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· .Yak ool•n!ormowała aitencla TASS, 
27 bm. o godz. 19.04 czasu mosk•ie
wskiego kosmonauci Swietłana Sa
wicka. Leonid Popaw I Aleksandr 

. Sieriebrow oowr6cili na Ziemie oo 
zakończeniu nrol!•ramu badań I 
eksperymentów na ookladzie zes
połu naukowo-badawczel!O .. Salut 
7" - .. Sojuz T-5" - Sojuz T-7". 
P.race na stacji „Salut '7" ko.nty
nuuja kosmonauci' Anatolij Bierie
zowoj I WolentJ.n Lebiediew. 

DZIENNIK 
LÓDZICI 

A'P&rat ładujący statku kosmicz
nego „Sojuz T-5" osiadł w wyma
czon:vm reionie terytorium Związ
ku Rad?Jieckiego. 70 km na póJ.
nocny wschód od miasta Arkał„k. 
B.awioka. Pooow 1 · Sierlebrow czują 
s1e dobne. 

lnilyjski ~osmmauta 
wystartuje w 1984 r~ 

Pierwszy kosmonauta indyjski 
wystartuje w kosmos na pokładzie 
radzieckiego statku kosmicznego 
w 1984 r. - pisze agencja PTL 

S:osmonauta ten IJłZechodzi in
tensywne szkolenie w · ośrodku 
prób aeronautycznych w Bangalo
re, w oołudniowej częścJ Indii, a 
wkrótce uda się do Związku Ra
dzieckiego wraz ze swym duble
rem. Agencja cytuje wypowiedź 
na ten temat dyrektora tego 
ośrodka, gen. P. Singha. 

absolwentów WSOWP w Poznaniu 
I 

W NIEDZmLĘ 29 BM. PRZED 43 ROCZNICĄ NAPASCI Nm
MIEC HITLEROWSKICH NA POLSKĘ - WYBUCHU ' U WOJ
NY SWIATOWEJ - W WYZSZYCH SZKOl:.ACH OFICERS
KICH WOJSKA POLSKIEGO ODBYl:.Y SIĘ UROCZYSTE PRO
MOCJE ABSOLWENTOW TYCH UCZELNI NA STOPIEN 
PODPORUCZNIKA. KADRĘ ZAWODOWĄ 811:. ZBROJNYCH 
WZBOGACIŁ NOWY ZASTĘP MŁODYCH DOWODCOW -
SPECJALISTOW O WYSOKICH KWALIFIKACJACH, KTO
RZY POSTANOWILI ZWIĄZAĆ SWE ZYCIE ZE SŁlJZBĄ 
OJCZYŻNU: W SZEREGACH LUDOWEGO WOJSKA :POLS
KIEGO. 

W uroczystoścł t>romocyine! w częla słQ od złotenia meldunku 
Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk J?en. armii W. Jaruzelskiemu. Ze
Pancer.nych im. Stefana Czarniec- brani chwila ciszy uczcili oamięć 
klei?<> w Poznaniu wziął udział ooległych w walce z niemieck~ 
przewodniczący Wojskowej Rady faszYZI11em o wolność naszej 01-
0calenia Narodowei:?o. minister o- czyzny. Następnie odczytano uch
bronv narodowe!. J!en. a.rmii WoJ- wałę Rady Państwa o. mianowaniu 
ciech Jaruzelski. Obecni byli człon- absolwentów szkoły na pierwszy 

w 43 t •·• h tl kowie WRON 1?en. dyw. Henryk stopień oficerski. 
roczn cę naipa""" i erow- Rapacewicz ; l!en. dvw. pil. Tade• 

skiej na Polskę, 1 września br. usz Krepski. o.rzedstawiciele woje
przewidywane jest odsłonięcie w wódzkich władz partyinych I ad
stolicy Wielkopolski pomnika Ar- ministracvinych z. I sekretarzem 
mil .,Poznań„. wznoszonego obec- KW PZPR w Poznaniu 1?en. bryg. 
nie społecznym sumptem mlesz- Edwardem ł.ukai;iklem i wojewoda 
kańców tego regionu i kraju 29 Marianem Królem. Przybvli też 
bm. budowniczych monumentu, licznie przedstawiciele środowisk 
upamiętniającego bohatersty/o żoł- kombatanckich. członkowie ZBoWiD. 
nierzy - uczestników pamiętnej a wśród nich b. 'DOWstańcv wiel
bitwy nad Bzurą. odwiedził prze- kooolscv. uczestnicv namietnel!o 
wotlniczący Wojskowej Rady Oca- zrvwu wolnościowego 1918-1919 
lenia Narodowego. minister obro- oraz b. źołnierze Armil „Poznań" 
ny narodowej. generał armil Woj- wsławionej walkami nad Bzurą 
ciech Jaruzelski. Powitał go prze- we wrześniu 1939 r. Obecni byli 
wodnlczacy Społecznego KomHetu członkowie rodzin i' nalbHźsi nowo 
Budowy ~m'11ka Armil „Yoznilń" oromowanvch oficerów W 1łl'oe:z:v
wicewojewoda Stanisław P\?tro-1 stoścł uczestniczvlł harcerze. pn:ed
wicz - informując o Przebiegu ~awiclele oreanizaci! młod:!'l!eżo
t>rac przy pomniku. kt6re wkro- wvch I nosnańskich zakładów 'Pra-
czyły już w końcową fazę. cy. 

(PAP) UroczvstoM 1>romocyjna rozpo-

Aktu promocii doko.nał l(en. ar
mii W. Ja•ruzel.ski. 

Podoorucznicy Adam Snieżek I 
Piotr Gościński, któ.rzy ukończyli 
stud·ia z wyróżnieniem. otrzymali 
med.ale I dyplomy pamiątkowe. 

Nowo mianowani oficerowie. zło
~Yli uroczyste ślubowanie. a wszys
cy słuchacze szkoły odśpiewali his
toryczną pieśń Szikoły Rycerskiej 
. ,Swięta miłości kochanej Ojczyz-
ny ••• ". . 

Zebrani wysłuchali następnie· 
p.rzemówienia Wojciecha Jaruzels· 
kiego (tekst zamieszczamy na str. 
2). 

• li' • 

Uroczystości promocyj-ne odbyły 
się również w innych uczelniach 
wojskowych. 

(PAP} 

Delegacja Międzynarodowego 
Komitetu Czerwonego Krzyża 

N/z: gen. armil Wojciech Jaruzelski 4okonuJe promocji w Wyższej szko
l• Oficerskiej Wojsk Pancernych Im. Stefana Czarnleckie!JO. 

CA7 - Damazy Kwiatkowski - telefoto 

W Polsce 1>rzebY'Wai• Frank 
Schmidt, deleJ?at Miedzy.narodowe
go Komitetu Czerwonell(o Kt'zyża 
na Euro'Pe 1 · Amervke Pół'l<lena l 
Hans J. Hatting z Ligi Stowarzy
szeń Czerwone20 KrzvU I Czerwo
nego Półksiężyca. 27 bm. (ości 
przyjąl wicepremier Zenon Ko- · 
mend er. Omawiano nroblemv 
wsp6łpracy PCK z Miedzyrarodo
wvm Komitetem Czerwonel!o Krzv· 
ża w zakresie ochronv prawa hu
manltarneJ?o. Z, Komender oodzie
kował za oomoc dla st>Oleczeństwa 
polskiel?o orS?anizowana orzez Mie· 
dzvnarodowv Komitet Czerwoneito 
Krzyża I t:vczli'We zrozumienie 
skomolikowanvch nroblemów na
szel!o kra lu. 

W s'DQltkandu uczestni~:vła wlce
prezea PCK - J aniina Kr61. 

• • 
Teao samel!o dnia P'. Schmidta 

onyiął wicemimi.ter s.nraw z.ina
nicznYch J . Wieiacz. F. S!h.midt 
orzebvwa w Polsce na zaprouenie 
PCK. w zwiazku z . orzegladem 
oro.itramów czerwonokrzvskiei oc.
mocv dla osób na}bardziei iel oo 
r.rzebuiacvch eraz w wrawacb 
zwiazanvch z wj'zvtowaniern osób 
internowanvch. Celem w!.zv:;- łes1 
również zaooznanie sie z dalszymi 
ootrzebaml w zakresie oomocv hu
rnanitarnei. <PAP) 

w Republice San Marino i w Rimini 
J.an Paweł II zloźył w niedzielę 

4-godzinna wizytę w Republice 
San Mari·no, Jednym z najmniej
szych, a zarazem najstarszvch 
oaństw świata. załoźonym 1681 lat 
temu I stanowiącym enklawę na 
tervtol"i.um Włoch. 

mY'kaiacych 9-dniową imurezi:' sPo
leczno-kulturalno-turystycz 1ą, zor
l!anizo .vaną z udziałem deleeac)• 
młodzieżY i llt'UP młodych turys
tów z wielu krajów przez włoski . 
katolicki, „Movimen.to Popolaire". 

OCZAMI LUDZI PRt\CY -

Była to oierwsza oficjalna wlzY
ta zwierzchnika Kościoła katolic
kiego w tel republice liczącej 21 
tvs. mieszkańców i 61 km kw 1>0-
wierzcłt.ni. 

W oałacu rządowym i>apl!!l!a 'D'O
witał Giuseppe Maianni 111tarszy z 
dwóch kapltan6w-rel!ent6w. którzy 
zl?odnie z wielowiekową tradvcla 
ustroiowa , sa zarazem szefami nań
stwa I rza<łu. 

Wprawdzie 1?16wnvm tematem 
s'Potkania kierownictwa Biura do 
Walki z Przestepstwam' Gos'DOdar
czvmi Komendv Główne! MO z 
J>rzed,staw!clelamł zał61t robotni
czych kilkunastu stołecznvch za
kładów oracv które odbvło sle w 
Warszawie 27 bm.. bvła soekula
cia, iednakże krali! omawianvch 
ta.m za.itadnień bvł o wiele szer
szy. 

W większości WV'l>Owled:zl ooru
szano sorawe kar za sPekulacle 
Opinie bYłv przv tvrn iednc"macz
ne: sadv i kolej!'ia zbrl ł1!1?nclnif' 
traktuia amatorów izvbkie«o zvs
ku. Karv sa zbvt niskie - mówlo 
no. a przez to dla wielu lDEkul8 „. 
t6w nraktvcznie nieodczUWl!}'lP 
N a orzvk ład 5-tvs. l!rZVW"IP. s1>e· 
kulanci szvbko sobie· odbllala. 

Jwk to sle dzieje - oV".a•!'lo też 
- że na bazarach moi.na · kun1ć I 
to w duż.vcb nościa<'h t.owuv ob· 
iet e rei?lamentacia? Przeci„ż nie 
moina kończvć snrawv na scbwv· 
taniu tel!o. kto nimi hanrflul„ na 
tarJ?owi~ku.. Przecie on musi 
skadś le uzvskiwać . a teJ?o zazwv
czaj s:ie nie wvlaśnia. 

Za.riiucono te:i: or«anom ści~ania 
akcvlność działania bra~ svstema
t:vcznvch i stalvch kontroli Nie o
iraniczono sie przy tym do kryty-

kl. Zdaniem J.eszka Musioła z· Hu
ty „Warszawa" za rn~lo •les·t robot
ników w komisiach do walki ze 
spekulacia. 

Jan Paweł ll przyWitał slQ ko
lejno z wszystkimi 60 członkami 
Rady RepubUki. Ma'1anni i ,tJ-aoież 
wvełosi.li nrzemówienia. 

Papil!'i sootkał sie takźe z 'Przed
stawicielami zakonów i duchowień
stwem San Marino. Wizvta zakoń
czyła sie od·nrawien1em MS'l!Y na 
stadionie soortowvm. 

Z San Marino Jan Paweł ll u
dał się do odle2łel!o o 20 km · mia· 
sta Rimini. nad Adriatykiem . by 
wziać udział vi uroczys•-:>~!ia{'h 2'a-

'Ko m u.n i kał 

Naczełn·ej Prokuratury Wojskowej 
W ostatnim okiresie siły antyso

cialls·tYczne. wvkorzvstuiac zbliża
lącą sie drul!a rocznice wydarzeń 
<leroniowvch. naslliłv swo 1~ orze
~tępczą działalność wymierzoną 
orze{'iwko państwu I ieJ?o oro
nom. Usiłu ia one wzniecić na s.zer· 
szą skale oubliczne mamff'stacje ' 
demonstracie zal!rażalace oonad· 
ll:owi orawnemu w tvm "aid.e 0ez-
1ieczf'ństwu I spokoiowi obvv1atell . 
Wiele takich działań 00stało uław
·1onv<'h . Zl?romaclzono ~bszernv ma. 
teriał dowodowv ukazuiacv ,eh o
czvwiście orzesteoczy charakter 
Biorąc nod uwage ~zczegln11r. szko-
11iwość spo!Pezną tvch czvnń>11 
nrokuratorzv woiskowi wszczeli O· 
~tatnio szeree 4ledzt w . stosu ląc rv
i:ory trybu doraźnef!o. Na przyk>~d 

I 
tylko 28 bm. zostało aresztowa-
n:vch 27 sorawców, którzv. spo.rza
dzali albo koloortowali ulotki I 
Inne materiały nawołu1ace do 
wvstanień antvpaństwowych w 
dni·u 31 siemnla. lżące I !10niżajace 
naczelne orl!any naństwa rozoo· 
wszechniaiace fałszvwe' wiadomoś
~ mol!ace WV'Wołać ,nieookól nu
hli<'znv lub rozruchv. 

Wkrótce zostaną wniesione nrze· 
ctwko nim akty oskarźenia do 
sadów woiskowvch. 

N'aczelna Prokuratura Wojskowa 
ostrzel!a. że wszelkie tel!o rodzalu 
działai11ia orzesteneze. zarówno or
!?ailizatorsk•ie, iak I wvkonawcze 
będą ścigane ź cała surowością 
prawa stanu wojennego. (PAPi 

W sierpniu br. przypadają ro
cznice nasilonych walk klasowych 
dla polskiej wsi w okresie między
wojennym. Fala tych wystąpień, 
przeciwko rządom burźuazji i 
obszarnictwa, za~nicjowana w 
1932 r. znalazła sw6j kulminacyj
ny, dramatyczny wyraz w II po. 
łowie sierpnia 1937 r. w wielkim 
strajku chłopskim, zorganizowa
nym i przeprowadzonym na tere
nie kraju przez ówczesne Stron
nictwo Ludowe. Było to najwięk
sze oolityczne wystąpienie chło• 
pów oolskich w okresie między
wojennym. U jego podłoża legło 
poczucie ekonomicznej krzywdy i 
nolitycznego · poniżenia społecznośei 
wiejskiej przez rządy sanacyjne. 

W ramach obchodów 50 I .45 ro
cznicy walk klasowych. na wsi, 
które należą do chlubnych trady· 
cjl ruchu ludowego I ZSL - 27 
bm. odbyło s~ w Sali Kolumno
wej Sejmu uroczyste spotkanie z 
weteranami tych wystąpień chłop
skich. 

W czasie uroczystości 'łO-osobo
wej grupie zasłuźonych działaczy 
ruchu ludowego, uczestników wy
stąpień chłopsltich w latach mię

dzywojennych 'wręclzono odznaeze
nla nrzyznane nrzez Racje Pań
stwa, na wniosek Naczelnego Ko
mitetu ZSL. 

Wśród odznaczonych znaleźli się: 
odznaczenli Krzyżem K'IOmandor

skim Orderu Odrodzenia Polski -
Wincenty Kozula I Bronisław Eu
geniusz Paul z Łodzi, Krzyżem Ka-

Na zaproszenie Ministerstwa przedstawiciele Sekretariatu Radf 
spraw zagranicznych PRL odbyły Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. 
su: w Warszawie, w dniach 25-26 
sierpnia, konsuUacje wicemini
strów spraw zagranicznych palistw 
socjalistycznych. w których udział 
wzięły delegacje: Białoruskiej So;
cjalistycznej Republiki RadzleckieJ, 
Ludowej Republiki· Bułgarii, Cze
chosłowackiej Repu_bliki Socjalisty
cznej, Koreańskiej Republiki Lu
dowo-Demokratycznej, Republiki 
Kuby, Laotańskiej Republi~i Lu-

Uczestnicy konsultacji dokonali 
wymiany pogllldów na temat 
aktualnej sytuacji między.narodo• 
wej w związku ze zbliżającą się· 
37 Sesją Zgromadzenia Ogólnego 
Narodów Zjednoczonych. Spotka• 
nie przebiegło w serdecznej i rze• 
czowej atmosferze i wykazało peł• 
ną zgodność poglądów w omawia• 
nych sprawach. 

dowo-Demokratycznej, Uudowej 
Republiki Mongolii, Niemieckiej P;zewędniczący.ch delegacji bto„ 
Republiki Demokriityczneł, Polsk!ej rącycb udział w. konsu~tacjach 
Rzeczypospolitej LudoweJ, SocJ~- _przyjął członek !Siura Pohtyczne
Ustycznej Republiki Rumunii, go KC PZPR, minister spraw za.
Ukraińskiej Socjalistycznej Re- granicznych PRL - Stefan Olszow• 
publiki Radzieckiej, · Węgierskiej ski. 
Republiki Ludowej, Socjalistycznej 
Republiki Wietnamu i Związku 
Socjalistycznych Republik Ra
dzieckich. 

W obradach uczestniczyli także 

Delegacji pDlskiej · na konsulta• 
eje przewodniczył wiceminister 
spraw zagranicznych Józef 
Wiejacz. (PAP) . 

z udziałem prytńasa Polski 
arcybiskupa Józefa Glempa 

W związku z trwającymi obec
nie w kraju uroczystościami koś
cielnymi z okazji 600-lecia lrnltu 
maryjnego na Jasnej Górze prze
bywał w sobotę. 28 bm. w Spale. 
w woj. piotrkowskim prymas Pol
ski arcybiskup Józef Glemp. 
Odbywały się tu również uro-

Obrady Pugwash 
W Warszawie kontynuowane są 

obrady 3Z konferencji Pugwasb. 
29 bm. rozpoczęto prace nad pro· 
jektem sprawozdań s obrad 1:rup 
roboczych, PrzebleJl(ają one za zam
kniętymi 4nwlamł. Jak dowiaduje 
się w kuluu-ach dziennikarz t>AP. 
w gruule tob11eieJ. nlmuJaceJ . słę 
zalPżnnścla mlęd1v ollsladanlem za· 
sob6w ekonomicznych. a hezpieczeń· 
stwem w stosunkach mlędzynarndo· 
wycb, polscv uczest .• lcv obrad pod· 
nieśli kwestię bunleczeflstwa mlę
dzvnarodowvcb 1tosunk6w ek11no• 
mlcznych. Jest ono oaruszan,e -
w ostatnim okresie - przez nlekt6. 
re i>aflstwa. nakładaja.ce Jednostron• 
nie I arbitralnie sankcje ekonnmlcz· 
ne. Przedłotono t:ałem i>rni><nvcJę 
'ZlnstvtucJonali?:owanla, w praktyce 
stosunk6w mledzynaroclowych, śro4-
k6w służących umocnieniu zaufania 
we wsp6łprac:v Jl:MPodarezeJ. Kon· 
cepcJa ta, będaca ory1:łnalna polska 
Inicjatywą polityczną. pnedstawJona 
Już wcześniej na forum Sejmu PRL, 
'Wvwodzl się s 14el tworzenia śro4-
'k6w zaufania w dziedzinie mllltar
tteJ, uJęteJ w Akcie Koflcowym 
KBWE w Helsinkach. 

• • • 
W pófoych godzinach w!eczor

nr.ch 29 bm. uczestnicy konferen
CJl Pugwash zebrali się na 
otwartej sesji plenarnej której te
matem było wspólczesne znacze
nie manifestu Bertranda-Russella 
i Alberta Einsteina. 

walersklm Orderu Odrodzenia Pol
ski - Stanisław Lesiak z Pysz
kowa (woj, sieradzkie}, oraz Jó
zef Szczypiński z Dachowa (woj. 
skierniewickie). 

Biały Dom 

planuje 

Administracja prezydenta Reaga
na postanowiła zmienić mapę 
Bliskiego Wschodu. Jak poinfor
mowała amerykańska sieć telewi
zyjna ABC, Stany Zjednoczone 
opracowują plan padziału Libanu. 

Południowa część kraju, według 
zamysłów Waszyngtonu, •. na dłu· 
gie lata" oddana zostałaby Izraelo
wi. 

Według miejscowych obserwato
rów, podział Libanu zdaje sie bv~ 
pierwszym krokiem na drodze do 
trwałej aneksji przez Izrael · li
bańskiego irołudn!a ,Agencje orzy
taczają w tym miejscu słowa mi
nistra obrony lzraela Ariela Sza
rona, wypowiedziane w czasie 
obecnej wizyty w Waszyngtonie. 
Szaron dał jasno do zrozumienia, 
Iż Tel Awiw nie zamierza w naj
bliższym czasie wycofać swoich 
wojsk z Libanu. 

czystości związane z 60-leclem 
istnienia tutejszej kaply:y i z po
święceniem budowanego w tej 
miejscowości dornu katechetyczne
go. 

Uroczystości te zgromadziły w 
Spale kilka tysięcy wiernych. 
Wygłaszając do n.ich kazanie ks. 
urymas stwierdził m. in.. że w 
obecnym trudnym dla 1szystkich 
czasie konieczne jest zachowanie 
spokoju, poszanowanie drugiego 
człowieka. Nie może być w lu
dziach - powiedział - miejsca na 
nienawiść, która rodzi nienawiść 
I zemstę. m-ak 

DZIEK 
KIESIE. 

W dniu dzisiejszym slodce 
wzeszło o godz. 5.45, zajdzie zal 
o 19.27, 

Romuald, Bohdan, Rajmund 

w dniu dzisiejszym dla ł.odd 
przewiduj„ nastepująeą poęodę: 
pogoda · słoneczna. Temp. maks. 
w dzień około 24 st. Wiatry 
słabe. 

Cilinienie o godz. 19 wynosi
ło 999,8 hPa (749,9 mm). 

1.939 Prowokacja niemiec-
ka w radiostacjf gliwickiej. 

1967 - Zm. L Erenburg, ra• 
dziecki pisarz, działacz społe• 
czny. 

1957 - Proklamowanie nie
podległości Malezji. 

Szczęlicle łatwiej 'znaleźć nłł 
zachować. 

~ PR~Yf'At>/<leM N!e zi1 ·I 
-.D'(/'T"'A Z, . ·' I 
ll\,I I~. • . 
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• Ocena sytuacji 

w województwie Analiza wydarzeń i Autentvczne porozumienie -
zajezdni autobusowej z 26 bm. w rejonie 

przy ul. Kraszewskiego 

Komunikat WKO w Łodzi 
Przemówienie 

w WSOWP 
w. 
• Im. 

Jaruzelskiego podczas promocji 
S. Czarnieckiego w Poznaniu 

W dniu 27 sierpnia br. obradował Wojewódz.ki Komitet 
Obrony w Lodzi dokonując oceny sytuacji społeczno-politycznej 
oraz stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w wojewódz
twle. Sytuacja społeczno-polityczna wykazuje dalsze tenden
cje stabilizacji. W nastrojach społec.rnych. jak również w sto
sunku do wykonywanych zadań i obowiązków, widoczne są 
elementy poprawy. Nie ufegły również pogorszeniu w ostat
nim okresie wskafoiki dotyczące porządku publicznego. 

WKO dokonał również gruntownej analizy wydarzeń, jakie 
miały miejsce w dniu 26 sierpnia 1982 r. w naszym mieście 
w rejonle zajezdni autobusowej przy ul. Kraszewskiego. Wy
darzenia poprzedziła dość szeroka akcja ulotkowa nawołują
ca do manifestacji w tym rejonie. Społi;czeństwo łódzkie od
mówiło poparcia tym siłom, które prą do zakłócenia procesu 
normalizacji, do pogłębiania trudnosci ekonomicznych, a tym 
samym do pogorszenia warunków bytowania ludzi pracy. 

We wspomnianym rejonie zgromadziła się 200-osobowa gru
pa „demonstrantów", do której dołączyły się grupy przygod
nych widzów I ciekawskich kibiców; łącznie zgromadziło się 
około 700---SOO osób. Narastające zjawiska rosnącej agresywno
ści prowokatorów zmusiły organa Milicji Obywatelskiej do 
podjęcia działań, które skutecznie rozproszyły zbiegowisko. 

Zatrzy_mano 106 uczes~ików zajść, wyróżniających się agre
sywnością. P~ sprawdzeniu przez MO, okazuje się, że jedy1.: e 
30 spośród mch nie weszło wcześnie~ w kolizję z prawem. 
Z p~zostałych: 3 - dokonało rozbojów, 14 - kradzieży z wła
mamem, 19 - kradzieży, 7 - pobicia 6 - czynnej napaści 
na funkcjonariuszy ~o. 15 - Innych wykroczeń, 14 - .kara
nych - było poprzedD.JO przez kolegia d.s. wykroczeń. 

Wiek sprawców: do 16 lat - 5. 16-21 lat - 31, 22-30 lat 
- 24, ponad 30 lat - 48. 

Wśród zatrzymanych znajdowało się 3 studentów i 5 uczniów. 
93 osoby - to mężczyźni, a 15 - kobiety. Kolegia d.s. wy
kroczeń wymierzyły zatrzymanym kary grzywny w wysokości 
od 1-20 tys. zł, z tym, że 51 osób otrzymało kary powyżej 
10 tys. zł. . 

Ze względu na charakter I rozmiar zajść WKO nie podej
muje decyzji zaostrzających rygory stanu wojennego, a od
noszące się do społeczeństwa m. Łodzi. 
Jednocześnie Wojewódzki Komitet Obrony ostrzega, li w 

przypadku powtórzenia się wydarzeń naruszających stan bez
pieczeństwa obywateli i ·porządek publiczny na terenie mia
sta i województwa, w stosunku do winnych wyciągnięte zostaną 
surowe konsekwencje, zgodnie z wymogam.! stanu wojennego. 

WOJEWODZKI KOMITET OBRONY 
W ł..ODZI 

Dill!a 2'1 sierpnia 1982 r. 

Członkowie rządu odpowiadają 
na pytania ohrwateli 

Telewizja Polska rozpoczęła em!-
1ję nowego cyklu audycji pt. 
„Pytania ł odpowiedzi". Pierwsza 
audycja tego cyklu przedstawiona 
została telewidzom dnia 28 sierp
nia br., składała się z trzech częś
ci. 

Udział w nlęj wzięli wicepre
mierzy: Mieczysław Rakowski I 
Janusa Obodowski, oraz ministro
wie: d.s. związków zawodowych, 
handlu wewnętrznego i ·usług, a 
także zastępca ministra d.s. cen 

Ograniczenie 
sprzedaży 

alkoholu 
Jadł: dO'W'i.aduje się d-zlennikarz 

PAP w Ministerstwie Handlu We
wnętrznego I Usłuir. zaw·eszona 
została nie reglamentowana sprze
daż wódki w sklepach na okres 3 
dni. tj. w dniach od 30 sierpnia 
do 1 września br. IPAPl 

l zastępca prezesa Narodowego 
Banku Polskiego. 

Założeniem realizowanego 1 Ini
cjatywy rządu nowego cyklu au
dycji jest udzielanie, tak jak to 
miało miejsce w, pierwszym pro
gramie, odpoWieQzl przez kompe
tentnych przedstewlc!eil Rady Mi
nistrów na pytania wyratające 
społeczne wątpUwoścl I niepokoje. 
Pytania te zostały zebrane m. In. 
podczas licznych spotkań pracow
niczych w zakładach pracy, Insty-
tucjach i organizacjach społecz-
nych. . . 

Opinie telewidzów na temat te
go nowego programu są pozytyw
ne. Podkreśla się w nich, że za
powiadana miesięczna cykliczność 
emisji audycji „Pytania I odpo
wiedzi", będzie okazją do wypo
wiedzi członków rządu na wiele 
istotnych I zajmujących całe 1po
łeczeństwo temat6w. 

Emisja nie pozwoli na wyczer
panie problematyk!, ale przekaza
ne podczas niei wypowiedzi przy
czynią się do lepszego poznania 
kierunków pracy rządu w dzie
dzinach najbardziej nurtujących 
dziś obywatel!. 

Opr. A. W. 

DV,QDZY Mt.ODZI OFICEROWIE! 
SZANOWNI GOScm! 
ŻOŁNIERZE! 

Rad jestem, że mogę być z wami w tym dtI!u pamiętnym i uro
czystym. 

Promocja młodych oficerów to na.su wap6lne łwięto. Wszysitkich 
bow~em żołnierzy w służbie czynnej. w reizerwle . w atande spoczynku 
łączy mocna więż. Zn~my ciężar broni. Wiemy czym jest nasz szcze
gólny wobec Ojczyzny obowiązek. $wiadomość ta niech wam towa
rzyszy ruieUiStannie. 

Wkraozacie na samodzieilllą żołnierską dorolę. Wyponżono wu w 
gruntowną wiedzę woj&kową, zaszczepiono ce~ne żołnierskie c~ty. 
Dziękuję komendzie I całej kadrze Wyż..szej Szkoły Ofl.cer&kiej Vf OJsk 
Pancernych imienia Stefama Czarniecki~o za dobre przyiotowamie do 
zawodowej służby oficer6ow, - czołgistów. 

R<>4zicom absolwentów składam słowa podzięki 'za wychowanie 
9wych symów na ~iłujących Ojcz~nę, dziel'llych 1 wart>Ościowych lu
dzi. 
Wyrażam u:z:nanie pracowmkom ośwliaity, nauczycielom za. ich peda

gogiczny t.rud - pr.zyczynił się on do ukszltałtowan!a patriotycznych, 
społecznych postaw wychowanków. • 

Nowo "Promowani oficerowie - otnymn.jecie prawo dowodzenia, 
wydawanda ro1lka.-zów. To zaszczyt i od'PQwledzi_al~ość. Powierrio~e 
wam zosta.nie cenne narodowe dobro - młodzlez zołn!erska. B~dz1e
cie ją sziko1ić. wychowywa~. prowa.d:z.ić tam ,dizi~ n,~i'trudnieł· Woj~
kowy klimat nie s.przyja „uirodzonym w n.Ied:z:ielę • ŻOłmer-z _rue 
przedstawia rachulllku za nie przespane noce, za wy.rzeczenia, za ofiar
ność. Służy .bez reszty na.rodowi. Jest pełein: t.rosk! o jego los. 

20t.NIERZEI 

Dzisiejsza 'Promocja 11biega się w ~ie a d.rueą rocznicą. pamięt
nych wyda.rzeń. Po.ruszyły one SJ?Ołeczeństwo nasze do -~~bi: 
Konieczność u.sadnic-zych przemian dojrzewała w partii juz wcześ

niej. Stąd też robot11,icze wzbul'IZen.ie spotkało się nie z ~łą, n~e .z 
oskari;eniem, a z wolą rozładowania konflikt.u, porozumlen.!J':. s?CJ•h· 
stycznej odnowy. Stanowi ona niezmienną lLnllł naszeso dZ!·ałama. 
. Od tej linil, od uchwal IX Zj&7Jdu, nie ma odwrotu. Dz!eło napra
wy rozpoczęliśmy od własnych szeregów. Będz!emy chronić ! umac
niać wartościowe kadry, dbać o icll dobre imię. Ale nie będzie reha
biłHacli nikogo i nica:ego co złe pI'IZeżyte, sprzeczne z na:tu.rą ~aszej 
socjalistycznej !dei ! morailnośc!. N·!e będzie p0błaża'llia dla opie5za
łych, nieczułych na ludzką knywdę, odpoWlied-zialnych. za marno
trawstwo. Niedawne posied-zen!a wojewóclaJk-1.ch komitetów obrony 
Pozwalają wyciągnąć wiele kolejnych wnio.sków. Dopro.wadzi~y j7 
konsekwentnie do końca. Wchodzimy w nową fazę walki z hi~ami 
spekulacji, z pasożytniozym trutniem. Jej skuteczność spotęgowac mo
że aktywny, szeroki udz:lał kl!ISY robotniczej ~ł!=lgo społec'Leństwa. 

Naszym najwyi.szym celem I dobrem jest IOCJahstyczn·a Polska -
silna sprawiedliwa, nie lękająca się przemian 7.l{~nych z duchem cn• 
su. Ludowe wojsko jest ze swej natury Necmikiem postępu, -~rzy'a 
temu co nowe, lepsze. baa:dzleJ efelktywne. T.ru~e sprawy naroau me 
zatrzymują się przed bramą konar. Każda realIBtyczna myśl obywa
telska, ~ąca z troski o pailatwo, o rzeczywiste dobro społec-z?e• 
znajdowała w siłach ~brojnych l zawne znajdzie swego spnymie
rzeńca. 

Wojsko jest tnatytucją OC6lnon~. Oc6lnonarodowym dobrem 
je$t państwo. TY'lko silne ! U1tablUzowane Jest zdolne do reform. Gdy 
jest słabe, mioteine konflilktami, mus! przegrywać. Kto działa d'Ziś 
przeciw interesom państwa, ten ciągnie 'Pol8klł wstecz, hamuje procee 
przemian. • ' 
Władza ludowa dawała nlezmien'llle dowody dobrej woli. Przeciw

nik socJaliamu przyjął od początku kW"I na pogłębia.nie kryzysu, 
na konfrontację. KronLkl tamteao czasu za.pill8Jlle "' niezliczoną iloś
ci11 naszych daremnych - niestety - apeli, ofert, e»tneżeń 1 prze
stróg. Tej prawdy tadnymi ulotkami usypać •ilł nie da. 

13 grudnia 1981 roku postawiliśmy zaporę kontrrewolucji. Odtąd był 
czas na opamięta11!e, na realistyczną I .samokrytycmą ocenę, na zmia
nę opozycyjnej ekstremalnej orientacji. Nie akonyetano z tej szansy. 
Na łagodzenie obostrzeń odpowiedzi• leat podnoszenie temperatury. 
Uliczne zajścia, konapf.rująąe 1rUJ>1. dywersyjne haała J Instrukcje 
oto osobliwy „wkład do porozumienia". 

W ciągu minionych dwóch lat apoł~ 'l)Ohdtle t>nenlo t>rzY
spleszoną lekcję myślenia polLtycznego. Coru bard'Ziej maje sobie 
i.praw~. że pr2'wdziwe l)Orozumienie budować trzeba na wiuy1odnym 
gruncie, te nic po umaweeh nazaju<trl po podpisaniu deipta'llych wla
rołomn,!e. 

Szerokie, autellityC'Z?le porozumienie J.t narodaw• kOD.!ecznośchł. 
Potwierdzamy to z całą mocą Roa;w!Ja się Pait·rlotycmy Ruch. Odro
dzenia Narodowego. Ka.My obywa.tel mote znaletć w nim miejsce. 
Odrodzi slę na zdrowych zasada.eh niezaleilny od administracji ruch 
zawodowy. Będzie mógł skupić w swych s~regach wszystkich związ
kowców, którzy staną na gruncie praiw Polskiej Ruczyposp<llltej Lu
dowej. Oto realna, służąca ludtz;iom pracy, ,potrzebna krajowi J)erspek
tywa. 

Zmiany dyscyplinarne 
na stanowiskach kierowniczych 

t 1utępc6w naezelnlk6w miast, sm1n 
I clstelnle. 

(PAP) 

!Ot.NIERZE! 

·w Polsce Jest dziś ciężko. Każdy dzień kryzysu to nie po porostu 
kartka z kalendarza, lecz bolesna świadomość ciężaTów, jakie dźwiga 
naród, niosą polsk.je rodziny Aby z kryzysu wyjść. nadal potrzebny 
jest przede wszystkim spokój Jego obronie słu:i.y s.tan wojenny. Dla 
sił zbrojnych to nielekka dodatkowa powinność. Teraz w wojsku pra• 
cuje się za dwóch lub trzech. aby zastąpić k.olegów odkomenderowa
nych na odcinek cywilny, prowadzących Inspekcję, wysłanych na pa
trol czy posteru·nek. Kadra zawodowa przez długie okresy jest oder
wana od rodzi,n. Przedłużana była służba zasadnicza. Szc-zególn,!e 
trudne, uciążliwe obowiązki spełniają milicjanci. Ich praca za.sługuje 
na uznanie, na społeczne z.rozumienie. 

21 ILpca przedstawiłem z t.rybuny sejmowej decyzje otwierające ko
lejny eta.p na drodze ku normalizacji. Pozostaje w mocy nasze dąże
niie. aby jeszcze przed końcem br. można było s.tan wojenny zaw~e
sić. Formalnie stan ten znoszą władze państwowe. W praktyce jed• 
nak znosi go sytuacja. A sytuację tworzy społeczeństwo, tworzą lu• 
d-zie. Oby ludzie pozbawieni · rozsądku nie cof.n~l! Polski raz jeszc1:e. 
Oby dinia 31 s ierpnia nie splamiły ekscesy i nieodpowiedzialne demon
stracje, oby upamiętni ł s ię on spokojem. skupieniem. pracą. P;rawo 
stanu wojennego może aię komuś po<lobać lub nie, jest jednak pra
wem, które musi być respektowane. Narusza·nie go tolerowane n·ie 
będzi e. 

Są w świecie siły, którym pel\';pektywa normalizac)l w Polsce nłe 
odPoWiada. Obłudne ubolewania niikogo w błąd nie wprowad-zą. L!cq 
się fakty, nie łzawe przemówienia. Fakty zaś wskazują najlepiej, kto 
dobrze !'()lakom życzy. a kto pragnie tiżyć Polski na podpałkę. 

Swiat stoi w oblic-zu nowych, na'1'astających zagrożeń. Obecna ad• 
mLnistracja ameryikańska buduje „państwo wojny". Rosną zbrojenia 
Paktu Atlantyckiego. Zaostrzenie sytuacji mii:dzyinarodowej Zbleia 
się z okresem naszych głębokich trudności. Tym ba.r<W.iej j~t więc 
ważne, że spotykamy się ze strony sojuszników ze zrozumieniem dla 
naszych złożonych problemów, z zaufaniem. z konkretną pomocą. że 
korzystamy z koalicyjnej osłooy Układu Wuszawskiego. Możem7 
rozwiązywać swe wewnętrzne problemy w poczuciu, te g'1'anice Pola• 
ki są bezpi.eczne. 

Interes narodowy Polski jest nłerozłą~nie z-wiązany 1 po4tojem, 
odprężeniem, stabilizacją w Europie. Historyc=a perspektyw'& nllize
go państwa w jego obecnych gra,~cach wiąże się najściślej z ni~ 
dzielnością po.rozumień: jałtańskieg'o i poczdamskiego. Znajduje gwa. 
rancie bezpieczeństw,a w przynależności do socjalistycznej wspólnoty, 

Wnosimy do niej włas.ny i istotny, illJtex.nacjonalistyC'Ztly wkł,ad. 
Wojsko Polskie, choć obciąż<Xne wewnętrznymi funkcjami, zachowuje 
wysoką sprawność bojową. Będziemy ją umacniać. 

W najbliższych dniach przypada kolej.na rocznica tragicznego wne
śnia, polskie memento. Wiemy, jaką cenę płaei naTód za państwo st.
be, rozdarte konfliktami i osamotnione, staJące się pionkiem w cu~ 
dzej grze. 
żołnierz wNeśnla l>ronU Polski z honorem. Społeczeństwo wmno.i 

pomnik żołn ierzom Armii „P<ninań". Jej chlubna( epopeja jest nieod
łączną częścią nai;zych bojowych tradycji. Również pancerniacy na 
różnych f.rontach - pod Sta.dzia.nkami, Gdańslolem i Fała.i&e- dopisa
li ich piękne karty. 

MŁODZI OFICEROWIE! 
!OŁNIERZE! 

Sp~ziaiście lata s.wej wojskowej edukacll na wiernej zl~ - ·w 
Wiel.lmpolsce, kolebce naszej państwoworoi. Przez wlekd. wn<111iła ona 
do narodowego dziedzictwa tradycję wytrw·ałej, dobrze zorganizowa• 
nej pracy I zorgani,zowanel równie dobrze obrony polskośc.i. 

Na tej ziemi stanął wóz Drzymały Tu Prusactwo wyipow'ledldalllt 
wojnę , wrześniańskim d-z!eciom. Tutaj trweły prześlad<?wainia .kulltur• 
kampfu, antypolski szowi.nizm Hakaty. Zywa jest pam1ęć o hitlerow• 
skich okrucieństwach w VII forcie. 

Armia Radziecka wyzwoliła Poznań. Był to jed~ z najkrwawszych 
epizodów w końcowej faz ie woj.ny. Uczestniczyli w rum również pols
cy pat rioci. Zapisali kolejny rozdział pal.sko..rad.zieckie&o brater&twa 
broni. 

Rok 1945 przywrócił na zawsze organ>fcay awiązek w.szystldcl1 poit. 
1ki9h ziem. Zwycięstwo nad faszyzmem pmecunęło aranice Rzeczy
pospolitej daleko na Zachód. Jedność terytorium etnicznego, szeroki 
dostęp do morza, sąstedzt~ przyjaciół - to bezcenne, historyczne 
zdobycze naszego narodu. Pomnożył je wielostr01I1ny dorobek os,ią.g
nięty w latach wład-zy ludowej. Nawet czas kryzysu przesłonić go nie 
inoże. 

Polsce trzeba dziś ludzi mocnych, ufnych w przyszło~ socjałizmu. 
Takimi muszą być żobnierze. Takimi, obywatele oficerowie, bądf.cie 
wy. 

ZwY'kle w takiej'" jak obecna chwili składa się życzenia 01Soblstej 
pomyślności . Dzisiaj jednak n'iech zespoli nas życzenie, a.by w Polsce 
- O)czyźnie naszej - zajaśniał trwały spokój. aby tętniła praca, na
deszły dobre d,n.J. Tej wielkiej narodowej potmebie będą, jak zawsze, 

bez res:z:ty oddan~ żołnierze Wojska Polskiego. (PAP) 

Zwrot związkowych pieąiędzy 
lak poinformował dziennikarza myślu: były sekretars Krystyna 

PAP rzecznik prasowy wojewody Osińska, księgowa Gratynli Pomla• 
przemyskleg11 - do Urzędu WoJe· nowska I aktywista związku l6zeł 
w6dzklego w Przemyślu zgłosili się Kalinowski. W porozumieniu z by· 
28 bm, przedstawiciele Zarządu Re· tym wlceprzewodnlcrzącym ZR, Henry• 
głonalnego zawieszonego zwlązk,U klem Baranowskim I b. sekntarzem 
zawodowego „solidarność" Regionu ZR, Krzyszt<>fem Prokopem - ko. 
Południowo-Wschodniego w Prze. ml·yjn!e przekazali o.ni zarządcy ko. 

Negatywne wyniki . re kontroli 

W otłatn.lm czule w jednoet.kach 
administracji paflstwoweJ oras 
pu\stwoweJ I 1p6łd7.lelczej admini· 
stracjl 101podarczeJ, z powodu n•· 
gatyWnej oceny postępowania l pra• 
cy, odwołano ze stanowisk klerow. 
nkzych !Tł osoby. Kar nHneso 
rzędu - nagan, upomnlefl, kar ple· 
nlętnyoh - zastoeowano wlelokroł
nle więcej. W wielu 11rzypadkach, 
nlezaletnle od 1&nkcjl 1łutbowych, 
wdrotone zostały przez prokuratury 
11ostęf1owa nła karne. 

------------------------------- misarycznemu majątku Zarządu Re· glonalnego NSZZ „solidarność" 
~~~~~~~~~~~~~~~-

województwa toruńskiego 

Decvzie personalne premiera 
Komisja Inspekcji Sił Zbrojnych 

we wsoółdziałaniu z orzedstawi
cielami centralnych komisji: rewi
zyjnej : kontroli oartvinei PZPR. 
a także Ministerstwa A.dmini.stra
cii. Gospodarki l'erenowei i Ochro
nY Srodowi&ka · - sprawdziła w 
dniach od 23 do 28 sierpnia stan 
realizacji zaleceń wvdanych na za· 
kończenie kontroli kompleksowej , 
przeprowadzonej w kwietniu br. 
na terenie województwa toruńskie
ito. 

Rekontroll tel doknano w Urzę
dzie Wojewódzkim oraz w zakła
dac.h . orzedsiębiorstwach i placów
kach : wychowania . ośw i atv. służ· 
bv zdrowia. komunalnvch i usłu
irowvch ina .idu iacvch się na obsza· 
rach dwudzies·tu miast i l?!Ilin wo
jewództwa. 

Jako nieco lepsza oceniono svtu
ację w budownictw ;e 1mspodarce 
ŻyWnościowej , handlll .isług;,ch. 
Jednocześnie stwierdzono ::lslsz.e 

wvstępowanie orzeważa "ł~P.1 cześci 
zaniedbań wvtknietvch iesz~ze PO 
kwietniu. Dotvczv to iwłaszcza 
funkcionowatl1a urzędów oorzad· 
ku f ochronv ~rodowiska. a hkże 
gosPOdarki mieszkaniowe!. t)p ieki 
zdrowotne!. komunikacli l trans· 
portu. N·ie odnotowano postęou ró
wnież w gosoodarce rolnej. 

Jak ooi n formował nN•znik ora-

Redolłto• c1epesrowy: 
JERZY KLIMA 

Redakto• 1echntc1ny: 
ANi l R'/fl W r"l .ITOWT~Z 

sowy rządu - przewodniczący 
Wojskowej Rady Ocalenia Narodo
weiro . prezes Rady Ministrów, iten. 
armii Woiciech Jaruzelskt po za
poznaniu się z wynikami ponow· 
nel kontroli woiewód.ztwa toruń
skiego odwołał z za imowBJ!lYCh 
stanowisk wojewodę Stanisława 
Paczkowskiego i wicewojewodę 
Karola Szczygła. (PAP) 

W administracji centralneJ H ńa
nowłsk oct 1t1czebla ·wicedyrektora 
departamentu wzw~ odwołano 

Z5 os6,b. 

W administracji terene>weJ odwo· 
lano m. In. 18 dyrektor6w I wlce. 
dyrektor6w wydzłał6w urzęd6w wo· 
jew6dzklch, ł prezvdent6w I wlce· 
prnycient6w mluł, 3ł naczelnlk6w 

· P r o ·f a n a c j a 
Megaloma·nia jest pr-zywa.rą nade; powsz~hną w nasz~„ społ~ 

czeństw ie. Do tematu tego nawiązuJe dzienn1k „Rzeczpospol!ta z dnia 
28-29.08.1982 r. w felietonie zatytułow8111ym ,,Profanacja". Oto jego 
fragmenty: 

Megalomania może także prowadzić do profanacji. Wyra:tn~ tego 
dowód otrzymujemy w tych dniach. oto niektórzy ze zwolmonych 
w lipcu internowanych działaczy .,Solidarności" przebi~rają ~ię ~ 
oświęcimskie pasiaki i tak ustrojeilll uczestniczą w mamfestac1ach i 
zgromadzeniach religijnych. Ma to ich zdaniem symJ>?lł<Zowa~ .zr.iak 
równości oomiędzy ich internowaniem a martyrologią więz?iów 
Oświędmia. Między odosobnieniem w miejscach. irdzie mogli orzYJ~O· 
wać rodziny, otrzymywać 011czki z kraju i z całego świata uczyć się. 
oglądać telewi-zję. czytać prasę. przekaz:vwać korespondentom za.gra
nicznym listy do zachodnich radiostacji , a tragedią katowanych, zmu
szanych do niewolniczej pracy. głodzonych i mordowanych. 

Nałożenie pasiaka przez dobrze odżvwionego byłego internowanego 
świadczy nie tylko o swoiście &.>jętej skromności ale jest PO prostu 
obelżywym wyzwaniem dla pamięci milionów zakatowanych w hitle
rowskich obozach zagłady. Jest naigrawaniem s ię z tych. którzy po
święcili życie dla hmych, a także z tych, którym udało się prze
żyć. ( ... ). 

Brak słów oburzenia. Musz• być przediet jakieś ga"anke dla jar
marcznego przebi&oro.'11.ia się, kotylionów. kpi.n z martyrologii wielu 
narodów. To już nie .negalomania. to profanacja najgorszego rodzaju. 

(PAP) 

I DZIENNIK ŁÓDZKI nr 134 (10128) 

Komunikaty MSW • I MO w Przemvłlu r,:ot6wkę w kwocie 
2 mln ..i. Pieniądze te zostały PD• 
brane we WTześnlu ub. roku przez 
tych działaczy zWll\z)<owych z kon• 
ta bankowego Zarządu Regionu w dniu • bm. do Komendy Wo

jew6da:ldej MO w B1els:ku-Blałej 

11:głoslł 1111 J'arosław Kolmer, lat 33. 
dzlJiłaC<Z Zarządu Regionu „Podbeskl· 
d!Zie" N~ . .SOlldarn~". ukrywa.. 
ją.cy 1!ę od 13 grudnia ub. roku. 

Po przeprowadzen1u rmmowy 
I zlotenlu wyjaśniefl został zwol
niony. 

ta bm. do Komendy Wojewód'Z.ldej 
MO w Szc:i:eclnie Z'głos9 s ię J'eny 
Sychut, dz1.ałacz Zarządu Regionu 
Pomorza Zachodniego NSZZ .,sou
darność". ukrywajl\CY lłlę od 13 grud
nia ub. roku. 

Po przeprowad%enlu 
stał zwolniony. 

r0'%mowy zo-

.Jak Informuj!' rzec11:nlk prasowy 
Pro!kuratury Generalnej, prokuratM 
zażądał uzasadnien ia wyroku Sądu 
Wo jewódzkle.g0 w Warszawie z dnia 
20 sierpnia 1982 r . w sprawie prze. 
clwko byłemu prezesowi Głównego 
urzędu Ceł. Eugeniuszowi Dostojew· 
sldemu, w celu wnleslen la rewizji. 

27 bm. do Komendy Stołecznej MO 
zgłosll się Dsnlei Wróblewski, 
29-letnl student Wydziału Arch itek. 
tury Politechniki Warszaws'k lej. Do 
13 grud n I& ub. roku oełnlł Qn funk· 
cję przewodniczącego Rady Koordy· 
nacyjnej NZS w Politechnice war· 
szawsklej. Od S maja br. ukry. 
wał się. 

Komunikat MHWiU 
Ministerstwo Handlu Wewmętrzne· 

go 1 psług Informuje, że w zwll\Z· 
ku z masowvm 11owrotem ludności 
z urlop6w, przedłuża realizację 
sierpniowych kartek mięsnych do 
dnia ł września włącznie. 

(PAP) 

Pio P!"fZeprowadzonej w KS MO NSZZ „Solldarno~" i zdeponowane 
rmmowie, zoe•u zwoln!.ony. u Jednego z księży w kurii blsku. 

(PAP) piej w Przemvślu. ...,.... _ _________ ...., __ ._ Przekazana kw•ta została wplaco• 

KROlllKI\ 
W41>~Dllfl0W 

PIĄTEK - 27 SIERPNIA 

Godz. 13.15, W Pabianicach n:t 
sk.rzytowanlu ulic Moniuszki I Wlej
sk.lej kierujący .. Syreną" Kazimierz 
P . nie ustąpił. plerwS"Eeństwo orze
ja.zdu I spowodował zderzenie z .. Za· 
stawą" . Obrateń w wypadku dozna· 
Il: Piotr P. pasater „zastawy" I 
7-mies lę-czna Agnieszka P. jadąca w 
.• syren1e" . ' 

Godz. 16.35. N" skrzytowanlu ulic 
Przybyszewskiego I Promińskiego 
k leru.1ą cy motocyklem Józef M. nie. 
ustąpił pierwszeństwa przejazdu I 
uderzył w .. Fiata", Skutek - zła· 
manie ręk i I nogi u motocykl isty 
oraz stłuczen\e twarzy u Haliny T . 
oasaterkl .Fiata" 

Godz. 19.10. 5-letnla Żaneta · O. "VY· 
bi egła na jezdnię ul. Z~le r<.'.,, i ej 
~dzie notracona została przez „F!a· 
t a•· . Dzlewczvnka do7nała wstrząsu 
mózgu ! ogólnych ootłue-zeń. 

SOBOTA - 28 SIERPNIA 
Godz. t8.40. Ja d ~ cy „Fia tem" Wol

clech Sz. oot ra "ll ria ul R7~c».v~k "~1 
rower kierowany ori e7 MR rlana P 
'RowPr7ysta dmnRł wst rzasu mózgu 
I ogólnych pot'uczeń 

NJEnZJEL~ - 29 SIERPNIA 
Godz. 0.10. Nie zldentyf lkowRnY 

l)leszv w~zP~I nagi• na 1ezdn\e ul 
l'raktorowe1 przy ul .TudvmR . Po 
traeony tam został przez .. F\Rt• " . 
clnzna .lac przv tym urazu gł r>wy l 
~ e:óln vch notlu "Zeń 

Godz. 2.11!. W Starowe1 Górze na 
ul. Z•ch~c'ln·l e i rt rM• F.-161 n l etr7e~
wv Zcl71~1Rw n wbiegł n11gle na 
l~?cln l e. ~1< ute1< - o'1t r„rP„\P l'fZe? 
.Fl•ta" ?!Rm• n\e o'tu podudz1 ! o· 

gólne potłuczenia 
A. W 

na na rachunek bankowy zan:idcy 
kGmisarycznego woje-wodv przemy• 
skie!P.'o maJatku Zanadu Regionalne• 
go NSZZ .,Solldarnoś~" w Przemy. 
ślu. Część 1eJ sumy zostanie prze. 
znaczona m. In. na realizację za· 
ległych zobowiązań finansowych, 
powstał •eh przed 13 grudnia ub. ro· 
ku oraz wypłatę świadC>;eń oienięt· 
nych dla byłych pracownlk6w Za
rz" du Regionu. 

Fakt dobrow0Jne1ro zwrotu ZWll\l!· 
kowych pieniędzy został odczytany 
jako koleJnv krok na drodze postę
P.UjąceJ normalizacji ~ycła snolecz• 
no·politycmego w tym reglonif!. 

(PAP) 
______________ _,,,, 

Przedterminowe 
wvborv w Hiszpanii 

Król Hiszpanii, Juan Carlos, pod
pisał w piątek dekret o rozwią
zaniu obu izb parlamentu i prze
prowadzeniu przedterminowych 
wyborów ll<>Wszechnych. Sprawę 

przyspieszenia wyborów oarlamen
tarnych przPStaw!! premier Leo
poldo Calvo Sotelo na pierwszym 
po feriach letnich posiedzeniu swe
go gabinetu. W iiodz!nę po za-. 
kończeniu konsultacl! z członkami 
rządu premier udał się samQlotem 
do Palma de Mallarca na Bale
arach. iidzie przebywa na wypo
czynku monarcha hiszpański , aby 
przedłożyć do podpisania k rólowi 
wspomniany dekret. Ag'encja hisz
pańska EFE nie podała na razie 
konkretnej daty wyborów. które 
według źródeł rządowych mogły• 
by odbyć się 28 października. 



,,Dl" rozmawia 
z Lechem Sosnowskim, , 

dyrektorem Spółdzielczych Domów 
Handlowych „Central" 

„Dł.'•: - Wk6d bandlowe6w I Judzi • prze
mysłu krllŻY opinia, ie Jest pan w 1tanłe aa
łatwlć wszystko-? 

L. Sosnowski: - Nie jest prawdl\, że wsz;ystko. 
Uważam tylko, .że nie ma rzeczy nie do załatwie
nia. 

„Dł.'': - Ct;y Jest to pana prywatna opinia, 
ezy przekonanie menedżera, dyrektora „Centra-
la"? · ' 

L. S.: - Nie chcę odbijać piłeczki, ale skoncz
IDY z d1:ieleniem ocen: na prywatne i służbowe. 
Mówię zawsze t.o samo„. 

„Dł.'': - Za nlo ma pan więc blurokratyca
ne bariery, formalne przeszkody, utrudnienia 
awląsane a kryzysem. .Jesł to wszystko do 11oko· 
nanla? 

L. S.: - Trzeba chcieć działać. Kierunl!k jest 
jeden - osiągnąć dla rynku maksimum tego, co 
można, co daje się zrobić w aktualnych warun
kach gospodarczych. Inną sprawą jest, że trzeba 
dużo chcieć. Wysoko ustawiona poprzeczka mobi
lizuje. 

,,Dł.'': lak ustawia Jlt pan dla „Centraha"? 
L. S.: - Stosuję starą kupiecką aasadę - mieć 

pełne p6łkd. Nic tak nie przyciąga klientów, jak 
towar. Cala reszta, skądinąd zresztą bardzo waż
na, miły personel, tzw, kultura obsługi, estetyka 
atoisk, schodzi na dalszy plan. Przynajmniej w mentów, mfoispoleczeństwo odlJQWiadające mniej 
!Polsce i w obecnych warunkach. więcej strukturze ludności Łodzi. Jes.t to bez-po-

11Df.'•1 - .Jak adobywa dę towarT średnie źródło naszej wiedzy o t,m, co 1ąd2' lu-
L. S.: - Żródło jest jedno - przemysł. Sztuka dz.ie.„ 

polega tylko na tym, aby stać się partnerem. „Dł.": - „Central" · w eillr• 10 lał, a dzU wła· 
Nie być odbiorcą I prostym dystrybutorem, · ale lnie Jest Jubileusz, zwiększył dzleslęclokrot• 
handlowcem, który także może coś zaoferować. nie 1woje obroty. Plan pierwotny przewidywał 

„Dł.'': - Na przykład? sprudaż rzędu 350 mln zł, 1aś tegoroczny 3,5 mld 
L. S.: - Przede wszystkim informację o ryn- złotych. „Central" to nie tylko SDR przy ul. 

ku. Głód na ten typ towaru ze strony. przemy- PlotrkowskleJ, lecz także dom handlowy w Pa· 
ału jt!St ogromny. Wszystkie zakłady wsp6łpracu- blanlcach l „Duet". Co dalej? 
jące z „Centralem", a pamiętajmy, że w swoim L. S.: - Biorąc nawet Pod uwagę podwyżki cen, 
czasie mieliśmy podpisanych ponad 130 wzrost jest rzeczywiście duży. NajbardZ;!ej porów-
umów patronackich, . a także całe branże, nywalne były jednak pierwsze lata, kiedy to w 
czyli byłe zjednoczenia, otrzymują od przeciągu 2,5 roku trzykrotnie zwiększ~li.śmy 
nas, przynajmniej raz r kwartale, pa~iet obroty, osiągając pod .koniec 1974 r. 1 md1ard. 
Informacji o chodliwośc 1wotch wyrobów, . Mamy naJlepsze w kraju wskaźniki handlowa· 
O przyczynach sukcesu lub klęski, O ujawnlony~h nia, to znaCZJ" najwyższe obroty uzyskiwane przez 
preferencjach klientów, ich wymaganiach, żąda- jednego pracownika I z jednego metra kwadra-
111iach, ewentualnie nasze sugestie co do zmian towego. Praktycznie rozwój może się dokonywać 
w profilu produkcji. Pozwala t.o eliminować już tylko przez zwiększenie powierzchni I perso· 
„w biegu" błędy, korygować plany, Z tych Ba• nelu. Staramy się wychodzić poza mury „Cen-
mych względów producenci wystawiali w .,Cen- trału". Organizujemy dziesiątki kiermaszy w za· 
tralu" wzory, próbne serie czy partie pilotażowe, kładach pracy, co PoZwala zrl.'Sztą dużej . części 
słowem towary. które nie były leszcze wytwarza- załóg zaopatrzyć się w towar.y, które sami pro· 
ne w wielkoseryjnej produkcji. Były one bacz- dukują. W sezonie letn.io-Je5iennym nasze budyn. 
me obserwowane przez pracowników komórki ana- ki obstawione są kioskami I stoiskami Były jar-
lizy rynku. Chodziło 0 tzw. „chodliwość'', pozna- marki. Władze mia.sta orzydzielily„ nam budynt;~ 

tó I f ó w ciągu handlowym „J~ventus - ,,Hermes . • nie upodobań konsumen w w zakres e aso~ w• U.ruchomimy go w 1984 roku. Chcemy go spłac;(: 
kolorystyki itp. Pomagały nam w tym wywiady w ciągu trzech lat. Nikt inny nie był w stanie 
ł ankietyzacja. Akceptacja danego artykułu przez nas przelicytować. Łącznie będZ:iemy mieli 25 tys. 
klientów była podstawowym warunkiem dopusz- metrów kwadratowych. Przy,.,,.,mnę. że Sciana czenia wzoru do produkcji. Innymi słowy - dz!ę- - „-
ki nam likwidowane było do minimum ryzyko, Wschodnia w Warszawie ma około 30 tys. me-

c t l" k 1 i trów kwadratowych. Będziemy zauważalni. które musi ponosić producent. „ en ra z 0 e ,,Dł/': _ Kryzys dotknął t „Central". Pus~e 
syskiwał towa.r. który był tylko u nas. 

1 
k 'tk D Ił t a 

•• Dt.": - Handel -winien być więc 11tro~ półki był: Jednak relatywn e ro o. z ow • 
.-- •· d n ra Jest znowu jeśli nie duio, to pod dostatkiem aktywną, znającą rynek, 11odpowlada""cą pro uee • 1 wy••czenlem, oczywiście, typowo deficytowych łom, ezeg~ oczekuJlt klienci, co moie się poiło- ... 

ba6, a eo nie. Działania tego typu DOSS!l nasw• dziedzin, Jak np. obuwie. 
111arketlngowych... • L. S.: - Procentują dobre układy z przemy-

L. S.: · - Chcemy być użyteczni. 'Markettn1 alem. Dobrego partnera nie zostawia się na przy-
.jest jednym ze środków, który pozwala poru~za6 słowiowym lo.dzie. Ra.tuje nu też wymiana towa-
się w miarę swobodnie na cynku. Daje bow:1em rowa z zagranicą. Nie ma dzjś- co prawda towa-
wiedzę o popycie, pozwala przewidywać zmiany rów w nadmiarze. lecz staramy się wymieni~ć to-
i! wahnięcia w społecznym zapotrzebowaniu na war mniej chodliwy na najbardziej poszukiwane 
towary, w gustach I wymaganiach klient?w. Han- artykuły. Tylko w ub. roku , nasza wymian.a 
del, jako nabliższy konsumentowi, moze pełnić osiągnęła wartoM pól miliona dolarów f pól m1-
rolę pośrednika międzv nim a przemysłem. liona rubli. · 
Oczywiście. nie może t.o być rola bierna, typowo „Dt.": - Społeczeństwo 1zczególnle złym okleD? 
przekaźnikowa, lecz kształtująca. zarówno .??pyt, patrzy na ceny. Czy staracie się przcclwdzlałao 
jak I podaż. Wpływ na produkcie fest konie ... zn:v. lc!h nadmiernemu windowaniu? 
Robimy wszystko, aby skrócić drogę t.owaru do L. S.: - W przypadku cen umownych, towarów 
iklienta t przekazać maksimum informac~i prze- za droiiich nie przyjmujemy Mam co prawda 
mysłowl; Organizujemy rozmaite akcje sluzące te- świadomość, że weźmie je ktoś inny, lecz sy-
mu celowi W swoim czasie głośna była sprlłwa tuacja ta mus.i ulec w końcu zmianie. Staramy 
ustawienia dyrektorów dużych zakładów za la- się wpłynąć na prywatny rynek poprzez znaczne 
dam! gdzie sprzedawali swoje towary. Często obniżanie nawet kosztem zysku. cen na warzywa 
podp~wiadamy zakładom. co warto by~oby pro- i owoce. Natomiast w orzypadkach towarów. któ-
dukować. co ma szan~ę stania się szlagierem. na re są przedmiotem masowej spekulacji, staramy 
co jest popyt. Pośredni~zymy między produe~n- się ceny Podwvższać. Jest to jedyna metoda na 
itami pomagamy w zdobvciu gurowców I materta- złamanie spekulacji. 
łów.' Jeżeli braki rynkowe są ewidentne. uru<'ha- „Dt.": - Dzlesię6 lat „Centrala„ l dzleslę6 lat 
mlamy własną prodnk<'lę nakładczą. „wvkuoule- 1ukcesów • .Jak to się robi? 
my" część ootenciału w spółdzielniach . które pro- L S.: - Nie nazywam tego s•1kcesem, lee.z pra-
dukują dla D!IS . wedłu:t naszych wzorów i czę- cą. ·Najważniejsza i'est załoga Ludzie chcą ,I iden-
sto z naszych tkanin. Robimy sw~is.te „pol~wa· tyfikuJą się z firmą . Muszą też czu_ć opiekę ze 

· p J odz1ezv robione strony kierownictwa. W 90 proc. jest to z~łoga nia" na szlagiery ropozvc e 'ó kół rnłoda i praw1'e w całości' sfeminizowana. 08'1ąga-bvlv dla nas przez studentó~. uczni w sz 
odzieżowvch. NailePsZt' wdrazal!śmy do p~uk- ne efektv sa lednak naprawdę dobre. 
ci!. Mieli~my pewność, że t.o. co się Pojawi. bę- „Dł..": - Cze!l'ói wlec wypada życzyć? 
d.zie kupione. L . S.: - Aby „Central"był nje tylko jak w oftcjal-

Abv mleć oewność co do akceptu klientów w nej nazwie soółdzlelczym domem handlowvm -
kresie naszvch zakupów 0 rg•rnizacii pracv. aran- lecz domem wszvstkich łodzian. IIABOWSKI 

na trzecie " S" 

W klika pnedslęblorsłwach woJew6dzłwa t6dzklego wznowl• 
ty Jaż pracę samorZJłdy robotnicze. W kilkudziesięciu złożono 
wnioski o Ich reaktywowanie, Odwiedziliśmy dwa 1akłady, kt6· 
re czeka.ilt właśnie na decyzję swoich organów założycielskich 
w tej sprawie. 

W ZPB Im. Sz. Harnama ,,Re· czych, moi:ą tylko radzić I opinio-

' 

na·Kord" samąrząd pracowniczy wać. Tymczasem wiele spraw wy
wybrano Już. na przełomie marca maga odwołania się do stanowiska 
i kwietnia ub. roku. - Były to załogi. Chodzi na przykład o mo
wybory demokratyczne t tajne - tywacyjny system płac, poprawę 
mówi I sekretarz KZ PZPR STE· dyscypliny pracy, jakości produk· 
PAN WRONISZEWSKI. - Odby- cji. Wspólnie trzeba też rozważyć 
wały 1ię bezpośrednio na wydzia· jak dzielić zysk I opracować regu
łach produkcyjnych. a w komisjaclł 1lamln w tym . zakresie. Tego nie 
wyborczych znajdowali się przed- da się r.rob!ć bez samorządu. 
stawjclele obydwu związków za- - Nie czekając na samorząd, 
wodowych, organizacji mlodzieżo- ;iodejmowałem decyzje w apra
wej I partyjnej. Jednak , po uka- wach, które w z:wiązku z ref<?rmą 
zanlu 1!ę uchwały sejmowej o sa- • gospodarczą wymagały rozw1ąza
morządz.ie pracowniczym doszliśmy nla - przyznaje dyrektor naczel
w :r:akładz!e do wniosku że nale- ny przedsiębiorstwa ZDZISł:A W 
ł.y przystąpić jeszcze raz· do wybo- ł..UCZAK. - Wiązały się one !la 
rów. Ponieważ poprzednie wybory przykład I systemem zaopatrzen10-
były bardzo demokratyczne co do wym, !inansowym. Za sobą mamy 
t.eeo nikt nie miał wątp!iwo'śc!, po- też działania w zakresie polityki 
stanowiliśmy przedstawiciel! urno- cenowej. Opracowaliśmy także. pro
rządu uznać delegatami na Walne pozycje w zakresie motywacnnego 
Zeromadzen!e I dokonać wybo-rów systemu płac. Ale dalej ant rusz 
uzupełniających. Przystąpiliśmy do nie rnogę posunąć się bez samorzą
nlch Już w listopadzie I przepro- du,, Bowiem do niego właśnie na
wadz.il!śmy je w blisko 90 proc. leżeć musi wybór odpowiedniego 
wydziałów. Tak ustal nu 13 wariantu. Tylko wówczas, kiedy 
1rudn1L ludzie poczują się autorem tych 

Rozmowy o wznowieniu prac nad 
samorządem prowadz!ltśmy w za
kładach właściwie już. od maja, 
czerwca. Do przyspieszenia dzia
hlil ~dopingowało nu llpcriwe 
przemówienie premiera. 24 lipca 
zakład wysłał wniosek o przystą
plenl• do pracy nad samorządem 
podpisane przez dyrektora zakładu, 
organizację part:r.inl'! oraz przewod
niczącego OKON. Obecni• czekamy 
na decyzję. 

- Nie chcieliśmy czeka~ a tym 
wnioskiem - mówią w zakła
dzie. - Uwatamy bowiem, że o po
wodzeniu reformy zadecyduje m In. 
owo trzecie „S", a więc samorząd. 
Zwłaszcza jeśli b~dzie un rzeczy
wistym partnerem w kierowaniu 
t zarządzaniu fakryk\. Tak zrf!sz
tą widzimy jego działalność u 

siebie. Społecznie podjęte dec,,zje 
są akceptowane przez większość I 
realizowane. Uważamy też, że sa
morząd wyzwoli u ludzi Inicja
tywę, któreJ dziś często brakuje. 
Wptawdzfe daŁąd '1><>mocą dyrek
torowi służyli doradcy. Nie mają 
oni jednak uprawQ!eJ\ ustawodaw-

• 

decyzji, uznają je za własne 1 bę
dą chcieli zaakceptować. 

Podobnego zdania jest dyrekter 
naczelny Zakładów Chemicznych 
!!.Organica-Argon" w Łodzi TA· 
uEUSZ DUBLA. - Udoskonalić 
systemu wynagrodzeń nie da się 
bez pomocy samorządu. On tutaj 
powinien mieć głos decydujący. 
Zwłaszcza, że płace to delikatna 
sprawa I opinie, jak wynagradzać 
)>ywają podzielone. Ludzie muszą 
zdawać sobie sprawę, co niesie z 
sobą wybór określonego wariantu. 
Jeśli chcemy płacić za faktyczną 
pracę, to skończy się czas l'.Ównych 
pensji, a każdy będzie odbierał 
tyle. ni.' Ile zapracował. 
Samorząd wybraliśmy w paź

dzierniku ub. ~u - mówi se. 
kretar:r technlczńy Rady Pracow
niczej - Bolesław Postół. 
Wybory rozpisaliśmy tuż po uka· 
zaniu się uchwały sejmowej. Na· 
sze przedsiębiorstwo jest bardz-0 
rozJ>roszone I wielowydziałowę 
Staraliśmy się więc by z każdego 
wydziału weszła do samorządu 
liczba przedstawicie.li odpowied-

nła do liczby zatrudnlonyeh łalB 
osób. 17-osobowy samorząd odiby1 
do 13 grudnia trzy posiedzenia. 
Podejmowaliśmy m. I.n. uchwały 
w Jprawie bieżących remontów i 
Inwestycji oraz Z'071Ważali~)' 
kwestię przystąpienia do zrzesze. 
nla. Opracowaliśmy także proj~~ 
statutu, ale nie zdążyliśmy IO 
pnedyskutować. 

Na początku lipca w zakłada@ 
„Organica - Argpn" odbyło 1fę 
posiedzenie grupy doradców ró!. 
botniczych (W jej składzie jeSt 
wielu członków zawieszonego .sa~ 
morządu), przedstawicieli orga.nl_• 
zacji partyjnej 1 NOT oraz dY· 
rekcji. Wspólnie zdecydowano, ie 
nie ma co czekać z samorządem. 
Warunki dla jego reaktywowania 
istnieją. Trzeba, by jak najszyb
ciej przystąpił do pracy, zwłasz
cza, że w tak rozproszonym 
przedsiębiorstwie kontakt z zało
gą jest utrudniony. Kiedy zaś 
myśli wiele głów zamiast jednej 
to 1 .sytuację ocenia lepiej { 
decj'1:je podejmuje trafniejsze. 

• • • 
Wiele ostatnio mówi się I p~ze 

o samorządach, podkreślając przy 
tym, ie ich wznawianie idzie 
Jeszcze zbyt powoli. Trudno wla· 
śclwle ocenl6 dlaczego, skoro 
wszystkie Instytucje decydujące o 
życiu polityoznynJ w kraju wy· 
powiedziały się w tej sprawie 'Je
dnoznaczni€. Przypomnijmy cho
ciażby uchwalę posiedzenia ple· 
narnego KC PZPR oraz prace 
sejmowe, między innymi bardz:i 
pożyteczną Inicjatywę poselską 
(posłowie przedyskutowali, a po· 
tem zaaprobowali prójekt statutu 
samorządu, który może być po
mocny dla przedsiębiorstw. Tak
le w zakładach, które złożyły 
wnioski o reaktywowanie samo
rządów Istnieje poczucie potrzeby 
jak najszybs~cgo odrodzenia się 
pracowniczej samorządności. 018" 
czego więc odbywa się to tak wol
no? W zakładach wskazuje się ja
ko winowajcę tzw. pośrednie og· 
niwa. W owych pośrednich og
niwach wskazuje się na dyrekto· 
rów, którym ponoć często wygod
niej jest kierować zakładem Jed
noosobowo. Bez względu na to, 
skąd biorą się te opory, trzeba 
• nimi walczyć. Z samorządein 
nie naldy bowiem czekać. Przy
szedł czas na trzecie „S". 

EWA ŁUKASmWICZ 

A 23 lipca br. Odjeżdbjący • Łodzi Kali
skiej o godz. 14.42 do Gdyni „Pomorzanin" 
przyjeżdża plańowo do Kutna o godz •. 15.36, 
Mimo że postój pociągu na tej stacji jest sto
aunkowo krótki, upływają minuty oczekiwa
nia. Podróżnym czas się dłuży. Tymczasem 
przez megafony zapowiedziano kilkunastomi-
11ut9we opóźnienie przyjazdu pociągu ekspreso
wego Warszawa - Berlin. Sprawa się więc wy
jaśnia. Po prostu ,,Pomorzanin" czeka na po
dróżnych z pociągu warszawskiego, Wreszcie 
je.st! Przez okno widać wjeżriżający na kut· 
nowską stację pociąg. W tym momencie ,,P.o
morzanin" ... ruszył. Zdumieni pasażerowie zdą
żyli jeszcze' przez okna zobaczyć kilku młodych 
ludzi wyskakujących z jadącego jeszcze po
ciągu warszawskiego I usiłujących wskoczyć 
do „Pomorzanina", Dwóm się to nawet udało, 
chociaz ryzykowall życiem 1 zdrowiem ••• 

A 1 sierpnia, godz. 20.30. Z Koluszek rusza 
ekspres „Batory" do Budapesztu. W 1 wagonie 
nr 22 - należącym zresztą do wuierskich lin!l 
kolejowych (kuszetki) - zarezerwowano kilka 
miejsc dla łodzian. Pierwsze wrażenie po wej
ściu, do tego wagonu w Koluszkach jest jed
no - jak na.!szybćlej z niego wyjść. Brud nie 
do opisania. W ogóle nie zamiatane przedziały, 
nie myte od tygodni okna, w umywalce -
brudnej zresztą tak, jak i in"1e pomieszczenia 
- zapchany zlew. Gdy wa~o11 podskakuje na 
rozjazdach, woda wylewa się na podłogę i 
pi;zecieka na korytarz. O stanie ubikacji le
piej nie wspominać„. 

A 21 sierpnia ten sam „Batory" odjeżdżają· 
cy o godz. 18.05 z dworca Kellet! w Buda
peszcie. I tym razem miejsca zarezerwowane 
są w wagonie nr 21 (sypialnym) należącym do 
węgierskich kolei. Wszędzie lepiący wprost 
brud. Nie zamiatana od tygodni podłoga, brud
ne okna, wszędzi e kurz i sadze. Węgierski kon
duktor zdecydowanie odmawia sprzedaży cze
gokolwiek za złotówki '- sprzedaje tylko za 
korony i forinty. Z każdą godziną podróży 
jego humor się poprawia w miarę wypitego 
alkoholu, co objawia się m. In. w usiłowaniu 
obejmowania co urodziwszych pasażerek. 
W złym natomiast humorze jest konduktor są
siedniego, polskiego wagonu - trzeba zresztą 
przyznać, że czystego. Ten z kolei w bufecie 
dysponuje tylko jakimś zimnym napojem, kawą 
I herbatą, których nie chce sprzedawać oso
bom podróżującym w Innym wagonie. Po usil
nych prośbach daje się · namówić na sprzedaż 
owej oranżady w cenie.„ 75 zł za butelkę. 

Obyś jeździł koleją! Ten nowy rodzaj prze
kleństwa stanie się chyba udziałem wszystkich 
tych. którym za ciężkie pieniądze uda s ię za
kupić bilet i w perspPktvwie których jest dłu
ga podróż. PKP oraz ich ·odpowiednik węgier
ski uczynią wszystko, by tę podróż odpowied
nio .,urozmaicić''. Podane wyi:e! przykłady wy
raźnie o tym świadczą. A może chodzi tu o coś 
innego? Może po prostu !nstytueje te czynią 
wszystko, by zniechęcić podróżnych do korzy
stania z ich usług? 

P. ASAżER 
i!cii stoisk itp., utrzvmufemv tzw Panel konsu. Ro:r:mawlal: ZYGMUNT C 
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Listwy 

~-; . . .. . „. : ...... . 

Co zrobi~. •dy wykosztowawszy 

1!ę na wykładzinę, mł<><kt małżon

kowie stają orzed problemem li

stew. Zakładane obecnie plastyko

we listwy nie irzesz• urodą, a 
zamówienie drewnianych u stola

rza pociąga następny. kilkutysięcz

ny wydatek. Mamy na t.o prosty 

sposób. 
Zazwyczaj po ułożeniu zostają 

nam ~cinki wykładziny. Tniemy je 
zatem na paski ok. 5 cm i przy
lepiamy klejem do ściany. Ot.o i 
cała robota. Takie wykończenie 
jest tanie, a zaraa:em praktyczne 
i estetyczne. (n1) 

Z babcinej szuflady 
Ceny warzyw I owoc6w Jut teraz stanowi• znae-zącą 11ozycJ• 

w domowym budżecie . I mocno uder7.aJa po kieszeni. Na zl•le· 
nlak1t wydaje się Już nie dzle• ; ątkl . a setki 7łntych. 

At strach pomyśtel\, co będzie zimą! W łeJ sytuacji, 
korivstając z faktu, te -minęły lał męczące upa:y, 
zachęeamy gospndvnle. by uwinęły rękawv I zabrały lę 
do przygotowywania dmowyt"h ·•apll!6w, naJczęścleJ użvwanych w iro
spodantwle domnwvm w11r>yw. Pr7eplsy na nie znaj.i świetnie na:,:e 
babcie 1 mamy Młode gospndvnle. n Ile wiem. nie kor7vst Y 
i nJch dotąd zbyt skwapllwlP, zdaJ~t. 11ę na to, co oferował pne· 
mvsl Or7etw6rc1v .Jednak w tym 7.akresle ma nn do zapropono. 
wania niewiele Jdll wler nlP chcemv •Ima obclątal\ zbytnio na· 
szych domnwvch budt.e16w zakunaml zieleniny, skcrzystajmy 
z 1>f'lepls6w, kt6re wyciągnęliśmy dla Czytelniczek właśnie • bab• 
clneJ szuflady. 

Wt,OSZCZYZlll A W St.OJKU 
1 kA' marrhwł I 1 kir uletrus1kl tetrzel\ na jarzynowej tarce, d'>

dać p61 kilograma soli . Calo~ć wymleszal\, winty(: do stolk6w po 
dtemle I 7.akręrlć Tn samn mnł.na uoblć 7: koprem. Dnd~jmy, 
te podobnv efekt uzyskać mottia, kroJac warzywa w paski su
sząc. _Natety Je w6wcza1 pr>.ehowywae -w papierowych torebkach. 

BURl\CZA~A ESENCJA 
1 q mlodvł'h burak6w obral\, pokroić w plastry, ulO'!ye w lłol

kacb Dodal\ „ąbek ' rzosnku I Tala~ letnia, pnegotowaną wod2, 
osoto'ną lytka soli . Nakrvl\ sio.le a:arą. Po 3 -ł dniach zamieHa • 
Po nkołn s dntuh kwa. nadaje się dn picia .!akn sok. kt6ry za· 
razem świetnie easl 11raa:n lenle 1 wzbo111;aca krew w czerwcoe ciał· 
ka. Mntna olm 78lal\ wvwar mlęsnv: utv"lkuJąl' dnskonalv czer· 
wony bars1t"zvk Jeśli rhrpmv orTPChowal\ Takwas buract.any na 
simę , 7.lewamv esencje w 1111telkl, doda.lemy tytec~kę nttwy, kt6· 
ra dzl~ła koti,erwuj~~o. ukrvwamy butelki korkiem I lakujemy. 
W ten spos6b tanto uzyskujemy buraczauą esencję, kt6reJ butel-
ka kosztuje obecnie około 101 Ił. (el) 

~ ~ -~ 

Tarator 
Zsiadłe mleko często szybko 

podchodzi wodą I nie jest już takle 
apetyczne, Proponujemy bulgar. 
ski przepis na zsiadłe mleko nie
co udoskonalone. 

li szklanki mleka nie 11rzegoto0 

wanego wymiesza~ z l szklankj\ 
goracego przegotowanego mleka 
I postawi/? na •stadle. Po U go• 
dzłnach doda/? butelkę śmietany, 
pęczek świeże) cebuli, trochę 
d-robno oo~IPkanego kopru lub 
rzodklPwkł , I surowy, ookroJony 
w kostkę og6rek. Calośl\ wymte
szal\, 

Tarator łwletnle smakuje z mlo• 
dymi zlemnlakml. (el) 

W tym tygodniu składamy 

życzenia imieninowe: 
Szczęsnym (3CI), Bohdanom, Rajmundom (31), Bronisławom (1), Ste
fanom, Julianom (2), Izabelom, Szymonom (3), Rozaliom I Lilia

nom (4), Dorotom i Wawrzyńcom {5). 
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li r POST~POW ANIE SĄDOWE . WOBEC 

~.ROZMOWA KO TRO UW BYŁYCH WYSOKICH FUNKCJONARIUSZY ••• 
sa~v:!:r1~:!· : ~c::~~si11:~ ::~c~~:en~.:i~d~n:ś::::;owa:: ~~~~k1~lst:~~k '~ -~0i:~~~dz:~~ W J W 1' a d z . W 1• e e m 1' D 11 S t r 9 m Wlefon6w. O rozmowę poprosił walizowaU Jerzy Milewski i se- dzo brakuje w jego gazecl~ cie-
abonent z dalekiego Toronto w weryn Blumsztajn. · Pierwszy był kawostek i humoru„. 
Kanadzie. Trwała ona około pół a~!rwnym ~ział.aczem „Solidarno- M. M.: Zapomniałam panu po- e d I' ...., I . T s k ....._ god.ziiny I zgodnie z obowdązujący- śc1 w Gdansku inicjatorem tzw wiedzieć takiej śmiesznostki. Więc o ...- .,- r 
ml w PolS('e rygorami stanu wo- Polskie' Partii Pracy. w chwili KOR się podzielił na trzy grupy s p r a w I e I w s e I • o ą jennego została nagrana. Tymi sło- ogłoszenia stanu wojennego znaj- politycznę: Kuro!) - jedna, Mich-
wami wprowadzenia rozpoczęła się dowal się w Stanach Zjednoczo- nik - druga, a Lityński - trze-
wielce interesująca l dająca dużo nych. Podjął tam bliską współ- cia. I teraz jak te grupy wyglą- • 
do myślenia audycja Polskiego Ra- pracę ~ · powołanym z inicjatywy dają: Lityński - grupa narodo- 24 bm. prasa opublikowała in!ormacjt Milllister-
dia. Emitowana 27 bm. wieczorem central.i AFL-CIO i środowisk ży- wa, antypolska bardzo i taka bar- stwa Sprawiedliwości o przebiegu post~poWania 
w programie I Polskiego Radia dow.sk1ch -;, komitetem pomocy dzo śzowinistyczna, żydowska. Te- , sądowego wobec częśo! osób, które w przeszłośo! 
J>owtórzona została następnego „Sohdarn?ści w ~owym Jorku. raz - Kuroń, no to grupa trocki- pełniły kierownicze funkcje. Informacje te WY"!'O-
dnia rano. P~ koniec stycznia tego roku I stowska, chcąca &ię porozumieć lały duże zainteresowanie. W związku i: tym dZ1en-

Telefon w Warszawie odebrała wziął udział, obok Sp&sowsklego bezpośrednio z Moskwą l dążąca nikara PAP i:wrócił s.ię do wiceministra •1>r&1Wie
Marla Moczulska, żona Leszka Mo- i Rurarza, w antypolskdm show · do zekstremlzowania sytuacji, aże- dliwości Tadeusi:a Skór7 o dodaitkowe wyja6nie
c:rulskiego, przywódcy Konfede- zorganizowanym z inicjatywy pre- by móc powleduny spowodować nia. 
racji! Polski Niepodległej, który zydenta Reagana, jako zresztą je- ewent~alnie nawet Interwencję I - Czy opubllkow&nle lnformaoJi e&llU!la, łe 
1taje obecnie przed sądem w pro- dyny przedstawiciel „Solidarności". wtedy dogadać się z Rosją, no bo główne osobistości, najbarllziej odpowledslalne sa 
cesie przywódcy tego ugrupowa-1 Od tego czasu jego współpraca z przecież ostatecznie tam cena kil- doprowadzenie kraju do kryzysu, nie będ1t ))OCiĄI· 

. nla. Z Toronto mówił ~leksa~der ~merykańskimi środkami dywersji kudziesięciu tysięcy gojów, to nie nięte ·do odpowiedzialności? , 
Pruszyński, redaktor em1gracyJne- l 1 propagandy stale się zacieśn.ia. wielka cena, jak na dojście do - Rząd nasz ośw.i.adczał, że bęidą. W tym m. in. 
go „Słowa". Dodajmy, że rozmów- Obecnie wydaje w Paryżu pismo władzy. No i grupa Michnika, któ- celu powołany został Tryb;rnał Stanu. O toku jei:o 
cy zdawali sobie sprawę,_ iż roz- ' „Kontakt". ry tam z Bujakiem właśnie pr6- pra.:: opinia s.Połeczm.a będzie 1niormowaru1. 
mowa jest kontrolowana. Kontrkandydat Jerzego Milew- bują, budując struktury od no- ,,.... Wiele osób ocenia, że pociągnięto do o4powie-

Po uzyskaniu kilku zdawkowych ' skiego do przewodzenia em!gra- wa, powoli, cierpliwie. podziemnie dzialnośei. nielicznych tylko b. funkcjonariUllZY 
-mformacjl o tym co słychać w eyjnej „Solidarności" Seweryn odbudować „Solidarność". I naj- wJliszego szczebla ••• 
Warszawie Aleksander Pruszyflskd Blumsztajn, to 36-letnl socjolog, je- zabawniejsze w tym wszystkim - Nielicznych? Pootępowanie •ildowe objęło 

, poinformował 1wojfl rozmówczy- den z organizatorów wystąpień w jest to, że Michnik teraz chodzi przeszło 200 osób. Jednak~ pod.kreślić tn:eba, ie 
nię: marcu 1968 roku. aktywny współ- po obozie, bo on! są w Białołęce, więk6zość ka~y kierowniczej była uczciiwa. Tak 

A. P.: Ja wydałem 40 numer6w pracownik KSS-KOR. chodzi po obozie I mówi, że on już w życiu jest, że jeżeli ktoś jeden 1J)Oś.r6d ~-
IWojej łaa:ety„, Kolejną postacią, która pojawia \ię pomylił, że Moczulski to jest j'ących na świec.zniiku jest nieuczciiwy, ludzie do-

M. M.: J'aik: ona Id.zie?„. .dę .w rozmowie jest Marek Prze- przyzwoity człowiek I :!:11 wszystko 1 strzegając to, a nadto widząc. że Jeio złe ca;yny 
. A. P.: Zwyczajnie, ponadto wy- t11:k1ewicz, współorganizator osła- co on ma na Moczulskiego to nie- poZOfltają berzlka.rne, żywić-zaczynają n!euzuadinio~all§imy, przedrukowaUśmr, książ- w1onego biura „Solidarności" , w prawda. No więc my konamy ze I ną I nie:s.prawiedHwą opinii: ty1pu „w1zy1cy Itrad
kę ,,Jak wyjść z kryzysu', zresz-

1 
Nowym Jorku. I śmiechu zupełnie„. Ja to mówię I ną". Przez długi! czas wszelkie doniesienia obywa. 

tą tek9t jej dostaliśmy z bard2o M. M.: Więc widzi pan, z nim dla pana, nie dla żadnej gazety ,. tell hyły brane pod lupę. Przeprowadzolno akru
śmll!SZllego żr6dta, bo przyjechał l jest taka sprawa. że chciał zro- broń Boże. Dla zorientowania pa- pulatne kontrole. !'(;stępowanie iądowe zmierza do 
Mirek Chojeckd, miał taką wysta- bić karierę, chociaż na miarę swo- 1 na w tym, że oni starą metodą I tego a.by wszyscy, którzy zawLnili, zostali ukarani. 
wę swoich dzieł, w instytucie„. w jego taty, a zarazem nie wypo- obsadzają wszystk.le fronty. Wie - Niektórzy powiadają, ie przed 1111idem staj!\ 
Toronto, fajny facet, lu)?l piwko. wdedzieć się po stronie KOR, nie pan· - górą nas!, a ci nasi, to przeważnie tak zwane „plotki". 
Wydaje teraz takie pismo w Pa- WY'POwiedzleć się po stronie KPN co, co górą. Prawda. Także to I - Osądzonych zostało c.!ot.irchcuia 2 m~latrów, 
ryżu Kontakty" ••• Następnie - l po niczyjej stronie - wy.powie- jest <przezabawne, jakle zaczynają 2 wicemiinistrów, 6 wojewodów, 5 wicewojewodów, · lłtwlerchlł komentator PR - była dzleć się po stronie własnej. Tak 11 Białołęki przychodzić tutaj roz- 7 sekretarzy KW PZPR, prezydenci m-iut, dyr~
znowa o wystawie zorganizowanej zrobić nie można, bo on sam maite takle wiadomości przez 111dzl torzy wysokiego .nczebla. Po prostu sądzi aę tych, 
w Toronto 'PrffZ M. Chojeckdego, jako tak! ·nie stanowi żadnego au- t właśnie, że pan Michnik już uzna- którzy zawi·nili wobec prawa, w tym i wyższych 

~
6ry właśnie dostarczył do re- torytetu. Poza tym facet jest l je, że Moczulski to jest jednak l niższych ozłoinków kadry klerown•lczeJ, Prtl' akc}ł ,,Słowa" tekst pracy L. I .ni~okształcony 1 nie dorobiony mąd.ry człowiek, przyziwo!ty, 1 pociąga!llLu do odpowiedzialności apara.t ścl.rania i 
oczulaklego. Mlrolław Chojeckl, ogólnie rzecz bJorąc. I on sobie , pewnie nawet nie Jest ubek. wymda<ru sprawiedlilwośoi nie kieruje &ię żadnymi 

Qkreilany przez A. Pruszyńskiego, doskonale s tego musi zdawać I, Kolejnym tematem jest krzyt względam'i na stanowisko, które kitoś zajmO!Wał. 
Jako „fajny facet", kt6ry lubi 1 sprawę, t.e na Zachodzie każdy j kwietny na pl. Zwycięstwa. Czy pa.n redaktor chciałby. żeby odbywało 1i111 ja. 
piwko, to 83-letnl .magister che- kto występuje nie ręka w rękę M. M.: Ludzie chodzili się tam Jdeś polowanie na osoby, które piastowały akurat 
mU, członek KSS KOR, ale wr6ć- z KOR to nie dostanie się do żło- , modlić, ludzie tam śpiewali pleśni wyższe niż inni sta.n<rViska - bez względu n& ~ 
my jesua;e do rozmowy: 1 ba. Bo oni ten żłób obsadzili bardzo " nabożne, powiedzmy „Rotę", śple- kto, CZYII\ I na iłe zawinił? 

A. P.: Co jeszcze można _,pani dokładnie przecież. To my się na- 1 waU itd. I po pewnym czasie, po- - I ot6l tu zarzut następny; ie zapada)lli dzlW• powiedZlieć? - W dniu 31... zro· 1· wet przy zamkniętych grainicach nieważ to się już utrwaliło jako nie łagodne wyroki, ie sądy są dla byłych człon
bimy poparcie Polonii dla kraju.„ orientujemy.„ miejsce-eymbol, zaczęto do tych ków kadry kierowniczej jakoś szczególnie taska-
przyeptowanie idzie „pełną parą", Komentator PR: podziały, kon- kwiatów dokładać - ~OR kon- 1 we. . 
a na powielacze dla ruchu oporu fiikty, walka o pieniądze. To I kretn!e - zaczął dokładać taki { - To nileipra'W'da. - Wyroki za.padają rćzne, 
itd. jest „bardzo ciężko zbierać atmosfera działania różnych ugru- .

1

. drobny znak, literę „V". I jut w \ prof).Orcjo.na1111ie do w1ny. Na przykład Mair!'k Wo-
pieniądze".. powań emigracyjnych. Znamy to tym momencie zaczęły s!111 po pro- · łyn.iak - były wiceprezydent Płocka skazany zo-
Parę następnych zda6 dotyczą- również z terenu naszego kraju, stu ataki na to miejsce. Tak że stał na 10 lat, Bernard Kokowski - były prezy. 

eych procesu przywódców KPN. I gdz..!e różne ugrupowani1t opozy- niech się pan nie da ogłupić a den<t K0&zalina na 7 la.t. Eugenius:i: Pacia - były 
M. M.: No wde pan, oni siedzą, cyine działające w atmosferze , propos tego. Faktem jest, że w I wic-emtn!ster przemysłu spażywcze.l(o i sku'!'u na 

ale Kuroń, proszę pana, wydaje konspiracyjnego spisku co jakiś tej chwili plac został zagrodzony, 5 lat: łączn;e 11 osobom z dawnej kadiry k1e~
ar.tykuły, na przykład, Kuroń wy- czas starają się dokonać czegoś ale wie pan, prowokacja poszła n.ic-zej wymierzono kary Ponad 5 lat poz.ba1W1len1a 
dał artykuł wzywający do po- wielkiego, z pewnością ~leząc mię- z Ich strony, bandydów, po pro- wolności. Były też unieWILn-nleni.a. W większości 
wstania narodowego w tej chwl- dzy innymi na dofinansowanie stu. Bo wie pan, dopóki to był wyipadków sądy skazywały na krótsze ka!!'y '00'1lbe
ll, kiedy to Jest w ogóle naj, ńa}, pr.zez ośrodek i zainteresowane krzyż, to był spokój, po prostu. wlenia mlnoścl, nierzadko z za.w.l~zen.lem, ehot 
najbardziej fatalne rozwiązanie, ja- destabilizacją w Polsce. No cóż, Zdejmowano ten krzyż na t maja, zaw~e towarzyszyły werdvktom odJpow1ednfo do• 
kle możemy sobie wyobrazić, wy- ale taka jest proza życia wszyst-; czy 22 lipca. kiedy tam państwo- leglrwe kat'Y majątko:ve. J?laczego przeważllh ta
dal go w „Spieglu". wydał go w kich peryferyjnych ugrupowań po- we uroczystości się odbywały, no kile wyroki? ~ynajmniej nie Pl'Zez W?4łllld na ~
prasie tzw. podziemnej - wte pan !!tycznych, niezależnie od tego, czy a p0tem ludzie rano kładli i nikt Pl'Zedn.to peł.moną funkcję, Po prostu wob?': wię
tutaj musimy cudzysłów duży dać działaj" w ojczyźnie, czy na em!- ich nie popychał. Natomiast w ks:r.oścl sądronych członków da?"nej kad•rY iuerow
na to, tak wie pan, tutaj ta ro- gracji. momencie, kiedy dołożono do tego niczeJ przewazały zarzuty takie, lak nleg<lS'l)Odar
la jest daleko dwuznaczna (.„) M. M.: Proszę pana, trz:eba od kl'IZyża symbol, to w tym momen- n~ dYs;panowanie fu?dusze.ml. przyW!as.zczanle sO-

Wie nan, to li\ tak grubymi nić- 1 razu pow~edzieć sobie Jasno, że cle oczywiśele zaczęła się Jut prze- b:e róznych 1'rtedm1otów. naduivc1e ata.now-iska 
ml szyte poutycme prowokacje, że ludzie, którzy są działaczami KOR. pychanka. Oni z jednej strony ro- dla tańszego budowania 90ble domu, kupno aamo
aż się słabo robi. Z tym, te lu- I są to ludzie, którzy są przygoto- b!ą niby to bardzo takle patrioty- chodu z omLnięclem odpowl.e<!nlch .przepisów itd. 
dzle rzeczywiście zaczynają patrzeć I wanl do uznania wszystkich me- czne gesty, a z drugiej strony one Wszystkl1e te cz;rnY bard. zo dr~mły opm14= · społeczn~; 
w tej chwili na nich, no s du:l:4 tod socjotechnicznych, przede są tak prowok1cyjne, że muszą gdy obserwowała. lak t? niektórzy .. p.rom!nemcl 
dozą realizmu". . wszystkim do takich rzeczy, jak natychmiast spowodować ripostę sobie poczynają. I słusznie. Ale wyroki. są orzeka. 

W tej części rozmowy - m6wi rzucanie haseł. które tłum po- władzy. ne w d-anym WYJ)adku tak jak wobec każego ln- ' 
komentator PR - pojawia się wą- ! dejmuje. I my wszyscy razem I jeszcze na zakończenie sprawa nego obywat!!la. w opa.rciu o obowiązującą proce-
tek rywalizacji pomiędzy różnymi przy nich jesteśmy raczkujące rozdziału darów. durę. Oczywiście są?y, wymierzając kar4=. biorą 

sokiego stanowiska. gdyż wykorzystywanie ba.kiego 
wtaśnie sta.nowiska dla -prywa.ty jes.t okol-icz.nością. 
obciążającą. Ale spraiwiedliwiie są.dzić - to znaczy 
każdy przyp~ek rozpatrywać oddzielnie, pieczoło
wicie ważyć stopień winy. Nie wolno stooowa6 
żac!mego automa.tyunu, an.i wydawać wobec cz'to
wlieika wyroku z myślą. o tym tylko, by zasp-0ka
jał oczekiwania osób nie znających dokładnie .spra
wy, a tylko słusznie do żywego urażo.nych czyjął 
popro:ednio bez.kar.na 1>rywatą. 

Tam. &dzle zdaniem prokurs+.ora wy.rok jest za 
łagodny, odwołuje się on do sądu wyższej in;;tan
cJi, żqdając ~trzejszej kary. Stało s:ię to np. osta.t
nio wobec byłego pre;esa Głów'Ilego Urzędu Ceł. 
Odwołują się także obrońcy. W większości s·ptaw 
sądy drugiej in.sitancii jeszcze raz skruipulatnie 
kont..--olują I częstokroć zm-ienilają za.padające wy
rok'~. 
S~dy zawsze stosuill wnok!o kary mająitlkowe. 

Niezaleinde od tego osoby, które pieuczciwie &ię 
wzbogaciły, tracą na.byte w ten sp0sób, ' albo na
wet całe .swoje mienie. Ludzie, którzy poprzedndo 
pełnlll wysokie stanowiska a nie popelni4i prze
stępst•w w rozumienli111 prawa karnego. a jedy·nte 
zyskali coś w •Połób s.p~ny z . przepisami ca.y 
PoCzuciem s,prawiedli,wości - muszą zwracać te 
nabytiki w oparciu c pntepl.sy prawa cywli1nego, &li. 
opodatkowani, tracą przydziały mieszikań czy dzia
łek budowlanych i rekreacy}nych .. 

Poza tym ludzie nieuczciwi tracą moiliwość pet. 
nienia w przyszłości Jakichkolwiek stanowisk kie
row.ruiczycb. Ich kariery są przekreślone. N'le'.kiedy 
jeE:t to zastrzeżone wyrokiem sądowym. 

- Skoro jest tak dobrze to czemu tak wielu 
obywateli •waża, ie zapadająu wyroki są za 1•
rodne, nie dotycz1t wszystkich winnych, sprawy 
wloklł alo su w nieskończoi:.ośćT 

- Pratt pewien czaa dla celów wallci -po'lłtYC7!• 
n!J faibrYkowane były I rozpowszechniane opinie, 
że cała władza jest jedną wielką złod1liejską mafią, 
bo&acącą się przestepczo na ogrominą ·skalę. S'.ka-u
pulatne badania I kontrole Die pobwierdziły uogól
niającego charak·teru tych zarzutów. Wś-ród kadry 
kierowniczej dominowali ludzie uczciwi. Trafiało 
aię też, nfostety, wielu nieuczciwych. Nie ma jed-

. nak zbyt wielu spraw. gdzie nieuczciwość miałaby 
skalę wiielk.iel afery. Nawet ci, którrzy _powodując 
się swoimi politycznymi celami rzucali takie oska;r
żenia, nie umiel.! konkretnie wskazać tych ws.zyst
klch wielkich przewinień, o których istnieniu 
głosili. Gdyby to uczynili - kary byłyby odpo
wiednie. Jeżeli w przyszłości wyjdą jeszcze rui 
jaw przestępstwa większego kalibru - sądy będ11. 
odpowledni'l surowo wyrokować. 

Faktem jest jednak. że sprawy ciągną się n'ie
kiledy zbyt długo. Róane bywają tego przyczyny, 
przeważnie pawoduje to złotoność ma•teril proce
lPOWej, która wydłuża postępowa.nie pra:ygotowaw
cze I rozpozmawcze. Nie tylko w tych, ale szcze
gólnie w wielu al)l'awach itospodarczych zbyt dłu
go wstystko trwa - od ujawnienia przestępistwa 
do zapadnieoią wvroku. 

- Ludsie mat. teł" pretensje e to, ie o tych 
ąrawaeh nie w pełni Informuje się opinię pu
blłcznlł. 

- Owszem, nie w pełnJ. Podanie wyroku do PU· 
blicznej wiadomości jest karą dodatkową. o:-zewl
dzianą w art. 88 i 49 kodeksu kamego. W wielu 
11>rawach tak11 ka.rę dodatkową. obok kary pozba
wienia wolności, ~rzywny. odszkodov.-iń I k'Ynfl.s
lwty mienia. sąd orzeka, ale nie w2 wszystkich. 
Uzupełnianie sądu w tym iakresle nie jest prak
ty'ka właściwą. 

- Dliękajo sa rosmowo. 

Bosmawlal: TADEUSZ SZKAMRUK 
(PAP) opozycyjnymi ugrupowaniami. w 1 dzieci, po prostu. Wielokrotnie już pod uwagę l)OWILnności związane i: pełnieii\em wy-

~ Z~~~~to~~~.~~~K~~~~~11111111r~ii~~i~~~~ij~~:~ii~~~iiiiiiii-lillllll 
mówi się o KOR konkurencyj- tlą wspaniale grać na zgromadza- tutaj w kościele św. Marcina, to -------nym w stosunku do KPN. Ta nym tłumie, bo to trzeba w od- wie pan, że obsadziła cała grupa' ___ __ 
sprawa zajęła znaczną część całej powiednim momencie włączy~ kil- lnterwenc~na KOR? Wyłącznie. I -rozmowy. Zresztą • A. Pruszyilski 

1 

ka dobrych słów i całym tłumem Tak że ja na przykład tam dla · 
twierdz!, te KOR jest bardzo ak- się daje sterować. To są bardzo siebie oczywiście nigdy nie by- -· tywny w środowiskach emigracyj- fajnie przez nich opanowane me- łam. Moje konto jest tam czyste, 
.nych. I tody. ponieważ jest tam dokładnie aku-

A. P.~ Nie wiem. f!ZY pani wte,. W rozmowie pojawia się kwes- rat tak dobrana grupa. My nie 
te Milewski jest szefem zagrani- tła zakończenia stanu wojennego. chcemy się z nimi przepychać 
cznej „Solidarności" w tej chwi- M. l\11.: No więc poszczególne absolutnie, wie pan, że jeszcze do 
li. restrykcje stanu wojennego są w tego nie doszło, żeoym ja miała 

M. M.: Tak, wiem, to są miarę upływu czasu znoszone. To żebrać u pani Kuroniowej o po-
wszystko te same ręce, wie )>an. są te tak zwane złagodzenia, po- moc, prawda„. · 

A. P.: Tam był bardzo duży cząwszy od rozmów telefonicznych 
konfi!kt, kto będzie, i Milewski w ramach jednego miasta nawet. 
wygrał. Ja z Milewskim miałem Przecież kiedyś w ogóle nie było 
wywiad, ja z Milewskim rozma- żadnych telefonów, wszystkie były 
wiałem ł on nie bardzo kocha wyłączone. Tak, że wie pan, po
KOR. mówiąc grzecznie - w każ- woli te wszystkie restrykcje są 
dym razie z tego tak wychodziło. znoszone w miarę upływu czasu 
Blumsztajn był kontrkandydatem I zostaną one zniesiqne w momen
i . tam było„. cle zawieszenia stanu wojennego. 

Kilka słów o postaciach, o któ- co przypuszczamy nie bardzo dłu
rych była mowa w przedstawionym go Już nastąpi. 
fragmencie rozmowy - wyjaśnia Kanadyjski rozmówca Marli ~o-

• .. W tej chwm tam siedzi W6j
towa-Kęcikowa, ale tam siedzi ca
ła gru'Pa Interwencyjna KOR. Tak 
że wie pan w ogóle z KPN tam 
ludzie nie chodzą, nie korzysta
ją; •• 

Treść pozostawiamy bez komen
tarzy, sądząc, że skłania ona do 
refieksji bardzo dziś ważnych dla 
każdego . (PAP) 

KHlYZOWKA · Z PRZEPISINAMI • 

PROGRAM I 

9.00 Lato z radiem. 11.55 Komuni
kat I.nstytutu Łąe2noścl. 12.05 Z kra
ju 1 ze świata. 12.40 Prognoza po
gody d[a rybak6w. 12.42 Chwila mu
zyk.i. 12.45 Rolniczy kwadrans. 13.00 
KomunLkaty oraz wiad. 13.10 TU ra. 
d1o kierowców 13.20 Muzyc-zne wy
clnank1. 13.30 TWórcy piosenki tOł· 
nlersklej - B. Konowalski, .T. Przv
manows1<1. 13.55 Studio Relaks 14.00 
Wł.ad. 14,05 Prol)O'Zycje do Listy 
l'nebojÓ'W. 14.50 Radiowe deblutv 
poetyckie - Lech Marek Jakób 15.00 i Wlad. 15.10 Studio Młodych 18.00 
Wlad 18.05 Muzyka i aktualności. 
18.40 Polscy artyści w światowym 
reperttla-t"Ze. 17.00 Dziennik I komu
nikaty. 1'1.10 Dzień w Polsce. !'I.Ul 
Koncert dnia 18.00 Wiad. 18.05 C-Zas 
refleksji. 18.3ll J. Hernandez w re. l pertuarze operowym 19.00 Dziennik 

l
• wieczorny. 19.30 Z naszej fonoteki. 

20.00 Wlad. 20.05 Kalejdoskop dnia 
' 20.30 Koncert tyczeń. 21.00 Komun\· 

W ostatniej „Panoramie DŁ" ukazał się nie
właściwy diagram krsy:l6wkl. Za błąd, będący 
przyczyną sluszneJ łrytacJi naszych Czytelni-

I 
katy. 21 OS Kronika sportowa tr.15 
Wielkie dzieła. wielcy wykon.~.wcy 
..,. L. van Beethoven. 22.ori vi'lad 

ków, jak najserdeczniej przepraszamy, a chcąc , 22.10 Portret pisarza M. Bułhakowa 
go choć w ezęlicl itaprawić, zamieszcza~ dziś · 22.50 Splewa Eltbleta Dmoch 23.00 

POZIOM'01 1. Łotysko rzeki, 
I. Myłlłw1kl t>lea. T. Epopeja. I. 
Ośmieszanie, wynydzanle. I. 
OrganizacJa. stowarzyuęle, 1ku
plaJ•e• ludzi okreAlonego łro
dowl1ka, albo sawodn. 11. Dlu. 
ga. biała szata lłturglC'Zna du· 
chownych katollekleh. tz. Daw· 
na sra w karty. 13. Antetna l>IUI· 
tera. t5, Sztuka bvdła rzetne10 
w wieku oct ł do 11 mlesl11ey, 
IT. Ulła wodna. tt. Pora roku. 
Il. Autor t>Owlełcl „Nana". ZZ. 
Klazony łub konserwnwy. U. 
SłróJ kobiecy, noszonv przez ko• 
bleły Indlt I CeJlonu. Zł. Gęsty 
pył, 111101zący 1111 WS?;ędzle. IS. 
Roillna warzywna o Jadalnych 
Ułcłacb. 

PIONOWO: t. Wydałell. L Po· 
trafi ozdobnie ile W'vtławlal!. S. 
Ma 'łHłosnwanle w budnwulc
łwle przy wyrobie p~vłek pndło
gowych. c. Cienka tkanina. po. 
dobna do batystu !nb minerał. 
s lmlt l.allgego. ł. Rodzaj ry• 
1unkoweJ zagadki, częs~o prezen
towanej w „Rozkosueh Łamania 
Głowy". U. Nauka o nrganla
macb ływych. tł. Artyleryjski 
t>ododdzlał osnlowy, ts. Dłwl•k 
utt~onego ezkła, tł. Likier kmin• 
kowy. H. Grupa holuJąea •I• o4 
esMu. at. 06rna es~ łułowta. 

ł DZIENNIK ?.ODZKI ar 184 (10128) 

poprawną wersJ• krzyiówki. j Dzlenn11k reporterów I wlad spor-" towe. 23.40 Jazzowa dob.ranocka. 
,lfllii/j„„~„ ... .-.... ~ . . 

) PROGRAM D 

t.30 Wlad. 9.ll!I Radio Moskwa. 10.00 
Teatr Trzech Pokoleń: „Marjorie" 
- słuch. 10.25 So!dśc1 I kameraliści 
- Robert Schumann. 11.00 Najsłyn-
niejsze miasta świata - Moskwa 
11.25 Chwila muzyki. 11.30 Wlad. 
11.35 Komentar-z zagraniczny 11.40 
Polskie pleśni historyczne. 11.55 Ko
mun lkat Instytutu Łączno~cl 12.05 
Od A do z polskiej piosenki -
lrnrr. pozytor M!lrek Sart 12.30 Gospo. 
darcza mana Polski \ świata 12.45 
Jak działa~ sprawnie _: „Centrum 
gos!)O<!arc-ze a przedsiębiorstwo". 
13.00 Wielcy wykonawcy małych 
form J. S. Bach 13.25 Informa
cje o progt"amle. 13.30 Wlad. 13.35 Ze 
wsi 1 o wsi 13.50 Więcej . leptej. 
nowocześniej. 14.00 Album operowy . 
14.30 „Nad'ZleJo, bądt ml !>O'Zdrowlo· 

PODZIĘKOWANIE 
Wszystkim, kt6ny sdi ml 

mocą w ciężkich dla mnie 
lach podczas choroby 
Matki 

S. t P. 

li: po
chw!· 
mojej 

APOtO'NH 
LASKOWSKI.EJ 

'- drog• 1kładam terdeezne po. 
dziękowania. 

CORKA 

na„ - rep. 14.llO tndywldualłloCcl 
muzylld rouywkowej - F. Lal 
16.30 Wiad. 15.~ Ludoile I Ich pasje 
1a.oo Muzyczne lntermez-zo. 18.20 
Nauka - praktyce. 18.4' Prawo na 
co dzień. 1'1.oo „ Tytko dwie godzi• 
ny". 19.00 Kompcnytor tyllodnla -
M. Karłow.tcz, 19.35 Swlat baśni -
program na dobranoc dla dzieci. 
20.00 Najpiękniejsza jest muzyka 
J)()lska. 20.«1 .Język angielski dla ia
awanaowanveh. Il.OO Recital wleczo· 
ru - Al Dl Mada. ~.ao Echa dnia. 
21.40 Wieczór literacko-muzyczny. 
23.SO Wlad. 

PROGRAM m 
t.03 Zaciynamy we dwoje 10.00 

Wsikaeje ~ pr-zebojem. 11.00 Waka
cje ze swlil<ilem 11.40 Pro~ t kra• 
ju. 12.00 W tonacji Trój•kl. 13.00 .Nal· 
dłuts-ze potegnan·le" - odc pow 
13.10 Powtórka z rouywkl. 14.00 La. 
to w łllharmonil. 15.00 Serwis l'!'ól· 
kl. 15.03 Qmówlenle pr0«ramu POPO· 
łudnlowego l wleezornego. li 05 
Przedstawiamy muzvikę z ł!lmu 
„HeaVy Metal". 15.3'0 Złote lata 
&Wlngu, Ul.OO Zapraszamy do Trójki. 
19.oo „Pogoda dla bogaczy" - odc 
pow. :IO.OO Studio nagrań. 20,40 Klub 
samouk6w 11.40 Biel.ny odcień blue· 
sa. 21,4$ God'Zina jazz.u. 22.45 ,.14 
god-zlny w 10 ml.nut". 23.00 Zaprsza• 
my do Tró}kl. 23.&5 POłnoc poetów -
V'{lerli2t Yannl11 Rltllon. 

PaOGRAM IV 

I.OO Wlad. 9.05 Quod libet - e-zyll. 
co kto lubi. 10.00 Open przez wie
ki - :r. Massenet. 10.30 Z muzycz· 
nych nagrań bratnich radlofon11 
n.oo „Matylldakowle" - odc. pow· 
radiowej. 11.30 Mu-zyka rótnych na· 
rodów. 12.00 Wlad. 12.05 Wakacje 
z muzyką li.OO Kwadrans literacki: 
.. Dzienniki" - tral(tn. wspomnień 
z Nałkowskiej. tl.UI Relaks w rie· 
reo - piosenki na Pc«<>d«: I nie· 
pogodę. 14.30- z komoozyicrsklel te. 
kl: ,,Henryk .Jabłoński" - koncert 

Z gł11boklm talem nwiadamta 
my, te dnia Ił 1lerpnla tHZ r. 
zmarła naJukochailsia Mama. 
Tełel-a. lla!Jcla l Siostra 

ł. ł P. 

JADWIGA SUCHOCKA 

Pogneb tdbędzlt 1111 Cnla „ •łerpnla Itr. o soct1, li • ka· 
plicy cmentana 111ym1kokał0Uc· 
kieso na Doła.eh. 

KAIBLl:tsu aODZINA 

15.00 Wlad. 15.05 Popołudnie z .Ja
rosławem Hasklem. 15.30 PopołudTIJe 
melom•na. 17.00 Dziennik 17.ftS Mn· 
zycmv tMlat dnia IŁ). 17.to Aktual
ności dnia IŁ). 17.30 „Taktv l· takty" 
- opr, I. Grzesiak (Ł). ta.oo z cy
klu: .,Realia, racje. rozwiazania" -
kom. W. Ekierta (Ł). 18.M Muzyka 
Instrumentalna z oper Sł. Monlus:r:kl 
- opr. M. Hoffmann (Ł). 18.30 .Poe
zja I mll'Zyka". 19.00 Dziennik 19.05 
Klasycy mu-zykl Jaz-zowej. 19.30 Wle
czł>r w fllharmonl1. 21.00 Klub Ste
reo 22.30 Fa.kty dnia. 22.40 Nocne 
dlnrtlmento. 23.30 Głosy, Instrumen
ty. nastroje. 

TELEWIZ.TA 

PROGRAM I 

8.50 .Jesień 82. 9.00 Teleferie. !5.55 
NURT - wykład. t. !8.30 .. Krą;(" -
ma(i!azyn harcersk'I. 1'1.00 Dziennik. 
1'1.30 „Uclee-zka z krainy złota" (!) 
- 7-odcinkowy serial przygodowy 
prod. CSRS 18.30 Wieczorynka. 19.00 
Echa stad\Qnów. 19.30 Dziennik. 20.!5 
Rolnlcize rozmowy. 20.25 Teatr Tele
wizji - Halin.a Auderska: „Sądzone 
mu było wybierać''. :1.1.15 Mon1tor 
rządowy. Zt.5-0 •. Nadzieje i ro'Z'Cza
rowanla". 22.!0 .,Canro cantare". 
22.40 Dziennik. 

PROC.RAM U 

17.30 Przegląd tvi:odnla (Ł. lok.). 
18.0l>--19.00 DZIEt<:r WIETNA:l1SKI 
W TP: 18.0Qi. „Najdłuższa wojna" -
fet fllmowf. 18.15 .. Spadkoblercv" 
- rep filmowy. 18.50 Dobranoc. 19.00 
Wiadomości {Ł. lok.). 19.30 D-zlenn'k. 
20 00-22.00 DZIE!<:r WIETNAMSKI 
W TP - c. d .: !o.oo .. Czym żvJe 
Wietnam doiW'. 20.05 „Od Lao Cal 
<ło Lang Son" - ren. filmowy. 20,35 
„Wietnamskie reflek"sje redaktora 
Choc\łowskle.ito". 20 40 Gość z Wiet
namu. 20.50 .. Moda wczoraj I dz1ś 
- e-zvll. w czvm Wietnamki lubią 
chodzić". 2.1.00 .. Ko.e:o pamiętam". 
21.10 •. PlerWS'Za miłość" - tum tab. 

Z głębokim talem zawiadamia
my, te w dniu 21 sierpnia 198! 
roku 11marł nasz Kolesa I w1p6ł. 
pracownik 

LEK, MED. 

MAR,!AIN KRAJEW·SKI 

Wyrazy głębokiego w•J!6łezuela 
Rodzinie akładaJ•I 

DYllEKCJA I PRACOWNICY 
1 PRZEMYSŁOWEGO ZESPO. 
LU OPIEKI ZDROWOTNEJ 

W PABIANICACH 

.• 
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włoskie: „We władzy ojca" od 
lat 18 godz . J 7.15, 19 .30 

DKM - „Vlolette I Francols" 
fr. od lat 18 godz. 17. !9.15 

OltA - „Alicja" ang . od lat 1~ 
.god'l. 13. „C-złowlek klanu 

USA od lat 18 god'Z , li, 17.15, 

Gi;.J~JA - Kino non stop od godz. 
10 dr> 22 - „Obcy - 8 pasater 
„Nostromo" ang. od lat 15 

Minitaruowisko Zniwa zakońezono pomyślni• z maxi cenami 
MŁODA GWARntA - .. Bulec-z

ka" poi bo. gnd'l! 12.15 .,Gil· 
na czy lalrlak" fr od lat li 
godz. 10, 15, 17.15, l!t.30 

MUZA - nieczynne 
l MAJA - ,.Partyzancka es1<:adta" 

jug. od lat 12 godz . 14. „Smler~ 
na tywo" fr. od la\ 18 11odz. 

1 Z iprzyoemnością odnotowa
liśmy w ubiegłym roku uru
chomienie u zbiegu ul. Andrze
ja Struga l Piotrkowskiej ko
lejnego l bardzo potrzebnego 
w naszym mieście minitargo
wiska. Nie można bowiem w 
obecnej sytuacji rynkowej nie 
rpochwalać tego typu działań. 

Nie możemy natomiast po
chwalać tego, co na tym mini
targowisku się dzieje. Otrzy
mujemy bowiem stale od na
szych Czytelników sygnały, Iż 
handlujący tam postanowili w 
szybkim tempie wzbGgaclć się i 
oferowane tam warzywa. owo
ce I kwiaty są znacznie droższe 
od ta,kich samych nie tylko 
sprtedawanych na dużych tar
gowiskach, ale I nawet na 
znajdujących się opodal przy 
ul. Tuwima czy Nawrot. 

Tego tY'PU praktyk w żaden 
soo~ób nie można tolerować. 
Wydaje nam si~ że sprawą 
powinna zainteresować się Pań
stwowa Inspekcja Handlowa 
oraz przedsiębiorstwo Targo
wiska Miejskie. W przypadku 
stwierdzenią tego typu d:r.iiałań 
handlarze-spekulanci powinni 
być pozbawieni możliwości 
kontynuowania swojego proce-
deru. (m) 

• Zebrano zboże 45 tys. 700 ha • Skup 
WAŻNE TELEFONY 

z 
ziarna i ziemniaków 

pra~e 

• Dalsze 
polowe 

intensywne 
~ 

InformacJa PKO 
Informacja o usługach 
Informacja turv•tvczna 
lnhrmarj• PKS: 

~' Dworzec Centralny 
Dworzec P6łnorny 

131.gz 
398-10 
47t-OI 

%65-98 
747-20 

93 
615-19 

Żniwa w woJ. miejskim łódzkim zostały zakończone w ezasle 
krótszym o 10-14 dni, aniżeli się spodziewano. Tak wczesnego 
sakończenia prac żniwnych nie notowano od wielu lat. Przy 
pięknej pogodzie zebrano aboie a 45 tys. 700 ha to jest a ta
kiego samego areału, jak I w zeszłym roku. Plony - Jak 
się już ocenia - nie 511 najgorsze, g~yż ziarno jest dobre, 
mato wlrgotne t lepsze do magazynowania. 

W czasie pią.tkowEll!O p0siedzenia 
Zespołu d.s. Skupu i Zbiórki Zie
miopłodów oceniono przebieg prac 
ż.niwnvch w naszym wojewódz
twie. Stwlerdzono. że nie tylko 
dzieki sprzyjającej i:><>ttoc!Ze prze
biegały one bez większych zakłó
ceń. Przede wszystkim ofiarna 
praca żni.wJany przyczyniła się 
do tel!o. że możemy dziś powie
dzieć, iż żniwa zakończyliśmy l>O
myśl'llie. Robiono bowlem wszy
stko - duża jest w tym zash„iia 
wojskoVl(ych grup operacyjnych 
przeprowadzających kompleksoVl'.e 
kontrole w poszczególnyeh l?ffil-

nach naszeito wojewóootwa - by 
dopomóc rolnikom przez leosze za
opatrzenie wiejskich sklepów s.PO
ż:vwczy<'h w Podstawowe a.rtyltuły. 
by maszynv mogłv wyjść w oole 
i mniei było awairl.I. A tam. 11:dzie
zaszłr. ootrzeba. w p.racach żnlw
nvch ooma,i:cała mlocl"Zlerż. 

W czasie PoSiedzenla zesoolu pro
wadzący jego obrady wicep.rezy
dent Łodzi - Lech Krow.!randa 
zbożył sł01Wa uznania ł &zacunku 
dla roJ:nf.k&w za ich ofiarną pn1cę 
w czasie żniw. Tera-z 1>rzysta1>lono 
już do skupu zbóż. kt&ry przepro-

wadza się jednocześn-ie ze skupem 
ziemn·laków. Rzecz w tym. aby -
jaik p~<lk·reślano oodczas piątko
wyich obrad - skiup ten przebie
gał w na.szym wojew6d.zJtwie 
sprawrie. Na ra'Zie Jednak - da
ne na 25 sierpnia - .skup:ono za
ledwie 28.5 proc. %bóż od g•OS/PO- ) 
darstw U.9POłecmio·nych i indywi
dualnych. Ostaitinio a1<up zaczyna 
rrtai!eć. A ,przecież zboże gr<>al\a.dzo
ne w maga,zynach Jest potrzebne 
na rynek. na przetwory zbożowe 
I również dla rol•nictwa. żeby by-
ło na gwa.ra,n;towane pasze. Rów
nież trzeba zwrócić uwagę. aiby 
ura.widłowo orzeblegał ,skup ziem
niaków; na rule wczeS111ych, ale 
Jui od 1 września rozpoczyna się 
równoleiłe sku'I) z.imawych. 

Informacja tełelnnic~na 
Informacja Sluthy Zdrowia 
Knmenda Wn!ew6d•k• MO 

677 22 292· %2 
Pogotowie ciepłownicze 253·11 
Pogotowie droi:nwe: 

„Po1mo1byt' 0 COl-31 
Poe;ntnwle eneq:etyczne: 

Rejon ł.6d7 P6ł1.oc 33ł-11 609·!2 
Rejnn f .órl?. Południe 334 H 
Rejon Pahlanlce 15-13-tO 
Rejon Zgierz 18-34 4z 

Rejon ośwle1lenla ulic 881-15 
Pogotowie i:a7owe 395·35 
Pogotow!e MO 97 
Pogotowie Ratunkowe tli 
Pnmoc drogowa PZ:\fot. 

52-81-10 708·!1 
Strat Potarna 98 661-11 
lntynler województwa 133-11 

TEi EFON ZAUFANIA 337·3T 
czyflny w 11:odz 15-T rano. W 
dni wolne od prac-v całą dobę, 
Dla kobiet z ciął.a problemową 
I sprawy rod~lnne 740-33 
w dni powszednie od godz. li 
do 22 

TEATRY 

nieczynne 

MUZEA 

pb6Jt3~J 19 
- „Konłblnator" NRD 

od lat 15 godz. 15.30. 17.30. 19.30 
ROMA - .. saturn-3" anll!. od lat 

15 godz . 10. 15.30, 1'1.30. 19.30; 
„Wakacje dla psa" cze•. b.o. 
l!i-Od'Z. 12. 13.45 

STOKI - .:t'estament Agi" w~ 
b.o godz. l&. „Lęk wysokości" 
~odz 18 

SWIT - „Va'banłt" poi. od lat 
15 1!1007.. 14.45, 17. 19.15 

TATRY - „Łańcuch" C'Zel• od 
lat 18 godz. 15,3<1. 17.30 

ENERGETYK - nlel''ZVnne 
HALKA - nleciynne. 
POLESIE - „Wódi Indian. Te

cumseh" NRD b.o. godz. lł, 
„Joseph Andrew" ang. od lat 
15 godz. 19 

REKORD - nieczynne 
SOJVSZ - nieczynne 

,\.PTEKJ 

Mickiewicza 20 Nlc\arnlana li. 
Piotrkowska 67. Dąbrowskiego 19, 
Lutomierska 149, Hratysł1waka 2a . . ~ 

Pabianice - Armil CzerwoneJ 1. 
Konstantynów - Sadowa 10. O'Zor
ków - pl. ArmM Czerwonej 17, 
Głowno - !.owleka 38, Alelcaan
dr6w - Kościuszki 10 

DYŻURY SZPITALI 

Przed pi~rwszym dzwonkiem 
nych do remontów. Nie ma proble
mów natomiast z finansami. Zaw
dzlęc-zać to motna' chyba dobrej 
współpracy dy.rektorów s'Zkół gml.n.. 
nYoh z naczelnikami gmin. Taka 
współpraca powinna być W'ZOrem dla 

Obeeni!e ne. l)Olach naszego wo
jew~ztwa - J)Odobnie lak I w 
cal:vm k·ratu - irwalą lnte:is~·w- , 
ne p,race 'DnY siewie r.zepaku \ 
slewle zbóż orM or:zy zb!OtI"Ze ro
śl.iin oko.Powvch 4 pastewnych. 
'llrwają w}'kop.1<i ziemniaków. Naj
waż.nlejsza Sl)ra.wa jest Jl:.romadze
·n!e oasz. '11rzeba u~ynlć wszystko 
·- atw!erdza:no w czasie 1>0siedze
n!a zesporu - aby zostały m. 1n. 
1>rzy,gotowane kolumny do parowa
nia ziemniaków na paszę. 

HISTORU RUruu REWOLU-
CYJNEGO (ul Gdańska 13) 
godz. 11-17 
Pozostałe muzea nieczynne 

Chlrurii:la ogólna - Bałuty 
Szpital Im W. Biegańskiego 
codziennie dla Pt"ZVChodnl Re)onc. 
wych nr nr: 4. e e. I. 10 sipltal 
KllnlC'Zny Im N. Barllckleico -
codziennie dla Przychodni RełO• 
nowel nr T. S'lpltal Im M Sk o
dowsklej-C11rle - Cod'llennle dla 
Przychodni Rejonowych nr nr: 1. 
2.. s. 5 w Zgierzu, ul. Parzęctew
ska SS. Szpital Im J _ Marchlew. 
sklego - codziennie Zgierz. ul. 
Dubois tł orai miasto l- gmt. 
na Zgierz. ml.asto I gmina O'Zor. 
ków, miasto I gmina Alel<un. 
drów. gmina ParzęC'Zew. Górna 
- l!zpltal Im KQłlernlke (Pabla. 
nicka 82): Polesie - Jfzpltal Im . 
Plro(owa (Wólczańlika 195): Sr6d
mleścle - Szpital Im Pasteura 
(Wigury 19); Wld'ZeW - Szp1tal 
im. Pasteura (W~ury tł). 

Od rO'Zpoc-zęcla roku n.kolnego 
dzielą nas ju2 godziny. W zeszłym 
tygodniu odwiedziliśmy wspól
nie z klerowni·klem .Ze5połu lnwe. 
stvcjl - I Re.mo.ntów Kuratorium 
Oświaty l W~howanla, Int Jl, TUr
laklewlczem. gminy. poło<!:one na 
południe o:i Łodzi. 

Dzisiaj chcemy powiedzie~ o po· 
dobnej wizycie w pozostałych. 

Jako pler~ą odwiedziliśmy Zbior
czą S-zkołę Gminna w Nowosolnej. 
Szkoła jut przvl'(otowana na przy
jęcie d'l!lecl. Doble~a końca malowa
nie części elewacji zewnętrznej Pro
blemem był brak wykonawcy. 

Na uwa~e usłul(uje Inicjatywa 
dyrektora S'l!kołv Gminnej. p. Edwar
da Ośródki. zaadaptowania części po• 
mieszczeń w domu nauczvclela na 
oddział przedszkolny. 
Własnymi siłami wy.remontowano 

jedno z. mieszkań: 'Zmlenlonn podlo
gl. zbito tynki. wvmalowano ściany. 
'Zbudowano nowe piece. Najwatnle1. 
sze. te ZToblono to mimo braków 
kadrowych w przeciągu nlecalvch 
dwóch mleslecv. . 

W !lmlnle Nowosolna odwledzlllś
my szknły w, Llpll!)aCh I Skosze
wach W plerW'1Zej z nich dokona
no nfezbędnvct! re-nowac'1 ~wnatn 
budynku. Nlestetv. dach. który jest 
nadweręt.onv czasem. bed„le remon
towanv dopiero we Wt"leśnlu. Na 
szcześc\e są jut materiały I wyko
nawca. 

W Skomewach jest nieco Inny 
'Problem Mla.nowlcle 7 lat temu 'ZB• 
Instalowano padc-zas rozbudowy 
szkołv komoletną 'nstalaclt: c.o Jed
nak od tel oorv 'nie ma kotłowni 
I nie ma widoku w na1bll1S'Zvm 
czasie na lej budowę. Malowanie 
Jut zakońc-zono. sale oospnątane 
Pani dvrektor .lako problem nr 1 
wld-m fakt marnotrawstwa- teJte 
lnstalac1\. W szkole w katdel z sal 
zalinmalowano piece wi:iilowe, które 
z. lvmlaja ścianv. Dru11:lm probie· 
mem jest w<Y-la. Obecna studnia Jest 
skażona bakterlolo~lcznle I dzieci 
nie mo!(a z niej kor'tvstać Od kilku 
mles1.ecy dvrekcja szkoły wa!c'l!Y 
o studnie głębinową. 

W Zblorc-ze1 Szkole w Strykowie 
zastaliśmv dYr. Mll(dałka. prowadze
ce<(o rade nedagoglczna pr'l!ed nowo 
rmnoczvnającym się rokiem szkol
nym. 

Sam budvnek szkoły jest tut 
przy~ctowany do pt"Zyjęcla d-zlecl 

Otoc-zenle budynku zag-051>odarowa

nePomlmo klopot6w materiałowych, 
d··rektor S"Zkół gminnych w Stryko
wie m6gl sobie pozwolić na większe 
remonty w swoich placów.kach. 
l tak w Dobrej wybudowano ko
tłownię, dokonano pt"Zebudowy bu
dvnku. doprowad.zono wodę I Insta
lację sanlta mą oraz centr.aLne ogrze· 
wanie. Dutą pamoc przy remoncie 
miała dyrekcja szkoły za·pewnlona 
od rodziców. której wąrtość wyno
siła około 2<10 tys. zł. W Brato6ze• 
wlcach zakońC'ZO'llO jut malowanie. 
posprzątano klasv. W tym roku do
konvwano w tel szkole tylko mato-. 
wania węzłów unitarnych o.raz 
kt:•:hnl. Bardzo duta' pomoc władze 
OOWlatowe tej ~I.ny U'l!y1;kUją od 
naczelnika miasta Strykowa. Z nad
wy ~k budtetowych zostają wYl!OSPo· 
darowywane fundusze na remonty 
ble 'ące szkół Dvrektor jest bardzo 
zadO'W'Olony .,, tej współpracy, tYm 
bardziej. te przvnosl ona konkretne 
kot"Zvścl dla całego środowisk~. 
Ostatnią gminą. którą odwledzl-

11.śmy. było Głowno. W1'zytówk4 tej 
!!miny mote być Zble>reza Szkoła 
Gmlnna w Głownie. Budynek nie 
now.. ale dobrze utrcvmanv. sale 
l)(}m e Iowa nł. kOt'ytarze czyste. wo. 
k6ł otoczenia s'Z'kołv usadzone 
ozdobne kt"Zewy Nle<-o więcej pro
blemów dvrektor szkołv zbiorczej ma 
ze SW()\ml placó-m<aml w terenie 
Wide się to z nlewystarezaj11cą WV· 
sokoścla funduszv I trudn~clll u
łatwlen la materiałów Zanlanowano 
remontv kapitalne w Makollcach 
I Lublankach. Fln•ll-zacja tvch prac 
ma nastą'Plć w 1984185 roku. W tvm 
rollu rloko.nano tvtko nle?bednych 
remontów bletacvch: zainstalowano 
nowe piece. wysmołe>wano dachy. 
wvmalowano n-ajbrudnJejsze sale. 

Pooobnle. jak we wcześniej odw\e. 
dzonych 'Pf'ZC'l nas l!lmlnach. daje 
s\e 7auwatyć klllka Ol!iólnych nro
blemów. dotvczących wszvstkldl 
placówek o§wlatv. Naleta do nich 
brak\ kadrowe. W nlektórvch szko· 
łach. nczególnle na wsiach~ braku
le nauc-zvclell. Sytuac1a socjalna 
tych. l<tórzv pracuja obecnie. nie. 
raz bywa bar<lzo trud.na Nt>. w Sko
szewa'ch C'Z~Ć nauczycieli mlemka 
w Pokojach. wynaJetvch u l!i!MJ>Oda· 
rzv. w warunkach nie zawsze nal
lePSzvch. Następnym dutym proble
mem jest brak ma.terlałów. !)Otr'l!eb· 

Innych gmin. A. W. (J. kr.) 

w YRZ~DACH CYW.ILNRGO 

. Od 1 września terminv 
grudniowe 

Sierpień jest miesiącem zwlękno· 
ne• Ilości zawieranych SW!lłzk6w 
małteńsk~cb. W tródmle.l*lm USC 
śluby • odbywają się niemal codzien
nie. cho~ największym powodzeniem 
cleszą 11ę soboty. kiedy mam Men-
41el&Bohna bttm{ r~emal do gods. Ił 
Charakterystvćzta jest tu doU du.. 
ta llc-zba ślubów z obco.krajowcami. 
Najc-zęśclej z łodziankami tenlą się 
obywatele RFN I Francji. Wkr6tce 
()bywatelka Nowej Zelandll wetmle 
ślub z łodzianinem przez J)Cłnomoc
nlka. Jeśli b~zle to mętC'Zyzna. to 
na fotelach dla młodoteńc6w n• 
sllłdą.„ dwaj panowie. Udzielany 
b~zle równlet za kilka dni łlub 
łodzianinowi ze Szwedką orn mło
dym łodziankom: jednej z . Bułga. 
rem. dru!(lej z Wlochern. a trzeciej 
z Finem. Jedna z mieszkanek na
szego miasta wv1edzle wkrótce na 
swój ślub do ZSRR, lidzie poślubi 
tamtejszego obywatela. CorH więcej 
ślubów 'Z obco.krajowearn.I obserwu
je się takte w USC Łódt-Polesle. 
gdzie 'Za małżonki biorą sobie ło
dzla nkl najcześcleJ obvwatele Szwe
cji. Francji. RFN I AustrU. 

W USC Ł6dt-Sr6dmleścle nlerzad· 
!to śluby kończą się tradycyjna 
lampką szampana. o którego młodzi 
zabiegają we w'ł.asnym zakresie. Naj
więcej 'ZWla-zków małżeńsk.lch notu
je się w USC Łódf-Góma . W tym 
miesiącu octb~zle się tu blisko 300 
zaślubin, a we W•t"Ześnlu jeszcze w!ę-

cej. Sluby odbywają się we wmyst.. 
kle c-zwartkl i soboty, a takte 
w inne dni tygodnia, na :tyczenie 
ulnteresowanych. 
Młode pary. k116re cM11 uwrze~ 

łłub w grudniu. iwłuz<:za w okre-
1te łWlat. aek•'l• jut niecierpliwie. 
at USC rozpoczną reurWowanle
tyeb terminów. Przyjęło się bowiem. 
te makl!lymalne wyprzedzenie jest 
tnymlestęczne. .rut n.atomlut rezer
wacje gflli!nlowe odbywają się 
w USC Łód:t-Wldzew. Najbardziej 
„obsadzony" jest Sylwester l W!nY
stikle 1rudnlowe soboty. 

W zw111zku s rosnąc11 llC'Zbll łlu
bów, 16d'Zkl „Juventus" zaofere>wał 
swoim młodym klientkom nowość: 
sukienki ślubne s jedwabiu ręcznie 
malowane. projektowane przez A. 
Batory, a wykonane przez COBR·PB. 
Sulde.nkl mają charakter japońskich 
kimon, a motywy kwiatowe I Ich 
barwy 1111 do ustalenia 11 1:alntMe-
1owanyml. (k) 

WYSTAWY 
GALERIA BAŁUCKA (Stary 'Ry

nek 2) - godz 11-18 - MaTar• 
atwo K. Szezvokowskle1 

• • • 
LUNAPARK <Konstantynow-

~ ska 3/5) - czynh" cor!?.\enn1e 

I 
w ~od'Z od 13 do 20. dla crup 
zoritanlzowanych od l(Od'I!. IO 
W sobotv . nletlzlele I ~wtęta 
w igod'Z. od 10 do 20 W PO• 
nledzlalkl - nieczynny 

OGRÓD BOTANTCZNY - czyn
ny codziennie od godz 9 do 

. zmroku --.. 
ZOO - cod?ilennle od l(odz. I 

de> 20 (kasa do god2. 19) 
PALMIARNIA codziennie 

(oprócz pooled'Zlalków) od godz. 
11 do 18 

KĄPIELISKO „FALA" - czynne 
od god'l! 10 do 19 (kan do 
godz. 18) 

KINA 

BAŁTYK . , Wej~cle smoka" 
prod H<mgkong-USA od lat 18 
godz t. lt.tl. 13.30. lS"O. 11. 
t0.15 , .. 

IWANOWO - .. Sprawa Kt'8me• 
rów" USA od lat 15 godz. lll, 
l"t.15 19.30 

POLONIA - „Anna 1 wampir" 
~ od lat 18 godz. tUO. 
17.30 19.30 

PRZEDWIOSNlE - „Sprawa Kra
merów" USA od lat 15 godz. 
l<l. 12.30. 15, 17.30. 20 

Wł.OKNtARZ - „We1§cle smoka" 
prod Hnngkonii-usA od Lat 11 
icodz. IO 12.30 15 17 30 20 

WOLNOSC - „Supernotwór.'' jap. 
b.o. god'Z. IO, 12, 14. .• Czu Apo
kalipsy'' USA od lat li godz. 
IS, 19 

WISI.A - nieczynne 
ZACHĘTA ,.Charlie Brown 

I Jego kompania·• USA nd lat 
18 Jiodz 13 .• Znachor" cz I 
1 n poi. od Lat 11 11odz. 
10, 18. Ił 

„Halr" USA 
20 (w razie 
od·będzle się 

• • • 
Chirurgia urazowa - Szpital Im. 

Blernacl<le1te> (Pabianice) 
Neurochirurgia ..:.. Szpital lm. 

Kopernik• (Pablanlolc• 82) 
Larvn!lolol(\a - Szpital lftl• 

Plrostowa <Wólcuń~ka 195) 
Okullstvka - Szpital Lm .Jon

echera (Milionowa 14) 
ChLrurgla t laryngologia dzle

c!ęc1 - Szpital lm Kflrcuka (Ar. 
m li C7.t°tw()ne1 tSl 

Chirurgia nczękowo-twarzowa 
- &lpltal Im Barlickiego (Kop
clńskle.!o 22) - dla m. t.odzJ 
oraz Szpital Im. Skłodowskle!
Cttrle {%glerz. Parzęczewska 35) 
- dla w<>l mlejstcleiio ló1l'Zklego 

Toksykologia - Jnstyt11t Me· 
dvcvnv Pracy (Teresy I) 

·wenerotoiila - Przychodnia 
Dermatologiczna (Zak11tna ł4) 

AMBULATORIUM 
DOltA2NI!~ POMOC'f 
•l Slenklewtcza tn, 
tel. ł37 -„. wewn. li 

- Gabinet Chlrur1CletnY ezynny 
całą dobt1 

- Gabinet lnternlstyC'l.1ly ezynny 
w godz. 11-'l; w dni wolne 
od pracy - całlł dobę 

:at. Armil C'lerwontJ li, 
tel. 457 sn dn 14. wewn. 'Ili 

- Gablnet Chirurgi! .l>złecl~ej 
czyn nY całą dob19 

'Gabinet Perl,atrvczny czynny 
w godz. 15-7; w dni wolne 

od pracy - cat11 dobę 

TATRY-LETNIE -
od lat 15 godz 
nlepe>gody seans 
w klnie .. Tatry") 

STUDIO - .. Deszczowa pani" NRD •t. Koptłl\tklettn li, 
b.o godz. 17.30, „Taksówkarz" tel 83' 83 

Wyboje na mlecznej drodze 

ł.6dzki „sports-Tourl.st" organ!zu· 
je w listopadzie I grudniu wyciecz. 
kl do Pragi I Budapesztu. Do Pra
gi wyjadą pociągami dwie grupy po _ 
30 osób katda w dwóch terminach: 
15-19 llstoopada oraz 5-8 grudnia. 
Natomiast do Budanesztu (%8 listo
pada - 3 irudnla) zostanie zorga
nizowana z Łodzi wyclecz11:a autoka-
rowa. (J. kr.) 

USA od lat 18 godz. 19.15 - Gabinet Ste>mat<>lfl(tC2n'J' tul 
STYi.OWY - Laureaci Gdańskich l{:opclńskleg0 22) czynny 

Festiwali Filmowych: „Pasja" w 11o<1z. 19-7; w dnl wolne 
poi. od lat 12 god:z. 15, Kino od pracy - cał11 dobę 
~-·-~~""* ,,,,, •• ~ 

Pomimo określonych trudności. 
jesteśmy w dalszym ciągu paten
tatem w produkcii mleka. W 
okresie lata - „mlecznych żniw" 
spółdzielczość mleczarska sku
puje go dziennie oonad 33 mln 
litrów, dwukrotnie w · ęcei niż w 
zimie. Wvdawalobv sie więc, że 
na rvnku oowinn'śmy mieć dosta
tek artykułów mleczarskich, Tvm
czasem masło ciagle ieszcze iest 
objęte reglamentacia skleov ofe
rują wciąż ten sam ubogi zestaw 
serów. brak tanich twarożków w 
większvm wyborze. wysokoprocen
towej ~wietanv. a niPikiedv i same
go mleka. Także iakość owvch 
artvkułów oozostawia wiele do 
życzen.ia. Jakie są nrz:vczvny owvch 
niedostatków? Czv naorawde nie 
można ooorawić svtuacii? . 

Dla przemvslu mleczarskiego 
jednako ważna irst zarówno ilość . 
jak i i a kość zwlas1,.cza tzw , bi · 
lans tłuszczowy, decvdulacv o 
prcxlukcii mas la ~m ietanv serów. 
Z te .i samei ilośoi. ąle lepszego 
mleka . można wvnrodukowar wię
cej przetworów o wv7.•zei iakoś<>i 
w iększym wvborze. Niestetv. z 
jakością surowea nie iest naile-
p.!ej. . 

W większości gosoodarstw rol
nych oodstawowa oasw dla bvdła 
sa kiszonki. To cenn11 nasza. pod 
warunkiem . że !est dobra Jak 
iednak na oodstRW'P h~rfań st "'Pr 
dzili naukowcv z SCV1W w War 
s~awie i AR w OlszlvniP blisko 
70 proc. kiszonek iPst źle zrobio· 
nych i nie nadąie się do skar
m !ania . Po tak icli i<"" "'nnl.·o~h m1~. 

ko ma znaczlllle obniżoną wartość. 
last nieismaczne. łatwo sie !).!uje. 
Dwa następne problemy. znacz
nie trudniejsze do rozwiązania 
zwłaszcza w okresie lata. kiedy 
skup mleka Jest na !większy. to 
iego chłodzenie I transpart. Czę
sto aż 60 proc. przywożonego do 
mleczarni białego surowca Jest 
nadkwaszon• i na<laie się jedynie 
do przerobu na kazeinę. 

Podobna svtuacia panuje w %le
wniach mleka. Na 78 zlewni w na
szvm woiewództwie aż w 41 brak 
urzadzeń do schładzania mleka 
Przy tym często w zlewni miesza 
sie mleko różnej Jakości w jed
nym zbiorniku. zamiast je rozdzie
lać. 

Koleiitym problemem jest zły 
stan technicznv I niska wydajność 
orzetwóreza samych zakładów mle
czarskich. Według ustaleń wła<lz 
woiewódzk·ich konieczna iest w 
na iblii'..szvm czasie dla ootrzeb na
~zego regionu budowa zakładu 
rnleczarskiego tvpu miejskiego o 
;.dol no§ci orzetwórczej 300 tys. li
trów na dobę. 

Wiele do życzenia pozostawia 
leż stan san!t.arny zakładów mle- · 
rzarskich. W wyniku kontroli 
SanPoidu zakładom w Ozo-rko
W'!P . Pahianicach I Brusie wvsta
wiono O<'EmV niedostateczne. 1 
uwagi na nieczyn-ie tennografv 
brak P~stervtatorów ! obP<'noM· 
nrui;aków. Także l w innvch za
'<lariach stwierdzono wiele uchv
i.,ień. 

Wvniki badań mikrobiolo-2!cz-
" ''"h mlt>ka i iel?o przPtworó'Y tP7 

nie wypadły najlepiej. W 'J)rzY
padku mleka zakwestionowano ze 
względów mikrobiologicznych S2,9 
procent ogółu badanych oróbek. 
zaś przetworów - 25 proc. pró
bek. 

Ostatnią kwestią jest transport 
mleka i jego przetworów do skle
pów I przechow:vwa.nie nabiału w 
punktach sprzedażv. Zbyt mało 
iest samochodów~hłoclni do tram
oortu artykułów mleczarskich w 
odoowiednich warunkach. zwlam
cza nadczas letruich upałów. Skle
ov z kolei nie oosiada ią doota
tecznej ilości chłodziarek do prze
chowvwania masła. serów. śmde
tany stad czesto owe artYJ<uły 
ulegają skwaszeniu. zepsuciu iuż 
w punktach sprzeda.zy, choć do
sta.rczono je w dobrym stanie. 

·Tyle fra2!llerllltarycznych z ko
niecznośc.i wyjaśnień dla naszych 
Czvteln.ików. którzy zwracają 
uwagę. że oomimo wielkie<l 1>ro
dukcli mleka sa z nabiałem sJ)O.I"e 
kłoootv i ovtaia o przycz'V'tlv ta-
1<ie110 stanu rzeczy. Mv zaś ~adz1 -
mv. że soółdzielczość mleclarsk~ 
wdmie ood uwa.gę pretensie lclien
tów. zupełnie uzasadnione. Choćbv 
tvlko stosunkowo wysokie CE·nv 
artykułów mleczarskich zobowia
zuia do te.go, bv I owe artykułv 
odznaczały się odpowiednio wvso
ka iakościa i znacznie wlekszvm 
wvb<irem. Surowca iest przecież 
ood dostatkiem, chodzi tvlko o 
właściwe iego wykOT'ZYstande. 

(n) 

Funkcjonariusze Komisariatu Kolejowego ł.6di Kaliska 

schwytali 
, 

sprawco w 

·Kradzież 1,5 mln zł 

Mlesikanlee !wldnlka, Jan S., tpTzedaw1zti pry. 
w11tn11 war1ztat samochodowy, postanowi! prze
nłelć Bie na state do Łodzi. Za uzyskane w ten 
aposób plenlqdze chelat kuple! tu mieszkanie 
Wla1nośclewe. W tym celu 16 bm. wraz z fonq 
wsiadł do poctqgu ekspresowego .• Karkonosze", 
zabrawszy z aobq 1,5 mln zł. Płenlqdze te ulo
kowa! w saszetce, kt6rq z kolei wloty! do torby 
podr6tnej. 
żonę udalo mu lłę ulokował! w ,,,-zedzlale sy

'Plaln:um, sam natomiast postanowi! gpędzlć po
drół w przed'Zlale s!utbow:um konduktora tege> 
wagonu. tynJ bardzle1. te ów d1131'Qnowa! new
nq llo~cla alkoholu. Ponleuiat w nrzedzlate bt1!0 
malo mle1sca. torbe vodrótna w!ot11! do sąs!ed
nleqo r><>mleszczenla. tzw. umywalki, którą kon
d11ktor 'l!amkna! na klucz. 

Podrót nrzeblP011ła w mlh1m nastroju. W11plto 
~-3 b11tetkl w6dkl. w bankiecie uczestnłez11ł 
1eszeze drugi konduktor, w P.fekcle czego cale 
towarzustwo usnelo. 

Jan s. obudzi! się na stacji ŁóM-Kat!ska. Gdy 
wzlq! z <>Wego pomieszczenia torbe okazało s!e, 
te nle ma w nle1 saszetki z pieniędzmi. Frtkt 
kradzletu zg!oszono nat11chmlast w komls11rl11cle 
ko1•1owtim na !6d1klm dworcu. n nastepnle po
r.lqa 10raz z podr6tnuml l 'POszkodowrrmim oo-
1echal do War~zawu Ta„1 tet 'l!amknleto w aresz
cie obu kondt•ktor6w, których ::resztą po 48 go
ilzlnach zwolniono. 

w wagonie sypialnym 
ZłWWW 

W wagonie tym jeeha! na urlop funkcjonariusz 
milicji. Spisał on personalia wszystkich w nim 
jadących I ponlewot wysladrr! 10c%eśnlej, nakazal 
tym osobom stawić sle w komisariacie dworco
wym w Warszawie. Wir6d tuch 'POdr6tn11eh by
ła 6-<isobowa grupa mlOd1Jch ludtt z Bla!ego
moku. z kt6r11ch na m!l!cję zp!os!!:u sle 1edynle 
4 osobt1. _ Ponlt!wat sprawę ,,,-.,,ejq! iaodnle z w!a
§clwoicla KomlsaTlat Ko!ejowt1 Ł6dt-Kallska, na
tt1chmfast wezwano te dwie brakujqre osoby, 
kt6rvml okazali stę 18-letnl rolnik B'POd Bla!ego
stoku Wojciech Sz. t 16-letnla uczennica st·koł.y 
gastronomicznej w Bla!ymstoku, Anna M. 

Po wlelopodtlnnych rozmowach. prz11znatl llę 
oni do kradztety p!enledzy. 409 tus. zł oraz 
130 dotar6w (młodzi zdo!alt jut cze§ć nlenlędz11 
w11mlenlć na dotar11, za co kuplt! r6tne dro
b!11t17l w .. Petvexte"), odz•1skano w ge>t6wce. 
18fJ t11s .. z! młoda para z!odzlel riala na przed
!>lat" na ttnaratnrP •tereofon!Mna W sumie więc 
odz11skano oko!o 1100 tys. z! t 130 dolarów. A co 
z resztq pieniędzy? 

07~a~rt!o ste. te przez tt1dz!e1L. 1eźdztl11 sobie 
one S1l0ko1nle tD him waąonte sunl11tn11m. scho
wane pod osloną rur w ttb!kacjl. Dopiero po 
ponow>i~1 T'enetrarjl w~aonu w11jęto 1e stamtąd . 

7.lodzlejska 'Para przebuwa w areszcie, oczeku-
jąc ·,ia ro?prawę sądową. (s) 

.. Ol.ll<, 'lol'lllK t Olł1.Kf"' ddPnnlk Ruhotnlc•te .1 ~pńld1,elnl Wydawniczej .. Prasa Książka Ruch" Wydawra: U\drk!e Wydawnl<'lwn Pra•O\f~. f,fldł, at Plntrknwslta 96 
Uruk Praso"'" Zakladv Grafir.tne w Lndd R••lłaru li' ko leg lum Redakcja• kod !IR- I03 ł,lldź . ul Plotrknw•ka !16 Adrc•s ooNtowy· ,Ot~ Lódź. skr por.zt 89. Jrlcłoay . 
•rntrala 2!13 no - łączy t wszy„tklmł działami RPdlłktor narrPłny· flł!i R5. 1a•te1>e:11 rt'daktnra narzrlnrgn: łftfł. J5 I 307 26 sek rrtan ridpnwlNł1lalny I n ~ekrl'lan 204 75 
~prawy ml.uta 341-10 I 3!"7 -47. ipiłrr.7nn - rknnnmtnn• !211 32 310-311 I 118-!17 kultura I o!iwlata 621 60 ~port 2118-!15 dz ląr7noAcl 1 -,„ytrlnfkaml lntl'rwrnc.lr I Nan 
felełnu Usługowy 'ł03-0<I Crękopl,6w nie aamA..,lnnyrh redake,fa nlP zwraral Rrdakr.ta nocna: RR!l-68 i 8611 78 O:::lns1e-ila I nC'krnlo!l'I _ Rfuro Rl'klam I Ogłoszeń. 
f,fldż ul Plntrknwska 96. 'el. 311-50 (za tre~l> 1>1?ło-.1e(t rt'dakc-.fa nie od'J)nwłada) Warunki prenumrraty poda Ją ndd1.lal:v PUPiK RSW .• Prac;a K ~la Hm Rnrh". 
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.Francuska pra1a niewiele IDłeJ11a połwlęca sblltającemu się meczowi 
piłkarskiemu FrantJa - Pollkll, Dilennlkarze koncentrują się przede 
" ·•·ystklm, na r~crywkacb llaowycb we własnym kraju, choć w prasie, 
np. w „1 Equ.!pe , esy „ł"rance Foótbałl" nie brak akcent6w polskich. 
Są wyniki ligi polsk1eJ. lnformacJa o „powrocie" na „swoje" 1tanowl-
1ko trenera Antonhleo Plecbtt_lcz!ta. leai takte wiadomść że do kadry 
na wtorkowy mecs powołany solłał Paweł 1ana1, występujący w dru-
t.ynle Auxerre. • 

Sobotni wieczór nie był pomyślny 
dla polskich zawodników, uczestnl
czą<:ych w kolarskich mistrzostwach 
świata na torze w Leicester, 

W II rundzie eltrninacjl tandemu, 
decydującej jut o awansie do półfi
nału, odpadli bowiem, zalicza.n! do 
grona faworytów tej słabo obsadzo. 
nel k0<nkurenc.tl Polacy - Ryszard 
Konkolewskl t Zbigniew Płatek. 
Konkolewskl I Płatek przegrali z ho· 
lenderską parą s. Peters I T. vrol!Jk 
w trzecreJ serii n rundy, Holendrzy 
uzyskali w tym wygclgu czas 10,72 
1ek. Ostatnią az;1.nsą był repasat 
z udziałem trzech tandem6w. Po· 
la.cy zajęli w nim drugie miejsce 
n W. Brytanią .J- 10,92 I choć WlY· 
przedzlli Fra.ncuz6w. odpadli z dal
szej walki. no półfinału awanso. 
wały tandemy: <;SRS, RFN, Holan· 
dll I W. Bryt;1.nll. 

W rozegranym póinym wtec-zorem M lnlone tmy dn!. upłynęły pod 
w sobotę finale wyścigu na docho- zruiklem kolejnyeh startów 
dzen!e kobiet triumfowała R TWl.gg naszy<:h leklkoatll!'tów, sposo-
(USA). wygrywając ze swą rodac-z- b!ących formę do zbllhją<:ycb 
ką C, Carpenter 3.52,63. Pojedynek &lę . tegoroczny<:h mistrzostw Europy, 
o trzecie miejsce wygrała. J. Lo.ngo które od);>ędą się w Atenach. Wpraw· 
(F.rancja), pol«lnują<: K. Strong (Ka- 11Jz!e wfelu z pol.&kkh c-zołowycb 
nad.a) 4.00,52. przedstawiclell „królowej sportu" 

Pol&kt alk:cent we fra.ncull'ltlej 'jllre
•le - to taikte ' lnformacJe o arze 
<polskich p!lkarzy we tranc:ualdch 
klubach. W meczu Auxerre - Laval 
Janas zadebiutował w swym nowym 
klubie. Za awój pierwszy wyatęl) 
iotrzymał notę 4. Na naszym repre· 
zentacyjnym obrońcy „ct11ty" tetrz• 
cze kilkunastodniowa przerwa w tre
tilngach. gpowodowana J'.!rz&prowads. 
ką do F.rancJl. Podkreśilł to takte 
trener Auxerre ·- Guy Roux. ate 
'Wyr azlł nadzieję, te „irdy Paweł po· 
wróci 4o 1weJ pełnej formy, ~si• 
'POdpora ·defensywy Z91połu A•· 
serre". Jana• sa •wa trę . ołr~al 
atosunkowo wysokę .. notę, Jeden 
punkt mniej francuscy dzlennlkirze 
11rzydzlellll Andrzejowi 81armach•· 
Wi. W rela~J! z meczu podlk:rdla alę, 
'te piłkarz ten nie lll!ał szczęjcla 
w strzala<:h, a raz piłka' po uderze
niu Srzarmaclla trafiła w poprze<:z. 
kę. 'Auxerre.I przegrał 0:1. Natdmla~ 
na listę strzelców wpisał a!ę Roman 
Ogaza, występują<:7 w Len&. zdoby
w a ,ląc ple,rwną z bramek w meczu-
z Bordeaux, zakończonym wynikiem 
2:2. 1 Furorę robi Wtod11łmlers Lubai'l· 
ski, wy~pujący w U-ligowej dru.; 
tynle Valenciennes, której trenerem 
jest Erw1n tvucrek. Był . on npOł. 
autorem JedYBeJ bramki w meezn 
s · MontpeDler, a Jego sra oceniona 
sostał<L na piątkę. · 

• • • 
Francuscy kadrowl<:ze 1a 1rc 

w drugiej kolejoe tpotlu1:il otrzymall 
uóżn.tcowane oceny. z wze.snaatk1, 
wytypowanej na meci: s _ Polak• -
nie grał jedynie Didier Boler 1 dru· 
tyny lidera tabeli - Touloue. Ma
xime Bo6sls z Nanłel I E>óm!n!que 
B ijotat z Monaco byli Jednym! 
z najlepszych p\tkany - otr1ymau 
za swój występ po S plrt. z bram
karzy wytej oceniono formę :reana 
Castanedy (St. Etlenne) - ł , t>ld„ 
nit Jeana-Lu<:a Ettorlego (Monaco) 
- 3 pkt. 

,,Srebrny" finisz 

Inni •zymall noty: Manuel Amo
r~ (Mona<:o), Gerard Janvlon, Pili· 
llppe Mahut (obaj St. Et!enne), Jean 
T!gana (Bordeaux), Lo~ Em!sse 
(NantH), Dominique Rocheteau (Pa· 
r)ll St. Ge.rmaln) l Yannlck stopy;a 
(Soch:aux) - po 4, a Marius Treser 
{BOrdeaux), Bernard Genghlni '(St. 
Etlenne) - grał 70 mln„ kolega klu
bowy Janasa i Szarma<:lla - Jean
Marc Ferrer! i Daniel Bravo z dru
goUgoweJ Nlce - po a p.kt. 

Również w .sobote zakoflczyla się uzyskało ustalone minima, ale, jak 
rywalizacja w wyiśc!gu amatorów stwierdził szef wyszkolenia PZLA. 
za motorami. Złoty medal zdobył „normy" nie upowatn!ają jeszc-ze 
G. M!neboo (Hola·ndla). wyprzedza- do otrzymaillla painportu do stol!<:y 
jąc M. Pronka (Holandia) o 10 m Gre<:jl. Lliczy się %Wy·:!1ka formy 
i R. Podlescha (RFN). gwarantująca ud%1ał co najmn1eJ 

W flnale sprintu s. Kopylow w finale abeńskich ME. 
(ZSRR) trafił na równego sobie ry- Niektórzy polscy lekkoatleci 11Zuka
waLa. Po dwóch wyt<:lga<:h, w któ- ją „ateńskiej formy" paza grani<:a
rych zwy<:lęzcy by:li dyskwall!lko- 'mi kraju, u<:zestn!.cząc w m.lędzyna
wanl, trzeci nie przyniósł Jut dosko- rodowych mityngach (o czym bę
nałego rezultatu, ale zwyc.lęstwo d!Zle ponid:ej). Inn! walczyli na kra
w <:zasie 11,41 dalo rad%ie<:k·lernu za- jowych stadionach, biorąc UQz!ał 
w-Odnlkowl zloty medal Podobnie w de<:ydują<:ych zawodia<:h plerwnej 
przebiegała rywal!za<:ja o tnec!e ! drugiej ligi lekkoatletyca:nej. N!e
m!ejsce - po ówóch dyskwallf!ka· !ltety, r<Yl:grywane w przeważającej 
cjach, trze<:! _wyśc.!g wygrał E. Gue- większości w sobotę konkurenc:je 
laszwm (•10,89). Czwarte miejsce za- odbywały •ię w n!esprzyJaJący<:h 
jął D. Ulbel (NRD). warunka<:h atmosferycznych. 

Drug! zloty medal dla ZSRR 2ldo- Na tartanie warszaWSk:leS Skry 
1 była w piątek drutyna na 4 km od,był się ostatni . rzut ekstraklasy 

11 bm, na stadl.on!e Par<: des Skrob-Owski, żmuda ,,a:łapał łękotkę" Radz leclka C-.lwórka pokonała w fi- lekkoatlety<:zneJ. Z8 finał drużyno· 
Prince w Parytu. pllkarska repre · w sparr!hgu Werony. Je~ll więc nale zespól RFN. Kola.rze NRD mu- wych mistrzostw Poliki w teJ dy. 
zentacja Polski spotka się w wwa- przynajmniej 9 ctOłowych piłkarzy s!ell tym razem zadowolić się brą- scyplinie sportu zakończył 1lę BU• 
rtysklm meczu t zespołem Francji. z różny<:h powodów nle może grać, zowym medalem po iwyclęstwle nad kcesem lekkoatlet6w bielańskiego 
Nasi kadrowic-ze od • czwartku do co pr05Zę sobie wyobrazić problemy CSRS. I AZS. Tak więc JIG wielu chudych 
niedzieli przebywali na krótkl·m z z~awienlem zes.połu. Stwaru to W flillale wyśclgu sprinterskiego latach, akademicy z Bielan (mistrzo· 
zgrupowaniu w Warszawl·e. · jednak OO:azję do wypróbowania ko- zawodow<:ów triumfował G. Single- 1 stwo Polski zdobyli w 1977 r.), WY• 

A lak zawodnicy spę4zlll nie- lejnych zawodn~ków. ton (Kanada), przed D. Clarkiem walczyli zasłużenie tytuł, wyprze· 
dzleJęT - zapytano trenera Antonie· A Czy 15-osob'Owa ka\lra, która (Australia) i T. Kitamurą (Japonla) , j dzaJąc wrocławski Sląsk, zabrzail. 
co Piechniczka. zabiera pan do Paryta, Je5i w pełni sklego G6rnika, bydgoskiego Zaw1. 

- Przed południem trenowali na sil? I J • ł d szę i AZS Wrocl;1.w. 
Bielanach pod klerun)tlein Bogusła- :_ Odlpukać„. Na rade ~le Ina ag1e Q rugi 
w. Hajdasa . Zajęcia miały charak- problemów zdrowotnych. Nie wiem 

1 

Na stadionie Skry padło kllika do-
ter gier uzuipełnlających. zabaw ble- tylko, w jakiej dyspo!lycj!. 'est Pa- brych wynl.ltów. R. Gieglowi za-
gowy<:h l ćwiczeń ogótnorozwojo. weł Janas. k<tóry dołączy do nas na. 128 kolarzy z całego kraju (z wy- :>rakło tylko c-zterech setnyeh do 
wych. Po obiedzie obejrzeli mecz miejscu. I ją1fidem kadrowiczów) oraz ektpa rekordu Pol!Ski. A. Niemczyk z Wro· 
III ligi na stadionie· stołecznego Francuz! reklamują ten mecz jako I Ińlodyeh zawodników z NRD (m_ in cławla przebiegł IO km w czasie 
AWY', e wleC'Zorem odwiedzi- wietk! rewant za Espanlę. „Czwar- z Janem Schurem. synetn sławnego 2.8 min„ 43 ! 13 setnych se'k . R. Szpa. 
11 teatr „Syrena". 30 sierp· cl'" w H!szpanll chcieliby pokonać Gustawa), wystartowało w piątek rak uzyskał na 400 m ppłk czas 49,97 
ni.a 0 godz. 8.45 nastąpi odlot - „trzecich". ' do wyścigu 0 Wielką Nagrodę Beł. sek„ A. Włodarczyk skoco:yla na 
via Frankfurt - do _ Paryta. Wie· ParySkl meC'Z będzie pierwszą chatowa. odległość 8.68 m. 
czorem zaptanowany Je5t trenln~ z wielu prób, jakle stoją na dro· Piątkowy, plerwmy etap (kryte- Kilku czołowych lekkoatletów star-
na Parc des Prince. dz.! d~ zbudowania nowej reprezen- ·rlum ullc-zne na dyśtansle eo km) towało na mity·ngu w Brukseli. B. 

A Ma pan Jaki~ problemyT tacJ.! p\lkarsk!eJ. . wygrał F. Herzog (NRD). wyprze- Mamiński na 3 km zajął trzecie 
- Nle jest tad< łatwo zbudować I dzaJąc I. Jagiełę (Gwardia Lódt). miejsce z czasem 7.51,59, Wszoła był 

now11 reprezentację, w zasadzie od Przypominamy, !e do Paryta odle• Główną grupę przyprbwadz!ł na drugi (za D. Stonesem) z wynikiem 
i>odstaw Bońka nie puścił Juven· cl w poniedziałek rano 15 plllka·rzy : metę K. Sujka (Społem), ze stratą 2.U m, a trzecie miejsce w skoku 
tus, Lato 1 Szarma<:h -zrezygnowali bramkarze - Kazlmlerskl ! Sła· 7 sek. o ty<:zce zajął W. Koza·kiewlcz, uzy· 
ze startów w drutynle narodowej . wuz, ~rońcy - Jałocha, Kubicki, W sobotę odbyły się d\\'.a eta.py . &kują<: 5.40 tn.· 

• • • Młynarc-zyk nie gra w l!dze. ocze. Dolny. W6jclckl, Majewakl, rozgry. Jazdę na czas wygrał S. Janowski 
kuJ11c na transfer. Dziuba kontuzjo. wający I napastnicy - Ciołek, Kup· (Legj.a), przed :r. Jagiełą (20 sek. 
wany, Matysik chory, Iwan w trak· cewlcz. Buncol, Mazur, Smolarek. strafy), Papołudn!owy etap (80 km) 
cle rekonwalescencji. podobnie Jak K. Baran, Dziekanowski, Okoński. rozegrany w ulewnvin de19ZCZU spra- Miniona sobota upłynęła w l.odzl ________________ .,._... ________________ wił. te na metę przybyła cała , gru- . pod znakiem rywalizacji reprezen· 

pa. Pierwmy finiszował Jentsch tanł6w 13 plerW1Szoll11owych klub6w. 
(NRD) przed s. Pana61ewiczem (Po. kt6rej stawką było utrzy.manle 1lę 
lonez) l s. P!asecklrn (LKS Bełcha· w ekstraklasie, Niestety, nie uniknę· 
tów). li degradacJl gospodarze Imprezy. 

zajęli przedostatnie miejsce na• k~ 
coweJ Uście (166,5 pkt. w óorobku), 
musie.li potegna6 lię s mianem 
plerwszo!lgowc6w. Start podziel.ił los 
Budowlaillych z Częrtochowy, Porno
nianlna ze Stargardu, Victorii z Ra• ó 
Clbo.rza. AZS Poznań I Startu Lub
lin. Natomiast µtrzymali. • się w I-li
gowym gronie, startujący w lódzkieJ 
Im-prezie lekkoatlecl kra!kowskieg.o 
Wawelu, gdań.sklej Lechll, krakoW• 
!lkle_go AZS, S're!Ze<:ińskiego Gryfa, 
kędzterzyńS!ttego Chemika l gdyli-
11k1eJ Flety. 

Ł&!rz.kle uw<>d:v, które odl!iyly ~ 
na stadl.onie AZS, cho<! rllrzegrane 
w niesprzyjających warunlkach 
a1lmoSferycznych (deszcs w czasie 
zawodów na IM'Z'klm ta rtanle, to 
jut nlema·l trad.ycja), przyinLosły ltll
ka wartok!owych wynlk6w. 

Tyczl!tan gdańskiej Le<:hl\ - li. 
Radzikowski, myskał wynik tylk.O 
o 10 cm gorszy od brukselskiego 
rezultatu Korzaiklewl<:za, M. Włodar. 
czyk z KrakOIWa skoczył W'ZWYł 
!,2>0 m, a młociarz P<>Z'!lańsldego 
AZS - M. Tomaszewski zakończył 
konkuren<:ję wynlkem '14,40 ni. 

W biegu il• 100 m reprezentant 
łódzkiego Startu - P. Holwek zaJął 
dru•le miejsce . (1.łS,84), ustępuląc 
o ułamek sekundy R. Ostrowskiemu 
z Pozanla. Skok w dal 'l:ako:ilczył 
się wy~aną T. Marciniak ze startu, 
kt6ra uzyskała wynik G,Z5 m. 

Niestety, te dwa dobre rezultaty 
łodzian nie m!aly decydującego zn.a• 
cze.nta w ubieganiu się lekkoatle
tów bałuckiego k1ubu o przedłute
nle na kolejny sez<Gn pierwszoligo
wej eg-zysten<:jl. 

Na zawodach drugo1tgowych w So.. 
pocie I. Golda w !"ZUC!e młotem 
uzyskał '73.03 m, a ;r, PUsty w bie
gu na 110 m ppłk· - 14,3 sek. 

(wrb) 

„Malajski" - aut 
Na doroc-znej konferencji ogólneJ 

Międzynarodowej Federac}! Badmtn
tona CIBF) w Londynie uchwalono 
kilka zmian w przep.lsa<:b gry 
w badmintona. N<LJ!stotnlejszą zmla• 
na jest zakaz Hrwu odwrotnie pod
kręcanego (malajskiego). W _noweJ 
wersji przepisu, ctotyczącego serwu~ 
malazl się następujący fragment si 
„Jem błędem w czasie serwu. jeśli 
po<:zą11kowy styk z lotką nie nastę
puje w miejscu podstawy J.otki". 

W sobotę, w pnedoiłatntla •ai11 
rozuywanycb w Lucernle wl~lar· 
sk lch mlstrzoow łwlata . _ fdbyty .ldC 
w;;kl<rt finałowe kobiet .na d'.Vmn• 
1 1 - 1000 m . Przebiegały · one Doc! 
znakiem domlna-cjl osad rad'Zlecldch. 
R ~Prezentantk! Z&ftR edobyly- •l~ 
idotyćh medal~ 

~ .Wlókniarz - Polonia 2:1 (0:1) 
Niedzielny etap (151 km) zakoń· Lekkoatleci 16dzklego Słartu, kt6rzy 

c-zyl się sulkcesem L. Michalaka (Le. •••••••••••••••••••••••••••••z;m•• 
g!a). który wyprzedził Jentscha 

~ 
(NRD) ! Chrabąszcza (Korona). 

Bardzo dobrze uprezentowaty .tę 
w finale dw6,!ek bez 1łernlc11d Pol· 
kl Czesława Ko~clel\lka I Mafaorza. 
t:i Dhltewska, zdobvwaJac nebmy 
medal ml1tnnstw łwłała. Pol•ka 
osada ule~a łl'lko , 1a~4.lntc1kom 
NRD fFruehlłcb - Sandłł). Drutea 
nasn D!ladll ltob!~ (d\Wljltł łllllł• 
wćjna, B . t>zladura - 'M 1t91>Yl1łl· · 
ska> wystąpiła w n.nai. ,91~ to !i\łeJ
•ca T-12). za1mując w nim ł łllleJ• 
1ce za osadami Rumun1t CSRS 
t W BrytanU 

Hkan• pablanlckles• Wł6knlana podeJmowan wesoraJ aa ,.eunym 
1J11l1ku w kolejnym meczu o ml1łrzo -two U Ust warszaWU. Polonię. 
&połkanie sakoilczyło się wyirrana gospodarzy 1:1 (O:lł. 
' Btamld sdobyll „„ W16knlarza: ANDRZEJ KUKIEŁA (W li Jilin,, 
I PIOTR NOWAJi, Iw Ił mln.t, a dla Polonii l!!tmancrwlcs łW I •In.). 

Zwycięzcą wyścigu został leg!onl
.ta 8. JanoWSk1. wyprzedzając 
o 13 selr. J . ,Jal(lełę (Gwardia). 
Jentllcha (NRD) - 1'7 sek„ T . Kraw
czyka (StomU) - ł1 sek„ s. Pia
seckiego (LKS Bełchatów) - 19 IM!k. 
Na I m!e]6cu !lk1asyfikowano R. Se
rafina. a na 10 su.1i1u: (oba1 spo. 
Iem). Drutynowo wygrała •kipa 
NRD przed Legią l LKS Bełchatów. 
R. Serafin zajął drugie miejsce 
w ltlasytllkacj! na~ktywnlejszych. t'.61ta kart&a: T. Ran1l1ewle11 IPO l1>nla). 

Polska czwórka podw6"1e uJęla 
trzec ie miejsce w łlnal„ „D" in.1-
strzostw ~wiata w wioślarstwie, tos. 
grvwanych w Lucernie. 

Polska osada K . BronlrMllrt. P 
Tobolsk! zajęła 8 m!ej- w ftnato
wym , wyścigu dwójek DOd""'Jnych 
wioślarskich m!Stnoitw łvłtata. 

LIGA 
Aston V. Sunder!aa• 
Brighton lpswleb 
Coventry Southaminc-
Llverpool - Wellł B• 
Manchester U. - Blrmlnllha• 
Norwich, - Manchestec C. 
Notł8 C. - · Swansea 
Stoke - Arsenal , 
Tottenham - Luton 
Watford - Everton 
West H, - Nottingham 
Burnley - Bolton · 
Cambridge U, - Chelsff 

111 
1:1 
1:0 
1:0 
a:o 
1:ł 
O:O 
1:1 
1:2 
1:0 
1:1 
0:0 
0:1 

Komunikat „Totka'* 
DUŻY LOTŻ1' 

I LOSOWANU:1 

I - 10 - Il - li - a - łl 
dod •• 

U ' LOSOWAHDłl 

t-ł-T-1'1'-M-• 

„KUKUŁECZKA• 
KUKUŁECZKA ł . s • 

Gra UZI 
J LOSOWA?OB . 

• - a - 12 - 16 - 28 - l'I 
D LOSOWANIB 

s - u - 17 - rr - ae - " 
dod. 22 

Końcówka banderoli: ..82111811. 
Końcówka banderoli - wezasy 

1-osobowe - 7391ł 
KUKUŁECZKA ł • • 

Gra Cl 
I LOSOW Allf'IB 

I • - u - 14 - 11 
dod. 28 

D LOSOWANU 
1 - I - C - 5 ·- H - • 

dod 12 . 
m t,OSOWANIB 

I - 15 - 18 - 2ł - li 
R'.oilcówka bande roli: łSST. 

Wł.OKNIARZl Słefailczyk - JUi· 
kleła, Komorowski (od łł mln. Sza· 
łeekl). Cletlelskl, Bard•llld - la. 
nltz, Sotyn, Rutkowski - Sklblilskl 
(od lfl mln. Sowlil•kl), Jtobaklewlcz, 
Nowak. 

Mimo wyratnej przewagi (rsuty 
rotne U:t). niewiele brakowało. abv 
pabianiczanie „sprezentowali" sto· 
le<:mei PoJ.onU jeden punkt. Goście 
jut w łl mln. uzv•kall prowadzenie 
I utrzymywali je at do 53 mln •• 
k1edy to . dernonstrują<:y dobr1t for
mę obrońca Włókniarza - AndneJ 
Kukieła silnym strzałem z ~ me
trów amua!ł do kap!•utacJl warszaw-
91ciqo bramkarza ~~· 

Zanim to na5t1łplło, podopieczni 
trenera Cz, Fudaleja nie wykorzy. 
stall nerecu oka:zji do . zdobycia 
bramek Nie wykorzystalt szansy 
m. ID. Ciesielski ' (W lłl mln ). Ro· 
baklewlcz (li, 21 I at min ) Sotyn 
tw U · ml.n.). Dopiero w d.rugleJ 
es~cl meczu włóltn!ar&ka masz}'na 
za~żęła sprawnie. działać Akcje go-
9POdat:zY zazębiały się I Polonia raz 
QO ra~ znajdowała si~ w nie lada 
OT>ałacłi. . 

TIK po zdobyciu wyr6wnujacej 
bramki przu KUk' .łę. znakomitą 
11Zansę wPLsan la się na listę strzel
ców zmarnował Nowak. któremu 
tu prsy llillll bramk<YWej wybił pił
kę obro~ca Pol.oni!. W 17 I 8S mln. 
tylko udane Interwencje bramkarza 
Polonl· uchroniły „<:zame koszule" 
od utraty dalszych bramek, Kiedy 
lawtnowe ataki pabianiczan nie 
preynO!l!ły rezultatu. I oo bardziej 
zdenerwowani kibice zaczęli opusz. 
esa~ stadion, <była 118 mln . meczu). 
nutąoll szvbkl l sprawny atak W16k· 
nluia. zakoi!Monv mocnym I eel• 
nym 1tnalem P. Nowaka, Gol ten 
nrz:vntósł l(o!l'J)Odarzom 2 pkt. . 
Zwycl~stwo pabianiczan nad Po· 

Lech - „Orliki" 1:0 
• W Kcntnle rozegrano sparr!n

~W'ł mecz Pomiędzy piłkarzami Le· 
cha, a przygotowującą si~ eto el!ml. 

, nacji mbtrzostw Europy kadrą mło· 
d'Zletow11 Polski Mecz ukoilczył się 
11wvelęstwem Lecha t:O (0:9), a bram• 
1lę dla p'oznantak6w 'Zdobył w 18 
Jnlnlicle I. Malek. 

• • • 
Pucllar Michałowicza zdobyli mlo· 

dz! piłkarze Katowic, którzy zwy
ch::tyU w meczu finałowy.m Gdańsk 
t:O lt.O). 

Końcówka banderoli wc1114y 
W p!Mwnym meczu f!nęłowym, 

rwyclętyła równiet d1'utyna Kato
,... ' a:t. 2-osobowe: 88236. 

_, 

z głębokim b6lem uwiadamiamy, te dnia IT · sierpnia tllt r. 
11mllrła, przetywuy lał „ auza aaJukocbailsza :tona, Mama 
l Babcia 

„ ł „ 
ADf!ł.A PA WlAK 

.._.,...,~·"'•...,._u. ,„ •sed•. u• aa-·
Mn11 K.urc11ald. 

I DZIENNllt z.ODZltI ar 18' (101SI) 

lonilł ~nacznie po,prawlło pozycJ~ 
w ta bell, ale przed zespołem jest 
Jesz<:ze niemało pracy. Za<:hodzl pil
na potrzeba poprawienia •kutecz. 
noścl strzeleckiej, Ta, którą oglą· 
daliśmy w meczu s „czarnymi ko
szulami", zwłaszcza w pierwszej po
łowie, pozostawda wiele do tyczenia 

WACl.AW NOWA.X 

WYNIKI I TABELE 
GRUPA U 

1ł'ynlkl1 BKS 1!1, - Rak6w 1:1, 
Stal st. w. - Avia t1ł, Brofl - Lu
blinian-ka o:o, Rffovła - Polonia B. 
Z:Z, Butnlk - G6rnlk K., ł:O, W16k. 
nlarz - Polonia w-wa 1:1, Błękitni 
- Korona 1:0, Motor - Radomiak 
1:0. 

t . Polonia B. 
2 Broń 
3. Lublinianka 
4, Motor 

TABELA 

5. Wł6knlars P, 
6. Radomiak 
'1. Resovla 
8 Błękitni 
9. Raków 

to. Stal St. W. 
11 Hutnik 
12 Polonia W-'Wa 
13. Korona 
14. BKS Blels.k9 
15. Górn!'k K. 
111. Avia 

GRUPA I 

'l';t 
8:2 
8:2 
5:3 
ł:ł 
4:4 
4 :4. 
4:4 
4 :4 
4:4 
3:11 
ll:S 
3:5 
3:5 
2:8 
Z:fl 

9-4 
6-3 
8-4 
4-3 
-1-ł 
!8-4 
8-li 
Z-% 
4-8 
2~ 
8-8 
5-5 
ł-5 
5-8 
8-9 
1-4 

Wyniki: Odra o. - Olimpia P. 
1:0„ Piast - Olim1>la E. 1:1, GKS 
Tychy - Zacłpble L. 1:1, Arka -
Celuloza K. 1:0, Stal - Odra w. t:t, 
Stilon - Arkonla t:t. Gryf s. -
ROW O:l, Zagłębia Włb, - G6rnlk 
Włb. o:o. 

TABELA 

1. Górnik W . 
GKS Ty<:hy 

S. Olimpia P . 
Za11:łęb!e L. 

5„ Stocznla 
6 Olimpia E. 
'1 Zagłębie W. 
8 . ROW Rybn ik 
9. Odra O. 

to Piast 
11 Celuloza 

Odra W. 
13 St!Lon 
14. Arkonie 
15 Arka 
18. Gryf 

9:2 
&:S 
6:2 
8:S 
1:3 
4 :4 
4:4 
4:4 
4 :4 
3:ll 
3:5 
3:ll 
3:ll 
3:5 
2:6 
S:6 

.. . . 
Na torze Orla w Warszawie u

kończyły się , wyścl.g! spartakladowe. 
W klasyfikacji wojewód!Ztw Skier. 
nlew!ce zajęły I miejsce, a Łódt I 
D. Wenceł z :.tyrardowlankl wywal
czył .,srebro" w wyścigu dystanso
wym, 

lanearz - dziewiąty 
Na tone C<tllseum w LO!I Ange

les r<l!Zegrano fl.nał !ndywidualny<:h 
ml8trzostw świata na tu2lu. w któ. 
rym Wlłród 18 zawodnl.ltów z dzie
sięciu krajów wymąplł Pola·k Edward 
Jancarz. 
Tytuł mistrzowski wywalczył Bru

ce Penha11 (USA) - 14 pkt„ p.rzed 
Brytyjc-zyltlem L . Collinsem -
13 pkt. 1 D. Slgalosem (U'SA) 
12 pkt. 

Na dziewiątym miejscu ukończył 
występ w finale Edwa.-d Jancarz 
zdobywając podobnie Sak :r. Stand 
z CSRS 7 punktów. 

B. Penhall obronił więe tytuł ml· 
strza świata , wywalczony przed re
kiem Zgodnie 'Z wcześn iejszymi za
powiedziami młodego tutlow<:a, start 
w finale mistrzostw świata bvł 1ego 
ootegnalnym występem na torze 
PenhalJ POr'l:UCR tutel dla kariery 
łllmoweJ, podpisał Ju~ kontrakt na 
występy w wleloodc!nkow.,m telewl· 
zyjnym serialu. 

Na kortach Warszawianki zakoń
czył się turniej rnłody<:h tenisistów, 
rozgrywany o pucha.r reJ B. To
maszewsk!~o . Impreza zgromadz'lła 
na starcie 50 d:z:lew<:ząt l 12.8 chłop
ców, wśród których znalazło sh~ 
wiele. nieprzeciętnych talentów 
W gronie uczestników warszawskie
go turnieju znaletll się takte teni
siści łódzcy, reprezentujący barwy 
MKT. 
„Brązową" l<>k<&tP w turnieju 

dzl~wcząt wywalczyła 14-letn!a za. 
wo .nlczka MKT - Zyta Je:remln, 
ulegając jedynie Z Mallnows>k!ej 
-t: Wrodaw!a I J . Rogowskiej z To
runia . Łddzlanka w walce o trze
cie miejsce wyiirala z A. LlstoWSką 
r Olsztyna fi :2. 8 :2. 

Klubowy koleu Zvty, równle2 
14-letn i Tomasz Iwailskl przegrywa. 
ją<: z G. Zambolem z Katow!c 2:8 
5:'1, %akończył udział w turnieju 
w 1/8 finału. 

• • • 
Tytul mlędzynar<>dowycb mistrzów 

PoliSki zdobyli: W. Diłaj z Sopotu, 
która wygrała z M. Handlova 
(CSRS) oraz T. Emmrich (NRD), po. 
konu1ą<; obrońcę mlstrzowsklei;:o ty 
tułu, H Drzymalskiego z Bydgosz. 
czy - w plęc.lu setach; (w) 

Z wielkim bólem uwiadamiamy, te d.nla ł1 sierpnia 1181 roku 
ods7.edł od nas po clę!klch cierpieniach na zaws~e. w wl•ku 
lat a, opatrzony łw. 1akramentaml, nua najukochailszy Mąt., 
Tató I Dzladek . 

ł. ł P. 

TOMASZ 8'IAŁASl1EW1CZ 

"""owadsenle '&włOk na miejsce wtecmego 1pocsyn1r:a nuqpt 
dnia 31 1lerpnla tJll roku o 11Hh. JJ • ka.plicy c•entarza ko· 
munĄin„o na Zarzewie • 

SONA. DZIECI I WNUKI 

Pro1lmy o atealdaduło ll:ond.oleneJł, 

AUTOMOBILIZM. ltozegrany •na 
torze w Dijon (Franc}a) wyścig 
formuły I o Wlelką Nagrodę SrzwaJ
car!I. wygrał fiński kierowca K. 
Ro6berg (Williams). 

W klasyf!ilca<:}I M9 prowadzi trium. 
fator z Dijon - Rosberg - ł2 pkt •. 
przed . Francuzami D. Plroolm 
39 pkt. l A, Prostem - 31 pkt. 

HOKEJ NA LODZIE. Hokeiści Dy· 
nama Moskwa wygralt trady<:yjny 
międzynarodowy turniej bel'llński. 
pokonując w ostatnim spotkaniu mi· 
strza Szwajcarll EHC Arose 12:1. 

W Nowym Targu odbył się towa
rzy6ki mecz Juniorów w hokeju na 
lodzie Polska - CSRS. Wygrali goś
<:le pQ wyrównanym przebiegu 
spotkania 5:2 (1 :1, 3:1. 1:0). 

W drugim swym występie flnało- ' 
wym turnieju o Klubowy Puchąr 
l!:uropy, mistrzowie ZSRR. CSKA 
Moskwa wysoko pokonali w Duessel· 
dorf!e zespół z RFN „Risersee" 14:1. 

HOKEJ NA TRA WIE. W Kuala 
Lumpur zakońc-zył się turniej o Pu
char 'Swiata juniorów. Trofeum to 
zdobyli zawodnicy RFN, którzy w fi
nale pakonall Australię 4:1. 
PŁYWANIE: w. KonxvU!e zakoń

ezyl się pływacki mecz USA 
ZSRR. W ogóLnej punktacjl triumfo
wali gospodarze ~ :lM. Wśród ko
biet ektpa USA zwY<:lętyła w sto
surum 113:7'1. w konkurencji męt. 
czyzn zwyc!ętyll równlet pływa<:y 
USA 111:'19 

T,rójka polskkh pływaków wystą· 
piła w flillałach przedostatniego dnia 
pływack.!ch mistrz-05tw Europy .!U· 
nlorów, rozgrywanych w Innsbrucku 

Na dystansie 200 m st . zm. mt. 
strzyn! Europy Meta Chenl!k zajęła 
w finale '1 miejsce. Równtet 7 był 
na dystansie 200 m st. zm Krzy
sztof Chudy. Na tym samym dY· 
stansle d'Ziewcząt Katarzyna Per
kowska była w finale 8. 

.JEZDZIECTWO, Francja zdobyła 

PODZIĘKOWANIE 

Wszystkim, którzy okazali po
moc w trudnych dla mnie chWI· · 
lacb I uczestnl,:zyli w pogrzebie 
mojego najdroższego Męt;1. 

S. ł P. 

MGR Im. 
JACKA "A,ROLAKA 

Rodzinie, Kolegom, Sąsiadom, 
Znajomym oraz Instytucjom: 
„MlastoproJekt-Ł6dł" . „xenon". 
WKTiR I NOT serdecznie ' dzię 
kuję 

:tONA 

'Złoty medal w konkursie zespoło
Wym Jddzlecklch mistrzostw Euro
py w skokach przez przeszkody • 
Fraincuzl ukońc-zyl! konkurs z zero
wym kontem punktów karnych. wy
przedzając Bel-g!ę U pkt. 1 Irlan
di· 11.25 pkt. 

Polski jeMzlec Bogdan Kubiak na 
ltcnlu .,Gabon'' wygrał konkurs sko. 
lców w ramach rorzgrywanych 
w Pradze zawodów CSIO. Kubiak 
wyprzedził · G . TIIJa (NRD) oras 
drugiego z polskl<:h zawodników, 
Mariusza StoclUra na .. Cyrenajce" . 
Zespół RFN wywalczvł zloty medal 

drutynowy w mistrzostwach świata 
w u}cldtanlu, rozgrywany<:h w Lo
zannie. 

PIĘCIOBOI. Najlepszy s polski.eh 
zawodników Zbigniew Kościelak 
awansował po b iegu przełajowym na 
9 pozycję w klasyflka<:~I końcowej 
mistrzostw świata w pięcioboju no
woc-zesnym juniorów, rn.ając 5290 pk t 

TENIS. W ćw.!erćfinale turnie ju 
w Somers (USA) Fibak przegrał 
z mlędzynarod.owym mistrzem Fran
cji. Szwedem M, Wilanderem ,3:8, 
7:8, 1:8. 

Na bardzo wysokim po'l:!omte stal 
finałowy pojedynek m istrzostw świa
ta koszykarzy , w kt6r :vm '&lllierzyły 
się ze5poły ZSRR I USA, 

Po niezwykle zacliiteJ walce, tytuł 
mistrzowski wywalczyli koszy k'arze 
radzieccy, wygrywając mecz zaled. 
Wie Jednym punktem 95:94 (47:49). 

W pojedynku o bra~owy medal .Tu· 
gMławla pokonała Hiszpanię 119:117 
(60:4'1). 

• • • 
Zakończyły się mistrzostwa .Euro

py juniorów w koszvków ce. Złoty 
medal zdobył ZSRR. wvgrywa jąc f i;. 
nałowy mecz 'I: Jugosławią 97:S7. 
W spotkaniu o ·brazowy m ed al Buł
garzy wygrali z Wlcchaml 84 :73 • 

Dnia 25 sierpnia 198Z r . zmarł 

S. ł P. 

JAN FLIS·IA.K 
długoletni nauczyciel Tech n ikum 

Wl6klennlczego w Łodzi. 

Pogrzeb odbędzie ' się dnia 
30 sierpnia br. o godz. 13 na 
cmentar.7u komunalny m Zarzew, 
o czym pogrątenl w głębokim 
talu zawiadami ają 

:tONA t SYN 

z głębOklm talem uwiadamiamy, te dnia U sierpnia 1981 r oku 
Z111arl 

ł. ł P. 

STEFAIN Nl'EDbMAGAŁA 
lał ł1 

Poerzeb octbędste się 411.la io sierpnia 1ł8S r . o sodz. 1s.3ł 
• k„plley · ementarsa ,w. Wincentego na Dolach. 

2:0NA, SYN oras POZOSTAŁA. RODZINA 




