraju zwłaszcza s:prawy zaopatrze-

(Dalszy eląg na str. 2) nfa l udriościi \V żywność, środki hi-

o 

KC PZPR 
gieny ooobistej or.aa: przebiegu 
żniw i skupu płodów rolnych. 

Na zakończende narady zabrał 
gŁos I sekretarz KC PZPR Stani
sław Kania, kt6ry okreś!H główne 
zadan.ia pracy p.airtyjne-j i gospo-
darczej. (PAP) 

Parlamentarzyści 

radzieccy 
w Berlinie 
Przewodniczący Izby Ludowe.! NRD, 

Horst Sindermann. przyjął w po. 
niedzialek w Berlinie delegacje Ra
dv Najwy:tszeJ ZSRR z Iwanem Ka
pltonowem, Podczas rozmowy 11rte
dYskutowano problemv dalszego roz.
woju oraz zacieśniania ws116Jpraev I 
przyjaelelsl<lcb stosunków mle.d7.Y 
obu bratnimi paóstwaml w śwlPile 
uchwal XXVI Z.!aMu KPZR I X •Zja
zdu NSPJ. 

Pnewodnlezaey delegat.fi par~-
mentarzystów radzieckich przekazał 
R. Slndermannow; pozdrowienia od 
Leonlna Bretnlewa. 

Odpowiedź ministra 
Sytuacja w rolnictwie w I półrn• 

czu 1981 r. była bardzo trudna. 
Wynikało to przede wszystkim z 
ograniczonej bazy 11aszowej oraz 
niedostatecznych dostaw środków 
produkcji dla rolnictwa. W końcu 
czerwca br, stan wszystkich zbóż i 
roślin okopowych był lepszy niż 
przed rokiem. Natomiast brak pasz 
i zmniejszenie zainteresowania ho
dowlą przed podwyżką. cen 
skupu, tj. przed 1 kwietnia br. -
spowodowały, ze pogłowie zwieriąt 
gospodarskich w końcu czerwca br. 
było znacznie n!Zsz 11 niż przed ro
kiem. Spadek pnęłowia zwierząt 
gospodarskich wpłynął niekorzyst
nie na poziom skupu produktów 
rolnych pochodzenia zwierzęcego. 

DZ I ER 
KIESIE w sprawie przydziałów mi~sa 

~ wozorajszej gazecie 24 ~
~ J ak lnhrmowallśmy we 

bm. odbyło się posiedze
~ nie Komisji Porozumie
~ wawczej Branżowych Związków 
~ Zawodowych, Oto treść telexu, 
~ który do komisji przysłał mini
~ ster handlu wewnętrznego i "'° usłuir - z. Łakomiec. . . 

W nia wdązamiu do wozora.Jszych 
romi6w .r. w.aszą komisją oraz opu-

Polscy marynarze 
na pokładzie 

))Aurory« 
Załogi okrętów Polskiej Mary

narki Wojennej, goszczące w Le• 
ningradzie z okazji święta Floty 
Wojennej ZSRR, były 27 bm. po
dejmowane przez marynarzy ra
dzieckich pełniących służbę na po
kładzie krążownika „Aurora", bę· 
dącego co prawda obiektem mu-
1tealnym, ale nadal zaliczanym do 
stanu posiadania marynarki ra
dzieckiej. 

Polscy mary narze odwiedzili 
także dwa leningradzkie zakłady 
przemysłowe - „Fabrykę Newską" 
i Zakłady im. Swierdłowa, w któ
rych organizacje kom~'Omolskie 
sprawują patronat nad okrętami 
F loty Bałtyckiej. 

o 1r 
Ogłoszony w n,ie-cf lli,elę w iec-zorem 

w Bagdadzie komunika·t wo jsk.owy 
s t wie rdza, że w walkach hrańsko
dr aokich zginęło w sobotę i nie
d zielę 144 żolni&.zy- irańskich. Wal
k.i kon centrowały się w / r ejo n.ie 
Smszu, Sumaru i S are Pole-Zo
hab na tzw. fronoie zachodini m 
o raz wok6ł Abadanu w leżącej na 
południu Irainu prow1™:ji Chuze
s ta.n. Komunik a t dodaje , że stro
na irańska p<>niosła imaczme stra
t y w sprzęcie. 

T ym czasem Agencja P.ad'S p isze, 

blikowanym .sprzeciwem w spra
wie działa.rui.a niektórych norm n.a 
mięso uprzejmie informuję, że w 
dniu dzisiejszym wspólnie z Mini
;terstwem Rołlllictwa 1 Goopoda.rki 
żywnośaiowej p<>nowrue wn~kliwłe 
pr:z.eanalizow.ano bilBJII& norm nia 
Siierpień I wrzesień. 

Potwierdzono. ~ w sie.rpnil.1u brak 
jest możliwości odejścia· od podję
tej decyzji obaiża.jącej normy. Po
stainow.iiłem jednak zaw.iesdó de-cy· 
zję o obniżeniu norm na wrze
sień, aby jeszcze 1111% z udmałem 
wsz~tkich związków · zawodowych 

· poszukać dalszych możliwości 
1rootu skupu i Importu, Prace LE 

byłyby wykonaine do 15 sierpnia 
br. i po tym termin.ie minii.ster 
HWJU poclejilllie odpowiedn.ią de
cy:zdę. Równocześnie wsłuchując 
się w głosy pr~stawkieli ll!lł~g 
zakładów przemysłowych pode<Jmie 
się pracę w kiet'Wllku przywr6ce
nia od dnd.a 1 września br. osobom 
wykonują.cym pracę fizycz.ną (a 
n:ie zaliicwnym do I ka.~ori~ za• 
trudnieńia) dotychoza.soweJ normy 
,,D" tj. 4 kg, 

6 osób zasypanych 
• e w nam1oc1e 

Traglc:z.nv wypadek wydairzyl się 
w czasie ootatniego weekendu ~ 
szwajcarskim kantonie _Graiubuen
den. 5 uozennic i wychowawczyni. 
śpiące w namiocie u podnóża 
góry, zostały zasypo!lille w nocy la
w.iną ziemną. 

• -r ck s 
:i:.e w wyiruiku ataku sil l:r.ańskich 
w rejorui e szosy Abadain -Mahsza.r, 
w · o,ied:zlił!lę rano 200 żołnierzy 
irackich zostało zabitych bądź ra1n
nych. Agencja pisze równie-ż, że 
strona iracka straciła w walk a.eh 

· Chuzes tainie - · w rejooie Ab~· 
danu, Choninszaru i SUS1aD.ger du 
znaczne ilo.śc! sprzętu. 

Według P aisa, siły iTańskie zn i
szczyły iraoki posterun ek wojsko
wy w rejonie Pandzwłn nia tery· 
t.oriium lr&ku. 

Związki branżowe 
• 8 

Z ~nłcjatywy Ośrodka Badań 
i Analiiz Społec2JI1y ch Komisji 
Porozumiewawczej Bra.nżowych 
Związków Zawodowych odbyła 
się narada konsultaityw·na nt. 
skierowanej przez rząd do Sei· 
mu ustawy o samorządzie pra
cowniiczym oraz przygotowywa
nej reformie cen. Jak wynikJl 
ze sprawozdania z nairady prze
k.az.a.nego przez Robotniczą Agen 
cjfi Informacyjną uczestlldcy te
go spotk.acia: 

- negatywme od.n.leśli się c1o po-
czynań rządu .mnie'rzających do 
przeprowadzenń.a reformy ce.n 

• ZIDIBD cen 
towainych rozwi ą,zań. Zobowiązano 
Ośrodek Badań i Analiz Społecz
nych KP . BZZ do opracow ania jed
nolitego stanowis ka ruchu branżo-
wego w tej kwes tiii. !PAP) 

Nowi ambasadorzv „ 
Rada Państwa mlauowala ambasa. 

dorem nadzwyczajnym I pełnomoc
nym Polskie j R.zeczypOSJ>OllteJ Ludo
wej Emi.La Wo 1taszka - w RepuhU. 
ce Wloskiej, Mariana Janickieg-o -
w Republice TunezyJs.klej . 

(PAP) 

I 
27 bm w Warszawie, w klubie MPiK 

przy ul. Nowy Swiat otwarto wysta 
wę fotograficzną - „IX Nadzwyczaj. 
uy Zjazd partii w obiektywie foto. 
reporterów CAF". N/z: fragment 
wystawY. 

Niepowtarzalna atmosfera I na . 
st rój w Sal! Kongresowej I w jej 
kuluarach podczas IX Z.lazdu PZPR. 
twarze delegatów I gości na zJazdo. 
weJ trybunie I podczas mnie! ofl· 
cjalnycb spotka!\ I rozmów - ws7.v. 
stko to 11owraca raz .leszcze n.a kil · 
kuset zdjęciach . które ol!:ladać mot 
na na wystawie, czynnej ·w Między 
narodowym Klubie Prasy I Kslatki 
w Warszawie. 

Autorami zdJee sa fotoreporterzy 
CAF. którzy przez cały czas trwa . 
nia IX Z.!azdu wykonali ponad 6 tys. 
z djęć. tworzac swoista panorame. o. 
brazujacą przebleit tego 11artyjnego 
forum. 
Spośród kilku tyslecy fotografii -

845 przekazano urasle, Ponad 200 
zdjęć ze zJazd u wysłanych zostało 
do 40 największych na świecie agen
cji fotograficznych, 

(PAP) 

CAF - M. Szyperko telefoto 

stwierdzając. że to co obeclllie pre
zentuje w środkach masowego 
przekaa:u Państwowa Komisja Cen 
wskazuje, że będziemy mieć do 
czynienia z jednoraizową reg•ułacją 
cen; 

- stwierdzi!!!, ie braik l~ zairy. 
su systemu oeoowego oraz brak 
uzasadn.ieruia proponowanych no
wych cen, co buQ.zi., llliiez.adowole
ni-e i świadozy, że n4.e jest braina 

Dobiega końca śledztwo w sprawie 
erupcii · ropv w „oaszewie-f • 

"""' µ.wagę konJecznośó wprowa_. .Tak lnfo.rmuje wiceprokurator wo. 
1""° Jewódzkl w Koszalinie, Ad,am Rusi. 
dzenia etapowego rozwJązywMlia nowski - dobiega końca śledztwo w 
poz.io!IliU i regulacji cen; sprawie erupcji ropy I 11;azu w 

- wSk&Zali, że mówiąc o retor- wiertni „Daszewo - 1" kolo Karli. 
Inii• cen n.ie uwidocznia się źr6. na, Jaka nastaJńJa w i:rudnlu ub. ro· 
del · ki h hod · ć ""d ~rodk' ku. Przesłuchano 1ut niemal wszyst. 

• z Ja c poc 7ll ~-. .li " 1 k ich uczestnlk6w akcJ l ratownlcze1 
na rekompensa~ę; I świadków erupcJI, Zbadano zebra-

- podkreślili, iż !Mn.ieje piłrul ne doikurne.nty l ekspertyzy. 
potrzeba dokonanfa ustaileń w ·W pierw:szych dniach sierpni.a br 
kwestiaieh, które w .zasad.nkzy spo- P.rokuratura, Wojewódzka podeJmle 
sób powinny de<:ydować przy o- decy;zję o •tym czy sprawa zostanie 

eś • sk ierowana· ·do sądu . 

nad:z.oru wiertniczego I 1eologiczine
go na wcześolejsze meldunki o mot
liw~tci erupcji ro11y lub gazu. 

(.PAP) 

Komunikat 
Głów1nago Urzędu Ceł 

Itr lennu nowych cen - chodJz.i. Przyp0mnl .1my te po umorzeniu 
główn·ie o problemy zwLąza.ne z wcześn le1szego dochodzenia w tel 
minimum biologioz.nym, koszykiem "prawie przez Prokuraturę Rejono. Rzecznik prasowy Gl6wnl!go Urz.-:. 
socja,lnym, z .systemem wynaga-o- wa w Blał0oga rdxle przeciw.ko tel du Cel lnformuJ ~. te wprowadzony 
dzeń ora.z decyz ji zaprotestował koszall ńs\d ko· jesienią ubleglelfO roku uproszczony 

al . · reSPondent PAP - Eugeniusz Bu· tryb Odpraw celnych pczek nad· 
- u~. 1, ie refol"ma .cen pow~m- czak . Zdobył on i ujawnił nie zna. cnodzącycb z zairranlcy nie został 

na byc 1.ntegralną częścią przy~oto- ne uprzednio oplnll publlczne1 ma. zmieniony w ta~neJ formie l obo-
wywanei reformy goopoc!MozeJ. terLaly - w tym raPort Wv:hzego wlązuje nadal. 

W 209 dniu rokn słońce 
wzeszło o godz. 4.50, zajdzie 
zaś o rodz. 20.34. 

Aida, Innocenty, Wiktor 

w dnia dzlsiejs:r.ym dla ł.odz' 
przewiduje nasiępującą pogodę : 
zachmurzenie przeważnie duże . 
Okresami opady deszczu. Tem
peratura maksymalna w dzleil 
ok~ło 18 st. Wiatr umiarkowany 
zmienny. 
Ciśnienie o godzinie 19 wyno

siło 990,1 hPa 742,7 mm. 

1941 - Zm. F. Kon, dzia· 
lacz ruchu robotniczego 

1921 - Zm. T. J. Godlew· 
ski, fizyk 

sob' rn ił 

Dom ;Jest więzieniem dziew 
czyny I warsztatem pracy ko · 
biet7 ząmężneJ. 

sł 

- Nie mo.:e patrzee, :te ale 
tak meczysz, kochanie ! Nie mo. 
clabyś tego zrobić Jutro . .:dy be· 
Il• w biurze? 

Na spotkaniu omawiBJilo też spra• Urzęd.u G6rn• czegq wskazu1ące 1ed-I Odprawa uproszczona obejmuje 
wy związane z przygotowywainą I noznac.znle te awaria w Kartln1.e paczki żywnościowe oraz zawleraJ11· 
usta.wą 0 sa.morządzi robotn:'cz na stąplła na _skutek błędów w szt uce ce towary, od których nie ;>obiera 

. . . e u ym , górn!ctwa naftowego. sh1 naldnośct celnych, 
k rytyoznae ocemai3ąc szereg pro,ek· Głównym bh~dem byt brak rea.kcJi tPAP. lll•••••llll--••••-• 



... 

Posiedzenia ?~~~l~~i~~~~~~~~kl=~~~~P~~ ~1!~a1 dp~en.·18 Begina 
o 43 proc. mrueJ. IDJ.eszkSlllcow i zwuększyla mę od W dailszyim ciągu obserwuje a!ę UłllH· ~ IU 
Nakła4v inwestycyjin.e w g~- początku roku o 165 tys. osób, Od- wmoot zasi~u odd7lialywa-nia tele-

Plenarne 
t d . . sk· . . h d!llrce oopołecmfonej wym.ia;ły 179.4 .setek !UdMŚQi miej&kii.ej wynooi wlizjli. Liczba abonent.ów telewi.1Lji . 

O Z'I. 1 · 1ern1ew1cac mld zł i były ni:iisze o 23 proc. w prawie 59 proc. osiągnęła 8055 tys. wzrastając o 1,3 Rozgłośni.a w Tel AW1i:wie po-
porówm.aniu :z: końcem 1980 r. Za- Przeciętnie zatrudnienie w 10- 1>roc. Llczba abonentów radia (8,7 dala, że premier BegiJn oświadczył 
a.ngad:owallllie inwe':ltycy,i«te mnllliej- spodarce uspołecznionej wyniosło mln) utrzymała się n.a niezm·ienio-- w poniedrliałe-k, iż samoloty i·:orael-
szyło się o 122 mld zł. Zam!'OOenie ponad 12 mln osób i wzrosło o 0,4 nym pOZiomlie. (pAP) słoie będą nadal dokonywały lotów .w 

(Dokończenie ze str. 1) 
leży eliminować te z jawi.:ka tak 
częste, niestety, w dzisiejszej rze
czywistości. 

Obok działafl zmierzających do 
poprawy sytuacji rynkowej - a 
trzeba je traktować kompleksowo: 
zwiększenie produkcji w zakładach 
pracu~ących na rynek, współdzia
łanie z tzw. „zielonymi" woje
wództwami, pomoc dla rolnictwa, 
dokończenie inwestycji zakładów 
bezpośrednio pracującyl!h . dla ryn
ku - za następne priorytetowe za
danie łódzka organizacja partyjna 
uważa rozwiązanie problemu mie• 
szkaniowego w naszej aglomera• 
cji. 

Dla łagodzenia napięć społecz
nych i wychodzenia z kryzysu 
T. Czechowicz uznał także irzybką 
i uwzględniającą w pełni odC'LUcia 
społeczne realizację ustaw o samo
rządzie, o przedsiębiorstwie socja
listycznym i wprdWadzenie wza
jemnie uzupełniającego się syste
mu płac i cen. 

Wszyscy członkowie pa~tii po
winni w najbliższym czasie przy
czyniać się do popularyzowania 
~:trateg!i partii nakreślonej na IX 
Zjeżdzie, strategii so.:jalistycznej 
odnowy i stopnioweg-0 wychodze
n ia z kryzysu. „Partia w działa
niu" - to jedyny spo:;ób na to, 
by PZPR odzyskała swój autory
tet społeczny, a jej członkowie mo
gli mówić o wypełnieniu swych 
organizacyjnych obowiązków. 

W trwającej kilka godzin dysku
•Ji gło!J zabrało kilku mów<:ów, 
którzy we wszystki.::h wystąpie
niach ~ciśle wiązali zada11ia par
tyjnego działania z istniejącą sy
tuacją społeczno-gospodarczą. Wie
lokrotnie podkreślano, iż ogólno
krajowy kryzys wpływa w decy
dujący spos'ób na skuteczność 
pracy ideologicznej i organizacyj
nej. Wiele krytyczny ch uwag 
skierowano przeciw ko częstym prze
jawom niekonsekwencji i tłabości 
rządu w rozwiązywaniu palących 
problempw społeczno-gospodar
czych. Mówiono także o niedosta
t ecznym popularyzowaniu (do dziś 
nie ma publicznie dostępnych naj
ważniejszych dokumentów) wyni
ków Zjazdu, co może być przy
czyną rodzenia się społecznego za-

. wadu wobec jego rezultatów. 
Wielu mówców podkreślało także 

potrzebę tamodzielnego działania -
bez oglądania się ua "'eformy l 
programy - eliminującego niedo
rzeczności organizacyjne w pro
dukcji, usprawniającego dystrybu
cją, walezącego ze zwykłą nie
kompetencją, nieumiejętnością i złą 
wo!ą. 1'en nurt dyskusji najwy
raźniej oddaje stwi~dzenie jed
nego z mówców, postulujące, by 
„każdy członek: partii zaczął od 
określenia ·swej roli, swego miej
sca i swych powinności w ' społe
czeństwie". 

Uczestnicy plenum zo~tali także 
poinformowani przez wiceprezy
dena J. Kowalskiego o aktualnej 
sytuacji zaopatrzeniowej Lodzi oraz 
o najbliższych przedsięwzięciach 
władz administracyjnych woje
wództwa zmierzających do jej po
prawy. 

Na plenum dokonano wstępnego 
podziału przynależności członków 
KŁ PZPR do 7 Jfomisji proble
mowych oraz podjęto organizacyj
ne ustalenia dla ich działania. 

W podsumowaniu dyskusji wy
ciągnięto wnioski zmierzające do 
podjęcia takich działań, jak: popu
laryzowanie dokumentów zja1.do
wych, opracowanie przez komisję 
problemowe programu ich działa-
nia, wypracowanie stanowitka 
łódzkiej organizacji partyjnej w 
sprawie reformy gospodarczej i 
zmiany cen w celu przedstawienia 
ich władzom centralnym. 

Na zakończenie plenum T. Cze
chowicz poinformował zelJranych 
o przebiegu akcji · protestacyjnej 
na ul. Piotrkowskiej. (fb) 

* • • / 
Obradom wczoraj~-zego plenum 

KW P ZPR w Skierniewicach (od
było się ono z udziałem delega
tów na konferencję wojewódzką), 
poświęconego kierunkom pracy or
ganizacji partyj11e j po IX Nad
zwyczajnym Zjeździe PZPR., prze
wodniczył I sekretarz KW - Ja
nusz Kubasiewicz; on też wygło
sił referat wprowadzający do 
dyskusji. 
Stwierdzając, iż - plenum to ma 

· do spełnienia bardzo ważną rolę -
powinno sprecyzować zadania na 
przyszłość wojewódzkiej organiza
cji partyjnej, przyjmując uchwałę 
- program działania, której pro
jekt otrzymał wcześniej każdy 
u czestnik plenum - J. KulJasie
wicz określił dziedziny w Skier
niewick iem priorytetowe, a więc: 

Porwanie 
narzeczonych 

N8J!'.z.eczerui 20-Iebnia Marla An
toniełta Raschilla i 22-letni Carlo 
Spe2liale - s tudenci. - k<tórrzy w 
sobotę zniknęl i pod=is podróży po 
K alabrii, zostali uprowad21eł!!Ji dla 
~kupu. Pochod zą oni z rodzi/Il ma
jętnych. Są to j uż 18 i 19 of'i.a1ry 
kid>n.aipi n.gu we Wło;,z.ech w bieżą
cym roku. 

Redaktor 
Kakowski 

depeszowy Witold 

Redaktor techniczny - Zofia 
Gutmanowa. 

naikładów inwestycyj.nych (828 mld proc. Fundusz:. pła.o w gospoda.rce zw~dowczyoh na terytorium Llba-
złotych) wzrosło natomiast o 3,8 uspołecznionej osiągnął około 556 nu. Złożył on to oświadczenie rol~istwo i przetwórstwo rolno

spozywcze, ochronę zdrowia oraz 
budownictwo mieszkaniowe. Duią 
część swego wystąpieni.l. I ~ekretarz 
KW po.9więcił problemom walki 
politycznej z ludźmi „o zdecydo
wanie antykomunistycznych poglą
dach", którzy „pragną wykorzystać 
błędy praktyki budownictwa so
cjalistycznego w Polsce" i którzy 
„zagnieździli się w ruchu zawo
dowym, w „Solidarności", wyko
rzystując tę liczebną organizację 
w celach politycznych". 

proc. Przeika.z.amo do eksploaitacji mld zł i był wyższy o około 25 31 1• ca prz.ed loomisją spraw zagrain.icsz-
tylko dwie brzecie z.aiplanowalllych proc. Osobowy fundusz płac w Jp nych i bezpiecreństwa Kn~tu. 
zadań inwestycyjinych. . gospodarce uspołecznionej wyniósł Zda!llie-m Begina zawiEszende bro-

W budowinliictw:ie mi~nJowym około 500 mld zł. ni na granicy Libańsko-izlr.a.elskiej 

oddaino do użytku 82 tys. m!ieszka.ń NomiinaLn.;oi pilzectlętna płaca mie- zac'm1•en1•e .. slon'ca może potrwać kilka miesięcy, a 
o łącznej pow.iemc.hnł użytkowej sięcama netto na 1 pr.ru:own.ika go- może tylko kilka tygodni. W jego 
4,8 m1n m kw., tj. o 35,6 tys. mie- spocta:rk.i uspołecznionej wym•iosła Qpmlid n•iedawne terrorystyc.zne 
sz~ń mniej (o 30,3 proc.). (wg wstępnych obliaz,eń) 6.780 zł bombairdowamia prowad~ne prz.ez 
Wartość eksportu wyniosła 22 wz.r.asta.jąic o 1.397 zł, tj. o 26 proc. 31 . Upca o gw1cte będ.zlemy miell iair.aie!Bkie lotnidwo i Mtylerię da-

mld zł dew. ł była niższa o 17 Wz:root koozJtów U:trzymamllia wy- olkazję oglądać - jeśli pozwolą wa- le-k iego zasięgu na terytorium [,i-
proc„ a wartość importu (w cenach niósł ~~n" 15 proc. Oceni.a się, że runkl atm-OISlferyczne - częściowe ban'U zada>.. tu staici'onui'ącyrn 

j .,,......~ zaćmienie SŁońca. Za·eznle !llę ono . •:t • • 
bieżących) - 25 mld zł dew., t • koo:1Jty żywoości wwcxsły o pon.ad 0 goct2 . 4,54 czasu letniego 1 będzie I zbroJnym oddz.i.ało~ palestyńskiego 
obniżyła się o okoł11 'l proc. Ujem- 14 proc. (przy czym w h.aindlu trwać <>ik. pół godziny. ruchu oporu pOWallne str.alty. 

Dyskusja koncentrowała się 
b:totnie wokół projektu uchwały 
- programu, a w jej trakcie za
proponowano wiele poprawek do 
tekstu. Kilku dyskutantów zwró
ciło też uwagę na zbyt ogólnikowe 
sformułowania projektu programu, 
jeden zaś (I sekretarz KM-G w 
Brzezinach - Tomasz SzczepanLlt) 
podważył wręcz jego wiarygodność, 
stwierdzając, iż jeśli w tzęści do.. 
tyczącej ochrony zdrowia znajduje 
się m. in. punkt mówiący o ko· 
nieczności przekazania „najpóźniej 
do końca bieżącego roku" pawilo
nu szpitalnego w Brzezinach, pod
czas gdy wciąż trwa jeszcze dysku
sja, skąd na ten pawilon wziąć 
środki, to daję mu to prawo do 
tak skrajnego sądu. 

ne saldo obrotów towarowych uspołecznionym o około 10, a na 
osiągnęło 2,8 mld zł dew., wobec rymku tair>gowiskowym o około ł3 d 
0,1 mld zł dew. w I półrOO'l:U 1980 r. proc.). Wz.oo.st cen n.aipojów rulko- L1· pcowe epesz' e 

Wyeksportowano 8,5 mln ton wę- holowy-ch szacuje ai.ę na około 41 
gla kalrni.erun.ego wobec 20 mln ton proc., konsumpcyjnych airtykułów 

~ ~~dli~:n:.7 wtyi,~n: :~:~:ci~v;:~ ;-en ~:0~ n! - ---
0 1/3 mniiej), a mięsa i żywca rzeź- - o/ko.bo 11 proc. Z okazji Swięta Odrodzenia Polski, do I sekretarza KC PZPR 
nego 15,6 tys. ton ~tj. o 58 proc. Prrz:eciętna miesięc7llla emerytura Stanisława Kani, przewodnitzącego Rady Państwa - Henry-
mniej). i ren.ta bi.eżąva wyiniloola 3.296 zł ka Jabłońskiego oraz prezesa Rady Ministrów, gen. armii 

wzirastając o 20 proc. Pr.z.ec.iętna li- Wojciecha Jaruzelskiego napłynęły dalsze depesze gratula-
czha emerytur i renit W)"ptaconych cyjne. • 

Najwięcej kontrowersyjnych 
opinii wygłoszono na temat rol
nictwa i gospodarki żywnościowej. 
bo gdy chodzi o problemowy nurt 
dyskusji, temat ten na plenum do
minował. Padłoo więc zdanie, iż 
fiystemowi kartlrowemu powinien 
towarzyszyć system obowiązko
wych dostaw, z drugiej strony -
wyrażano sprzeciw wobec jakiego
kolwiek tngerowania w gospodar
kę rolną; z jednej strony - nrzy
czyn obecnej S)'ltuacji, a więc pu
stych półek, dopatrywal)o się w 
częstych zmianach w polityce 
rolne1, w tym przede wszystkim 
w próeach kolektywizacji rolnic
twa, z drugiej - za zło główne 
uważano rezygnację w rJ:>kU 1956 
właśnie z kolektywizacji. 

Plenum przyjęło (przy jednym 
głosie przeciw i jednym wLtrzy
mującym się) uchwałę - program 
działania z poprawkami uwzględ
niającymi propozycje, jakie padły 
w dyskusji. Między innymi w 
kwestii pawilonu szpitalnego w 
Brzezinach zapisano, iż jego bu
dowę r o z p o c z n i c s i ę w roku 
1982, a zatem był to chyba po
przednio ewidentny błąd. 

W końcowej części obrad głos 
zabrali jeszcze Józef Kietliński, 
Kazimierz Borczyk i J. Kubasie
wicz. I sekretarz KM PZPR w 
Sochaczewie poinformował o pra
cy delegacji wojewódzkiej na IX 
Nadzwyczajnym Zjeździe, wojewo
da odpowiedział na pytania i wą
tpliwości skierowane pod adret-em 
władz administracyjnych, l ~ekre
tarz KW zrelacjonował przebieg 
sobotniej narady władz pat'tyjno
administracyjnych województw: 
łódzkiego, piotrkowskiego, sieradz-
kiego · i skierniewickiego. (brz.) 

Antystrajkowe 
• • uprawnienia 

rządu w Indiach 
Rząd Lndl>ry Gandhi otnymał od 

prezydenta Indii nad-i:wycza,Ple u
prawnienia antyst.rajkowe. Umołli
wiają one zapobieganie strajkom w 
zakładach i Instytucjach, gd-i:ie ciąg. 
łośl? pracy odgrywa zasadnic-i:a role 
w tyciu kraju, 

Aktualny za·kaz stra}ków odl!D§I się 
do p1>rtów. kolei. ba-nków, raflne
ril naftowych oraz zaopat.rzenia 
przemysłu. UC?:estnlctwo w akcji 
atrajk1>wej zagrnłone jest kar• wi~
zlenla. 

Awaria 
w . japońskiej 
elektrowni 
nuklearnej 

W jednej z japoflsklch elektrow
ni atomowych w miejscowości 
Hamacka nastąpił w poniedziałek 
wyciek tysiąca ton skażonej odpa
dami radioaktywnymi wody. Wo
da wyciekła przez uszkodzoną ru
rę ze zbiornika znajdującego się 
w podziemnej częŚ'ci elektrown 
Awaria nie spowodowała żadnego 
skażenia terenu poza obiektem. 
Nie przerwała również pracy elek
trowni. U 40 robotników zatrud
nionych przy usuwaniu odpadków 
stwierdzono ·nieznaczny stopień na
promieniowania. Nie _ będzie to 
miało ujemnego wpłyWu na stan 
ich zdrowia. 

rolnikom indywidualnym wyniosła 
034 tys. i była wymza o 152 tys. 

Globalne · przychody pieniężne 
ludności wyniosły 961 mld zł i by
ły wyżine o 112 mld zł, tj. o 22 
proc. Zasoby pieniętne ludności 
wzrosły o 127,5 mln zł. Stanowiło 
to 13 proc. globalnych przychodów 
ludności. 

Ogólna wairtość tow.arów dostair
cronych na tYIJ1Ck wycio.sła 705 
mld zł i byŁa wyższa zail.e<iwie o 
0,5 proc. N.atomiLast w prze.Hczeruu 
na ceny stałe by~ ni.ższa o 10 
proc.. Dostawy mięsa, drobiu r 
przetworów były niższe o 125.4 tys. 
ton, tj. o 12,4 proc. Nii'sz..e były do
sbaiwy wJęk.sZIOŚCi towarów nieżyw
nOOc<iJOwych w tym zwł.asz.cza środ
ków do prania i mydła toail.etowe
go. 
W~i bieżące budlietu pań

stwa n.a u.sług[ !iOoj.ail.ne i kultural
ne wyllliósłv 115,3 mld zł, rosnąc o 
20,4 mld zł. Lic.z.ba diz.iieci objętych 
opieką przedsz.k.oliru\ W7.4'0Sł:ł o 3,6 
proc. Liczha miejsc w żłobkach 
w:i;rooła od 1 stycznia br. o 1 tys. 
i wynosi 104,5 tys. 

W SZlko-lach wiszyst:kich szczebli 
uczyło się około 7 mllll osób, tj. o 
1.4 proc. mniej nii w roiku po
pra.ednim. W m~n.ionym rok.u w!rol
nym ruaiukę w kla&ach 1 rOZ1poczęło 
.335,5 tys. d-zdeci - o 4,2 proc. wię
cej niż w poprzedndm. Si.koły pod
stawowe ukończyło okolo 501 tys. 
absolwentów, tj. o 3,5 pr<>Ć. mniej. 
Llicea ogólnokształcące ukończyło 
okol() 107 tys. ooób, a szkoły za
wodowe wszystkicli typów około 
540 tys. Lioz:ha aibrolwen~óiw wyz
szycJ;i. studdów z.a wodowych i mag1-
ster~dcll wyn-i<lsła okiOło 50 tys. 
Pot1.i!idt.o 4,6 tys. absol we;n,row ukoń
czyło magisterskie studia u.zu,pel
n'iaj ące. Stypendia w szkołach 
wyimych obrzymało 131,5 tys. stu
dentów dziennych, tj. o 15,5 proc. 
więcej. 

W związku ze spadkiem produk
cji papieru pogłębiły się nieko• 
rzystne tendencje w produkcji wy
dawniczej . W I półroczu br • . wyda
no 2650 tytułów książek i broszur 
o łącznym nakładzie 'l1 mln 
egzemf'larzy. Liczba tytułów 
zmniejszyła się o 18 proc.,• a łącz
ny ich nakla.d o 11,8 proc. Naj
większy spadek na st11-pił w produk
cji podreczników szkolnych. Lic-i
ba tytułów gazet i czasopism nie 

Kawalkada autobusów MPK 
z 

11
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Do ostatniej chwili nie było I CU Wolno~ci. Trzeba .przyznać, że Skradziono kobalt 
wiadomo ciy odbędzie się Plano- ' cały przeiazd przebiegał w po- , 
wana n~ kilka dni tego tygodnia rządku i w atmosferze spokoju, co ·prollll'en1'otworczy 
akcja prote!ltacyjna organizowana n~leży zapisać na plus ~egr. crg~-
w Łodzi przez Zarząd Regionalny mzatorom: Cała "".'c~oraJsza akcJa 
NSZZ „Solidarność". Jak już infor- na ul. i:'iotrko:i-vsk1~J trwała. oko
mowaliśmy pewnej korekcie ule- ło 45 nunut l me zakłóciła w 
gło sformuiowanie motywów akcji. więk~"ZY!D stopniu . ruc.hu. . . . 
Wczoraj protest skierowany był Z~dnie z zapowiedzi~. dz1s1aJ o 
głównie przeciw obniżeniu norm godz. 15. podobną akcJę przepro
mięsa w sierpniowym syst~mie re- wa~ą . kierowcy autobusów PKS 
glamentacji (wbaś.nde wc:i.or~ PKS otTzym.ał.a 

w czora · · rzed godz. 1~ ' pod bu- kolej_ną dostawę „Superolu"); 
dynkiem J grzędu Miasta Łodzi Opi_n1e zebrii:nrch ~czora3 przy 
przy ul. Piotrkowskiej 104 zaczął ul. :i?1otrkowsk1e.J ł?dz1an ~a temat 
gromadzić się tłum ludzi oczelm- 8.kcJl pr.otestacy3~eJ by~y , J~k nam 
jących przejazdu kawalkady auto- się. zda_i~. . po?z1elone. . Niektórzy 

Przed kilkoma dniami nieznani 
sprawcy dokonali włamania do 
magazynu Liceum Ogólnokształcą
cego w Wałczu i ukradli m. in. 
próbkę promieniotwórczą kobaltu o 
wadze 0,1 grama. Służyła ona do 
pomiarów promieniotwórczych. 

b ó MPK _ pi rwszego aktu tw1~rdzih, ze 3est to „zimny . pry-
us w. . e p szmc" dla władz naszego miasta, 

Skradziony materiał jest bardzo 
UJiebez.pieczny <lila mrowia i życia. 
Dlatego też posiadacz kobaltu po
winien go niezwłocznie -iwródć, a 
wszystkie osoby, które miały z 
nim styczność, powinny zgłoi:ić się 
do lekarza celem poddania się ba
daniu i ewentualnemu leczeniu. 

~11pow1edzianego . protestu. rze- inni określali kawalkadę autobu-
Jazd protestacy3ny rozpoczął się . . „ 
punktualnie o godz. lS z Pl'.lcu sów Ja~o stratę, ~zas1:1 i energu, 
Nie odległości. W chwili, kiedy któ~a. me. I?rzymesie zad~ych k?
kiufanaście autobu~:ów linii „A" I rzysci, ~ JUZ na pewno nikogo me 

Wydział Kryminalny Komendy 

„C" z włączonymi światłami i nakanm. • 
klaksonami zbliżyło się do ul. Tu- P. SKIBICKI 

Wojewódzkiej MO w Pile prowadzi 
dochodzenie w sprawie włamania. 

(PAP) 

wima, w okolicach Urzędu Miasta -----------------------------
oczekiwał już tłum łodzian. 

Wszystkie autobusy przybrane 
były biało-czerwonymi f lagami i 
oblepione hasłami. Przeważały 
ogromne napisy: „GLÓD". Zauwa
żyliśmy wiele haseł dotyczących 
braku żywności na rynku, prote
stujących przeciw obniżeniu norm 
mięsnych, ośmieszających system 
kartkowy. Wiele ha~-eł sformuło
~anych było w sposób dowdpny, 
ale niekiedy wręcz wulgarny. By
ły też hasła zupełnie nie odpowia
dające charakterowi tej demon
stracji, które wzbudzały zdziwie
nie wśród obecnych. Odnotowaliś
my wiele sformułowań godzących 
w niektóre decyzje władz, skiero
wanych pod adresem administra
cji. 

Nie dostrzegliśmy natomlast . żad
nego apelu do NSZZ Rolników 
Indywidualnych „Solidarność" o 
większy wysiłek na rzecz popra
wy zaopatrzenia w żywność miesz
kańców dużych miast. Przypomnieć 
dę godzi, że w okresie walki o re
jestrację dominowały hasła : „•So
lidarność Wiejska« - chleb". 

Kawalkada autobusów zatrzyma
ła się na krótko przed Urzędem 
Miasta z włączonymi klaksonami. 
po czym ruszyła w kierunku Pla-

Z procesu przywódców KPN 
W toczą.cym s i ę p rzed Sądem Wo- nie<l.oręczen!.a oskarżonym po.stano

.1 ew6d.zk im w Wa rsza wie procesie' wlenla Sądu Najwyżs-i:ego o tym.{:z.a
czlon..'<ow kierownictw.a · Kon f~era· sowyim aresztowanlu o raz zarzueli 
c jl PQ!skd NlePodległej 27 bm, ko.n- prOikuiraturze POZOiStawlenie bE>Z od
tynuowa; sklad.anle wy.1a śnień Leszek powiedrii jego wcześniej szyich wni<l
MoczuLskd. Dotyiezyly one okoliiezno- . ków o wszczęcie śledztwa w s;pra
ścl PoWoŁania tzw. Ruchu Obrony wle bezprawnego przetnoyrt1ywania 
Praw Człowieka l Obywatela oraz go w aresz.cte. Natomiast Tadeusz 
osoblstego u<lztału oskarronego w Stańsk! złożył w.ndosek o natychmla
jego dz.iałan\ach. Według słów . L. stowe ZW>Oln lenle oskarżonych z a
Moczu!sldego, pierwszym zewnętrz. resztu ~ względów ronn.alnych (nie
nym przejawem dizlałalnoścl ROPClO dostarczenle Im odpisu POStanow1e
był apel z marca 19'17 r. w któ· n1.a o a.resztowaniu). 
rym stwierdzono, te naJ~y przystą. Odpowiad•Jac. sad ltwłerdził. se 
pilć do pełnego wykonzystywania Jak wynika z akt sprawy, d01Dlesie-
pra\v obywatelskich. nie L. Moczulskiego o bezprawnym 
Omawiając dal5ze · eta•py d.zlałalno- wg. oskarżonego - PMbawleniu 

śol ROPC10, osk.ariony sporo czasu go wolności przez orsana ścigani• 
poświęcił wydawnictwom be~,debito- zostały wyłącwne do postępowania 
wym (m. in .Droga", .. Rejestr" odrębnego. Jeśl1 chodzi o wniosek 
,Opln!a") o raz t-0rmowanlu slę dotyczący uwolnienia ze względów 

„pra!y demokratycz.nej opozycji" formalnych, to - zdaniem Sadu 
Za·tn:ymal się on też na sprawie Wojewódzkiego - nie mogą względy 
publlikacj i a:któw praw człowieka l te byt? podstawa zwolnienia a od
obywate1a . iak te± na Powstaniu I pis postanowienia Sądu Najwy:i:sze11to 
d7!lałalnoścl tzw. zespołów ln.\cjaty. o tymczasowym aresztowaniu otrzy
wy obywatelskiej. W tym <>Statni.'n mali obrońcy oskartonych. 
przypad.ku chodtzlło - Ja'k PoWiedz!al Podczas P<>niedzlalkowej roz·prawy 
- o występowa•nl-e do wł.ad% pań- sąd zwrócił sit: do L . Moczqls!k.lego 
1tW<>wy.ch z pr<)pO'Zycjam! decyzji o niepowtarzanie s!ę w wyjaśnie
UID!lanych 211 spo.łec:z.nle niezbędne. n1ach, bowiem wiele z om.awianych 

Na początku ponledz \.alkowej !'OO!- prre.z niego kwestlt znajduje alę 
prawy. j~ze przed złożeniem wy- w prob<>kołaeh 1>nzeslu.chań. 
jdlllie~ L. Moiczuwld nawląrzal do Wt wto.reilc dalft:V clą.a procesu. 

życzenia i pozdrowienia nadeszły I sklej, gen armil 
od: Eyadema; 

Gnal!f:il'lgbe 

/J,. sekretarza general::tego Partii /J. prezydenta Demokratyl!zneJ 
Frontu Wyzwolenia Narodowego, Rep~bliki Wysp św. TOf!tHUl i 
prezydenta Algierskiej Republiki Ks1ązęcej - Manuela Pinto da 
Ludowo-Demokratycznej Ben- Costa; . 
dżedida Szadli oraz premiera ~.prezydent~ ."":schodni.e~ Repu-
Algierskiej Republiki Ludowo-pe- bliki UrugwaJskieJ, Apanei.i Men
mokratycznej - Mohameda Ben- deza; 
hamed Abdelghani; /J. przewodniczącego i założyciela 

/J,. założyciela Ludowego Ruchu Narodowego Ruchu Rewoluc~jnego 
Rewolucyjnego (MPR), pri:ewodni- na Rz~c~ Rozwoju, prezs denta 
czącego KC Ruchu, prezydenta Republiki R~andy. - gen. Juve
Republiki Zairu _ gen. Mobutu nala Habyanmana, 
Sese Seko Kuku Ngbendu Wa za- /J. g,u}'ernatora generalnego 
banga; Mauritiusa D. Burrenchobay 

oraz 
/J. prezydenta Republiki Ugandy /J,. prezydenta Federacji Zjcdno-

- Appolo Milton Obote; czonych Emiratów Arabskich -
/J,. założyciela Zrzeszenia Ludu szejka Zayed Bin Sultan al Ni-

Togo, prezydenta Republiki Togij-• hyan. 

Marsz Kopenhaga - Paryż 
Uczestnicy międzynarodowego 

rnairsw pi:v.eci wmików zbrojeń niu
kleamych Kopenhaga - Pa.ryż 
uda.Ili się w niedtielę pod siedzibę 
naJC1Zel1I1e.go dowód?Jtwa sH zbroi· 
nycll NATO w belgiijskiej miej
scowości Mons. Do maszerujących 
pNyłą.czyło się około tysiąca Bel
gów. D:zJiałac:ze belg.i.jsk.iego ruchu 
pokojowElgo zbierają podpisy pod 

a.peiem wzywiarjącym do anulowa
nia decyzji NATO o zaii1nStalowa
niu w Europie zachodnie-j ra.kii-e:t 
n.uikJ.eamych średm·ie-go zasięgu ty
pu „Pershing 2" i „Crlllise". 

W mairszu Kopenhaga - PlłJt'yś 
biorą ud2:i·ał demonlSltranci :r. Kra
jów skamdyn>awsklich, z RFN, Ho-
1.aindii, USA i Japonii. 

Na co idą pieniądze z NFOZ? 
Jak informuje Krajowy Komitet I duje si~ ogółem około 13,5 mld zł. 

Narodowego Funduszu Ochrony z czego prawie 6 mld zł należy do 
Zdrowia od chwili powstania fun- funduszu centralnego NFOZ. Z 
duszu, a więc od początku 1973 r. tunduszu tego komitet krajowy fi
do końca ub. roku zgromadzono nansu.ie budowę Centrum Onko
około 25 mld 77 mln zł. W tej logii, Instytutu Onkologii w Kra• 
kwocie mieści się otrzymana od kowie, Instytutu Medycyny Mor
państwa dotacja w wysokości 6,3 skiej i Tropikalnej w Gdyni, In
mld zł oraz 540 mln zł przejęte po stytutu Pediatrii AM w Lublinie, 
Społecznym Fu.nditu;l:i;u Budowy Szkół 17 pawilonów szpitalnych oraz dofi
i Intemaitów. Na koncie dewii.zo- nansowuje budowę 22 szpitali w 
wym Krajowego Komitetu NFOZ województwach, które nie są w 
znajduje się ćwierć miliona dola- stanie w ciągu kilku lat zgroma
rów or!lZ 217 tys. rubli. Zgodnie dzić potrzebnej ilości pieniędzy. 
z regulaminem, . wszystkie środki Komitet , Krajowy NFOZ składa
zełl;ane w wo3e~ództ~ach po~o- jąc serdeczne podziękowania wszy
staią, w dyspozyc31 wo:iew~zk1eh stklm ofiarodawcom, gorąco apelu
komi~etów .NFOZ na .celt;! mwe- je do całego społeczeństwa o czynny 
stycyJne .słuzby zdrowia 1 opieki udział w pomnażaniu środków fi
społeczne3. . . n:amrowych &ru.iącycb prayśpiesz.a-

Za uzyskane dotąd pieniądze wy- mu rozbudowy bazy służby zclro
budowano dotąd szpital w Byd- wia i opieki społecznej. 
goszczy na 810 łóżek i w Gorll- (PAP) 
cach z 353 łóżkami. Pozostałe u.zy-
skane dzięki NFOZ ok. 4 tys. łóżek 
szpitalnych mieści się w nowych 
pawilonach i odd:z:fałach szpital
nych. Wzniesiono ponadto 326 
wiejskich ośrodków zdrowia z 1178 
gabinetami, 71 przychodni lekar
skich z 725 gabinetami, 44 żłobki z 
3145 miejscami oraz przekazano 
1932 miejsca w domach pomocy 
społecznej. Należy dodać, że pla
cówki te zostały - z pieniędzy 
NEOZ - w pełni wyposażone w 
aparaturę i sprzęt medyczny. Po
nadto doposażono inne placówki 
służby zdrowia zakupując za 2,5 
mld zł specj$listyczną aparaturę 
do walki z rakiem, sztuczne ner
ki, aparaty EKG i EEC, aparaty 
reanimacyjne, karetki pogotowia, 
śmigłowce itd. Ponad 1,2 mld zł wy
dano na zakończenie inwestycji 
Społecznego Funduszu Budowy 
Szkół i Internatów. · 

Obecnie w budowie znajduje się 
30 szpitali i 24 pawiloflł' szpitalne 
na ponad 18 tys. łóżek, w tym 
Centrum Onkologiczne w Warsza
wie z 'ZOO łóżkami. W budowie jest 
też 219 wie jskich ośrodków zdro
wia, 82 przychodnie w miastach, 
61 żłobków, 39 obiektów pomocy 
społecznej. Łącznie wznoszonych 
jest p onad 600 obiektów o wartoś
ci około 27,6 mld zł. 

Obecnie na koncie NFOZ znaj-

700-lecie 
klasztoru 
klarysek 

26 bm. zakończyły się obchody 
jubileuL'ZU starosąd~ckiego klaszto
rq klarysek ufundowan„go prz<'d 
700 Jaty - w 1280 r . przez k.sięi
n.ę Kiin,gę, W klasztorze w Starym 
Sąl!ZU znajdują się cenne dzieła 
sztuki pochodzące z różnych okre
sów, począwszy od Xlil wieku, 
obrazy, rzeżby, inkunabuły. W za„ 
bytkowym klasztorze pnechowy• 
wane są także pamiątki po błogo
sławionej Kindze. Klasztor klary• 
sek i Stary Sl\cz - miasto· w ca
łości uznane za zabytek - są <:O 
roku odwiedzane przez turystów 
pol!:kich i zagranicznych., przyby
wają tu także pielgrzymi. 

W niedzielę na starosądeckim 
rynku odbyły slę z tej okazji uro
czystości kościeJne. Odczytall'> list 
papieża Jana Pawła II z okazji 
700-lecia klasztoru. 

(PAP) 

Za pośrednictwem PCK 
·- leki i artykuły spożywcze 

Od początku kwietnia Polsk\ i:łodyc:z:y 1 konserw mięsnyl.h. Do
Czerwony Krzyż otrzyxnał ponad starczono również sporo środków 
1 tys. ton artykułów spożywczych piorących. 
od stowarzyszeń Czerwonego Krzy
ża z: Francji, Holandii, Nowej Ze
landii, RFN, Szwecji, Norwegii, 
Finlandii, Austrii. Przesłały one 
m. in. 72 t mleka w proszku, 
762 t odżywek jarzynowo-mięsnych, 
42 t tłuszczów roślinnych, wiele 
ton cukru, ryżu, mąki, ser11, kakao, 

Ponadto PCK otrzymał od orga
nJ.zacji czerwonokrzyskich z: Fran
CJi, Szwajcarii, Austrii, USA Nor
wegii, Holandii, RFN i krajów 
skandynawskich leki wartości 
1 mln dolarów. 

.(PAP) 

I DZIENNIK ŁODZKI nr lłT (9898, 



J>Oll dwulli.i!'VWY <I 'PO
koi• a lrnclr0111 w.olne na 
I piętrze) •orzedam tanio 
Kutn.o, ul. k1. Scieglenne
go 3b m. i, 1nfot1Ilacje od 
g0011, 15-lł , J. Brzezińska 
T. Tomczak. 1787 k 

PLAC bud-awla'Jly 1300 m. 
ogrodzony, zakrzewiony w 
dzielrucy Polesie - spn:e
dam. Powatne -OJ:erty z ce
·ną , )35'68" Praisa, · Piotr· 
kow.ska 98. 

KUPIJ!i dom t-'12:bowy 
z dutym ogrodem w L<>· 
dz! lu'I> okolicy. Oferty 
.~59" Prasa. Plot!lkow
tika M. 

SPIRZ'llDAM UICZertt~ta ba· 
ssety PO złotY'C'h ·medali-
stach, Waruawa, tel . 
13-00... 1'181 1t 

:USTAW Hł4'1, płyty. t..ś. 
my ł!>Dedam. 114~. po 
l/f, 7Al11 I 

.\PARA.TUR~ iia-glaśn1ającą 
do 1Cltary bao'!<JWej 80 W 
wraz z gltarą spI'Zedam 
OssoW'Sklego 14 m. 41. 

SPRZEDAM dwie muzyny 
do szycie: „W!d'ama", ,,Sin
ger''. 22 L~pca 48 m. 8 
I plętro. 

SPRZEDAM l!lncyklopedilę 
czterotomow11 Narooowy 
AtLas Pol.ski. Ku-plę mone
ty srebrne do kolekcj1. o. 
ferty 2a~83" Praisa, P>lotr
kOWSka· 96 

SPRZEDAM dom • wYl(O- ZAGRANICZNY 11r~!s
daml ogrodem w 1'0d-zl. ..kit 11srz.c-zell tan.Io .tt>rze
Oferty „235'53" Pra-sa, Pio- dam. Tel. 201-'70. 
tl"Jsowtka 96. Ull'T4 g 

SPRZEDA\\1 dom. l~ po..lcol 
Jednopi~trowy wolny, w 
m\e}scowości k<Jł-O Lądka 
Zdroju lub · zamienię na 
d.om JednorO<l,zin'llY w t,o. 
dzi lub okollcy. Oferty 
„23684" Prasa, Piotrkow· 
s1';a 96. 

DOMEK jed'tlO!'()drlnny 
eprze.dam. .reden po.kój na 
umlanę. Ła1t1ewn!c0ka 198 
- 01i11d.a~ SOlbota, l sierp. 
n.la. »MS~ 

KUPIIS p!H budowlany 
Łódt - OikolLce. W r<>zll· 
czen.\,~ ewentualnie • .Łada". 
Oferty „23!156" PraY. Piotr· 
kow9k.a 96 

GŁOWNO - dziabki: l,l ha 
z domklem gospodarczym, 
woda. s!.!1.. częściowo ogro
dz<>na. zam1enle na no.wą 
.• Lade" lub „Poloneza" 
twentualrnie sprzedam. Wi.a· 
dom.ość: ł..ódt, Płatowco
wa :111 (!Nowe Zk>tno). 

. ANDRZB.JOW - dom jed
norodzinny s wygodami. 
Z&budowania JI06DOdarcze 
1000 m d~aik.I - sprze.clam. 
T•el. 11-14-łll. 2:i.sM I( 

S!'~DAM 0,llWf ha ale· 
m1 UJ)r&Wn•j. Wla.dom<Mtć: 
Kar.o.la Mlarlll 12/2., od 
lf>-illl (dojazd autobugem 
st rl..o u1. Gibat~o). 

KURTKĘ z lisów 
plę, tel. 2'?17-27 

ku· 

BRYI.A.NT ('powytej l ka
rata) - kupiQ, tel. m-211 
FENDER Studio Baa. CJ..a
vinet D-tl ;J.nirplę. .SOWlńs\d 
ł2-Sll Będzin, ul. Poko
ju ~· 1'178 k 

lJSZKOVZONĄ 
!łpr~ark<l'Wll 
'74~•83, 

KVPIĘ akordeon lub har· 
rn.onię trzyttf:d<>Wil, 81l-120 
b.asów. Oferty „234!MI" Pra-

JAMNIKI długowłose ro
dowodowe s-rezenięta spn:e
dam. Tel. 52--&6-2-0, po 19 

20057 g 

WIROWKĘ do m1-0du no
Wil - szybko ta-nlo sprze
dam. 51·70-42 

A.KOJtJ>BON „We1tm49ter'" 
•pnr:edam. Retkt'ftlla. Olim
pi)~ 11 m. :n, blok 11 
po godt:. lł. 2U43 g 

KUPil!j stebnó~• dwui
głową. b~benkową ~ ry.glów 
kę, Tel. 212l·IM wl.ecz.orem 

~1197 g 

KUPNO-eprzedał odrlety, 
obUWlla. art;'kulów &kó~a. 
ny;:h teehnteznych., elek· 
tr-0technic:mych, 1C0111)0da>r· 
stw.a domowe.go. Pabl.anl
ce. :tuntowa 33. Prusik. 

246'18 g 

KlT l>~c:r.eU Oc&ygizcuny -
1'6c'9111u ra . 'IM.Ot. 

KUPIIC- nowe&o „Fiata -
125p" Zastawę, Skodę. O
ferty „23657' Prua, Piotr
kowska 96. 

,,MO 1800" - stan l<iea1n.y, 
zapasowy aUn1k, skrzynia 
biegów z osp1'2t:tem 
sprzedam lub zaml.enlę na 
,.,Poloneza" ,,Ftata'•. „Da· 
clę", ,,Renault 12", ka'\Va· 
lerkOll. O!e1·ty „23573" Pn· 
sa, Piotrkowska 98. 

KOMPLETNĄ karoeerlę 
„Zaporotca" po W}'padku 
SPttedam, tel. 53-92-'IU., DO 
&Od.z. 17. 

sa, Plptrkowska !Ml. „ZUK.A furgon." •przedam. 
KUPil!i pla:nino. Oferty Admira.14ka 59. 
23~84" Prau. Plot!'3t<1W· SS6SO g 

ika•H. 

A~EOA>J: 11r•dOtw6rczy 
tr6}fa"ZOwY oQtolo 10 kW. 
ewent!.18[n1e generator. sa
mocłlód .,żuk", ,Nysę" 
i tormy betonierstt1e 
kuplę. Tei. '19ll-'1'2, Stryk<>'!V· 
s]Joa lll. ~13 IC 

KUPI~ maozyny w dO· 
brym lltante: stębn6wkt 
przemyi;łow11, dwul.glćw.kfl. 
ove·rl-0ck S-ni tko<WY. ,L\lcZ. 
n Lk" wteloc:zynnościo:ivy kl. 
„116", ku5niers:ką ora-z nó! 
do cięcia 1!\tanin monowy 
„kults". Tel. 2<)1-90, godz. 
llł-tlO. 23811 1C 

WIATROWK.~ ku"P1Q. "1'91 
51-~-61. ~8 g 

ZDECYDOWAŃIE ktl'Plę 

„ZAS'l"AWłl'", „"!'tata 1r.lp"· 
nowe kup1t:. Oferty „23670" 

NADWOZIE „riat•t?.1R" 
zdecydowanie kup1Q. M.ote 
być po wypadku. Telefon 
53-89-111, po 18. 

RAM~ do , wartburga-353" 
kuplę. Oterty „23511" Pr•· 
sa, Piotrkowski us. 

„MERCEDESA 200 D'' bez 
karoser!l - sprzedam. 
Wschodnia 'IO m. •8. 

23558 g 

PRZYCZEPl!j lbagaloWą 
N-250 sprzedam. Telefon 
ł'73-23 po 1'1. 

!3S24 g 

„ZASTAW~ '1110" - spr7.e• 
dam. Wl~zew-Wschód, , 
Czernika 1i m. 17 blok 
405. ~3455 g 

segment .Merkury", ze
staw WY'PoCZYn.kowY ,,.Li
w ia," . Poważne oferty 
„:?:3814" Pra'5a, Pi~trllcow-
11ka 96. 

„ZASTA WJ'; 750" - spl'2e· 
KUPIĘ wiróW.kę do Odwl· dam. sanocka n m 12. 
rowywa·nia mokrf<j bielizny 23898 g-
(stoją.cą) może być używa, 
na tel. 442-51 

KUPIĘ wtryskarilcę lub wY 
twórnię tworzyw sztucz
n:veh inne prooozycje. o. 
!erty .23855" Prasa, Plotr
'k-0W1.~k.a 96 

ZG~ZEWARKĘ do u.srztyw• 
nl.aczy kołnierzy - S'J)r'ZI!· 
dam. Tel. 404-34. 

WARSZTAT czy.nny 
blacharka samochodowa w 
centrum Lodzl - sorze
dam. Budek ~ Rze-pakowa 
4 234114 g 

SPRZEDAM: Emerson 2 X 
25 w. dwie kolumny 40 
w /811M. magnetofon MMnss. 
aparat {otograf.l.CZ'TlY Start 
6&S - na gwaram::jl oraz 
rower Sport .. A1Ql!tros" -
stan bmdzo dobrv. orertv 

„11'1AT·12Sp" pr:r:eble-g 70.000 
(niebieska benzyna). An· 
dersena 1 (P'.enista), on 16. 

KUPIĘ „Fiata-125" 
1979) Tel._ 348-21. 

23845 g 

(1978-

' 23839 g 

„POLONEZA" nowego 
sprzedam: Tel. e00-44. 

23832 g 

„SKODE-Okttvlę" - sprze
dam. ~wlerc7.ew«klego 39 
m. 24 godz. 18-20. 

23878 g 

R'UPIF; karoserie „FiatR
t26p" nową lub 11s1·kodzo
ną wandy Wasilewskiej 12 
m. 8. PO 19. 

23787 g 

„23488" Prasa, P \otr.k<JWSl'ka .. 1261'" nowego kuole "'0 1. 
96. •no.q1 · 23749 g 

.t'l'V"~~r~~r~~~~~~~~~r~~A~A~ń~Ar~AA~~~~r~l 

~ KOMUNIKAT I 
~ O OGRANICZENIU ( 
~ KOMUN·IKACJI ~ 

AUTOBUSOWEJ ~ 
:;< 

MPK ZAWIADAMIA, że 21! wzgJędów te
chniczno - eksploatacyjnych (bre,k olejów 
silnikowych i czcśr.i zamiennych) jest 
zmuszone do ogranic'l:e-1Ha komunikacji 
autobusowej. ' 

OD DNIA 2t LIPCA 1981 ROKU 
zostan11 wprowadzone następujące zmiany: 

skrócone zostaną linie: 

~~ 

!I 
~~, 

„A" - z 'Ul. Łagiewnickiej do ul . lnfla.n• ~ 
cklel dotychc2asową trasą do pl. ~? 

, Wolności. '>~ 
,,C" - z Dąbrowy (uJ. ll'el!Askiego) do pl. ~ 

Niepodległości. ~ 
„79" - z NiPsiecina ul. Zlotno, ul. JJ;ra-

1

<, kow.!ką ul. Biegunową, Snador,hro· 

Zan;l:s:o~;y~~~ta~ą zii~nl~ lf 
> ( 

I 
pomocnicze: ~ 

5%, 55-bls. 56. 61-bls. 69-b!s, 77-bls, to. 17. ~ 
~ W dni - wolne od pracy linia zielona 56 ,~ 
~ zostanie utrzymana. '>~ 
~ . Uot-k )~ 

~~~~~~~~~9' 

ł DZIENNIK ŁODZKI .ar 147 (9898) 

WAł.ZK ~lld'll do „Ła· 
dy" prawy przei:l.n,1 bło· 
tnlk do „Zl.guli" sprnedam 
lub zamieni' na lewy. Tel. 
U-113·52. 

PRZYJMJS ' efia!u!)1!!ctw.o 
- nycle. 'fe1. lml-99, ICodZ. 
1'1-ł1il. :le80'7 g 

POSIADAM samocb6d 
c~tnie J)Odelm• 11raeę 
Oferty . ~!344'l'" Pr••· Pio
trkowska 95. 

ZADECYDUJE WĘGIE Ll!I •• 
SPRZEDAM „!'lata ll&p" 
(19'16). Tel. 11-05·88, po 18. 

ZAMIEN~ „!'tata 
(1980) · na „ll'iata 
(1980) ,tel. 51-95-49. 

128p" 
l25p" 

WYNAJMl!j garat na Wi
dzewie najchętniej w 
rejonie ul. Armil Czerwo
nej - Promińskiego. Tel. 
56-07-38 po 16. 

„Ullp" ndchętn.teJ n01.vego 
. kUiplę , 873.(1% 24455 g 

POSIADAM aamoch6d to 
warow<>--0sobowy (•nowy) 
,Zuik" _ 0>ezelrnle prop<>. 

1Zy.cJ!. Oferty ,23542" -'Pra-
sa, Ploirkow.S>u 9.8. 

PODEJMĘ pracę na 1/2 
eta t u w zawodzie k·!erow
ca kait. lil. ślusarz. napra· 
wa maszyn tntro11gatór
skkh. Oferty „23558" Pra-
sa. Piotrko~a li&. ' 

SZYCIE kurtek J sp()C!nl 
AKUMULATOR RFN I \n-\ ootrzebny praeownl'k. 
ny - sprzedam. Tel. ~-TO Ofl!rty ,..23'50'7" Pra5a, Plo

KUPNO - sp"edał <>pon, 
art. tn<>t.ory:r.acy~nych no
wych, U~Y'Wany;:h. kraJ<:>· 
wych, zagran~znych. ?~ódt 
B row.a•rna 21, tel. 4.1ll-42, 
658-12. 23840 g 

•• CHEVROLET Monza"' 
om) 4->cyllndrowy l u„ 
~\er - sprzedam. Tel. 82'2-70 

POSZUKUJĘ gara~u na 
Dąbrowie - najchętnl!ej o
ko!Lce „Pioniera". Ku.plę 
nor;lłużn:i.cę d-0 „Fiata 127". 
Ofe!ty .,24082" Pra<Sa, Piotr 
kov"''ka 96. 

POSZUKUJ!$ samodr.d.elne

t*oWISk.a 96. 

MECRll.NlZATOR rolnlć· 
twa z prawem Ja.zdy 
kat. T" oraz robotnicy 
do st.alej pracy DO
trzebnl. Gospodarstw-o 
Ogrodnicz.o-R-0lne. int. Int 
Bea1a I Wojclech Dzlom
dzlora. p-ta 95-002 Smar
dzew. w:eś Czap!lne.k 7. 
gm. Zgi-e!'Z. sta·cJa k<>lej-0-
w.a G!>runik . 236134 g 

ZATRUDNIĘ ślusan:a ze 
znajomością tokarstv.:.a 
oraz pra-c-0wnll1ca do pn:y
ue-ze-nla zawodu. Za'k.ład 
śiu!.2mld, t.ódż, ul. Vz.dro
w!skow.a 17. 235'ro g 

ELEK.TRYK 11rzyjmł1 pra
cę w ze.kresl.e 1n!lta1ator
stwa ete.ktrycz•neq;o. Ofer
ty •• ~&łl" Pra>Sa, Piotr
kowS>ka ~. 

g-o M..Q, M-4 tel. 352-41 od ZATRUDN Ę kucharu, 
god-z. 8-16· ket nera ! u1khdT:le Ila· . 
DO wy;naj~ia m!esz>kan1e. stronomlcmym. Oferty 
Tel. 788-31. wlec-zorem. .2342.l" PraJSa, Plotrk<l'W-

s•ka 96. 
1\1·3 włamościowto, "Płaco
ne w L<>wiczu sprzedam. 
O!erty 887546, Biuro Ogło
szeń . War·SUtW.a, ~al'>.ska 
38. 1'ra6 •k 

MAŁżE'IQ'STWO PGSZUJltUje 
m1es7Jkania w tllokll!Ch na 
ok·res l roku. Plat·ne z 116-
ry, Oferty .,2"134G" Prasa, 
Piotrkowska 96. 

POSZUKU.JR 1><>mlenc&enia 
na kawlarnlę ewl!<rltualnte 
P1wn !ca M·97 -H 

PODE.JM~ 11racę chałup. 
niczą (m-Me być proste 
nycie). Oferty „23311" 
Pr.asa, Plotrkow&ka ll6. 

MŁODY, llOI.ldny, !)()!Siada
ją.cy prawo :laidY katego
rii :n, p<>dejmie pracę. 
Oferty „23251" Prae«. Pio
tr'ko'W\Ska 96. 

POSZUKUJJ!l aemod7.lelne
llO J)dkoju lub kawaler.ki. PRZY.JMJ!l akwl%y-cję na 

O tere-nie wo11!'Wództwa kato. 
Oferty „23&4 " Prasa, Piotr- "wlokie.go. 'Te1 . . 53-~. PC> 
kowS'ka B6 !(c.dz. 18. 22331 g 

M·3 irp6Mz~l.Cze i ewent. 
samod!Zlelny po.kój J..'I m. 
zamle-nię na M-4. NaJ<:hęt
niej Górna. ·Oferty ,23S3S" 
Pra.sa Pi<>trkowska 98 

DWA pokoje. kuchnia u
meiblt>-wane. blo.kl do wy
najęcia. Płatne z góry za 
rok. Te,l. 7'7'5·62. 

ODDAM W dz-!ertawę po
mi~szeunle 40 m na ma
gazyn. 900-'1'1. 

POTRZEBNI zryWacze PO
rze-czeok. t,odzla'!llka 2'8, Do
jazd autobusem „OO" -
TY!. Da.brows'klego. Od wtor
ku ty'llto d·nl PO)(Odne. 

M·3 Teo!J.lów - zamienię NAPRAWY bieżące: „Fiat 
na równ<Jonzt:dl!le mleszoka- 126 p", „125 p''. stępień. 
nle _ Retkln!a. Teł. 738-93 Gaooy 56, Stoki 23487 !( 

godz. 11-18. 239"l5 I( 

POSZUKV.JĘ M-2 ewent. 
M·3 na okr~ rdltu. Ofer
ty .. 23924" Pr.a-sa, Plotr
kowS'ka 96. 

SAMOTNJ <>ierty W 
Biurze Matrymonialnym 
„swat!ca". 90-434 Lódż. 
Piotrkow~ 133. 

JESTESCIE umot-ni 
w założentu rodzlny dY· 
skret-nie pomoże w.am Blu· 
ro Matrymonialne ,.RodzJ. 
na". skrytka pocztowa 55 
'l'l-141 Szczecllll 6. 1423 k 

I 
W bletllc7M roku wszystkie plany produkcyjne fórnlctwa 

w4glowego okazały się nierealne. Wydobycie węgla kamlen· 
nego spad,& i .trudno jeszcze przewidzieć, jakfl ostateczną 
jego ilością będziemy w tym roku dysponować. Wyniki te za
decyduj11 o rezultatach pracy całego przemysłu. Na własnej 
*órze przekonujemy slę więc teraz, jak 'bardzo nasza gospo
darka uzależniona jest od węgla. 

W najlepszym roku dla górnic
twa (w 1979) . wydobyliśmy około 
201 mln ton węgla kamiennego. W 
ub. roku było go już mniej -
ty~o 193 mln ton, a w tym roku 
grozi nam prawdziwa klęska. W 
planie na 1981 rok - mimo prote
stów p0slów z Sejmowej Komisji 
Gt>rnictwa, Energetyki 1 Chemii -
określono wydobycie węgla na 188 
:nln ton (tyle surowca potrzebuje
my w tym roku, aby zaspokoić 
minimalne potrzeby krajol.1). Już 
jednak w pierwszych miesiącach 
br. okazało się,' że jest to zada
nie niemożliwe do wykonnnia. Nie 
odągano zarówno wielkości śred·· 
niego _wydobycia w dzień roboczy, 
jak i założonego wydobycia w wol
ne soboty. 

Skrócenie liczby dni robor.zych 

w roku do 254, niedobory w za· 
opatrzeniu materiałowo-technicz
Pi.'Yffi - ws.-zystko to powoduje, że 

wydobycie węgla kamiennego praw
dopodobnie zmniejszy się do 168 
mln ton. I ta wielkość może być 
jednak zagrożonai szacuje się, iż 
jeśli utrzymają się dotychczasowe 
trendy, wówczas wydobycie węgla 
kamiennego będzie dodatkowq_ o 
3 mln ton niniejsze l wyniesie 
16!5 mln ton. 

Tak znaczny spadek wydobycia 
cofa nas do poziomu z lat '974-
75. Nlc też dziwnego, że musi spo
wodować to daleko idące konsek
wencje w całej gospodarce naro
dowej. Przyjmując, że górnictwo 
dostarczy 168 mln ton surowca, 
trzeba by obnl7.yć dostawy 
dla odbiorców krajowych. o 

Jesteśmy bogaci, ale.-.• 
(DOJkończ€Jlle ze .str. 3) rych eksploatację uwa'i:ano dl' teJ 

rzeczywiście mamy pod dostat- pory za nieopłacalną, co było po
ldem i stać nas nawet na duży wodem zamknięcia niejednej starej 
eksport, choć wątpliwości budzi już kopa!nL Kto wie czy nie byłoby 
to, czy powinniśmy eksportować celowe wiele z tych kopalń z po
czysty surowiec, czy też raczej w I wrotem uruchomić? W ka:Zdym 
:po~:taci przerobi?nej._ Ni!J w~z;1<·scy razie na pe~o warto • się nad ta
Jednak orientuJą sig, ze na za- ką propozycJą PoWażme zastano· 
spokojenie naszych potrzeb 'wy· wić. 
starcza nam również m. in. rud 
cynku l ołąwiu, surowców skal
nych <eranity, bazalty, ajenity. 
marmury, wapienie l Inne), pia
sków szklarskich 1 formierskich, 
sw:owców dla przemys~ cemento
wego, aipsu 1 anhydrytu. Mamy 
też· dósyć właE:nej 1011 kamiennej 
l gazu ziemnego. 

Za mało mamy natomiast ropy 
paftowej, choć geolodzy nie tracą 
jeszcze nadziei na odkrycie wiel
kich złóż, rud żelaza, soli potMO
wych, cyny, fosforytów i apaty
tów. Można byłoby jednak znacznie 
ograniczyć irnpqrt tych właśnie 
(na razie 11oza ropą) suroweów, 
gdyby zwiększyć eksploatację ro
dzimych złóż - rud żelaza w pół
nocno-wschodnim krańcu Polski, 
soli potasowych - na Wybrzeżu 
<!Xdańskim, cyny - w okolicach 
Gierczyna na Dolnym Sląsku, fo
d9rytów - w Radomskiem. Dr 
Zi<Wle.k jest o tym głęboko prze
konany. 

Trudno zresztą odmówić logiki 
takiemu rozumowaniu w obfcnej 
sytuacji, kiedy każdego dolara 
oglądać musimy dokładnie Po obu 
stronach. Po prostu warunki zmu
szą nas do więlcszego z;iintereao
waniJl rodzimymi surowcami, kt6-

Jecjnym z poważnieji:zych błęd6w 
naszej gospodarki była w poprzed
nich latach gigantomania. Przywo
łyWany na to hasło przykład Hu
ty „Katowice" jest tylko aymbc· 
Iem, gdyt flgantomania ogarnęła 

prawie wszystkie afery Polskiej 
g~podarki. nie omijając także 

górnictwa. Duże kopalnie, du7.e ka~ 
mieniołomy, rozbudowana ich ad
ministracja, rozrZ'lltne szafowanie 
środkami inwestycyjnymi - my
ślenie takimi kategoriami ltazało 

zap0mnieć o cegielniach, małych 

kopalniach l ~ęściowo już wyeks
ploatowanych złożach. Teraz spró
bujmy pomyśleć inaczej i dobrze 
policzyć! Tak, jak myśll tię 1 li
czy w krajach o wiele od nas bó
gatszych, kt6re bardzo ehętnie 

sprzedawały nam swoje technolo
gie, uzależniając tym samym pol
ską gosPodarkę od dostaw impor
tow~nych surowców 1 półproduk
tów. 

Obyśmy tyllto nle myśfoti zbyt I 
długo! (pt01n) 

blisko 16 mln ton, zał eksport 
zmniejszyłby się o poł~wę (w sto
mnku do 1979 roku). Przy takim 
wariancie · wielkość produkcji 
przemysłowej zmalałaby o około 
420 mld zł, doch6d nar-odowy wy
tworzony zmniejszyłby edę o. 19 
mld zł. a spożvcie z dochodów 
osobistych ludności zmalałoby o 
125 mld zł. I dalej: ograniczenie 
dostaw węgla i energii elektrycz
nej dla przemysłu chemicznego 
spowodowałoby · np. zmniejszenie 
~odukcji nawozów azotowych o 
273 tys. ton; nawozów fosforowych 
o 72 tyg. ton i tworzyw sztucz
nych o 826 tye. ton. Z . kolei 
zmniejszenie dostaw węgla dla hut
nictwa żelaza oznaczałoby spadek 
produkcji wyrobów walcowanych o 
1850 tys. ton, w tym dla budow· 
nictwa o 280 tys. ton oraz dla 
przemysłu przetwórczego o. 1498 tys. 
ton. Natomiast zmniejszenie dostaw 
węgla -Wa przemysłu materiałów 
budowlanych o 1200 tys. ton sp~ 
wodowałoby konieczność zmniej
szenia prOdukcji cementu o 3,5 mln 
ton. 

Skala tych· t:trat uzasadnia po
trzebę innego ro7.dysponowania 
zmniejszonych dostaw węgla ka
miennego, głównie przez jeszcze 
większe wycofanie ozęści węgla z 
eksportu i przeznaczenie go do 
produkcji takich wyrobów, · któ
rych eksport przyniósłby jesz1.-ze w 
bieżącym roku dodatkowe wpływy 
dewizowe. Przewiduje się więc pe
wne zwiększenie dostaw węgla 

dla hutnictwa, przemysłu chemicz
nego 1 dla energetyki. . Tego typu 
rozwiązanie przyczyniłoby 1łf1 do 
częściowego przynajmniej ograni
czenia negatywnych E·kutk6w go
spodarczych Powodowanych „kry
zysem węgloW'ym''. 

(PAP) 

Wykrywacz chmur 
t>o~~tadczalna ~ntrala slo.neerii.a 

Them1s w Targasonne (Francja) 
której oddanie do utytku nrzewi: 
dziano na 1981 rok. zostanie WYl>O· 
sażona w specjalny syst~m wykry. 
wariia chmur. który umożliwi prze· 
widywanie okresów zachmurzenia 
I po-zwoli na odpowiednie przvsto· 
sowarue do t,eJ sytuac.11 oleca. zasf. 
lanel{o energią. sknplnna przez 500 
H1ster. System wvkrywaJacY skła
da sle z kamery, umle~zczónel na · 
optoelektronic-znym urzadzenlu łle· 
dzącym. Obraz kamery umlen(any 
.!est na za11ls uumerycz.ny przez soe
cjalnv mlkroorocesor. a naste11nle 
przekazywany do głównego kompu
tera centrali. którv ustala 1>0lece. 
nła dla automatów sterujacycb pie
cem ł lustrami K11szt całego sy&te· 
mu wyniesie około tł.OOO dolarów, 

M·3 S'!!'ó10"Z.l.e1cze Tatrrzafl. 
s.ka - zam~1t: na podob· 
ne lub większe - D<>ly -
lnfla'lle'k.a. Poszukuje tele
fon na „T.". Oferty ,2311'76" 
Prasa. P\oottkows'.ka 96, PSYCHOLOG prowadzi •-••rmta•~i:s!DISll!lli9'llil•llSll4•-l4•!1•sa1111„.-•••••••••••••••_.,,,,„.ar"':i:t"""""'=::~;J1ttaw.wwww:1 

usltilU matrytm<>nlatne. STUDENTKA P<>SZUkU~ 
pOlkoju w Pa·blanlcach lub 
Innej mlejscowoścl koło 
Ł<>d>ZI. Ofe:"ty •. 23783" Pra· 
sa, Piotr'kow5'k.a ;16 

Lódź 7, skrytka 63. DZIŚ PÓŁFINAłJY SPRINTU Z PlłK~RSKICH BOISK 
KUPIĘ mlesZlkanle w st.a· 
rym budownictwie. Tel 
s::t-45-U 237113 g 

AUTOALARMY 
jakoś-cl montuje 
sze'W!Ski. m-os, 

wy50k1el 
D.t11enl-
2204.4 g 

UKŁADANIE,' cykUnowa. 
nie, laklerow.a·n ie o.ar.kie
taw. Tel. 513~-66. Bro
niooki. 2l194o g 

J. Jankiewicz bezkonkurentyjny + Mlodl'lleżowa reJ)'rezentacja Pol. 
ski przeibywa w H<>landil. Polacy do
tychczas rozegrali dwa mecze. W 
pierwszym pokonali zespól R<>da JC 
Ker.kratle 2:1, a następnie wyg·rali z 
belg1iską dirużyną Charle~o\ - tak-POKOJ do WYT1a1ęcla. Płat-

ne za r<>k z góry. Tel 
~-'l-'·99. ll3114'2 I( 

KAWALERKI lub M-4 !>O· 
9%1.l>kUję .. Tel. 855-07, po 15 

23741 g 

. 

ZABEZPIECZANIE anty. 
korozvlne samoe-hodów. Ml· 
mozy 35. Dojaz.ct ul. War
szawską - w W.ałbI'Zyską . 
Gajewski. 18534 g 

POSZUKUJĘ lokalu d.o FIRANY zasłony retro. 
prÓWadzenl.a usl.Ug. Oferty Kamlsze automaty.c21ne i 
23800" Pra·sa Piotr1t<>WSKa J)Odświetlane. Dekorator 

·95 ' ' wnętrz Bauer, 52-92-19. 

POSZUKUJĘ samodzielnego SERVIS anty'k-0r-0-zyjny 
m!esz'kan!a. Tel. 51!-4'l·44. Valvol\'llel Ochrona Pod· 
po 11 Z3'175 g WO?.I. profili zamkniętych 
· nad.ko.la. Kl\.m'kowskl 
M-2 p.i.lnie ku~e. Oferty -
„23368" Prasa. P\otrkows.ka 
96 

POSZUKUJĘ m\eS'Zkanla 
\ub po.lwju n.a;lchętnlel w 
starym bu,downlctwie. o. 
ferty „MllW" Pr-asa, Piotr
kowska !J.6 

POMIESZCZENIA na suchy 
składez ik PQszu!kuję. Teil 
7!r.!-74. godz. 16-20. 

~g 

MATEMATYKA. 
374-<l:! M:allnowscy. 

f izyka 

21234 g 

Bes·kldz.k.a In ("Za CPN przy 
Brzezińskiej), 22ł76 g 

BIURO M.atrymoniadne 
„Piast" 114-300 Lębork. 
skrytka po-cztowa :!Il - po
leca usługl. 259 st 

ŻALUZJE pnzeclwS'l-0necz
ne wykonuje I ln~:taluje 
Dańczyszyn, Term.lny dwu-
tygodniowe. Gwaraon<:ja 
dwuletnia. Tel. ~29-09, 
godz !ł-17. 20061 g 

ATRAKCYJNE o!e.rty ma. 
trytnonlalne w B~urze „Ro. 
me-0" Łódź 11 skrytka 22. 

DO pawilonu handl<l'Weito 
P-O~zu.kuJę dostawców UPO· 
minków. sztuczn.e1 bl:tuteri! 
netalonlastykl - BydgO"l7'C'Z. 
ul. Janka I<n.•'c'k!e~o t5 
m. 17. tel 1m-04. 

POTRZEBNY do pr~-cy w POSZUKUJĘ letniska na 
zespole estradowym pilan-i- sierpień, b.JiSko Lodzi. 
sta, gltar.zysta„ Tel. &6-25-51. Oferty „~3804" Prasa. Pio. 

24312 g trkowsk.a !16. 
~~~~~~~~~~ 

MA.TEMATYKA, f lzy.ka KAZIMIERZ Lac~boroWl."'kl 
Clerant. &~-38-2'7 . ZJ6'76 g zgubU JX>twierdze•ni.e z.i(ło-
------------ szen '.a \V}-:kanywanla rze
MATEMATYK.A, flzy:ka mi<i•ła nr 26 wY<ia:ne pr-zez 
S'l'l-10, FrontC'zak. \M•~ " Ul"Ząd Gminy w Tu.szynie. 

• ..,,~. " • 23534'1 ~ 

MATE·MATYKA. 
mgr Pluskowskl . 

51-'1'4-10 

POTRZEBNA gosposi.a w 
godz. l<l-•13. Lódt, Sreb
rzyń~k.a 21 m . 1. 

UNIWERSYTET Łód1lkJ 
un!ewa2'!1ia zaglllbloną le-
g\t:vmację s! użoowa n r 
119/78. wyda ną , dnia 
25 kwietnia 19"18 n.a na
zwl.s'ko: sta !'na w.ska- Tere. 
sa . 23510 ii. 

W kOl!ejnym dniu mistrzostw .P<>l· 
sltl ~ kolarstwie torowy~ wyłonio
no fi,naldstę w lndywidua,lnym wyś· 
cigu na 4 km. Wiele .mówl.ło się na 
temat Jana .Jankiewicza, wicemt
stI'Za śwl.ata, który pn;ec.le1: swoja 
k,irlerę kol.a ri&ltą rm:P<>CZyń<ił od 
wyśclgów na welodromie. Wczoraj 
potwlerd-zll on swoją klasę, IlJl.e da

. Jąc żadny<:h szan~ swol.ln rywa\om . 
Drugi kola•rz niedawne.go wyści.gu 
dookoła Nadrenld zwy.cięży! z,decydo· 
wanie w flnale, po.konując Ryszar
da Dawido'wicza (Gryf Szczedn). 
Mi·stn: Polskd - Ja.n Jankiewicz U· 
zyskał czas - 4.~r.9 Có jest nowym 
rekordem helenow~iego obiektu I 
pokonał zdecydowa,n.ie rywa.ia. kt6. 
ry u.zyskał cz.as - 5.()\,211. A więc 
jego wyższość nie podle.gala w tym 
momencie'· dyskusji. 

Jan Jankiewicz jest iawodnikiem 
RLKS Wrocław, a rozpoczynllł swe 
pierwsze krok! Jako miody obiecują 
cy kolarz w Piaście Nowa Ruda. Jest 
zatem dużym specjalistą od walki 
na szosie, ale Jednocześnie. co wy. 
kazała łódzka rywalizacja najlepszym 
średniodystansowcem wśród torow
ców. 

Trzecie miejsce w wyścl gu ,n.a 4 •km 
zajął Andrze.1 Pajor (Dolme1 wroc
iaw).. któ:y po.:wnat Zbignle.wa Woz
nicltiego (żyrardowian.ka) w czasie 
5.lll,6. 

W diruglm dnlu łódz.kicll mlstt'Zostw 
P-Olsiti v,'O(!<.nl<JllO również pó!hnali-· 
stów w s;>rinz!e. Od.padł . Benedykt 
Kocot (.LKS Zlemda Op0.!ska). który 
w elimrnacjaeh musiał uzn~1 ć W';/Ż· 
~ zo.4ć Ryszarda \Vesółowslclego (01'7.el 
Łódź). Następnie w repasażach zo
stał POk<>na.ny pI'Zez Stllnlsl11w.a ża. 
ka (Ogniwo St.czecin). Lo.s B. Ko.co-

VIII OSM dobiega końca 
W finałach Ogólno.polskiej Sparta 

kiady Mlodzleżv rQzgryWanej w Lu
bHnie łódzka ełtipa :.nów wywalczy. 
la złoty medal. a $tało się to za 
s1>rawą lekkoatlety AZS, który zw:v
ciężył w hiegu na 100 m tt:r.yskuj:it 
czas - 11.01. Brązowy med;i,\ no nad
to wywulczył zawOdn ok Iv1KT

0 

Łódź 
- Maciej Koska. który 24jął tr ze
cie mlej,;.ce w si.nglu toois.a 1.iemne. 
go. 

TECHNIK e1ektromecha· 
nl'k POIO'ladający prawo 
ia7ldy kat. B Po<>d~1mte pra. 
cę. Oferty . .aro.49" Prasa 
Piotrkowska 96. 

Nadal nla wie($,:oi~ się plłkan:om 
JACEK Banad z.1(1.Vblł leglt. t~KS. lttórzy d<rZnaU kolejnej po-raż
studeneoką M-S1934 Pt..· k l tym razem przegrywają 2 Pok>-

-
PRZYJMĘ chałupn1etwo 
(szyct-e). Parn.la.k.. Kra.ku
sa 'l.'1, godz. 17-20. 

PRZYJMĘ z.ar.a.z blachar.za 
samochodow'!go. Rewolu-
cjl 1905 r . 81. 23762 g 

druty 
7.atrudnii:. 

nlą Le-sino 1.:2 1 walczyć będą o 
17 LIPCA 7l!(linllł kot sy. 15 ·miejsce w turnieju z · Budowlany
Jamski w reJO'Tlle Tr.ail!:t<>- ml Lublln. 
rowe1. Na o.gonie Ś!lady p<> Ze zmiennym •zczęśclem walczyl.11 
złamaniu. Z:i odna.1-ezleonle na·tomi.a.st pięścla~e. lj:tórych czte
lub w\adcm~ć wysoka n.a- rech wystąpUo w pół~~nala•ch . W-szy. 
i;i,r'oda . Traktorowa 78 s.::y re<prezentowali barwy łódzk iej 
m. SO. Hulak. 24042 Ili owar<hl. Awans do tLn.ałów WYWal-

. czyli .Ja.ee·k Ole,jnlc-za~ (Waga lek1ka) 
.,JOWISZ". .,R•ubln" - na.' oraz Marek Horodeckl (wag.a tekko-
1)1rawa. 5l·M-OO. I<n~ . Roft pó!śred.n.la). Natom.tim. pr.zegrali swe 
8-9. · 1'17124 R watki w p6łflnałaoeh - Andrzej PieDZIEWIARKĘ 

szydeł.ko ' 
Oferty , 23911" 
trkow.s-ka Bil. 

Pra.sa, Pio- TEU'lWIZORY naprawia-ro. 
830-llli. Bed111are.k. 

trzak (,p \órk-ow.11) I Wiktor Pyilińsl<' 
(póMre tinia). za.pewnil1 oni eobiA już 
brą:oowe' medale. 

że 2:1. Bramki zdobyli Ch-oj. 
nackJ· 1 Dziekanowski. Dla 
drużyny belgiJskiei bram.kę uzy.skał 
Kmiecik. Na~tępnie Pola.cy grać będa 
z zespołem Maastricht (" bm.) oraz 
dwa dni później z zesPOłem Hel-
mo·nt. · 

• W towaI'Zy~ki:m meczu plhkcr
sk!m Ruch Chorzów spotkał s!4= z 
Motorem Lublin G-raJący bez Kaj. 
rysa . kontuzJow:rnego Ma!n<iwkza 
oraz choreg-o Grzybowsk!eg-o cllorzo
woanie wygrnł! 2:i 11:.1) zdobvwając 
bramki ze •trzalów Bąka i Wa.lota. 

·ta p0dziel!I równiet · Wieslaw Ra
ciy~k! c.S.Połe-m Łód~).' Przegra! 
wyśc.;.g eliminacyjny, jedna:k w d>O
dat.kowym wyścigu pcpełnił wykro. 
czenie regula mLnowe na !lnJ.stzu I 
ml.mo że wygrał ten bieg, został 
cot.nięty na ostatnią pozycję I w ten 
sposób musiał odpaść z · rywat'a:ac)i. 
na jleoszych. Honoru łódzkiego sprin
tu us!!owal }eszcze bro.n.ić B we • 
solowski, ale przegrał · on cwiercfi
nalowy bieg ze Zbig,niewem Płat. 
k!~1~ (Gryf Szcz~inl. Tak więc w 
dz1s1.ejszych półf•inała-ch &pri.ntu wy. 
stapl Jesz.cze clw6ch za w<>dnl.ków 
Gryfa Szczecin - triumfator wvści
gu, na 1 km ze startu zatn:Ym.a
neg-o - RY·szard Konkolewski i Ja· + W !nau.gura<:yjnym me,czu elf. 
:tusz Kałużny oraz Andrzej Micha. minacyjnym pit.ltarskbch mlstrzostw 
lak (Broń Radom). Dzlś daJ~-zy ciąg świata II grupy l<trefy Ameryik.I Po
zaWodów o l(od-z. 10 1 16 na hele- I ludQiowe.j KollU'Inbia zrem:l.sowała w 
nows.Mm torze 11rzy ul. P6łn.oc.nej 36. Bogocie z Peru 1:1 (0:0). 

Brązowy medal ~a Uniwersjadzie 
~u.pełnie nleoczekiw.a.nle w !)Onle

d2'lalek na letniej Unlwe:rsjadzie oo
wlę-kszo.ne zootalo koQto ·medalowe 
akadem ickiej reprez·enta-cll PO'lsk:. 
Piąt,y medal, a czwarty brązowy 
zdoliyla nasz.a pływączka l\1a1gorzata 
ndżycka w wyscigu na dyst. 400 m 
s:ylcm zmle11nym, Me-<lal nieoczeki· 
wany gdyż RóźYCl){.a Je&t specjalistką 
stylu mo~ylkow.egc. a do !inslu we
szła z siódmym rezultatem uzysku. 
Jr,-c w ellmlnac jach 5.13,68 mln. 

Ponadto w wyścigu f inałowym re
prezentantka Polski, orzY'J'Jl~nęla do 
mety na„. szó.stej paaycJi. Kiedy 
koleza.n:!(i i kole-dzy gratulowali jej 
szóstego mlej,s.ca i d01brego · wyniku 
- POdeszła clo niej sędzina rumuń. 
ska wzywają<: do de.lc<r.acji meda
lami. Okazaro się. te trzy z:iwod. 
n.lc:;,kl - Amecy!>an.ka, Kanadyjka I 
piywa-c1..ka RF~. które zajęły 2.. 4 I 
5 miej;!ca zosta·lY zdyskwalifikowane 
na skutek n iepr.nwid·lowego wykony
wania nawrotu p.omięd1.y stylami. 
N: e-~tety zawiectli oczekiwania Sll'a

bi l~ ei. Po n1edz\elnym awansie do 
pierws zej ósemki' Polacy sp<>tkal! się 
o we .lh'de do oół!lnałów z goopOda
n:aml - Rumunl~. Choć WS'Z'Y'ICY 
szer.mle:-re tego kiraju prezentują wy
ooka fonnę to s.)')C>dzlewaUśmy ~!ę 
!)<) bądź co bądt połowie brązowej 

Bilety na )Jecz 
Widzew • Anderlecht 
, W dniu tf wr~nl.a na · st;td.ion\e 
ł,Ks olibędzl.e slę p1erwsey meez ell
m~na<:y}ny K:PME )>Omlęd.zy W!dze. 
wem i Anderleochtem Bruiksela" ('po.cz 
godz. 17.30). :tarrzą,d ttTS Wirozew tn. 
formuje , że ~rzy~muje zamówdenlą 
inciywltlWl!ne ' zblor<>we efo dnla 14 
sierpnia w sek ;:et.aria.ćle kilubu przy 

ul. Ar:n:.1 Czeirwon<!j 80. 

Orużyn!e z ostatnich m!.strzostw świa
ta. której p.rzew<>dz.il aktualny mistrz 
D.arlusz Wód,\te i Leszek Jablonow
&l<~ przyna}mnieJ równej walki. Ru
mun~ obleli jednak prowadzenie 3:0 
I prze.z cały =s ai ·d<> sta.nu 7:4 
prowadz!li wł.a-1nie taką .rótn l·cą. NaJ
leo'le.1 walcz ył Darius-z Wódke -
3 zwy-clP,<;twa . 
Szabliśel mie.11 jesz.cze szansę •. u

ratować twą-r-z" a·le w meczu o wej. 
ścle do szóst.k! przegrali w bardzo 
słabym stylu z Węg.ram\ 3:9. 

Kolejne zwycięstwo odniosły Pol· 
<;ok.Je koszyka rki, Pokonując PO z.a<: ię
tej . i stoją~i n.a niezłym p()IZ:!.omie 
grze Francje 8'2:75 (33:35). 

W POnledz.1a!ek z po!s>k'lch zapaśn.\
kó;v' wy;stąpll tylko jeden, lecz z 
dużym powodzeniem. Mirosław' Ję. 
drzejezak w trzeciej rundzie wagl 
62 kg POkonał przez przewagę 
techntczna Wl<lcha Dante. W czwar
tej rundrz.ie Polak wyc l ą.gną! wolny 
los i ma duże S"Zanse n.a medalową 
lokatę. 

DARUJ 
KREW 

RATUJ ZYClf ! 
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IERWSZE KONTAKTY polon4jnych m„ 
nadiżerów z Polsiq zainotowano w 4-
tach a.ześódz.iesiątych. Nieśmiałe próby 
nawJąza.n.i.a współpracy z o.asz:y mi cen
~ralamj handl u z:agrru,Uc.ruiego spalały 
jednaik n.a painewce. Zmian.a nastąpiła 

Wt wstydH:W'i• proste, te Ilio ~ lcll omawtał. ~znym, 1..tronomlł i hotel~, do .,,_ 
~ I Importu n.a włany r.acllunek. nie lLrcito
wan.ego uitrudnden.ia. re~rans.feru :i:ysku i.a gramicę 

w walutach wymienialnych do wysokości 9 proc. 
rocz.n>ie od wartości tzw. dewizowego wkładu in
westycy;nego oraz ograniczenia podatku iochodo
wego do 50 proc. zysku. 

Wf! 1 ha n.Leutytków paf>.stwowyoh łąda •• do 
10 mln u rocz.ruie), zaopa.trzende muszą załatw.i.a~ 
sa.ltlli, to znaczy nJ.e mogą korzystać z żadnych 
hurtowni (nawet rzemieślnicz:ycb), żaden b8.lllk nie 
udzieli im kredytu w złotówkach. Zrazić i prze
straszyć się jest więc czym Tym bardzliej, że list• 
utrudnień można jeszcze ooszerzyć. dopiero w l972 r., kiedy to ogło.:,--z.ono .i przyjęto 

do rea1lz:acj1 rządowy pi·ogra.m współpracy z Po
lonią. Jako zasadę ustaJono, że w wypadku .,po
równywa.lnych wa.runków we współpracy go,s.po
da.rez.ej, strona polslt.a preferować będ'nie oferty 
polonijnych przedsiębior'CÓw" . Minęło jednaik jesz
cze trochę czasu n.im nasi handlowcy z sercem 
saczęli podchodzić <io Polon.u.sów, choć jak d.aw
in.iej mair,z;ył im. &ię w!~Lk4 bi·znes z potężnymi kon
cernami Za.chodu, 

Każdy znia je z wła.snego doświadc:ren.ia, z tym, ie 
u „obcych" dochodzi <io tego paraliżujące z.d.ziw.ie
nie objawiające się pytanjem:· jak wy to robicie? 
(w podtekSeie: że jeszcze się kręci ). Ponieważ jed
n.ak odpowiedzi na ogół nie ma, kontrah&nci wy
cofują się z interesu. Co prawda wicepremier J 
Oz;d&wski zapowied-i.iał ;r.m.i.anę i unifikację prze
pisów , ułatwiającą życie i dz:iałalność polonij
nych przedsiębiorców, a także zmianę w n.astaiwfo
niu urzę<lów i admini,stracji wobec Polonii, prze-

Uprawnien.ia do np. inwestowalll.i•a są dla obco
k rajowców dziwoląg iem, ponieważ traktują oni 
nasz przywiej jako naturaiLne prawo każdej jed
nOS"tki ludzkie j. Jesz,cz,e gorzej jest na przy kład z 

Podstawowym żąda.niem j!!l9t więc z.mi.a.n.a pra.e. 
pisów, iebran.ie Ich w Jeden spójny wkt prawny, 
ożywiony duchem życzliwości i dobr:z.e pojętym 
własnym interesem. Kon;ec1.0ny jest również pa
tron. Dotychozas rolę tę pełniło Towarzystwo .. Po
lonia" jedna•kie przydałby się również / b11irdlz.iej 
operatywny I mocruejszy opieltun - choćby wi
cepremier Oroowski Ze strony prz.edsiębiomtw po- , 
lonijnych liczyć możemy na morze t.yczliwości i 
chęć- pomocy ,,stairemu krajowi". Musimy jed111ak 
zagwarantować zysk. Sentymenty bow.jem .tą rze
czą .ważną. ale i pieniądze -:-- cóż, wiemy wszyscy 
czym są. 

Do akcji włączyło się Ministerstwo Spraw Zagra-
111.icz.nych, a także Towair.iystwo Współpracy z Po
lonią Zagramczną „Polonia" Motorem okazał S.::ę 
jednak trend eksportowy naszej gospodarki. chęć 
mybkiego spłaceni.a dolarowych inwestycji. W 1975 
ł'Oku wairtość polsikiego eksportu „ rorien i>owan ego 
na firmy poloni jne wyniosła 300 mln zł dew., w 
1977 - iuż 700 .mln z:l dew. Pra:Wdpo<iobnie war
tość tę w na.stępnych laitach przekroczyliśmy . a.cz
kolwieik Kompetentne władze milczą n.a ten · temat. 

POLONIA-PARTNER 
NIE DOCENIONY Mimo wsz.elA;ich utrudnień I hlu,rokratycznych 

ra f. istnieje w Polsce około 60 firm polonii.jnych. 
J c.,i: n.a raz;ie dz:ieje im się zupeŁn.ie dobrze. Og·rom-

- nym pl usem jest. zwłaszcza teraiz, uniezależnienie 
od krajowych dostawców. Roczne obroty przek.ro
cz.yły już 2 mld złotych. a kont'!'a.kty eksportlo!we 
li.cz.one są w rn.il ionach dolarów. Polskie sl!'I'-ce daje 
równ i eż znać o sobie w hojności na tzw. cele spo-, 
łe:z•e. OczywiśC'ie, rozwój współpracy polsko-polo
nijnej n.ie jest ani tak szeroki , a.n.I tak głęboki jak 
byśmy sobie tego życzyli Nie ma na przykłaid ani 
jed;i·ego wspóliiego przedsięwzięcia poloniijno-pol
sk iego, n.ie z:ostała zawairta a>ni jedna urnowa ko
o;>Na<'yjna z naszym przemysłem . 

Niebagatelny udział w a.ktywiz.acji ws.półp1·acy 
mają corocz.ne imprez:y towarzyszące Międzyn aro
dowym TargOi!Il Pozna11slcim pod nai-wą: .Polon ij 
ne Forum G<l<Spodarcz.e" , Pcerws.ze odbyło się w 
1975 roku jesi?JCZe pod in.ną nazwą - „Koope.ra
cja 75". Spotka.n.iu Polonusów z. całego świata to
w.a.rz:yszy z reguły duże zainteresowanie. Trzeba 
jednak z przykrościa &twierdził- , że ze strony poi
skiej pada mnóstwo deklaracj i, manifestuje się 
dobrą wolę. obiecuje udogodnien>ia . ulgi i... prak
tycznie n.a tym się poprzestaje Najlep!"zą il ustra
cją tej ·t.ezy było ostatnie , siódme jut. z kolei Fo
rum Polonijne w Poznaniu Na&! rodacy n:e ukry
wali głębokiego ro!JC1:a.rowa;nfa dotychcza.sową 
praktyką . Lis ta skarg I przytacr.s.nych non~en.ś6w, 
przykładów niekom peten t'jl, jest _ długa, „ sprawy 

kształce~a - poda.ję z.a „T-rybUną Ludr..i" - b~u
rokracji au tokratycznej w biurokrację służebną . 

wywozem kapitału. My oferujemy 9 proc. I to pe 
zainwestow:a.niu pieniędzy, gdy na pr:iyklad w 

Oby taik rzeczywiście sd ę svało. USA złożenie pien.i~dzy w kaiżdym ban ku daje 

Nie sp<lliytkowa.no, a raczej · po:tr zebano moili
wo&;; wykorzys tamda ob.:-ego tzn. polondjnego ka
pitab . do.. roz.rusz.an~ a opornie ltręcących si<: try
bó w u:3Szej go.c;podark i, Mam na myśli in~ycje. 

Prtypomnę, że odpowiednie przepisy w tej mierze 
ukazały się dopiero w l976 roku. Czyta jąc je, od
nosi się wrażen·ie liber al nego kb charakteru Jed
nakie są to wrażenia człowieka z sys.temu go.;.-po
darczego nakazowo-limitowego. Dla typowego k a
pitalisty iest to typowa powolna wegetac ja. 

zysk 12-14 proc., z któ!:'ym moż1;a oczyw'.śde 
zrobić co aię podoba. Rzeczywistym4 ulgam i są 

wi~ tylko - zwolni enie od podatku przez 2 la.ta 
od rozpoczęcia inwestycji ora17; wspOmn•iam e ogra
ruic zenie poda·tku dochodowego. 
Trudności t kłopotów jest za to mnóstwo. Na ze

z.wrueniP rozpol:'zęci a dzia łal ności ~zeka się pół ro
ku, na ~łatwienie !'.cencjj blisko rok, wyproduko
wane towaTy mogą być rozwożone po kra ju tv!ko 
p r-zie:t właściciela (traktuje się ich ja.ko rzemieślni
ków), w hotelaic.h Polonusy muszą płaci ć d ewiz.a
m i, nłe mog" kupować mi·esZJkań. n!e rozwiązano 
spraw y ... zynszu, drledawy i wynajmu (za dzieri:a-

Współpraca z Polonia może mieć cha;rakter n.ie
og::-an icwny. Sądzę, ie reforma goopodarc.za stwo
r zy silne podstawy samodzielności i samorządności 
przeds.iębiorstw, a tym samym znajdą się parlne
rzy gotowi odpowiedzieć na polonij ne propozyc je. 
Czais ku temu odpou-ied.nL Wspomniane normy pra.Wllle przyz.nawały inwe

storom tagranńoznym uprawll'ienna do inwestowa
nia zwłaszcza w rzemiośle, usługach, h.ain<llu we-

W „Histonie" coraz trudniej 
Łódzka „Bi.sit.ona" - }eden i n.aj

nowocześnfojszych w przemyśle 
lekkim i Zll!l'azem głównych wy
twórców dziSJn.iin do• produkcji po
azuldwanych n.a rynku blu:te<:zek. 
spódnic. sukienek, biustocnoszy I 
gorsetów - nie n,a,rzekała spe
cjalnde na brakij surowcowe w I 
półroczu tego roku i r aczej wy-

nej w o p.a.r ciu 
9U...'"0Wi eo. 

O wiele banhiej kom.pUkuje Ilię 
sytuacje w tym półroczu. Kor.e<kia 
centNlnego planu ap<>łecz..'lo..goopo
da.rezego odbiła się także na pro
duk.te)d ,,B~y". Zm·nńe jszony 
plllal pl"Zledi9iębiorstwa :z;a-kłada w y
prood4kowalllie o około 100 ton 
przędzy mniej niż pl&nowano pler
wotn.ie. Faikt te-n na.lba:rdzl<ei odb:
je się na koopera.!)liach „B:stony" 
spoza brain:l:y dlliewfarskiej. którzy 
n.ie dosta114 od nie j ani k ilogr'-ll!la 
przędzy. 
Zm:iiejsze~ dostaw, to esr.icze 

nie wszySl!lko, bo jak powiedział 
zastępca dyr. do spraw p.rod~cj1 
dzbanin ZPDz. .,Bistolla" - Wło
dzimierz Wojtas - liczyć się trw
ba także z tym, że nie będz.iemy 
mogli pokryć zapotrzebowa11 kolo
rystycznych i wzor"niczych w h
k.im stopniu, ja-k kiedyś. 

(E. W .) 

ZYGMUNT CHABOWSKI 

Jesteśmy . bogaci, ole ... 
Niedawno l"AP poinformowała, te polskie browary ałoJ„ 

pned koniecznością poważnego ograniczenia lub nawet 
okresowego wstrzymitnia produkcji piwa. Powód? - Brak ••• 
ziemi okrzemkowe.i używanej do filtro.wania, a sprowadza
nej dotąd z zagranicy za ,,ciężkie" dolary. 

O ile na wiadomość o tym u 
piwoszy odezwała się n?-tychmiast 
tęsknota za małym iasn ym, a 
pragnienie ze wzmożoną siłą dało 
-mać o sobi~. o tyle dr. JANA 
ZIOMKA, k ierownika Pracowni 
Kartowania Geologicznego na Uni
wersytecie Łódzkim, ogarnęło po 
prostu zdumienie. Jak to, brakuje 

wydobyć, co nie ~st znowu az 
tak t r udne i kosztowne, zemleć, 
za.pakować i wysłać do browarów. 

No. właśnie - trzeba, ty lko ..• 
Widać z czyjegoś punktu widzenia 
łatwiej było kupić, wydać dolary 
na import gotowego produktu, ni:!: 
zainwestować złotówki w eksploa
tację rodzimych złóż. 

N.a zdjęciach MAŁGORZATY SO- ziemi okrz~mkowej?I Przecież w. 
BOLEWSKIEJ' pracownicy ,.Bisto- Górach $w1~tokr;z:yskich m.amy j~J 
ny" na swoich stanowiska<'h pra-1 pod doitatk1em 1 wcale me mu~1-
cY -or.c tka•n,lnv bc;d~c wyn.ik.iem my importować! Trzeba tylko ją 

- Przykład z ziemią okrzemko
wą - mówi dr Ziorqek - nie 
jest bynajmniej odosobniony. Neź
m y chociażby glinę. Mamy je j 
pod dostatkiem. Jest to surowiec 
stosunkowo tant i od stuleci -
jak powszechnie wiadomo - z po
wodzeniem sto!:owany w budow
nictwie. Tymczasem w okresie 
powojennym większość polskich 
"egielni zaprzestała produkcj i. Za
częliśmy budować z tzw. wielkiej 
płyty, niemal zupełnie zapominając 
o cegle. Dopiero niedawno, głów
nie za sprawą prasy, przypomnia
no sobie o starych nieczynnych 
cegielniach, które - ~ak l'ię oka
zuje - warto na powrót urucho
mić. 

Jacek Pasturczak 

w.iązyw·ała się 'ze swoic.h :zobowią
zań produkcyjnych. Pow·atn!iejtsze 
kłopoty z.wiązane były jedyme z · 
przędzą na wyroby gorseci.arsk.ie, 
której dostaWC4 jest europejska 
filia amerykaflsldej tiflmy „Du
pon.t" . Aby ratować się pr.zed n
trzymain.iem nowoczesnych !I1'11M.yn 
pracującyeh w opa.rclu o ten su
rowiec. podjęto decyzję produkcji 
na n;~h c'ian·iT> y f lrankopo<lob-

Henrvka Nowak 

Kazimierz Wojna 

procern orodukzji . 

W ogóle, jeśli spójrzeć dokład
niej na surowcową mapę Polski, 
okazuje s\ę, że jesteśmy krajem 
potencjalnie bardzo bogatym. Wca
le nie biedniejszym w suro\vce 
naturalne niż np. Fraacja, RFN, 
czy Wielka Brytania. Rzecz jed
nak w tym, by właściwie te bo
gactwa wykorzystywać. 

O węglu kamiennym ł brunat
nym, siarce i miedzi Wil: dziś 
prawie ka7d t> pols ie dziedrn. Tego 

i"f"'I .., .?\ ' •'l O "'1 ~ ~'"" f) 
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ią ro otnicy , 
o 

J'erzy Ronianik.~ --..· --·-· 
„Będzie to .dla -mnie rodzaj 

trudnego egzamin.u" 
Po spotkaniu s pt"Zedstawiciefomł górników macłerzvstej K!>palnł 

„Siemianowice" oraz s pt"acownikami innych. zakładów górniczych. 
tego miasta, nowo wt1bran11 na IX Zjeźdzte członek BiurG Politycz
neg-0 KC PZPR, górnik strzałowy - Jerz11 Romanik powiedział 
dziennikarzowi PAP: 

- Trudno jest mi uzmysłowić .oble ogrom oczekującej mnie pracy, 
nie czuję się jeszcze w tej roll. Przeszedłem pqez całą demokraty
czną „machinę" wyborczą l sądzę, że powierzenie tej tak odpowie
dzialnej funkcji wynika z określonej atmosfery działalności zakładu 
i miasta, środowiska. Nie mam zamiaru zerwać kontaktu z górniczą 
pracą. Jednocześnie wiem, że w Biurze Politycznym nie mogę uczest
niczyć formalnie. Muszę być autentycznym „pomostem" pomiędzy 
podstawowa organizację partyjną, a najwyższym\ władzami partii, w 
ścisłym kontakcie z załogą. 

Po pierwszych chwilcch wielkiej radości ł satysfakcji z wyboru 
przyszła refleksja: co będzie dalej? Czeka mnie bardzo wiele wyrze
czeń. Mam świadomość wielkiej odpowiedzialności. Liczę na poparcie 
w szystkich członków w całej partii, g(iyż wiem, że moja · rola w 
Biurze Politycznym nie ograniczy się do spra w mojego środowiska. 
Trudno dziś deklarowae się. Sądzę, że c;prawdzlanem będzie dla mnie 
własna praca . W Biurze Politycznym będą musiały być określone 
odpowiednie zakresy działar.ia. Praca Biura musi być tak ustawiona, 
żeby można było pogodzić obowiązki w kopalni i we władzach . gdyż 
ni wyobrażam sobie siebie. iako etatowego pracownika w parti i, czu
je się mbotnikiem. Od tego, czy dę sprawdzę, zależeć bc.>dzie czy zdo
będę trwałe zaufanie wyborców na dłuższy dystans. Będzie to dla 
m nie rodzaj tPudnego egzaminu. 
Pozostając pracownikiem kopalni. nie chcę jednocześnie być sta

tystą w Biurze, jego decyzje muszą być też moim udziałem. W spra
wach orfraniza cyjnych mam zaufanie do towarzyszy fun kcy.inyc l-i , 
których dostatecznie zdołałem już poznać, na współpracę mo~ę li
czyć. Wszystko to jednak wymaga troch~ czasu l doświadczenia. 

• 1.e 
Jedną 1 najważniejszych obecnie spraw dla partii musi być do

prowadzenie do powszechnej świadomości faktu odzyskania siły par
tii, zdolnej do wyprowadzenia naszego kraju z kryzysu. Jednym 
z warunków jest znalezienie takich pł~szczyzn porozumienia, na któ
rych można będzie przetransponować społeczeństWu tę prawdę Pro
eram partii musi stać się zrozumiały nie tylko dla jej członków. 

Krajowi potrzebna jest stabilizacja, świadomość, że powinniśmy 
kończyć powszechną dyskusję I zacząć wydajnie pracować: jest na 
to już ostatni dzwonek. $wiadomość ta w7raźnie zarysowała siQ w 
wystąpieniach robotniczych na IX Zjeździe. Robotnicze głosy były 
głosami wielkiej troski tzw. dołów o autentyczną stabilizację kraju. 

Notował: ALEKSY KALENIK (PAP) 

Albin Siwak: 
„Słuszny moim zdaniem 

jest tzw. złoty środek„." 
Gorąco powitala zalogci KBM „Warszawci-Wschód" po powrode 1 

IX Zjazdu swojego delegata, br11aadzistt Albina Siw11ka, któremu 
zakończone niedawno najwyższe forum partyjne powłerzyło odpowie
dzialną funkcję czlonka Biura Politycznego KC PZPR. 

- Towarzysze pracy przyjęli mnie serdecznie; cieszyli słę, f.e po 
r az pierwszy w powojennej historii partii, robotnik - w dodatku 
z ich budowy - osiągI\ął tak zaszczytną 1 wysoką funkcję - powie
dz iał dziennikarzowi PAP A. Siwak. 

J ak widzę swoją rotę w Biurze Politycznym? Jeszcze nie wiem, 
jaki będzie podział pracy, czym konkretnie będę się tam zajmował, 
ale czuję, domyślam się i chciałbym czuwać nad wszystkimi spra
wami które dotyezą nie tytko klasy robotniczej, ale w ogóle całego 
narodu. Niesłusznie przylepia mi się etykietkę wyłą~nie obrońcy kla
sy robotniczej. Ja, przez całe lata - co mogę udokumentować zbio
r em swoich wystąpień poczynając od V1 Plenum KC - starałem się 
z całą moca podkreślać, i:e Jeżeli Idzie o {)artię, Jest w niej miejsce 
r.ie tylko dla robotnlków1 ale dla wszystldch Polaków, bez względu 
na wykształcenie. Podkreślałem nłejednokrotn.ie, te partia nie mo-

że spełniać swojej kierowniczej roli, jeżeli nie będzie w niej całego 
przekroju społecznego - naukowców, inżynierów, pisarzy, aktorów, 
dziennikarzy. Partia tylko typu robotniczego nie może spełniać swo
jej kierowniczej ·roll Ale jednocześnie zaznaczałem, aby wszyscy ci 
towarzysze, którzy zajmują wysokie funkcje (np. naukowe), potra
fili dostrzec i docenić robotnicze interesy, bo partia w swoim cha
rakterze jest robotnicza. Moim zdaniem, klasą dominującą w· partii 
muszą być robotnicy, a 1 ich interes jest przecież interesem całego spo
łeczeństwa. To kłamstwo, że robotnicy zajmują się tylko własnym 
losem, walczą o swoje tylko prawa. Na wszystkich zakrętach historii 
najgorzej wychodzill robotnicy, dlatego tera.z takim mocnym głbsem 
mówi się o ich przedstawicielstwie w najwyższych władzach. Nie 
można rozłączać interes6w klasy robotniczej od Interesów Innych grup 
społecznycb, problemy te funkcjonują bowiem na zasadzie naczyń 
połączonych. 

Jakie sprawy uważam za najpilniejsze do załatwienia? Nadrzędną 
rzeczą jest skonsolidowanie rozbitego, rozchwianego społeczeństwa, 
które powinno stopniowo obdarzać zaufaniem władzę, po to, by 
wspólnie można było wypracować program wyprowadzenia nas z 
ekonomicznego dna. Nie kryję też, że dla mnie. członka partii, ważną 
sprawą jest również walka, jaką toczy się w łonie partii o prawi
dłowy jej kierunek. Nie do przyjęcia dla mnie są pozycje bardzo 
skrajne - z prawej, jak i z lewej strony. Słu~'Zny - moim zdaniem 
- jest tzw. złoty środek. 

Jak pogodzić pracę zawodową z nową funkcją partyjną? Całe 
szczęście, że mam bardzo d!!brego zastępcę, na którym można pole
gać w kierowaniu brygadą. Od dawna byłem wyznawcą poglądu, że 
członek Biura Politycznego nie może całkowici!' oderwać się od war
sztatu pracy, od problemów, od ludzi. w związku z tym chciałbym 
dzielił: swój czas po połowie. Czy będzie to moit\we - cza~ pokaże. 
Rozmawiałem o tym z brygadą, kt6ra jest tego samego zdania, co 
ja. Muszę powiedzieć, że podczas Zjazdu, w kuluarach, delegaci z 
różnych województw przychodzilł do mnie prosząe o Jedno: o nie
odchodzenie od linii, która reprezentuję i niezałamywanie się . Na• 
deszło też wiele podobnych w treści depesz t telefonogramów. Towa
rzysze wiedzą: że w z'Yiązku z powi.erzoną mi funkcją spotęgują. s~ 
na mnl e ataki. paszkwile, pomówienia ze strony tych których dzie
łalność potępiam. Są to często ludzie mocni I znacz~ł· skala tvch 
atak6w będzie również rozległa . Moje zadanie nie bedzi~ więc łatwe 
Zda 'r> sobie z tego sprawę. Nie zmienię swego charakteru ani spo~ 
sobu bycia i myślenia . dopóki będę czuł oparcie w tych. któr ych 
chcę repre~entować: ludziach uczciwie pracujących, czujących po pol-
sku, szanuiących swój kraj i jego historię. · 

.Rozma;włalri : LUCYNA SZAFULERA (P.4P) 
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Zamordował dziewczynę 
Wieść o tym morderstwie %07!ela:ła 

llę bardzo szybko w nuzym mieś
c ie. P<>wstałY ró:tne, czasem supeł. 
nie nie.prawdopooobn• weraje wyda
neil. Do ltD MO Łódź-Bałuty na
płynęło ponad 500 tntormacJi teleto. 
nlczny.ch od ludzi. którzy eoś 1łyne
JI, coś zauwatYll lu°!J dowiedzieli tlę 
czegoś od znajomych. Niektóre 1 
tych Informacji okazały się bardzo 
pomocae tunkcJonarluszom MO. A 
tak przedstawiaJa sfę fakt y_. 

W południe , 23 lipca, do JtD MO 
ł.ódi-Baluty zgłosi ł się mę:tczyzna, 
mlesUl:anlec Dąbrowy, który· zawla
dom11 o znalezleDlu zmasakrowa
nych zwłok swojej siostry w Jej 
mteszkanJu przy ul. Rojnej 7. Przy. 
jechał on ))O:tyczyć od siostry trochę 
paple.rasów i po wejściu do pokoju 
zauwa:tył zwłokJ zakrwawione I zma. 
sakrowanie. Ręce I nogi zamordowa· 
neJ były zwla-zane. a na szyi znaJ
Clowzł •I• kmebel zsunięty z ust. 
Wstępne czy.nnoścl Cl<>Choozenlowe 

pozw<>liłY 1twlerd'Zić, ił zabójstwa 
dokonano na t le se:k:sualnym, a 
aprawca był w mJ8zkanlu zamordo
wanej naJprawdopodobnleJ sam I mu
alal nale:teć do nona JeJ znaJo· 
mych, 11koro w nocy z 22 na 21 llP· 
ca został wpuszczony do mJeszkania. 

ko KD MO ł.6di-Baluty swoich zna. 
Jomyth, którzy a!yszac. Ił ma coł do 
wyJaśnleDfa w aprawle morderstwa. 
przyprowadzili ro do komendy, gdzie 
natychmiast został pqddany przesłu
chaniu. 
za~rzymanym Jest Zbl~lew P„ n. 

letni 'student li roku Politechniki 
Ł6cf'zkleJ, nł11rdy nłe karany, tona. 
ty, ojciec l·mleslę-ezuego dziecka. 

WJeczorem 2Z lipca Zbigniew P. 
wypił z kolegami sporo alkoholu, 
wykonystujac takt, te tona z dziec
kiem przebywała na wczuach. Oko. 
Io północy wyszedł ze swego mlesz. 
kania przy ul. Rojnej łO na s,pa. 
cer, a po drodze wstąpił, jak twler
dzlł na pogaw.ędkę I papierosa, do 
znanej sobie Gratyny P. Mimo póź. 
nej godziny został wpuszczony do 
mleszka-nla, Po k·rótklej rozmowie 
UJast11piły wydarzenia. kt órych szcze. 
gółów oszczędzimy naszym C~ytelnl
kom. Nadłnlenlamy tylko, :te Graty. 
na P. została dwukrotnie zgwałcona. 
a śmierć zadano Jej kilkoma uderze
niami butelka pełna szampana t 
dw<>ma ciosami notem w szyję, są. 
siedzi Gra!Ynł' P. słyszeli szamota. 
niue I krzyki. ale nie rea~wall. 

Zbigniew P . . po dok<>nanlu mordu 
utarł ślady swojej bytności w mie
szkaniu Gra:tyny P~ poszedł do 
swego domu, przebrał się. a zakrwa. 
wioną odzlet zakopał na pobliskim 
polu. Późnie .l zresztą sam wskazał 
to miejsce funkcjonariuszom MO. 

ZNOWU PO STAREMU? 
Ano właśnie. Już Ministerstwo 

Pracy, Płac i Spraw Socjalnych 
zapowiedziaio dwa ogromnej wagi 
wydarzenia, jakimi niewątpliwie 
będą zarządzenia o płatnych urlo· 
pach wychowawczych i wcześniej
szych _ emeryturach. To pierwsze 
weszło nawet w życie już od 1 
lipca. Drugie - od 1 sierpnia br. 

Lecz o obu tych wydarzeniach
zarządzeniach, m in:Sterstwo poin
formowało łaskawie tylko dzienni
karza PAP. stąd obywatele, po
przez tę agencyjną wiadomość, 
którą skwapliwie przedrukowały 
wszystk'.e gazety terenowe, dowie
dzieli się o tych naprawdę waż
nych i nowych, dla wielu z nich, 
poczynaniach. 

Natychmiast rozdzwoniły s:ę te
lefony redakcyjne. Czytelnicy nie
cierpliwie dopytują się o tekst 
rozporządzenia, o podstawę praw
ną, o masę szczegółów, gdyż prag
ną dopasować zasady udzielania 
urlopów wychowawczych bądź 
wcześniejszego przejścia na emery
turę, do swoich osob '.stych po.trzeb 
i przykładów. 

Natychmiast pobiegliśmy na ul. 
Wólczańską do Zt!1i, _sądząc, że do
staniemy dokładniejsze informaeje 
l materiały. Lecz l tam czeka się 
z niecierpliwościll na dostarczenie 
przepisów wykonawezych przez re
sort. Na razie, zna je tylko on 
właśnie. Bo jak informuje PAP: 
„tekst roz.porządzenla będzi• ogło
szony w jednym z najbliższych 
.numerów „Dziennika Ustaw", cho
ciaż ' jedno zarządzenie działa już 
od lipca, drugie wejdzie w życia 
lada dźień. Ale jak dotąd, nikt nic 
nie wie. Poza oczywiście samym 
ministerstwem, którego dyrektorzy, 
n:czym „gw:azdy" udzielają wy
wiadów radiowy~h i telewizyjnych 
i opowiadają trudnym, ni~ieka
wym, hermetycznym językiem 
prawniczym o zasadach udzielania 
urlopów wychowawczych i przej
ścia na wcześniejszą emeryturę. 
Ba, resort nawet konferem;ję pra-
sową zapowiedział! Tylko, że 

Nie ma. tylko jednego na czas -
przepisów wykonaw4zych. Te do
piero się drukują... Nim dotrą one 
do terenowych oddziałów zusow
skich, do zakładów pracy, sporo 
czasn upłyn.te. A ludzie chcą wie· 
dziee już, teraz, natychmiast. 

Jak najsolenniej przyrzeka.my 
naszym Czytelnikom, że jak tylko 
łódzki oddział ZUS otrzyma wresz
cie przepisy I zapotna się z nimi, 
natychmiast zorganizujemy spotka
nie przy Naszym Telefani~ Usłu
gowym - 303-04. Jako pierwsze 
pójdą płatne urlopy wychowaw-
cze. Potem podejm!eri)y temat 
wcześniejszego przechodzen:a na 
emeryturę. 

G. BARGIELOWA 

Komunikat MO 
W dnlu I . VI. 

IQl81 r. wyszla z 
d-0mu I d.otyc·h· 
c"a s n·! e wrócila 
Ka.rplńska M~-
da . c. Józef.a 

Ceny nowych samochodów oparte 
sa na czarnorynkowym przelicznik.u 
dolara. naje to wprost baJoflskl• 
sumy, nlenadko przekraczające wię
cej nt:t dwukrotna cenę ,,polmozby~ 
tow~kil" danej mark<! . Nie brak J~d· 
na,k chętnych. którzy dysponuJ11 
garściami pieniędzy i ,gotowi Sii · 
podbijać ceny wvwoławcze. aby uJo. 
kowa~ 11admlar posiadanej l{Otówkl 
w noWYm samochodzie. Ta.ka · ~
tuacja zachęca tet właśr l clel! wlelo• 
letnich po ja-zdów do pod wytszanaa 
ce-.n, w rezultacie Tozpieto ść Ce1l 
tego samego rocznika. nierzadko do
chodzi do 50 tys. Zł. 

A oto notowania według een wY· 
woł.awczyah w tys . z! na łódzkim 
auto-b4zarz e przy uł. ZJa ,ztlowej : 

pf' 1Z5 Jl - 1500: 111: 34!!1-41l0 &Ol 
310-1!'70. 7'9: 217~-500 , '1'8: 2.30-280 . "l!! i 
195--230, 78: 170-200, 75: 155-1 8~. 
74: 14Ó~Hl5, 7o3: 1'20-13!, '1'2'! 100-12<1 
71: 911-11°5. 

PF 125 p - 1300: 80: 3'00-330. 79: 
250-280, 78: 22<h250 . 7'7 : 175....-005, 
'1'6: 15()-17<>. 75-: 14()-160, 7~: lM-140 
73: 115-130. 7'2: 100-11.8, '1'1: 90-110; 

PF 126 p - &UO: 81: 200-24() . 80: 
tS(>-.2(15 7~! 160-175. 118: 140-1$, '7'11 
121>-135. Te: 105-12~. 75: 100--!i2, 
74: ll3-ll'T. 

Zamordowana. 22-letnla Gra:tyna P. 
miała bard-z.o szeroki krag znajo
mych. Pracowała w szpitalach, a tll'k· 
te w Teatrze Wielkim w gabinetach 
f izykoterapii. Ukończyła dwuletnie 
11ceum Poma.tu·ralne w tej specjalno· 
ścl. Przy ut. Rojnej 7 mieszkała z 
matka, która w czasie tragicznych 
wydarzeń, 1tośclla na wsi u rod-zinY • 
Grażyna P. uwatana była za osob• 
pogodna i towa.rzyska, ałe ostro:t. 
ną w zawieraniu bar~zlel zatyłYCh 
znajomości. Funkcjonariusze M_O roz
poczęli energiczne poszukiwania 

Zainteresowanie jest więc ogrom
ne, tak jednym jak i drugim za
rządzeniem. Młode kobiety z nie

Zbigniew P.. tłumaczy swój czyn cierpI:wością czekają na płatny 
gwalt<>wnym pożądaniem erotycznym urlop. Starsze zaś molestują nas, 
I strachem, w momencie, kiedy w b · · ł t "li aW" 

swoim starym obyczajem ,,za· 
pomniał", powiadomić o nie; dzien
nikarzy z terenu. To wtaśn:e nas, 
tych, z działów łączności z czytel
nikami, spędzających wiele godzin 
na rozmowach ·z ludźmi o różRych I 
ważnych dla nich ~rawach, i wy
darzeniach do których dziś nie
wątpliwie należą i płatne urlopy 
wychowawcze i wcześn~ejsze eme
rytury. 

l E:._wy, ur. a. IX. 
1907 roku. zam. 
t.ódt. ul. Uniwer
sytecka 23. 

PF 126 11 - 850: tit: 238-UO. 811: 
!~230, 7'9: 165-185 741: 140-\65, 7'7: 
120-145. 

SYftENA: In: 140-155, 80: 115--135, 
79: 105-HB. 7a: 95-110, 77: 80-'35, 
7~: 70-00, 75: 6()-70, 74: 5~5. 73: 
45-58, '/li: 40-50. 11: 36-45. 

tra·kcle szamotania się ze swoJa o· a ysmy wreszcie za a Wl spr ... Cechy zewnętu-
ZASTAVA 1100 p: ęO: 350-400, 7111 

300-345. 78: :!S:l-285. 77: 220-250. 
POLONEZ 1500: 80; S7o--ł-OO, '1'91 

Mlęd11y Innymi do Komisariatu I 
:na Bałutach telefon<>wał a,nonlmowy 
r ozmówca, który podał milicji naz· 
wisko przypuszczal11~ro · 1prawcy 
mordu. Twierdził, Ił zna mordercę 
l wlddal ro Jlodczas nocnero space• 
ru ntosacego zakrwawiona oozJe:t. W 
trakcie ponuklwall, 25 lipca o rodz. 
U .30, wskazany przez anonlmowero 
~ozmówco czli>wiek spotkał nledale-

tiara. usłys-zał od niej, l:t 0 wyda· wcześniejszej emerytury, gdyż czu
rzenlach teJ n.cy. powie jego :to- ją się straszliwie umęe.zone. Nie 
nie. zatrzymany do tel pory nie można się im dziwić. Przecież to 
może dokładnie wvJaśnić wszystkich są roczniki które przeżyły woinę 
szczegółów, a wydarzenia tragicznej i ciężk:e l~ta odbudowy. A ten 
nocy uwata za upiorny sen. T!"ler- dzisieJ'szy kryzys zupełnie je załadzi •awet, te próbował odebrac so. 
ble życie. w wielu chwilach wyda- , mał. . 
Je się jednak. źe działa z pełna A my znowu po staremu mus1-
św iadomoścla. w ka:l:dym razJe je1to my odpowiadać ludziom, że wiemy 
postępowanie po dokonaniu zbrodni tyiko tyle, co na ten temat po
jest dość dziwne. Zblgnlewni P. Jest j wiedziiało min!sterstwo Polskiej 
aresztowany i poddany bada om pro. A ji p j 
kuratury. (sk) genc rasowe . 

Kobiety już przychodzą do re
dakcji. Już żądają · podania im do
kładniejszych lniormacji... „bo u J 
nas w zakładzie dyrekcja s ię z nas 
śmieje, że jak prasa coś zapowia
da, to niech prasa załatwia, bo za
kład jeszcze :tadnych przepisów nie 
otrzymał". 

A tak! To jest jednak metoda. 
Ten wielki szum, te wielkie za
powiedz.i dyrektoT6w ministerstwa. 

• ner wzrost 162 cm 
nczu1'łe.1 budo
wY cl.ała . w<-o.s:v 
b!<m<I. oczy sza-

:mielone. 

Ubrana - w b!U%kl: z hl.storo ko
loru n!ebles'k ieiio. s pód.n icę koloru 
be:t.pwe,go, serda1k beż-0w.y z m~a
lowyml guzLkamt, pall!'..ofle domo-wt! 
kol<>ru beżowegó. 

Znaki 1zcze:irMne~ 111.1.rna n~ le
wym okiem .ain na leweJ 1Łopte. 

~- 78: 3120-!!45. 
SKODA S-100: 711': 160-180, 78: 

1§-165: 75: !.20-145, 74: 12f>-1~. 
73: ll'l-130. 72: 105-120, 71: 92-11 5. 

!!KODA 105·.!I: 80: 300-~85. 78: 
275-300, 7T: :!$1>-280. 

WAaTBlTRt'J: 7'9: 28j)-300, 78: ~ 
273. 77: 215-235, '1'6 : !~205 . 7~ 
!'ro- ISO. 74; I ~165 . 73: 13:0-155, 
10: lf.0-13.5, 'l'l : llf>-12-7. 

TRABANT: 76: 122-135. 75: 105-120, 
74: 93-107 71: ~7. 'lf.!: '1'8--90 . 'l'l: 
88-81. 

Dnia Zł lipca 1881 rotw zmarł po dłnglch clerp!Htiach, przety• 
wszy lat n, nas:s vkocbanF M!lt. Ojciec, Brat, Teść ł Dzladzluj 

ł. ł P. 

STANISŁAW KACPRZAK 
b pracowntk MKPG Urzędu M. t.odd, b. wieloletni włęzle6 . obo
;ów koncentracyjnych w Dachau J s~rhsenhausen !nwa111;i. wo
jenny członek ZBoWiD, odznaczony Krzyłem K~walerskłm OT• 
deru Odrodzenia Polski oraz Innymi odznacze-nlaml paflstwowyml. 

Po1rzeb odbędzl~ się Ania Zł łlpc& br. o godz. 
cmentarza rzym.-kat. łw. Antoniego na Manł, o 
mlaJ11 pogrątent w wiei.kim smutkut 

15.30 z kaptlcy 
czym powiada· 

NAJBLIŻSI 

z lłęboklm talem sawlailamlamy, te w dniu H llpca 1981 roku 
opatrzony łw. sakramentami. r.man nas:s kochany ~ąt, Ojciec, 
Dziadek° l Brat , 

ł. ł '· 
CZESŁAW ADAMCZYK 

Porrzeb odbęc!"złe „„ dnia • ltpca br. • godz.. U.39 na cmen• 

ta rzu 'llioJl!>Ull&lil,.n zarqw. 
ZONA llYNOWll:. SYNOWE, WNUCZKA, llODZEI't· 

' STWO I POZOSTAŁA RODZINA 

Dnia 16 lipca 1181 roku anatta 
po ciężkich cierpieniach, prze
tywszy lat 13, opatrzona łw. 1a• 
kramentaml nasza na.jukocha6-
sza -Córunia. Siostrzyczka t 
Wnuczka 

$. t P. 
MON·IKA 

KIEŁBASl~SKA 
Pogrzeb odbęd-zle się dnia t1 

lipca br. 0 godz. 15 na cmenta
rzu katolickim na Zarzewie. 

RODZIC~. SIOSTRA 
t BABCIA 

w dniu za lipca Ull roku zma· 
rła uasza najukochailsza Maaia, 
Babcla I Prababcia 

S. t P. 

ALEKSANDRA 

STASZEWSKA 
Pogrzeb odbędzie się dnia 28 

ttpca br. o godz. J6 na omenta· 
nu •w. Franciszka - Chojny, 

COR&A, ZIĘC i P!lZOSTALA 
RODZINA 

w dniu 26 lipca 1981 
prze:tywszy lat 55 zmarł 
ukochany Mąt I Ojciec 

$. ·+ P. 

MGR INŻ. ELEKTRYK 

ZBIGNIEW 
MAJER OWSKI 

rD'ku, 
nasz 

Pogrzeb odbędzie się dnia 19 
lipca br. o godz. 15 z kaplJcy 
cmentarza św. Wincentego na 
Dolach. Po•ostaj a pogrą:' en l w 
smutku: 

ZONA, CORKA, SYN 1 zn;c 

t>DJa zs. Vlt. 1981 r„ po długiej 
1 cic::tldej eh&roble mu tł prze. 
t;y\Vszy 73 tata 

$. t P. 

TYMOTEUSZ 
ZVGMUNT 
ORYIQSKI 

.,.. dlugole.tnl pracownik ~O 
Po1trzeb oobod~le się d·nla 

29. VII. 19'1 r. o 11:odzlnle 18 n~ 
Dolach. -

Pozostaja w smutku 
ŻON A, CORKI, z111c. WNUCZ· 
KA, SIOSTRA, BR,4.ClA oraz 

pozostała. RODZINA 

Dnia U lipca 1981 roku, po długiej chorob1e, zmarł pnie:tywszy 
lat 77 

$. ł P. 

JAN DĘBSKI 
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego 

współorgan•za.tor szkolnict wa J)Owojennei:o. wleloletnl 
tematyki łódzkich szkól licealnych. 

profesor ma-

Pogrzeb odbędzie się zt ILpca o 1todz. 16 na Cmentanu Przy ul. 
Ogrodowej, o czym zawiadamiają :tyczllwych pamJi:ct Zm::o.rłego 
por.ostalt w smutku 

ZONA, DZIECI, SYNOWA, WNUK l pozostała llODZINA 

W dniu 31 llpra 19&1 roku o 
godz. 18, będzie odprawiona 
msza lwięta za spokój duszy 

$. t P. 

WŁADYSŁAWA 

STANl·SZEWS·KIEGO 
w kościele parafialnym Wnlebo· 
wzlęclą Najśwlęts1ej Marli Pan
uy w Łodzi, Ul Kościelna ł, o 
czym zawiadamia Znajomych 1 
Przyjtclól nieutulona w żalu 

~ONA 

z głębokim talem sawladamlJ· 
my te w dniu %6 lipca 1911 ro• 
kU po długich I clę:tklch cler· 
pleniach zmarła w wieku lat IS 
naJdrotsza żona, Matka i Bab
cia 

$. ł P. 

IRE'NA. PIKlERSKA 
z domu Z?'l'AJEWSKA. 

Wyprowadzenie "IJWłok nastąpi 
z kaplicy cmentarza katCllickie• 
go na Zarzewie w dniu 21 lipca 
1981 roku o godz. lł, o czym 
zawiadamia pogrątona w głębo· 
kim smutk·u 

RODZINA 

Osoby, mogące oo~lellć JakLcbkol
wlek inforn\.a~j1 o m te:jseu r>Ob~tu 
zaglnlonej, proszone są o skoo(ltak. 
towa,nle 114= z K'D MO t.6dź-SrM
mleśc!e. ul. l'dotr1towsika 212. tel. 
292-22, wew. 7~. 

LADA J..SłO: ?łl: i!S()..-.)'10, 'l'S: 2.70--305., 
'17; ~ilfl , 'l'ł : ~43. 
ŁADA uno I!: 80: łOo-440, 79: 

300--030. '1'8: S'l'().....200 . 
{OBSERWATO-R) 

Tydzień oddech11 dla . PKS 
Jak dowiedzieliśmy się od za- ·nlczy kursowanie autobusów na ll

st.ępcy dyrektora PKS d/s przewo- niach, które nie cieszą się zbyt 
zów . - Wiesława Remelskie&o, dużą frekwencją. 
wczora~ przedsiębiorstw• to otny- . 
mało kolejn~ dO!ltawę li tys. li- Przez cały czas PKS podejmuje 
tr6w oleju silnikowego „S.1perol". działania zmlerzająoe do · unormo
Nowy zapas wystarczy łódzkiej wania nadal przecież nie rozwią
PKS na cały bieżący tydzień bez zanej sytuacji z· dostawami „~u
konieazności ograniczania przewo- perolu". W tym tygodniu można 
zów towarowych i pa~-atersltich. będzie jeszcze spokojnie edetchnąć, 
Odłofone na później zostały tylko chociaż ctą2Ie oszczędzać trzeba 
te przewozy, które nie są zbyt na każdym zbędnym kilomet rze. 
pilne, a możliwe tei, że PKS ogra- (sk) 

WTOKtK, U LIPCA 

l'ROG1tAM J: I 
tMa· 1'111 tiu:?fiT t'an11 g r o. z :m'!ffr. 
16.00 Pam iętnl.k Pol.oczny - l!p;ec 
1881. 16.lS Kuzyk obranie 16.40 .Spór" 
- rep. 17 .00 Ekspresem przez świat. 

9.00 Lato i radLem. 11 .40 Tu ra- 17.03 Mwzye1'na poczta UKF 17.49 
d l<> k ier<>wców. 11.55 Komunikat Bietszy Gdcień bluesa . 18.10 Pollt yika 
Instytutu t,ączmokl. 12.05 Z kratu dla wszyatkich 19.25 Muzyka na le t-
1 ze śwalta . lUS Na życzenie stu- ode popołudnie . 1.9.00 A.ud ku!Lurat
chac2y 112.łS R>oln iezy kwa<lrans . na . 19.20 Gra „Liga Dtentelme n6w" 
13.00 .Komulll1kat energetyczny. 13.01 Ja·na Ptaszyna-Wróbl~k!e~ 19.30 
Rybacka prognoza po.gody . 13.05 Stu- EkS"J'.resem przez świat . 19.35 „Indi.a ń
dlo Gama . 14.00 W!ad. 14.05 Studio ska król<l'WB" - ()!)era tygodn:a. 
Gama . IS.OO W!ad. 15.05 Popołm:lnle 19.50 .,K r61lk1. szc-zęśl!wy :tywot 
dziewcząt I chłopc6w. 15.30 Studte F ranc.!$zka Macombera" - odc. p0w. 
Relaks 15 as Kącik melomana. 15.55 29.30 "I'eetray;k Zielone Oko: .Umle
P lęć minut o kulturze. 16.00 Mu~yka rający det~tyw" - słuch . 20.37 
I aktualności . !S.30 ~\azdy, O?>O- .,Eldorado" - sutta 2~ . 30 ~ladami 
wieści, legendy - aud. T. Dąbrow- j.azzowy·c.h lag~d - a1,1d . 22.00 Fakty 
slclego 17.00 Wlad . !UO Radiowe dni.a. 22.De Gwiazda sfedmh1 wleczo
spotkanl.a. L7 .30 Rcadłokurler. 19.00 rów - Mar•k 01-z~ki. 22 .15 Fonote
Dziennlk wieczorny. 19.25 Klj!rmasz .ka XX wi~ku . 23 .00 Drugi dywan 
polskiej l)iosenkl 19.411 Magazyn mię- pe.rskJ.. 20 .'6 Mlc::dzy dniem a snem. 

PROGRAM IV 
PtMlmy e nleskłada,nle kondo• 

lencjl. ,_ __________ ..... ____________ ..,..~~~~~- ~----~- ....m--lllllldmKW ... ~· ~ 
W dniu 25 lipca 1981 roku miarła w wlek11 ł1 lat ukocha.na -

dzynarodowy. 20.00 Wiad. 20 .0i Kon
cert życzeń . 20 .30 Wieczór w Studiu 
Gama'. · 21.00 W1a<1 . :n.os Kronika 
sportowa. 21.25 Tyd2lień muzyczny 
w kraJu. :n.oo :r; kraju I ze śwl.ata . 
22.20 Tu rad,lo k ierowców. 22.23 
Olsztyn na muzycz;nel an,tenie. 23:00 
Wiad. 23.15 Aud. publ\eystycz;na. 

9.00 Dla dzieci: „Na węd1rówkę" 
aud. sl.-mu-z. 9.30 „Spotk.an i.e doobryc ll 
znajomych" - piosenki 9.40 Wesołe 
la to oriedszk<>lak6w - .. Gapcdo 
w szkole Terkotki". IO .OO Nie rusz 
And,z tu tego ~wl.aflk,a - ,SPotkan ie 
z Ml.koł.a J>ltiem" 10.20 Gra i śpiewa 
.,Exlt" IO .~ W:.e1kao:!e melom.ana. 
1.2.!>0. WJ.8111 . 12.06 Wiad, (Ł). 12.08 N.6· 
we prądy ł tendencje - aud. E. Do· 
browolsk4eJ (Ł) . 12.33 Chwila mu
zy.kł ~). 12 .25 Giełda płyt 13.00 ża
pl.sane w pamlęct. 13.25 Fon-otalta 
folkloru. 13.68° „Matysiakowie" 

z i:lęboklm talem zawla.da.miamy, łe dnia Zł Jlpca 1911 roku po 
krótkleJ, etętklel chorobie zmarł w 53 roku tycia 

S. ł P. 

LECHOSŁAW śWIERCZYl'iSK1 
zasłu:tony pedago1. 

Uroezystołcl pogrzebowe odbęd11 się w Brzezinach w dnłu 18 
lipca br„ gdzie w k<>łclele parafialnym ze>stanle odprawiona. m.sza 
łw. 0 godz. 15.30. po czym nastąpi zlotenle drogich nam zwłok 
do srobu rodzinnego na miejscowym cmentarzu. 

NAJ'BUZSZA Jt,ODZINA I PRZYJACIELE 

Prosimy o nieskładanie k1>11dolencJI. -

Serdeczne wyrazy wsp6.łczucta 
z powodu zgonu 

składa.Ją: 

MATKI 

KOL. 

JADWIDZE 
SKRĘTEK 

WSPOŁPRACOWNICY 
z DZIAŁU BUDOWNlCZO· 
ROZWOJOWEGO ZPP „LEN· 

TA". 

Koledze 

POR. MGR 

JERZEMU 
ADAMCZEWSKIEMU 

serdeczne wyra"y współca:ucla • 
powodu śmierci 

OICA 
skladaJ11 

KOLEŻANKI I KOLEDZY 
z WYDZIAŁU '!{TV MO w I.O· 

t>Zl 

INŻ. 

BARBARZE 
PAWŁOWSKIEJ

DYKCl·K 
wyruy głębokiego współczucia 
• powodu zgonu 

OICA 
składaJlł 

KOT,EŻANKT I KOLEDZY 
s PRACOWNI TEK ŁBPBP 

w ł.ODZI 

Wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu tragicznej śmierci 

MĘf:A 
Pani 

MGR 

ZOFII 
BOGUCKl1EJ 

dyrektor Szkoły Podsta,l..owej 
Nr 70 w Łodzi składaJ111 

RADA PEOAGOGICZNA. 
PRACOWNTCY AD~INIS11tA,

C,JJ I 08Sł. TTGT KOMITET 
RODZTCJET.SKT oraz MŁO· 

OZIE2 

Mama, Babcia I Prababcia 

CZESŁAWA MIERZEJES·KA 
wdowa po adwokacte. 

Długoletni urzędnik paflstwowy. ocl.zuaczona Medalem 10-tecla 
PL. 

pogrzeb odbędzie alei w 'łrodę. 21 lipca br. o 1odz. ta na Cmen
tarsu Komunalnym Doły. 

O smutnym tym obrzęd'd~ zawladamłajlł pogriitent w latu1 
CORKA ZIĘC, WNUCZKA, PRAWNUCZKA i RODZINA 

P•roslmy o nieskładanie kondolencji. 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, ktÓrzy okazal! włe
le pomocy. tyr.zllwoścl. współ• 
czucia i wzięli udział w uroczy
stościach pogrzebowych mego 
Męta 

·s. t P. 

ERYKA 
KREFFTA 

serdecznie dziękuje 

Koledze 

KPT. MOK 

ZONA 

GOśCIMIŁOWI 
GLAMKOWSKIEMU 

wyrazy sndecznego wsp6ł~cla 
z powodu łmlercl 

OICA 
skłatlallł 

NAJBLIŻSI WSPOŁPRACOW· 
NICY 

Wyrazy gJc::boklego l szczerego 
współczucia 

KOLEDZI!: 

WŁODZłMIERZOWI 
BOGUCKIEMU 

1 pow<>du tragicznej lm.lerd 
OICA 

składaj11: 

gOLEżANKI I KOLl!:DZY 
s NSZZ „SOI.TDARNOSC" 
przy WZMWI. ,,POLMA TEX" 

- WIFAMA' w ł.OOZI 

Dnia 23 HPca tffl ·'· ZJIHd 

PKOl', '.Dit 

BOLESŁAW 
LEWICKI 

włatotetnl eEłonek Wydziału I 
ł..TN. 

z 1łębekla talem ternaJ11 oo 

&oLEDZY s ł.ODZKIEGO 
TOWARZYSTWA NAUK.OWl'mo 

PROGRAM Il 

8,:ro Wlad. 1.115 Sprawy c<>dz!enne. 
8~5 Pora'llek w Studiu Gama . 9.40 
Radio MoS'kwa . 10.00 C2ytJmy kla.sy. 
k6w. 10.30 Manuel de Falla - Con· 
cęrto D-du r na klawesyn 1 flet 
!O.SO Kim Jesteś K1eopa_tro - aud. 
11 .30 WJ.a<! . 1'1.35 C<> &lychać w AW'l.e
cle. H.40 Sknynka pOSZuk!waflla ro
dz·!n. PCK. 11.45 Mlnyilta trurpirowa
na f<>l1"lorem. 11.55 Komunikat 
Instytutu Łączności. 1'2.05 ZaPowted~ 
audycji popołudniowy-eh . 12.W żart.:v 
l kal)rysy muzy-czne. 11.25 Radiowy 
przyjaciel - aud dla chorych . l~ .45 
$plewa u . SipJńs.ka. 13.00 °Refleksje. 
13.10 Fr. Schu1lert - l Son.at.a for
teplaaowa E-dur. 13.30 W.lad. 13.36 
ze wsi ! <> wsi. 13.51 Muz:yika. 14.00 
Gospod.a.TcU problemy reiti<>nów 
14.10 G. Rossini - fragmenty opery 
Ta·nkred". 14.25 Ludzie I ich pa~je 

IJ.45 Muzyka Czajkows1dego. 15 . ~0 
Wlad. IS.SS :f'9i>oludnle dz.lewcząt 
I' chłopców. Hl.OO Utwory Z. Myolel· 
sk!ego I B. Szable!kleg<>. 16.40 Re
da.kcy!ne torom. 17.00 Operet.ka. 1e! 
twmcy I wY'ltoaawcy. 17.30 Kra}<>bra
zy. 17.50 Splewa1~cy aiktorzy. • 18.05 
Pod łabryc;znvm dachem. 18.25 Ple- . 
blscyt Studi a Gama . 18.30 mtba dtt!a 
18.40 Tnformaele. rady . 11rol'.)O'Zycje . 
!9 .0f>-2ł. 00 Wl~6T Utetaeko-mu
zyezny. 

PROGRAM m 

8.00 l!lk~resem prze.i łwlat. 8.05 
Twbrcy 'Standar<lów - lJ. Arlen 
8.30 Prosto z kraju 8.45 Mtkrorecdtal 
Ph~~e Snow. 9.00 ,Kr6blcl, llZCZ~tt . 
wy tywot FranclsZ'ka Maoombera" 
- odc. J)()W. 9.10 Mała 1>0ram1,1 mu. 
zyik,q , 9.411 Wa:ka cje ż przebolear) 
10.30 Ek.spresem przez łwtat . O.U 
Wa.kacje z J)rzebo1em !UMI N!C!'ZWY· 
cli:tony" - odc pow tt .30 i'fa'kaeje 
ze sw\n~lem . 112 .00 l!lk~resem 11rzez 
śwla1 . 1.2.0S W tonacji Tr61kl. U oo 
Powt6rk.11 z rozryw<k\ 13.llO •• ~rder. 
cy z Collins" · - odc. !>C!lW 14.00 La
to w fUha nnonJJ! tli.Ol> l!ll<spresetn 
orzez m.rtat . 1~ . &5 Wc~61 n<>we1 fali. 

cidc. P<>W. radl.owej. 14.20 Sławne 
drz.iela.. sł.awnl wykonawcy 15.00 Stu". 
dio Gama w Ste reo. 18.00 Wi.ad. 16.0S 
R. Schumann - I T.r!o fortep iano
we d-mon o-µ. 63. 16.łO Aktualności 
dnia (Ł). 17.0o Łódzcy soliści w re
pertuarze popularnym (Ł). 17.15 
Łódzki Notatnik Studencki - aud. 
J. Sikorzankl !Ł). 17.30 Z partyhir 
A. Vivaldiego - opr. M. Hoffmann 
('ł.). 18.00 Maga~yn satyryczny J, wu. 
mań.9kie10 (Łl. 18.25 Bank Inic jatyw . 
19.15 23 lekc ja Jezyka nlemleck·iei:o. 
L9.30 Odt worzenie koncertu Chóru 
1 Orkl$try Symf<>ntczne1 Rad ia 
Austri.a·okleg<> . l!ll .10 Muzyka 21.50 C. 
Debussy - konc1trt . 22.15 Wersje 
I k<>nt.rowersje - pnQticys t:vka nau
kowa. 21.l .MI Muzyka. 22.55 W!3'd. 

TELEWIZJA 

PROGRAM I 

9.00 Tellllerle TelewJz jl Dziewcząt 1 
Chlopeów ' - .Na zdrowie" - oraz 
f!lm ., Przy~ody psa CYW!la" (17) -
„Niewypały . 17 OO t>zlennl,k . !T.30 
Pol&ka ltronł"ka FL!mowa, 17 .40 ln
terstudl.o". 18.10 Telewizja Młodych -
CDN - Syrtem . 18 50 D<>b ranoe li OD 
Camerat.a . 19.30 Dziennik. 20.15 .za. 
mach" - dramat wojem'ly orod. 
poi.. ?:1.łO Forum ekonoml~tów 22.25 
!>zlenn.!k. 2.2.40 .Zac-zn!jmy od Mooy 
Lizy". 21 .10 Te&ew!.z ja w sprawie ml,. 
1Ui'l"d6w. 

PROGRAM Iii 

U .ff Wla.d. - wyd. kieleckie (L). 
19.30 Ineinntk ~o . oo Krorilk a Un lwer. 
sJady 20 .4-0 ,Z Po"kolenla na o<Jlkole
nle" . 21.1.0 24 ~~z\n;v. 21.21) Wlec.z6r 
f!lmowY. 22 40 Kron ika Uniwersjady. 

~------------------------.... ---------------------·------------------------------------------------·--------------............ ----------------------------------------------........ 
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dla zasłużooych 
W · Muzeum Historii Miasta 

Łodzi odbyła się ostatnio uro
czystość dekoracji :rnsłużunych 
mieszkańców Bałut Hcuorowll 
Odznaką Miaita Lodzi i Odzna
ką Zasłużonego Działacza E'ron
tu Jedności Narodu, przyzna
nych im z okazji Swięta Odro
dzenia Polski Ludowej. 
Honorową Odznaką Miasta 

Łodzi zostali wyróżnieni: 
M. Antczak, A. Batorowski, 
J. Boczkowski, Maria Bielik, 
Wanda Dziubarczyk, G. Goda
la, M. Cholewa, M. Jaskulski, 
K. Jarzębowski, J. Korygow!:ki, 
A. Kowalewski, Jadwiga Kn
płoniak, A. Kosiak, J. Kubiak, 
J. Lelonkiewicz, L. Milewski, 
J. Pochylski, Cz. Piekar&ki, 
A. Pęczkowska, Z. Siarkiewicz, 
Cz. Sułkowski, W. Sadowski, 
Kazimiera Sokalik, :M. Socha
czewska, W. Stasiak, B. Wojta„ 
sik, J. Włodarczyk. 
Odznakę „Zasłużony Działacz 

FJN" otrzymali: A. Berger-Sła
wińska, H. Grochocka, Cz. Ja
kubowska, J. Lubowicka, Wł. 
Ław!:ki, St. Michalski, K. Olbiń
ski, Hanna Pietruszka, St. Pie-
trzykowski, Helena Plesiak, 
A. Smułek, E. Sobierajska, 
S. Zielińska-Trynkoś. (j, kr.) 

W Łódzkich Zakładach Piwo
warskich codziennie napełnia się 
150-200 tys. )>utelek Pepsi-Coli, 
80 tys. butelek napojów gazowa
nych (Cytroneta, Tonie, SJ:iandy, 
Mandarin) oraz wytwarza 400 he
ktolitrów wody mineralnej dla za
kładów pracy i 970 hektolitrów pi
wa. Napoje · te trafiają przede 
wszystkim do zakładów gastrono
micznych i !:klepów aglomeracji 
łódzkiej. Ilości, jakie są produ
kowane, powinny wystarczać na 
pokrycie popytu na napoje chło
dzące, ale nie wystarczają. Dlacze
go? 

Po pierwsze - brakuje koncen
tratów. Nastawienie produkcji na 
napoje z koncentratów importowa
nych spowodowało, że producenci 
koncentratów z surowców krajo
wych (np. malWn, wiśn~. porrecz-ek 
itp.) zrezygnowali z ich wytwarza
nia i obecnie nie można podjąć 
produkcji takich napojów, jak np. 
soki. Zbyt małe są dostawy esen
cji oranżadowej oraz surowców 
z Herbapolu (np. do produkcji 
„Herbaiw<i!tu"). 

Po drugie - nie można wyko
rzystać wolnych butelek po Pepsi
Coli f Mirindzie (zastrzeżońe zna
kiem firmowym), jak i uruchomić 
linii do produkcji napojów impor
towanych, chociażby do rozlewa-

Tramwajarskie działki 
Jest to dość za!:kakujący obra

zek: obok szosy E-16 ze Zgd.e
rza w kierunku Ozorkowa, tuż za 

Jest sposób 
na butelkil 

PlsatUmy niedawna, ł• Woje
wódzka Spótdzlelnla Mleczarska 
ma dute kłopoty z odzyskiwaniem 
butelek po lmletanle. Podobno 
łodzianie szczególnie upoc!Obatl 
sobie ł• 6wla.rtkow1 na9iwal4 
I ni• :rto1"acają 1)1Utyc:lł buteleCHlc 
clO •klepów. TymcraHm Jedl\4 
r naaz11clł Czytelniczek połnfar

mowai« naa, te w •klepie WSS 
. ,Spotem" ftr •• '° el. Clłryraft
tem I ft4 Datach, pod pust11ml 
opakowaniami po lmletanl• do
słownie uglftają ftll półki. 

Per1onet. tego _ sktepu bardzo 
niechętnie odbiera od kttentów 
butetkl, a to dlatego, te dostaw
cy odmawiają prz11jęcta opako
wa!\ tuzem, bez plastykowych po
jemników Mechanizm tego zja
wiska jest prost11: do sklepu pn11-
wozl się kitka •krzynek śmieta
ny, która dość sz11bko je1t 1prze
dawana, 11 pojemniki z11pełnla:fq 
się pustymi butelkllml. Sq jed
nak klienci. którzy c:hcq 'POzbuć 
się pust11ch butelek. Czasem Po 
prostu przvchodzą da sklepu 
w nadzłel, :te dońanq •mlet.aftę, 
a kiedy Je# br11ku1e, zawiedzeni 
zostawlajq ktoj>otnwe buteUd 
W •klepie z11tem rolftle zapal nie 
odbieranych pr2el konwojefttów. 
opakowań. 

miejscowością Emilia, w polu stoi 
około 30... wagonów tramwajowych. 
Okazuje się, iż jest to teren dzia
łek pracowników Zjednoczenia Go
spodarki Komunalnej w Łodzi, 
które wpadło na doskonały pomysł 
sprzedawania działkowiczom prze
znaczonych na złom tramwajow. 

Tramwaje na razie Sil tylko 
dzhracznll namiastk1t przyszłych 
domków weekendowych. ale pra
cownicy ZGK wraz • rodzinami 
soboty i niedziele dale poświęca

Jl\ aa przystosowanie wnętrz wa
gonów do 1Woieh potrzeb. 

- Płaciliśmy u te wagoniki po 
1141 zł - powiedział nam Włady
sław Tyl, kierownik oddziału w 
zakładzie torów I sieci MPK. -
Przedslębiorśtwo samo rozwiązało 
sprawę transportu. Paniewa! blla· 
kuje wszelkich materiałów budo
wlanych, można powiedzie~. że 
zrobiliśmy dobry Interes. Jest już 
nawet opracowany projekt obudo
wania tych wagonów drewnianym 
spadzittym dachem I gankiem od 
frontu. Ale to jest perspektywa na 
około 3 lata. Na razie w pocie czo
ła wymontowuję ławki, w czym 
pomagajll mi żona i córka. 

Działki, każda o powierzchni 
około 400 m kw., przynoszą już 
pierwsze plony pracownikom ZGK. 
W przyszłości za Emilią powstanie 
teren rekreacji głównie dla łódz-
kich tramwajarzy. (sk) 

Klari Katona 
w „Bicie" 

nia wody mineralnej, co uniemo
żliwia umowa licencyjna. 

Po trzecie zwięk!:zyło się 
spożycie napojów chłodzących, 
które trudno- wytłumaczyć tylko 

pogodą. Swiadczy o tym fakt zni
kania ze sklepów nie tylko napo
jów, ale i octu oraz musztardy, 
które to produkty ŁZP wytwarza
ją w ilościach większych niż w 
roku ubiegłym. (W. K.) 

Wzorowi rolnicy 
Do tradycji nasz.ej w.si weszło Z<J6tali M.arek Sieroszew&ki z gm. 

oe>roc:zme współzawodniciwo o ty- Rzgów i Czesław Ozdoba z gm. 
tul najlepszego młodego rol.ni.ka. Nowo.soJ.,n.a. Mia.nem „ Wro+owego 
„Młodym Mistrzem Plonów" za Pra.cown•ika, Koleżanki i Kolegi" 

1980 r. została Krystyna Adaancze- s1.Czycić się mogą: Alek.sa.nde.-a 
wska z Zespołu Młodych Rolników Snaada, p1:1aoownica s.kle.p'll s.po
w KębHn.ach gm. Zgierz. Tytuł żywczego w Rzgowie oraz Stama
„Wrorowego Młodego Hodowcy" sław Partyczyński Wojciech 
uz~kał Stanisław Jander ze ws.I Strychalski. Wyróż.n.ierui obd,arowa
Wiączyń Dolny gm. Nowasolna, ni zostali n.agrodami w pootaci 
sp~ja.l!izuj~y się w hodowli byd~a., 1>przęt~ sportowego i talonów na 
NaJlepszym1 we współzawod:n1c- posziukiwane maszyny rolndcze. 
tWlie „Młodv MilS!trz MechaJ!lizacji" E. w. 

Opóźnione roboty drogowe 
P.r.a;ce pnzy pr~budowie ulicy 

Dąbrowskiiiego, kit6rych ukończe
nie plaru>WaJ110 jeszcze w ubiegłym 
roku, ogtatmdo uległy zahamowa
niu. Ja.k IIJllS pdinf<ll'mowano w 
Wojewóc!Udm Przedsiębiorstwlie 
Dróg i Mostów w Łoc12i, n.aijpraiw
dopodobniej w przyszłym roku u
końcrona będzie tylko jedna jezd
ni.a tej ulicy na ocroin:ku od ul. 
Gojawiczyńskiej do Lodowej, a być 
może da.lej - do ul. Tomaszow
sltliej. 

Opó:fn.ienń.a .r.powodowaine 7.0!lta
ły praeiz. przeciąganie .się robót 
k.onstruikcyjno...inootowych przy 
wi.adukcie drogowym, a także 
pNez długotrwałe montowa.nie 
wlotów kamiailiu.cyjnyoh. Ostatnio 
tempo prac o~yły rówm.ież bra
k4 m.aberiałów budowl.SJnyc"h z ja
ktiJlllli. boryka się gł6wnv wykolllaw
oa - Kombinatt Robót Drogowych. 
W katMym razii-e prz.eibudowa ul. 
Dąbrowslkliego nie została wsbrzy
mama w plmde prac d·rogowyeh w 
naszym województwie w bieżącym 
rokiu. Całość robót, a więc: wyko
n.aallie drugdej jeZldlrui, torowiska 
tra.mwadowego i dwóch pętlli w 
rejon~ wiaduktu oraz przy ul. 
Tomaszowskiej, może zakończyć 
się dopliero w . 1985 roku. 

W ciągu najbliższych miesięcy 
przewidziane jest natomd.:ist ukoń
czenie przebudowy ulicy Tomaszo-

Dyżur poselski 
W tiedzibie ŁK FJN (ul. Piotr

kowska 104) dziś od godz. 10 dy
żur poselski pełni posłanka na 
Sejm PRL - Felicjanna Lesińska 

W\Slk.iej między ul. Dą.browskiego a 
Przybyszewsikiego. Będ:l.lie to bar
dzo ważna arteria, która poprzez 
ul. Pu.szdtiaia pozwoli dotrzeć aż do 
ul. Rokicińskiiej. Ul. Tomaszow
ską prowad'1.iić będzie S?J.a,k konte
nerowy z bazy na OlechoWlie. W 
ostatnich dinłach dokon.aino już te
chndcznego odbioru Wli.aduktu dro
gowego nad lorami kolejowymi w 
rejonie EC-4. (s-k) 

zasy 
la 

. , 
sen1oro 

Przed kilku dniami 1:akończył 
się, druf:i z kolei wczasowy tur
nus seniorów Alekcandrowa. 
Wczasowiczom oddano szkolny bu
dynek, mieszczący się prawie w 
lesie. Dzięki wielu ludziom dobrej 
woli 100 staruszkom stworzono 
przyjemne warunki wypoczynku. 
Oprócz prawdziwego relaksu 
wśród zi.elen~ i smaoznego wyży
wienia było wiele ciekawych im
prez, m. in. występy zespołów ar
tystycznych, filmy, konkurr:y. 
• Warto dodać, że wczasy dla se
niorów w Aleksandrowie zorgani· 
zowane zostały już po raz piąty 
przez Zarząd Miejsko-Qminny 
PKPS w Aleksandrowie. Prezes 
Leopold Słaboń, jego zastępczyni 
Zofia Sznyr, potrafili uzyskać 
zrozumienie i pomoc dla tej akcji, 
m. in. z miejscowego Wydziału 
Handlu, ośrodka zdrowia, zakła
dów· „Sandra", „Xenon", PC'M 
?:IWZR. (k) 

Arh1rówek na cenzurolv anvin 
" Ca:ytelmicy „Dzien.n.ika", za•in te-

re.sowalllii stamem o5·rodka wypo
czynkow-ego WOSiR w Arturówku 
telefon.ują do n·as pytając, kiedy 
:-ostaJilą odda.ne do użytku powsta
Jące tam korty. Wyjaśmeń udzie-
lił nam kiierowind!k oś·rodk.a 
Mairoiin Sokół. 

- W sierpniu przystąpimy do 
pNIC wykończeniowych. P.rzerwa 
w pracach spowodowll!na została 
brakiem mączki oegla.nej, gdyż za
kład, któTy miał ruam ją doota:r
azyć, był zaimknięty. Aby korty 
nde uległv zniszczeruiu przeprowa
dzamy biezące prace konserwator
sk:ie. Plainujemy oddać korty do 
eksploatacji na j"e&ieni tego roku . 

san.atonia ko!'lzystają z kolektorów 
i wypad'ki za.n.ieczys1.Czeni.a strumy
ków lilie mają już miejsca. Pra:e
prowadza.ne są również okresowe 
kont.role czystości wód i jak na ra-
2li·e nde stwierdzono przypadku 
zainioozy>szczenia !(ąpieH1Ska. 

CHOROBY 
WENERYCZNE 

W. K. 

SĄ GROZNE DLA CIEBIE 
I TWOJEJ RODZINY 

WAŻNE TELEFONY 

Centrala Informacyjna PKO 

lnformacJa o usłu11:ach 
lnlormacj~ PKS: 

Dworzer Centralny 
Dworzec Północny 

731 -82 
398· 10 

I nrormacja telefoniczna 
Komenda WolPwódzka MO 

285·96 
747-20 

93 

577-22. 292-22 
Poe;otow!e ciepłownicze 253· u 
Poe:otowle dro2owe 

. Polmozhvt" 
roe;otowlp eneri:etyczne: 

Relon f.ódt Pólno~ 334-31 
Re.lon t.llM „ofudnle 
Rejon Pahlaulre 
Rejon Ze:len 
Rejon n4wletlenła ulic 

Poe;ntowiP e:aznwe 
Poe:otnwlP :WO 
Pne:otowfp Ratunkowe 

Pomor droe:owa PZMot. 

409 -32 

609 32 
334· ·28 

31 · 16 
18·34-42 

881 15 
39; . 35 

97 
99 

St rat Pota rna 
52-81-10. 706-27 

.98, 666· 11 
195-55. 257-57 

TELEFON ZAUFANIA 
czynny w cod:r. 15-7 

TEATRY 
nieczynne 

MUZEA 

33? .37 
t'allO 

HISTOIUI 
CYJNEGO 
goda:. &-M 

RUCHU REWOLU· 
(Gdańska 13) 

ODDZ1Ał RADOGOSZCZ (Zgier
ska 147) - god-z. &-16 

ARCHEul OGICZNE I ETNO
GRAFICZNE •ni WoLn<>Acl 14) -
godz 11-18 

BlULOOrt EWOLUCYJNEJ t}Ł 
(park Slen.kl-1czal Codz 
10-18 

Wt.i'IKIF.NNICTWA IPlotr'<ow-
ska 282) - godz . 10-16 

HISTORII MIASTA t.ODZJ !Ogro
dowa 1&1 e;odz 11-15 

SZTUKI IWle<-k<>W">klego 361 -
nieczynne 

POLSKIEJ WOJSKOWEJ SŁUŻBY 
ZDROWIA iżel!itowsklee;o 7) -
n!.eczvnn!' 

!WIASTA. ZGIERZA (Zgierz. Dą
brow.s'ltlego 21 l - godz. 10-15 

WYSTAWY 
GALERIA BAŁUCKA (Stary Ry

nek 2) - stodz 11-11 - itra-
fllta A Kafczvńskieł · 

SALON SZTUKI , WSPOŁCZES
NEJ !Piotrkowska 861 - !(<>dz 
tt-18 - (raflka K Naii:aoka 

OSRODF:K PROPAGANDY SZTU· 
KJ IPark Sienkiewicz.al 
godz. 11~18 - Rysunek ! itra
f !ka lOC w1PkU 

GALERIA SZTUKI fWólczań· 
ska 311331 - 1todz 11-18 Małe 
formy ii:r.aflkl 

• • • 
LUNAPARK (KonstantynOW· 

ska 3/51 - czynnv codziennie 
od !!od.~ 13 do 20 dla irrun 
zorgantzowanvch Od codz :o 
w sobotv I niedziele I święta Od 
godz 10 d<> 20 W oonled'Zlałkl 
nieczynny 

KĄPTET.ISKO l"Al,i\ ~ czynne 
codziennie w C:odz 10-19 Ot.a
sa od e;odz 10 do 19) Dyskote
ka - CT.Wart.kl c:oboty nledzle. 
1,., t:odz 1~ -U 

ZOO - C<>dzlennle Od itodz 9 do ~o •k„~• do e;odz 191 
PAf.~IARNlA - codziennie od 
~odz 10 do 1T <<>or6c2 · nonle
rl7'alkłlw1 

OGRÓD ROTANTCZNY OO· 
dziennie od !!<>dz 9 do zmro. 
ku 

KINA 

BAŁTYK - "Saturn 3" (ang.) 
od lat 15 god-z 15 17.15. 19 30 

I WANOWO - .• Saturn .„ an11 
od lat 15 11100% to 1% 15 tł . 30 
17. 19 30 

POl .ONIA - żanda•m na eme
rytu•u"' tr od lat 1' Cod:r. 15 

· !7 IS '9 3n 
PRZEDWIOSN!E - .P1"2ybywa 

jeździec'" . USA od lat 15 l(O<lz 
!5 1715 ' 930 

WŁOKNTARZ - Na komediowa 
nute - . Goń mnie. aż c.ie zfa
plę" fr . od lat 15 ~<Xlz . 10. 
tll.15. 15 17 15 19.30 

WOLNOSC - . żandarm ru1 e
m!Lryturze" fr od lat 12 godz 
13 17 15 19 30 

WISŁA - nieczynne 
ZACHĘTA - .Gorącz,ka sobotniej 

nocy'" USA od lat 15 godz 15. 
17 15. !9 30 

<:TVI llW'\' I FTNIF. - ·żandarm 
w fll<>wvm .T<>rku" fr bo 

soda łl li (W dni nlel)()tlodnE I klno n4eC2V11Del 
STUDIO - . .Akwanauci" radz 

od lat li !todZ 15.30; ,.OS'tatnl 
pociąg z Gun Bił!" . USA t>d 
lat 15 godz 17 30. 19 30 

STYLOWY - Amerykański film 
sensacyjtlG' - Taksów'ltarz" 
USA od lat 18 godz 15 15. 17 .30 
Literatura na ekranie - .,Sa
natorium pad Klep•vdra" P<>"l 
od lat 18 godz 19 30 

GDYNIA - Kino non-stop od 
godz. 10 - Tnv dni Kondora" 
USA od lat 18 

HALKA - nieczynne 
~ŁODA GWARDIA - „Uciecz

ka na Atenę'' ang od lat 15 
godz 10 12 :5, 19 .• P1"2ez GOr~ 
Skaliste" lTSA b. " godz 14 30 
Kino Kr6tkirb Filmów non-stop 
- od godz 17 do 19 15 Nnwn~ri 
.. ~r Ma FQra" :ran~o· 1 

.. Pierw•zv tllm" Be7. tvtul11 " 
.. Ma rtwv c l eń'" , Ptaszek'; J ak 
w halce„ Praktyczne wska
zówk! dla zbieraczy motyli" 
.!'\wieto kobiet" 

MUZA - nieczynne 
t MA.JA - .,Blekltny pta.k" us.„ 

b.o godz 17, Dziewczyna z re. 
klamy" USA <>d laf 18 godz ·~ 

POKO.J - W ou•t.vnl I w pU,7 
czy" cz T poi b .o gO<:lz 13 30 
15.30 Polonia Re«tltuta" cz l I Tl 
POI od lat 15 e;od~ 17 30 

ROMA .. Miś" poi od lat 15 
godz 10 12 15 17 19 30 .P~zy 
gody Al l Baby I 40 rozbó Jn . 
ków" radz -Ind od I.at 12 god1 
:4.30 

STOKI Ktnii: Kong"' USA od 
lat 12 godz 16 . .• Zwolnien ie wa 
runkowe" USA od lat 18 godz 
18.30 

SWIT · 
tów" 
ma" 
19 15 

„Dzieci wśród "p\ra -
1ap 1 b .o g<Xlz 15: .Co 

USA od·. lat 18 l!OdZ 17 

TATRY - „Kslęnl czk2 n.a · gro-
chu'" . radz bo godz 15.1 5: 
, Cena rtrachu" USA od a t 
18 godz. 17 19 

OKA - .. 1~ orac Aster\xa" fr 
b.o godz 1'3. 15. 17 19 

DKM - Przeglad filmów 1enn
cyjnych - Afera . Cone<>rde'· 
fr.-wl od lat 15 god-z. 16. 18. 20 

F.SERGETYK - nieczynne 
PIONIER .Pn:ygoda arab-

ska" ang b .o godz 14: •. Pa~. 
szvwa dwunal<t:ka" USA od !.at 
18 l!odz 18 19 

RP.KORD - nie-czynne 
SOJUSZ - nieczynne 
POLESIE „Tropem 

grysa" radz. b .o. godz. 
. Ch1 ń~kl •Y'ndrom" USA 
U!t 15 god-z 19 

APTEKI 

ty-
17 
<XI 

P~otrkow<;k.a 117, Dabrowskle-
go 89 Nlclarnlana 15, Olimplj· 
ska 7a Lutom~er~ka 146 

• • • 
Pablanlce. ArmU Czerwonej 7. 

Konstantvnów Sadowa 10; Alek· 
sandrów Kościuszki 8; Zglen 
Dąbrowskiego IO; O:rorków Dzler 
tyńsklego 2: Głowno Slkorslde
go 45/4'7 

DYŻURY SZPITALI 

Chirurgia ogblna - Bałuty 
Szpital Im Pasteura !Wigury 19) 
codziennie Szpital im Barlickie 
go (iKopc\ń.<rtc\ee;o 2.2) dla orzy 
~hodni re1onowel nr 7. Szpita 
Lm Skłodow<>kleJ-Curle IZglerz 
Parzęczewska ~) dla przy. 
chodni rejonowych nr nr 1 2 
3, 5 Szpital Im Marchlewskleg< 
(Zgierz Dubois 17). Zgierz ozor 
ków, Atek~andrów. Parzeczew 
Górna - Szpital Im Brudzlń · 
5klego !Kosynierów Gdyt1sklch 61 1 
Polesie 

1
- . Szpital Im Kopernik~ 

(Pabian eka 62) . Sródml~cle -
Szpital Lm. Pasteura (Wigury 19) 
Widzew - Szpital Im. Sone-nber
ga (Pieniny 30) 

• • • 
Chirurgia urazowa - Szpital Im 

Skt<XlowskleJ-Cutie (Zgierz. Pa-
rzęczewska 35) 

Neur<>ehtrurg!a - Szpital Im 
Skl<>dow<>kle1-Cutie (Zgierz. Pa·rzę
czewska 35) 

Laryngologia - Szpital Im 
Barlickiego tKopclń.sklego 2Z) 

Okult'1vka Szoltal Im 
Skłodow•kteJ-Curte ' IZ!tlerz. Pa
rzęczew.<;ka 35) 

Chirurgia larvngologla · dzie-
cięca - Szpital tm Korczaka 
Armu Czerwone.I 15) 
Chirurgia , '2CZekowo -twan:owa 

- Sz.ptf.8'1 Im Sklodo~k!ej-Curle 
'Zg terz. Pa rzęczeW""ka 85) 

Tokwkologia - ln.stvtut Me· 
dycvnv Pracy CTerMV 8) 

Wenerologla - Przychodn:a 
Dennatologlczna (Zakątna 44 ) 
- całą dobe oprócz niedziel 
1 śwtat 

WOJEWODZKA STACJA 
POGOTOWIA RATUNKOWEGO 

Lódt. ul. Slenklewkza 137,. 
tel 99 

OG01,NOł.0DZKI 
PUNKT INFORMACY.JNY 

dotvczący pracy placówek slut. 
by zd rowla CZy"lnv cala do· 
be we wszvi;tk le d ,nJ tv11:odlllla -
tel s1~ 19 

Najprawdopodobniej *<Sklclll IJl:łe
pów ftł• tylko prtfl boeniych 
uttczlcach, dy1ponujących ~rym 

zapa1em butelek po lmletanłe . 
jest w ŁOdzł więcej (mlelUmy te
lefony od mieszkańców Juttanowa 
I Retklnl w tej 1pr11wle) ł wy
starczy tylko załadować 1111 1a
mochód do1tawczy kltkanaścle 11u
stych kOfttenerków, aby pokru" 
szklany deficyt WSM, która przy
pisując łodzianom zachłanność na 
butelki po lmletanle, w ten 1po
a6b tłumaczy .rwoją nieudolność. 

Spora atrakcja dla miłośn.lków 
muzyk•i lekk iej latwej I przyjem
nej, będą z pewnością dw.a koncer. 
ty znane.1 1 lubianej w naszym kra
.lu piosenkarki węgl-er&klej Klarl 
Katony. Wystąpi on.a. - z towa1"2y. 
szeniem zesoołu .• Kartbae;o" -
13 sierpnia ci godz. 18 I 20 w tall 
.klubowej Fabryki Tra.nsformatorów 
f Elta". 

Czytelnicy interweniowali także 
w spr·awJe zalllieczys1.Cz.ami.a stru
myków zasilających stawy w Ar
tur6wku, gdzi-e :zmajduje się rów
ndeż kąpielisko . Ja•k n.am powie
dziai!lo, w prrL-eszloiśei taikie rzeczy 
się zdarzały. Obecnie łagiewndckie 

·~ 

Dramatycz1na 
sytuacja 

(skJ 

„Wszelkie uwagi krytyczne po·d . 
adresem PKP, przypominają 
przysłowiową walkę z wiatraka
mi, mimo to, uprzejmie proszę 
o Interwencję w sprawie „tetnlch 
dojazdów do Grotnik . Po zttkwl
dowanlu „ zletonej linii" autobuso
wej. podrótn Jm pozostaje jedynie 
pałączenle kolejowe. Opófolone 
pociqgt (co na tej trasie 1est 1u:t 
od lat regułą) 1etdtą w najdO· 
aodniejszuch dla podrótnuch po
rach w składach zredukowanvch 
do minimum. 1 dtateqo niejedno
krotnie nie sq w stanie zabra~ 
wszy stkich oczekujqcych. Szeze
qótnle dramat11czna svtuac:la jest 
w dni wolne od pracy, kiedy to 
dochodzi do brutalnego przenv
chanla ste , bijatyk I prób wska
kiwania do poclqgu w biegu. 

Sąd1:ę, ts uzupetnle11te 4-waoa
nowych pociągów 111 oJcre8ł• wa
kacyjnym jeszcze o kitka w11go
n6w, umotltwlłob'y tyBlqcom ło
dzian 11rawdzlwy wypQezynek 
I :rapobleg?o by mato budujqcl/flł 
scenom przy watadanlu". 

P . 'I'. 

W NASZYM lłEFLBKTORZJt 
.• Dziennik Łódzki". PlottkOW· 
~ka 9', 2'·103 ILódt, tel. 131· 0 

t su .u w coc!'l.luaeb l-12 

Pl~zcle do nas, a " 
<prawarh telefonujcie, 

('Dtoml 

Więcej cukie.rków 
• • czy mnieJ 

W s.JtJ.e.pacb. wyty1><>wanych do 
prowadzen1a zamiennej spn:ed.aty 
alkoholu na słodycze. pieczywo cu. 
kiernl.cze I kawę, zaobserwowaliśmy 
ostatnd() pełniejsze półk i. Odwledzi
!lśmy kilka skleoow tm. In ,Cen
tral" spożvwczy orzv ul. Plotnkow
ęk!ej 96 I ul. Długosza 7'>. aby zo. 
baczyć 1a.k P1"2edstawia się w chwl· 
I! obecnej zaopatrzenie tych placó
wek w artvkułv. które motna nabyć 
w zam ta n z.a alkohol 

W odwiedzonych przez nu sześciu 
sklepach pro-pon-owano klientom rót-

klientów 
noroony asortY'ment słodyczy. Mo
żna było kupić cukierkl czekolado
we owocowe .. Pokel'<>we" ,Trufle" 
batoniki. oombke kakaową. bombo
niera.I . Jut1"2enki' \ Oferowano także 
pieczywo cukiernicze iak : clastecz. 
lu, herbatni.k l paczkowane oraz •u. 
zem I kawę. Jednak n \e we wszyst
kich sklepach oroponow.ano pełen a 
sortyment; np w sklepie nr 11/5-0 D1"2:V 
ul. G.ag.arlna 8 oleczywo cukiernicze 
nie zawsze Jest w sprzedaży Podob. 
nie w sklepie nr H/41 przy ul. Uni
wersyteck iej 98. 

w. K.. 

z 
• • POZJCl8 

ole ............ „ 
ma ·ań kie 

Medale, „Z„ długotetn!e Jl()życie I nowi Ba~a.6skim orar: Annie i Ita
małżefui~ie", dokumenty pamiątko- z:mier zowi żwrawiom. Aktu deko
we i kwiaty wręczono o~ta.tn.io w racji długoletnich małWllków do
USC Ł6dź-Górna pięciu pa,rom konała mgr Barbara Zboromirska 
małżeńskim: Józefie i Władysła- zastępca naczel nika Dzielnicy 
wowi, Sujeokim , Kazimierze i Ka- Łódź-Górn.a. ..Dz.ieI!Jllik" przyłą~za 
zim ier.zowi Fabiańslrim, Leokadii i się do gratu1acji dl.a wyróż11io-
Ja1110WJ BieMJackiim. Mair.iii i Roma- 1I1ych pair. (j.kr) 

ł DZIENNIK ŁÓDZKI nr UT (9898t 

w o cze • 
I 

• ani 
Skairg n.a niewłaśiC!iwą pr.acę' podstawowym opalem prze.zin.a.czo-

punktów opałowych nie br.aikowa- nym na zaopatrzelllie indyw•idual
ło nrigdy. Występują one i tera.z, nych odbiorców jest węgi el I ga
ade jakby w mniejszej ilości. Nie- tunku w c-ende 550 zł z.a tonę, na 
mniej ciągle są i niei:miennie do- któcy głównie przyjmowane są 
tyczą nieterminowych dostaw. Pi- przedpłaty. Jednak w ramach za
s~ 78-letnia pa111.d M. S.: „W diniu mówien<ia na węgiel I gatunku ko-
17 kwietnia w Za1kład.zie Handlu palnie wysyłają częściowo węgiel 
Opałem WZSR .,Samopomoc Chłop- gatunku I-a w cenie 650 zł za to
ska" przy ul . Wójtowskiej dokon.a- nę, ale ilość tego węgla nie jes t 
łam przedpłaty na należny m i wę- z góry ustalon a. gdyż zależy to od 
~ie!, który miał mi być doota.rczo- bieżą<'ego wydobycia. Toteż każdo
nY 3 czerwoa. Na ten dzień umó- razowo z chwilą otrzymania wyż
wiłam się więc z kimś, kto podjął szego gatunku opału skład hurto
się wnieSlienia go do piwnicy Wę- wy ustala pulę' dla podle:::łych so
gla mi jednak nie przvwieziono b1e punktów detalic1Jnych, A wte
Udałam się do pull!ktu do'\'tawoze- dy te przyjmują przedpłaty do 
go pl"Zy 111 Rzgowskiej 126, aby bieżącej realizacji. Należy jednak 
wyjaśn·ić sprawę; tam usłyszałam. paniiętać, że węgla tego· Łódź o
że naleinv mi przydział oceywi- trzymuie zaledwie 10-15 proc.. co 
ście otrzymam, ale kiedv - do- w żad111ym wypadku ni e pokrywa 
kładnie nie wiadomo, może M ty- potrzeb odbioreów. 
dzień. 

Gdyby podobne zasady obowią
?ywały w całym mdeście, musiała
bym si~ z tym ])Ogodizić. lecz jak 
się · dowiedxi.ałam - na Kozin•ach 
jest inaczej. T.am węgiel dostar
cza się szybko i terminowo, a w 
dod~ku obok tego tańszego. który 
iest u nas tairn bywoa f drotszy 
dużo wyższej ja,kości. Jedno miasto 
- a jakie rozbi eżności.I Prosze 
·vvi aśnijci e skad one się b iora" 
Zakład H andlu Opałem WZ5lł 

,Samopomoc Chłoooka" tłumaczv 
zair.i.uty pani M. S. n.as tę.pu jąc.o : 

Następnde, tłumacząc różnkę w 
zaopatrzeniu poo:r.czególnych dziel
nic, dyrekcja ZHO stWlierdza, że 
opał rozprowadza 6 dzielnicowych 
składów - burtowych, zaś kaiżdy 
skład ma odrębn.e zamówi.en.i.a na 
opał i stąd też term i nowość do
staiI"-czan:ia zaikupionego opału może 
być różna - zależnie od doot a w 
A nJe :est z nim i na.il-epiej , bo 
mi mo wielokrotnV('h monitów w 
CZW , wysyłan:vcli zarÓ\Vno przez 
ZHO iak i wła,d ze a (im in·i..~tracvj 
ne m iasta, sytuacja n.ie poprawi-a 

• g1 
się i . oota tni? . zi:owu występują 
powazne opózniema w dostawach 
co a utoma tycznie pawoduje z.akłó~ 
ce.nia w terminowym dostarcz.andu 
węgla do odl>iorC'ów. Właśnie taki 
w;i:padek zdairzył się w punkcie, z 
ktorego usług korzysta pand M. S. 

. (h) 

ZMD zaprasza 
Związek Młodzieży Demokraty

cznej informuje, że co cz\vartek w 
godz. 17-19 przy ul. Piotrkow
skiej 78 (~rawa oficyna, n piętro) 
odbywać się będą spotkania przed
stawi~ieli . związku z młodzieżą 
pracu1ącą 1 uczącą się. Celem spot
kań będzie zapoznanie młodzieży z 
oroi:ramem i charakterem organi
zac11 • 

zawiadamia 
Kom!.sja PorozumU!waweu P r&-

cownLków Jednostek Proje.lttowanl.a 
NSZZ „Solid.a rność" Zleml Łódzkiej 
ln fo rmu 1e te kole1ne iebra nle orzed
~tawlclell kom ls11 odbędzie się 29 lin
ea o godz. 16.30 w Za rządzie Ziemi 
Lódz.kieJ, sala in, III p. 




